
Wirusy a balansowanie poprzez
Technologię Keshe 

Rozpoznanie
Pierwszy sposób: Do testu używamy wody plazmowej zrobionej na bazie ampułki z GaNSem
opracowanej specjalnie na wirusy.
Do słoika 1 – 2 litrowego wlać czystą wodę i do niej wrzucić ampułkę z GaNSem. Słoik
zakręcić, wstrząsnąć kilka razy i odczekać około godziny. Po tym czasie masz gotową wodę
plazmową do użycia.
UWAGA: po zużyciu około połowy wody ze słoika, należy dolać ponownie czystej wody –
wymieszać – odczekać godzinę i woda plazmowa gotowa (ampułka z GaNSem cały czas jest
słoiku!!!).
Drugi sposób: Do testu na obecność wirusa można użyć wody plazmowej z "Kubka Życia".
Link do wideo prezentującego sposób produkcji GaNSu "Kubka Życia" znajdziecie na:
https://www.youtube.com/watch?v=Kgbe6Zvs8ts 
Jak przeprowadzić test na obecność wirusa?
Powyżej opisaną mieszanką wód plazmowych (albo wodą plazmową z Kubka Życia),
spryskujemy natychmiast jeden po drugim: 
1. Klatkę piersiową.
2. Plecy na wysokości klatki piersiowej.
3. Całą twarz i całą głowę.
4. Całą ubraną koszulkę z zewnętrznej strony. 
Objawy zakażenia „Koronawirusem”
Jeśli pojawia się jakikolwiek z objawów: 
• wyraźny ucisk klatki piersiowej, 
• wyraźny ucisk głowy, 
• ból głowy związany z wysokim ciśnieniem, 
• silne drapanie górnych dróg oddechowych
• problemy oddechowe związane z wdychaniem i wydychaniem powietrza; 
Wtedy jesteś prawdopodobnie zarażony „Koronawirusem”. 
Ilość objawów wskazuje na stopień zainfekowania wirusem. Test można wykonywać dowolną
ilość razy w ciągu doby w zależności od własnych indywidualnych potrzeb (np. poczucia
bezpieczeństwa).



Zapobieganie zarażeniu wirusami
Poniższa procedura służy do zapobiegania zachorowaniom. Procedurę tą wykonuj 2 razy dziennie, rano po
przebudzeniu i wieczorem przed snem. 
Ochrona osobista: 
1. Spryskaj ciało wodą plazmową.
2. Spryskaj twarz i głowę wodą plazmową.
3. W ciągu dnia wypijaj 300-500 ml wody plazmowej (nie na raz, tylko łyk po łyku na przestrzeni całego
dnia).
4. Rób inhalacje wodą plazmową przez 10-15 minut rano i wieczorem- więcej informacji
facebook.com/miroslaw.bach?ref=br_rs
Tworzenie bezpiecznego środowiska:
Cały dom spryskaj słoną wodą GaNSową zebraną w procesie płukania GaNSu Kubka Życia lub naszego
słoika - głównie framugi okien, drzwi, klamki, fotele, łóżka, krzesła, stoły. 
Korzystne jest także rozstawienie w naszym środowisku domowym kilku (4-5) Kubków Życia, które
ustawione są na produkcję GaNSu. W ten sposób absorbujemy do naszych kubków siły pól, w których
funkcjonuje wirus i zamiast się nim zarażać tworzymy GaNS, którym możemy go balansować. 
Oryginalny materiał wideo, na którym pan M.T. Keshe prezentuje to rozwiązanie  dostępny jest z napisami w
języku polskim pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=cMNtP0IJZn0 

Zastosowanie wody plazmowej w przypadku
zakażenia wirusem

W przypadku objawów w postaci temperatury wszystkie poniżej opisane czynności wykonujemy jedną po
drugiej, co godzinę, do momentu aż temperatura ustąpi!
W przypadku profilaktyki opisany poniżej schemat wykonujemy 2-3 razy na dobę. 
Cały proces zajmuje 15-20 minut.
1. Spryskaj (nie polewać!) wodą plazmową klatkę piersiową i plecy.
2. Umieść dwie duże łatki z gazy nasączone wodą plazmową na wysokości klatki piersiowej pod pachami.
Łatki tworzymy w proporcji 1:3.
Na temat łatek proszę o kontakt z Fundacją lub z kolegą Mirosławem Bach tel. 505 574 671
3. Spryskaj wodą plazmową całą twarz i całą głowę. Pamiętaj spryskaj, nie myj !
4. Zrób inhalację wody plazmowej przez 10-15 minut.
5. Przemyj usta i nos wodą plazmową.

UWAGA !!!
W/w informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej, zastosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być

konsultowane na indywidualnej wizycie lekarskiej z lekarzem specjalistą.


