TEMĂ
ACTIVATOR PLASMATIC
AL SOLULUI

COMPOZIȚIA NORMALĂ A COMPOSTULUI
 Carbon - De la frunze uscate, crenguțe, așchii de lemn, etc
 Azot - De la materia verde cum sunt cele de la resturile vegetale, iarbă

tunsă, resturi de cafea, etc

 Umezeală și Oxigen - Ajută la decompunerea materiei organice

 Gunoi Animal - De la vacă, Cal furnizează surse de Azot și Amino Acizi
 Zahăr/Carbohidrați - O soluție de melasă este adăugată care furnizează

energia pentru microbi pentru a descompune materiile organice

 Cenușă - Furnizează minerale

PROCESUL COMPOSTULUI
 Materia plantelor pe care le pregătiți pentru compost este deja în stare

Gans și este în principal compuse din aminoacizi C – O – H – N.

 Micro-organismele cum sunt Bacteriile și Ciupercile descompun materia

Gans-ului pe mai departe.

 Viermii descompun mecanic vegetația utilizând nisip fin în stomacul lor

și în combinație cu sărurile din sol, creează Gans ale diferitelor
elemente.

 Materia plantelor și animalelor de asemenea furnizează celuloză,

lignină, zahăr și proteine.

COMPOZIȚIA FINALĂ A COMPOSTULUI
 Toate aceste procese făcute de către natură, rezultă în

descompunerea materiilor organice în C, N, H și Oxigen,
împreună cu o multitudine de amino acizi și minerale de
bază.

 În lumea poluată de astăzi, noi de asemenea obținem

foarte mulți poluanți nedoriți în compostul nostru.
( Pesticide, plasticuri, chimicale, medicamente etc )

 Prin construirea propriului nostru compost, noi

încercăm să imităm modul de reciclare a materialelor
folosit de natură.

LUMEA NEBUNĂ ACTUALĂ A COMPOSTULUI
Tăierea și
Colectarea
Deșeurilor
Verzi
Se împrăștie
compostul
pe sol.

Se cumpără
compostul

Se trimit la
Depozitul
Municipal

Sunt
transformate
în compost

NOUA PARADIGMĂ DE GÂNDIRE
 Noi tratăm solul ca pe o entitate nevie, îl folosim și-l abuzăm.
 În timp ce acolo există o multitudine de organisme, care trebuie să

se înmulțească pentru a face un sol și un mediu fertil și sănătos.

 Micro – Univers de bacterii, alge, cipuerci și protozoare
 Macro – Univers de insecte, viermi, nematode și mici vretebrate

 Aflate în conexiune cu solul, avem Universul Plantelor.
 Aceste lumi diferite interacționează între ele pentru a crea o

entitate vie.

ACTIVATOR PLASMATIC
 Apă de Gans de Co2 - Crează conecxiunea dintre palnte și toate lucrurile vii, prin
intermediul amino acizilor (cele mai puternice le alimentează pe cele mai slabe).
 Apă de Gans de Apă de Mare - Conține câmpuri de puterea tuturor mineralelor
și elementelor de pe planetă. Alimentează biologia solului și creează "magneți"
pentru a atrage câmpuri suplimentare ale elementelor din mediu.
 Apă de Gans de CH3 - Furnizează energie tuturor creaturilor vii.


Apă de Gans de ZnO2 - Face fericite plantele.

 Amino Acizi - Apa de Gans ce conține amino acizii de mai sus, furnizează o
conexiune directă cu amino acizii tuturor.

CUM SE UTILIZEAZĂ ACTIVATORUL PLASMATIC
 Pregătiți zona pe care doriți să plantați, și însămânțați diferite tipuri de semințe

împreună cu gunoi verde de grajd (rădăcinoase, plante, flori).

 Amestecul de semințe poate deveni hrana voastră de sezon, sau pajiștea cu flori,

sau și mai bine o combinație a ambelor.

 Scufundați semințele în amestecul de ape de Gans 4-6 ore înainte de însămânțare.

 Stropiți locul și grădina cu amestec de Gans-uri - întărire homeopată.
 Stropiți de cât de multe ori puteți.

 Udați-le cu apă cu plasmă lichidă.
 Tăiați iarba și lăsați-o pe sol sau și mai bine lăsați-o pentru a alimenta creșterea în

noul sezon.

 Încercați să utilizați o metodă de a lucra, astfel încât să nu deranjați ființele solului.

DE CE SĂ FAC TOATE ASTEA?
 Acum înțelegem că fiecare plantă diferită este un reactor viu.

 Deci prin însămânțarea unei mari varietăți de plante, noi introducem multe

câmpuri Magravs în zona respectivă.

 Acestea vor atrage și absorbi o mare varietate de Câmpuri din mediu.
 Fiecare plantă va transforma câmpurile într-o combinație de Gans-uri de

minerale și amino acizi.

 Prin punerea lor înapoi în sol, voi adăugați aceste minerale și amino acizi.

Noi practic adăugaăm plasmele înapoi în sol.

 Apoi ele vor acționa ca și "magneți" pentru atragerea de câmpuri suplimentare

și crearea de minerale suplimentare.

 În acest fel veți crea tone al propriului compost în propria grădină.

DE CE SĂ FAC TOATE ASTEA?
 Utilizând plasme lichide pe semințe și în mediu, noi creăm cele mai sănătoase

și fericite plante.

 Câmpurile mai Puternice le alimentează pe cele mai Slabe.
 Mâncați ceea ce aveți nevoie și lăsați restul să alimenteze solul.

Mulțumiți plantelor
când le recoltați pentru hrană.

ÎNCEPUTURILE GRĂDINII NOASTRE
Grădina noastră de test
a fost însămânțată
acum 2 săptămâni
Acest lot are un sol
foarte sărac.

Am însămânțat - morcovi,
sfeclă roșie, busuioc,
salată, andive, alune,
napi, ceapă, pătrunjel,
coriandru, spanac.

