
Instructiuni, Precautii si Contraindicatii pentru Penuri si Plasturi GANS si Nano Materiale 
  

- Aceasta este o tehnologie noua. Noi suntem toti cobia în acest moment. Adaugati la 
cunoastere si procedati cu moderatie. 

- Niciodata nu mancati, beti sau atingeti GASN-urile sau Nano 
materialele  

(studii in desfasurare)  
- Consumati doar apa care a fost incarcata: Separati Gans-urile si Nano materialele fata 
de corpul vostru cu plastic, sticla etc. (corpul nu poate gestioana energia concentrata 
pe care o are GANS-ul. Nu e vorba de otravire.) 
- Urmariti “efectele secundare” care includ scaderea consumului de hrana/apa, cresterea 
energiei si vitalitatii, eliminarea starilor de boala. 
- Moderatie. Nu dormiti si nu purtati nici unul din acest dispozitive perioade lungi. 
Utilizati plasturii pentru aproximativ 30 de minute, de 2-3 ori pe zi. Apoi 
indepartati-i si lasati corpul sa se regleze. 
 
 

Partile Metalice ale corpului:  
rticulatii de genunchi/ sold/ placi de fixatie/ suruburi/ orteze coloana vertebrala 
- Nu utilizati GANS sau materiale Nano acoperite. Sunt necesare studii viitoare. 
- Am cercetat acest aspect cu o sursa “sigura” si am fost ghidata ca este posibila utilizarea a 3 la 
distanta fata de metal. Voi investiga pe mai departe! 

- in al 8-lea Atelier International al 
Cautatorilor Cunoasterii, la minutul 
2h10m, l-am intrebat de D-ul Keshe 
despre utilizarea “Centrului Trio pentru 

Reabilitarea Florilor” in jurul oamenilor cu articulatii metalice si el a spus ca oamenii cu implanturi 
metalice sunt in regula in campul care este creat de unitatile pe care el le descrie. (voi lucra cu 
aceste unitati in curand) 

         
Stimulatoarele cardiace: 
D-ul Keshe a spus sa nu se utilizeze pen-urile cu o persoana care foloseste stimulator cardiac, totusi se poate realiza o cupa care poate pastra o sticla cu apa 
si apoi persoana cu stimulator cardiac poate bea acea apa. Apoi incurajati-o sa lucreze cu un doctor pentru a regulariza procesul.  
 
 

 

 

HBPT 5-1-16 
Prin combinarea celor 3 cu constiinta = Conexiunea Intregii fiinte a 
Omului: Minte, Corp, Spirit/Suflet. 
 



CO2 + ZNO GaNs : CO2 Masa Atomica - 44   ZnO Masa Atomica - 81: (ALB) *** HB/LC Gans *Frecventa TRS = 26,700 HZ              
CO2 GaNS – Utilizat pentru probeleme emotionale, mentale si ale creierului. Minunat pentru Cancer, Alzheimer, Infertilitate, Migrene, Durere Menstruale etc 
*Retineti ca cele mai multe problem ale “corpurilor fizice” (Boli) provin din dezechilibre emotionale, Corpul este ultimul lucru unde se observa. Deci, 
echilibrarea emotiilor vor avea grija de prezentarea “fizica”. 
– De asemenea foarte eficient impotriva Virusilor si vindecarea oaselor 
ZNO – Calmarea efectelor Corpului – tendinte afrodisiace cum sunt cele create stridii (deci nu-l supra utilizati) / infertilitate / sanatatea pielii 
 
CH3: Masa Atomica - 15 (Portocaliu) *** HB/LC Gans *Frecventa TRS = 26,700 HZ              
- Este zahar/energie, sursa masiva de putere, este esenta vietii, modul cum a aparut viata pe aceasta planeta 
- Se utilizeaza intre 2 plasturi de CO2 pentru recuperarea musculara cu sau dupa exercitiu. Se adauga putin in “cupa de sanatate” 
- De asemenea bun pentru arsuri, raniri, probleme ale pielii pentru a adauga energie oricarui proces de vindecare 
- Asociat cu hemoglobina si zaharul din sange 
 
CUO2 (cupru) GaNs: Masa Atomica - 96 (Albastru-verzui) *** HB/LC Gans *Frecventa TRS = 26,770 HZ              
- Utilizat pentru probleme fizice  
- Se utilizeaza intre doi plasturi de CO2 pentru probleme ale muschilor/articulatiilor/ligamentelor 
- Se pot amesteca doua (CO2 si CuO2) pentru un pen care va lucra pentru Fizic si Emotional (doar o picatura pe varf) 
- Se utilizeaza doar unde exista tesut rosu (muschi), nu pe cap sau abdomen (capul nu are muschi). 
- Bun pentru virusi, SIDA, infectii (nu se utilizeaza mult, doar o picatura in plasturele de CO2). Pentru arsuri/raniri cu CO2 in “plasturi de sanatate” 
- CUPRUL UCIDE pestele si plantele, asa ca utilizati-l cu grija in apropierea plantelor. Nu-l utilizati in lacuri sau acvarii de asemenea (ei sunt carne alba)  
- CUO2 nu este recomandat pentru folosirea in vasele duble de baut apa (prea multa energie) 

  
Inaintea utilizarii plasturilor, va rog sa vedeti instructiunile 
despre cum sa le puneti impreuna, una peste alta: postat 
in fisiere in Golden Age of Gans pe facebook. 
Amino-acizi: (se formeaza ca o pelicula multicolora deasupra 
GaNS-ului de CO2)                        
- din KSW 11 pentru copii: amino-acizii sunt CHON 
(carbon, hidrogen, oxigen, azot). Ei sunt esenta vietii. El 
le numeste proteine si grasimi. Caramizile de constructie 
ale proteinelor care au devenit primele animale monocelulare 
si pesti din oceane. NU se mananca, ci se pastreaza intr-un 
container/tub pentru incarcarea/ structurarea apei. 

- am un film YouTube despre cum il recoltez/salvez 
- fier + amino-acizi = hemoglobina  
- il puteti arde ca si combustibil, sangele Pamantului/petrol 



 
Gans Oceanic (ALB) HB/LC Gans *Frequenta TSR = 25,700 HZ              
- Acesta este GANS ale tuturor elementelor din ocean / de pe Pamant 
- Se utilizeaza puterea redusa a GANS-ului unui singur element 
- Cel mai nou dintre GANS-uri, putin este cunoscut despre utilizarea lui / efecte. Studii in desfasurare. Iubit cu adevarat de prieteni (noi am utilizat un 
material ablastru in plasturi).  
 

Alte Idei pentru GaNS-uri si Plasturi/Pen-uri de Sanatate: 
- Utilizati-le la incarcarea apei: infasurati plasturele in jurul sticlei cu scotch, elastic de borcane sau fasa elastica. 
Timp necesar 3-5 minute. 
- Purtati unul in buzunar, soseta, banderola, sutien. Sub perna pe durata unui somn scurt. Incarcati-va patul 
inainte de culcare.  
- Un gradient al puterii campului este folositor (utilizati 2 nano materiale diferite impreuna. Vedeti instructiunile 
plasturilor) 
- Combinati plasturii si pen-urile: Considerati utilizarea unui pen peste plasture, sau cate un pen de fiecare parte a 
inchieturii, sau sarme nano acoperite si placi nano acoperite cu plasturii. 
- In plasturi si in paharele cu pereti dubli, doar apa de GANS (apa de deasupra GANS-ului sau cea incarcata) este 
necesara. Pastrati GANS-ul ca un initiator, samanta mama… pentru incarcarea apei. Folositi-va imaginatia! Ce 
altceva se mai poate face? Aruncati un plasture in baie si contemplati aceasta!  
- Nu pune’i GANS pe intreaga bobina a pen-ului de sanatate (doar pe varf si apoi sigilati-l). Punand GANS pe intreaga bobina, este prea multa energie pentru 
corpul uman si poate avea un efect negativ. O singura picatura este suficienta!  
- D-ul Keshe nu recomanda utilizarea pen-urilor la cap sau fata. Utilizati punctele reflexogene si folositi pen-ul pe punctele din palma sau picior. 
- Aceasta este o tehnologie noua si daca doriti sa experimentati pe voi insiva atunci este in regula, dar ganditi-va de de doua ori cand utilizati un pen pe 
altcineva care nu stie de asta. Fiti responsabil cu sanatatea altor persoane. 
– Incarcati semintele inainte de a le insamanta. 

– Lasati plantele sa se inprieteneasca cu el. 
- Unii spun ca fiecare persoana trebuie sa aiba propriul lor pena sa incat sa fie acordat cu sistemul vostru. Se pare 
ca-l puteti curata/persoanliza. 
- Puteti utiliza un pen pe voi insiva si va functiona, totusi este mult mai eficient cand o alta persoana il utilizeaza 
pe D-vs. 
- Nu utilizati bobine bobinate orar si antiorar in interiorul pen-ului. Asigurati-va ca ambele bobine (daca utilizati doua 
bobine asa cum face si eu) sunt bobinate in aceiasi directie. D-ul keshe spune ca bobinele bobinate in directii opuse va 
cauza legarea energiei. Cei mai multi utilizeaza bobina bobinate antiorar. Carolina (sotia D-lui Keshe) mi-a amintit ca 
pen-urile cu un singur fir nano acoperit sunt foarte eficiente.  

 
 



 
Utilizare Pen  
– Se plaseaza pen-ul la 1-3 cm fata de pielea unde se simte durerea/boala.  
- Se tine de la 30 de secunda pana la 5 minute (veti avea senzatii de ciupituri sau vibratii, deoarece se creeaza un echilibru intre campurile voastre si mediu, 
Univers). Repetati de cateva ori pe zi, in fiecare zi, pana observati ca durerea nu mai apare sau nu mai este simtita. Daca pen-ul este rezistent la apa, il 
puteti utiliza sa incarcati un pahar cu apa. 
 
Canalul nostru de youtube are cateva filme despre cum se fac Pen-uri, Plasturi etc. - https://www.youtube.com/channel/UCMFLryuV4F_rgUfbx9DRUmQ 

 
*TSR = Terapia de Raspuns Spiritual este o metoda predata de Robert Detzler, utilizand un pendul pentru a testa Frecventele oamenilor (in Hertz) etc. Am 
un prieten care este un adept suprasenzitiv care a furnizat aceste valori ale probelor pe care le-am creat in uibita noastra casa. Valorile pot diferi functie de 
frecventa fiintei, a spatiului creat si puritatea intentiei. Pe aceasta scara, media fiintelor umane este la 3000-6000 HZ, iar un maestru/budda/crist va fi la 
28000 HZ. Wooah… aceste chestii sunt atat de apropiate de ei!  
 
Nota: Acest articol apartine lui Heather Bryant de pe pagina Facebook Golden Age of GANS 

- https://www.facebook.com/groups/GoldenAgeofGans/files/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/GoldenAgeofGans/files/

