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Pentru cei ce suferă de Cancer - 
Probleme de Sănătate Simple

sau Complicate

Înțelegerea tehnicii Eficiente, 
frecvent recomandate
de D-ul. Mehran Keshe 



Care este Obiectivul Nostru?

• Acestea sunt toate ceea ce am înțeles studiind 
câteva ateliere de lucru.

• Obiectivul Nostru este de a ne îmbunătăți 
sănătatea și de asemnea de a împărtăși public 
aceste informații pentru cei care caută 
cunoaștere, pe cât de simplu și clar este posibil.

• Orice contribuție la îmbunătățirea acestor 
cunoștințe va fi apreciată de Univers cât și de noi.



Aplicația - 1 

• de 3 ori pe zi, amestecați (2 -3 l)
de apă de Gans de CO2+Zn în 
cada cu apă caldă. 

• Scufundați întregul corp și capul 
în această apă.

• Stați în cadă pentru cel puțin 1 
oră, de 2-3 ori pe zi. Aruncați 
această apă.



Aplicația - 2 

• De asemenea în cadă adăugați 
sticle cu Gans de CO2 +ZnO 
pentru a transfera energia 
acestora apei, pentru cel puțin 
30 de minute.

• Nu aruncați acest Gans. 
Utilizați-l în mod repetat.



Aplicația - 3 

• Nu este ușor de aplicat. Dar în 
absența unei unități de sănătate, 
suplimentar adăugării plasturilor cu 
Gans de CO2+ZnO pe zonele 
afectate, D-ul Keshe recomandă 
aceasta ca o metodă eficientă.

• Funcție de diagnostic, se continuă 
acest tratament pentru 15 la 30 de 
zile.



Cum Funcționează? 

• Această metodă implică 
utilizarea efectelor 
plasmei de CO2+ZnO 
pentru a curăța efectele 
emoționale împreună cu 
cele fizice.



Testele de sânge
care trebuie făcute

Pacienții cu Cancer sunt îndemnați 
să obțină concentrația următorilor 
ioni din sânge.
• Fe (Fier)
• Cu (Cupru)

• Zn (Zinc)



Aplicație atunci când sângele 
conține nivele mari de metale

Funcție de rezultatul 
testelor de sânge, pentru 
normalizarea metalelor în 
exces, este recomandată 
utilizarea "Buclei Infinite".



De ce? 

• Explicația constă în faptul că 
metalele în exces nu sunt eliminate, 
iar «sămânța» formațiunii 
canceroase nu poate fi distrusă, 
problemele putând reapărea.

• Este posibil să le eliminați folosind 
metoda atracției Gravitațional-
Magnetice, utilizând o buclă infinită.



Pregătirea
"Buclei Infinite" - 1 

Luați un cablu multifilar de cupru și 
dezizolați-l pentru a avea acces la 
sârmele de cupru. (sârma de cupru cu 
suprafață de 2,5mm2 este suficientă)



Dacă cablul este prea gros, separați-l în 
filoane de sârme. Cablul de 2,5mm2 are în 
mod normal 7 filoane.

Pregătirea
"Buclei Infinite" - 2 



Tăiați piesele, 
uniți-le capetele 
și realizați 
cercuri de 
mărimea dorită. 
Răsuciți-le 
pentru a forma 
semnul infinit  
(∞) 

Pregătirea
"Buclei Infinite" - 3 



Nano Acoperirea 
"Buclei Infinite" 

Nano acoperiți buclele
cu soluție alcalină. 

Buclele Infinite sunt gata.



Invățătura D-lui Keshe
poate fi aplicată celor cu Cancer.

• Dacă sângele are conținut ridicat de fier, 
pacientul trebuie să poarte o buclă infinită 
din sârmă de fier.

• Dacă sângele are conținut ridicat de cupru, 
pacientul trebuie să poarte o buclă infinită 
din sârmă de cupru.

• Dacă sângele are conținut ridicat de zinc, 
pacientul trebuie să poarte o buclă infinită 
din sârmă de zinc.



Învățătura D-lui. Keshe  
Pentru accelerarea însănătoșirii,

tuturor pacienților li se recomandă să respire printr-un tub
cu apă de Gans de CO2+ZnO.

(Realizarea Dr. Rodrigo) 



• Niciodată să nu utilizeze apă de Gans de 
CH3 pe pacienții cu Cancer.

• Niciodată să nu utilizeze apă de Gans de 
CuO în zona capului și a plămânilor.

• În condiții speciale, doctorii experți pot 
realiza aplicații speciale. Nu utilizați 
toate aplicațiile pe care le citiți sau le 
auziți. Căutați și analizați. Greșelile sunt 
greu de reparat.

ATENȚIE! – Pacienții NICIODATĂ 
nu trebuie să facă următoarele: 



AVERTISMENT GENERAL! 

Este important să utilizați: 
• Gans-ul corect
• în zona corectă
• la concentrația corectă;

Nu amestecați o multitudine de Gans-uri. 
• Niciodată nu utilizați Gans-uri de Plumb, 

Argint și Mercur în aplicații de sănătate, dacă 
nu sunt avizate de un doctor expert.

• Nu popularizați informațiile care nu sunt 
publicate de experți. Căutați și analizați. 
Greșelile sunt greu de reparat.



Teste de sânge recomandate 
pentru Cancerul la Creier și Sân

Este recomandat să testați 
sângele pentru următoarele: 

• Ca  (Calciu)

• Mg (Magneziu)



Echilibrarea Ca și Mg - 1 

Dacă se constată un exces de 

• Ca  (Calciu) sau
• Mg (Magneziu)

în sânge… 



• Faceți Gans de Ca din coajă de ouă sau din 
oase de găină crescută liber.

• Faceți Gans de Mg de preferat din resurse 
naturale (cum sunt algele marine sau 
semințele de bostan)

• Realizați plasturi cu Apăd e Gans de Ca și 
Mg la două concentrații diferite (50% sau 
30%).

Echilibrarea Ca și Mg - 2 



• Pentru partea din spate a corpului sau a capului, 
faceți plasturi cu apă de Gans, utilizând apa de 
Gans așa cum este ea (Apă de Gans Tare)

• Pentru partea din față a corpului sau a capului, 
realizați plasturi cu apă de Gans diluată de la 
50% la 30%. (Apă de Gans Slabă)

• Aplicați-i pe zonele afectate pentru cel puțin 3-5 
ore, intercalând zona între doi plasturi.

Echilibrarea Ca și Mg - 3 



• Plasturele cu apă de Gans Tare și cel cu 
apă de Gans Slabă formează o buclă 
infinită, și echilibrează corpul prin 
eliminarea excesului de Ca și/sau Mg.

• Dieferența de concentrație este foarte 
importantă.

• Contiunați aplicarea lor cât timp este 
necesar funcție de rezultatul testelor de 
sânge.

Echilibrarea Ca și Mg - 4 



Mulțumim D-lui M. Keshe
și Membrilor Fundației Keshe 

pentru furnizarea
Liberă și Benevolă a cunoașterii.

Sperăm ca și voi să beneficiați 
de această cunoaștere.

VĂ DORIM ZILE SĂNĂTOASE




