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Introducere
Fundația Keshe introduce noi soluții prin predarea

și dezvoltarea științei tehnologiei plasmatice.

Asemenea soluții sunt simple și inofensive pentru

organismele ce populează această planetă. Una

din cele mai mari amenințări pentru umanitate (și

pentru alte forme de viață) sunt virușii, și unu din

cele mai prevalente este virusul herpes simplex

(HSV). HSV sau herpes, este clasificat în două

tipuri: herpes simplex tip1 (HSV-1) și herpes

simplex tip 2 (HSV-2). Statistic, se estimează că în

2012, peste 67% din populația lumii (3709

milioane de oameni) cu vârste cuprinse între 0-49

de ani, este predominant infectată cu HSV-1, care

în mod normal apare la gură, în jurul buzelor.

(Tabelul 1).

Aproximativ 417 milioane de oameni din lume cu

vârste între 15-49 de ani (11%), sunt infectați cu

HSV-2. Cele mai multe infecții genitale și bucale cu

herpes sunt asimptomatice (nu prezintă

simptome). Prin urmare, mulți oameni nici nu știu

că-l au. Această boală pe termen lung, ca și mulți

alți viruși cunoscuți omenirii, este incurabilă iar

savanții raportează relația acesteia cu alte boli

cum este Alzheimer (Lövheim H. J., 2015).

Oricum, originea acestui virus și mecanismul exact

de funcționare al acestuia, așa cum este de

asemenea cazul multor altor viruși, rămâne un

mister pentru medicina modernă.

Acest articol explică originea virusului HSV și

modul cum se dezvoltă acesta în corpul uman -

începând de la Suflet și creier prin procesul de

visare, și terminând unde a început - în creier.

Este descris rolul pielii, care conform științei

plasmatice este o extensie a creierului uman.

Tranziția și mutația virusului apare pe măsura

deplasării prin sistemul digestiv pentru a atinge

destinațiile - anusul și organele genitale. Virusul

herpes de asemenea se Virusul herpes, de

asemenea, se cuibărește în șoldul omului. Medicii

și oamenii de știință nu o pot rezolva, deoarece

complexitatea și mecanismele acestei boli nu au

fost niciodată pe deplin înțelese. Indiferent ce

terapie este aplicată, virusul revine în cele din

urmă. Când energia virusului ajunge la un maxim,

acesta eliberează energia înapoi în aceleași

straturi, iar în unul apare erupția bolii.

În general, herpesul este o afecțiune totală în

corpul omului. Acest aspect schimbă abordarea, și

cu această nouă înțelegere a științei și tehnologiei

plasmatice Keshe, virușii devin controlabili, iar

infecția este reversibilă. Procedura propusă, care

acoperă întregul organism, se dovedește a fi

eficientă, și sunt necesare teste ulterioare și studii

clinice pentru a o cuantifica în continuare.

Condiții
Una dintre cele mai mari amenințări la adresa rasei

umane o reprezintă virusul herpesului. În

înțelegerea medicinei moderne HSV-1 este

transmis prin contact oral care provoacă herpesul

bucal, care poate include simptome cunoscute sub

numele de "răni reci", dar poate de asemenea

provoca și herpesul genital. HSV-2 este o infecție

cu transmitere sexuală care provoacă herpes

genital. Ambele infecții cu HSV-1 și HSV-2 sunt pe

toată durata vieții.
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Tabelul1: Estimările globale și regionale ale numărului cazurilor existente de infecție 
cu HSV-1 în 2012 după vârstă și sex, în milioane (procentul de populație cu infecție 

este arătat în paranteze)2

În conformitate cu (Davis, 2018), acești doi viruși

au ADN distinct diferit, și ambii produc leziuni

bucale și genitale. Totuși, HSV-1 provoacă

aproximativ 80% din toate leziunile bucale și doar

aproximativ 20% din leziunile genitale, în timp ce

HSV-2 provoacă inversul (aproximativ 80% genital

și 20% bucal).

Infecția herpesului bucal este în cea mai mare

parte asimptomatică, iar majoritatea persoanelor

cu HSV-1 nu știu că o au. Simptomele herpesului

bucal includ blistere dureroase sau leziuni

deschise, numite ulcerații, în sau în jurul gurii.

Rănile de pe buze sunt denumite "răni reci".

Persoana infectată va avea de multe ori o senzație

de furnicături, mâncărime sau arsură în jurul gurii,

înainte de apariția leziunilor. După prima infecție,

blisterele sau ulcerele se pot repeta periodic.

Frecvența recurențelor variază de la o persoană la

alta. Herpesul genital cauzat de HSV-1 poate fi

asimptomatic sau poate avea simptome ușoare

care nu sunt recunoscute. Atunci când simptomele

apar, herpesul genital se caracterizează prin una

sau mai multe blistere sau ulcerații genitale sau

anale. După un prim episod de herpes genital,

care poate fi sever, simptomele pot să apară, însă

herpesul genital cauzat de HSV-1, de obicei, nu

reapare adesea. Infecțiile cu herpes sunt cele mai

contagioase atunci când simptomele sunt

prezente, dar pot fi transmise altora în absența

simptomelor.

PLASMA SCIENTIFIC JOURNAL 

HEALTH

Medicamentele antivirale, cum ar fi

aciclovir, famciclovir și valaciclovir,

sunt cele mai eficiente

medicamente disponibile pentru

persoanele infectate cu HSV.

Acestea pot ajuta la reducerea

severității și frecvenței

simptomelor, dar nu pot vindeca

infecția.1

Potrivit website-ului OMS1, "la

persoanele imuno-compromise,

cum ar fi cele cu infecție HIV

avansată, HSV-1 poate avea

simptome mai severe și recurențe

mai frecvente. Rar, infecția cu

HSV-1 poate duce, de asemenea,

la complicații mai severe, cum ar fi

encefalita sau keratita (infecție

oculară)". Același raport

avertizează femeile însărcinate că

"herpesul neonatal poate apărea

atunci când un copil este expus la

HSV în tractul genital în timpul

nașterii. Aceasta este o condiție rară, apărută la o

valoare estimată la zece la fiecare 100.000 de

nașteri la nivel global, dar poate duce la dizabilități

neurologice de durată sau deces”.

Mulți cercetători notează și investighează relația

cauzală dintre virusul HSV-1 și boala Alzheimer

(AD). În lucrarea prezentată în (Bearer, 2013)

concluzionează autorul în studiul lor "... a

satisfăcut cel de-al treilea postulat al lui Koch: HSV

cauzează depunerea Abeta care, în concert cu alți

factori, ar conduce la o patologie asemănătoare

AD".

Figura 1 – Infecția cu Virusul Herpes Simplex Tip1.4
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Figura 2: Cupa alimentelor. 
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În iunie 2015, oamenii de știință suedezi în

(Lövheim H. J., 2015) au concluzionat că "printre

persoanele cu un timp de urmărire de 6,6 ani sau

mai mult, infecția cu HSV a fost semnificativ

asociată cu AD".

Alte lucrări au prezentat dovezi similare

(Piacentini, 2014), (Lövheim HJ-G., 2015),

(Agostini, 2016) și cel mai recent (Itzhaki, 2018)

care indică că există evidențe în literatură că în

afară de AD, HSV are de asemenea legătură cu

demența senilă și că "... tratamentul antiviral

determină o scădere dramatică a numărului de

subiecți care dezvoltă mai târziu SD". Mai mult,

Itzhaki, în aceeași lucrare, concluzionează că "trei

studii relevante în mod indirect privesc

schizofrenia, care se referă la tratamentul antiviral

cu ținta HSV1, cu probabilitatea ca HSV1 să fie

cauza fibromialgiei (FM), iar FM să fie asociat cu

dezvoltarea ulterioară a SD. Studiile privind

legătura dintre epilepsie, AD și encefalita herpes

simplex (HSE) sunt descrise de asemenea,

precum și rolurile posibile ale APOE-ε4, HHV6 și

HSV1 în epilepsie "(Itzhaki, 2018).

Este una dintre contribuțiile acestei publicații

pentru a explica, din punct de vedere plasmatic, că

virusul HSV se corelează cu un risc crescut de boli

neurodegenerative, cum ar fi AD, pe măsura

apariției lui în corpul uman.

Virușii - noua înțelegere
Geneza, evoluția și mecanismele multor viruși

prezenți pe această planetă, care tulbură

umanitatea, nu sunt înțeleși în prezent. Virușii sunt

pachete de energie care au intensitatea ADN

specifică corpului uman și în acest proces

interacționează cu el. Pachetele de energie care

au intensitatea Sufletului omului interacționează cu

ADN-ul Sufletului omului - ele sunt un parazit pe

un alt parazit (corpul uman) și devin paraziți peste

întreaga structură.

Virușii nu au caracteristici fizice, nu au o entitate

fizică, dar au o intensitate a câmpului MaGravs, în

parte din compoziția lor, care se potrivește cu unul

din elementele aminoacidului omului (COHN); sau

se potrivește cu elementele care sunt conectate la

acesta, cum ar fi Fierul din sânge sau Cuprul din

mușchi sau Carbonul, iar virusul se atașează.

Odată atașat, acesta transportă o cantitate masivă

de energie, deoarece nu are o dimensiune fizică.

Virusul în tehnologia plasmei este un pachet de

energie pe care omenirea trebuie să o înțeleagă.

În spațiu, oamenii nu vor muri mult din cauza

bacteriilor și a infecțiilor, ci vor muri datorită

virușilor - pachetele de energie fără fizicalitate.

Știința actuală nu a reușit să se ocupe de virușii

simpli ai acestei planete - acele pachete

energetice care nu au dimensiunile fizice ale

aminoacidului, dar transportă energii ale

aminoacidului. Acest aspect poate fi explicat în

mod similar experimentului "cupa alimentelor",

cunoscută și sub numele de Experimentul
Portocală, în care patru GANS-urile de bază și

aminoacizii lor sunt plasați în jurul unui recipient de

sticlă cu apă (Figura 2). Într-o producție de GANS

de CO2, combinația de materiale din aer apare pe

suprafața apei ca aminoacid (COHN), și atunci

când este pus într-un alt vas, devine baza vieții. În

această "cupă a alimentelor" se creează câmpuri

MaGravs, care trag în apă câmpurile MaGravs ale

esenței portocalei sau ale oricărei alte plante sau

substanțe.

Atunci când portocala este plasată pe partea

superioară a vasului, energia portocalei împreună

cu gustul este transferată în apa conținută în vas.

Deoarece această apă are o bază proteică, se

conectează la corpul proteic al omului, astfel încât

acesta hrănește corpul cu energia substanței. În

acest transfer al energiei plasmei, se primesc toate

atributele portocalei - energia, gustul, mirosul,

totul.
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Nu este nevoie de fizicalitatea portocaliei, iar

atunci când se bea apa, aceasta are gust de

portocală. Aceasta confirmă transferul de energie

prin structura plasmei și a aminoacizilor portocalei.

De exemplu, să presupunem că Hidrogenul din

aminoacizii portocalei este egal cu Hidrogenul din

apa cupei, și proporțional cu amestecul de GANS-

uri plasat în jurul containerului. În același mod,

virușii care sunt asemenea acestei informații

ambalată în energia conținută în apa cupei,

parazitează corpurile umane.

În lumea actuală a științei, virușii reprezintă o

amenințare, pentru care nu există o soluție. Orice

virus, orice entitate care are o plasmă dinamică,

are un vortex. Fiecare virus are o dimensiune a

plasmei dinamice - este un pachet de energie

structurată. Structura plasmei GANS-ului de CO2,

sau oricare alta, este aceiași cu plasma unui virus

- are o intensitate specifică. Ca un prim pas,

trebuie să aflăm care este această intensitate a

virusului. Dacă cineva îi poate măsura intensitatea,

atunci poate fi dezvoltat un sistem care să

funcționeze în opoziție - din gravitațional în

magnetic - pentru a-l goli, pentru a reduce

intensitatea virusului sau a unuia dintre factorii de

intensitatea ai acestuia, care, de exemplu, se

potrivește cu intensitatea Hidrogenului din

aminoacidul acestuia. Cu această nouă înțelegere,

toți virușii sunt reversibili.

Virusul Herpes Simplex - Geneza
Herpesul provine din creierul omului. Este cauzat

de eliberarea energiei din Sufletul interior al omului

care atinge partea de memorie invizibilă a corpului

omului. În timp ce visați, trăiți diverse stări

emoționale. Dacă visul se află la intensitatea care

pune în pericol viața cuiva, dacă memoria acestuia

este la intensitatea care poate pune în pericol viața

sau poate întemnița fizicalitatea, acesta este un

eveniment pe care cineva nu vrea să și-l

amintească. De aceea, este creat un câmp de

forță în echilibru cu memoria a ceea ce nu trebuie

amintit. Pentru că este un vis, nu sa manifestat și

rămâne o parte din funcționarea Sufletului omului.

Transferul de energie apare din partea

organismului care răspunde de verbalizarea

sentimentului neexprimat, care este buza omului,

ceea ce explică de ce, atunci când cineva are un

vis foarte oribil, blisterul apare pe marginea gurii.

Acesta este începutul procesului. Transferul de

energie de la sursă (Sufletul interior și creierul) în

punctul de destinație (buza) este capturat în

mediul sărat al straturilor pielii.

Gândiți-vă la aceasta ca la o cutie de CO2 - două

plăci (una de ordin superior) iar energia se

transferă prin intermediul apei sărate, pentru a

crea un punct de echilibru la intensitatea câmpului

Carbonului, pentru a atrage Carbonul din mediul

său.

Procesul complet al creării herpesului vine din

structura interioară (amintirile din creier) și de

aceea se întoarce de unde a provenit. Deoarece

nu are memorie, vrea ca creierul să-și amintească

evenimentul oribil inițial sau coșmarul. Aceasta se

numește temperatura de încălzire a unui vis. Nu

contează unde este cineva în Univers sau pe

această planetă, ei o obțin; deoarece Sufletul

uman este creatorul acestuia. Visul nu găsește

fizicalitatea din momentul în care cineva este

treaz, pe care ochii lui să îl poată observa. Dacă

într-un vis, cineva este capturat și vrea să scape, o

astfel de situație înfricoșătoare îl trezește adesea.

Energia amintirii acestui vis nu poate fi memorată

de creier, deoarece nu a fost observată de ochi și

deoarece în visul lor nu se poate vorbi - prin gura

lor, care este punctul de vorbire, ci aici are loc un

transfer de energie6.

Dacă cineva are o problemă cu fiul, ca și bărbat

dezvoltă un cancer de prostată. Lucrarea intitulată

"ALS - Dorința de moarte care se înfăptuiește„7,

descrie încă un proces care provine direct din

Sufletul omului. ALS este o dorință din Suflet, pe

care fizicalitatea nu o poate gestiona - "rezilierea

contractului".

În mod similar, herpesul este o boală creată de

Sufletul omului, dar fără interacțiune fizică.

Herpesul se întoarce de unde provine (creierul),

astfel încât să-și amintească visul, astfel încât să

nu i se întâmple lui. Acum se înțelege de ce

herpesul distruge sau interacționează în memorie,

pentru că cineva vrea să uite o experiență

groaznică.

Mecanism
Fiecare virus este un pachet de energie și trebuie

atașat la un aminoacid. Odată ce află energia

dintr-o structură care poartă ADN-ul, se poate

controla pe sine, se poate muta pentru a absorbi

mai mult. Ea devine o celulă, o entitate vie. Un

virus caută hrană pentru a supraviețui, căutând să

absoarbă energie. Când se atașează de domnul

COHN,8 se atașează fie pe Oxigen - pentru că se

potrivește cu câmpul gravitațional al acestuia; sau

de cel mai slab element care este Hidrogenul.
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D. Partea externă, pielea

C. Partea internă, 

ingerarea hranei și 

respirația.

Figura 3: Buza - punctul de intrare a virusului Herpes Simplex.

A. Focarul Virusului Herpes

B. Zona cea mai slabă. 

Spațierea.

Are nevoie de acea potrivire/conexiune, el găsește

acea conexiune, dar cum intră în corpul omului?

Are nevoie de un punct slab, are nevoie de un

punct de intrare.

Buzele și Pielea

Unul dintre punctele de intrare pentru virus sunt

buzele. Herpesul este, de obicei, observat în

aceste regiuni, în jurul gurii, deoarece aici se află

spațierea. În Figura 3, partea exterioară a pielii

este marcată cu D; în timp ce C este partea

internă, buzele, partea respiratorie, gura.

Acestea două sunt două structuri diferite. Zona

marcată cu B este punctul slab al structurii, care

poate fi comparat cu o țesătură. Același lucru se

poate observa în nano-straturi - astfel de spații

deschise, goluri între plasme. Este similară

coaserea a două materiale diferite împreună, cum

ar fi piele și bumbac, care nu pot fi perfect puse

împreună, nu pot fi topite, deoarece sunt două

structuri diferite.
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Pielea are trei straturi. Ambele, partea interioară

(C) și pielea exterioară (D) au trei straturi.

Straturile inferioare ale fiecăreia sunt legate între

ele. Dar cele trei, stratul de mijloc are aceluiași

conținut de sare, deoarece acesta poartă sângele

în nivelul de echilibru al acesteia, ele au o spațiere.

Straturile sunt legate între ele, dar permit virusului

să intre în acest spațiu și astfel găsește un loc de

cuibărit. De ce se observă de obicei herpesul în

colțurile buzelor? Deoarece aici este locul unde

spațiul este fixat continuu într-un punct, care se

mișcă atunci când gura se închide și se deschide.

Aceste puncte de flexibilitate sunt un punct de

intrare pentru virusul HSV, care apoi găsește un

cuib. Virusul intră în stratul mijlociu al pielii și

rămâne acolo9.

HSV este un pachet de energie care este egal cu

pachetul de energie al aminoacidului din stratul

mijlociu al pielii, care devine un loc de cuibărit

pentru virus. Aici avem în vedere o structură în

șase straturi, nu trei - există trei straturi ale pielii și

există trei straturi ale tubului interior. Această

structură are un spațiu în care intensitatea

memoriei visului se potrivește cu intensitatea

câmpului unui virus și devine cuibul său. Virusul

care se află în secțiunea mijlocie a pielii exterioare

afectează conținutul său de sare. Schimbarea sării

cauzată de transferul de energie creează blistere

pe piele. Această spațiere este creată de

distrugerea - ruperea dintre cele două părți ale

pielii. Când blisterul se deschide datorită

schimbării conținutului de sare, este ca o erupție.

Pielea erupe, iar spațierea este creată între cele

două fețe ale erupției pielii.

Apoi, există o altă infecție, din cauza nivelului

vostru de energie aveți ceea ce noi numim virusul

herpesului, pe care o numim herpes. Datorită

condiției dinamice a fluidului din gură, blisterele din

interiorul gurii nu sunt la fel de frecvente.

De aceea, herpesul cu o anumită intensitate (HSV-

1) apare numai la nivelul gurii. Dacă herpesul se

mișcă spre interior, este o poveste diferită.

Condițiile din gură sunt diferite de cele ale pielii -

aciditate diferită a tuturor enzimelor și prezența

altor elemente.
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Figura 4: Secțiune transversală a pielii și a mucoasei sub microscop: Dermă și Epidermă Normale cu Nervii Intradermici 
(stânga); Secțiune histologică a țesutului gastric, arătând mucoasa stomacului (dreapta). 

Astfel, virusul trebuie să sufere mutații pentru a

deveni mai puternic, pentru a supraviețui în aceste

condiții. Printr-o tăietură a pielii interne a cavității

bucale, virusul poate intra în spațiul dintre cele trei

straturi ale mucoasei bucale. Unele membrane ale

mucoasei secretă mucus, un fluid gros de

protecție. Funcția membranei este de a opri

apariția agenților patogeni și a murdăriei în corp și

de a preveni deshidratarea țesuturilor corporale

(Encyclopedia Britannica Inc., 2018). Pentru a

supraviețui în aceste condiții, virusul suferă mutații

și devine mai puternic, devine HSV-2. Intensitatea

virusului HSV-2 este capabilă să facă față

lichidelor compozite din interiorul corpului omului,

în vreme ce în piele a fost ceva ușor diferit.

Creierul

În corpul uman, iar acest lucru este valabil pentru

toate animalele, pielea este o parte a creierului.

Este o extensie a creierului. Când virusul HSV

intră în pielea mijlocie, acesta se deplasează

imediat în creierul bărbatului prin pielea mijlocie.

Echivalent cu buza, unde straturile pielii externe se

leagă cu straturile de piele interne (mucoasa),

creierul uman este conectat cu pielea, dar

funcționează într-o legătură dimensională diferită.

Virusul se deplasează spre creier prin zonele

mijlocii ale pielii, deoarece este făcut la fel, este

aceeași transformare.

După ce s-a mutat în creier, virusul are intensitatea

necesară pentru a sta în partea creierului

responsabilă de amintiri și acesta este motivul

pentru care îl numim Alzheimer datorat herpesului.

Acest proces ar putea fi comparat cu un bruiaj pe

frecvență.

În mod asemănător cu bruiajul unor frecvențe

radio, virusul herpetic are această capacitate la un

anumit nivel de intensitate (în acest caz, la nivelul

amintirilor) deoarece a venit prin secțiunea

mijlocie, prin membrana corpului omului. Are

intensitatea care se potrivește cu forța părții de

memorie, o blochează și produce ceea ce noi

numim Alzheimer.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, funcția creierului

se schimbă și la o intensitate dată, se potrivește cu

intensitatea virusului herpes, ceea ce duce la

blocaje totale. În comunicațiile fără fir, un intrus

este capabil să blocheze întregul canal de

comunicare prin bruierea frecvenței. În mod

analog, exact așa funcționează HSV.

Când frecvența sursei corespunde frecvenței de

bruiaj, nu există comunicare. Oricare ar fi

informațiile din creier, acesta devine inaccesibil din

cauza "zgomotului" de bruiaj.

HSV provine din creierul omului însuși. Este

eliberarea energiei din Sufletul interior al omului

care atinge memoria invizibilă a corpului omului.

Acesta este motivul pentru care se întoarce de

unde a provenit, de aceea afectează partea de

memorie.

Sistemul digestiv, anusul și organele genitale

Herpesul apare, de asemenea, în interiorul

corpului omului. Se observă în diferite zone interne

- la intrare (cavitatea bucală), esofag și stomac.
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Figura 5: Sistemul Digestiv Uman

Toate acestea sunt fabricate din țesuturi de

compoziție diferită și de aceea trebuie să căutați

semne de herpes în deschiderea stomacului

(sfincter), a stomacului, a deschiderii intestinului

subțire (pilorul) și în deschiderea dintre intestinul

subțire și intestinul gros (valva ileocecală).

Când virusul HSV intră în stratul intermediar al

mucoasei bucale, acesta este capabil să

călătorească prin întregul sistem digestiv,

deoarece mucoasa este o membrană mucoasă

care se întinde din interiorul tractului digestiv de la

gură la anus (Houghton Mifflin Harcourt, 2016).

Herpesul, care se deplasează prin gură de pe

pielea exterioară în mucoasa sistemului digestiv,

devine mai puternic deoarece a suferit mutații

pentru a se adapta unui sistem dinamic mai

puternic. În acest proces, virusul câștigă energie -

atunci când acesta suferă mutații devine mai

puternic.
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Herpesul se deplasează pe stratul mijlociu al

esofagului, stomacului, intestinului subțire și

intestinului gros. Ajunge într-un alt punct, care,

similar buzei, are două faze - faza dimensiunii

dinamice a organului intern și a pielii omului -

anusul. Acesta este modul în care herpesul se

mișcă din gură direct în organele genitale, suferind

astfel mutații pentru a fi mai puternic. După cum se

menționează în secțiunea Condiții, HSV-1

provoacă aproximativ 80% din toate leziunile

bucale și doar aproximativ 20% din leziunile

genitale în timp ce HSV-2 provoacă inversul

(aproximativ 80% genital și 20% bucal).

HSV-2, pe de altă parte, apare mai ales pe

organele de reproducere ale femeii sau ale

bărbatului. Un aspect al structurii acestor organe -

pielea exterioară și tubul interior - sunt analog cu

buza. Este o interfață, un punct în care se alătură

cele două structuri triple. Ceea ce provine de pe

stratul interior al pielii exterioare, prin spațiere, se

mișcă în interiorul tubului și devine herpes al

organelor genitale. Virusul poate călători în direcția

opusă HSV-1, dar nu se poate observa în gură.10

Structura osoasă și șoldul

Corpul omului poartă o structură osoasă, care

conține măduva spinării, șoldul, craniul și restul

sistemului schelet (Figura 6). Structura și rolul

șoldului pot fi comparate cu rolul cupei în

experimentul cupei alimentare, explicat în

secțiunea Condiții. În acest experiment, energia

portocalei a fost transferată în apă. Până acum,

medicii au încercat să rezolve problema HSV-2

folosind creme. Cu toate acestea, în interacțiunea

cu cremele (sau unguentele) și cu alte

medicamente, virusul se mișcă (și, prin urmare,

suferă mutații), dar nu poate fi eradicat; sunt

abordate parțial simptomele încă nu cauza.

Odată cu noua cercetare care a fost publicată

recent, se înțelege, și acest lucru susține ceea ce

sa explicat cu mulți ani în urmă, că șoldul omului

devine cupă. Virusul herpes se cuibărește în șoldul

omului. De aceea, medicii nu au reușit să îl

rezolve. Oricare ar fi terapia și tratamentul, el se

va întoarce. Atunci când energia acestei cupe/șold

ajunge într-un punct critic, eliberează energia în

aceleași straturi din care provine și astfel are loc

erupția bolii.
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Figura 6: Sistemul Osos Uman. Sursa: Pixabay

Procesare
Virusul herpes nu provine din afară, ci este creația

Sufletului nostru. Corpul uman este un compozit

de diferite GANS-uri. Este un recipient umplut cu

GANS-uri și fiecare substanță care intră în corp

este transformată în starea GANS. În domeniul

tehnologiei plasmei, medicii procesează diferite

tulburări de sănătate prin crearea condițiilor pentru

transferul de energie. Acest lucru se face prin

utilizarea sistemelor plastice statice și dinamice.

Astfel de sisteme sunt "alimentate" cu diferite

GANS-uri pentru a crea condiții pentru transferul

de energie. Trebuie să înțelegem cum să creăm

astfel de condiții și ce efect are acest lucru asupra

corpului uman.

Medicii și oamenii de știință care lucrează cu

tehnologia plasmei au demonstrat în numeroase

ocazii cum poate fi realizat acest lucru. Ei au reușit

să golească sarea de la picioarele unui caz de

comă11.

Pentru a face acest lucru, urina subiectului feminin

a fost colectată, GANS-ul a fost creat și adăugat în

plasturii cu GANS. Ceea ce era de așteptat să fie

un proces de săptămâni, a fost procesat în câteva

zile. Un alt exemplu al aceluiași principiu este

cazul cancerului de sân prezentat în "Soluția
pentru cancer în schimbul păcii"12. Pentru a

îndepărta Calciul, sămânța acelui cancer, au fost

aplicate doi plasturi de GANS de Calciu într-un

raport corespunzător. Același principiu se aplică și

la îndepărtarea altor metale din corpul uman și la

HSV.

Pentru a crea transferul corect de energie, trebuie

să recunoaștem mai întâi energia seminței

problemei. Înțelegerea acestui proces este

analogă cu modul în care funcționează homeopatia

- "cui pe cui se scoate".

Astfel, pentru a prepara apa de GANS pentru

tratarea herpesului, lichidul herpesului însuși,

atunci când acesta se inflamează ca blistere,

trebuie colectat în cantitatea disponibilă și

amestecat cu 50% apă de GANS de CO2 și 50%

de ZnO13. Intensitatea câmpului GANS-ului de

CO2 prezentă în această soluție oferă o legătură

cu fizicalitatea, în timp ce GANS-ul de ZnO este o

legătură cu creierul și cu emoțiile - originea

virusului herpesului.

De asemenea, este posibil să se colecteze lichidul

de herpes și să se amestece cu GANS de CO2 și

plasma lichidă pentru a se obține un GANS de

bază a acestuia. Apa de GANS pentru herpes

poate fi apoi utilizată în procesare. Fiecare virus

HSV este unic în intensitatea lui, este la fel de unic

ca și amprentele digitale și, prin urmare, plasmă

lichidă a acestuia, trebuie aplicată numai

persoanei pentru care a fost colectată.

Cea mai simplă metodă de a procesa HSV nu este

să folosiți plasturi cu rapoarte diferite, ci să-l

aplicați pe un bumbac în locul cu pricina. De trei ori

pe zi, nu mai mult de o jumătate de oră pe sesiune.

Acest lucru creează un transfer rapid de energie

care acoperă toate părțile afectate - buzele,

întregul sistem digestiv, șoldul, organele genitale și

creierul. Această procedură poate fi urmată pentru

câteva zile până când virusul nu mai este

disponibil. Este de remarcat faptul că tratamentul

herpesului nu este preventivă. Se poate aplica

numai atunci când izbucnește focarul, când se

cunoaște "identitatea" virusului.
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Discuție
Până în prezent, originea și mecanismul exact al

virusului Herpes Simplex nu a fost niciodată pe

deplin înțeles de știința actuală. Această publicație

explică aceste procese în detaliu. Acum înțelegem

de la boala Alzheimer până la cea a organelor

genitale cum interacționează și ce mutații suferă

herpesul. HSV-1 și HSV-2 sunt la fel, funcționează

doar la o intensitate diferită a câmpului MaGravs -

unul este mai puternic, celălalt mai slab. Cel mai

puternic este capabil să supraviețuiască în medii

acide, bogate în enzime și, prin urmare se

deplasează prin stratul intermediar al mucoasei
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(o membrană care se întinde pe traseul a diverse

cavități din organism și acoperă suprafața

organelor interne) sistemului digestiv, și ajunge la

anus.

În general, herpesul este o afecțiune a întregului

corp uman și acest lucru schimbă abordarea

pentru eradicarea acestuia. Herpesul, cu noua

înțelegere a științei și tehnologiei plasmei Keshe,

ar trebui să poată fi administrat, ar trebui să poată

fi reversibil.14 Pentru prima dată, se înțelege

întregul proces al herpesului. De ce vedem

herpesul în anumite puncte ale brațului sau

piciorului? Aceasta se referă la o situație din vis

sau din viața reală, în care pielea a fost deteriorată

fizic, perforată, comprimată. Herpesul se

manifestă apoi în punctul de slăbiciune al stratului

mediu al pielii.

Când virusul ajunge sub piele, se pot observa

câteva puncte care indică transferul de energie.

Herpesul, în fiecare nivel, cu noua cunoaștere a

Științei și Tehnologiei Plasmei Keshe, este

reversibil. Prin înțelegerea acestor cunoștințe, nici

un virus nu ar trebui să reprezinte un pericol pentru

om, chiar și în spațiu.15

Herpesul poate fi transmis fizic - dacă cineva

poartă aceeași emoție și sărută o altă persoană pe

aceiași spațiere dintre piele și buză - tubul interior -

virusul este transferat în stratul mijlociu al pielii,

deoarece poartă deja o copie a ADN-ului uman.

Totuși, el este creat în interior, prin vis, de Sufletul

omului. Într-o stare de interacțiune cu alte săruri,

se eliberează un imens pachet de energie din

Sufletul omului, care nu poate găsi o poziție fizică.

De aceea, oamenii izolați din junglă, triburile care

trăiesc departe de civilizație poartă și HSV.

Declanșatorul poate fi visul unui tigru sau al unui

leu care le pune în pericol viața. Astfel, se poate

percepe virusul herpesului ca fiind unul din

efectele adaptării la mediul în schimbare - mutație.

Pentru ca organismul nostru să se transforme,

informațiile, energia, noua structură provin direct

din creier. Prin urmare, pentru ca procesul să se

finalizeze, schimbarea trebuie să-și găsească

confirmarea fizică.
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În cazul herpesului, impulsul pentru schimbare

vine prin procesul de visare și al emoțiilor asociate

cu acesta. Aceste emoții se "traduc" în structura

corpului și energia unui virus este transferată în

buză - responsabilă pentru comunicarea sau

confirmarea situației de frică ce a fost observată în

vis.

Virusul, la fel ca și corpul nostru și orice altă

entitate din Univers, suferă mutații în funcție de

condițiile de mediu. În timp ce călătorește, se

adaptează la enzimele și acizii întâlniți în mediul

său și se mută în același mod ca și corpul uman

care a suferit mutații de-a lungul secolelor pentru a

se adapta condițiilor de mediu în schimbare.
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Când virusul din șold atinge un anumit nivel de

energie, el devine mai puternic, în comparație cu

originea; și pe baza legii fundamentale a plasmei

(cel mai puternic alimentează cel mai slab),

transferul de energie este prin piele, în direcția

creierului.

Detaliile procesării herpesului - importanța

straturilor pielii, a spațiului lor, a conținutului de

sare și a altor elemente, sunt explicate în detaliu în

această lucrare.

Două treimi din populația lumii suferă de HSV și

până acum mecanismele sale nu au fost înțelese.

Acum știm că este creația Sufletului omului.

Poate suferi mutații din cauza salinității în straturile

prin care se deplasează - acest lucru poate fi

comparat cu procedura GANS, când apa sărată

este așezată între cele două plăci și formează un

mediu pentru ca orice intensitate a câmpului să se

manifeste în ea. Viața de pe Pământ a început în

apele sărate ale acestei planete. În același mod,

corpul uman, prin creierul său și concentrația

diferită a diferitelor săruri, și-a creat toate organele

pentru a face față mediului înconjurător. Nu numai

organe precum ficatul sau rinichii, ci și culoarea

ochilor sau a pielii se manifestă prin același

proces. HSV suferă mutații în timp ce călătorește

prin corpul uman și sunt un declanșator pentru ca

acesta să se deplaseze înapoi de unde provenea,

adică din cuibul său - șoldul.

Modul în care fiecare om, prin Sufletul său,

creează diferite structuri interne - mușchi, inimă,

doi plămâni, intestine și altele - la fel se înțelege

acum că herpesul este o condiție a Sufletului

omului care eliberează un pachet imens de

energie și această sămânță înflorește pentru a

deveni o structură fizică bazată pe aminoacizi,

capabilă de a se muta în interiorul corpului uman.

Nu numai cu HSV, ci și cu orice virus, trebuie să

înțelegem cum călătorește, unde se cuibărește și

care este puterea câmpului lui MaGravs. Pentru

eradicarea virușilor bazați pe aminoacizi se poate

utiliza oricare dintre GANS-urile cunoscute în

prezent, care se potrivesc cu intensitatea câmpului

MaGravs ale unuia sau a mai multor elemente ale

aminoacizilor.
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Virușii diferiți au caracteristici diferite și operează

într-un spectru variat de domenii. Virusul herpes în

orice formă, fie herpesul Universului, fie herpesul

planetei Zeus, acum îi puteți gestiona.16

Cunoscând originea virusului HSV, se deschide

ușa pentru eradicarea acestuia folosind același

mecanism. Virusul suferă mutații în funcție de

condițiile de mediu prin transfer de energie, iar prin

introducerea energiei virusului în mediul său, noul

mediu își golește energia. Acesta este modul în

care ciclul său se închide și pentru că se manifestă

prin fizicalitate, în cele din urmă "se mută" afară

din corpul uman și nu se mai întoarce. Procesul

implică colectarea lichidului dintr-un blister, pentru

că virusul suferă mutații în mod continuu și pentru

ca procesarea să fie eficientă, sistemul trebuie să

fie reglat la intensitatea corectă (reală) a câmpului

virusului - pe măsură ce virusul suferă mutații

trebuie să ne adaptăm la el. În Fundația Keshe,

virușii sunt înțeleși ca pachete de energie, care
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parazitează structura fizică a stării materiale a

corpului uman - ceea ce am definit ca starea

GANS a corpului omului.

Omul, în spațiu, se va confrunta cu mai multe

probleme cu astfel de pachete de energie, decât

cu orice altceva. Pe măsură ce călătoriți cu cea

mai mare viteză în Univers, veți fi atinși de multe

tipuri de viruși. Nava spațială, în interacțiunea cu

câmpuri de diferite intensități din Univers - cum ar

fi modul în care Pământul în interacțiunea cu

Soarele creează lumini diferite - creează diferite

pachete energetice. Unele dintre ele ar putea fi la

puterea aminoacidului sau a puterii aminoacidului

Sufletului omului. Când ajungem la noua

tehnologie spațială, acum că luăm o rasă umană în

afara granițelor Pământului, trebuie să rezolvăm

toate problemele omului. Virusul este un ARN, fără

ADN fizic. Fiind un pachet de energie care își

menține forma, un virus are un ADN în sine, care

este o amintire a lui ca și câmp.

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0114989
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https://en.wikipedia.org/wiki/Herpes_simplex#/media/File:Herpes_Infection.png
https://youtu.be/4ch0OioHzjI?t=21m16s
https://youtu.be/4ch0OioHzjI?t=1h9m11s
https://usastore.keshefoundation.org/store/product/ALS/
https://keshefoundation.org/education/news/kf-plasma-times/kf-plasma-times-august-2018
https://youtu.be/4ch0OioHzjI?t=47m28s
https://youtu.be/4ch0OioHzjI?t=57m18s
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11Coma case processed with the Keshe Plasma Science and Technology

https://youtu.be/7ikCf7DSNng
12Cancer solution in exchange for peace

https://www.youtube.com/watch?v=aiJ-7cxNtvk
13 Pe durata produceriiGans-ului de CO2, este creat de asemenea ZnO în diferite rapoarte, funcție de 

procedura folosită. 
14243rd Knowledge Seekers Workshop - September 27, 2018

https://youtu.be/4ch0OioHzjI?t=1h1s
15243rd Knowledge Seekers Workshop - September 27, 2018

https://youtu.be/4ch0OioHzjI?t=1h12m34s
16243rd Knowledge Seekers Workshop - September 27, 2018

https://youtu.be/4ch0OioHzjI?t=1h14m20s
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