
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH 

LECȚIE PUBLICĂ 

PENTRU GRĂDINARI 

ȘI CULTIVATORI 

 Începe Duminică 27 Noiembrie 10 AM ora Romaniei 

Fiecare a 2-a și a 4-a Duminică al lunii 
Lecția va include 

Înțelegerea de bază a plantelor/oamenilor verticali și cum funcționează aceștia plasmatic 

Aplicații de bază ale tehnologiei plasmatice pentru grădinărit, cultivare și reabilitarea mediului 

Înțelegerea plasmei și crearea abundenței prin interacțiunea câmpurilor, ne permite 

să vedem lumea din jurul nostru așa cum este ea cu adevărat 

Alăturați-vă aventurii noastre în descoperirea plasmei   

 

 Alăturați-vă pe ZOOM  https://zoom.us/j/921749720 

 
 

https://zoom.us/j/921749720


FORMATUL LECȚIEI 

Lecție teoretică pe concepte specifice 

Apoi ne vom întoarce la slide-uri și deschidem 
sesiunea de întrebări și discuții. 

Prezentarea aplicațiilor practice și utilizarea 
Plasmei 

Sesiune de întrebări și discuții 

Forum deschis pentru păreri și contribuții ale 
grupului 
 



ATELIERUL DE LUCRU 
AL GRĂDINARILOR 
ȘI CULTIVATORILOR 

  
27 NOIEMBRIE 2016 



OBIECTIVELE LECȚIEI 

 Sunteți aici pentru a învăța cum să creșteți produse mari și din abundență, 
astfel încât să aveți mai mult de mâncare? Acest aspect va fi doar un produs 
secundar al acestor lecții. Obiectivele lecțiilor sunt după cum urmează: 

 Prin intermediul plantelor și a mediului acestora noi vom învăța despre cum 
operează plasma în creaturile vii, deoarece toate aceste procese ne pot 
învăța cum funcționează Universul. 

 Interacțiunea câmpurilor dintre toate lucrurile creează o supă de câmpuri în 
care noi trăim. Înțelegerea acestui aspect ne va permite să creăm medii 
pentru toate lucrurile vii care ne sprijină și ne hrănesc pe noi toți.  

 Despre toate aceste procese se poate arăta că ele funcționează similar în 
toată creația și deci noi vă vom învăța despre totalitate. 



CÂMPURILE NEVĂZUTE 

 Oamenii verticali sunt inteligenți, au emoții și un suflet. 

 Noi trebuie să ne conectăm cu plantele pe toate aceste nivele pentru a vedea o schimbare 
semnificativă. 

 Odată ce înțelegem și ne conectăm cu plantele, vom învăța în timp să le creștem cu dragoste și grijă, 
să luăm doar ceea ce avem nevoie, și să le mulțumim pentru contribuția lor. Eventual în timp, vom 
utiliza cunoașterea pentru refacerea planetei. 

 Odată ce ne conectăm la nivelul sufletului cu oamenii verticali, noi nu îi vom mai mânca deloc. 

 Călătoria noastră prin cunoaștere ne va ajuta de asemenea să ne conectăm cu ființele cu care 
împărțim planeta, și astfel să învățăm cum să ne conectăm cu toate celelalte forme de viață din 
Univers. 

 Știința plasmatică este știința descifrării proceselor naturale complicate și înțelegerea lor în termeni 
simpli. Frumusețea creației ni se relevă pentru a o înțelege și a o utiliza în beneficiul tuturor. 



AGRICULTURA ASTĂZI 

 “Savanții” noștri tratează plantele și solul ca și procese chimice. 
Ei cercetează cum afectează fiecare element planta și ce-i face 
din punct de vedere mecanic. Am fost învățați ce fertilizatori să 
folosim, ce chimicale să împrăștiem, ce insecte să ucidem. 

 Agricultura de astăzi este focalizată pe randament și nu are nimic 
de a face cu starea de bine a Plantei, cu valoarea nutrițională a 
Plantei, cu modul cum distrug acești fertilizatori biologia solului 
și cu impactul general asupra mediului nostru. 

 Înțelegerea noastră actuală a Plantelor, Solului și Fertilizatorilor 
se va schimba pentru totdeauna. 

 Nouă ne-a fost spusă doar o jumătate de poveste. 



CONCEPTUL 1   -   OAMENII VERTICALI 

 Plantele – sunt de asemenea cunoscute ca și “Oameni Verticali” 

 Plantele sunt ființe conștiente. Ele au o Structură Fizică, au 
Emoții și un Suflet. 

 Multe experimente au fost făcute în întreaga lume care arată 
cum plantele reacționează la gândurile și acțiunile noastre, dar 
asta a fost întotdeauna etichetată ca pseudo-știință. 

 Noi ne putem conecta cu plantele la nivel emoțional.  

    ( Un Cunoscător ) 



CÂMPURILE MAGNETICE & GRAVITAȚIONALE 
ALE UNIVERSULUI 



CÂMPURILE MAGNETICE & GRAVITAȚIONALE 
ALE CORPULUI NOSTRU 



CÂMPURILE MAGNETICE & GRAVITAȚIONALE 
ALE PLANTELOR 



CONCEPTUL 2   -  PLANTELE INTERACȚIONEAZĂ 
                             CU CÂMPURILE 

Plantele nu absorb nici o stare 
materială din sol sau din mediu. 

 

Ele se hrănesc DOAR cu Câmpuri  



PLANTELE 

Plantele au un Câmp Magnetic și Gravitațional. 
Fiecare specie de plantă are o formă diferită a 
frunzelor, un aranjament diferit pe ramuri, o 
mărime diferită, o formă generală diferită. Toate 
acestea produc Câmpuri Magravs diferite. 

Rădăcinile din sol au câmpuri Gravitaționale mai 
puternice decât fructele agățate pe ramuri, care au 
câmpuri Magnetice mai puternice. 



Diferitele înălțimi față de sol ale plantelor, de la cele la baza solului până 

la cei mai înalți copaci, toate creează diferite câmpuri MaGravs. 
 

Aceasta explică de ce pădurile naturale cu o mare 

Varietate de plante, va fi mult mai benefică pentru 

viața sălbatică și pentru oameni decât o pădure 

de monocultură așa cum vedem astăzi. 

 

Ele toate lucrează în echilibru unele cu celelalte. 

Height from 

Ground 

PLANTELE 



FORME DE FRUNZE DIN GRĂDINA NOASTRĂ 

Pătrunjel Fructul Pasiunii 



Căpșuni Ferigă 

FORME DE FRUNZE DIN GRĂDINA NOASTRĂ 



Căpșuni 

Fiecare formă a frunzei 

interacționează într-un mod diferit cu 

câmpurile din mediu. 

 

Fiecare formă creează un câmp 

MaGrav specific, pentru a atrage 

câmpurile de care are nevoie planta. 

FORME DE FRUNZE DIN GRĂDINA NOASTRĂ 



ARANJAMENTUL FRUNZELOR PE TULPINĂ 

Opus Alternat Spiralat 



PRIVIȚI MARGINEA FRUNZELOR 



PRIVIȚI MARGINEA FRUNZELOR 



PRIVIȚI LA VENELE FRUNZEI 

Opposite 



PRIVIȚI LA CULOAREA FRUNZELOR 



CHIAR DIFERITE NUANȚE DE VERDE  



PRIVIȚI LA GROSIMEA FRUNZELOR 



CONCEPTUL 3  -  PLANTELE SUNT REACTOARE VII 

Fiecare Plantă conform cu înălțimea acesteia, 
forma frunzelor, aranjamentul frunzelor, 
culoare, grosime, structura venelor, creează 
Câmpuri MaGrav specifice. 

 Ele sunt capabile să atragă din mediu 
câmpurile elementelor de care au nevoie 
pentru energie. 



Totul 

interacționează 

cu totul, 

pentru găsirea 

echilibrului. 



Deoarece plantele sunt 

ființe vii conștiente,  

vom continua să le 

mâncăm în continuare? 



ECOSISTEMUL NOSTRU PLASMATIC 

 Solul este de asemenea o “Entitate Vie” 

 Bacteriile, fungii, viermii, insectele din sol sunt de asemenea 
entități vii. 

 Acestea sunt conectate cu pietrele, cristalele și mineralele care 
sunt de asemenea entități vii. 

 Acestea sunt toate conectate cu Pământul care este de asemenea 
o Entitate Vie. 

 Ne putem muta de la Univers în jos până la bacteriile din sol, 
sunt toate la fel doar la o scară diferită. 

 Totul este viu și totul interacționează cu tot. 



SUMAR 

Conceptul 1  Oameni Verticali 

 

 

Conceptul 2  Plantele interacționează cu câmpurile 

 

 

Conceptul 3  Plantele sunt reactoare vii   



TEMĂ 
 

ACTIVATOR PLASMATIC 
AL SOLULUI 



 COMPOZIȚIA NORMALĂ A COMPOSTULUI 

 Carbon  -  De la frunzele uscate moarte, crengi, așchii de lemn, etc. 

 Azot  -  De la materia verde cum sunt resturile vegetale, iarba tăiată, zațul de 
cafea, etc. 

 Umezeală & Oxigen  -  ajută la descompunerea materiei organice. 

 Gunoi de Grajd  -  Vacile, Caii, Păsările, furnizează surse de Azot și Amino Acizi 

 Zahăr/Carbohidrați  -  Se adaugă o soluție de melasă, care furnizează energie 
pentru ca microbii să descompună materialele organice. 

 Cenușă  -  furnizează minerale 



PROCESUL COMPOSTULUI  

 Plantele pe care vreți să le faceți compost sunt deja în stare Gans, și sunt 
compuse în principal din forme C – O – H – N ale amino acizilor. 

 Micro-organismele cum sunt Bacteriile și Fungii, descompun pe mai departe 
materia în stare Gans. 

 Viermii descompun mecanic vegetația utilizând mici fire de nisip în stomacul 
lor, și în combinație cu sărurile din sol, creează Gans-uri ale diferitelor 
elemente. 

 Plantele și animalele de asemenea furnizează celuloză, lignină, zaharuri și 
proteine. 



COMPOZIȚIA FINALĂ A COMPOSTULUI 

Din toate aceste procese realizate de natură, rezultă 
descompunerea materialelor organice în C, N, H și Oxigen, 
împreună cu o multitudine de amino acizi și minerale de 
bază. 

 În lumea actuală poluată, noi de asemenea avem o 
mulțime de poluanți nedoriți în compost. (Pesticide, 
plastic, chimicale, medicamente, etc.) 

Prin realizarea propriului nostru compost, noi încercăm să 
imităm modul cum Natura reciclează materialele organice. 



Tăiere și 
îndepărtarea 

deșeurilor verzi 

Trimiterea lor 
la depozitul 

central 

Transformarea 
lor în compost 

Cumpărarea 
compostului  

Împrăștierea 
compostului 
înapoi pe sol 

ACTUALA NOASTRĂ LUME NEBUNĂ A COMPOSTULUI 



NOUA PARADIGMĂ DE GÂNDIRE 

 Noi tratăm solul ca pe o entitate nevie, pe care o utilizăm și o 
abuzăm. 

 Între timp o multitudine de organisme, trebuie să se străduiască să 
facă un sol și un mediu fertil și sănătos. 

 Micro – Universul bacteriilor, a algelor, a fungilor și a protozoarelor 

 Macro – Universul insectelor, viermilor și micilor vertebrate 

 Conectat cu solul avem Universul Plantelor  

 Aceste lumi diferite interacționează unele cu altele pentru a crea o 
entitate vie. 



ACTIVATOR PLASMATIC 

 Apă de Gans de Co2  -  Creează conexiunea via amino acizi dintre plante și 
toate lucrurile vii (cei mai puternici hrănindu-i pe cei mai slabi). 

 Apă de Gans de Apă de Mare  -  Conține puterile câmpurilor tuturor 
mineralelor și elementelor de pe planetă. Hrănește biologia solului și creează 
“magneți” pentru atragerea câmpurilor suplimentare a elementelor din 
mediu. 

 Apă de Gans de CH3  -  Furnizează energie pentru toate creaturile vii.  

 Apă de Gans de ZnO2  -  Face fericite plantele 

 Amino Acizii  -  Apa de Gans care conține amino acizii de mai sus, va furniza 
conexiunea directă cu toți amino acizii. 

 



CUM SE UTILIZEAZĂ ACTIVATORUL PLASMATIC 

 Pregătiți zona pe care doriți să plantați și însămânțați, cu gunoi de grajd amestecat 
cu cât de multe tipuri de semințe. (rădăcinoase, plante medicinale, de grădină) 

 Amestecul de semințe poate deveni mâncarea voastră de sezon sau o gradină cu 
flori sau și mai bine o combinație a ambelor. 

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

 Împrăștiați zona și grădina cu amestecul de Gans-uri – putere homeopată 

 Împrăștiați de cât de multe ori puteți. 

 Udați folosind plasmă lichidă 

 Tăiați și smulgeți plantele, lăsându-le pe sol sau și mai bine, lăsându-le să crească 
din nou în noul sezon. 

 Încercați să utilizați o metodă de arat care să nu deranjeze creaturile din sol. 

 

 

 

 

 

 



DE CE TOATE ACESTEA? 
 Acum noi înțelegem că fiecare plantă este un reactor viu. 

 Deci prin însămânțarea unei largi varietăți de plante, noi introducem multe 
câmpuri MaGrav în zona de creștere. 

 Acestea vor atrage și absorbi o mare varietate de Câmpuri din mediu. 

 Fiecare plantă va transforma câmpurile într-o combinație variată de Gans-
uri, de minerale și amino acizi. 

 Prin adăugarea lor înapoi în sol, voi adăugați aceste minerale și amino acizi. 
Noi practic adăugăm plasmele înapoi în sol. 

 Ele vor acționa atunci ca și “magneți” pentru a atrage câmpuri și  crea 
minerale suplimentare. 

  În acest fel veți crea tone de compost, în propria grădină.  



 Prin utilizarea plasmelor lichide pe semințe și în mediu, noi creăm cele mai 
fericite și sănătoase plante. 

 Câmpurile mai Puternice le alimentează pe cele mai Slabe. 

 Mâncați ceea ce aveți nevoie și lăsați restul să hrănească solul. 

 

Mulțumiți plantelor când le luați 
pentru hrană. 

DE CE TOATE ACESTEA? 



ÎNCEPUTURILE TESTULUI NOSTRU 

Solul nostru de test a fost 

însămânțat acum 2 

săptămâni. 

 

Acest sol este foarte 

sărac. 

 

Am însămânțat morcovi, 

sfeclă roșie, busuioc, 

salată, andive, alune, 

napi, ridichi, ceapa de 

primăvară, pătrunjel, 

coriandru, spanac 



ÎNTREBĂRI 
ȘI DISCUȚII 


