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Institut vesmírné lodě (Spaceship Institute)

Institut vesmírné lodě (Spaceship Institute)
Institut byl založen Keshe nadací v severní Itálii poblíž Desenzano del Garda v roce 2014 pro šíření
jejích poznání a technologií veřejnosti a jejich další rozvoj.
Hledači poznání mají za úkol poznávat plazmovou teorii a prakticky v laboratoři i plazmovou
technologii a o nabyté zkušenosti se otevřeně podílet s lidmi v jejich jazyku.
Výuka pana Keshe byla naplánovaná na minimálně dva roky. Cena za rok výuky byla stanovena na 20
000 €, za čtvrtletí 5 000 €.

Počáteční členové
V únoru 2014 byli vybráni tito lidé, nazývaní hledači poznání 1), aby se účastnili výuky v institutu a
sdíleli poznání s veřejností:
●

Mehran Tavakoli Keshe
z Íránu, žije v Itálii
považuje se také za hledače poznání
Yukako Saito
z Japonska, žije v Itálii
Odešla v dubnu 2014 2)
Armen Guloyan
z Arménie, žije v USA
John Skelton
z Belgie
Odešel v listopadu 2014 3)
Johnův dopis panu Keshe ohledně SSI pobytu a křivému obvinění panem Keshe: francouzsky,
anglicky
Jorge Martinez Cano
ze Španělska
Odešel v květnu 2014 4)
Postoj Jorge k prožitému období: anglicky
Vyjádření španělské skupiny, kterou Jorge učil, panu Keshe: anglicky
Marek Ištvánek
z České republiky
Odešel v květnu 2014 5)
Postoj Marka k prožitému období: anglicky
Marko Velikonja
ze Slovinska
Yvan Micholt
z Belgie
Odešel v září 2014 6)
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Odkazy
Webové stránky s programem institutu: http://spaceshipinstitute.org
Facebooková
●
●

stránka: https://www.facebook.com/SpaceshipInstitute
skupina: https://www.facebook.com/groups/122488954617722

YouTube videa: https://www.youtube.com/user/SpaceshipInstitute
Workshopy z Institutu vesmírné lodě
knowledge seekers
soustředí se na pomoc dětem postiženým jadernou katastrofou ve Fukušimě
3)
kvůli předpojatému křivému obvinění panem Keshe, který Johna označil jako toho, kdo pana Keshe
otrávil v říjnu 2014 a kvůli tomu byl od té doby všem belgickým hledačům poznání zakázán vstup do
SSI
4)
mimo jiné kvůli tomu, že si nemohl finančně dovolit zaplatit dalších 5 000 € za další tři měsíce
pobytu v institutu
5)
aby se vrátil ke své rodině
6)
předpojaté křivé obvinění pana Keshe, který Johna označil jako toho, kdo pana Keshe otrávil v říjnu
2014, bylo důvodem, že byl od té doby všem belgickým hledačům poznání zakázán vstup do SSI
1)
2)
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