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responsabilitate ii aparține in totalitate, exonerând de orice responsabilitate legala echipa www.gabrielpesa.com proprietarii site-ului, angajații, 
partenerii, colaboratorii si furnizorii menționați sau care au participat la furnizarea de informații sau servicii menționate in cadrul acestui site, incluzând 
chiar si informațiile greșite furnizate din neglijenta. 
Folosirea informațiilor si a tehnicilor descrise in cadrul acestui document/site se face in întregime pe propria răspundere. 
Daca nu ești de acord cu acest avertisment si act de declinare a responsabilității, te rugam sa nu citești mai departe, ștergând orice 
document descărcat. 
www.gabrielpesa.com 
  



 
3       

MENTIUNI GENERALE: 
Ce v-am oferit aici sunt doar cateva informatii generale si foarte utile pentru oricine. Aplicati-le cu 
discernamant si in conformitate cu situatia existenta. Scopul este echilibru. Nimic nu e batut in 
cuie, caci fiecare e unic. 

Pentru Training-ul ce urmeaza cititi articolul dedicat: 

https://bralgei.com/theory-vs-practice-basic-hard-core-training-2022/ 

Available trainings 
Theory vs. Practice 001 
Date: 31 Jan – 6 Feb 2022 

Status: CLOSED 
 

Theory vs. Practice 002 
Date: 28 Feb – 6 Mar 2022 

Status :OPEN for registration 

Register  

Theory vs. Practice 003 
Date 21-27 Mar 2022 

Status: OPEN for registration 

Register   
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PROTOCOALE SI LINKURI 

1. PRINCIPALELE REGULI NUTRITIONALE – Regulile de bun simt: 
Vezi mai jos  – ANEXA 0  

2. CEI 4 STALPI IN Optimizarea corpului - APA, AMINOACIZII, ENZIMELE si 
PROBIOTICELE, SI ULEIUL DE PESTE 

 
In general eu nu ma ocup de procurarea de suplimente si colega mea va poate ajuta in procurarea 
suplimentelor deoarece cunoaste procedurile, si de aceea, daca nu vreti sa va bateti capul cu comenzi, o sa 
am rugamintea sa o contactati pe colega mea Steluta Radu.  
Vedeti cu care din ele va poate ajuta.  
Multe din suplimente sunt foarte greu de procurat pentru ca sunt premium, Ii puteti transmite comanda de 
suplimente pe mailul de mai jos si adresa de livrare si apoi va trimite detaliil de plata. Eu nu ma ocup de 
aceasta zona.  
Telefon: 0725.590.590 
Email: stelutaradu27@gmail.com (poti trimite pe mail direct necesarul de suplimente) 
Fiecare supliment are un link dedicat unde scrie in paranteza producatorul. 

 

A. APA, Hidratarea si protocolul de hidratare: 
1. Solutii chimice naturale: 

Articole despre apa si hidratare: 
https://gabrielpesa.com/apa-si-hidratarea-in-nutritie-intre-mit-si-realitate/ 

Al doilea este mai nou dar este in limba engleza: 
https://thotnutrition.com/how-to-better-hydrate-your-body-in-2022/ 

Vezi mai jos  – ANEXA 0  
2. Solutii bazate pe sunet si electromagnetism – Tehnologia INFOPATHY: 

INFOPATHY - ANEXA 36 si citeste articolul scris de mine. 
Infopathy – the magic in the water and the amazing future of wave medicine in 2021 La inceput, 
pentru o reactie mai eficienta si efect maxim, eu sugerez suplimentele fizic si informational. In timp, 
cele fizice pot fi eliminate in proportie de 80%. Vei vedea pe parcurs. 
 

3. BONUS - Suplimente avansate pentru Hidratare, hidrogenare si Antioxidanti 
• H2 (Dr. Mercola) cate ½, 1 sau 2 ori/zi, dupa necesitati. Atentie ca este foarte energetic dar 

contine magneziu de care creierele lor au foarte mare nevoie 
Produsul livreaza Hidrogen ionizat negativ si Magneziu 
- Se dizolva in apa si se bea imediat  

B. AMINOACIZII 
Deficienta acestora este atat de mare incat nu are sens sa mai vorbesc daca nu ati inteles 
ca e nevoie de ei ca si de apa.  
Aminoacizi pe cere ii folosim sunt cei esentiali pe care corpul uman nu ii produce:  
Pagina mea unde vor gi disponibili in maxim o luna de zile este: 
www.thotnutrition.com 
THOT AMINOS - Pagina produsului: https://thotnutrition.com/product/thot-aminos-pro-
essential-amino-acids/ 
Aveti aici articole in limba engleza sau Romana: 
https://thotnutrition.com/inline-posts/ 
https://gabrielpesa.com/keto-nutritie/ 
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Aveti aici podcast si linkuri internationale despre acesti aminoacizi – nu sunt de pe pagina 
mea dar tehnologia e aceeasi. Eu doar am imbunatatit-o:  

EAA - Esential Amino Acids - The Search For The Perfect Protein (The Surprising Truth About A 
Little-Known Supernutrient For Weight Loss, Mood, Fatigue, Insomnia, and More) 
https://bengreenfieldfitness.com/podcast/supplements-podcasts/essential-amino-acid-benefits/ 
 
What are Essential Amino Acids - Amino Acids, BCAA’s, EAA’s, Ketosis, Bonking & More With 41 
Time Ironman Triathlete Dr. David Minkoff 
https://bengreenfieldfitness.com/podcast/supplements-podcasts/what-are-essential-amino-acids/ 
 
ION pannel for Amino Acids deficency 
https://www.directlabs.com/bengreenfield/Home/tabid/21020/language/en-US/Default.aspx 
 
https://nourishinghope.com/gut-brain-axis/ 

• Kion Amino (Kion) cate 1-5-10g/zi; se ia treptat. Cand se vad rezultate se scade doza si se stabilizeaza 
unde sunt nevoile fiecaruia 

o Exista si varianta pudra 

C. Enzimele si probioticele 
Probioticele – probioticele au nevoie sa fie ciclic schimbate. Nu poti sta doar pe un tip de 
probiotic multa vreme. Nu functioneaza si nu e indicat. Eu folosesc mai multe surse dar va 
sugerez mai intai acestea 3. 

Probioticele 
 Varianta 1 

• Protectis (BioGaia) cate 1 inainte de mese – se rontaie, sau varianta lichida pentru copii 
foarte mici (se gaseste si in Romania) 
o Ele sunt foarte eficiente dar nu au concentratie foarte mare pe capsula asa ca ne 

trebuie mai multe capsule pe zi (10 min la inceput; dupa 2 saptamani se scade) 
o sau le inmultesti in apa de cocos sau iaurt  - iti faci tu iaurtul tau pe baza de 

probioticele din capsule (vezi aici cum sa iti faci iaurtul plin de aceste bacterii super 
smechere) 

o daca le pui in apa de cocos cu o lingura de zahar sau miere si le lasi la cald (30—34 
grade) fermenteaza usor si astfel se inmultesc pana la cateva miliarde (initial au 80 
milioane per capsula).  

Varianta 2 
• Super Flora (Coral Club – cod 3301224) cate 1/zi – acest produs e in curs de schimbare. 
Pentru cei care au nevoie de o forma de probiotic fara eliberare de histamine 
Varianta 3 

• Super Flora (Smarter Nutrition) cate 1/zi – Pentru livrari contactati-o pe Steluta Radu 

Enzimele 
Sunt multe pe care le folosesc dar cele mai bune in lume sunt cele de la Coral Club sau 
Enzymedica. In general folosesc macar tipuri: 

• Asimilator (Coralorder cod Sponsor: 6236383): cate 2 inainte de mese dar nu mai putin de 6/zi, 
daca nu ai mese le iei oricum. 
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•  SPECTRUM  (ENZYMEDICA) ACESTA ARE UN SPECTRU LARG, IN SPECIAL PENTRU 

SENSIBIL ITATE LA LACTATE SI  GLUTEN - CATE 2 INAINTE DE MESE (AI L INK-URI IN 

PARANTEZA).  

•  ALERASE (ENZYMEDICA)CATE 1 INAINTE DE MESE. SPECIALE PENTRU COPII  

•  EXISTA ENZIME PENTRU ORICE. STUDIATI  PRODUSELE LOR. SE GASESC SI  PE 

WWW.IHERB.COM  

PENTRU IMUNIZARE:  

• Enzyme Defence Extra Stength (Enzymedica) Acestea sunt pentru partea proteica; 

D. Ulei de tip omega 3: DHA si EPA (Artic Omega 3) 
• Acest tip de ulei este cel mai avansat in lume la acest moment. 

• Nu este oxidat (Productia este in azot), 

• Nu contine conservanti. Are o rata de absoptie foarte mare 

• Hraneste foarte repede creierul, pielea si corpul 

• Restructureaza foarte rapid elasticitatea celulelor 

• Pentru comanda avezi link si cod mai jos. Nu sunt mai multe tipuri de ulei ci mai multe 
forme de ambalare/livrare. 

EQUOLOGY – Ulei Pur Artic – Omega 3 – instructiuni comanda 

ULEIUL OMEGA 3 ARTIC – EQUOLOGY – https://eqology.com/ro/log-in/ Cod de inscriere: 
15357948 

o Intri pe site si dai click pe LOGIN. Apoi la NEW CUSTOMER introduci codul de mai 
sus si dai REGISTER. 

o Completeaza mai intai tara (Romania) caci te va duce automat pe site-ul de 
Romania si o sa iei inregistrarea de la capat. 

o Dupa inregistrare vei intra in office-ul tau de unde poti sa comanzi ce vrei. 
o Trebuie sa iei in calcul ca ai nevoie de 2 sticle pe luna pentru doza optima adulti 

si macar 1sticla pentru copii.  
o Mai multe informatii direct pe pagina companiei: https://eqology.com/ro/ 

 

Informatii despre produse: https://eqology.com/ro/news-ro/product-information-ro/ 
Revista Eqology: https://eqology.com/ro/news-ro/eq-magazine-ro/ 
Nutritie: https://eqology.com/ro/news-ro/nutrition-ro/ 
Informatii despre companie: https://eqology.com/ro/despre-eqology-ro/ 

 

4. Excesul de electromagnetism 
Reglarea excesului de electromagnetism  

Solutii pt exesul de electromagnetism sunt mai multe dar depinde de cat de mult timp ai la dispozitie. 

I.O.SHIELD  
a. Asta inseamna ca ai de curatat sangele si de facut Earthing sau grounding 
b. Mai elegant sau eficient ar fi sa iti iei un dispozitiv brevetat de mine – I.O. SHIELD pentru exact acest 

lucru. Ti l-am aratat dar nu am avut timp sa iti povestesc despre el. Simplu si eficient pentru toate 
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formele de smog electromagnetic. E scump dar merita mai ales ca campul de actiune e foarte mare si 
protezezi toata casa nu doar pe tine. 

i. Aici e pagina produsului si 2 video care explica istoria lui si ce face: 
ii. www.ioshield.eu 
iii. Povestea I.O.Shield-ului (1) in limba romana 
iv. Povestea I.O.Shield-ului (2) in limba romana 
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ANEXA 0(ZERO) – REGULI GENERALE 
Reguli generale de nutriț ie si bun simt 

Aceste reguli nu sunt reguli. Nu prea cred in reguli sau in cuvantul „trebuie”. Cred ca e mult mai util sa le 
consideri un set de sugestii care sa te ghideze in viata si sa te ajute sa te bucuri de ea mai responsabil. 
Cauta sa le respecti in masura in care timpul, spatiu si cheful iti permite. 
 
1. Mulțumește! – Binecuvântează si iubește apa si alimentele cu care te vei hrănii.  

• Ce mânaci si ce bei va devenii parte din tine; oferă iubire sau mulțumire pentru acestea. 
• Acesta este sensul binecuvântării sau rugăciunii dinaintea mesei. 
• Gândul nostru si credința noastră este cea mai mare forța din Univers. 
• Un gând bun de mulțumire sau iubire poate schimba structura modificata a alimentelor sau a 

apei; este deja un fapt dovedit științific, nu doar un mit religios sau mistic. 
2. Regulile APEI  

• Cauta sa consumi doar apa plata sau de izvor, chiar si pentru mâncarea gătita sau fierturi. 
• Se poate bea apa sau alte lichide: 10-15 de minute înainte de masa. 
• NU se bea apa sau alte lichide in timpul mesei. 
• NU se bea apa sau alte lichide: 45-60 de minute după masa. 
• Excepție: se poate bea cei fierbinte sau supa fierbinte la 20 minute după masa. 

3. Alimentația este biodisponibila in forma ei naturala, neprocesata termic sau prin alte metode chimice 
sau industriale. Cu cat alimentele sunt ingerate in forma lor naturala cu atât mai ușor sunt asimilate de 
corp fără eforturi metabolice, chimice sau nucleare. Indiferent de tipul de mâncare, fie ca e vorba de 
fructe, legume, cereale, semințe, lactate sau carne. Mancarea e mai ușor de asimilat daca nu e 
procesata. Nutriția optima  înseamna nutritia neprocesata, sau cat mai neprocesata. Strămoșii noștri nu 
știau nutritie sau chimie, dar corpul si bunul lor simt le spuneau ce si cum sa mănânce. Noi am uitat asta. 
4. Procentele generale. Alimentația in general e nevoie sa fie compusa in principal din:  

§ 65-75%, Fructe, Legume si Frunze  
§ 0-10%, Cereale si semințe 
§ 15-25% Produse de origine animala 

ACESTE PROCENTE SE POT SCHIMBA IN FUNCȚ IE DE NECESITAȚ I ,  LOCAȚ IE,  ETC. 
 
5. Daca ne referim la nutrientii de baza. Procentele ar trebui sa fie aproximatixr: 

§ MAXIM 25% Carbohidrati (Adica zaharuri de toate tipurile, cereale, fibre, etc) 
§ 50% Acizi grasi (Grasimi si uleiuri naturale) 
§ 25% Amino-Acizi adica descompunerea proteinelor (Vegetale sau de origine animala) 

ACESTE PROCENTE POT VARIA IN FUNCTIE DE TIPARELE NUTRITIONALE SPECIFICE, GENOTIP, 
SEX, ETC 
6. Apa din fructe si legume este cea mai utila pentru curatarea sistemului limfatic si a toxinelor din corp.  
7. FRUCTELE SI LEGUMELE NU SE COMBINA LA ACEEASI MASA. Ele se consuma separat la mese diferite sau 
după ce s-au digerat. Aceeași regula e valabila si pentru sucurile de legume si fructe. 
8. Stomacul nu generează acizi decât daca detectează prezenta proteinelor. In absenta proteinelor 
stomacul este doar pe post de vas. Proteinele însă au prioritate fata de carbohidrați sau lipide de aceea 
in combinații, acestea rămân nedigerate sau digerate parțial, pana proteinele sunt fracționate in 
peptone sau peptide. 
De aceea, ideal ar fi sa nu asociem proteinele cu nimic, dar pot fi consumate cu frunze sau fibre. 
9. Nu se recomanda mâncatul după ora 20.00 sau cu 2-3 ore înainte de culcare seara. Alimentele au 
nevoie sa fie digerate înainte de culcare.  
 
10. Lista de mai jos conține cele mai nocive alimente cunoscute cu care intram in contact in mod 
obișnuit. Cu cat te ferești de ele mai mult cu atât mai puține probleme de sănătate vei avea. Ideal e sa 
nu le consumi deloc, sau daca le consume, poti sa o faci aleatory daca sa ști cum sa le compensezi 
efectul nociv. 

• Iți dau un exemplu. Gândește-te ca mii de ani omenirea a consumat si carne si lactate si nu a 
avut problemele din ziua de azi; doar ca produsele erau neprocesate. Lactatele erau consumate 
crude sau fermentate, sau sub forma de brânzeturi care tot o forma de fermentare este. Chiar si 
așa, nu erau consumate zilnic. Același lucru era valabil si cu carnea. Ea era consumata rar si in 
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general carnea era afumata, uscata, pusa in untura, etc. Carnea era o delicatesa. Nu intru in 
detalii pentru ca nu este cazul. Sper ca ai prin ideea. Măsura e cheia. 

LISTA NEAGRA - Acestea lista de mai jos cuprinde principale substanțe dăunătoare care ne afectează 
chimia si energetica corpului si a creierului:  

• Zaharul rafinat si alți carbohidrații procesați (Problema principala nu este zaharul ci excesul de 
hahar sau carbohidrati care tot zahar ajunge sa se transforme) 

o Înlocuitorii sintetici de zahar de orice tip (zaharina, aspartam, acetsulfat K, etc) aceștia pot 
fi de sute de ori mai toxici decât zaharul. Fructoza si glucoza din fructe si legume este ok, 
dar nu formele rafinate si concentrate care se găsesc in multe alimente procesate.  

o Aici intra si siropul de agave care este o forma procesata a agavelor care conțin într-
adevăr fructoza in forma naturala din care se poate extrage non-termic mierea de 
fructoza, insa ce exista pe piața e o forma mult procesata termic si care are un indice 
glicemic mic însă e foarte concentrata (adică nu mai e in forma ei naturala hidratata) 

o Sirop de porumb, glucoza sau fructoza industriala, alți îndulcitori produși prin metode 
sintetice 

SE POATE FOLOSI MIERE, STEVIA, XYLITOL. CÂND ÎȚ I  E POFTA DE DULCE MĂNÂNCĂ ,  MIERE, 
FRUCTE SAU FRUCTE DESHIDRATATE. IDEE E CA SI  ASTEA E NEVOIE SA FIE FOLOSITE CU 
MĂSURA SAU DIN CÂND IN CÂND. 

• Grasimile si uleiurile rafinate, hidrogenate, esterizate. Se mai numesc si TransFats. Acestea sunt ca 
plasticul, nu pot fi recunoscute de corp si in consecinta corpul nu prea stie ce sa faca cu ele. 
Feriti-va de ele cat se poate de mult. Aici ma refer in special la prajeli, margarina, etc. 

• Glutenul care se găsește in principal in faina alba si produsele care sunt produse din faina de grâu 
si secara. Exista cantități mai mici de gluten in alte cereale (orz si ovăz). Atenție si la acestea. 
Daca creierul este serios afectat, chiar si cantitățile mici pot avea efecte însemnate, echivalente 
cu cantități mari de excito-excipienti toxici. Un creier obosit e sensibil la aceste substanțe si devine 
din ce in ce mai sensibil odată cu trecerea anilor. Va fi din ce in ce mai greu sa cureți placa 
amyloida (Amyloid Beta Protein) pe măsura ce trec anii. Acesta e motivul pentru care se face 
Parchinson, Alzheimer, Dementa senile si alte boli după o anumita vârsta.  

• Mâncare procesata industrial (Junk food) care conține o grămadă de aditivi, emulgatori, 
corectori de aciditate, si alți conservanți. Nu mai repet ca e aproape doar zahar (Carbohidrati) si 
Grasime rafinata.  

• Monoglutamatul de sodiu (MSG) si numeroasele lui forme sub care industria alimentara le folosește 
in a da un gust delicios mâncării. Este unul dintre cele mai toxice si nocive substanțe pentru creier 
si pentru corp.  

• Alcoolul rafinat. O sa ne limitam la început la o gura de țuica sau un pahar de vin din când in 
când 

• E-urile: Exista materiale foarte detaliate legate de acesti aditivi alimentari 
o Regula este simpla. Cat mai putini, sau deloc, cu atat mai bine. 

• Carnea procesata industrial si pestele de cultura. Acestea conțin foarte multe antibiotice si 
hormoni, precum si metale grele si substanțe chimice grele in cele mai multe din cazuri. E bine sa 
nu exageram.  

• Lactatele. Acestea sunt proteine incompatibile cu specia umana deoarece nu producem enzima 
specifica pentru metabolizarea lor completa - Lactaza. Lactatele produc mult mucus si depuneri 
proteice care sunt foarte greu de eliminat (Bolile de creier sunt de fapt o acumulare de mucus 
proteic in exces in creier – se numește placa amiloida, care de fapt este Proteina Beta Amiloida. 
Exista oameni care au adaptari genetice si pot consuma procente mici de lapte sau lactate, dar 
procentul lor este foarte mic si nu intram in detalii aici. 

o Laptele pasteurizat e cel mai nociv, mult mai nociv decât laptele crud. Laptele de vaca e 
cel mai nociv dintre toate. Laptele de capra si oaie e mult mai bun si poate fi tolerat de 
către organism in anumite limite. Repet. Sa nu fie pasteurizat. Daca dai lapte de capra 
pasteurizat la iezi se îmbolnăvesc si mor. 

o Lactatele fermentate (In special de oaie si capra) sunt mai bine tolerate decât celelalte 
daca nu li se aplica procedee auxiliare de procesare – Sana, chefir, lapte bătut, etc – 
pentru ca conțin culturi probiotice.  

o Toate lactatele pasteurizate si procesate ne afecteaza (Ex: cașcaval, brânza topita, etc) 
o E nevoie sa înțelegem ca zeci de mii de ani oamenii au mâncat si lapte si nu au avut 

probleme pentru ca l-au folosit in forma lui naturala si fermentata (adică au lăsat bacteriile 
sa mai ajusteze chimia laptelui pentru ca sa îl toleram cat de cat) 
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o Măsura e cheia. O bucata de brânza din când in când nu a omorât pe nimeni, dar daca 
o mânaci in fiecare zi si nici nu e in forma ei naturala in care mai poate fi asimilata de 
corp, atunci vei avea mari probleme in timp. Daca vrei sa îți recuperezi creierul si 
sănătatea in general, o vreme îți sugerez sa renunți la lactate. 

• Oțet rafinat si alte mâncăruri acide sau care produc aciditate.  
o Se poate folosi oțet din mere/cidru care conține acid malic, nu acid acetic 

• Sare iodata. In nod natural noi nu avem nevoie de foarte multa sare, dar daca o folosim e bine sa 
nu folosim sare iodata. Noi avem nevoie de sodiu si potasiu, nu neapărat de Sare (NaCl). Sarea se 
folosește in cantități moderate in functie de necesitati.  

o Se folosește sarea gema de ocna sau de mare dar forma neiodata. Sarea de Himalaya e 
ok, repet, daca e neiodata.  

o Creierul si sistemul circulator si limfatic are nevoie de cantități mari de sodiu pentru 
procesele de curățare si de transmisie de informație. Sarea e unul dintre prietenii noștri, 
repet, in cantitate mica. 

o Atenție ca mulți producători de sare de mare iodeaza sarea sau adaugă potentatori de 
gust (monoglutamat de sodiu)  

o Sarea naturala nu sărează prea tare. In felul asta îți dai seama daca este naturala 
• Metale Grele si Neuro-toxice (Mercur, Fluor, Aluminiu, Cadmiu, Plumb, Arsenic, etc) 

 
11. Curățarea limbi cu lingurița dimineața 

Înainte de orice se ia o lingurița si se curata cu mișcări ferme limba de mizeria care se aduna in 
timpul nopții; procedura se repeta pana la curățarea limbi. 

 SE FACE IN FIECARE DIMINEATA DE ACUM INAINTE. 
12. Curățarea dinților:  

• Se face cu pasta de dinți care nu conține fluor (ex: Microbright de la Coral Club). Florul in general 
Fluorura de sodiu este clasata ca neurotoxina.  
Paste de dinți recomandate: pe baza de argila si aloe si sare.  

• Apa de gura naturala: Tinctura de menta (50 ml) + Tinctura de Tătăneasa (50 ml) + 20 cuișoare 
(întregi sau pulbere proaspăta) + 1 lingurița de scorțișoara + 30 pic de tinctura de propolis + 350 ml 
de apa 

13.  Ordinea alimentelor la masa este următoarea: 
• Mai întâi se consuma dulciurile sau fructele care sunt acide dar care dau un efect alcalinizat in 

corp1 si apoi se face pauza minim 15 minute. 
• Apoi se consuma felul principal care trebuie sa fie echilibrat si in principal sa conțină legume, 

cerealele, semințele pentru un plus de alcalinizare. Pauza minim 15 minute. 
• La sfârșit se consuma supa fierbinte care vine cu un aport de lichid cald. Se poate înlocui cu ceai 

fierbinte la 15-20 minute de masa. 
• ce mai eficienta forma de nutriție este dieta disociata. Mânaci un fel de mâncare cat mai simplu 

posibil, aștepți sa se digere si apoi mănânci altceva. 
14. Nu uita ca postul este unul dintre cele mai eficiente forme de vindecare si reglare a organismului.  

• Cauta sa urmezi un post din cand in cand – macar o zi pe luna 
• Din cand in cand tine post 3 zile – acest lucru reseteaza sistemul imunitar si ajuta corpul sa se 

regenereze 
• Postul inseamna doar apa – nimic altceva 
• Exista si varianta de post uscat, adica fara apa, dar acest lucru se poate face doar in cazuri 

speciale. In mod normal nu il recomand. 
• Posturile tehnice sunt posturi foarte avansate care se pot tine sub observare medicala si 

monitorizare si care pot dura mai multe zile. Acestea sunt tehnici avansate si necestia 
supraveghere.  
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ANEXA 1 – Protocolul de HIDRATARE 

Protocolul de Hidratare 
 

Hidratarea este baza sanatati omului si aceste produse folosite impreuna 
 ofera un maxim de hidratare celulara in cel mai scurt timp 

 
“APA VIE” SAU STRUCTURATA SE OBTINE PRIN AMESTECUL APEI CU: 

o Microhidrina  sau H-500  
o + Hydracell  
o + Coral Mine  

(un efect similar se poate obtine si prin inghitirea directa a pastilelor de H500 sau Microhidrina2 daca nu esti confortabil 
cu dizolvarea lor in apa de baut) 
MODUL DE PREPARARE AL APEI STRUCTURATE 
A. Pentru cantitati mici – exemplu pentru apa de dimineata (500 ml) 
B. Pentru cantitati mari – exemplu pentru apa zilnica (1,5 sau 2 litri) 
A.  Apa de dimineata: Varianta pentru 500 ml de Apa+Hydracel+Coral Mine+H500(sau Microhidrina) 

§ 500 ml de apa in care se pun 16 picaturi de solutie de Hydracell si un pliculet de Coral Mine 
(ATENTIE: Coral Mine nu se inghite si nu se rupe. El contine coral si rolul lui este de a purif ica 
apa si a schimba ph-ul si coeficientul de antioxidare sau coeficientul ORAC) 

§ la aceasta apa se adauga continutul de la o capsula de H 500 sau o inghiti direct fara sa o 
desfaci 

§ recipientul pentru apa apa plata este de preferat a fi din sticla.  
§ apa se consuma dupa igiena bucala (spalarea dinti lor, curatarea l imbii cu o l ingurita)  

Absobtia apei. Imediat dupa consumarea apei cu microhidrina se recomanda repaos timp de 10-15 minute, 
pentru a permite apei sa fie absorbita complet in organism. Nu e nevoie sa bei toata apa dintr-o data ci poti sa 
o bei pe parcursul a 10-15 minute 
Efecte: Consumarea apei structurate cu H500(microhidrina) dimineata asigura corpului prima hidratare intensa 
din zi, la trezire, dupa perioada somnului de noapte cand corpul se deshidrateaza. Coral Mine purifica apa si ii 
restabileste balanta electrolitica iar Hydracell-ul scade tensiunea superficiala a apei facilitandu-i absobtia in 
celula. 
Recomandari: Este indicat sa se faca un obicei din a se consuma apa structurata in fiecare dimineata, la 
trezire. 
Atentie:  
o Nu folositi lingurita de metal/inox pentru a amesteca H500(microhidrina) in pahar! Daca doriti, puteti folosi 

lingurita de lemn/ceramica. 
o Foloseste doar recipiente de sticla sau BPA-free 
o Daca nu aveti Hydracell si Coral Mine folositi macar H-500 
o Varianta ideala e H500 + Hydracell + Coral Mine (A se citi materialul “Apa ca solutie de AUTOvindecare” 

pe care il poti descarca de pe pagina mea de web: https://gabrielpesa.com/wp-
content/uploads/2019/04/Apa-ca-solutie-de-autovindecare_webGP_Apr2019.pdf 
 

B. PE TIMPUL ZILEI: Varianta pentru 1 litru si pentru 1.5 litri de apa structurata 
Pentru apa de consum din timpul zilei se recomanda urmatoarea varianta in care NU se adauga H 500 sau 
Microhidrina deoarece lumina dizloca ionii de hydrogen pe parcursul zile. Ideea e sa beneficiem de maxim de 
ioni de hydrogen. 
A doua capsula de H500 sau Microhidrina se pune intr-un pahar cu apa deja preparata si se inghite dizolvata 
sau nu pe parcursul dupa amiezei 

VARIANTE DE STRUCTURAREA APEI 
Varianta 1: 1.5 l itr i  de apa plata se pune un pliculet de Coral Mine + 48 picaturi de Hydracell  
Varianta 2: 1 l itru de apa plata + unui pliculet de Coral Mine +32 picaturi de Hydracel. Dupa 
consumarea acesteia, in aceeasi sticla de 1 l itru se pastreaza pliculetul de Coral Mine si adauga din 
nou apa si Hydracell  

Cu aceasta apa se inghite H500 sau se dizolva continutul capsule in aceasta apa structurata si se 
inghite 
Pentru un consum normlal se recomanda 2 capsule de H500 /zi (una dimineata si una dupa 
amiaza dizolvate in apa structurata sau inghitite direct) 

 
2 Microhidrina si H-500 este acelasi lucru cu foarte mici diferente. Ele se gasesc ca si produse diferite in reteaua Coral Club sau alte 
companii care respecta patentul original, dar de fapt este aceesi formula de baza.  H500 este mai solubila si mai buna la gust cand e 
dizolvata in apa, in rest e la fel. Amandoua sunt de fapt microhidrina. Exista un material in format pdf despre H500 (Microhidrina) cu 
toate explicatiile stiitifice. Il poti primi daca il soliciti. 
 



 
13       

Aceste 2 variante se recomanda pentru hidratarea intensiva a organismului si pentru a favoriza o 
foarte buna absortie a mineralelor din pliculete  
Daca nu aveti Coral Mine puteti folosi macar Hydracell pentru apa de consum (8 picaturi la o 
cana de apa), care de asemenea imbunatateste calitatea apei prin scaderea tensiunii 
superficiale, facand-o alcalina si actionand ca un antioxidant pentru organism. Aceasta apa cu 
Hydracell este absorbita f usor intracellular. Altfel, fara Hydracel sau o apa biodisponibila, bei 
apa si o elimini prin urina fara sa intre in celula. 
Efecte: consumarea zilnica a 2 litri si jumatate de apa pura, alcalina, conduce la imbunatirea calitatii sangelui si a 

celulelor, la o mai buna digestie si respiratie, iar pe termen lung la intarirea sistemului imunitar, hidratarea intensa a 
celulelor, mentinerea unui tonus ridicat si, mai ales dobandirea unei stari de spirit bune.  

Recomandari:  
o Nu folositi sticle de plastic din comert decat daca sunt PVC-Free. De preferat sunt sticlele din sticla bruna (Ideal). Daca 

nu aveti o sticla din sticla sau din plastic PVC-Free, puteti sa preparati apa intr-un borcan si sa va puneti apa dorita intr-
un pahar sau intr-o cana pe parcursul zilei. 

o Nu se dizolva H500 in sticle de plastic. Daca nu aveti sticle de sticla sau din materiale BPA- Free, Inghititi direct capsula 
cu apa structurata 

o Puteti cumpara sticle NALGENE de la magazinul de articole sportive Himalaya 
http://www.himalaya.ro/ro/produse/categoria--hidratare-63 

o Este indicat sa se bea apa cu 30min inainte de masa si 1 ora dupa masa. Motivul este acela ca prin consumarea apei 
in timpul sau imediat dupa masa, digestia nu poate fi realizata complet, focul digestiv se stinge, iar alimentele ingerate 
se transforma partial in toxine sau elemente partial digerate. Acest lucru se intampla pentru ca nu a existat suficient 
timp ca alimentele sa fie procesate, transformate in substante nutritive care apoi sa fie asimilate de organism. Apa 
dinainte de masa va fi folosita in special pentru procesele digestive si de filtrare de aceea e vital sa bei inainte de masa 
apa, in felul acesta corpul va fi pregatit pentru sosirea mancarii. 

o Apa trebuie sa fie la temperature camerei. A nu se consuma apa rece, tinuta la frigider. 
o Nu se incalzeste apa la microunde si nu se foloseste deloc acest aparat! 
o Apa se pregateste si se bea in ziua respectiva, nu este indicat sa se bea din apa pregatita cu o zi inainte, intrucat 

aceasta nu-si mai pastreaza propietatile.  
o Sticla in care se consuma apa se spala zilnic inainte de folosire. 

 
RECOMANDARI GENERALE:  
In materialul extins despre apa vei gasii mai multe informatii legate de apa si structura ei precum si cum sa 
imbunatatesti de la o luna la alta gradul de hidratare. Studiaza materialul “Apa ca solutie de AUTOvindecare” pe care il 
poti descarca de pe pagina mea de web: https://gabrielpesa.com/wp-content/uploads/2019/04/Apa-ca-solutie-de-
autovindecare_webGP_Apr2019.pdf 
Pe perioada hidratarii, este indicat a se evita, pe cat posibil, sau a se consuma mai rar/in cantitati mai mici, 
urmatoarele alimente/produse:  

§ Zahar, sau alti inlocuitori toxici 
§ Sare iodata 
§ Monoglutamat de sodiu - MSG (atentie ca se ascunde sub multe denumiri) 
§ Carne (se poate consuma pestele)  
§ Soia 
§ Energizante (cafea, ceai negru, ceai verde) 
§ Alcool 
§ E-uri de orice fel 
§ Vezi lista completa la ANEXA ZERO  
De asemenea, se recomanda ca dupa ora 20.00 seara sa nu se mai manance, pentru a permite organismul sa 
intre in repaus. Consumarea alimentelor seara face organismul sa-si reactiveze functiile digestive, insa acest 
proces este intrerupt imediat ce adormim, iar astfel alimentele nu vor putea fi digerate in totalitatea. Resturile 
alimentare nedigerate se vor transforma in toxine. 
Incalzirea mancarii la cuptorul cu microunde nu este recomandata, ESTE CHIAR INTERZISA, deoarece 
alimentele isi pierd propietatile prin incalzire la cuptor, iar efectele microundelor in organism nu sunt dintre cele 
benefice: scaderea sistemului imunitar, ingrosarea sangelui, etc. 
 

 
PRODUSELE PENTRU PROTOCOL: 
Acestea le gasiti la Coral Club International. Aveti aici un link: Coralorder cod Sponsor: 6236383  
Informatii suplimentare pe adresa: office@gabrielpesa.com 
Comenzile le puteti face online sau telefonic: 
Pe site-ul de web (www.coralorder.com) utilizand codul de client obtinut mai sus si parola 
Telefonic la 0314107115 (se face livrare prin curier) 
Direct la sediul firmei: Str. Vrancea nr. 5 (Statia de Metrou 1 mai – la Piata Chibrit) 
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PROCEDURI AUXILIARE 

Monitorizarea Ph-ului urinei 

Testarea urinei cu ph-metru sau benzi de 
turnesol 
Monitorizeaza-ti ph-ul la urina pentru a determina aciditatea din corp:  

• Acest lucru se face de 4 ori pe zi: prima urina, a doua urina, una la pranz si una seara. 
• Valorile mi le trimiti pe whatapp, mail sau sms 
• Daca iti iei ph/orp metru, imi trimiti si valorile pentru orp. 
• Ai aici link pentru Ph/Orp Metru: https://hannainst.ro/categories/waterproof-testers/hi98121-orp-ph-

temperatura-tester.html 
• Poti opta si pentru alte ph-metre mai ieftine dar nu le recomand pe cele mai ieftine deoarece se decalibreaza 

dupa o luna si e nevoie de service. In plus nu vor mai da valori corecte ale ph-ului daca nu sunt calibrate 
(calibrarea nu e chiar usor de facut) 

• Varianta alternativa – benzi de turneso: www.elemental.eu (astea le poti gasi si prin alte parti sau chiar la 
farmacii sau laboratoare) 

• Corectia de ph se face prin alimentatie alkalina, plante alkaline sau alkalinizante si pastilele de H500 de la 
Coral Club (principalul corector). Se ia cat e nevoie pentru ca ph-ul urinei sa fie normal, adica intre 7.0 - 7.5. 
Valori normale: 

o prima urina e mai acida: 6.5 - 6.8 
o a doua urina creste ph-ul pana in jur de 7 
o in cursul zilei si serii ph-ul e normal sa varieze intre 7.0 si 7.5 in functie de activitate si alimentatie. 
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Infopathy – structurarea apei pentru vindecarea cu ajutorul apei (ANEXA 36) 

Infopathy – Sanatate intr-un pahar cu 
apa  
Acest sistem este incredibil. Este rezultatul a zeci de ani de eforturi cu ajutorul renumitului savant 
premiat cu premiul Nobel: Luc Mongtanier. Mai multe detalii in articolul mare pe care l-am scris 
pentru voi: Infopathy – the magic in the water and the amazing future of wave medicine in 2021 

 
Practic in loc sa iei pastile sau suplimente sau mancare sau uleiuri, introduci prin tehnologia de 
structurare a apei prin unde electromagnetice sau sunet informatia din aceste lucruri, si o bei. 
Efectul este echivalent sau chiar mai puternic. Nu E SF, e deja o realitate. Nu glumesc.  
E un mare ajutor mai ales pentru cei care au probleme cu a inghiti multe suplimente.  
Bineinteles ca e si mai ieftin. Vei intelege foarte repede odata ce citesti despre aceste 
tehnologi.  
CUM SE FOLOSESTE: 
1.  PASUL 1: Comanda de pe site-ul Infopathy aparatura care structureaza apa: 
Link de acces sau cod pentru achizitie cu reducere:  
BRALGEI10 or Share link with 
discount: https://www.infopathy.com/?invite=14986467 
Eu recomand dintre cele 3 dispozitive IC Glow sau Circuit Pad – vezi pe site-ul Infopathy. In prima 
etapa prefer IC Glow pentru ca poate structura odata pana la 2 litri de apa.  
Citeste mai multe informatii si comparatii pe site. 
 
2. PASUL 2: Inregistreaza-te pe site-ul Infopathy (Membership) caci pentru a avea acces la 
programe e nevoie de abonament de 10 dolari pe luna (ca la Netflix). Un pret infim pentru 
sanatatea si integritatea noastra. 
Link de acces sau cod pentru achizitie cu reducere:  
BRALGEI10 or Share link with 
discount: https://www.infopathy.com/?invite=14986467 
  
3. Pasul 3: Implementarea tehnologiei cu ajutorul dispozitivelor si a programelor 
Pregatirea apei: 

- Se poate folosi apa plata sau minerala. Eu prefer minerala pentru ca are mai multi 
electroliti si asta ajuta la structurarea apei 

  Daca folosesti apa plata este de preferat sa adaugi un varf de sare, tot pentru electroliti 
- Cel mai important lucru este sa agiti foarte bine apa in sticla pentru 

a crea nano-bule. In jurul acestor bule se creaza structura 
moleculara a apei care retine informatia din programele transmise 
prin dispozitive si progrograme.  

- Agita de 21-36 ori apa inainte de a o pune la structurat 
- Toarna apa intr-un recipient de sticla (DOAR STICLA CLARA) si apoi porneste programul 
- Apa e de preferat sa fie rece (4-10 grade) dar merge si la temperatura camerei. Apa 

insa isi pastreaza caracteristicile optime la aceste temperaturi mai scazute. 
- Turbioneaza putin apa inainte si apoi las-o in pace. Mai pe romaneste amesteca 

cateva secunde apa din recipient. 
Pregatirea programelor: 
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- Intri pe Site-ul Infopathy si alegi programul dorit direct din sectiunea de programe sau 
din sectiunea de programe create manual (Created).  

- Alege dispozitivul pe care il vei folosi. 
- Alege sa introduci programele simultan 

§ Se poate si unul cate unul dar dureaza mult. Eu folosesc programele simultan 
caci fiecare are frecventa lui. 

- Alege sa implementezi programul de multe ori sau infinit pentru ca pentru a maximiza 
efectul poti sa lasi mai multe ore la structurat apa 

- Poti alege conform indicatiilor producatorilor sa lasi programele 12-15 minute. 
- Eu am observat ca maximum se obtine cand lasi la structurat apa intre 3-6 ore. 
- Mi-a luat mult sa imi dau seama de acest secret. 
- Apoi dai click pe START TRANSFER 

Folosirea apei si pastrarea ei: 
- Eu folosesc cate 100-150 ml de apa structurata de 2 ori pe zi. E suficient. 
- Poti sa faci respiratia de foc sau a cainelui daca vrei sa maximizezi efectul. E mare 

avantaj. Nu glumesc. 5-15 minute sau mai mult (fiecare cat poate) 
- Practic intre cele 2 transe de apa respiri. Eu fac asta dimineata. 
- Beau un pahar apoi respir apoi inca un pahar. 
- Stocarea apei se face in recipiente intunecate la care nu are acces lumina si/sau la 

frigider. 
- Lumina dizloca ionii negativi de hidrogen.  
- Pastreaza apa la intuneric sau acoperita/termos de sticla sau inox si bea din ea putin 

cate putin daca prepari 2 litri odata sau fiecare cat face.  
  

Sa fiti sanatosi si fericiti. 
 
Compozitia unor programe speciale pe care le-am compus cu mult efort, stiinta si pregatire 
poate fi disponibila daca nu va pricepeti. Nu e greu sa te prinzi caci sunt multe programe 
extrem de variate.  
Va pot trimite print screen-uri cu compozitia programelor si apoi mergeti la Editor/Creator si le 
introduceti unul cate unul. Deocamdata site-ul nu permite share pe programele create 
individula dar am vorbit cu ei si poate reusesc sa introduca aceasta functie ca sa va dau 
programele exact asa cum le folosesc si eu caci astea sunt complexe de programe.  
Vorbim pe tema.  
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