
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH

LECȚIE PUBLICĂ

PENTRU GRĂDINARI

ȘI CULTIVATORI

Duminică 26 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

26 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.



SEZOANELE ȘI
EFECTUL ACESTORA
ASUPRA PLANTELOR
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REVEDERE SEZOANELE
PARTEA 1-A

12 Februarie 2017



INTERACȚIUNEA A 2 PLASME

SOARELE ȘI PĂMÂNTUL
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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



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



CUTIA DE CO2

Configurația cutiei de 
CO2 este similară 

funcțional unei frunze.
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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.



SEZOANELE ȘI
EFECTUL ACESTORA
ASUPRA PLANTELOR
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ÎNCLINAȚIA AXEI PĂMÂNTULUI

Această înclinație înseamnă că cantitatea de 
Câmpuri direcționate și absorbite de planetă de la 
Soare și din Centrul Universului, variază tot timpul.

Această înclinație dă planetelor diferite câmpuri 
Magravs în diferite perioade ale anului și în 
diferite părți ale planetei (Sezoanele).

 Înclinația ne dă varietate în viața plantelor pe 
întreaga planetă.



TOAMNA



STRUCTURA FRUNZEI

O frunză are două suprafețe – fața și spatele unei frunze.

Partea de deasupra a unei frunze este întotdeauna 
lucioasă – acesta este aminoacidul de la suprafața 
frunzei.

Ambele părți de deasupra și de dedesubtul frunzei sunt 
nano acoperite – deci pot interacționa cu câmpurile.

 Structura din interiorul frunzei este în stare Gans.



PLANTELE REACȚIONEAZĂ LA MEDIUL LOR

Ce face ca frunzele unei plante să devină maro?



Plantele reacționează la schimbarea 
câmpurilor Magravs din mediu, și vor absorbi 
sau respinge aceste câmpuri.

Acestea sunt câmpurile C O H N ce produc 
aminoacizii de la suprafața frunzei.

Aceasta este sursa lor de hrană.



Atunci când frunzele de la o plantă nu se pot 
conecta la câmpurile din mediu (schimbare de 
sezon/schimbare de putere a câmpurilor), ele nu 
mai pot crea aminoacizii – sursa de hrană.

Planta va subția distanța dintre cele două 
suprafețe ale frunzei. Subțierea distanței înseamnă 
că frunza nu mai poate absorbi câmpuri.



Acest proces necesită timp, deci noi vedem 
schimbarea culorii frunzei de la verde spre 
culoare galben/portocaliu a Toamnei. 
Frunzele practic mor și-și pierd câmpurile în 
mediu.

Descompunerea frunzelor reprezintă 
eliberarea câmpurilor în mediu.



Frunzele cad de pe plante iar plantele practic trec la 
somn pentru a-și conserva energia până când 
condițiile sunt corecte din nou pentru o nouă 
creștere (Primăvara).

Frunzele de pe sol reprezintă Gans uscat.



Ele continuă să elibereze câmpuri în mediu, în timp 
ce se descompune pe sol.

Pe durata acestui întreg proces, plantele eliberează 
câmpuri care devin disponibile altora pentru 
utilizare.

Nimic nu se distruge vreodată, ci este convertit de la 
o formă la alta.



SCHIMBAREA CONDIȚIILOR / MEDIILOR

Plantele își vor schimba frunzele conform cu câmpurile din 
mediu

Primăvară - renaștere, creștere - verde

Vară - dezvoltare - verde

Toamnă – schimbare la galben, portocaliu

 Iarnă – maro și cădere



SUMAR

Câmpurile externe (Toamna, Vara) 
dictează spațierea frunzei.

Când planta nu mai poate găsi o potrivire 
cu câmpurile externe, ea va micșora 
spațierea frunzei, acestea se vor usca și 
vor cădea.



SUMAR

Nu toate plantele își pierd frunzele Iarna.

Dacă am observa aceste plante, am vedea o 
schimbare în culoarea frunzelor acestora pe 
durata diferitelor sezoane de asemenea. O 
ușoară schimbare a culorii verzi.



Noi am auzit de Esențe de Flori – Remedii 
Florale Bach.

Există de asemenea Esențe de Frunze Căzute.

Esențele făcute din frunze care cad din copac. 
Frunza se scufundă în apă iar Câmpurile 
Magravs sunt imprimate în apă.

Frunza reprezintă Gans uscat.



PRIMĂVARA



PRIMĂVARA

Schimbările în câmpurile pentru Primăvară sunt egale cu 
emoția plantelor în raport cu nașterea noilor plante, a 
noilor creșteri.

Cum de simțim pe timpul Primăverii?

Noi vedem noua creștere a plantelor, germinarea 
semințelor.

Emoția - culoare



VARĂ



De ce cresc plantele mai 
repede Vara decât Iarna?



VARA

SOARE PĂMÂNT

Apropiat Pe durata Verii 

Pământul și Soarele 

sunt mai apropiați.

Cu cât este Soarele mai aproape de Pământ, cu atât sunt mai multe interacțiuni 

ale câmpurilor.

Din aceste interacțiuni ale Câmpurilor de la Soare cu cele ale Pământului, 

rezultă energii reziduale. Aceste energii reziduale sunt ceea ce noi 

experimentăm ca și lumină și căldură.

Aceste energii reziduale sunt de asemenea ceea ce face ca plantele să crească 

mai repede Vara decât Iarna.



SEMINȚELE
& 

SEZOANELE



NU TOATE SEMINȚELE GERMINEAZĂ CÂND PLOUĂ

Bulbii răsar doar primăvara, chiar dacă primesc apă de 
ploaie. Unele semințe sălbatice din grădină germinează 
doar în alte sezoane. DE CE?

Noi avem sezoane deoarece distanța dintre Pământ și 
Soare se schimbă pe durata unui an.

Aceste schimbări produc Câmpuri Magravs de Puteri 
Diferite.

Vara va avea Câmpuri Magravs de putere diferită față de 
cele de pe timpul Toamnei, Primăverii sau Iernii.



NU TOATE SEMINȚELE GERMINEAZĂ CÂND PLOUĂ

 Aceste câmpuri sezoniere de puteri diferite sunt capturate în elementele 
produse în atmosfera noastră.

 C O H N este produs în atmosfera superioară.

 Câmpurile Oxigenului nu sunt toate la fel. Ele sunt toate de Oxigen dar de puteri 
diferite.

 Aceste diferențe se văd în special în  sezoanele noastre.

 Oxigenul de Vară va avea un Câmp cu o Putere diferită față de Oxigenul de Iarnă.

 Deci când plouă H2O, această apă plasmatică are diferite Puteri ale Câmpului, și 
se va potrivi doar cu anumite semințe care vor germina doar iarna, vara sau 
primăvara.



IMPLICAȚII
VIITOARE



Când învățăm să utilizăm aceste câmpuri diferite, 
putem crea un mediu pentru plantele noastre, fără 
nevoia unor sere, sisteme de încălzire și răcire 
scumpe.

Să creăm un mediu care va reproduce Primăvara și 
vara pentru plante.

Să creăm un mediu în care plantele pot crește acolo 
unde nu pot în mod normal.



Natura

deja a creat 

propriul ei 

mediu.



ÎNTREBĂRI, 
DISCUȚII & 
REACȚII



URMĂTORUL

ATELIER DE LUCRU
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