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Pentru cei ce suferă de Cancer - 
Probleme de Sănătate Simple 

sau Complicate

Tehnică eficientă, recomandată 
frecvent de D-ul. Mehran Keshe



Care este Obiectivul Nostru

• Următoarele sunt o compilație a câtorva 
ateliere de lucru, așa cum le-am înțeles noi.

• Obiectivul nostru este de a ne îmbunătăți 
sănătatea și de asemenea pentru a împărtăși 
public informația cu cei care caută cunoașterea, 
într-o formă cât de clară și simplă posibilă.

• Orice contribuție la îmbunătățirea acestei 
cunoașteri va fi apreciată de către Univers și 
de către noi.



ATENȚIE! - Nu Faceți 

• Asigurați-vă că utilizați Gans-urile 
care se potrivesc bolii respective.

• Cele două Gans-uri care se pot utiliza 
în siguranță pe întreg corpul, 
incluzând capul sunt CO2 și ZnO.

• Nu utilizați CuO în zona gâtului și a 
plămânilor.

• Niciodată nu utilizați CH3 pe pacienții 
cu cancer.



Cum să utilizați Gans-urile 
eficient? - 1

Creând o acțiune curată și 
tămăduitoare în zona afectată, 
folosind bucla infinită, acțiune 
formată datorită «atracției – 
reespingerii» dintre diferite Gans-
uri.  



• Realizați plasturi de mărime egală din aceiași 
apă de Gans cu diferite concentrații (cu diluții 
de 30 la 50%).

• Cantitatea de Gans per unitatea de suprafață 
a plasturelui este importantă.

• Intercalând zona afectată între acești doi 
plasturi și creând o acțiune curată și 
tămăduitoare în zona afectată prin utilizarea 
buclei infinite, formată datorită «atracției – 
reespingerii» dintre diferite Gans-uri.

• Utilizându-le 1-2 ore, de 2 – 3 ori pe zi.

Cum să utilizați Gans-urile 
eficient? - 1



Exemple de plasturi 
Utilizați-vă imaginația



Tratarea cu ușurință
a întregului corp - 1 

• Aceasta este o metodă pentru cei ce nu au posibilitatea să 
aplice «Apă de Gans în cadă» sau unitatea de sănătate.

• Realizați plasturi mari de Gans și lipiți-le cu bandă adezivă 
pe haine, preferabil pe un material gros și ușor pentru 
izolație.

• Preparați salteaua și pătura de deasupra pentru a se 
potrivi cu înălțimea voastră.

• Salteaua trebuie să aibă plasturi cu apă de Gans de CO2 + 
ZnO concentrată.

• Pătura trebuie să aibă plasturi cu apă de Gans de CO2 + 
ZnO, diluată la 50 sau 30%.



• Linia centrală a părții superioare (zona coloanei) a 
saltelei nu trebuie să aibă nici un plasture.

• Zona piciorelor poate fi dintr-o parte în alta. Puteți 
adăuga apă de Gans de Mg + Ca în plasturi în 
zonele femurului (șoldului și a coapselor). Aceasta 
ar întări oasele și va întări sistemul imunitar.

• Utilizați un plasture suplimentar cu Gans de CO2

+ZnO în zona capului. Puteți de asemenea adăuga 
puțină apă de Gans de Calciu în acești plasturi.

• Întindeți-vă între saltea și pătură pentru o oră,
de 2,3 ori pe zi.

Tratarea cu ușurință
a întregului corp - 2 



Plasturi Mari pentru Masa de Masaj – Pentru 
Întregul corp (cu excepția capului) un amestec 
puternic de Gans și apă de Gans de CO2+ZnO
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Zona Coloanei se lasă curată



Plasturele Mare din Pătură pentru întregul corp. 
Amestec slab de Gans și apăd e Gans de CO2+ZnO.
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Pentru Casca din Tuburi 
apă de Gans de CO2, ZnO, și puțin Ca și Mg

Utilizați-o pentru o 
oră, de 2-3 ori pe zi. 
Poate fi utilizată cu 

Plasturii pentru 
Întregul Corp.



Cum o putem realiza efectiv?

• Utilizați inele duble în zona cu probleme. 
Puneți două inele, unul in interior celuilalt.

• Umpleți tubul interior cu apă de Gans de CO2, 
iar tubul exterior cu apă de Gans de ZnO. De 
asemenea adăugați puțin din Gans-urile 
respective în apele de Gans.

• Realizați curățarea și tămăduirea prin 
principiul «atracție – respingere», realizând o 
buclă infinită.

• Uniți cele două capete ale buclei pentru a 
crea o buclă continuă. Nu închideți capetele. 
Energia trebuie să circule liber.



Brățări Gans din tuburi – În afară CO2, în tubul 
interior ZnO. (De Manel Férriz Canals) 

https://www.facebook.com/manel.ferrizcanals?hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/manel.ferrizcanals?hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/manel.ferrizcanals?hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/manel.ferrizcanals?hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/manel.ferrizcanals?hc_ref=NEWSFEED


 Tuburi de Gans Simple sau Duble, 
(În afară CO2, în interior ZnO) 



Conexiunea tuburilor



Tuburi de Gans Simple: Faceți inele de Gans 
de CO2+ZnO, CuO și CH3 separat.

Utilizați-le funcție de situație. 

Nu utilizați conexiuni metalice la inele. Unirea tuburilor 
trebuie să fie deschisă pentru a permite circulația liberă.



D-ul Keshe recomandă utilizarea țevii de 
respirat conținând Gans de CO2+ZnO, pentru 

accelerarea recuperării în toate aplicațiile.
(inventată de Dr. Rodrigo)



Țeava și Paharul de Respirat

Lipiți plasturi de CH3 și CO2+ZnO în jurul 
paharului; puneți un pai de băut sau tub 
și respirați prin el. Aceasta va întări 
plămânii.

 (CH3 Nu trebuie să fie utilizat 

de pacienții cu cancer)  

Țeava de respirat cu apă de Gans
de CO2 + ZnO în jurul tubului. 



Recomandarea D-lui. Keshe 
Utilizați apă de Gans de CO2+ZnO

în narghilea 



AVERTISMENT GENERAL!

• Lucru important îl reprezintă utilizarea 
Gans-urilor corecte în zona corectă; 
Nu amestecați o multitudine de Gans-uri.

• Niciodată nu utilizați Gans-uri de Plumb, 
Argint și Mercur în scopuri de sănătate,  
până nu sunteți sfătuit de doctor.

• Nu promovați informații care nu sunt 
publicate de experți. Căutați și analizați. 
Greșelile sunt greu de reparat.



Mulțumim D-lui M. Keshe
și Membrilor Fundației Keshe 

pentru furnizarea
Liberă și Benevolă a cunoașterii. 

Sperăm ca și voi să beneficiați 
de această cunoaștere. 

VĂ DORIM ZILE SĂNĂTOASE




