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Pentru cei ce suferă de leziuni
ale Coloanei Vertebrale

și a Încheieturilor

Tehnici eficiente, recomandate
de D-ul. Mehran Keshe 



Mini Brățară de Gans – Realizare

Așa cum a fost descris de D-ul. Keshe 
în Atelierul de Sănătate din 26 Oct. 2016 
• PENTRU LEZIUNI ALE COLOANEI
• PENTRU REPARAREA ÎNCHEIETURILOR
• TRATAMENTUL ARTRITEI
• REPARAREA CARTILAJELOR
• REPARAREA LIGAMENTELOR



Care este Obiectivul Nostru

• Următoarele reprezintă o compilație din câteva ateliere de lucru, 
așa cum le-am înțeles noi.

• Obiectivul Nostru este să ne îmbunătățim sănătatea și de asemenea să 
împărtășim public această informație, cu cei care sunt căutători ai 
cunoașterii, pe cât de simplu și clar este posibil.

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

• Vom aprecia dacă veți împărtăși cu noi orice recuperare cu recomandările 
necesare.



Luați un tub de plastic subțire.
Cu cât mai moale cu atât mai bine.  

Tuburile de Silicon 
nu sunt bune, 
deoarece nu se 
înmoaie odată cu 
încălzirea lor.



Înfășurați-l în jurul oricărei tije cu 
diametrul de aproximativ 8-10mm. 

Eu am utilizat un laser. 

Sârmă pentru a tine capetele 



Încălziți-l cu aer 
cald sau gaz.

Eu am utilizat un 
pistol cu aer 

cald, dar o puteți 
face chiar

și deasupra 
aragazului.

Sârmă 
pentru 
a tine 
capetele.



După ce tubul s-a înmuiat ușor 
și se răcește înapoi, 

ar trebui să rămână ca o spirală.



Tăiați spirala în piese
de lungime diferită.

Ele pot fi mai 
mici sau mai 
mari ca și tija 

originală.



Găsiți un alt tub care să se 
potrivească strâns în jurul 

primului, și tăiați-l bucăți mici.



Ungeți captele buclelor cu adeziv
și împingeți-le în ambele capete

ale tubului scurt.



Utilizați o seringă pentru a umple inelele cu Apă 
de Gans. Ștergeți și uscați exteriorul, apoi aplicați 

un strat de adeziv pentru a opri scurgerea.



Deci puteți umple inelele cu: 
 Apă de Gans de CO2

 Apă de Gans de Ch3+Mg
Apă de Gans de ZnO   

și utilizați-le așa cum a fost descris.



Pregătiți Mini Inelele cu Gans. 

Umpleți Inelele 
cu Apă de Gans 
Deasupra  CO2La Mijloc Ch3+ Mg 

Jos ZnO 



Aplicații cu Mini Inelele cu Gans

Ar trebui să 
pregătiți Cel Puțin 

4 x 3 Inele (12 
Inele) și să le 

umpleți cu Apă de 
Gnas. Demonstrație 
a aplicării acestora 

în continuare.



Aplicații ale Mini Inelelor pentru leziuni ale Coloanei.

Ați pregătit cele 4 x 3 Inele (12 Inele)
umplute cu Apă de Gans. Ar trebui să 
le puneți așa cum este arătat în 
imagine, deasupra și dedesubtul zonei 
afectate de ambele părți ale coloanei, 
așa cum descrie D-ul. M. Keshe.



Aplicații ale Mini Inelelor cu Gans la Încheietura Genunchiului

Lipiți 4x3 inele în 
jurul genunchiului,
în stânga și dreapta 
pentru  refacerea 

Ligamentelor
și a Cartilajelor.



Aplicații ale Mini Inelelor pentru Încheietura Umărului

Pregătiți 4 x 3 Inele (12 Inele) umplute cu 
Apă de Gans. Pentru încheietura umărului 
vă rog să vă uitați la imagine. Cum puteți 
vedea, încheietura se află pe laterala 
osului brațului (Umăr) și placa umărului 
(Scapula), deci trebuie să considerați 
încheietura ca fiind verticală (opusă celei 
de la genunghi și cot). Deci, trebuie să 
plasați bobinele pe cele două părți așa 
cum vedeți. Puneți-le pe partea frontală a 
umărului.



Aplicația Mini Inelelor
pentru refacerea leziunilor Coloanei

Pregătiți 4 x 3 Inele (12 Inele) 
umplute cu Apă de Gans. Legați 
câte 3 inele într-un set cu scotch 
și utilizați fașă elastică pentru a le 
fixa în jurul coloanei.



Aplicarea Mini Inelelor cu Gans pe Încheietura Degetelor 



Inele cu Gans mai Mari pentru închieturi mai mari

Am pregătit
de asemenea 2 x 3 Inele 

Mari (6 Inele) și le-am 
umplut cu Apă de Gans. 

 Deasupra cu CO2
La Mijloc cu Ch3+ Mg 

Jos cu ZnO 



Aplicarea Inelelor Mari cu Gans pe mână

Pentru 
regenerarea 
tendoanelor 
și cartilajelor. 



Dorința Noastră

Sperăm că veți beneficia și veți 
împărtăși rezultatele cu noi, așa 
încât să putem ajuta și încuraja 

mai mulți oameni ce caută 
remedii. Mulțumesc.  



Recunoștința noastră D-lui. 
Keshe și Fundației Keshe 

pentru toată munca deosebită 
ce o depun.




