
A doua Cupă a Vieții - Noua mutație Corona
Virus
Aceasta este revizuirea aprobată a acestei pagini, precum și cea mai recentă.

Primul One Cup One Life funcționează pe țesuturile albe ale plămânilor și a creierului.

Nu te opri să faci verificarea cu apă plasmatică de la One Cup One Life. Pulverizați corpul de
sus până în picioare și așteptați 15 minute. Dacă nu apare nicio reacție de disconfort sau
durere, sau dureri de cap sau presiune, sunteți încă liber de virus. Și faceți 10 secunde testul
nasului și al respirației. Dacă nu puteți să țineți respirația timp de 10 secunde și caza va
începe, cel mai probabil sunteți infectat.
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A doua cupă a vieții
A doua cupă de viață: producție și aplicare, prevenire.

Reversarea Virusului Corona - Nu prin ucidere, prin epuizarea acesteia
din energia sa, întrucât forța de câmp mai mare dă forța mai mică a
câmpului - Aceasta este Legea universală: cu cât dai mai mult cu atât
primești

Cea de-a doua cupă a vieții va lucra la țesuturile roșii ale stomacului și în josul corpului.



Prin urmare, trebuie să facem o nouă Cupă de viață. Continuați să aplicați prima aplicație One
One Cup One Life așa cum s-a arătat anterior.

Aplicarea celei de-a doua cupe de viață înseamnă a produce forța câmpului pentru a sta la
același nivel cu mutația virusului Corona în țesuturile roșii.

Prin urmare, producem cea de-a doua cupă a vieții și aplicația care începe de sub sân. Va
acoperi țesuturile inimii în jos spre diafragmă, până la intestinele complete și picioarele. În
niciun caz NU se aplică pe plămâni și NU se aplică pe cap.

Asigurați-vă că în orice moment nu există particule GANS în apă, cu excepția cazului în care
sunt explicate diferit.

Producția celei de-a doua Cupe de viață

Echipament necesar

În această imagine puteți vedea toate echipamentele și materialele deja pregătite de care aveți
nevoie pentru asamblarea celei de-a doua cupe de viață și producerea GANS și a apei cu
plasmă. În cele ce urmează, veți găsi toate materialele, imaginile și pașii necesari descriși în
detaliu.

Arzător de gaz,
incendiu și colț

Trei fire de
legătură

Placă de cupru,
bobină de cupru
Nano-acoperită
și bobină de
cupru goală

Bandă și baterie veche (rămâne mai puțină energie)

Pahar gol, apă de la robinet, sare de masă * și cantar

* Dacă eticheta enumeră prezentele de iod în sare, înlocuiți-l cu sare albă de mare care nu
conține iod. E 535 (Ferrocianida de sodiu) și E 536 (Ferrocianida de potasiu) sunt ok, sau chiar
benefice.

În caz de urgență, puteți utiliza sare care conține iod.

Producția bobinei goale de cupru

Pentru cea de-a doua cupă de viață, două bobine sunt fabricate din sârmă de cupru blocat.
Unul care este utilizat ca o sârmă goală și unul care este utilizat pentru aplicația de acoperire
Nano. Aproximativ. 30 cm (11,8 inci) de sârmă este nevoie pentru fiecare bobină.

În cazul în care nu aveți nicio
placă de cupru, puteți înlocui
placa de cupru goală cu sârmă
de cupru goală în formă de
acordeon.
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Pregătirea sârmei cu fir de cupru

Sârmă cu fir este caracterizată prin faptul că multe fire mici formează împreună o sârmă.
(Vezi poza). Îl puteți găsi în magazinul hardware, la un magazin electric sau în caz de urgență,
acasă, în cablurile de alimentare ale uscătorului de păr, radio, televiziune, mașină de cafea
etc. Pentru a face acest lucru, pur și simplu deconectați cablul de alimentare de la priza.
Tăiați întregul cablu electric de pe aparat pentru a utiliza cablul întreg.

 

Îndepărtarea plasticului din sârmă

De obicei, există două sau trei fire într-un cablu electric. Învelișul exterior din plastic trebuie
îndepărtat mai întâi. Există mai multe modalități de a face acest lucru. (Dacă cumpărați fire
cablate separat, acest pas nu este necesar)

Varianta 1

O modalitate de a îndepărta teaca exterioară este de a avea cuțitul într-o mână, așezați cablul
pe el și apăsați-l cu degetul mare. Cu cealaltă mână, precum și cu degetul mare, întoarceți
cablul și cuțitul se taie din ce în ce mai adânc în plastic. După ce ați ajuns la firele interioare,
puteți trage partea de plastic separată din firele interioare. Așa se face pas cu pas până când
cablurile interioare sunt expuse.
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Varianta 2

O altă posibilitate este să așezați cablul pe masă și să îl țineți cu o mână. Apăsați lama într-un
unghi ușor și cu cealaltă mână trageți pur și simplu cablul înapoi în direcția de tăiere. În acest
fel scoți o parte din plastic și poți scoate firele.

Fiecare are abordări diferite. Cu un pic de încercare, veți găsi ce modalitate funcționează cel
mai bine pentru dvs.
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Ștergerea plasticului în jurul șuvițelor

Acum aveți expuse 2 sau 3 fire, care sunt de asemenea acoperite cu plastic. Pentru aceste fire
este bine să folosiți varianta 2 pentru a îndepărta plasticul. Procedați la fel ca mai sus, în
special cu firul încordat, este posibil să fie nevoie de anumite practici. Puneți cuțitul cu
muchia tăiată înapoi într-un unghi ușor, cu puțină presiune asupra plasticului și trageți firul
cu cealaltă mână dedesubt. Dacă țineți cuțitul prea abrupt sau apăsați prea tare, este posibil
să tăiați în șuvițele subțiri. Dacă țineți cuțitul prea vag, s-ar putea să alunecați peste plastic și
să începeți din nou în același loc. Nu-ți face griji, câteva fire de decupaj nu sunt nicio
problemă. Cu o anumită practică, te vei îmbunătăți mai repede. Scoateți plasticul complet.
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Răsuciți împreună șuvițele individuale ale sârmei

Țineți un capăt al firului de sârmă într-o mână și celălalt capăt în cealaltă mână. Cu degetele
răsuciți șuvițele împreună începând de la un capăt și continuați să răsuciți până la celălalt
capăt. Asigurați-vă că răsuciți bine șuvițele împreună și că ați asigurat firele fine care au fost
tăiate scurt în grup.
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Înfășurarea bobinei

Pentru a înfășura bobina, luați un creion sau altceva rotund și țineți-l împreună cu capătul
sârmei într-o mână. Cu cealaltă mână înfășurați sârma complet în jurul creionului. Acum
strângeți din nou ambele capete ale sârmei, astfel încât să se fixeze strâns și împingeți
înfășurările. Bobina este gata și poate fi scoasă de pe creion.

  

 

Crearea bobinei Nano-acoperite

Nano-acoperire a sârmei pentru a doua bobină

Înainte ca firul să fie înfășurat pentru a doua bobină, acesta trebuie să fie acoperit cu Nano.
Acest lucru necesită un arzător de gaz. Porniți gazul și vă aprindeți cu atenție. Țineți un capăt
al sârmei cu un clește. Cu cealaltă mână țineți cu atenție celălalt capăt al sârmei. Începând cu
partea ținută de clește, țineți firul în foc până când se aprinde roșu. Deci, aveți grijă că capătul
sârmei poate deveni fierbinte. Deplasați-vă constant pe sârmă spre celălalt capăt. Fiecare
secțiune a firului când trece prin foc strălucește roșu, se răcește și devine neagră. Acest
material negru este acoperirea Nano. Înainte să se încălzească prea tare la celălalt capăt al
mâinii, te oprești și pui firul pe ceva solid și îl lași să se răcească. Fiecare secțiune a firului
trebuie să devină neagră. Pentru a face acest lucru, puteți repeta procesul de la o parte la alta.
Amintiți-vă că firul trebuie să strălucească roșu chiar și la capete.

Vă rugăm să nu tăiați niciodată un fir acoperit cu nano!
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Înfășurarea bobinei Nano-acoperite

Bobina Nano-acoperită este înfășurată pe un creion, ca bobina de cupru goală.
 

Pregătirea plăcii de cupru
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Puteți obține cupru în magazinul de hardware, într-un magazin de instalații sanitare sau la
domiciliu sub formă de fire electrice.

Când placa de cupru este gata, este îndoită în partea de sus pentru a o agăța mai târziu pe
marginea paharului.

(În cazul în care nu aveți o placă de cupru, puteți folosi și un fir de cupru și pliați-l ca un
acordeon. Nu ca o bobină.)

  

Pregătirea a trei fire de conectare

Pentru conectarea plăcii de cupru (acordeonul de sârmă de cupru), bobina de cupru goală și
bobina de cupru Nano-acoperită cu o baterie folosită, sunt necesare 3 fire de conectare.
Pentru aceste conexiuni se pot folosi fire cablate sau un singur fir de cupru solid solid. Tăiați
firele în bucăți de 30 cm. Scoateți plasticul de 2-5 cm pe fiecare capăt al fiecărui fir. (Veți avea
nevoie de un capăt de un fir pentru a fi decupat puțin mai mult pentru a conecta zona mai
largă a plăcii de cupru. Consultați vizualizarea în imaginile următoare în „Conectarea plăcii
de cupru”. Pentru acordeonul 2-5 cm sunt ok.)

 

Conectarea bobinei goale de cupru și a plăcii de cupru

Conectarea bobinei goale de cupru

Pentru a conecta bobina goală de cupru la firul de conectare, răsuciți pur și simplu capetele
firelor.

  

Conectarea plăcii de cupru
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Pentru a conecta placa de cupru (sau acordeonul) cu firul de conectare, folosiți partea mai
lungă cu fir decupat. Înfășurați-o în jurul plăcii de cupru așa cum se arată în imagini și
răsuciți sârmă de cupru între ele.

  

Conectarea celor două fire de conectare

Răsuciți cele două fire de legătură din bobina de cupru și placa de cupru, la capătul opus
împreună.

(În cazul în care lucrați cu acordeonul Copper, răsuciți acest capăt cu cablul de conectare
împreună.)

 

Crearea podului de cupru și conectarea bobinei de cupru Nano-acoperite

Un pod de cupru este necesar pentru a suspenda bobina de cupru Nano-acoperită în mijlocul
paharului. Pentru a face acest lucru, îndoiți o singură șuviță de sârmă de cupru într-un pod,
astfel încât să se potrivească pe sticlă, așa cum se arată în imagine. Apoi, fixați-l prin
înfășurarea strânsă a capătului bobinei de cupru Nano-acoperit la mijlocul podului. Un capăt
al celui de-al treilea fir decupat este atașat prin înfășurarea pe una dintre părțile laterale ale
podului.
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Bobina de cupru Nano acoperită în jurul podului este plasată în mijlocul geamului. Bobina de
cupru goală și placa de cupru (sau cuponul de acordeon) sunt atașate la marginea opusă a
paharului, orientate unul spre celălalt și orientate spre interior. Cablurile de conectare sunt
orientate spre o singură direcție pentru a fi conectate la baterie.

Placa de cupru, bobina de cupru Nano-acoperită și bobina de cupru nu au voie să se atingă
între ele în timpul producției!
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Exemplu cu acordeon de
cupru

Conectarea bateriei la firele de conectare

Utilizați o baterie veche: Bateria este utilizată doar pentru a accelera procesul de producție
a GANS-urilor, dar trebuie să fie aproape goală, deci trebuie să conțină foarte puțină
energie . În caz contrar, este prea puternic și nu dă rezultatul corect. În loc să utilizați o
baterie puteți plasa un fir de cupru între firele de conectare, este nevoie de doar puțin timp
pentru a produce GANS și aminoacizi.

În loc să folosiți o baterie puteți plasa un fir de cupru între conexiuni.

Împreună, cele două fire de legătură răsucite ale plăcii de cupru (sau a acordeonului Copper)
și bobina goală de cupru sunt atașate la polul pozitiv (+) al bateriei cu bandă adezivă. Firul de
conectare de la bobina Nano-acoperită este conectat la polul negativ (-) al bateriei. (Capătul
bateriei cu butonul este polul pozitiv, iar capătul plat al bateriei este polul negativ.)

Conectați firele de conectare strâns și ferm la stâlpii bateriei.

Vă rugăm să ridicați bateria sau sârmă de cupru între firele de conectare de deasupra cupei
(exemplu imagini de mai jos).

https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneCup_-_Placing_the_coils_and_Copper_on_the_cup_1.jpg
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https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneCup_-_Placing_the_coils_and_Copper_on_the_cup_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_Setup_with_accordion.jpg


  

  

Exemplu: Ridicarea
bateriei peste cea de-a

doua cupă de viață

Fir de cupru utilizat între
firele de conectare în loc

de baterie

 

Exemplu: Ridicarea firului
de cupru între firele de

conectare deasupra celei
de-a doua cupe de viață

Creați un amestec de apă cu sare de 15% folosind 150 grame sare la 1 litru
de apă curată

Creați un amestec de apă cu sare de 15% și goliți-l în cană. Bobinele de cupru și placa de
cupru (sau acordeonul) trebuie să fie doar puțin în afara apei.

Asigurați-vă că firele de conectare nu ating apa.
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Producția materialelor (aminoacizi și GANS)

Vei vedea în curând bule care se ridică la suprafață

Acesta este procesul de pornire a celei de-a doua cupe a vieții dvs., care va forma simultan
aminoacizii dvs., care este stratul cu aspect gras care plutește pe suprafața apei și, de
asemenea, va fi creat GANS din partea de jos a cupei. (De la stânga la dreapta: sârmă nano-
acoperită cu bule, aminoacizi, GANS)

  

Pregătirea materialelor pentru prima recoltă de
aminoacizi, GANS și apă cu plasmă

Materiale necesare pentru extragerea GANS-urilor din One Cup
One Life

Seringa, lingura de plastic,
un set de 3 borcane de sticla
si sticle de rezerva; paie,
bandă, sticlă pulverizatoare
pentru plante sau sticluță
pulverizatoare mică.

Evitați să folosiți metale în
GANS-uri, aminoacizi și apă
cu plasmă și în jurul său. Nu

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Creating_the_15%25_salt_water_solution_4.jpg
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folosiți linguri metalice și nu îndepărtați capacele metalice din borcanele de sticlă sau din
orice metal sub orice formă sau formă.

Înainte de a începe, alăturați seringa și paie cu o bandă.

Prima aplicație, cum să eliminați mai întâi aminoacizii din cea de-a doua
cupă de viață înainte de a îndepărta GANS

Metodă

Cu o lingură de plastic, îndepărtați ușor aminoacizii care plutesc pe partea de sus. Acestea
sunt straturi cu aspect gras care plutesc pe suprafața celei de-a doua cupe a vieții. Așezați
acești aminoacizi în primul tău borcan de sticlă pentru a-l aplica în continuare.

  

Îndepărtarea GANS-urilor din cea de-a doua cupă a vieții

Prima cerere

Aplicați paiul pe seringă tapetând. Folosiți seringa pentru a extrage GANS-ul din partea de jos
a celei de-a doua cupe a vieții.

GANS-ul extras preluat de seringă și prezent în seringă, este introdus în cel de- al doilea
borcan de sticlă .

Sau a doua cerere

https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Harvesting_the_Amino_Acids_01.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Harvesting_the_Amino_Acids_11.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Harvesting_the_Amino_Acids_12.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Harvesting_the_Amino_Acids_13.jpg


În cazul în care nu aveți nici o seringă, vă goliți ușor cea de-a doua ceașcă de viață complet în
cel de- al doilea borcan de sticlă și așteptați până când GANS-ul dvs. se așează complet în
partea de jos și stratul superior este apă curată. Acum turnați doar apa sărată curată înapoi în
cea de-a doua ceașcă a vieții și lăsând în urmă GANS. Acum adaugă apă sărată suplimentară
la cea de-a doua ceașcă a vieții pentru a atinge nivelul inițial, pentru a continua să producă
GANS

 

A doua ceașcă de viață și a
doua borcan de sticlă

 

 

Spălarea GANS

Prima spălare a GANS

Adăugați apă curată în cel de- al doilea borcan de sticlă în care este prezent GANS-ul pe care
tocmai l-ați extras. Lăsați GANS-ul să se așeze pe fundul celui de-al doilea borcan până când
veți avea apă Plasma limpede deasupra GANS.

Al doilea borcan de sticlă

  

https://en.kfwiki.org/wiki/File:Removing_the_GANS_from_the_One_Cup_One_Life_1.jpg
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https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_000.jpg


Puteți economisi această apă sărată într-o sticlă de rezervă suplimentară.
 

A 2-a spălare a GANS

Adăugați apă curată în cel de- al doilea borcan de sticlă în care este prezent GANS-ul pe care
tocmai l-ați extras. Lăsați GANS-ul să se așeze pe fundul celui de-al doilea borcan până când
veți avea apă Plasma limpede deasupra GANS.

Al doilea borcan de sticlă

  

Puteți economisi această apă sărată într-o sticlă de rezervă suplimentară.
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A 3-a spălare de GANS

Adăugați apă curată în cel de- al doilea borcan de sticlă în care este prezent GANS-ul pe care
tocmai l-ați extras. Lăsați GANS-ul să se așeze pe fundul celui de-al doilea borcan până când
veți avea apă Plasma limpede deasupra GANS.

Al doilea borcan de sticlă

  

Puteți economisi această apă sărată într-o sticlă de rezervă suplimentară.
 

A 4-a sau a 5-a spălare a GANS-ului dvs. în cazul în care a rămas reziduu de sare în apa
dvs. cu plasmă

Adăugați apă curată în cel de- al doilea borcan de sticlă în care este prezent GANS-ul pe care
tocmai l-ați extras. Lăsați GANS-ul să se așeze pe fundul celui de-al doilea borcan până când
veți avea apă Plasma limpede deasupra GANS.
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Al doilea borcan de sticlă

  

Pregătirea apei plasmatice din cea de-a doua ceașcă a vieții gata de aplicare

Repetați acest proces de spălare până când toată sarea este eliminată din cel de- al doilea
borcan .

Test: Introduceți degetul în apă după fiecare spălare și dacă apa nu are gust sărat, procesul
este terminat.

Acum puteți adăuga o lingură de aminoacizi economisiți în apa dvs. cu plasmă care conține
GANS. Îndreptați-o cu lingură nemetalică (plastic) sau cu tijă glas sau agitați-o închisă cu un
capac din plastic. O scuturați și lăsați GANS-ul să se așeze până când nu aveți decât apă curată
de plasmă în partea de sus.

Important

Adăugați, de asemenea, o lingură din aminoacizii salvați de la One Cup One Life la această
apă de plasmă pregătită din cea de-a doua ceașcă a vieții.

Această apă plasmă gata pregătită se aplică de la sân în jos până la vârfuri, înapoi și în fața
corpului, aplicată sau prin pulverizare sau spălare. Nu treceți deasupra zonelor sânilor în față
și în spate. RĂMÂNEȚI PE BAZĂ! FOARTE IMPORTANT!

Nu bea și nu respiră acest GANS din cea de-a doua cupă a vieții!

Al doilea borcan de sticlă
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Această apă cu plasmă este gata de aplicare.

Acest lucru oferă apei dvs. cu plasmă o rezistență suplimentară a câmpului prin adăugarea
puterii de câmp a aminoacizilor explicați de dl Keshe.

Rezistența câmpului GANS este transferată continuu în apă.

Sfaturi: păstrați întotdeauna o soluție gata de 15% apă sărată de 1 litru de apă curată cu 150
de grame de sare normală. Sarea este dizolvată complet în apă rece și puteți completa cu
această soluție cea de-a doua ceașcă de viață sau mai multe căni.

CUM APLICĂȚI ÎN SIGURĂ ÎNTREBUIEȚI-VĂ APA CU PLASMA ȘI
GANELE DE LA A DOUA CUPĂ DE VIAȚĂ

 

GANS trebuie să fie întotdeauna în partea de jos a sticlei sau a oricărui alt recipient la fel de
vizibil în aceste imagini.

Nu iei decât apa curată deasupra GANS!

Aceasta este apa dvs. cu plasmă din cea de-a doua ceașcă a vieții a 2-a borcan .

Nu folosiți niciodată niciunul dintre GANS-urile dvs. din cea de-a doua
Cupă de viață

Nu mâncați, nu beți și nu atingeți GANS!

Puterea câmpului este prea mare pentru a fi consumată așa cum a explicat dl Keshe în
învățături.

Diferite moduri de stocare a apelor plasmatice, GANES, aminoacizi

Păstrați-le în borcane de sticlă sau plastic și păstrați-vă întotdeauna departe de orice metale.

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Storing_of_GANSes_4.png
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Storing_of_GANSes_2.png


  

Aplicație standard a celei de-a doua cupe de apă cu plasmă
de viață

Pulverizați și spălați numai de sub sân până la degetele de la picioare

Sticla cu pulverizator

 

Buzunar spray spray

Aplicarea preventivă a plasmelor în apă a celei de-a doua cupe a vieții

Cea de-a doua cupă a vieții vă va proteja împotriva virusului care a mutat și a început să
atace țesuturile roșii ale corpului.

Prin urmare, aplicăm apa cu plasmă a celei de-a doua cupe a vieții în ordinea următoare.
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Aplicarea apei plasmatice a celei de-a doua cupe a vieții constă
în producerea forței câmpului pentru a sta la același nivel cu
noile mutații ale virusului Corona în acest moment dat în
țesuturile roșii.

Pe măsură ce Virusul progresează și mută din ce în ce mai
mult, cel mai probabil vom primi alte 5-6 căni pentru a
rămâne în fața acestei mutații și a condițiilor create din
aceasta, ceea ce va fi posibil să aducă stabilitate în familiile
tale.

Cupe pentru mâncare, ajustare pentru noi simptome și, cel
mai probabil, energie Cupe vor fi gândite în domeniul public și
eliberate de dl Keshe.

Aplicarea celei de-a doua cupe a vieții:

Începeți să pulverizați corpul sau să spălați corpul în punctul
de sub sân (de la sfârcuri în jos).

Începeți acest proces de aplicare a apei cu plasmă în primul rând dimineața, repetați la ora
prânzului și repetați seara.

Pulverizați-vă pantofii și încercați să folosiți aceiași pantofi pentru a intra și a ieși din casă.
Pulverizați-vă pantofii în interior și în exterior. Acordați o atenție deosebită pentru a vă
pulveriza pantalonii cu apă de plasmă din cea de-a doua ceașcă a vieții dvs. înainte de a ieși în
afara casei și înainte de a intra în casă.

Pulverizați mânerele ușii și mâinile.

Informatii suplimentare

Implică fiecare membru al familiei în acest proces.

Toate cele de-a doua cupe de viață care se află în
producție nu trebuie așezate unul lângă celălalt.
Lăsați cel puțin 1 metru între căni, sau așezați-le
în alte încăperi. Trebuie să creați suficient spațiu
între cupe pentru ca producția dvs. să rămână
optimă și să oprească interferența punctelor tari.
În acest fel, creați GANS-uri corecte în cupe.

Cerere de prevenire și în caz de infecție

De asemenea, aplicați pentru persoanele care
îngrijesc și membrii grijii.

Dacă ați răspuns cu o temperatură ridicată după
ce ați aplicat apa cu plasmă din cea de-a doua ceașcă de viață pulverizând sub sân în jos până
la degetele de la picioare, folosiți procedura următoare:

Luați imediat 50 ml apă de plasmă din prima dvs. ceașcă One Life care este încă în
producție și adăugați această apă sărată de plasmă la cea de-a doua cană de apă de
plasmă de 0,5 litri.

Tehnologia cu plasmă a Fundației Keshe
rezolvă problema pestei porcine africane din
China

https://en.kfwiki.org/wiki/File:Which_part_to_spray_333.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:Pigs-title.jpg
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Beți 50 ml din această apă plasmatică din cea de-a doua ceașcă de viață la fiecare 30 min,
timp de 6 ore non-stop. Nu încetați aplicarea băuturii apei cu plasmă din cea de-a doua
cupă a vieții. Această apă plasmatică din cea de-a doua cupă a vieții va acționa ca un
antibiotic și poate persista * infecția. Acest antibiotic funcționează de 10 ori mai bine
decât antibioticele normale.

Noua mutație a virusului creează calcifierea stomacului, dureri la rinichi, șocuri electrice în
testicule, prostată, ovare și gleznă atunci când mergeți.

După aplicarea apei plasmatice din cea de-a doua cupă a vieții, febra a fost confirmarea
virusului.

Înainte ca orice persoană să intre în camera unei persoane infectate, aplicați înainte de a
intra și de a părăsi camera Apa cu plasmă de la piept în jos până la degetele de la picioare.

Alte

Împiedicați să strângeți mâinile cu alte persoane și nu aplicați sărutările normale de bun
venit și îmbrățișarea.

Informații suplimentare diferite

Explicații suplimentare cu privire la acoperirea cu Nano a celei de-a doua
Cupe a Vieții

Înțelegerea învelișului de foc înainte de înfășurarea în jurul creionului este următoarea:
creați goluri de spațiu în straturile dvs. de Nano.

Explicați în diferitele învățături de joi ale MT Keshe.

În loc să folosești acoperirea cu Nano pentru foc, poți aplica metoda de sodă caustică.

Procesul de acoperire cu nano poate fi fără prezența rețelei de pui.

În acest proces de aplicare a metodei sifonului caustic
https://en.kfwiki.org/wiki/Category:Nano-coating

Aplicație cu baterie sau fără

O baterie aproape plată este utilizată doar pentru a accelera procesul de producție a GANS-
urilor.

În loc să folosiți o baterie puteți plasa un fir de cupru între conexiuni.

https://en.kfwiki.org/wiki/Category:Nano-coating


Înțelegerea sufletului unei cupe One Life

Nu trebuie niciodată să vă demontați One Cup One Life. Respectă
sufletul pe care l-ai creat!

Legătură: Înțelegerea Sufletului unei Cupe One Life

Sfaturi utile

Puteți adăuga deasupra fiecărei plăci metalice precum placa de cupru
(sârma de cupru acordeon) sau o nouă placă de cupru Nano-acoperită.
Nu trebuie să fie mare. Asigurați-vă că atinge placa originală sau firele.

Asigurați-vă că soluția de apă sărată este întotdeauna la 150 de grame
de sare la un litru de apă curată.

Verificați în mod regulat dacă bateria dvs. nu este complet plată. Numai pentru a fi înlocuit cu
o baterie deja folosită.

În caz de urgență reală, puteți utiliza apă sărată direct de la mare pentru a avea soluția de
sare.

Nu trebuie acoperită nici o singură a doua Cupă de viață în producție.

Cum să produci aminoacizi atunci când paharul tău nu produce suficient

Plasați One Cup One Life lângă o fereastră deschisă sau o așezați afară timp de câteva ore.

De asemenea, puteți așeza apa deja plasmatică terminată cu GANS-urile prezente în exterior,
fără capac sau lângă fereastră. Poate dura ceva timp, dar va produce aminoacizi.

Căutătorii de cunoștințe vă rugăm să fiți informați, toate GANELE CH3
trebuie eliminate din mediul dvs.

Sfătuiți: Aruncați GANUL dvs. CH3 și apa cu plasmă. Aruncați-l pe toaletă vă rog! Eliminați
toate recipientele și plăcile! Nu doriți ca CH3 să alimenteze virusul. Opriți orice producție
experimentală de GANS!

Dl Keshe a explicat de ce aplicarea celei de-a doua Cupe a Vieții a devenit
atât de importantă în noua mutație a Coronavirusului

Următoarele actualizări vor urma pe măsură ce vom rămâne în fața noilor mutații ale
Virusului Corona

Prevenirea și inversarea aplicațiilor

Înțelegerea
sufletului

https://en.kfwiki.org/wiki/Understanding_the_OneCup_OneLife
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Rezistența câmpului GANS este transferată continuu în apă.

Puterea de câmp a apei cu plasmă epuizează energia de la virus din puterea sa mai puternică.
Deoarece epuizează virusul din puterea sa de câmp, incapacită virusul.

Important

Protejați și verificați

Continuați să verificați aplicând apa plasmatică a celei de-a doua cupe de viață (vizualizați
imaginea în legătura One Cup One Life ) dacă există semne de durere la rinichi, șocuri
electrice în testicule, prostată, ovare, ancul, când mergeți.

Deoarece această nouă variantă a Virusului vă va oferi calcificarea stomacului.

Continuați să faceți testul nasului și al respirației.

Faceți testul nasului și al respirației

Ciupi nasul cu degetele și țineți-vă respirația timp de 10 secunde în fiecare dimineață. Dacă nu
tușiți în cele 10 secunde și dacă vă puteți ține respirația timp de 10 secunde, sunteți bine.

Începeți testarea acestui lucru de 3 ori pe zi.

Stropiți-vă corpul cu apa cu plasmă din cea de-a doua cupă a vieții. Dacă simțiți vreo durere
sau vreo presiune care este incomodă, vă rugăm să fiți avertizați că puteți fi infectat. Testează-
te.

Alte semne de căutat

Alte semne sunt transpirațiile reci, care se simt febrile, dar nu există febră reală.

Durere de cap proastă.

Presiune și durere severă resimțită atunci când testați spray cu apă plasmatică din cea de-a
doua cupă a vieții și One Cup One Life: pe corpul vostru, începând de la cap, gât, piept, rinichi,
stomac, ovare, pântece, testicule, prostată , genunchii și degetele de la picioare și prima
reacție este durerea de cap severă, limba umflată severă și dificultăți foarte mari pentru a
respira și a înghiți mâncarea, nu ai pofta de mâncare și vrei să dormi mereu. (Majoritatea
oamenilor nu mai arată semne de febră. Ar trebui să fiți în alertă ridicată. Acestea sunt
semnele infecției cu Virus Corona.)

În acest moment trebuie să verificați dacă există semne suplimentare, cum ar fi dureri la
nivelul femurului, rinichilor, genunchilor, degetelor de la picioare, acestea sunt semnele pe
care trebuie să le căutați.

Dacă există vreunul dintre aceste simptome, vă rugăm să ne informați în canalele disponibile
la sfârșitul acestui document.

https://en.kfwiki.org/wiki/One_Cup_One_Life_-_Production_and_Application_-_Prevention_and_Reversal_of_the_Corona_Virus


Link-uri pentru ajutor

Veți găsi ajutor în următoarele grupuri de limbi internaționale Telegram.

Familia Keshe One World: https://t.me/joinchat/I2ksVVbvb7OjcDR_3qSugQ

Grupuri de limbi înființate pe Telegram și se extind în fiecare zi, sunt portugheză, fași,
italiană, germană, nordică, malteză, olandeză, canadiană, franceză, română, spaniolă, familia
Keshe One World și multe altele vor urma pe măsură ce o solicitați.

Videoclipul primei ediții a One Cup One Life creat pentru prima salvare de urgență din China:
h (https://mega.nz/#F!RXwi2QSb!HqqCqSiflkaD7X5FFssnMg)ttps: //mega.nz/#F! RXwi2QSb!
HqqCqSiflkaD7X5FFssnMg (https://mega.nz/#F!RXwi2QSb!HqqCqSiflkaD7X5FFssnMg)

Cuvinte de finalizare

Respectați strict cele descrise mai sus "Aplicații pentru prevenirea și în caz de infecție!"

În cazul oricărei infecții, vă rugăm să contactați directorul web www.keshefoundation.org sau
să încercați să găsiți membru al limbii Consiliului universal, membru de sprijin al Consiliului
Universal sau cel mai apropiat Căutător de cunoștințe.

Colectați cât mai multe date posibile despre observațiile dvs. și împărtășiți-vă liber
cunoștințele.

Vino și împărtășește-ți cunoștințele în mărturiile publice: Întâlnire publică pentru mărturii

Fii atent și precaut!

După cum este menționat mai sus despre Twin Cups One Cup One Life, informațiile complete
vor fi adăugate în viitorul apropiat.

La cererea MTKeshe ați primit cunoștințele despre One Cup One Life, vă rugăm să transmiteți
cunoștințele și să învățați încă 10 persoane despre One Cup One Life și să solicitați de la
oamenii pe care îi învățați să învețe încă 10 ca promisiune de a primi acest cadou gratuit
pentru da liber.

Suntem aici pentru a servi și nu pentru a fi slujiti!

Vă solicităm liber să semnați Tratatul mondial de pace .

Această pagină și informații au fost actualizate în perioada 2020-03-19

Anexă

Informații direct de la dl Keshe (transcriere)

320- 
lea

 Atelier de căutători de cunoștințe - segment la 01:17:46 https://youtu.be/iNdE_72S0_M?
t=4664

https://t.me/joinchat/I2ksVVbvb7OjcDR_3qSugQ
https://mega.nz/#F!RXwi2QSb!HqqCqSiflkaD7X5FFssnMg
https://mega.nz/#F!RXwi2QSb!HqqCqSiflkaD7X5FFssnMg
https://en.kfwiki.org/wiki/Category:Testimonials
https://en.kfwiki.org/wiki/World_Peace_Treaty
https://youtu.be/iNdE_72S0_M?t=4664


Un punct este: „Trebuie să rămânem calmi și concentrați colectiv”. Și, un punct este, „Noua
modalitate de a o gestiona este foarte directă”. Protocoalele, în funcție de schimbarea
virusului, modificări pe care trebuie să le urmați. Pentru că, este foarte mult ceea ce am spus:
„Oamenii care fac vaccinarea sunt blocați cu cei vechi și îi iau mult timp pentru a afla, înainte
de a face și înainte de a face vaccinul. Protocolul s-a schimbat, de când am văzut virusul în jos,
am adăugat un nou protocol. Și, adică, faci multe căni. Într-una dintre cupe, scoți zincul din
circulație și pui doar material nano acoperit și cupru și produci un CUO pur. Cu aceasta,
colectați aminoacidul tot timpul și continuați să îl spălați. Și, în același timp, păstrați o parte
din sare separat,

Cu o nouă evoluție în Corona, aveți nevoie de gansuri de cupru, din două motive: De la
plămân în jos, totul este în principal mușchi, chiar și brațele, nu există atât de mult mușchi
deasupra, ceea ce numim noi, „diafragma pulmonară, nivelul superior . Această parte este
formată în principal din mușchii de conectare din cupru, deci, răspunde foarte rapid la cupru.
În al doilea rând, apa din gani de cupru, cu câteva picături de sare în ea, este unul dintre cele
mai bune antibiotice pe care le-ai pus vreodată pe mâini. Este de multe ori mai eficient în
uciderea germenilor, decât de fapt orice antibiotic pe care îl cunoaștem. Deci, am evoluat cu
asta.

Medicii, echipa medicală, am dat un sfat specific pe canalul iranian: „Că puteți folosi din nou
plasturi de cupru, cu CO2 (CuO?), Pe aceste organe, cum ar fi ficatul și rinichii, în spate și în
față. ' Și nu există contact direct și îl puteți retrage, pentru pântece, pentru ovare, pentru
mușchi, mușchii picioarelor și piciorul. În același timp, utilizați un CUO direct, apa cu gaz.
Gansează apa pentru dezinfectare, foarte puternică! Dar, trebuie să permiteți ca o parte din
cantitățile foarte mici de cupru de cupru să fie în amestecul respectiv. Deoarece, va rămâne în
urmă permanent pentru a păstra dezinfectarea, la fel ca sprayul de sare. Puteți adăuga
cantitate foarte mică de CUO în apa sărată, unde vă spălați, unde curățați cuprul și puteți
folosi ca dezinfectant.

Când faceți gani de cupru, când îl spălați, păstrați sare și adăugați o cantitate foarte mică de
cupru în ea, pentru dezinfectarea camerei și a birourilor. Pentru că acum avem de-a face cu
un alt virus de putere și trebuie să schimbăm protocolul. Am pus un nou protocol medicilor
iranieni, iar acest lucru este exclusiv și explicit pentru recomandarea medicului. După cum
am văzut mulți dintre voi nu au semne, când virusul este depășit, în rinichii, în ficat, în creier
sau în plămâni, prin a doua infecție. În cadrul protocolului medical actual, în timp ce
discutam cu Dr. Assidi din Iran, azi dimineață, el a spus: „Nu înțelegem protocolul? Protocolul
internațional spune: „Nu utilizați antibiotice cu virus”. Pentru că, îi oferă mai multe șanse să
crească rapid. ” Da, acest lucru este corect cu vechiul protocol! Pentru că, nu aveau
instrumente pentru a depăși virusul. Acum, cu virusul Gans (Corona?), Epuizăm energia și
acest lucru lasă în urmă o cantitate masivă de celule deteriorate, pe care trebuie să așteptăm
să le acumulăm pentru a deveni, ceea ce numim, „febră”.

Protocolul pentru medici pentru pacienții lor, de la Fundația Keshe, de astăzi este după cum
urmează, din minutul în care aveți confirmarea, veți prescrie pacienților dumneavoastră
următoarele:

Folosirea ganselor din Cupa Vieții. Pulverizați în fiecare zi, cel puțin de 3, 4 ori pe zi. Aceasta
este pentru cei care sunt infectați, nu pentru public. Nu face asta! Acest lucru este doar
pentru medici, deoarece nu vă putem contacta în alt mod.Apoi, spray-ul, corpul de la
abdomen în jos cu gans de CUO. Cazuri critice, CUO direct într-un plasture pe piele, spate și
față, pentru a depăși în 3 până la 6 ore. Apoi, retrageți plasturele și mergeți pe un spray.
Utilizarea CUO, plus o cantitate mică de gans de sare, sau sarea directă din plasturele CUO,
care trebuie administrată la 50 ml pentru fiecare jumătate de oră, în punctul critic când se
confirmă infecția sau este vizibilă? Acesta este utilizat ca antibiotic, dacă nu există antibiotic
disponibil. De la început, când vezi semnele, administrezi antibiotice, precum Amoxicilina



Din momentul în care începi procesul de pulverizare a corpului, corpul trece prin inversarea
virusului, iar celulele deteriorate, împreună. Astfel obțineți un rezultat rapid și gradul de
slăbiciune după aceea este mult mai scurt,

Protocolul, protocolul internațional medical este: „Nu folosiți antibiotice în timpul crizei”.
Asta e corect! Dar, Noua Tehnologie, așa cum o repet din nou, „Scoatem virusul, care nu este
cunoscut în lumea actuală a medicinei. Se administrează antibiotic în același timp sau se
utilizează Gans CuO, 50 ml pe oră pentru primele 6-12 ore de la descoperirea infecției. Și,
după aceea, nu mai trebuie să folosiți, ceea ce numim noi, „patch-urile”. Apoi, reduceți
utilizarea CUO ca antibiotic la 50 ml, de 3 ori pe zi timp de 7 zile și opriți-vă. Noul protocol
trebuie urmat folosind apa sărată cu gurile de cupru, cu cantitate mică de cupru, pentru a
dezinfecta mediul, pentru a face față noii variații. Puteți adăuga o parte din apa Cupei Vieții în
acest lucru pentru dezinfectare.

Am făcut un nou pas cu condiții critice în Iran, și anume: „Luăm o ceașcă de apă de viață sau
luăm o ceașcă de gani de viață, adăugăm direct între 20 și 30% gane de cupru. Și, folosim acel
amestec, atât pentru a pulveriza corpul de la ba, de jos și, în atâtea feluri, și nimic altceva.
Este singura dată când utilizați amestecul. Respirația trebuie să continue la fel. Persoanele
infectate, cel puțin în primele 24 de ore, între 10 și 20 de minute în fiecare oră. Și, să bea din
apă. Pentru cei care s-au infectat cu noua versiune a virusului, trebuie să meargă la jumătate
de litru în fiecare oră. Cel puțin 300 ml la jumătate de litru în fiecare oră, pe care îl curăță, ia
energia și rezolvă problema cu rinichii și intestinul. Vom actualiza în continuare săptămâna
viitoare, pe măsură ce variația se schimbă? Nu uita, ' Degetul de la picior este la fel de afectat
ca și creierul în acest moment. Dar, degetul de la picior va trece prin măduva oaselor, iar
capul va fi prin creier. Una prin forța fizicității și una prin forța sufletului.

Sfârșit: 1 oră 28 min 48 sec

A doua informație directă de la domnul Keshe pentru prevenirea și
aplicarea acestei a doua cupe de viață

2020 03 20 PM Predarea publică în portugheză la 02:00:50 https://youtu.be/t7bLR1nSRfY?
t=7250

Continuați să aplicați aplicația de apă One Plasma One Cup One Life în
fiecare zi, până la o notificare ulterioară

One Cup One Life - Producție și aplicare - Prevenirea și inversarea virusului Corona

Și de acum aplicați cea de-a doua cupă de apă cu plasmă de viață, așa cum am explicat mai
sus.

Sfătuiți domnul Keshe: adăugați 200 ml din apa dvs. cu plasmă transparentă One Cup One Life
la 1 litru din cea de-a doua cană de viață cu apă plasmă.

Stai în siguranță și previne.

Preluat de la " https://en.kfwiki.org/index.php?title=Second_Cup_of_Life_-
_New_mutation_Corona_Virus&oldid=9617 "

Această pagină a fost modificată ultima dată la 23 martie 2020, la 01:18.

https://youtu.be/t7bLR1nSRfY?t=7250
https://en.kfwiki.org/wiki/One_Cup_One_Life_-_Production_and_Application_-_Prevention_and_Reversal_of_the_Corona_Virus
https://en.kfwiki.org/index.php?title=Second_Cup_of_Life_-_New_mutation_Corona_Virus&oldid=9617

