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Mecanismul cancerului
https://youtu.be/4KaMdJcIdvU?list=PLVPBhwOYC1C0JreyjyFGh2h-EeymWe7yA&t=1323

22:00-31:33

• Una dintre cele mai mari probleme pentru umanitate 
este ceea ce numim cancer. Cancerele sunt de 4 feluri,
sau chiar mai multe. Sunt cancere pe bază emoţională, 
accidentale, evolutive, (ereditare, carmice) 

• Dar 95 % sunt de natură emoţională.

• Corpul omului are propriile emoţii. Acestea crează un 
câmp . Interacţiunea acestui câmp cu locul unde este 
recepţionat, duce la formarea unei noi materii 
tangibile, în concordanţă cu acea emoţie.

• Corpul omului contine anumite elemente: Cu, Zn, K, 
Ca, Fe etc.

• Câmpul radiat de  sufletul omului, filtrat de puterea 
emoţiei, ajungând la materie se solidifică, devenind 
centrul cancerului (sămânţa cancerului).

• Până acum nu se făceau, în mod obişnuit, analize de 
sânge, pentru a se vedea ce elemente au o valoare 
crescută.



Mecanismul cancerului
• Cu noua tehnologie trebuie să facem această analiză pentru că acum înţelegem că sămânţa 

cancerului are la bază un element, fie Cu, fie Zn, fie altceva. Fiecare cancer are un centru, iar 
odată început procesul, sistemul imunitar al organismului uman caută să scape de ceea ce a 
fost creat de emoţii şi fizicalitate.

• Deci sistemul imunitar atacă încercând să distrugă centru. Dar procesul continuă şi vedem  
dezvoltarea tumorii canceroase. ( oystering_ oyster- stridie)

• Şi dacă supravieţuieşte atunci se va replica şi în altă parte a corpului uman.
• Avem două posibilităţi:
• De a descongestiona tumora şi apoi de a elimina dorinţa omului, elementul central.
• Sau, să vedem rezultatul analizei elementelor din sânge, care ne va spune care 

element este crescut, indicându-ne practic  elementul din care este făcut centrul (sămânţa ) 
cancerului.



Mecanismul cancerului

• În cazul tumorii  unice, aceasta se poate elimina cu anumite sisteme (tehnologie Keshe) care 
prin transferul de energie epuizează energia centrului cancerului şi odată ce sămânţa mamă 
a cancerului a dispărut , cancerul nu mai are nici o putere.

• Vedem doar că tumora devine neagră şi este o chestiune de timp ca sistemul imunitar al 
omului să elimine totul.

• Aceasta este o realizare majoră a noii tehnologii. Este înţelegerea schimbării nu numai a 
mediului din corpul omului dar şi a emoţiilor omului, permiţând epuizarea cancerului, 
transformarea  într-o entitate normală şi absorbirea de către trupul omului

• În acest proces vedem uneori respingerea centrului cancerului (perlei)

• Alte tipuri de cancer sunt produse de accidente. În acelaş proces în loc de emoţii avem 
lovire, ceva loveşte corpul (accidente auto).

• Accidentele de maşină produc acelas tip de centru care  dezvoltă cancer. De obicei se 
manifestă după o perioadă de 5,10, 16 ani.

• Există un cancer care nu este cancer, este o parte a evoluţiei omului, o adaptare a 
organismului la noile condiţii, când nu vede cum să se descurce cu noile modificări. Vedem 
asta în evoluţia femeilor. În urmă cu 100 de ani menopauza survenea la 25-35 de ani. 
Crescând siguranţa vieţii  această limită este împinsă la 50,60 şi chiar 70 de ani. Aceasta la 
unele femei , care nu pot suporta, datorită emoţiilor schimbării, duce la cancer, ''cancer 
evolutiv''.



Mecanismul cancerului
• Aceste cancere sunt foarte greu de procesat şi reprezintă 1,3 până la 5% din 

cancerele din prezent.

• Procesul de inversare a cancerului de tip emoţional este prezentat de 
Dr.Rodrigo.Aceasta este una dintre imposibilităţile lumii ştiinţifice actuale.

Dr.Rodrigo, care înţelege Totalitatea, nu se ocupă doar de tumora, schimbă 
mediul, crează o condiţie  a respiraţiei , crează o stare de elevare a sufletului şi o 
shimbare de perspectivă a emoţiilor, prin creşterea puterii de filtrare a emoţiilor.

• Deci acel filtru emoţional care a creat cancerul nu mai există, nu mai există nici un 
motiv pentru a menţine comunicarea între creer şi tumoră. Şi  în acest proces în 
care creerul nu mai are nici un contact cu confirmarea existenţei fizicalitatii tumorii, 
tumora devine redundantă, penru că a pierdut motivul pentru care a fost creată.

• Dacă puterea de filtru  a fost la nivelul 2, ridicând emoţiile la nivelul 3, nu mai este 
loc pentru 2.

• Elevând sufletul, este o chestiune de fizicalitate pentru corp pentru a resorbi ceva 
ce a apărut acolo.

• Utilizaţi sistemul imunitar, folosiţi scăderea numărului de celule , creşterea 
numărului de celule noi  şi vom vedea modificările.
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