
Procesarea plasmatica a bolilor
https://www.youtube.com/watch?v=nSk35Ff07i8&t=158s

- fragment extras din interviul acordat de Dl. Keshe lui Sean Maguire de la Out of Bag Radio. 

Cind suntem in uterul mamei, noi suntem pesti, suntem intr-un bazin cu apa si in citeva secunde, trebuie sa schimbam obisnuinta de a respira apa 
in plamanii nostrii cu a respira aer. Daca in timpul acestui proces de conversie se intampla ceva, creierul decupleaza diferite  sectiuni ale corpului 
care sunt deja dezvoltate, iar dupa nastere acea decuplare nu se mai restabileste incit creierul sa o dezvolte in continuare.

Nu este vorba despre lipsa de oxigen. Acesta este un proces de la naștere. Și în acest proces, când copilul se naște, pentru a începe să respire aer în 
locul apei din uterul mamei, anumite sisteme neuronale nu se pornesc, și atunci când acestea nu pornesc, acele părți ale creierului nu se mai 
dezvoltă, deoarece sunt în așteptare si acestea pot ramane in asteptare ani de zile.

Acum am învățat cum să le pornim din nou, pentru a deveni funcționale. Copilul, în special dacă este la vârsta de 2 ,5 ani la 5-6 ani,  pornește toate 
acele butoane, creierul pornește si se dezvolte foarte repede, și veți avea un copil de care nici nu vă veți aminti că a avut vreun handicap.

Când facem asta cu copii cu vârste mai înaintate, 12, 14, 16 ani,durează mai mult și sunt multe complicații în comportament. Uneori obținem si o 
recuperare de 100%, alteori doar 60%. Dar cel puțin familia trăiește viața copilului, copilul trăiește o viață perfectă. 

Protocol pentru recuperare a copiilor cu probleme la nastere:

Apa de gans de CO2 – 30ml/ de 3 ori pe zi

Apa de gans de ZNO – 30ml/ de 3 ori pe zi (intotdeauna ZNO inainte de culcare)

Tablete de : Calciu, Magneziu, Zinc, Potasiu, Omega 3, Acid folic – dublul dozei zilnice recomandate

https://www.youtube.com/watch?v=nSk35Ff07i8&t=158s


Gansul, apa plasmatica niciodata nu poate rani, deoarece daca nu aveti nevoie, atunci nu  veti primi energia de la ea.

Protocol pentru procesarea plasmatica Diabetului

Saptamana 1:

Apa de gans de CH3 – 30ml/ de 3 ori pe zi

Apa de gans de CO2 – 30ml/ de 3 ori pe zi

Apa de gans de ZNO – 30ml/ de 3 ori pe zi (intotdeauna ZNO se administreaza ultimul si inainte de culcare)

Saptamana 2-3

Dimineata apa de gans de CH3 - 30 ml

Apa de gans de CO2 – 30ml/ de 3 ori pe zi

Apa de gans de ZNO – 30ml/ de 3 ori pe zi (intotdeauna ZNO se administreaza ultimul si inainte de culcare)

Pentru copii cu varsta de 14-16 se respecta acelasi protocol dar cantitatea de apa de gans va fi de 7-8ml/zi.

Protocol pentru procesarea plasmatica a Hipertensiunii arteriale

Saptamana 1,2,3:

Apa de gans de CO2 – 60ml/ de 3 ori pe zi

Apa de gans de ZNO – 60ml/ de 3 ori pe zi (intotdeauna ZNO se administreaza ultimul si inainte de culcare)



Protocol pentru recuperarea dupa atac cerebral

Apa de gans de CO2 – 60ml/ de 3 ori pe zi

Apa de gans de ZNO – 60ml/ de 3 ori pe zi (intotdeauna ZNO se administreaza ultimul si inainte de culcare)

Tablete de : Calciu, Magneziu, Zinc, Potasiu, Omega 3, Acid folic – dublul dozei zilnice recomandate

In vederea accelerarii procesului de recuperare se recomanda folosirea sistemelor de respirat in care folosim 50% CO2- 50% ZNO.
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