
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH

LECȚIE PUBLICĂ

PENTRU GRĂDINARI

ȘI CULTIVATORI

Duminică 12 Martie 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
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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



PLANTELE
ȘI SUFLETUL,

EMOȚIA ȘI
FIZICALITATEA

OMULUI



SĂ ÎNȚELEGEM
CORPUL FIZIC
PRIMA DATĂ



O PERSPECTIVĂ

ASUPRA CORPULUI FIZIC

Neutron

Proton

Electron



PUTERILE CÂMPURILOR PROTONULUI ȘI

ELECTRONULUI COMBINATE, REPREZINTĂ PUTEREA

APROXIMATIVĂ A NEUTRONULUI

Neutron
Proton Electron



Suflet

Emoție

Corp Fizic

O PERSPECTIVĂ

ASUPRA CORPULUI FIZIC



CORPUL NOSTRU FIZIC

REACTOR PLASMATIC / GANS



VOI SUNTEȚI REACTORUL
• Voi sunteți un reactor cu GaNS cu multe formațiuni stea.

• Emoția voastră reprezintă principalul câmp care asigură 

interfața între Fizicalitate și Suflet.

Suflet

Emoție

Corp Fizic



CORPUL UMAN
ȘI

INTERACȚIUNEA
CÂMPURILOR



Am fost învățați 

că primim tot 

necesarul 

nutrițional din 

mâncarea pe care 

o mâncăm.

CORPUL UMAN

ȘI INTERACȚIUNEA CÂMPURILOR



În realitate 

suntem mai 

mult decât 

doar Corp 

Fizic.

Aura corpului nostru 

reprezintă Magnetosfera, 

ca și cea a Pământului

CORPUL UMAN

ȘI INTERACȚIUNEA CÂMPURILOR



Doar 20% din 

necesarul de 

câmpuri derivă 

din Sistemul 

Digestiv.

CORPUL UMAN

ȘI INTERACȚIUNEA CÂMPURILOR



SISTEMUL DIGESTIV

Mâncarea devine plasma odată ce intră în corp.

Se creează nano particulele și apoi Gans-urile.

Acid, alcalin, sare, toate creează Gans-uri.

Puterea câmpurilor acestor Gans-uri trec apoi prin nano 
straturile tractului sigestiv.

Sistemul limfatic transportă câmpurile la zona sau organul unde 
acestea sunt necesare.



Plămânii

Transferă doar 

Câmpuri

PLĂMÂNII



PLĂMÂNII

Plămânii noștri de asemenea ne 
alimentează corpul cu câmpurile 
specifice oxigenului, azotului și ale 
altor elemente prin introducerea lor 
în sânge, care este direct legat de 
emoțiile noastre.



Pielea

Transferă doar 

Câmpuri

PIELEA



PIELEA

Pielea noastră are 3 straturi

Pielea albă, partea grasă a pielii conține CO2, care 
permite transferul câmpurilor.

Stratul exterior este un strat nano.

Aminoacizii care se construiesc la suprafața pielii 
(ulei), indică absorbția câmpurilor de către piele, 
la fel ca în vasul de realizare a CO2.



Ochii

Transferă doar 

Câmpuri

OCHII



OCHII
 Energia este absorbită atunci când omul privește natura. Acest mediu 

verde și plin de culoare înseamnă că foarte puțină energie este 
necesară pentru conversia și utilizarea acestor energii.

CONEXIUNEA CU AMINOACIDUL



Urechea

Transferă doar 

Câmpuri

URECHEA



Cele mai mult câmpuri ale mirosului, auzului, văzului și ale 
gustului, ne alimentează direct sufletul.

Muzica și vibrația ne atinge emoționalul și sufletul.

Cultura crează atașamentul față de anumite sunete, ritmuri și 
vibrații.

URECHEA



Mirosul și Gustul

Transferă doar 

Câmpuri

NASUL



Mirosul este 
recepționat direct de 
către centrul 
creierului, și sunt 
alimentate emoțiile 
și sufletul.

NASUL





SUMAR

80% din câmpurile absorbite de către corp provin din alte 
surse decât din sistemul digestiv.

Aceste câmpuri toate alimentează emoțiile nu fizicalitatea.

 Emoțiile controlează fizicalitatea.



SĂ ÎNȚELEGEM
LUMEA

PLANTELOR



CÂMPURILE MAGNETICE ȘI GRAVITAȚIONALE

ALE PLANTELOR



PLANTELE INTERACȚIONEAZĂ CU CÂMPURILE

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

Ele se hrănesc DOAR cu 
CÂMPURI



Totul interacționează

cu totul.



SUMAR

Ambele, lumea Animală și lumea Plantelor 
interacționează cu câmpurile din mediul lor.

Noi toți suntem reactoare – deci primim și dăm 
câmpuri tot timpul.

Ne putem privi pe noi înșine și pe Plante ca și mici 
Sori – dând și primind câmpuri.



CONEXIUNEA

LUMEA ANIMALĂ – LUMEA PLANTELOR



CONEXIUNEA 
FIZICĂ



CONEXIUNEA AMINOACIDULUI
DINTRE OM ȘI PLANTE

Toate lucrurile vii de pe această planetă 
sunt conectate prin puterea 
aminoacidului, la fel cum toate sunt 
făcute din aceleași cărămizi constructive.

C - O - H - N



 Rețeaua vieții pe această planetă se va descoperi că este conectată pe 
multe nivele.

 De la cea mai mică bacterie care este bazată pe aminoacid, la cea mai 
complexe creaturi, mamiferele și altele, noi toți suntem conectați la 
nivelul aminoacidului.



Pentru a înțelege această conexiune dintre 
noi înșine și Plante, trebuie ca prima dată 
să ne uităm la Corpul Uman și la Puterea 

Câmpurilor acestuia.



Om

Sânge
Fier

Puterea Câmpului
55

CONEXIUNEA AMINOACIDULUI
DINTRE OM ȘI PLANTE



Om

Fizicalitate
Cupru

Puterea Câmpului
63

Sânge
Fier

Puterea Câmpului
55

CONEXIUNEA AMINOACIDULUI
DINTRE OM ȘI PLANTE



Om

Emoție
Zinc

Puterea Câmpului
65

Proton

Fizicalitate
Cupru

Puterea Câmpului
63

Electron

Sânge
Fier

Puterea Câmpului
55

CONEXIUNEA AMINOACIDULUI
DINTRE OM ȘI PLANTE



Om

Suflet
Iod

Puterea Câmpului
129

Neutron

Emoție
Zinc

Puterea Câmpului
65

Proton

Fizicalitate
Cupru

Puterea Câmpului
63

Electron

Sânge
Fier

Puterea Câmpului
55

CONEXIUNEA AMINOACIDULUI
DINTRE OM ȘI PLANTE



Ne vom uita asupra

Lumii Plantelor

cu aceiași înțelegere.



Plante

Clorofila (Sânge)
Magneziu

Puterea Câmpului
24



Plante

Fizicalitate
Silicon

Puterea Câmpului
28

Clorofila
Magneziu

Puterea Câmpului
24



Plante

Emoție
Sulf

Puterea Câmpului
32

Proton

Fizicalitate
Silicon

Puterea Câmpului
28

Electron

Clorofila
Magneziu

Puterea Câmpului
24



Plante

Suflet
Izotopi ai Zincului
Puterea Câmpului

Aprox. 65
Neutron

Emoție
Sulphur Isotopes
Puterea Câmpului

32 - 34
Proton

Fizicalitate
Silicon Isotopes

Puterea Câmpului
28 - 30

Electron

Clorofila
Magnesium

Puterea Câmpului
24



Om Planta

Suflet
Iod
129

Emoție
Zinc
65 Suflet

Zinc
65

Fizicalitate
Cupru

63 Emoție
Sulf
32

Sânge
Fier
55 Fizicalitate

Silicon
28

Clorofila (Sânge)
Magneziu

24



Suflet

Emoție

Corp Fizic

Om Plantă

Suflet

Emoție

Corp Fizic

CONEXIUNEA PRIN AMINOACID C - O - H - N



Suflet

Emoție

Corp Fizic

Om Plantele

Suflet

Emoție

Corp Fizic



ȘI NOI AM CREZUT CĂ NATURA

ERA CEVA DE CARE NE PUTEAM FOLOSI ȘI ABUZA



CONEXIUNEA NOASTRĂ SPECIALĂ

CU PLANTELE

Acum putem vedea că există o conexiunea foarte specială 
între Om și Plante.

Puterea noastră Emoțională are o lățime de bandă similară cu 
cea a Sufletului Plantelor.

Aceasta înseamnă că plantele dau din sufletul lor ca să ne 
alimenteze nouă emoțiile.

Aceste creaturi minunate dăruiesc fără rezerve pentru 
elevarea noastră.



INTERACȚIUNEA CÂMPURILOR

DINTRE OAMENI ȘI PLANTE

 Noi asimilăm câmpuri prin văz, auz, miros, gust 
și pipăit.

 Toate acestea ne alimentează direct emoțiile.

 Noi absorbim și dăm câmpurile aminoacidului.

 Noi dăm și luăm câmpuri prin emoțiile noastre.

 Noi dăm și luăm câmpuri cu sufletul nostru.

 Plantele ne alimentează în toate aceste 
moduri.

 Ele ne hrănesc emoțiile cu sufletele lor.





PLANTELE – DĂRUITORI DIN SUFLETELE LOR

Plantele iau câmpuri din mediul lor.

Plantele nu consumă materie deloc și prin urmare 
nu ucid nici o altă creație.

Plantele își înțeleg rolul în mediu, ele permit altora 
să le consume frunzele pe timpul cât își 
completează ciclul de viață, sau furnizează polen 
pentru albine ca să-și poată crea urmași și să le 
împartă cu altele.



Plantele înțeleg că dând necondiționat altora se 
elevează pe ele însele.

S-au creat unele plante pe ele însele, pentru a fi 
special utilizate de om pentru însănătoșire, 
deoarece am plâns pentru remedii iar ele ne-au 
auzit?

De ce, pe fiecare continent sunt plante medicinale 
care sunt similare în utilizare?

PLANTELE – DĂRUITORI DIN SUFLETELE LOR



Fiecare plantă are diferiți izotopi ai zincului. Din această 
cauză anumite animale aleg să mănânce anumită hrană. 
Nu doar pentru mineralele lor, ci pentru modul în care 
hrana aduce satisfacție animalului.

Noi de asemenea observăm cum ne face să ne simțim 
interacțiunea cu anumite medii. Ne fac copacii, arbuștii 
și iarba să ne simțim într-un anumit fel?

PLANTELE – DĂRUITORI DIN SUFLETELE LOR



Propriile mele sentimente ca și grădinar, sunt că atunci 
când creștem, hrănim și îngrijim plantele, ne iubim 
plantele și le atingem sufletele. Ele în schimb ne dau 
propriul lor suflet pentru ca noi să ne simțim fericiți.

Unele din cele mai bune trăiri de conectare cu tot ce este 
în jurul meu și de satisfacție din lume, au fost 
momentele din grădina mea sau din natură. Acum 
înțeleg de ce.

PLANTELE – DĂRUITORI DIN SUFLETELE LOR



CE PUTEM NOI DA
PLANTELOR?



MULTE STUDII ARATĂ CĂ PLANTELE

RĂSPUND LA EMOȚIILE OAMENILOR

Multe studii peste ani au arătat răspunsul plantelor la 
emoția omului, de la legarea plantelor la echipamente 
de sunet la detectoarele de minciuni și la culturi de test 
care au fost iubite sau urâte. Toate aceste studii arată 
corelații, dar nu ne pot spune de ce. 

Acum noi înțelegem de ce, putem utiliza cunoașterea 
pentru a ne hrăni frații verticali de pe planetă.



Noi putem începe să explorăm moduri prin care 
să dăm sănătate și vitalitate plantelor, nu doar 
prin aplicarea plasmei, ci și dăruindu-le 
sentimente de iubire și mulțumire de asemenea.

Noi putem ajuta la alimentarea sufletelor 
plantelor, la fel de mult pe cât ele ne alimentează 
emoțiile.

MULTE STUDII ARATĂ CĂ PLANTELE

RĂSPUND LA EMOȚIILE OAMENILOR



MULTE STUDII ARATĂ CĂ PLANTELE

RĂSPUND LA EMOȚIILE OAMENILOR

Considerați-vă grădinari și stabiliți o conexiune emoțională cu plantele 

voastre.

Ele, în schimb vor începe să se conecteze cu voi la un nivel mai profund și 

veți descoperi că le puteți înțelege nevoile mult mai bine, deoarece vă vor 

spune dacă le întrebați.

Simțirea este procesul cheie aici, deci fiți deschis la vocea moale care vă 

poate vorbi doar intuiției voastre.

Cu cât acceptăm mai mult conexiunea și o hrănim, cu atât ea va deveni 

mai puternică.



MULTE STUDII ARATĂ CĂ PLANTELE

RĂSPUND LA EMOȚIILE OAMENILOR

Sperăm că în timp, conexiunea și înțelegerea ne vor aduce la un punct de 

o asemenea educație și iubire, încât în cele din urmă vom deveni 

restauratorii mediului și nu va mai fi nevoie să utilizăm aceste creații ca și 

hrană.

Între timp, putem crește culturi care prin abundența și puterea lor, ne vor 

permite să creștem mai puține, să hrănim oamenii cu hrană mai sănătoasă 

și în cele din urmă să creăm o lume mai bună.

Prin intermediul plantelor, vom începe să comunicăm cu restul creațiilor 

de pe această planetă și de dincolo de ea.



MULTE STUDII ARATĂ CĂ PLANTELE

RĂSPUND LA EMOȚIILE OAMENILOR

ȘI NU UITAȚI

HRĂNIȚI PLANTELE CU APĂ DE Gans

de ZnO și de CO2

pentru conexiunea cu AMINOACIDUL,

CH3 pentru energie,

și dacă puteți puțin Gans de apă de mare, 

pentru toate mineralele necesare plantei.



Om Plante Ciuperci /
Bacterii /
Insecte

Suflet Iod
129

Emoție Zinc
65

Suflet Zinc
65

Fizicalitate Cupru
63

Emoție Sulf
32

Suflet ? ?

Sânge Fier
55

Fizicalitate Silicon
28

Emoție ? Oxigen
16

Clorofila Magneziu
24

Fizicalitate ? Carbon
12

Fluid ? Hidrogen
1

MULTE STUDII ARATĂ CĂ PLANTELE

RĂSPUND LA EMOȚIILE OAMENILOR



 Rețeaua vieții pe această planetă se va descoperi că este conectată pe 
multe nivele.

 De la cea mai mică bacterie care este bazată pe aminoacid, la cea mai 
complexe creaturi, mamiferele și altele, noi toți suntem conectați la 
nivelul aminoacidului.



ÎNTREBĂRI, 
DISCUȚII

ȘI REACȚII



ADRESA TEMPORARĂ DE CONTACT

plasmagardeners@gmail.com



URMĂTORUL

ATELIER DE LUCRU

26 MARTIE 2017


