
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH 
LECȚIE PUBLICĂ 

PENTRU GRĂDINARI 
ȘI CULTIVATORI 

 Duminică 8 Ianuarie 2017 ora 7pm Sydney Australia 
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


Acces gratuit celor implicați în Agricultură 
Înscrieți-vă normal prin  
Formularul pentru Lecții Private 
Email: agriculture@kfssi.org 
 



Aveți de asemenea acces la toate Lecțiile din 2015 ale D-lui. Keshe 
Donație anuală de 100 Euro 





ATELIERUL DE LUCRU 
AL GRĂDINARILOR 
ȘI CULTIVATORILOR 

 
 8 IANUARIE 2017 



FORMATUL LECȚIEI 
Totul despre Semințe 

Experimente făcute pentru a vedea efectul Câmpurilor 
Gans-ului asupra semințelor 

 Înțelegerea semințelor din perspectivă Plasmatică 

Sămânța Originală 

Experimente viitoare utilizând Gans-urile pe semințe. 



EFECTELE 
CÂMPURILOR 
GANS-URILOR 

ASUPRA SEMINȚELOR 
15 Martie 2016    la    18 Mai 2016 



SCOPUL EXPERIMENTULUI 

 Evaluarea efectelor câmpului diferitelor 
Gans-uri asupra diferitelor tipuri de 
semințe. 
 Se pot stoca semințele și îmbunătăți 
proprietățile lor folosind câmpurile 
Gans-urilor? 



6 SEMINȚE DIFERITE  
Sfeclă 

Micșunea 

Salată 
verde 

Salata 
roșie 

Tatsoi 

Nap 



6 TIPURI DE GANS-URI UTILIZATE 
CO2  

CuO 

ZnO 

CH3 Amestec de 
Gans-uri 

GaNS de Apă 
de Mare  

Ormus 



EXPUNEREA SEMINȚELOR LA CÂMPURILE 
GANS-URILOR 

Expuse 
1 Zi 

Expuse 
5 Zile 

Expuse 
10 Zile 



S-a adăugat o mică cantitate de 
GaNS în vasul de sticlă și s-a 

umplu apoi cu apă. 
 

S-au pus diferite semințe în 
fiecare tub de test și apoi s-au 

plasat în interiorul vasului. 
 

Semințele RĂMÂNÂND USCATE 
vor fi expuse la diferite GaNS-uri 

prin intermediul apei. 





S-a însămânțat 
un rând de 

semințe tratate 
cu un rând de 

semințe 
netratate. 



TĂVILE CU SEMINȚE 

24/3/2016 31/3/2016 



TĂVILE CU SEMINȚE  -  7/4/2016 



Gans de Apă de Mare - 1 Zi Gans de CuO - 5  Zile 12/4/2016 



Gans de CO2 - 5 Zile Gans de CO2 – 5 Zile 12/4/2016 



Gans de ZnO – 5 Zile 12/4/2016 
Gans de ZnO – 5 Zile 



PLANTATE ÎN SISTEM AQUAPONIC - 19/4/2016 



Plantele au fost 
însămânțate  
1 zi  -  15/3 

5 zile  -  19/3 
10 zile  -  25/3 

 
Toate plantele  

au fost plantate în 
sistem  

în aceiași zi. 
 

Au fost culese în 
18/5/2016. 

 
La aproximativ 63 

de zile de la 
însămânțare. 



OBSERVAȚII – ETAPELE ÎNSĂMÂNȚĂRII 

• 24 de la Însămânțare 
• Rândurile cu etichete sunt 

cele cu semințe expuse. 
Cele de control sunt 
neetichetate. 

• Culoare - aceiași 
• Înălțime – aceiași 
• Rata de creștere – aceiași 
• Sănătate – aceiași 



OBSERVAȚII - RECOLTARE 

• Culoare   - Fără diferențe 
• Înălțime  - Fără diferențe 
• Sănătate - Fără diferențe 
• Greutate - Fără diferențe 



CONCLUZII 
 Semințele expuse la câmpurile GaNS-urilor nu au arătat efecte sau 

schimbări.  

 Semințele sunt proiectate să se auto-protejeze față de toate 
câmpurile din mediu, până când se adaugă apă care 
penetrează prin acest strat protector. 
 Din această cauză anumite semințe pot rezista ani de zile până când 

condițiile corecte sunt create pentru a permite germinarea. 

 Semințele trebuie SCUFUNDATE în apa cu GaNS pentru a permite 
câmpurilor să penetreze prin stratul protector al seminței. 

 Apa de GaNS este cheia pentru deblocarea potențialului seminței. 



ÎNTREBĂRI ȘI 
DISCUȚII 



 
      

O NOUĂ ÎNȚELEGERE CU 
TEHNOLOGIA PLASMATICĂ 

SEMINȚELE 



SEMINȚELE 
 Semințele sunt copii mamei plantă 

 Semințele sunt sub toate formele, mărimile și culorile 

 Plantele folosesc vântul, animalele, păsările, insectele pentru a-și 
împrăștia copii împrejur, pentru a asigura supraviețuirea speciei. 

 Semințele provin de la flori, din interiorul fructelor (avocado), din 
exteriorul fructelor (căpșuni). 

 Natura utilizează moduri ingenioase de a ajuta plantele să 
supraviețuiască. 

 



SEMINȚELE 
 Floarea/planta mamă va menține o linie de comunicație directă 

cu toate celelalte plante copii care au germinat din semințele ei. 

 Florile spun lumii animalelor și insectelor că pot veni să le 
mănânce, ceea ce asigură transferul semințelor și preservarea 
vieții. 

 Semințele sunt GaNS-uri uscate. 

 



STRUCTURA SEMINȚEI 

COAJA SEMINȚEI 

RADICELĂ 

COTILEDON 

Există structuri mult mai 
complexe ale semințelor care 
nu au fost încă etichetate. 



SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ 

Coaja exterioară a seminței are un 
Câmp Magnetic și Gravitațional. 
 
Putem spune într-o altă formă că coaja 
exterioară a seminței are un Câmp 
Magrav de Putere specifică. 
 
Acest câmp de putere specifică, 
protejează sămânța de câmpurile 
mediului din jurul nostru. 
 
Este protejată față de Câmpurile 
Magravs ale Pământului și Soarelui. 

SĂMÂNȚĂ 



SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ 
Doar când se adaugă APĂ o 
sămânță va germina. 
 
APA este o Plasmă - H20 
 
Puterea Câmpului:  Hydrogen  1 
     Hydrogen  1 
    Oxygen    16 
            18 
 

Apa are un Câmp Magrav 
de Putere 18 

 
  
 

SĂMÂNȚĂ 

Apă 



SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ 
Puterea Câmpului Apei se potrivește cu Puterea 
Câmpului cojii seminței. Există o conexiune și o 
interacțiune. 
 
Deoarece Puterea Câmpului Magrav al apei este 
ușor mai mare decât a Puterea Câmpului Magrav 
al seminței, acesta trage de coajă deschizând-o, 
permițând germinarea. 
  
Astfel începe germinarea și creșterea. 
 
Oxigenul din plasma APEI este Gravitațional și 
trage de coajă pentru a o deschide. 

SĂMÂNȚĂ 

Apă 



SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ 
În interiorul seminței se află GaNS uscat. 
 
Acesta este acum expus apei și se deschide.  
Sămânța trece de la stare materială la stare de GaNS și se 
deschide.  
 
 
 

SĂMÂNȚĂ 

Apă 



SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ 
Apa este o Plasmă - H2O 
 
Oxigenul este Gravitațional și transportă 
informația Câmpului. 
 
 

SĂMÂNȚĂ 

Apă 

Odată ce sămânța s-a deschis și germinați 
începe, apa de asemenea furnizează energia 
necesară prin transferul HIDROGENULUI. 



SEMINȚELE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ 
   
 
Interacțiunea dintre 
1. Câmpurilor MaGrav ale acestei 

Mame și 
2. Câmpurile MaGrav ale restului 

seminței (GaNS uscat)  
 

3.  Cu cele ale Câmpului MaGrav al 
Apei, duce la creșterea plantei. 
Apa furnizează diferența de 
potențial dintre cele două. 
 
 
 
 
 

SĂMÂNȚĂ 

Apă 

GaNS uscat 

Radiculă (Mamă) 
un mic vârf la 
toate semințele 



OUĂLE ȘI TEHNOLOGIA PLASMATICĂ 
   
 
Interacțiunea dintre 
1. Câmpul MaGrav al spermei și 
2. Câmpurile MaGrav ale 

gălbenușului și blastodermei 
  
Cu Câmpul MaGrav al Apei din 
gălbenuș și cu cel al albușului, 
duce la creșterea puiului. 
 
 
 
 

Albușul oului 
este Apă 
Plasmatică 

Gălbenușul 
Oului 

Sperma de la 
Cocoș 



SEMINȚELE & APA DE GANS 
 Așa cum am explicat anterior, apa este 
CHEIA pentru semințe. 
 Deci de ce să nu începem să scufundăm 
semințele în Plasma Lichidă a GaNS-urilor 
noastre diferite. 



ÎNTREBĂRI ȘI 
DISCUȚII 



SCUFUNDAREA 
SEMINȚELOR ÎN 

PLASMĂ LICHIDĂ 



Ridiche Albă 
scufundată în 
Plasmă Lichidă 
de CO2 pentru 
12 – 24 de ore. 



 Picture of top 

Plasmă                               Apă 

Nu există 
diferențe 
observabile în 
creșterea 
plantelor, dar 
rădăcinile spun 
un lucru diferit. 



Rădăcini 
crescute 
din 
semințele 
de 
Ridiche 
scufundat
e în CO2. 

Rădăcini 
crescute 
din 
semințele 
normale 
de 
Ridiche. 



DE CE FUNCȚIONEAZĂ CO2? 

Structura de 
Amino Acid 
a seminței 

C O H N 

GaNS de CO2 

C + O 
reprezintă conexiunea 



Prin scufundarea 
semințelor în Plasmă 
Lichidă și plantarea lor 
în pământ, noi 
schimbăm întreg mediul 
din jurul plantei. 
 
El are efecte dincolo de 
stadiul de sămânță. 



PLASMA ADAUGĂ LA PUTEREA MAGRAV A PLANTEI 

 Un MaGrav mai puternic al plantei duce la schimbări în mediul local. 

 Plantele sunt mult mai independente față de MaGrav-urile exterioare. 

 Prin urmare mai puține deteriorări de la căldura excesivă vara, plante mai 
puternice și mai sănătoase atunci când în mod normal am avea probleme cu 
mucegaiul sau fungii în umiditate excesivă și lumină redusă. 

 Plantele necesită mai puțină apă.  Pierd mai puțin între udături. 

 Plantele au culoare bună. 

 Plantele țin mult mai mult după recoltare – viață mai lungă pe raft 

 Se creează o condiție în și în jurul plantei care indică că este sănătoasă și nu 
este hrană. Dăunătorii sunt atrași de plantele nesănătoase datorită condiției 
acestora, și nu vor ataca în mod normal plantele sănătoase. 



SĂMÂNȚA 
ORIGINALĂ 



SĂMÂNȚA ORIGINALĂ 
 Cu mii de ani în urmă noi am avut o sămânță de iarbă. 

 În timp planta este expusă la diferite condiții climatice – căldură, 
frig, secetă, ploaie. 

 Plantele se adaptează acestor condiții. 

 Aceste condiții au toate diferite Câmpuri Magnetice și 
Gravitaționale. 

 Aceste straturi de informație sunt adăugate la genetica seminței, 
și astfel ea se dezvoltă și se schimbă în timp. 

 Aceste straturi de informație vor fi despre germinarea, mărimea 
și culoarea plantei. 



 A apărut omul care a adăugat mai multe schimbări. 

 Noi am văzut că această iarbă produce semințe, așa că le-am 
cultivat în timp. 

 Am luat acele plante care produceau semințe mai mari și mai 
multe și le-am cultivat mai departe. 

 Asta ne-a condus la ceea ce numim astăzi grâu. 

 Acesta s-a făcut în timp, utilizând schimbările din mediu. 

 Noi am adăugat mai multe straturi de diferite Câmpuri Magravs 
la sămânța originală. 

SĂMÂNȚA ORIGINALĂ 



 O facem și astăzi prin reproducerea naturală încrucișată a 
plantelor aceleiași specii, pentru a obține fructe mai mari sau 
plante cu un randament mai mare. 

 Știința s-a implicat de asemenea creând semințe Modificate 
Genetic. 

 Știința, oricum  forțează încrucișarea speciilor (amestecând 
plante și insecte, gene de bacterii) pentru a crea plante care pot 
rezista anumitor insecte și pesticide. 

 Așa cum știm, acesta nu este un proces natural și nu apare în 
natură. 

SĂMÂNȚA ORIGINALĂ 



STRATURI DE INFORMAȚIE MAGRAV 
ADĂUGATE ÎN TIMP 

Sămânța Originală 
 

Iarbă 

Sămânța Astăzi 
 

Grâu 

Straturi de Câmpuri 
MaGrav adăugate în 
timp. 



CE FACE SCUFUNDAREA SEMINȚEI ÎN CO2? 

Sămânța Originală 
 

Iarbă 

Sămânța Astăzi 
 

Grâu 

Straturi de Câmpuri  
MaGrav adăugate în 
timp. 



PLASMA LICHIDĂ DE CO2 

CO2 are un Câmp MaGrav de Putere 44 
 
Carbon 12 
Oxigen 16 
Oxigen 16 
  44  
 
Acesta are o Putere a Câmpului 
Magrav mai mare, astfel că va decoji de 
pe sămânță diferite straturi Câmpuri 
Magrav adăugate în timp. 



SCUFUNDAREA SEMINȚELOR ÎN PLASMĂ LICHIDĂ 
DE CO2 

Prin scufundarea semințelor în Plasmă 
Lichidă de CO2, noi îndepărtăm 
anumite straturi de informație până se 
atinge un punct de echilibru. 
 
În acel moment nici un alt strat MaGrav 
nu va mai fi îndepărtat. 

CO2 



SCUFUNDAREA SEMINȚELOR ÎN PLASMĂ LICHIDĂ 
DE CO2 ȘI A ALTOR GANS-URI 

Prin scufundarea semințelor în Plasmă 
Lichidă de CO2 și CuO, probabil putem 
îndepărta straturi suplimentare de 
Câmpuri MaGrav. 
 
Un nou echilibru este atunci creat. 
 
În acel moment nu mai pot fi 
îndepărtate alte straturi de Câmpuri 
MaGrav. 

CO2 + CuO 



SUMAR 
 Cu Plasma Lichidă de CO2 și a altor Gans-uri, noi avem posibilitatea să 

restaurăm semințele la starea lor originală. 

 Până la ce nivel vrem sp ăndepărtăm aceste straturi de Informație MaGrav? 

 Ce straturi doriți să îndepărtați, GMO, încrucișare hibridă, 2000 de ani de 
selecție naturală făcută de Fermieri? 

 Putem îmbunătăți semințele astfel ca ele să producă plante care au un 
randament mai bun, sunt mai nutritive și vor crește în diverse condiții. 
Aceasta va permite fermierilor să facă schimbări revoluționare pe care nu ni 
le putem imagina astăzi. 

 Imaginați-vă un timp unde o parte de pământ este necesară pentru a 
produce suficientă mâncare pentru întreaga planetă, iar fermierii ar putea 
deveni noi noștri specialiști în regenerarea mediului. 



AVEM NEVOIE DE AJUTORUL VOSTRU 
PENTRU TESTE VIITOARE 

Ne-ar plăcea să faceți unele teste acasă. 

 Scufundați diferite semințe în Plasmă Lichidă a diferitelor 
Gans-uri cum sunt CO2, CuO, ZnO, CH3 și combinații ale 
acestora. Scufundați-le de asemenea pentru durate 
diferite. 

 Însămânțați-le în pământ și înregistrați creșterea lor. 

 Înștiințați-ne de rezultatele obținute. Observați și alte 
plante din zonă de asemenea. 
 



ÎNTREBĂRI ȘI 
DISCUȚII 



URMĂTORUL 
ATELIER DE LUCRU 
22 IANUARIE 2017 
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