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Pentru cei ce caută aplicații ușoare 
împotriva Problemele de Sănătate 

Simple sau Complicate
Tehnici eficiente, 

recomandate frecvent de
D-ul. Mehran Keshe



Care este Obiectivul Nostru

• Următoarele reprezintă o compilație a câtorva 
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 caută 
cunoaștere, într-o formă pe cât de simplă 
posibil.

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



Cum lucrează Energia Plasmatică - 1
• În general, Unitățile de Sănătate cu 

bobine sau tuburi, creează un mediu 
pentru a ne ajuta să vizăm un organ.

• Utilizați dispozitivul de respirat nu doar 
pentru plămâni ci și pentru a curăța 
emoțiile de la organele vizate.

• Puneți plasturii specifici pentru organele 
bolnave.

• Plasturii uneori funcționează instantaneu, 
alteori necesită un timp mai îndelungat.



• Oamenii au încă de a face cu emoțiile. 99% din 
boli sunt psihosomatice.

• D-ul. Keshe spune «veți vindeca oamenii în 
secunde dacă scăpați de emoție».

• Ajutorul pe care-l creați este îndreptat spre 
creierul din mijloc, asupra talamusului și 
hipotalamusului, care controlează emoțiile.

• Noi am închis emoțiile în ele. Trebuie să 
deschidem ușa pentru a lăsa emoțiile să zboare. 
ZnO deschide această ușă pentru zbor.

Cum lucrează Energia Plasmatică - 2



Cum se utilizează Gans-urile eficient - 1

Prin crearea unei acțiuni de curățare 
și vindecare în zona bolnavă, prin 
bucla infinită formată datorită 
«atracției-respingerii» dintre diferite 
Gans-uri.
TEPCO a raportat că Apa de pe Gans-
urile de CO2 și ZnO «nu este toxică».



• Realizând plasturi de mărimi egale cu aceiași apă de 
Gans cu diferite concentrații (diluții de 30% la 50%).

• Cantitatea de material Gans pe unitatea de suprafață a 
plasturelui este importantă.

• Intercalând zona afectată între acești doi plasturi, și 
curățând zona bolnavă prin crearea unei bucle infinite.

• Prin utilizarea lor pentru 1-2 ore de 203 ori pe zi.
• Pentru băut și pulverizat utilizați doar Apă de 

Gans.
• În tuburi și plasturi, poate fi adăugat chiar Gans 

dacă este necesar. (Consultați un expert)

Cum se utilizează Gans-urile eficient - 1



Răceală și Gripă
Rețetă de la Carolina Keshe

• Dacă aveți simptome timpurii, cum sunt durerile de cap 
gât inflamat, pulverizați apă de Gans de CO2, pe frunte 
și pe fața și spatele urechilor. Durerea poate dispărea în 
minute. Repetați pulverizarea. Apa plasmatică eliberează 
durerile mai repede decât pastilele anti-durere. Co2 
poate elimina virușii.

• De asemenea utilizați puțin suc de lămâie în gură.
• Luați o picătură de ulei de lavandă și frecați sub nas, și o 

picătură în gură împreună cu apă de Gans de CO2.
• Frecați mâinile cu apa de Gans de CO2 pentru a vă 

proteja împotriva frigului și a degerăturilor. Încercați, 
Gans-ul de CO2 nu îngheață.



Deteriorarea Țesutului Muscular
Atrofierea Musculară

• Dacă țesutul muscular are fibre distruse 
datorită unui spasm muscular sau unei rupturi:

• Prima dată utilizați pulverizarea cu CuO. Ulterior 
pulverizarea cu CO2+ZnO este de foarte mare 
ajutor.

• Pulverizați apă plasmatică de CO2+ZnO pe o 
parte, pulverizași CuO pe cealaltă parte a zonei. 
Adăugați aminoacizi de asemenea: ei sunt 
foarte eficienți.

• Puteți chiar pulveriza Gans-uri pe saltea.
• Tăieturile adânci pot fi vindecate similar.



Atrofierea Musculară a gâtului
Pentru atrofia musculară a gâtului, utilizați un suport 
spongios pentru a realiza un plasture în jurul gâtului 
(din două părți) cu Gans-uri de:
3 părți CuO + 3 părți CO2 + 1 parte CH3 și ZnO



Migrene, Dureri și Sensibilitate
În cazul durerii, migrenelor, sensibilității țesutului și a 
hematoamelor, pulverizați zona cu CO2 ce conține și puțin 
aminoacid.
D-ul. Keshe subliniază că «CuO nu ar trebui utilizat în 

zona capului și a creierului».



• Când există convulsii pe durata 
crizelor epileptice, utilizați potasiu 
cu CO2 și ZnO. Recuperarea este 
așteptată în 90 de zile. Glandele 
paratiroide și pancreasul au rolul 
de a produce potasiu pentru a 
preveni convulsiile.

• În crizele epileptice, MgO este de 
asemenea important.

• CaO este utilizat în cazul 
hemoragiilor craniene. Trebuie să 
puneți plasturi cu CO2+ZnO+CaO
pe cap.

Crize Epileptice și Hematoame



Anemie
• În cazul anemiei, măduva oaselor nu produce 

suficiente celule roșii. Este necesară activarea
• Se acoperă majoritatea încheieturilor cu 

plasturi de CH3+CO2 și puțin aminoacid.
• Celulele roșii sunt produse în măduva osului. 

Trebuie să absorbiți măduva osului. Trebuie 
să ajungeți la vârful osului. Când schimbați 
vârful osului se schimbă și măduva de 
asemenea.

• Puneți plasturii la genunchi sau la șolduri.
• Plasturii cu CO2 + ZnO sunt cel mai mult 

utilizați prin adăugarea calciului și a 
magneziului pentru oase.



Leucemie
În cazul leucemiei, trebuie identificată cauza emoției. Dacă 
leucemia este emoțională, este ușor. Beți ZnO și CO2. 
3 lingurițe de amestec de 3 ori pe zi. Niciodată nu 
utilizați CH3.
Celulele roșii sunt produse de măduva oaselor. Trebuie să 
absorbiși măduva osului ca și în anemie. Când schimbați 
vârful, măduva osului de schimbă de asemenea. Puneți 
plasturi la genunchi sau la șolduri. 
În leucemie trebuie să descoperiți care os creează problema.
Găsiți încheietura afectată și utilizați plasturi pe aceasta.
Plasturii de CO2 + ZnO sunt cei mai folosiți cu adăugare de 
calciu și magneziu, în cazul oaselor.



Tulburări autoimune

Stimularea măduvei osoase este o necesitate. 
Puteți stimula măduva osoasă din zona 
femurală. 
Efectul gravitațional trage din corp, efectul 
magnetic adaugă în corp. Polul Nord este 
pentru întărirea măduvei osoase. Pentru a 
trage trebuie să folosiți Polul Sud. Polul Nord 
adaugă.
Puneți plasturi de CO2 de ambele părți ale 
femurului, genunchilor sau a coatelor.
Adăugați câteva picături de CUO2 și 
ZnO. CUO2 este necesar pentru întărirea 
țesutului muscular din interiorul 
oaselor.
Partea stângă creează partea dreaptă, partea 
dreaptă creează partea stângă.



Autism
Formula pentru autism a D-lui Keshe: 
Un amestec de apă de Gans de CO2 (4) + ZnO 
(4) + puțin aminoacid de pe ZnO + CaO (2)
1. Beți apa plasmatică a 3-4 lingurițe de 3 ori pe zi.
2. Puneți plasturi cu ele sub pernă pentru o oră sau 
două pe timpul nopții, pentru a permite elevarea 
creierului și producere de celule ale creierului.

Nu folosiți CH3
Ceea ce se întâmplă cu aceste entități este că 
(vaccinurile, efectele mercurului) mercurul ajunge 
și cuprinde celulele neuronale blocându-le, astfel că 
zincul ca ajuta la detașarea mercurului de pe 
celule. Vor fi necesari doi ani pentru a aduce 
această entitate la normal, prin repararea daunelor 
create sistemelor nervos și emoțional.
3. Faceți un tub de respirat și o cască din tuburi, cu 
un amestec recomandat de 80% și 20% ZnO.



Anorexie
Anorexia este o tulburare psihologică în care pacientul nu 
doarme și nu mănâncă. Împotriva anorexiei se recomandă, 
mari cantități de magneziu.
• De asemenea se recomandă să se bea apă de Gans de 

ZnO și CaO de trei ori pe zi.
• Pentru schimbarea codului genetic se bea,
4 părți CO2 + 4 părți ZnO + 1 parte CO2 o picătură de 
apă de Gans de fosfor + 1 picătură de aminoacid.
• Se adaugă 1-2 picături de apă de Gans de magneziu 

în băutură.
• O schimbare imediată se poate aștepta în 5 zile. Voi 

schimbați ARN-ul cu fosforul iar ADN-ul îl urmează.



Prevenirea Suicidului Emoțional

Pentru a preveni suicidul emoțional se prepară un 
amestec de apă de Gans, după cum urmează:
4 părți ZnO + 3 părți CO2 + 1-2 părți CH3
Pentru cei ce continuă să creeze probleme, ZnO și 
CO2 ajută. ZnO ajută la dizolvarea emoțiilor. CH3 este 
energizant. El schimbă corpul din alcalin in acid.
2-3 linguri de 3 ori pe zi.
Este recomandat de asemenea tubul de respirat și 
casca din tuburi cu 80% și 20% ZnO.



Boala Alzheimer
Boala Alzheimer este rezultatul amintirilor dureroase din trecut.
• Pentru corectare, echilibrați persoana cu apă de Gans de 50%

CO2 și 50% ZO. Se bea de 3 ori pe zi.
• Lăsați persoana să inhaleze câmpurile plasmatice din același 

amestec și pulverizați corpul de asemenea de 3 ori pe zi cu 
același amestec.

• Aduceți toate amintirile dulci și frumoase. Dacă doriți să 
ajungeți la ele și să aduceți adevărata plăcere înapoi în viața 
lor, aduceți-i în contact cu persoane pe care le plac și în care 
au încredere. Stimulați orice a fost pozitiv pentru ei.

• Pentru cap utilizați Plasturi Mari cu apă de Gans (80% ZnO + 
20% CO2). Trebuie pus în fața de pernă în fiecare noapte. 
Pentru eliberarea emoțională.



Vindecarea Arsurilor
• Ca și cu PORTOCALA. Se pune pielea 

părții sănătoase peste «Cupa de Transfer 
a Câmpului Plasmatic» conținând Gans 
de ZnO + CuO + CH3 + Aminoacid.

• Se transferă energia apei apoi se pune 
această apă peste pielea arsă.

• Aveți nevoie de CH3 pentru energie. CuO 
pentru țesutul muscular pentru 
conectare la sistemul nervos. ZnO pentru 
problemele emoționale.

• De asemenea pulverizați apă de Gans de 
ZnO + CuO + CH3 + amestec de 
aminoacid pe zona arsă, de câteva ori pe 
zi.



Eczeme pe Piele

• Motivul apariției eczemelor îl 
reprezintă efortul de a atrage 
atenția.

• Împotriva eczemelor se bea apă 
de Gans de 50% CO2 + 50%
ZnO. (ZnO este pentru 
eliberarea emoțională).

• Pulverizați apă de Gans (CO2 + 
CuO) pe piele, frecvent pe 
durata zilei.



Tratarea Rinichilor
• Pentru recuperarea unui rinichi deteriorat, se pun 

plasturi cu mare concentrație de CO2 + CuO cu puțin 
ZnO peste rinichi, și o concentrație mai slabă din 
același amestec pe partea frontală a corpului. 
Înfășurați-le strâns. (CH3 nu va fi utilizat)
Păstrați-le continuu pentru 6-15 zile. Recuperarea are 
loc în 10-14 zile.

• Puteți de asemenea transfera cu «Cupa de 
Transfer Plasmatic» conținând Gans de (CO2
ZnO + CuO + CH3 + Aminoacid) energia rinichiului 
sănătos de la un membru al familiei către rinichiul 
bolnav. Puteți bea apa sau face plasturi puternici 
pentru spate și slabi pentru față.

• Beți apă de Gans de 50% CO2 + 50% ZnO; 5 ml, de 3 
ori pe zi. 

• Sângele ajunge la rinichi și curăță energia emoțiilor de 
la suprafață cu ZnO.

• Sistemul limfatic extrage toxinele. 



Hrănirea Pacienților care nu pot mânca

HRĂNIRE:
• Se adaugă un plasture 

mare de:
• Amestec de Gans-uri de 

Alimente + CO2 în 
spatele stomacului

• Și un plasture cu Gans 
de CO2 în fața 
stomacului



Adicția

• Respirația reduce impulsul 
dependenței de droguri.

• Adăugați picături de amoniac în
dispozitivul de respirat. Aceasta de 
asemenea reduce dorința de a fuma.

• Aminoacidul, CO2, ZnO și dispozitivul 
de respirat cu amoniac este 
recomandat.



Sfaturi Suplimentare

• CO2 + CH3 ajută pielea împotriva petelor albe, a 
pierderii părului și a albirii acestuia. Puteți 
interfera cu ADN-ul și ARN-ul. Pulverizați amestecul de 
apă de Gans de trei ori pe zi.

• Puteți scoate pietrele de la rinichi din corp. Puteți de 
asemenea scoate o așchie de os rupt afară din corp.

• Cele mai multe din afecțiunile emoționale se datorează 
deficienței de fosfor.

• Gans-ul de fosfor schimbă emoțiile, prin corectarea 
ADN-ului. Este dificil de realizat. Se utilizează Cupa de 
Transfer a Câmpurilor Plasmatice pentru fosfor.



GENERAL WARNINGS-1

• În general păstrați trei Gans-uri CO2, CuO și CH3 în sticle 
separate. Veți avea un echilibru mărit al câmpurilor.

• Când amestecați cele trei Gans-uri obțineți un câmp de 
reacție diferit. Totul este disponibil așa cum este, dar există 
un spațiu între.

• Aspectul important este să utilizați Gans-ul corect în 
zona corectă; nu amestecați o multitudine de Gans-
uri, până când asta nu este recomandat de un expert.

• Prin urmare D-ul. Keshe nu recomandă amestecurile 
pentru videcarea corpului și de asemenea pentru 
Unitățile Magrav, dar pentru plante le puteți amesteca. 
Plantele iau ceea ce au nevoie.



Imagini ale Aplicațiilor Practice

În continuare puteți găsi unele 
aplicații și recomandări pe care noi 
le-am prezentat anterior.

Dar puteți de asemenea să vă 
utilizați imaginația pentru a crea 
alte desene.



Primul Ajutor Plasmatic al Dr. Klaus
Urmați principiile foarte atent



Aplicație Practică pentru Piept, Stomac și Rinichi

Plasturii frontali cu un amestec ușor de 
50% CO2 + 50% ZnO de apă de Gans.

Plasturii din spate cu un amestec greu 
de 50% CO2 + 50% ZnO apă de Gans.



Aplicație Practică pentru Stomac și Rinichi

Partea din spate cu doi plasturi 
cu amestec greu de 50% CO2 
+ 50% ZnO de apă de Gans.

Partea din față cu doi plasturi
cu amestec ușor de 50% CO2 
+ 50% ZnO de apă de Gans.



PLASTURI PENTRU ÎNFĂȘURARE
REGENERAREA FEMURULUI ȘI A ȘOLDULUI

Doi plasturi centrali cu  
amestec greu de apă de 

Gans de CO2 + oase + coajă 
de ou + Mg. De asemenea 

lipiți un mic tub cu Gans greu 
de hemoglobină.

Doi plasturi laterali cu 
amestec ușor de apă de 

Gans de CO2 + oase + coajă 
de ou + Mg. De asemenea 

lipiți un mic tub cu Gans ușor 
de hemoglobină.



PLASTURI PENTRU ÎNFĂȘURARE PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA IMUNITĂȚII

CU APĂ DE GANS ȘI HEMOGLOBINĂ



Probleme ale spatelui și a încheieturii șoldului
Incontinență și Sindromul Colonului Iritabil

Durere Abdominală

Spate: Amestec greu de
CO2 + ZnO

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

Față: Amestec ușor de apă de Gans de 
CO2 + ZnO + oase + coajă de ou + Mg

Spate: Amestec greu de apă de Gans de 
CO2 + ZnO + oase + coajă de ou + Mg

Pentru regenrarea femurului și a încheieturii șoldului



Exemple de Plasturi
Utilizați-vă imaginația

Plasturi mari închiși cu bandă scoth Plasturi cu Vacuum 



Pentru întreg corpul (cu excepția capului) 
Plasturi Mari pentru partea de jos a Mesei de Masaj

Amestec Puternic de Gans și Apă de Gans de CO2+ZnO 
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Plasturi Mari pentru partea de sus a Mesei de Masaj
Amestec Puternic de Gans și Apă de Gans de CO2+ZnO 



Unitate de Sănătate cu 8 Tuburi Inelare Duble
Ispirate de Dr. Rodrigo – Apă de Gans de CO2+ZnO



Casca cu Tuburi pentru Cap a Dr. Klaus
CO2, ZnO și puțină apă de Gans de Ca și Mg

Se utilizează zilnic pentru 1 oră, de 2-3 ori pe zi.
Preferabil de utilizat împreună cu Plasturii pentru întreg corpul și tubul 
pentru respirat.

Un singur tub umplut cuCo2+ZnO Două tuburi separate umplute
separat cu Co2 și ZnO



Inele cu Gans: faceți inele separate cu Gans de CO2 +
ZnO, CuO și CH3. Utilizați-le când este nevoie.

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



D-ul. Keshe recomandă utilizarea tubului de respirat 
conținând Gans de CO2 + ZnO pentru a accelera 

recuperarea, în toate aplicațiile.
(inventat de Dr. Rodrigo)



Tub de Respirat și Narghilea

Lipiți plasturi cu CH3 și CO2+ZnO în jurul 
paharului; puneți un pai de băut și respirați 

prin el. Aceasta reface plămânii (CH3 NU
trebuie utilizat la pacienții cu cancer

Tuburi de respirat cu apă de Gans de 
CO2 + ZnO în jurul tuburilor.



Narghilea

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



Transferul Energiei Câmpului Plasmatic 
în Apă

Puteți transfera 
Energia Vitaminelor, a 
Mineralelor, a 
suplimentelor în apă.
De asemenea puteți 
transfera câmpurile 
organului sănătos 
pentru a fi utilizat 
pentru însănătoșire.



Transferul Energiei Câmpului Plasmatic 
în Apă pentru Regenerarea Organelor



Îi Mulțumim D-lui. Keshe și 
Membrilor Fundației Keshe pentru 

furnizarea cunoașterii 
Gratuit și Benevol

Sperăm că voi veți beneficia de 
asemenea din această cunoaștere

VĂ DORIM ZILE SĂNĂTOASE
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