
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH

LECȚIE PUBLICĂ

PENTRU GRĂDINARI

ȘI CULTIVATORI

Duminică 12 Februarie 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

12 FEBRUARIE 2017



AFIRMAȚII LA DESCHIDERE

 Sezoanele noastre sunt create datorită poziționării diferite a 
Pământului în raport cu Soarele.

 Această interacțiune dintre Câmpurile Soarelui și Câmpurile 
Pământului vor fi diferite tot timpul. Ele nu au o Putere a 
Câmpurilor constantă.

 Aceasta înseamnă că Azotul, Oxigenul, Carbonul și Hidrogenul 
create în Atmosfera Superioară, vor avea Câmpuri cu Puteri 
diferite în perioade diferite ale anului.

 Puterea Câmpului Oxigenului în perioada Verii va fi diferite de 
Puterea Câmpului Oxigenului din perioada Iernii.



Aceste afirmații sunt fundamentale dar sunt acumulate 
prin straturi de înțelegere de care avem nevoie, înainte 
de a le înțelege complet.

Noi am încercat să le descompunem și să vă oferim o mai 
bună înțelegere.

Aceasta va fi interpretarea noastră asupra modului cum 
funcționează aceste lucruri. Poate nu am înțeles complet 
astăzi, dar creăm fundamentele pentru studiile viitoare.



SEZOANELE ȘI
EFECTUL ACESTORA
ASUPRA PLANTELOR
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POZIȚIONAREA
SOARE-PĂMÂNT



DISTANȚA & SPAȚIUL DINTRE PLASME

Magnetic - Respingere

Gravitațional – Atracție

• Puterea fiecărei 

plasme va dicta 

spațiul / distanța 

dintre cele două.

• Când una se 

mișcă cealaltă 

trebuie să se 

repoziționeze 

pentru a menține 

spațierea.



SEZOANELE PE PĂMÂNT

Deoarece Pământul își schimbă 
poziția în raport cu Soarele, noi avem 
sezoanele

Acesta este același proces cu cel ce 
are loc la poziționarea Neutronilor și 
a Protonilor în raport cu Electronii.



CENTRUL UNUI ATOM

Fiecare Neutron și Proton are 

propriul Câmp Magnetic și 

Gravitațional.

Ele acționează ca și magneții 

sferici și se vor muta unul în 

raport cu celălalt. 

Când unul se mișcă, toate 

celelalte se mișcă pentru a-și 

găsi noua poziție și echilibru.

Asta se întâmplă permanent.



Electronii de asemenea au 

propriile lor Câmpuri Magnetice 

și Gravitaționale.

Deoarece Neutronii și Protonii 

se mișcă, la fel și Electronii se 

mișcă pentru a-și găsi o nouă 

poziție și echilibru.

Electronii se pot muta mai 

aproape sau se pot îndepărta 

față de centru.

Aceasta creează o bandă în care 

Electronii se mișcă.

CENTRUL UNUI ATOM



SISTEMUL SOLAR

SOARE

Pământ

Soarele și Pământul au 

propriile lor Câmpuri 

Magnetice și Gravitaționale. 

Înclinația Pământului față 

de Soare ne dau 

schimbările sezoniere pe 

termen scurt.

Pot fi explicate ciclurile 

climatice pe termen lung?



INTERACȚIUNEA A 2 PLASME

SOARELE & PĂMÂNTUL

Pământ

SOARE

Bariera Coulomb / 

Centura Van Allen



UNIVERSUL
NOSTRU DE
CÂMPURI



Acest 

Univers 

există într-o 

Plasmă de 

Hidrogen.

Câmpurile 

Principale.



Razele Magnetice de diferite puterisunt
eliminate de Soare și de Univers.

Câmpuri 

Principale



Pământ

SOARE

Raze Magnetice 

de la SOARE

INTERACȚIUNEA A 2 PLASME

SOARELE & PĂMÂNTUL



SOARE

PĂMÂNT

Magnetosferă

Interacțiunea câmpurilor Magrav 

de la Soare cu cele ale câmpurilor 

Magravs ale Pământului, duc la 

crearea AZOTULUI în stare Gans 

în atmosfera superioară.

Câmpurile Principale de la 

Soare și din Centrul 

Universului. 

Plasmă de Hidrogen



CREAREA VIEȚII
LA LIMITA

ATMOSFEREI
NOASTRE



AZOTUL

SURSA ÎNTREGII VIEȚI DE PE PĂMÂNT

 Înteracțiunea câmpurilor Principale de puterea 
Hidrogenului între ele, duc la crearea Azotului în 
Atmosfera Superioară.

Azotul are 7 Neutroni, 7 Protoni și 7 Electroni.

Azotul reprezintă structura cheie a aminoacizilor și 
întreaga viață depinde de Azot.



INTERACȚIUNEA SOARE – PĂMÂNT
Poziția Pământului în raport cu Soarele, dictează dacă 

se creează Plasma Azotului la această frontieră a 
interacțiunilor.

Cu alte cuvinte Câmpurile Magravs de la Soare, 
interacționează cu Câmpurile Magravs de la Pământ, și 
în acel loc de interacțiune se creează Azotul la marginea 
exterioară.

Acest lucru este unic pentru Pământ, datorită poziției 
noastre în raport cu Soarele.



INTERACȚIUNEA SOARE – JUPITER

Jupiter – un gigant de gaz compus în principal din 
Hidrogen și Heliu. 

La frontiera de interacțiune cu Soarele se creează 
Hidrogenul și Heliul.

 Asta este la fel și pentru Saturn.



INTERACȚIUNEA SOARE – PĂMÂNT

 Plasma de Azot este creată la limita exterioară a 
interacțiunii câmpurilor Soarelui și Pământului.

 Acesta este Azot în stare Plasmatică (N) nu Azot 
în stare Gazoasă (N2)

 În același timp, din plasma de Azot sunt create 
Plasmele de Carbon și Oxigen.



 Plasma de Azot atrage câmpuri suplimentare și 
duce la crearea Plasmei de Oxigen.

 Plasma de Azot eliberează câmpuri suplimentare și 
duce la crearea Plasmei de Carbon.

 Din aceasta rezultă bazele vieții pe Pământ.

C   - O   - H   - N

INTERACȚIUNEA SOARE – PĂMÂNT



Suprafața 

Pământului

Limita 

Superioară

a Atmosferei C O H N C O H N

Atmosfera –

Zona de Echilibru 

între Câmpurile 

Magnetice și

Gravitaționale

Limita de 

Interacțiune

Limita de 

Interacțiune

COHN cu 

mineralele și 

nemetalele cum 

sunt Mg, Si, 

duce la crearea 

Plantelor

COHN cu metalele 

cum este Fe, duce 

la crearea Omului



SUMAR

Câmpurile de C O H N sunt constant create în atmosfera 
noastră superioară.

Miliarde și Miliarde de interacțiuni ale Câmpurilor 
Principale ale Hidrogenului au loc la această limită.

Deoarece poziția Pământului în raport cu Soarele se 
schimbă, chiar și o ușoară schimbare în spațierea 
acestora va duce la crearea de C O H N cu puteri diferite 
ale câmpului.



Deoarece Carbonul, Oxigenul și Hidrogenul 
sunt create din Plasma de Azot, ele sunt toate 
conectate.

Ele au de asemenea o conexiune cu 
Câmpurile Principale din Soarele și Universul 
nostru.

Aceasta explică de ce ceva este conectat cu 
orice altceva.

SUMAR



ÎNȚELEGEREA
SCHIMBĂRII

PUTERII
CÂMPURILOR



IARNA / VARA ÎN EMISFERA SUDICĂ

 Datorită înclinării Pământului, noi în Emisfera Sudică 
experimentăm Iarna deoarece suntem mai departe față de Soare.

 Spațiul dintre Soare și Pământ se schimbă, astfel Azotul creat la 
această limită de interacțiune va avea o Putere diferită a 
Câmpului.

 Vara în Emisfera Sudică înseamnă că această distanță între Soare 
și Pământ este mai mică. SCHIMBARE DE CONDIȚII.

 Această schimbare de CONDIȚIE înseamnă că Puterea Câmpului 
de Azot creat la limita de interacțiune va fi diferită.



Primăvară Vară Toamnă Iarnă

Puterea 

Câmpurilor 

a N Plasme

Doar Demonstrativ



SCHIMBAREA CONDIȚIILOR

Așa cum putem vedea Puterea Câmpului Plasmei de 
Azot va fi diferită tot timpul, datorită schimbării 
poziției Pământului în raport cu Soarele – dându-ne 
cele patru Sezoane.

Deoarece Plasma Carbonului, a Oxigenului și a 
Hidrogenului este creată din Plasma Azotului, 
acestea de asemenea vor avea diferite Puteri ale 
Câmpului conforme cu Sezonele.



PLANTELE ȘI CÂMPURILE

Plantele vor absorbi câmpuri specifice în momente 
specifice ale anului – la fel ca și oamenii.

Trebui să existe o potrivire între puterea 
câmpurilor necesare plantelor și puterea câmpului 
C O H N care este creat în atmosfera noastră.

Plantele știu asta, deoarece este scris în ARN-
ul/ADN-ul lor.



Plantele sunt foarte sensibile la acest schimbări de 
Câmpuri, și vor interacționa doar cu cele de o anumită 
putere.

 Foioasele-și pierd frunzele iarna deoarece puterea 
Câmpului Oxigenului, Carbonului și Azotului pe care 
copacul le-a utilizat pentru producerea de CO2 s-a 
schimbat, astfel încât ei renunță la frunze.

Aceste schimbări ale Câmpurilor afectează de asemenea 
coacerea fructelor în anumite momente ale anului.

PLANTELE ȘI CÂMPURILE



FRUNZELE ȘI CO2



CUTIA DE CO2

Configurația cutiei de 
CO2 este similară 

funcțional unei frunze.



Placă

De

Zinc

Placă

Nano

Acoperită

CO2

Zona CO2

C

H O

N



Placă 

de 

Zinc

Placă

Nano

Acoperită

Led

Carbon 

Field Zone

Suprafața 

lucioasă 

superioară 

a unei 

frunze

Suprafața 

mată 

inferioară a 

unei frunze



FIECARE FRUNZĂ
ESTE UN REACTOR DE CO2

Frunzele creează CO2 intern.

Așa cum noi creăm aminoacid la suprafața 
apei, la fel frunzele creează aminoacizi la 
suprafața lor.

Acest strat lucios de pe toate frunzele este 
aminoacid - C O H N.



În primul atelier de lucru v-am arătat 
diferite structuri ale frunzelor.

Aceasta înseamnă că fiecare frunză va 
crea intern un Câmp de CO2 cu Putere 
diferită deoarece CONDIȚIILE S-AU 
SCHIMBAT.



FORMELE FRUNZELOR DIN GRĂDINA NOASTRĂ

Pătrunjel Fructul Pasiunii



Căpșuni Ferigă

FORMELE FRUNZELOR DIN GRĂDINA NOASTRĂ



Înălțimea de la sol

Diferitele înălțimi ale plantelor, de la cele de 

pe sol până la cei mai înalți copaci, toate 

creează diferite Câmpuri Magravs.

Aceasta explică de ce o pădure naturală cu 

o varietate de plante, va fi mult mai 

benefică pentru viața sălbatică și oameni 

decât o pădure de monocultură așa cum 

vedem astăzi.

Ele toate lucrează în echilibru unele cu 

celelalte.



SUMAR

 Fiecare plantă datorită formei, culorii, mărimii și 
aranjamentului frunzelor acesteia, va crea intern 
Câmpuri de CO2 cu Puteri diferite.

Această Putere a Câmpului de CO2 va atrage Câmpurile C 
O H N din mediu, pentru a crea aminoacizii de la 
suprafața frunzelor.

 Trebuie să existe o potrivire a puterii câmpurilor 
necesare plantei și cele ale C O H N, ca Plantele să se 
poată dezvolta.



IARNA



DE CE PLANTELE MOR IARNA?

Plantele mor iarna deoarece ele câmpuri de C O H 
N de puteri diferite, care nu sunt compatibile cu 
structura ARN / ADN, deci nu pot crește.

Fiecare plantă, copac are propriul Magrav care 
este capabil să interacționeze cu câmpurile corecte 
– prin potrivire de putere.



Fiecare plantă, copac are propriul lui Magrav care 
este capabil să interacționeze cu câmpurile corecte 
– prin potrivire de putere.

Plantele cresc Iarna deoarece ele pot absorbi 
câmpurile C O H N cu puterea specifică Iernii.

Foioasele-și pierd frunzele iarna deoarece puterea 
Câmpului Oxigenului, Carbonului și Azotului pe 
care copacul le-a utilizat pentru producerea de 
CO2 s-a schimbat, astfel încât ei renunță la frunze.

DE CE PLANTELE CRESC IARNA?



DE CE COPACII

ÎȘI PIERD FRUNZELE IARNA

Foioasele-și pierd frunzele iarna deoarece puterea 
Câmpului Oxigenului, Carbonului și Azotului pe 
care copacul le-a utilizat pentru producerea de 
CO2 s-a schimbat, astfel încât ei renunță la frunze.

Copacii își micșorează distanța dintre cele două 
suprafețe ale frunzelor – astfel că nici un câmp nu 
mai poate interacționa.

Frunzele mor, își schimbă culoarea și cad.



CREȘTEREA
ROȘIILOR IARNA



MIJLOCUL IERNII – 31 IULIE 2016



CREȘTEREA ROȘIILOR IARNA

16 September 2016



11 Octombrie 2016

CREȘTEREA ROȘIILOR IARNA



FEEDBACK IANUARIE 2017
 Pe durata lunii Noiembrie noi am cules roșii frumoase cu o aromă deosebită.

 Când vara lovește aici în Australia cu adevărat, noi trecem de la vreme 
normală de 25-29 de grade Celsius la valuri de căldură cu 35-40 de grade.

 Asta se întâmplă la Sfârșitul lui Noiembrie. Schimbarea în condiții a fost prea 
mare și plantele de roșii nu au putut face față. Ele au devenit foarte slabe și 
nefericite. Noi am schimbat mediul așa încât ele au putut crește bine pe 
durata iernii, dar când schimbarea în câmpurile Magravs (căldură extremă) a 
avut loc, a fost prea mare pentru câmpurile create în jurul planelor. Mediul 
nostru a devenit câmpul mai slab în raport cu noul mediu (căldură extremă).

 Acum putem înțelege că dacă creăm un mediu cu câmpuri Magravs mai 
puternice în jurul plantelor, putem crește plante tot anul, fără necesitatea 
serelor scumpe, a căldurii și răcirii.



DISCUȚIE – TEORIE DESPRE DE CE A FUNCȚIONAT

 De ce mediul de CO2 funcționează?

Câmpurile mai slabe ale C O H N de 

pe timpul iernii, interacționează cu 

câmpurile mai puternice ale CO2.

Mediul de CO2 alimentează câmpurile mai 

slabe ale C O H N la un nivel la care plantele 

pot încă să-și mai găsească potriviri și să 

crească?



DISCUȚIE – TEORIE DESPRE DE CE PLANTELE MOR

ÎN CONDIȚII DE CĂLDURĂ EXTREMĂ

 Pe căldură extremă plantele mor în două săptămâni. Nu au mai existat 
câmpuri care să se potrivească cu cele ale plantelor, iar ele au murit – De Ce?

Câmpurile mai puternice ale C O H N din timpul 

verii interacționează cu cele mai slabe ale CO2. 

Plantele nu pot găsi o potrivire a câmpurilor și 

mor.

Sau pur și simplu deoarece am oprit 

pulverizarea plantelor cu CO2, aceasta a 

condus la încălzirea lor?



APLICAREA
ACESTEI

CUNOAȘTERI LA
PRODUCȚIA DE

CO2



SCHIMBAREA PUTERII CÂMPURILOR CO2
De fiecare dată când facem Gans de CO2, noi schimbăm 

condițiile.

Acestea sunt schimbări foarte mici, dar acestea duca la realizarea 
unui CO2 cu Putere diferită – exact ca și structurile diferite ale 
frunzelor Plantelor.

Deoarece facem CO2 peste an, vom face diferite Puteri ale 
câmpului acestuia, deoarece C O H N își schimbă Puterea 
câmpurilor pe durata anului.

Noi capturăm aceste câmpuri cu Puteri diferite în cutie, de 
fiecare dată când producem CO2.



CREAREA UNUI CO2 MAMĂ

 Păstrați o sticlă unde stocați CO2.

 De fiecare dată când faceți un nou CO2, adăugăm puțin din noul 
CO2 în acea sticlă.

 În timp veți crea o singură sticlă cu CO2, care va avea o multitudine 
de Puteri ale câmpului.

 Această sticlă devine “MAMA”

 Utilizați din această sticlă pentru toate aplicațiile Medicale și de 
Agricultură.

 Cu cât este mai mare varietatea de Puteri ale câmpului, cu atât este 
mai bună potrivirea cu plantele și corpul.



ÎNTREBĂRI, 
DISCUȚII & 
FEEDBACK



URMĂTORUL

ATELIER DE LUCRU

26 FEBRUARIE 2017


