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凯史基金会等离子体技术 

解决中国的非洲猪瘟问题 

Tehnologia plasmatică a Fundației Keshe rezolvă
problema Febrei Porcine Africane în China
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伊朗核物理科学家迈赫兰.塔瓦克利.凯史先生所开发的太空等离子体技术主要

的目的是让人类不受能源，水，食物，氧气，医药等的限制在太空中自由地旅行和生

活。在太空医疗方面，等离子体技术能够保护人类免受各种太空病毒的侵害，因为太

空中只有病毒，没有细菌,因为在太空中没有氨基酸，而病毒的本质是吸附在蛋白质上

面的能量包。 

Scopul principal al tehnologiei plasmatice dezvoltată de savantul

nuclear Iranian, D-ul. Mehran Tavakoli Keshe, este de a elibera omul din 

restricțiile față de energie, apă, hrană, Oxigen, medicamente, și așa mai
departe, pentru a călători și trăi liber în spațiu. În domeniul medicinei,
tehnologia plasmatică poate proteja oamenii de toate tipurile de viruși ale
spațiului, deoarece în spațiu există doar viruși nu bacterii, deoarece în
spațiu nu există aminoacizi, iar virușii sunt în esență pachete de energie
care se atașează ele însele de proteine.

当代的科学从来没有理解这个问题，正因为如此，我们还找不到任何解决病毒

的方法。M.T.凯史关于病毒的真知灼见，带给我们全新的理解，因此现在我们能够解

决全球的所有的病毒问题，不论是哪一种病毒链和强度。这是一项重大突破，将太空

和星球上的人的生命带到一个全新的起点。M.T.凯史发现了病毒的产生和生存的过

程，并且开发出最简单的使用等离子体水的解决方案，终结了人类的病毒时代，预示

着当前全球医学的一个全新的开端。病毒是太空中人类生命最大的威胁。而处理非洲

猪瘟病毒，是对 M.T.凯史的等离子体技术的最好的验证和确认。 

Asta nu a fost niciodată înțeles de știința actuală, acesta fiind 

motivul pentru care nu putem găsi soluții pentru viruși. Cu această nouă 
înțelegere și explicare a adevăratei cunoașteri a virușilor, de către M.T. 
Keshe, acum putem rezolva toate problemele cu virușii din toată lumea, 

indiferent de tulpina acestor viruși sau puterea lor. Aceasta este 

descoperirea majoră, ce aduce un nou orizont, pentru viața omului pe 

această planetă și în acest spațiu. Descoperirea adevăratului proces al 

creării virușilor, a vieții acestora și a soluției lor, prin simpla 

utilizare a apei plasmatice, dezvoltată de M.T. Keshe, acum se încheie 

întreaga perioadă cu viruși a omului, și aceasta anunță un nou început, în 
lumea medicinei. Viruși i sunt cea mai mare amenința re la viața  omului în 

spați u. Iar procesarea virusului Febrei Porcine Africane, reprezintă cea 
mai bună verificare și  confirmare, a tehnologiei plasmatice a lui M.T. 

Keshe.
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非洲猪瘟是一种透过带病毒的节肢动物壁虱（soft ticks）叮咬猪后传染的疾

病。猪感染后的典型症状是皮肤潮红及广泛性内脏器官出血。非洲猪瘟分强毒株、中

毒株、弱毒株。 

Febra Porcină Africană este o boală transmisă de un artropod (o căpușă 
moale), ce transportă virusul, după ce a mușcat porcul. Simptomele tipice 
ale infectării la porci, o reprezintă înroșirea pielii, și sângerare 

viscerală extinsă. Virusul Febrei Porcine Africane are trei clasificări: 
tulpină virulentă, tulpină medie și tulpină atenuată.

感染到强毒株的猪，临床症状明显，死亡率可能 100％；如果感染的是中毒株

或弱毒株，猪是有可能耐过的，也可能几乎没有临床症状，只有检测血清时会呈现抗

体阳性反应。 

Porcii infectați cu tulpina virulentă au simptome clinice evidente, și 
au o rată de mortalitate de 100%. Dacă sunt infectați cu tulpina medie sau 
atenuată, porcii pot fi rezistenți la infecție, sau pot aproape să nu aibă 
simptome clinice, și sunt capabili să prezinte doar reacții pozitive ale 
anticorpilor, atunci când le este testat serul.

从 1921 年非洲猪瘟首次在肯尼亚发现开始，它就成为一个全球性威胁。自 50

年代登陆伊比利亚半岛以来，非洲猪瘟疫情一直保持从欧陆向东扩展的趋势。2007年

以来变种后的病毒疫情传播速度更是惊人。 

Febra Porcină Africană a fost o amenințare globală, de când a fost 
prima dată descoperită în Kenia, în 1921. De la sosirea acestuia pe Insula 
Iberică în 1950, epidemia de Febră Porcină Africană și-a menținut trendul, 
de expansiune în Est, dinspre continentul European, iar rata de împrăștiere 
a diferitelor tipuri de viruși, a fost chiar mai alarmantă începând din 
2007.
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图片来源：http://www.sohu.com/a/277610572_212351 

Sursa imaginii: http://www.sohu.com/a/277610572_212351 

从大约十年前开始，非洲猪瘟（African Swine Fever，简称 ASF）迅速在俄罗

斯，乌克兰，波兰等一众东欧国家蔓延，十年间疫情发作 5000余起。造成了各国畜牧

业的重大损失，仅从俄罗斯的遭遇就可以看到： 

Încă de acum un deceniu, Febra Porcină Africană, FPA, s-a împrăștiat 
rapid în Rusia, Ucraina, Polonia, și în alte țări din Europa de Est, cu mai 
mult de 5000 de focare într-un deceniu. Aceasta a dus la pierderi 

semnificative în industria zootehnică, așa cum se poate vedea din experiența 
Rusiei.

http://www.sohu.com/a/277610572_212351
http://www.sohu.com/a/277610572_212351
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2017 年，高达 200 万头种猪在俄罗斯被扑杀，占了俄罗斯全境在养肉猪的接近

十分之一。而俄罗斯在最近十年与猪瘟抗争的过程中，仅种猪死亡造成的直接经济损

失就达 7000 万美元，间接经济损失更是无法计算。然而更可怕的是，俄罗斯付出巨大

代价，疫情却没有根除。 

În 2017, Rusia a ucis 2 milioane de proci, reprezentând aproape

1/10 din porcii crescuți pentru carne, din întreaga țară. În ultimul 

deceniu, pierderea economică directă a Rusiei, doar din moartea porcilor, 
s-a ridicat la $70 de milioane, iar pierderile economice indirect, sunt 

chiar și mai mari, incalculabile. Ceea ce este înspăimântător totuși, este 
că Rusia a plătit un preț uriaș, dar epidemia nu a fost eradicată.

不幸的是，7月被发现于俄罗斯伊尔库茨克的猪瘟毒株，被发现在我国东北地

区的问题猪身上。自从 2018 年 8 月以来，非洲猪瘟从俄罗斯传入中国，从东北开

始，迅速在中国境内传播，目前在全国 20 多个省市全面爆发，已经有超过 50 万头猪

被屠杀，然而其传播的势头并未减缓，每天都不断的有新的疫情爆发。最重要的是这

个病，国内外都没有疫苗进行免疫，也没有治疗的药物。 

Din păcate tulpina de Febră Porcină Africană, găsită în Irkutsk, 

Rusia, în Iulie, a fost găsită în porcii cu probleme din nord estul Chinei. 
Din August 2018, Febra Porcină Africană a fost introdusă în China din 

Rusia, și s-a răspândit rapid în China, din nord est. În prezent, a fost o 
explozie totală în mai mult de 20 de provincii și orașe din țară, și mai 
mult de 500.000 de porci au fost uciși. Totuși, împrăștierea din acest 

moment nu a încetinit, și în fiecare zi apar noi focare. Cel mai important, 
nu există vaccin în interiorul sau exteriorul Chinei, pentru imunizare, și 
nici un medicament pentru tratarea bolii.



页 | Pagina 6 din 17 

Nume:  Stichting The Keshe Foundation 
Adresă:         Jubileumplein 3, NL-6161 SR 

          Geleen, The Netherlands 
Înregistrare:  KvK reg N°: 14089728 

E-mail:      info@keshe.foundation 
Website:  http://keshe.foundation 

 http://spaceship.institute 
    http://kfssi.education 

而凯史基金会凯史先生所最新开发的等离子体技术，最初由南塞拉利昂大学的

科学家们对埃博拉病毒进行测试，证明 100%能够有效根除病毒，现在该技术应用在

处理猪瘟上。最新的太空等离子技术利用等离子体水迅速地释放病毒的能量包，在很

短的时间之内消除病毒。经过奥地利的相关机构测试，生产出的等离子体水，比当前

医学界现有的任何抗生素强杀菌效果强 10 倍。 

Noua tehnologie plasmatică dezvoltată de D-ul Keshe din Fundația 
Keshe, care a fost inițial testată de savanții de la Universitatea din 

Sierra Leone, pe Ebola, a arătat 100% eficiența tehnologiei, în eradicarea 
virusului, este acum aplicată virusului Febrei Porcine. Noua tehnologie 

plasmatică spațială, utilizează apa plasmatică, pentru a elibera rapid 

pachetul de energie al virusului, eliminându-l într-un timp scurt. După 
teste efectuate în Austria, apa plasmatică produsă,s-a arătat de 10 ori mai 
germicidală decât orice antibiotic disponibil în lumea medicală astăzi. 

早在今年 8 月，非洲猪瘟在中国开始爆发的时候，凯史先生就非常的关注，并

推荐使用最新的太空技术知识来帮助中国解决这个问题。但是，由于这个技术太过先

进，尽管跟有关部门进行了接触，相关人员理解这个应用和影响，但是没有向更高的

当局汇报。而整个猪瘟的疫情，完全是政府主导。一旦发现，爆发猪瘟的区域全部戒

严，对所有的猪进行捕杀，这让我们很难找到病猪做实地的测试。 

Încă din August 2018, de când explozia de Febră Porcină Africană a 
început în China, D-ul Keshe a fost foarte îngrijorat, și a recomandat 

aplicarea cunoașterii noii tehnologii spațiale, pentru a ajuta China să 
rezolve problema. Totuși, deoarece tehnologia este foarte avansată, în 

ciuda contactului cu departamente relevante, personalul relevant a înțeles 
aplicațiile și implicațiile, dar nu au raportat autorităților. Întreaga 

explozie a Febrei Porcine este condusă în totalitate de guvern. Odată 
descoperită, întreaga zonă a exploziei de Febră Porcină, se află sub legea 
marțială, și toți porcii sunt uciși, deoarece până acum nu a existat soluție. 
Deci a fost dificil să se găsească porci pentru teste. 
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应凯史基金会的凯史先生要求，帮助消除这个威胁到中国国家食物安全的问

题，凯史基金会在中国的一些追随者开始寻找家里的动物感染了这种病毒的小的农

户，让这个新的等离子体科技能够得到测试。在这个过程中，在 11 月中旬找到了这样

一头染病的猪，M.T.凯史先生的最新开发的等离子体水在 11 月 22 日送到了该地。在

1 月 23 日，星期五的上午第一次给猪喂了等离子体水。 

La cererea D-lui Keshe din Fundația Keshe, de a ajuta la eradicarea 
acestei probleme naționale, care amenință securitatea hranei naționale în 
China, adepții Fundației Keshe din China au început să caute fermieri, care 
pot avea animale care au luat virusul, și pe care poate fi testată noua 
tehnologie plasmatică. În acest proces, un porc afectat de această boală, a 
fost localizat la mijlocul lui Noiembrie, iar apa plasmatică, nou 

dezvoltată de D-ul Keshe, a fost trimisă în locația respectivă pe 22 

Noiembrie 2018. Vineri dimineață, pe 23 Noiembrie, prima apă plasmatică a 
fost dată porcului. 

在 12 个小时内，猪表现出第一阶段的明显的恢复，第二天第一次喂食了煮好的

食物，她自从染病之后就一直拒绝吃煮的食物。到第三天，耷拉着的耳朵立起来了。

到第四天，这头猪在三个月内首次排便。在处理过程开始的时候，凯史先生就跟农民

解释说，唯一我们判断病毒从猪的身体里面清除的标志就是猪第一次排便，这表明猪

的身体已经完全恢复运作，病毒被清除。这证明了用新的等离子体水清除病毒的正确

运用。 

În primele 12 ore, porcul a arătat clar primele stadii ale 

recuperării, iar în a doua zi a fost hrănit pentru prima dată cu hrană 
gătită, pe care a refuzat să o mănânce de când a fost infectat. Din a treia 
zi urechile s-au ridicat din poziția avută. Din a patra zi, după trei luni, 
porcul a produs primele excremente. De la începutul acestui proces, D-ul 

Keshe le-a explicat fermierilor, că singurul mod în care știm că virusul 
este eliminat din corp, este atunci când porcul produce primele excremente, 

care indică că corpul s-a întors la funcționarea completă, iar virusul este 
eradicat. Aceasta dovedește corectitudinea aplicării noii ape plasmatice,
pentru eradicarea virusului. 
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测试过程： 

Procesul de testare： 

该农户反映，今年 8 月中旬，所在村子开始爆发非洲猪瘟病情，大约有一半以

上的农户家里的猪患病，其他农户患病的猪或者死亡或者都被扑杀。 

Fermierii au raportat că Febra Porcină Africană, a început în sate la 
mijlocul lunii August, și mai mult de jumătate din porcii din această țară, 
suferind de Febră Porcină, în timp ce alți porci bolnavi au murit sau au 
fost uciși. 

该农户一共养殖了两头猪，都出现发烧，不吃食，大便黑色，干屎蛋的症状，

一头于 9 月 19 日死亡，掩埋掉，另一头猪，一直不进食，只是喝点水，偶尔吃一点

生白菜或者萝卜，经过 3 个多月，体重从 200 多斤，掉到不足 120 斤，奄奄一息，勉

强生存下来。 

Fermierul a folosit doi porci, ambii cu semne de Febră, fără să 
mănânce și având un scaun uscat și negru. Unul a murit pe 19 Septembrie 
2018, și a fost îngropat. Celălalt porc nu a mâncat ci doar a băut puțină 
apă. Ocazional a mâncat puțină varză crudă sau ridichi. După mai mult de 
trei luni, de la greutatea de peste 200 Kg, a scăzut la mai puțin de 120 
Kg, fiind pe moarte, abia supraviețuind.  
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11 月 22 日猪在处理之前的照片. 

Poză cu porcul înainte de procesare, din data de 22 Noiembrie 2018
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今年 11 月 22 日，农民收到凯史基金会寄过去的甘斯等离子体产品，对等离子

体材料进行了 1：10 的稀释，然后只使用混合沉淀物的上层清水。23 日早上对猪舍进

行清理和喷洒消毒，同时给猪喂食等离子体水，并对猪的身体部位进行喷洒。由于农

户是在开放式猪棚圈养，当地气温晚上最低会达到零下 7 度，猪又非常的虚弱，刚开

始只是在猪的肚子上喷等离子体水，第二天喷猪背，第三天喷猪头，防止因为猪太虚

弱而不能承受寒冷。 

Pe 22 Noiembrie 2018, fermierul a primit produsele plasmatice trimise 

de Fundația Keshe. Apoi, prin diluarea materialului plasmatic cu apă, într-
un raport de 1/10, apoi a utilizat doar apa de deasupra reziduului 

amestecului. Fermierul a utilizat această apă, pentru a curăța și dezinfecta 
cocina, în dimineața zilei de 23 Noiembrie. De asemenea, a hrănit porcul cu 
apă plasmatică, și a pulverizat-o pe părți ale corpului. Deoarece porcul a 
fost ținut într-o cocină deschisă, temperatura locală a fost chiar și de -7 
grade noaptea, iar porcul a fost foarte slăbit. La început ei au pulverizat 
apa plasmatică doar pe burta porcului. În următoarea zi, i-a fost 

pulverizată apa plasmatică pe spate. În a treia zi, capul porcului a fost 
pulverizat cu apă plasmatică, pentru a preveni ca porcul să fie prea slăbit 
și să poată suporta frigul. 

在喝水一天之后，24 日晚，猪三个月以来首次吃了两碗米饭。晚上猪就开始把

取暖的草聚拢给自己做窝。25 日早晚各进食一次面条和米饭，并且猪比较活跃，耳朵

从耷拉的状态变成有些立起来了，会主动要食。26 日猪开始 3 个月来首次排便，排出

红色的大便。指导农户用等离子体水消毒，并对大便进行掩埋。排便就意味着猪的体

内的病毒清除，身体机能开始恢复。27 日，猪要求吃更多的食物，一共喂食 5 次，每

次喂食 2 碗米饭，排除比较光滑的红色大便。 

După o zi de băut apă, în seara de 24 Noiembrie, porcul a mâncat două 
farfurii cu orez, pentru prima dată în trei luni. Seara, porcul a început 
să adune iarbă, pentru ași face culcușul pentru prima dată. Pe 25 Noiembrie, 
porcul a mâncat tăiței și orez, iar porcul a fost mult mai activ. Porcul a 
început să-și facă nevoile pentru prima dată în trei luni, iar pe 26 

Noiembrie, de la începutul bolii, a avut un scaun roșu. Fermierul a fost 
instruit să dezinfecteze scaunul cu apă plasmatică și să-l îngroape. 

Defecarea înseamnă că virusul din corpul porcului este curățat, iar 

funcțiile corpului au început să se recupereze. Pe 27 Noiembrie, porcul a 
cerut mai multă mâncare, de cinci ori câte două farfurii cu orez, și a 
defecat un scaun moale roșu.
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11 月 24 日猪喝等离子体水、吃白菜 

24 Noiembrie 2018, porcul a băut apă plasmatică și a mâncat varză
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11 月 25 日猪进食米饭和面条 

25 Noiembrie 2018, porcul a mâncat orez și tăiței
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11 月 26 日，猪三个月来首次排便（恢复的迹象） 

26 Noiembrie 2018, porcul a avut 
scaun pentru prima dată în trei 

luni (semn de recuperare) 

11 月26 日，猪吃食 

26 Noiembrie 2018, porcul a mâncat hrană gătită 
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 11 月 27 日，猪要食 5 次，每次 2 碗 

27 Noiembrie 2018, porcul a cerut 
mâncare de 5 ori, și a mâncat 2 

farfurii de fiecare dată

11 月 27 日，猪排除出红色光滑大便 

27 noiembrie 2018, porcul a 
avut un scaun roșu moale
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整个治疗过程历时 5 天，24 小时内就看到进食，恢复体能等好转现象。治疗的

过程也非常的简单，容易操作，农民们只需要用等离子体水喷洒猪舍，喂食和给猪身

上喷洒就可以。 

Întregul proces a durat cinci zile, și 24 de ore au fost suficiente 
pentru a-l vedea mâncând, recuperându-se, și alte semne de însănătoșire. 
Procesul este de asemenea foarte simplu și ușor de aplicat. Fermierii 

trebuie doar să pulverizeze cocina porcului cu apă plasmatică, să le dea să 
bea și să o pulverizeze pe porc.  

本方法的成本也很低，10 元人民币就可以救活一头猪。而且这个方法从现在开

始可以用于所有的家禽、牲畜和人类感染的病毒，因为这是一种天然的产品，不是化

学方式生产的。这是宇宙能量传输的方式，只是现在我们理解了病毒是附着在微生

物、细菌和氨基酸上面的能量包。通过使用这一最新的等离子体科技，这是一种天然

的等离子体磁场的处理过程，病毒的能量包从动物的细胞中被传递出来并且被耗尽

了，这样人和动物就恢复到正常的健康状态。 

Costul acestui proces este foarte scăzut, de 10 RMB pe porc, și poate 
salva animalul. Acest proces de acum încolo, poate fi utilizat pentru orice 

tip de infecție cu viruși, pe păsări, animale și oameni, acesta fiind un 
produs natural nu unul realizat chimic. cesta este modul în care energia 

Universului este transferată, iar acum noi înțelegem că virusul este un 
pachet de energie, atașat de microorganisme, bacterii și aminoacizi. Acum, 
prin utilizarea acestei tehnologii plasmatice, care este un proces natural 

al câmpurilor magnetice plasmatice, pachetul de energie al virusului este 

transferat, și astfel golit din celula animalului, iar sănătatea animalelor 
sau a oamenilor, revine la normal. 

这是当前科技的重大突破，人类的迈出第一步，能够开始处理太空中对生命造

威胁的任何的能量包。 

Aceasta este o descoperire majoră în lumea științifică, și primul pas 
ca omul să înceapă să fie capabil să gestioneze orice pachete de energie, 
care ar putea pune în pericol viața omului în spațiu.
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在中国的广大农村，有很多贫困的家庭，猪是一个家庭唯一的肉食来源和主要

的经济来源，猪病死或者直接捕杀，他们的生活重新陷入困境，有些家庭重新回到绝

对贫困的边缘，习主席的脱贫攻坚任务将面临更多的挑战。同时猪瘟的继续大量传播

和大批量捕杀，对中国的畜牧养殖业造成灾难性打击，养殖场损失惨重，并且将对中

国的经济和中国的食物安全造成重大的影响。 

În zonele rurale vaste ale Chinei, sunt multe familii sărace, iar 
porcii sunt singura sursă de carne, și principala sursă de venit a unei 
familii. Dacă porcii mor, se îmbolnăvesc sau sunt uciși direct, viețile lor 
au probleme din nou, iar unele familii revin pe marginea sărăciei absolute. 
Munca excelenței sale, Președintele Xi, pentru eradicarea sărăciei, va 

întâmpina multe provocări. Simultan, împrăștierea continuă și uciderea în 
masă a porcilor, a creat o explozie dezastruoasă pentru industria 

zootehnică. Pierderile grele ale fermelor, va avea un impact major asupra 
economiei Chineze, și asupra securității hranei naționale.

凯史基金会的伊朗物理学家 M.T.凯史开发的太空等离子体技术能够在很短的时

间之内快速地消灭病毒，并且能够做到预防，治疗和根除病毒的传播。 

Tehnologia plasmatică spațială, dezvoltată de fizicianul Iranian M.T. 
Keshe din Fundația Keshe, este simplă și poate elimina virusul într-un timp 
foarte scurt, și poate preveni, trata și eradica împrăștierea virusului.

治愈的猪具有免疫力，不会复发。能够为许多国家解决当前困扰的猪瘟问题，

提供廉价、简便和快捷的解决方案。还可以证明，及时是被污染的动物，屠宰后的肉

也能够使用同样的等离子体水清洗或者处理，在进入食物链之间将病毒清除出去。 

Porcii procesați devin imuni la reapariția infecției. Aceasta poate 
furniza o soluție rapidă, simplă și ieftină, pentru a rezolva problema 

Febrei Porcine în multe țări. Se poate dovedi că chiar și carnea tăiată, de 
la animalele contaminate, poate fi spălată și procesată cu aceiași apă 
plasmatică, pentru ca virusul să fie îndepărtat din carne, pentru a nu 

intra în lanțul alimentar. 
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我们期待着这一先进技术能够尽快被政府采纳并得到大力推广，以解决当下燃

眉之急。 

Așteptăm cu nerăbdare ca această tehnologie avansată, să fie adoptată 
și promovată de guvern, cât de curând posibil, pentru a putea rezolva 
problema urgentă.

农民的感谢信 

Scrisoare de mulțumire de la fermier




