The Keshe Foundation can not offer the technology they talk about, because they don't have it
and they don't know how to construct it. Whenever they seem to have something, I can see
that they have stolen it from others, while they present it as their own product.
Keshe Foundation Czechia & Slovakia does not exist and never existed, although we initially
had the intention to establish a local foundation, but because of unethical conduct and fraud
by the Keshe Foundation and especially by Mr. Mehran Tavakoli Keshe, we decided not to
cooperate with them.
Instead, we established our own company CeMaS for the development of clean technologies
and knowledge to support nature and the advancement of humanity, as we have previously
written, and you (the interested Czech people) can join us.
For three months I worked in Italy at the Spaceship Institute of the Keshe Foundation, and it
was an expensive and valuable lesson and experience for me and my family.
As as result I give this warning:
Do not send any money to the Keshe Foundation, and do not encourage others to support
them, because the company, headed by Mr. Mehran Tavakoli Keshe, is fraudulent, false and
shameless enough to attract good-hearted people who want to help humanity and create free
energy technology. But his words are in direct conflict with his actions, his words means
nothing, and the purpose of the company is to exploit. Thus it is a bait for people to bring their
own products and a lot of money in, because the family of Mehran Tavakoli Keshe lived, at
least when I met them in Italy, in absolute luxury, a residence that resembled a palace, they
even had a maid, and for all that he needed large revenues in order to be able to afford that
luxury.
I also forgot to write elsewhere that the document "The Unknown Truth about the Keshe
Foundation", which in Italy I had mistakenly signed, is rigged in favour of the Keshe
Foundation, and is not true.
Regarding the Fukushima experiment conducted by Yukako (Saito) in Japan, which was
partially successful in reducing the radioactivity of the soil by using "Gans" substances
(which in my opinion are just metal oxides, probably with a small amount of metals in
monatomic state Ormus, which carries a major part because energizing stabilizes the decaying
atomic nucleus), is invalid because there were measurement errors due to the incomplete
filling of the containers of the radiation detector.
In short, whenever we wanted to check something and do it differently in order to verify the
results, Mehran Tavakoli Keshe did not like it, and gradually we were labelled "enemies of
the Keshe Foundation", although in fact we only tried to operate openly and correctly.
Promoting the Keshe Foundation and their false path is equal to sharing evil deeds that do not
help this planet, but harm it. Once again, a false Messiah and deceiver named Mehran
Tavakoli Keshe has been exposed.
Although some of Keshe's ideas and theories might have impressed a few people, his fraud
will lead nowhere because building a successful technology requires internal cleansing and
sincerity. In fact, the most part of Keshe's theory came from other people.

I wish for Mehran Tavakoli Keshe and his family and his supporters to get out of their
narcotic hypnotized state of poisonous lies, and to open their eyes to the truth and the light.
The right journey begins within ourselves, constantly refining and strengthening in harmony
with this wonderful Creation, in which we can develop the consciousness and resonate as an
ode to life, to thank our God, the Creator.
Let us have a lot of success and cooperation in advancing.

Marek Ištvánek
17.3.2017, Slušovice, Czech Republic

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Original text:
https://www.facebook.com/KesheFoundationCzechiaAndSlovakia/posts/1378931885504968

Protože stále přibývají "To se mi líbí" na této stránce, rád bych uvedl věci na pravou míru v
češtině, abych vyrovnal to, co jsem již dělal často v angličtině:
Keshe Foundation vám nenabídne technologie, o kterých mluví, protože je nemá a neví, jak je
sestrojit.
Pokud něco přeci jen má, pak to vidím tak, že to pochází od jiných a je to vydáváno jako něco
z teto společnosti.
Keshe Foundation pro Českou a Slovenskou republiku neexistuje a nikdy neexistovala,
přestože jsme ji původně pro ČR a SR chtěli založit, ale kvůli neserióznímu jednání a
podvodům ze strany Keshe Foundation jsme se rozhodli s touto společností, především s
panem Mehran Tavakoli Keshe, nespolupracovat.
Místo toho jsme založili vlastní společnost CeMaS pro rozvoj čistých technologií a poznání
pro podporu přírody a vzestupu lidstva, jak jsme již dříve psali, a Vy se k nám můžete přidat.
Tři měsíce jsem v Itálii pracoval ve Spaceship Institut společnosti Keshe Foundation, a bylo
to drahé a cenné poučení a prožití pro mne i mou rodinu.
Jeho výsledkem je toto upozornění:
Neposílejte společnosti Keshe Foundation žádné peníze a nepodporujte ji, protože v čele s
panem Mehran Tavakoli Keshe jedná podvodně, lživě a nepodloženě, aby nalákala lidi
chtějící pomoci k dobru lidstva a rozvoji volnoenergetických technologií, ale slova jsou v
přímém rozporu s činy, která slova nenaplňují, a účelem je zneužít takto nalákané lidi, aby pro
Keshe Foundation něco udělali, přinesli a hlavně hodně zaplatili, protože rodina Mehrana
Tavakoli Keshe si, alespoň když jsem s nimi v Itálii byl, žije nad poměry v honosných sídlech
(se služkou) a vyžaduje velké příjmy, aby si to mohli dovolit.

Zapomněl jsem také jinde napsat, že dokument "Neznámá pravda o Keshe Foundation", který
jsem v Itálii kdysi omylem podepsal, je zmanipulovaný, aby vycházel v prospěch Keshe
Foundation a nestojím za ním.
Co se týče Fukušimského experimentu, který provedla Yukako v Japonsku, tak byl částečně
úspěšný při snížení radioaktivity v půdě pomocí "gans" látek (podle mne oxidy kovů, asi s
malým podílem kovů v monatomickém stavu ORMUS, který má na tom hlavní podíl, protože
dodáním energie stabilizuje rozpadající se atomové jádro), ale některými označen za neplatný,
protože došlo k chybám měření díky neúplnému plnění kontejnerů v detektoru radiace, což je
možné.
Zkrátka, kdykoli jsme chtěli něco prověřit a udělat jinak, abychom to ověřili, Mehranovi
Tavakoli Keshe se to nelíbilo a vedlo to postupně k označení "nepřítel Keshe Foundation", ale
ve skutečnosti šlo o snahu působit otevřeně a čistěji.
Podporovat Keshe Foundation na jejich falešné cestě se rovná spolupodílení se na zlých
činech, které této planetě nepomohou, ale uškodí.
Opět jeden falešný mesiáš Mehran Tavakoli Keshe byl odhalen a Pravdou zneškodněn.
Přestože jsou některé myšlenky z Kesheho teorie a možné technologie působivé, podvodem
nejsou realizovatelné, neboť jejich skutečný vývoj vyžaduje vnitřní očistu a upřímnost s
intuicí, aby na tomto poli bylo dosaženo nějakého pokroku.
Ve skutečnosti již mnohé v Kesheho teorii bylo uvedeno na této Zemi jinými lidmi...
Přeji Mehranu Tavakoli Keshe a jeho rodině a příznivcům, aby se vymanili z ospalosti
omamně jedovatých lží a otevřeli oči a cestu k Pravdě a Světlu.
Pravá cesta začíná v nás samotných, neustálým očišťováním od neharmonie a posilováním
harmonie s tímto nádherným Stvořením, v němž se můžeme rozvíjet k vědomí a rozeznít tak
ódu na život, jako dík našemu Bohu, Stvořiteli.
Mějme hodně zdaru a spolupráce při vzestupu.
Marek Ištvánek
17.3.2017, Slušovice, Česká Republika

