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Tehnici eficiente, recomandate de 
D-ul. Mehran T. Keshe



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

• Scopul nostru este de a îmbunătăți sănătatea noastră 
și de asemenea de a face această informație publică 
cu cei ce caută cunoașterea, într-o formă cât mai 
simplă posibil.

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

• Vom aprecia dacă împărtășiți cu noi orice experiență 
de recuperare.



Fibromialgia (FMS) este o afecțiune 
medicală cronică, caracterizată de durere 
generalizată care se accentuează cu 
presiunea, alte simptome incluzând 
oboseala, somnul și problemele de 
memorie. Este o afecțiune ascunsă, 
originile psihice ale acesteia fiind în 
copilărie. Se instalează din perioada 
prenatală până la pubertate.



Simptomele Generale ale FMS sunt:
• Durerea și sensibilitatea în jurul gâtului, a 

umărului, spatelui și la încheieturile șoldului.
• Durere abdominală
• Durere de cap cronică
• Gură, nas și ochi uscați
• Hipersensibilitate la căldură și frig
• Concentrare slabă
• Incontinență
• Sindromul de intestine iritabile
• Rigiditate sau furnicături la degete și picioare
• Rigiditate generală



Tratarea sindromului fibromialgic (FMS) este o sarcină 
grea, datorită faptului că prezintă atât de multe 
simptome.
O varietate de discipline și medicamente sunt utilizate 
pentru ajutorarea celor suferinzi de acest sindrom 
dureros.
• Analgezice
• Anti-inflamatoare
• Anti-depresive
• Miorelaxante
• Anti-somnifere
• Anti-anxietate
• Anti-durere



Recuperarea este:
• Ușoară, curată și eficientă
• Fără suferință  sau durere
• Fără efecte adverse
• Fără costuri



Plasturi cu Energie Plasmatică:
Pot fi acoperiți cu material de bumbac 
în timpul cât se pun pe corp sau 
alternativ se pot lipi de un tricou 
pentru zona pieptului sau pe pantaloni 
pentru zona abdomen și rinichi



1. Plasturi Mari: (80% ZnO + 20% CO2) ar trebui utilizați pentru 1-2 
ore, de 3 ori pe zi pe zona capului. Plasturele poate fi fixat la pălărie.
2. Dacă durerea este în zona spatelui, se folosește un plasture mare în 
zona pieptului sau a stomacului cu un amestec diluat (50% CO2 + 50% 
ZnO )
3. Doi mici plasturi vor fi plasați pe umeri sau pe zona spatelui (50% 
CO2 + 50% ZnO). Concentrația de 100% va fi plasată în zona din spate.
(Niciodată direct pe coloană). 1 - 2 ore de 3 ori pe zi.

Față: Amestec ușor
de %50 CO2 + %50 ZnO

Spate: Amestec greu
de %50 CO2 + %50 ZnO



Spate: Amestec greu
de CO2 + ZnO

Față: Amestec ușor
de 50% CO2 + 50% ZnO



Plasture Mare: O lavetă absorbantă de bucătărie 
trebuie spălată și uscată, înainte de a fi scufundată în 
apă de Gans (80% ZnO + 20% CO2). Trebuie plasată 
sub fața de pernă în fiecare noapte. Pentru echilibrare 
emoțională.



• Pai de Respirat: Trebuie utilizat pe durata tratamentului. 
Se umple tubul exterior cu apă de Gans (50% ZnO + 50% 
CO2). (modelul Dr. Rodrigo este mai jos)

• Dacă nu sunt tuburi, se utilizează o narghilea. Se pune apa 
de Gans în sticlă. (TUBUL ESTE MULT MAI EFICIENT)



Dacă doriți vă 
puteți face 
propria 
narghilea, 
utilizând o 
sticlă și două 
tuburi.



• Se bea Apa Energizată cu Plasmă: 3 picături
ZnO + 6 picături CH3 + 2 picături CuO de apă de 
Gans, de 3 ori pe zi.

• De asemenea, 10ml apă de Gans de CO2 ar trebui 
amestecate cu o jumătate de litru de apă și băute 
dimineața, după masă și seara (câte jumătate de 
litru de apă)

• Spray, apa de Gans (50% CO2 + 50% ZnO) poate 
fi plasată într-o sticlă cu pulverizator și pulverizat 
zilnic peste zonele sensibile ale corpului (gât, 
spate, șold și degete.)



În mod normal persoana va avea 
senzația că „furnici i se mișcă pe 
sub piele".
Aceasta se datorează refacerii 
sistemului nervos, care a fost anulat 
pentru a bloca simțirea durerii.
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1 oră de 2 - 3 ori pe zi.
Eu o utilizez cu plasturii
pentru întregul corp



Îi mulțumim D-lui M. 
Keshe și Membrilor 

Fundației Keshe pentru 
furnizarea cunoașterii, 

Gratuit și Benevol.
Sper că veți beneficia 

din experiența noastră.
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