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Onderstaande tekst is de kopie van de officiële uitnodiging aan de leiders van uw regering
via hun ambassades in België. Deze e-mails zullen de komende twee weken door de
Stichting worden verzonden en doorgestuurd naar elke ambassadeur in België. We zullen
de naam van het land en het gebruikte e-mail adres publiceren, zodat u de voortgang kunt
volgen van de reactie van uw regering. Van nu af aan is het aan u om te zien dat de
gevolgen van deze technologie begrepen zijn in uw land van herkomst.
Na de bijeenkomst van de Keshe Foundation met de ambassadeurs van de wereld
uitgenodigd in Brussel op 12 april 2012, gaat de uitnodiging nu naar de naties van de
wereld via hun ambassadeurs en hun leiders voor het bijwonen van een bijeenkomst op 6
september 2012 in het centrum van de Keshe Stichting in Ninove, België (of elke andere
plaats die de naties kunnen kiezen).
Zoals uw excellenties weten, hebben wij vertegenwoordigers van elk land uitgenodigd voor
de eerste presentatie van onze technologie op 21 april 2012. De ambassadeurs van
sommige naties namen aan deze ontmoeting deel en anderen kozen ervoor om deze
oproep te negeren, vanwege druk van andere naties, en besloten om niet deel te nemen
of zich op het laatste moment terug te trekken.
Met deze tweede uitnodiging nodigen wij rechtstreeks en ondubbelzinnig de leiders van
uw land uit om gekwalificeerde personen te benoemen die namens hun regeringen
kunnen deelnemen aan de aanstaande vergadering van de Stichting op 6 september.
De redenen voor deze uitnodiging en de vergaderingen zijn als volgt:
Op 21 september 2012 zal de Keshe Stichting haar eerste fase van de ruimtetechnologie
en de zwaartekracht en magnetische (Magravs) systemen die zij heeft ontwikkeld,
gelijktijdig vrijgeven aan alle wetenschappers over de hele wereld, voor productie en
duplicatie. Vanaf dat moment zullen de internationale grenzen ophouden enige echte
betekenis te hebben. Dit is vanwege het feit dat, zodra het eerste vluchtsysteem is
gebouwd en in werking is gesteld voor het publiek, de reistijd bijvoorbeeld van Teheran
naar New York ongeveer 10 minuten maximaal zal zijn. De nieuwe luchtvaart systemen
stellen elk individu in staat om een reis van dezelfde lengte in dezelfde tijd te maken en
tegen geringe kosten vanaf elk punt van deze planeet. Het (lucht)vaartuig zal niet
traceerbaar zijn met de huidige radartechnologie
De energiecrisis zal op slag opgelost worden, en zodra de technologie in de praktijk is
gebracht zullen de krachten die de energievoorraden en de huidige financiële structuren
beheersen met lege handen komen te staan.
Het wereld watertekort zal worden aangepakt en opgelost door deze technologie aan het
publiek te presenteren spoedig na het vrijgeven van onze energie en ruimte technologie.
Hoe hebben we het gedaan
In de afgelopen zes jaar hebben we het internationaal patent systeem gebruikt om er
zeker van te zijn dat elke natie en grote wetenschappers over de hele wereld een kopie
van onze octrooien in hun bezit hebben (Controleer alstublieft het Europese octrooi en de
internationale servers downloads voor het aantal downloads.)

Zodoende hebben we elke mogelijke blokkering van deze technologie door een persoon of
groep verhinderd en nu zijn de meeste naties in het bezit van onze octrooien voor energie
opwekking, medische systemen en ruimtevaart. Op deze manier hebben we de methoden
omzeild, die in het verleden werden gebruikt om internationale ontwikkeling te voorkomen
en nu hebben alle naties dezelfde gelegenheid om samen te werken om te zien dat deze
technologie veilig is ontwikkeld.
Het belangrijkste punt is dat onze technologie is bedoeld om vrij over te beschikken door
elke regering ten gunste van al haar burgers. Via de systemen die wij hebben ontwikkeld
heeft elke natie toegang tot zo veel energie, water en voedsel als zij nodig heeft, evenals
nieuwe systemen van gezondheidszorg en transport, alle tegen zeer geringe kosten.
Volgens haar handvest is de Keshe Stichting en al haar technologieën eigendom van de
volkeren van de wereld. De octrooien zijn de bezittingen van ieder mens op deze planeet
en kunnen niet worden opgeëist door één persoon of organisatie of natie. Dit betekent dat
alle door de technologie gegenereerde inkomsten tot de natie behoort die er gebruik van
maakt.
Wij zullen de lijst vrijgeven van de landen die zijn uitgenodigd voor de vergadering van 6
september 2012 en de volledige e-mailadressen van degenen die uitnodigingen
ontvangen, dus is het aan u als regering om bekend te maken wie van uw natie op deze
vergadering aanwezig zal zijn.
Tegen de tijd dat deze e-mail aankomt op uw ambassades zal een kopie worden geplaatst
op het Stichtingsforum en de website, zodat uw burgers weet hebben van het aanbod dat
u is gedaan. Dan is het aan u om uw antwoord aan hen bekend te maken, evenals aan de
Stichting, en zullen we de namen van de benoemde afgevaardigden verzamelen en uw
functionarissen laten weten waar en hoe elkaar te ontmoeten.
Na deze bijeenkomst zal de presentatie op 21 september 2012 de eerste stap zijn in het
onderwijs programma van de Keshe Stichting om haar kennis te delen en het in handen te
geven van de mensen wereldwijd. Zodra deze nieuwe technologieën en hun voordelen
bekend zijn bij het grote publiek, zullen de leiders van elke natie moeten beslissen hoe zij
deze gaan uitvoeren voor de vooruitgang van iedereen.
Op dat moment zullen er twee keuzes zijn: ofwel werken we allemaal samen om het leven
van iedereen op de planeet te veranderen via de juiste gedragspatronen, of de
geavanceerde naties van de wereld zien in de nabije toekomst een vloedgolf van
tienduizenden immigranten massaal naar de grote steden trekken.
Wij zijn bereid de technologie aan uw vertegenwoordigers voor te leggen in welke
samenstelling dan ook, zodat zij de gevolgen kunnen begrijpen en de veranderingen die
het teweeg zal brengen.
Van nu af aan, kunnen wij ervoor zorgen dat geen kind of volwassene van dorst of honger
zal sterven en dat geen enkele natie zal worden aangevallen door een andere, omdat de
potentiële militaire toepassingen van de nieuwe technologie zo gruwelijk destructief zijn
dat we geen andere keuze hebben dan te accepteren dat vechten om de hulpbronnen van
de planeet een zaak van het verleden is.
Er is niets mis met de bescherming van nationale middelen, maar nu, als de leiders van
kleine gebieden van de aarde, is het uw verantwoordelijkheid om te zien dat haar

hulpbronnen voorhanden zijn om te worden gedeeld, en dat met de hulp van onze
technologie aan ieders basisbehoefte voor energie, water, voedsel en gezondheidszorg
wordt voldaan.
De Keshe Stichting houdt geen rekening met kleur, nationaliteit, religie of politieke
overtuiging, derhalve gaat onze oproep uit naar elke regering om een team van
wetenschappers aan te stellen en af te vaardigen om onze technologie uit de eerste hand
te vernemen. Dan kunnen zij beslissen om er al dan niet gebruik van te maken. Als u deze
uitnodiging negeert zal uw natie binnenkort geen andere keuze hebben dan de leidende
naties te volgen die besloten hebben om ze te ontwikkelen.
Wij roepen uw natie op om zo snel mogelijk met het proces van de mondiale
samenwerking te starten, want zodra deze systemen in gebruik genomen zijn, zullen de
grenzen die het ene land van het andere land scheiden geen betekenis (meer) hebben.
We hebben het beeld voor een koersverandering voor de mensheid neergezet en in de
komende maanden zullen we het doorzien. In de nabije toekomst zullen mensen tot het
besef komen dat we hier zijn om elkaar te dienen en niet om te worden bediend, wanneer
alle hulpbronnen voor iedereen op hetzelfde moment en in dezelfde mate beschikbaar
zullen zijn.
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