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Dit document gaat over CO2 GANS, een nieuwe plasmatechnologie van de  

Keshe Foundation 

www.Keshefoundation.org 

 

 

 
 

1. INLEIDING VAN DE TECHNOLOGIE VAN MEHRAN KESHE, DOOR DR. RICHARD 

PRESSER 

 

(Vertaling van http://www.magravsplasmaproducts.com/ ) 

 

Een revolutie is begonnen... 

Die revolutie is gebaseerd op de opkomende plasmatechnologie van de Keshe 

Foundation, onder leiding van kernfysicus en visionair Mehran Keshe. Dit plasma is niet de 

plasma van je televisietoestel, maar de plasma die ten grondslag ligt aan alle dingen - 

materie, energie, licht, donkere materie, magnetisme, zwaartekracht, zelfs bewustzijn... 

 

De Keshe plasmatechnologie verandert heel veel aan wat we voor waar hebben 

aangenomen in wetenschap, geneeskunde, de manier waarop het menselijk lichaam werkt, 

hoe de zon en de aarde worden gemaakt en hun interactie, de aard van het licht... Het zet 

alles op zijn kop en het bevrijdt ons van de oude manieren van denken.  

 

Het heeft ook het potentieel om de manier waarop mensen elkaar zien te veranderen en 

ook het potentieel om vrede te brengen onze wereld. Dat is nogal wat! Ik verwacht dat 

je - terecht - sceptisch bent bij zulke claims. Maar ik maak ze niet zomaar. 

 

Mijn naam is Dr. Richard Presser. Ik heb een academische titel in de techniek (PhD in 

Materials Engineering). Ik benader nieuwe ideeën met scepsis, maar met een open geest en 

dit is zoals ik enkele jaren geleden begon te kijken naar de technologie van Mehran Keshe.  

 

Zoals te verwachten zijn er pogingen gedaan om zijn technologie te stelen, zijn organisatie 

te vernietigen en hem en zijn dierbaren te doden; maar ze leven nog steeds en maken snel 

voortgang. Na verloop van tijd zullen we de buitengewone veranderingen in onze 

wereld zien, van de technologieën en kennis die voortvloeien uit de leer van Mehran 

Keshe. 

 

Ik ben van plan om deze technologieën als werkende producten aan jou, de eindgebruiker, 

te leveren en je te helpen je eigen leven te transformeren, door middel van 

http://www.keshefoundation.org/
http://www.magravsplasmaproducts.com/
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terugdringen of elimineren van je energierekeningen, transformeren van je voedsel, je 

vervoerskosten, je gezondheidstoestand en vele, vele dingen. 

 

 Tot zover de introductie door Richard Presser.  

 

 

 

5. KESHE TRIAL VOOR MENSEN MET KANKER, STRALINGSCHADE EN SCHADE 

DOOR CHEMO EN MENSEN MET ERNSTIGE OOGPROBLEMEN 

De Keshe Foundation heeft oplossingen en geneeswijzen gevonden voor uiteenlopende 

ziekte zoals (huid)kanker, ernstige oogklachten, ALS (!), diverse botziekten en nog veel 

meer. Hier komt nog een voorbeeld van onze wereld op zijn kop door de 

plasmatechnologie: Keshe is bezig met het weer laten aangroeien van geamputeerde 

ledematen! 

 

Een ander gebied waarop ze bezig zijn, is het opruimen van straling en genezen van 

stralingsziekten. Keshe werkt succesvol samen met de fabriek Tepco, eigenaar van de 

Fukushima reactoren, om de dramatische besmetting met radioactiviteit op te ruimen en 

getroffenen te genezen. Dit gebeurt met o.m. CO2-GANS. 

 

Om te bewijzen dat zijn geneeswijzen werken en om verder onderzoek te doen heeft Keshe 

een medische trials georganiseerd. Hier is de (Engelstalige) video. 

http://www.thecominggoldenage.com/videos/Introduction%20to%20CO2%20GANS%20Trial

%20Products.mp4  Keshe bespreekt daarin ook het opruimingswerk in Fukushima. Wat ze 

daar hebben geleerd wordt ook weer in de nieuwe geneeswijzen gebruikt. 

 

 Kijk vanaf 7. 30 minuten voor de uitleg over de trial. 

 

Deelname (zie ook hieronder * Nieuwe ontwikkeling) 

Deelnemers worden gevraagd om schriftelijk te rapporteren.  

Er wordt een donatie gevraagd van €155,00 

 

In de trial worden 3 producten op basis van CO2-GANS getest: 

 Oogdruppels + de supplementen 

 Huidlotion + de supplementen  

 Supplementen alleen 

  

 

CO2-GANS oogdruppels + CO2-GANS supplementen bij 

  
 

Oogproblemen  zoals glaucoom en staar, netvliesproblemen, macula degeneratie etc. 

 

http://www.thecominggoldenage.com/videos/Introduction%20to%20CO2%20GANS%20Trial%20Products.mp4
http://www.thecominggoldenage.com/videos/Introduction%20to%20CO2%20GANS%20Trial%20Products.mp4
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 Kijk bij 15.30 minuut om te horen hoe Keshe zelf aan degeneratie van het oog leed 

en hoe hij zich in 4 dagen genas van bijna blind worden! 

 

CO2-GANS Huidlotion + CO2-GANS supplementen bij 

  
 

Huidproblemen, alle soorten en met name ook kanker en psoriasis 

 

CO2-GANS Supplementen: 

 

 

 Na blootstelling aan straling, o.m. Fukushima en Chernobyl, bestralingen, werken op 

afdeling radiologie etc. 

 Mensen met maagkanker, darmkanker en pancreaskanker zonder hoop op genezing. 

 Mensen die chemotherapie hebben gehad of die het nu ondergaan. 

 Multiple Sclerose 

 Geestelijke problemen veroorzaakt door kwikvergiftiging van amalgaamvullingen 

 

Er zijn geen bijwerkingen van CO2-GANS want het is een natuurlijk product zonder 

toxinen. Ze herstellen de balans in het lichaam.  

 

* Nieuwe ontwikkelingen rond de trial- oktober 2016 

Het werk van de Keshe Foundation wordt nog steeds tegengewerkt. De GANSprodukten van 

de trial worden in Japan gemaakt. ‘Plotseling’ kwam er een nieuwe exporteis: geen vloeibare 

produkten exporteren. Keshe moest daardoor zijn GANSprodukten aanpassen en er vaste 

GANS van maken.  

 

Dit gaf vertraging maar had ook een mooie bijwerking: de vaste GANS moet door de 

gebruiker vloeibaar worden gemaakt en dat proces is eindeloos herhaalbaar. Ga naar 

www.followthehoney.nl/keshe-produkten-bestellen/ om te lezen hoe ik daardoor deze 

produkten tegen een lager tarief kan aanbieden, met Nederlandse handleiding.  

 

Je bent dan geen deelnemer aan de trial en hoeft dus ook niet aan Keshe te rapporteren. 

 

 

OVER MONIQUE EN KESHE 

Ik heb een aantal jaren het werk van Keshe gevolgd en voel dat zijn kennis een ontbrekende 

schakel is voor ons mensen. Zijn plasmatechnologieën kunnen ons helpen om een nieuwe 

http://www.followthehoney.nl/keshe-produkten-bestellen/
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wereld creëren en dat komt mooi uit, want de wereld die we nu hebben wordt er niet beter 

op, in tegendeel! 

 

Hoe weet ik dat Keshe betrouwbaar is, afgezien van mijn intuïtie? Keshe deelt gratis al 

zijn kennis, ervaring en zelfs zijn patenten met de wereld. Hij onderwijst wekelijks meerdere 

uren zowel technici als wetenschappers en medische disciplines via You Tube. Er zijn zelfs 

workshops voor kinderen. En dat allemaal gratis! Bovendien gaat een percentage van zijn 

verdiensten naar ontwikkelingslanden, omdat hij beseft dat wij in het Westen die landen 

hebben ‘leeggeplunderd’, zoals hij dat noemt. 

 

Vanuit mijn ervaring met opleiden en begeleiden van mensen kan ik aan de werkwijze van 

Keshe zien dat hij ons zelfstandig en zelfvoorzienend wil maken. En dat is heel schaars 

in onze wereld. 

 

Samenwerking met Richard Presser 

Ik ken Richard nu vijf jaar van het werken in een internationale groep o.l.v. van hem en 

Carolyn Evers. We doen energiewerk voor een positieve toekomst voor de aarde en de 

mensheid. Richard is ook distributeur van de Kesheproducten en ik heb heel goede 

ervaringen met bestellen via zijn website. 

 

LINKEN 

Er is een oerwoud aan informatie waarin je je eigen weg moet vinden. Hieronder een start 

daarvoor. 

 

Introductiefilm over de Keshe Foundation (Engels met Nederlandse ondertitels mogelijk) 

https://www.youtube.com/watch?v=UrN99RELqwo 

 

 

oktober 2016 

Monique ten Brink 

073 – 52 30 565 

www.followthehoney.nl (een wekelijks blog over persoonlijke kracht en leven met hart & 

ziel) 

https://www.youtube.com/watch?v=UrN99RELqwo
http://www.followthehoney.nl/

