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EPILEPSIA 

Epilepsia este o tulburare neurologică cronică comună, 
caracterizată de crize recurente neprovocate. Aceste crize 
sunt semne tranzitorii și/sau simptome de activitate 
neuronală sincronă sau excesivă a creierului.
Epilepsia este în mod normal controlată, dar nu poate fi 
tratată cu medicamente, iar operația a fost uneori aplicată 
în cazurile dificile. Epilepsia nu ar trebui înțeleasă ca o 
singură tulburare, ci mai degrabă ca un sindrom cu  should 

not be understood as a single disorder, ci mai degrabă ca 
sindrom cu simptome considerabil divergente dar toate 
implica activitate electrica anormala episodică in creier.

Este posibil să se reprogrameze celulele corpului înapoi la planul lor inițial, cu ajutorul reactorului 
plasmatic pentru sînîtate spațială, rezultând într-o funcționară normală a celulelor și făcând ca 
tulburările neurologice care au cauzat bolile, să fie resetate înapoi la condiția lor originală din 
momentul nașterii, și prin urmare însănătoșirea totală din aceste boli. (Sursa: Wikipedia) 

ITNOTGOG 

Sumar 

Condiția epilepsiei a fost cunoscută în toate culturile de mult timp, și există medicamente care să 
aducă această condiție sub control, dar de fapt foarte puține cazuri pot trăi fără ca amenințarea să le 
umbrească viața lor de zi cu zi.

Ipoteze 

Epilepsia este o boală remediabilă, care poate fi elimintă din viața celor suferinzi, definit fără 
utilizarea tabletelor și injecțiilor, această boală poate fi inversată prin resetarea funcționării 
creierului care a dus la această condiție.
Introducere 

Fundația prin propria experiență în construirea reactoarelor plasmatice și în testarea lor, a fost 
conștientă că funcționarea corpului este similară funcționării Universului, cu diferența că în cazul 
corpului uman, Universul corpului uman și a materiilor lui constituente sunt conținute în vasul creat 
de pielea umană. Prin această măsură de simplificare a funcționării corpului, se poate vedea cum 
totul poate fi și trebuie să fie, ca funcționarea corpului să fie normală ca funcționarea unui ceas.
În acest scop, epilepsia a fost considerată ca una din cele mai ușoare dintre toate bolile pe care ne-
ar plăcea să le considerăm pentru testare de către sistemele de sănătate spațială a Fundației Keshe, 
pentru a vindeca voluntarii de această boală.
În acest scop ne-a fost dată o șansă, ca o mamă să poată testa tratamentul pe fata ei, care suferă de 
această boală. Procesul a fost atât de simplu pentru a face ca sistemul să obțină rezultate, încât nu 
sunt necesare elaborări, iar totul este prezentat într-un fel în care poate fi citit ca și în următoarele 
secțiuni ale acestui articol.

Cazul de Test

 Nume: K

 Gen: Femeie
 Vârstă: aproape 35

 Data simptoamelor: cu 30 de ani în urmă, de la vârsta de 5 ani
 Diagnostic: Epilepsie

http://www.keshefoundation.org/image/medical/health.pdf
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Observație fizică 

Aceste observații au fost raportate de către mamă și de doctorii care au căutat voluntari de ani de 
zile; voluntarul are 3-5 crize pe zi la data de 23 Martie 2007, data când am început observațiile și ia 
19-20 de tablete pe zi pentru a păstra crizele sub control, după cum raportează mama.
În momentul pornirii acestei proceduri, au loc comportamente anormale și crize în orice loc, în 
casă, pe stradă și după sesiuni greșite de injecții administrate de doctori pentru a aduce boala ei sub 
control.

Semnificații 
Voluntarii trăiesc pe cât de posibil o viață normală, dar există întotdeuna îngrijorări legate de când 
va apărea următoarea criză. Ea poate simți totul și are o structură delirantă a propriei ei vieți, care 
este de așteptat după 30 de ani de luat alte tipuri de medicamente, a căror efect lateral a dus la 
consumul altor multe tablete, luate pentru a stopa un comportament sau altul. 
Există o estimare de către doctori, că voluntarii au luat pe durata vieții aproximativ 100000 de 
tablete pentru a aduce această boală sub control. Astfel atât de multe chimicale concentrate pe 
funcționarea creierului luate o așa de lungă perioadăd e timp, nu poate fi fără capcane și efecte 
laterale asupra sistemului enurologic al corpului.

Discuții 
Epilepsia nu este atât de dificil de depășit, odată ce procesul funcționării acesteia în structura Gans 
a corpului este complet înțeleasă, iar recuperarea celulelor conexiunii neuronale interne pentru 
această boală este pornită.

Observații 
Procedura a fost pornită în 25 Martie 2007. Din 19 Mai 2007 au fost observate doar 9 crize pe zi, în 
ultimele 30 de zile, iar mama a început aleatoriu să retragă medicamentele odată cu recuperarea 
fetei, iar tabletele zilnice utilizate au fost reduse de la jumătate la aproximativ 10 tablete pe zi. Din 
25 Iulie 2007, pacientul nu a mai avut nevoie de nici un medicament și nu a mai avut crize, ea este 
ținută sub observație și continuă să utilizeze sistemele ca și înainte. Procesul a fost considerat 
complet și a fost oprit în 25 Septembrie 2007.

Desfășurarea ulterioară a cazului 
Pe 1 Octombrie 2007, ea a fost văzută de specialistul ei, care a urmărit-o de peste 10 ani, în 
prezența mamei. Doctorul a confirmat că ea nu mai are crize și nevoie de medicamente și că nu mai 
este necesar consumul nici a unui medicament.

De la raport și de la continuarea făcută de mamă pe data de 28 Noiembrie 2010, voluntarul este 
complet fără crize din momentul completării procesului în 2007, iar medicația prezentă o reprezintă 
trei tablete, care sunt luate din motive de șoc, dar ea poate și fără acestea, după cum afirmă mama.

Concluzie 

Epilepsia este o boală remediabilă și nu necesită un asemenea mare efort pentru eradicarea acestei 
boli.  Procesul epilepsiei care o procedură în funcționarea creierului, și această procedură trebuie 
oprită și apoi ajutat creierul pentru recuperare, și să i se dea o șansă să-și reconstruiască procesul 
real de funcționare. Acesta arată ca un proces ușor și de necrezut, dar starea voluntarului și după 
trei ani de urmărire, ținând cont că ea nu mai are nici o criză, confirmă cu siguranță corecțitudinea 
procedurii și corectitudinea sistememlor construite în acest scopr de către Fundație.


