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Nota: 

- corecturile, adnotarile si sugestiile sunt binevenite. 

 
 

Definitii / Prescurtari: 
 

Definitii 
 
Inhalare = Folosirea uni sistem de respiratie( pe principiul unei narghilea fără foc, 
ventilatoare de spital , nebulizatoare sau bolborositor)  umplut 
cu amestecul cerut de protocol, timp de 15-20 minute. Aerul care trece prin amestec se 
încarcă cu câmpurile plasmatice care pot interactiona cu Coronavirus în plămân sau 
tractul respirator.  
Apa din sistemul de respiratie trebuie schimbata după fiecare utilizare iar sistemul de 
respiratie sterilizat. 
 

Prescurtari 
  
 Cupa1 =1Cup1Life # 1 
 Cupa2 =1Cup1Life # 2 
 AG = Apa de GANS 
 AG proaspata= recoltata in aceesi zi din recipientul cu GANS si apa 
 AG sarata = recoltata de pe GANS nespalat 
 AG Cupa1 = apă de GANS, spalat,  din 1Cup1Life # 1 
 AG Cupa2  = apă de GANS ,spalat, din 1Cup1Life # 2 
  
 

Protocoale de procesare Coronavirus 
 
Generalitati 
În timpul pandemiei actuale, au fost observate diverse mutații ale Coronavirusului. 
Simultan, datorită flexibilității tehnologiei, au fost adoptate noi protocoale eficiente. 
Vom continua să furnizăm diferite protocoale adaptate la orice evoluție viitoare si 
mutație a virusului. 



Aplicarea acestui protocol timp de 3-4 zile este esențială pentru a preveni ca celulele 
infectate să nu se transforme în celule canceroase în viitor din cauza calcifierii. 
 

Preluare responsabilitate/Contraindicatii 
Daca ati avut in timpul vietii  oricare dintre condițiile de mai jos, utilizarea apei cu 
plasmă GANS sau GANS sau a oricăruia dintre protocoalele prezentate sunt pe propriul 
dvs. risc si responsabilitate. 
1. transplanturi de organe 
2. Stent cardiac, operații valvulare sau stimulatoare cardiace, chirurgie cardiacă 
deschisă si bypass vascular; 
3. Tensiune arterială crescută; 
4. Proteză metalică oriunde în interiorul corpului, care îmbină placa în coloana 
vertebrală; 
5. Diabet. Există posibilitatea unui nivel scăzut de zahăr din sânge si, prin urmare,  
nevoia de insulină sau pilule poate fi redusa. Este necesară verificarea glicemiei și apoi 
prepararea medicamentului să fie întotdeauna sub supravegherea medicilor. Trebuie 
urmărit să nu scadă sau să crească prea mult presiunea arterială sau glicemia. Nivelul 
glicemiei trebuie monitorizat. 
 

Amestecuri GANS pentru protocoale 
 
GANS Mix 1: 20% AG Cupa 1 si  80% apă potabilă 
GANS Mix 2: 20% AG Cupa 2 si 80% apă potabilă 
GANS Mix 3: 10% AG Cupa 1 si 10% AG Cupa 2 si  80% apă potabilă 
GANS Mix 4: 500ml AG Cupa 1 + 500 ml AG Cupa 2 + 2 doze zilnice de magneziu sub 
formă de tablete, pulbere sau lichid. Amestecul are de obicei o culoare galben-lămâie. 
NOTE: 
Pentru a produce produsele GANS în protocoale, trebuie să urmați EXACT standardele de 
productie si aplicare pentru producția de GANS emise de Fundația Keshe; le găsiti pe 
Paginile KF Wiki ale Fundației Keshe sau pe site-ul Plasma-Laurentides. 
Apele GANS utilizate pe piele trebuie produse conform certificării si metodelor utilizate 
de Fundația Keshe. 
Avertizare: Nu consumați niciodată GANS în sine si nu îl folosiți direct pe piele, cu 
excepția cazului în care se specifică altfel în anumite protocoale. În general, folosim doar 
apa limpede de deasupra GANSului linistit(sedimentat). 
 

Protocol pentru al doilea val de febră 
 
În unele cazuri, după epuizarea virusului folosind apa plasmatică GANS, apare o a doua 
undă de febră; acesta este un semn bun; arată că virusul a fost depăsit si acum procesul 
de reparare si înlocuire a acestor celule se arată ca o infecție normală însoțită de febră. 
În acest moment este indicată utilizarea antibioticelor. 
 
 



Protocol care utilizează antibiotice farmaceutice: 
              Folosind Co-Amoxiclav, 625 mg: 
   - 2x 625 mg capsule co-amoxiclav ca primă doză 
   - apoi 1x 625 mg co-amoxiclav capsule la fiecare 8 ore timp de 1x săptămână.  
             Folosind Amoxicilină,1000 mg: 
   -1000 mg de amoxicilină sub formă de 2x 500 mg capsule ca primă doză  
   - apoi 1 x 500 mg capsula amoxicilină la fiecare 8 ore timp de 1 săptămână. 
Nota: Numărul de doze poate fi modificat la discreția medicilor care supraveghează 
cazul si procesul pacientului. 
 

Protocol care utilizeaza tehnologia cu plasmă: 
    1. Faceți următorul amestec: 
         a) 93- 95% AG Cupa1  + 4% AG Cupa 2 cu GANS 
         b) câteva picături de AG Cupa 2 sarata 
        d) câteva picături de aminoacizi GANS din Cupa 2 
   2. După ce GANS s-a decantat complet, colectați apa limpede de deasupra si 
   3. Beti 50ml la fiecare 30 de minute. 
 

Protocol pentru infecțiile țesutului alb 
 
GANS Mix 1 proaspat se utilizeaza în toate cazurile de infecții cu Coronavirus ale 
tesutului alb (piept, plămâni si creier).  
Protocolul se repetă la fiecare 15 minute, până la maximum 3 ore / zi, sau până la 
eradicarea durerii; repetati inca  2 - 3 zile. 
1. Băutură: 
   Bea 100-200 ml din amestecul GANS Mix 1 cu o  înghitituri mici pe parcursul zilei. 
2. Inhalare 
  Amestec 95% AG Cupa1 si  5% AG cupa 1 cu GANS la fiecare ora,  
3. Aplicații externe 
Pulverizati sau înfăsurati corpul, fată si spate (asigura ți-vă că amestecul nu intră în ochi, 
nas sau urechi).  
Alegeți una dintre următoarele: 
 

a) Luați o parte din amestec în palma si aplicați-l pe zona în care doare, sau acoperiți 
întreaga zonă din cap până la diafragmă 

b) Pulverizati amestecul direct pe corp 
c) Înmuiați un prosop în amestec si înfăsurați capul si pieptul cu acesta; 

reîmprospătați ambalajul la fiecare 30 de minute; înfăsurați 
           timp de 3-6 ore pe zi sau până când durerea a dispărut; continua inca 2-3 zile.  

d) Foloseste-l în combinație cu costumul „One Cup One Life” 
e) Spălați corpul si lăsați-l să se usuce natural. 

 
 



Protocol pentru infecțiile țesutului roșu moale 
 
Utilizare pentru infecții ale stomacului, intestinelor, sistemului reproducător (testicule, 
prostată, ovare, pântecele - durerea se simte adesea ca socuri electrice), piele, rinichi, 
ficat, vezică etc. Simptomele pot include slăbiciune generală sau senzație de boală; 
dureri de stomac sau rigiditate la presiune; dureri la rinichi împreună cu decolorarea 
urinei; scaun negru sau portocaliu, alb, galben, secreție cremoasă din vagin, sângerare 
frecventă neregulată (ciclul 7-14 zile). 
! Avertizare ! Toate AG trebuie să fie fără conținut de sare, deoarece sarea poate irita 
pielea si gâtul. 
1. Băutură 
100-200 ml de amestec proaspăt GANS Mix 2  în înghițituri mici, pe tot parcursul zilei. 
2. Inhalare 
 Amestec  95% AG Cupa1 si  5% AG cupa 1 cu GANS la fiecare ora 
3. Aplicații externe 
Pulverizati sau înfăsurați partea din fată si spatele corpului (asigurați-vă că amestecul 
nu intră în ochi, nas sau urechi).  
Alegeți una dintre următoarele: 
 

a) Luați o parte din amestec în palma si aplicați-l pe zona în care doare, sau întreaga 
zonă din zona diafragmei până la genunchi 

b) Înmuiați un prosop în amestec si înfăsurați trunchiul inferior de la stomac până la 
genunchi cu acesta; schimbați prosopul la fiecare 30 de minute; aplicați timp de 3-
6 ore pe zi sau până când durerea a dispărut; continua inca 2-3 zile 

 

Protocoale pentru infecții prin alte mutații ale virusului 
 
De multe ori mutațiile Coronavirusului nu arată semne ale infecției pulmonare COVID-19 
originala. 
 

Protocolul de însoțire pentru toate mutațiile virusului. 
 
Toate protocoalele specificate în alineatele de mai jos ar trebui să fie însoțite de acest 
Protocol de băut si de inhalare: 
1. Bautura 
100-200 ml 2x / zi de amestec 50% AG Cupa 1 si 50% AG Cupa 2 
2. Inhalare 
 Amestec 95% AG Cupa1 si  5% AG cupa 1 cu GANS la fiecare ora 
 

Cap și ochi 
Această variație a infecției prezintă durere în principal în ochiul stâng. 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 



Pregătiți amestecul GANS Mix 3 
a) Înmuiați o bucată de pânză în amestec si asezați-o într-un punga cu 

fermoar/Ziploc. Puneți plasturele pe zona afectată si mențineți-o cât mai mult 
timp; re-înmuiați / schimbați plasturele la fiecare 15 minute. 

b) Luați o mână de amestec în palma mâinii si spălați fata, 
          urechile si zona gâtului o dată la 15 minute până la eradicarea durerii. 
! Avertizare ! Aveți grijă să nu pătrundă apă de GANS.  în ochi. 
 

Obraji și maxilarul 
Pentru boli si durere în maxilar. 
1 Protocol de băut si de inhalare: 
2.Aplicatie externa 
GANS Mix 3 
Faceți un plasture mic cu amestecul GANS Mix 3 
(înmuiați o bucată mică de pânză si puneți-l într-un Zip-loc) 
Plasați plasturele între gingie si obraz pentru a eradica durerea si a inversa calcifierea 
celulelor din zona respectivă. Acest proces poate dura până la 2-3 săptămâni. 
Urmează, de obicei,  o durere de cap masivă, pentru care nu există calmant. Această 
mutație a Coronavirusului poate duce la hemoragie cerebrală si accident vascular 
cerebral si, în multe cazuri, în China si Iran au fost înregistrate decese în urma acestei 
mutații. 
 

AVC cerebral 
Aceasta este una dintre cele mai frecvente forme de mutație a Coronavirusului si se 
datorează prezetei unor cantități mari de calciu în celulele creierului, care facilitează 
acțiunea de calcifiere a virusului Corona. În general nu există febră. 
La primele semne de durere de cap imediat 
1 Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
  Luați imediat o mână de amestec GANS Mix 1 pentru a uda întregul cap 
  Înfăsurați capul în cârpa înmuiată cu amestecul timp de 3 ore pe zi, repetând în fiecare       
zi până când durerea dispare; continuati inca 2-3 zile. 
 

Psihologic și psihosomatic 
Calcifierile din creier pot crea conexiuni diferite sau bloca altele. Unii vor fi afectați de 
emoție de tristete, depresie cu posibilitatea de a atinge niveluri de suicid. 
În alte cazuri, pot apărea semne de neplăceri necontrolate si inconstiente de nebunie 
(violentă, chiar omor). 
1 Protocol de băut si de inhalare; 
2. Aplicație externă 
 a) Faceți următorul amestec 
30% AG Cupa 1 70% apă potabilă 
se adaugă 2-3 comprimate de magneziu si o cantitate mică de aminoacid de GANS ZnO 
si CO 2 



 b) Spălați capul cu o mână de amestec si înfăsurați capul si gâtul, înapoi si în fată cu un 
prosop înmuiat în acelasi amestec. 
 c)Faceți acest protocol timp de 30 minute de  2x / zi (dimineata si noaptea) timp de 6 
săptămâni 
 

Ureche și gât 
Dureri masive la una sau ambele urechi si / sau pe partea dreaptă sau stângă a gâtului. 
Acesta este locul în care calcifierea a avut loc în vecinătatea timpanelor sau a 
ganglionului limfatic al urechii, care provoacă dureri excretoare. S-a observat că acest 
tip de infectie poate provoca un accident vascular cerebral pe partea dreaptă a fetei, 
ceea ce duce la deformarea gurii si a buzelor, precum si durere sau paralizie a limbii.  
S-ar putea să se dezvolte si umflaturi (lumps) pe obraji. 
Se aplica  procedură pentru Cap si Ochi, cu precizarea ca  plasturii  se pun in  zona 
gâtului. 
 

Nas 
În cazul sângerării nasului sau a gâtului, de asemenea, în timpul spălarii preventive a 
nărilor. 
1 Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
 a)  Pregătiti următorul amestec: 
10% AG Cupa 1 cu GANS +  
10% AG Cupa 2 cu GANS +  
40% AG Cupa 1+  
40% AG Cupa 2 
După amestecare, lăsati GANSul să se sedimenteze complet. 
b) Înmuiati o batistă sau un prosop în apa limpede de plasmă a amestecului si asezati-o 
pe nas si pe frunte timp de 10 minute, până când sângerarea se opreste. În timpul 
acestui protocol, nările trebuie pulverizate în interior cu acelasi amestec. 
! Avertizare ! Apa de GANS trebuie să fie liberă de orice tip de sedimente GANS. 
 

Miros și gust 
Când capul si zona nazală se infectează, multe persoane îsi pierd simtul mirosului si 
gustului. Dacă aceste simptome nu sunt asociate cu reactii alergice sezoniere, utilizati 
următorul protocol: 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
a) Faceți următorul amestec 
50% AG Cupa 1 cu GANS + 50% AG Cupa 2 cu GANS  
b) Inmuiati  un plasture cu amestecul si aplicați plasturele pe nas si zona dintre 
sprâncenele timp de 10-15 minute la fiecare jumătate de oră; re-înmuiați plasturele 
înainte de următoarea sesiune.  
Continuați până la revenirea simturilor mirosului si gustului. 

 



Buze 
În cazul aparitiei coronavirusului pe buze, asa cum se arată în imagine, utilizați 
următorul protocol: 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
Faceti un plasture cu amestecul 50% AG Cupa 1 + 50% AG Cupa 2 
! Avertizare ! Apa de GANS trebuie să fie liberă de orice tip de sedimente GANS. 
În timp ce aplicati plasturele pe exterior, tineti o parte din  amestec în gură. 
Aplicati plasturele timp de 2-3 ore / zi până când petele dispar; apoi continuati încă 2-3 
zile. 
 

Limbă 
Un simptom comun al Coronavirusului sunt petele albe la vârful limbii 

Luati o gură de AG Cupa 2  fără a o înghiti,  faceti gargara pentru aproximativ 15 
secunde apoi scuiptati apa folosită. 
 Faceti acest lucru la fiecare 10 minute timp de 2-3 ore / zi până când petele dispar; apoi 
continuați încă 2-3 zile. 
 

Plămâni și piept 
Utilizati protocolul pentru infectiile tesutului alb cu precizarea ca : 
 
În urma calcificării în plămâni, este posibil ca lichidul să se acumuleze în interiorul 
plămânului sau pleurei, datorită decalcifierii prea rapide care nu lasă apa în urmă. Este 
important să nu deranjați corpul prin aluncarea lui sau atingerea acestuia în orice alt mod. 

Lasă corpul să aibă grijă de el; și ajută la scăderea concentrației GaNS la maxim 5%. 
 

Inimă 
Când Coronavirusul atacă muschiul cardiac, acesta se poate duce la  atacuri,minore sau 
majore, de inimă 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
a) Faceti următorul amestec 
50% AG Cupa 1 cu GANS + 50% apă potabilă 
b) Puneti  300-500 ml din amestec intr-un borcan de sticla 
c) Puneti borcanul de sticlă direct peste zona inimii 
 

Sâni 

Mutatia Coronavirusului în sâni provine de obicei din plămân; de obicei apare la 2 luni de 

la prima infectie. 

1 Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicatie externa 



   a)Impachetare 
 - Înmuiati un sutien si un plasture în amestecul GANS Mix 1 
 - Purtati sutienul si asezati plasturele pe spate la nivelul sutienului 
 - Reîmprospătati înmuierea în fiecare oră pe parcursul zilei, mentineti timp de 3-5 
săptămâni. 
  b)Baie 
Imbaiatul regulat cu AG  este recomandat pentru decalcifierea oricăror celule infectate 
cu Coronavirus 
Adăugati urmatorul amestec: 1 litru AG Cupa 1 cu GANS + 1 litru AG Cupa 2  cu GANS în 
apa de baie si faceti o baie cu sânul scufundat o dată sau de doua ori /zi 
! Avertizare ! Vă rugăm să vă asigurati că niciun GANS nu intră în orificiile corpului, 
deoarece poate duce la sângerare. Se recomandă să purtati lenjerie de corp sau costume 
de baie strânse în timpul băii. 
Este recomandabil să echipati piscinele publice cu AG astfel încât oamenii să le poată 
folosi pentru decalcifierea diferitelor părti ale corpului care sunt afectate de Coronavirus. 
Amintiti-vă că aceste calcifieri pot deveni semintele viitoarelor forme de cancer. 
 

Organe interne 
Utilizati Protocolul pentru infectia tesutului rosu moale. 

 
Stomac 
În majoritatea infectiilor stomacului, veti avea convulsii stomacale, vărsături si 
eliberarea primului suc gastric galben si apoi verde. 
Până când primiti asistenta medicală necesară, faceti următoarele: 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
Pregătiți următorul amestec: 
GANS Mixt 4 + (5-10) ml de  AG Cupa 1 sarata 

Luati de la 1 pana la 3 linguri la fiecare 5 minute până când varsătura scade; continuati 
încă 15 minute după ultima convulsie. 
Precizare: 
Dacă observați acumularea de lichid între căptușeala interioară a stomacului și țesuturile 

din spate, reduceți doza de AG la maxim 5% și lăsați corpul să absoarbă lichidul 

în timpul său. Nu te baga. 

 
Vezică 
Infectia vezicii urinare de către Coronavirus, în mod normal, nu prezintă febră, 
dar pacientii se plâng de o dorintă continuă de a urina însotită de mâncărime si 
durere, dar nu fac pipi. Durerea poate fi continuă sau ca socurile electrice. 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
Utilizati unul dintre cele două protocoale propuse: 
a) Injectie prin cateter 
 - Pregătiti următorul amestec: 50% AG Cupa 1 + 50% AG Cupa 2 



 - Injectati 50-100 ml din acest amestec la fiecare 30 de minute folosind un cateter timp 
de până la 3-6 ore sau până când simptomele dispar. 
b) Spălare 
 Spălati regiunea pelviană cu acelasi amestec la fiecare 30 de minute timp de până la 3-6 
ore; continuati timp de 2-3 zile după ce durerea a dispărut. 
Durerea si socurile electrice dispar în majoritatea cazurilor la 2 ore de la prima aplicare. 
 

Zona pelviană 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
Utilizați unul dintre cele două protocoale propuse 
a) Spălare 
 Pregătiți următorul amestec 
GANS Mixt 4 

- Luați o mână de acest amestec GANS pentru a spăla pielea la fiecare 15 minute 
in regiunea pelvină cu amestecul de 1-2 ori pe zi, timp de până la 7 zile, pentru a anula 
orice calcificare. 
b) Impachetare 
  Înfăsurați pelvisul într-un prosop îmbibat cu amestecul : 50% AG Cupa 1 si 50% AG 
Cupa 2 
 

Vaginul 
Durere vizibilă și descărcare de secreție. 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
a) Folosiți AG Cupa 2 proaspătă și un dus  vaginal. 
b) Clătiți zona din interiorul vaginului, la fiecare oră timp de 3-6 ore pe zi sau până când 
durerea a dispărut. Continuati inca 2-3 zile. 
Precizare: 
Separarea straturilor de țesut și acumularea ulterioară de lichid însoțită de durere a fost 

observată în sistemul reproducător al femeilor (ovare, trompe uterine, pântecele și vaginul). 

Schimbați protocolul în AG Cupa 1 si AG Cupa 2 fără GaNS. 

 
Testicule și prostată 
1 Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
Faceți un plasture mic folosind amestecul 50% AG Cupa 1 si 50% AG Cupa 2 
Aplicați plasturele pe testicule și zona prostatei timp de 10-15 minute la fiecare 30 de 
minute, timp de 3-6 ore pe zi sau până când durerea a dispărut; continuati inca 2-3 zile. 
Re-înmuiați plasturele înainte de o nouă sesiune. 

 
 
 



Pierderea Libidoului 
Stim dintr-un raport medical, că un bărbat de 34 de ani, infectat de COVID-19, s-a 
recuperat după două săptămâni de tratament. Dar Coronavirus i-a diminuat libidoul, 
chiar dacă a fost negativ. Acesta este efectul secundar al Coronavirusului, la care 
medicamentul convențional nu are leac. 
Prin utilizarea tehnologiei plasmatice, am putea inversa efectul secundar al 
Coronavirusului și libidoul pacientului sa revina în doar patru zile, fără perfuzie sau 
produse farmaceutice. Acesta este un pas mare în stiinta medicală. 
 

Degetele picioarelor si măinilor  
Produce pete albe pe unghii sau pete albe, de culoare cremă sau roșie pe degetele de la 
picioare și pe degetele mainii. 
1 Protocol de băut si de inhalare: 

2. Aplicație externă 
Faceți următorul amestec: 
49,5% AG Cupa1    
49,5% AG Cupa 2 
1% AG Cupa 1 sarata + câteva picături de aminoacizi GANS din Cupa 1. 
Înmuiați o pereche de sosete și / sau mănuși în amestec și purtați-le timp de 3-6 ore pe 
zi; se înmoaie din nou, după cum este necesar, în tot acest timp sau până când petele 
dispar; continua inca 2-3 zile. 
 

Piele 
Erupțiile  cutanate sau petele roșii cu infectie cu Coronavirus sunt diferite det erupțiile 
cutanate obisnuite sau roseata de pe corp, brate și picioare. Aceste erupții cutanate sunt 
create prin calcifierea celulelor stratului mijlociu ale pielii și apar de obicei în perechi 
gemene, la distante  de 1,5 cm, 3 cm sau 6 cm unul de altul; sau perechi distantate la  3 
și 6 cm fată de celălalt set. 
Motivul acestui set de stele gemene este acela că, întrucât Coronavirus este un câmp 
plasmatic, acesta îsi găseste setul geaman pentru a crea un echilibru și stabilitate pentru 
sine, similar cu stelele gemene din univers. Se observă același fenomen cu Coronavirus în 
plămâni și alte organe interne unde calcifierea este întotdeauna în seturi gemene. 
1 Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
a) Pregătiți amestecul  GANS Mix 4. 
b) Spălați pielea cu acest amestec la fiecare 15 minute sau asezați un plasture până când 
petele dispar. Dacă nu este abordat pe deplin, în viitor poate duce la cancer de piele. 

 
Limfa și ganglionii limfatici 
Infectia cu Coronavirus a limfei este periculoasă deoarece, odată ce limfa și ganglionii 
limfatici au trecut prin procesul de calcifiere, atunci întregul sistem imunitar s-ar putea 
prăbuși ducând la moartea persoanei. 
1. Protocol de băut si de inhalare: 



2. Aplicație externă 
- Spălați corpul cu amestecul GANS Mix 3 la fiecare 5-10 minute timp de 2-3 ore; 
- sau adăugați 2 litri de amestec la o baie in care stati timp de 30 minute până la 1 oră. 
 Fiecare metodă trebuie repetată timp de câteva săptămâni, o dată pe zi. 

 
Sânge 
Infectia cu Coronavirus a celulelor sanguine din sistemul circulator din organism este 
foarte greu de detectat. Apare mai ales la persoane care sunt foarte active din punct de 
vedere fizic. 
Coronavirusul poate intra cu usurintă în sistemul sanguin prin plămâni. Calcifierea în 
sânge poate duce la formarea de cheaguri de sânge, hemoragie. Când circulația 
sanguină a inimii este atacată, atacul de cord poate fi o consecinta. Când calcifierea are 
loc în alte regiuni, cheagurile de sânge ar putea duce la amputarea membrului. 
1 Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
 - Pregătiți următorul amestec 
1 litru AG cupa 1 cu GANS  + 1 litru AG Cupa 2 
 -Adăugați amestecul într-o baie timp de 3-6 ore, 1-2x / zi, până când cheagurile de 
sânge sunt complet îndepărtate. 
 
! Avertizare ! Aveți grijă ca niciun GANS să nu intre în orificiile corpului, deoarece poate 
duce la sângerare. Se recomandă să purtați lenjerie de corp sau costume de baie strânse 
în timpul băii. 
 

Cancer 
Datorită mutațiilor Coronavirusului, acesta poate lăsa multe seminte de calcifiere în 
diferite organe ale corpului. Din datele noastre, estimăm că până la 90% din totalul 
cazurilor recuperate și nerecuperate pot dezvolta unul sau mai multe tipuri de cancer 
dupa 2 luni pana la 5 ani de la infecție. Semintele de calcifiere devin semintele 
cancerului. 
Autopsiile vor arăta acumulări solide de calciu în organul în care se află cancerul. 
Aceste tipuri de cancer vor avea o crestere rapidă și vor duce la moarte într-un timp 
foarte scurt, deoarece calcifierea are loc în perechi gemene, care pot fi foarte multe pe 
tot corpul. 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
a) scăldat 
(A) Pregătiți următorul amestec 
GANS Mixt 1 +  1x tableta de magneziu 
(B) Adăugați 1 litru din acest amestec în baie; imbaiati-va de 1-2 ori pe zi, pentru o 

perioadă de 3 luni. 



Unitatea  Navei spatiale  de Imbunatatire  a Corpului (UEU) dezvoltată si comercializată 
de Keshe Foundation Manufacturing Austria GmbH este prevăzută să aducă o schimbare 
în tratamentul acestor tipuri de cancer. 
Cercetarea si dezvoltarea viitoare ar trebui să confirme că daca se adauga 2% din AG 
Cupa1  si  1% din AG Cupa2    administrat intravenos ar fi suficient pentru eradicarea 
cancerelor sau reducerea dimensiunii tumorilor. 

 
Muşchii 
Durere în muschii picioarelor superioare si inferioare, precum si la nivelul brațelor si 
umerilor superioare si inferioare; precum și oboseală și slăbiciune la brate și picioare și / 
sau oboseală generală. 
1 Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
Faceti următorul amestec:  
160 ml de apă AG Cupa 1 + 240 ml AG Cupa 2 +  
1,6 litri apă potabilă + 1x comprimat de magneziu + 
câteva picături de aminoacid GANS din Cupa 1 + 
 20 ml AG Cupa 1 sarata 
Luați o mână de acest amestec și aplicati-l pe zona afectată la fiecare 15 minute timp de 
3 ore; continua inca 2-3 zile. 
Folosiți Protocolul pentru restaurare celulară pentru a ajuta la restaurarea tesuturilor 
după procesare. 
Dacă această condiție nu este abordată, pot apărea cancere în tesuturile musculare; în 
special în muschiul piciorului superior. 

 
Oase 
Infectia tesutului osos cu Coronavirus este una dintre cele mai dureroase versiuni 
observate până în prezent. Anestezicele sunt ineficiente; o reducere rapidă a durerii și 
calcifieri poate fi obținută numai cu GANS din Cupa 1 
De obicei, apare la nivelul superior și inferior al piciorului la femei, iar la bartbati la 
nivelul  bratelor și umerilori. Durerea își are originea în calcifierea care împinge periostul 
(pielea extrem de sensibilă din jurul osului) din os. Uneori, calcifierea se poate 
întâmpla și în canalele haversiene unde limfa și vasele de sânge trec prin os. 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
A) Faceți un amestec din: 
20-50% AG Cupa1  cu GANS si  80-50% apă potabilă 

c) Înmuiați pijamale de bumbac (sau costumul Keshe GANS „One Cup One Life”) și 
purtați-le pentru 3 ore sau până când durerea scade. Înmuiați din nou la fiecare 
30 de minute; continua inca 2-3 zile. 

 

 
 



Sistemul  imunitar 
Celulele T și B ale sistemului imunitar sunt produse în măduva osoasă și acest proces 
este bazat pe calciu.  
Sistemul imunitar nu este imun la Coronavirus. 
Calcifierile acestei versiuni a virusului pot provoca disfuncționalități ale timusului, ceea 
ce poate duce la dezordine totala în structura organizației organismului de combatere a 
tuturor celorlalte boli. În aceste cazuri, vom vedea că multe dintre victimele 
Coronavirusului vor muri din cauza unei gripe foarte slabe sau a altor infecții mici pe 
care organismul nu le va suporta, similar cu ceea ce vedem în 5-7 ani după chimioterapia 
la  persoane cu vârsta peste 55 de ani și în unele cazuri, vom vedea răni mici în tesutul 
muscular care se dezvoltă în răni mari. 
1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
A) Faceți următorul amestec 
5% aminoacizi GANS din Cupa 1 și Cupa 2 + 
 5%  AG de ZnO + 
50% AG Cupa 1 + 40%  AG de CO 2  
b) Folosiți acest amestec pentru a spăla capul complet de la vârfuri, de 4 ori pe zi, timp 

de 3-6 săptămâni. 

Copii 
Această versiune afectează copiii sub vârsta de 10 ani. Temperatura corporală creste și 
scade între 37 grd C și 40-41  grd C peste zile sau într-o singură alergare. Copiii cad apoi 
în comă; urmată de o moarte rapidă.  
Primele cazuri au fost observate în provinciile de est ale Iranului, în mai-iunie 2020. 
1 Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
Faceți amestecul GANS Mixt 3 + 1-2% AG Cupa 1 sarata. 
Luați 100 ml din acest amestec, agitați bine, luați 10% din acesta și adăugați-l la 1 litru 
de apă 
Spălați corpul copilului din cap până în picioare cu acest amestec timp de 5 minute la 
fiecare 30 de minute. Febra ar trebui să scadă rapid. 
 

Infecția cu Coronavirus din mediu 
Primele observații au arătat că virusul este transmis prin contactul cu un purtător 

(alimente, suprafete, aer etc.) 

Cercetări recente au arătat însă că Coronavirus există ca un pachet de energie. Astfel, 

poate afecta unele persoane care trec pur și simplu prin acel mediu. Multe si  diferite 

mutații ale virusului pot fi în același mediu; astfel încât o persoană prinde versiunea 

pulmonară a Coronavirus, în timp ce alta poate primi versiunea stomacală a 

Coronavirus.  

Zonele cu risc ridicat sunt afisarea produselor alimentare bogate în proteine, precum 

carnea și pestele. 



Printre simptomele acestei versiuni a virusului se numără pete roșii și vânătăi pe tot 

corpul sau dureri în muschii inferiori ai  piciorului și piele.. 

1. Protocol de băut si de inhalare: 
2. Aplicație externă 
A) Faceți următorul amestec: 
5% AG Cupa 2 cu GANS +  
5% AG Cupa 2 sarata + 
45% AG Cupa 1 
45% AG Cupa 2 
b) Pulverizati corpul cu acest amestec de 3 ori pe zi, timp de 3 zile. 
 

Niveluri ridicate de Ca, P, Na, K în sânge 
Adăugați 5 - 10%  AG Cupa1 la injecția de picurare intravenoasă (IV) timp de 3 zile. Acest 
lucru va asigura decalcifierea continuă a celulelor sanguine și  
va înlătura coagularea sângelui. 

 
Protocol pentru restaurare celulară 
În urma celui de-al doilea val de febră, când virusul a fost epuizat, s-a observat că 
virusul a provocat multe pagube în celulele gazdă.  
Prin urmare, corpul are nevoie de multă energie și timp pentru a se repara. 
Persoana se va simți slabă aproximativ 14-20 de zile după rezolvarea infecției. În astfel 
de cazuri, faceți următorul protocol o singură dată. 
1. Beti o cana de 330 ml apa gazoasa dulce și măncati 150 de grame de ciocolată în 
cantități mici timp de  o oră; acest lucru va creste energia pacientului. 
2. Continuați să mâncați alimente bogate în energie și nutritive, cum ar fi ficat de miel, 
ficat de pui, miere,curmale etc. 
 
! Avertizare ! Dacă există chiar și cea mai mică suspiciune că virusul este încă prezent în 
organism ca un pachet de energie, acest proces nu trebuie utilizat deoarece poate avea 
efect opus și poate deveni o sursă de energie alimentară pentru Coronavirus. 


