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Pentru cei ce suferă de
Osteoporoză și Probleme de
Deficiență a Cartilajului Oaselor
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Recomandate de D-ul.
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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
ce caută cunoașterea într-o formă cât mai simplă posibil.

•

Orice contribuție la îmbunătățirea acestei
cunoașteri va fi apreciată de Univers, cât și de noi.
Noi vom aprecia dacă veți împărtăși cu noi orice
recuperare pe care o experimentați.

•

Ce este Osteoporoza? - 1
Osteoporoza este o boală a oaselor care apare
atunci când corpul pierde prea mult din țesutul
osos, creează prea puțin țesut osos, sau
ambele. Ca rezultat, oasele devin fragile.
Fracturile datorate Osteoporozei, cel mai adesea
apar la șold, închieturi sau coloana vertebrală.
Osteoporoza apare când crearea noului țesut
osos nu ține pasul cu îndepărtarea vechiului
țesut osos.
Osteoporoza afectează în special femeile care au
ajuns la menopauză - au cel mai mare risc.

Ce este Osteoporoza? - 2
• Corpul vostru are nevoie de calciu pentru a construit și

menține oasele puternice. Inima voastră, mușchii și nervii de
asemenea au nevoie de calciu pentru a funcționa corect.

• La menopauză, pierderea de calciu din oase crește.
• De asemenea, dacă luați corticosteroizi pentru tratarea
inflamațiilor în artritele reumatoide și multe alte condiții
din păcate pot slăbi dramatic oasele și conduce la
osteoporoză.
• Așa cum spune D-ul. Keshe: Trebuie să schimbați
informația despre depunerea calciului în corp, și asta va
necesita timp.

Ce este Osteoporoza? - 3
În fiecare lună, corpul unei femei este
pregătit pentru a da viață. În corpul
mamei, hrana este gata pentru copil.
Pentru calciu cel mai bun loc de depozitare
îl reprezintă șoldurile femeii. Tot calciul
pentru copilul potențial este extras din
șolduri. Șoldurile femeii hrănesc copilul cu
calciu. Deci la fiecare menstruație corpul
este golit de calciu.

Ce este Osteoporoza? - 4

Medicație Normală
Bifosfonații sunt cele mai cunoscute
medicamente prescrise pentru tratarea
osteoporozei.
Hormonii, cum sunt estrogenul, și unii
hormoni aprobați ca și medicamente
pentru prevenirea și tratarea
osteoporozei, dar ei pot crește riscul de
atac de inimă și unele tipuri de cancer.

Ce se poate face pentru prevenția
Osteoporozei
Pentru a preveni osteoporoza și depunerea calciului la
sâni, cu o zi înainte de menstruație, dpe durata
primei zile și o zi după, începeți să luați tablete de
Ca. Orice formă. Dar calciu, nu cu magneziu. Corpul nu
va mai apela la calciul de la șolduri. Nu va decora oasele.
Voi îi dați corpului un mesaj fals.
Corpul nu mai va depozita calciu la sâni (ceea ce
cauzează cancerul de sân)
Indiferent de vârstă, chiar dacă sunteți la menopauză,
luând temperatura corpului puteți afla vremea
menstruației, și apoi să luați tablete de calciu pentru 3
zile.

Recomandări Energetice Plasmatice
pentru Osteoporoză - 1
Pentru probleme ale șoldului
Pregătiți un chilot (sau un dress) sau înfășurați împrejur
apă de Gans de CO2 + ZnO + Calciu + Magneziu, și
purați-l în fiecare zi. Pentru stimularea nervilor puteți
adăuga puțin CuO de asemenea.
În 60 de zile veți observa că șoldul este mai puternic.
În 90 de zile vă veți recupera integral.

Probleme cu cartilajul la genunchi
Aplicați plasturi cu apă de Gans de CO2 + CH3, pentru a
da energie și pentru a solidifica cartilajul. În 30 de zile
cartilajul se solidifică și în 60-90 de zile el va fi reparat.

Pentru regenerarea închieturii femurului și a șoldului

Partea Anterioară
Amestec ușor de apă de Gans CO2 +
ZnO + os + coajă de ou + Mg

Partea Posterioară
Amestec puternic de apă de Gans de
CO2 + ZnO + os + coajă de ou + Mg

CENTURĂ
Pentru Regenerarea Încheieturii Femurului și Soldului
Doi plasturi centrali pentru Spate
- amestec puternic de apă de Gans de
CO2 + ZnO + os + coajă de ou + Mg.
- dacă aveți probleme cu circulația
sângelui puteți lipi mici tuburi cu Gans
puternic de hemoglobină.
Doi plasturi laterali - Față
- amestec ușor de apă de Gans de
CO2 + ZnO + os + coajă de ou + Mg.

- dacă aveți probleme cu circulația
sângelui puteți lipi mici tuburi cu Gans
ușor de hemoglobină.

APLICAREA CENTURII CU APĂ DE GANS +
HEMOGLOBINĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA IMUNITĂȚII
ȘI REFACEREA ÎNCHIETURII FEMURULUI
ȘI A ȘOLDULUI

Prepararea Gans-ului de Calciu
Gans de Calciu din Oase
Se fierb oasele cu măduva mult timp, se adaugă oțet pentru înmuiere.
1- Se ia tocana de Gans monoatomic de oase înmuiate și se adaugă caustic. Se lasă cel
puțin 24 de ore și se spală de cel puțin 5 ori înainte de a se utiliza Gans-ul.
2- sau se pune tocana de Gans monoatomic de oase înmuiate în apă de Gans de CO2 și
se păstrează câteva zile.
3- sau se pun oasele peste cutia de Transfer a Câmpului Plasmatic și se transferă energia.
Partea superioară a femurului conține toată informația pentru organe ca un creier.

Stimularea Sistemului Imunitar
Partea superioară a femurului conține toată informația pentru
organe ca și un creier. dacă o parte a osului este distrusă,
organul corespunzător acelei părți se îmbolnăvește!!!!!!!
Dacă vreți să stimulați timusul trebui să stimulați femurul.

Femur Tăiat

Gans de Magneziu și Oase

Nu uitați ca întotdeuna să utilizați Tubul sau vasul
pentru Respirat (Acesta sunt personale).

Lipiți plasturi cu CH3 și CO2+ZnO în
jurul vasului. Puneți un pai de băut
sau un tub și respirați prin el. Aceasta
reface plămânii.
(CH3 NU trebuie utilizat de pacienții cu cancer)

Tubul pentru respirat cu apă de Gans
50% CO2 + 50% ZnO în jurul tubului.

Recomandări Energetice Plasmatice-2
Tratarea problemelor de spate
și a Herniei de Disc.
Se aplică la spate plasturi cu apă de Gans
de CO2+ CH3.
Se bea un amestec de (9 picături CO2 + 1
picătură CH3) de 3 ori pe zi.
Întotdeauna trebuie să utilizați respiratorul
(50% ZNO + 50% CO2) (Respiratorul este
personal).

Recomandări Energetice Plasmatice-3
Răniri ale coloanei vertebrale.
Niciodată nu atingeți dacă există plăci inserate.
dacă există deteriorări, puneți plasturi în lateraleel coloanei
pentru 1-2 ore, de 3 ori pe zi.
Faceți un număr par de plasturi, deoarece fiecare plasture va
comunica cu celălalt.

Cum Funcționează?
Păstrând partea afectată între plasturi, veți crea o acțiune de
curățare și regenerare a zonei afectate prin buclele infinite
formate de atracția-respingerea dintre diferite Gans-uri.

Desenul D-ului Keshe

APLICAREA MINI-INELELOR CU GANS

Pentru repararea
ligamentelor și cartilajelor
de la genunchi, puteți
utiliza mini inele cu Gans,
sau,
plasturi de CO2, CH3

Cum le putem folosi efectiv?
•
•

•
•

Utilizați trei inele deasupra și sub zona cu probleme - la
cartilaje și articulații de ambele părți. Plasați 4 grupuri de
câte 3 inele în jurul locului afectat de pe coloană.
Umpleți tubul superior cu apă de Gans de CO2, tubul
mijlociu cu apă de Gans de CH3 + puțin Mg iar cel de jos
cu apă de Gans de ZnO. De asemenea adăugați puțin din
Gans-urile respective în apele de Gans.
Furnizează curățarea și tratarea prin principiul atracție –
respingere și prin formarea de bucle infinite.
Alăturați cele două capete ale buclelor pentru a crea o
buclă continuă. Nu închideți capetele. Energia trebuie să
circule liber.

Îi mulțumim D-lui M.
Keshe și Membrilor
Fundației Keshe pentru
furnizarea liberă și
benevolă a cunoașterii.
Sperăm să beneficiați
din experiența noastră.

