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TECHNOLOGIA PLAZMOWA 

• JAK POWSTAŁO ŻYCIE 

 

• CO TO JEST PLAZMA / GANS 

 

• W JAKI SPOSÓB DZIAŁA CIAŁO 
JAKO JEDNOSTKA PLAZMOWA 

 

• JAK CIAŁO ODDZIAŁUJE Z POLAMI 
PLAZMOWYMI 
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JAK DZIAŁA WSZECHŚWIAT 
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POLA GRAWITACYJNO MAGNETYCZNE 

ZIEMIA 

GALAKTYKI 

MAGNESY 
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4 GŁÓWNE PIERWIASTKI - COHN 

WĘGIEL 

 TLEN 

WODÓR 

 AZOT 
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PIERWIASTKI W CIELE CZŁOWIEKA 
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JAK DZIAŁA WSZECHŚWIAT 
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WĘGIEL                TLEN    

 

 

WODÓR     AZOT  

INTERAKCJA POMIĘDZY SŁOŃCEM A ZIEMIA 

96 %  

C O 

N 

H energia 

Ciało  
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Kationy   (+)                      Aniony   (-) 

 

Wapń  (Ca)                                 Fosfor (P) 

Magnez (Mg)                              Chlor (Cl) 

Sód  (Na)                                    Siarka (S) 

Potas (K)                                       

3 % PIERWIASTKÓW CIAŁA 

PIERWIASTKI W ZIEMI  
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WAPŃ  (Ca)   Formowanie kości, wzrost nerwów, wzmocnienie układu odpornościowego  

MAGNEZ (Mg)    Struktura kości, mięśnie, tkanki organów   

SÓD  (Na) Formacja struktury elektrolitu,  poziomy pH  

POTAS  (K)   Wzrost nerwów, struktura elektrolitów  

KATIONY (+) 
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FOSFOR  (P) Właściwa struktura kości  

CHLOR  (Cl) Utrzymanie równowagi płynów, ciśnienie krwi, poziomy pH  

SIARKA (S)    komponent aminokwasu w ciele człowieka 

ANIONY (-) 
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1% PIERWIASTKÓW CIAŁA  

Iron  (Fe)                                    Fluor (F) 

 

Cynk  (Zn)                                  Wanad  (V) 

 

Mangan   (Mn)                           Chrom (Cr) 

 

Miedź  (Cu)                                Molibden (Mo) 

 

Jod  (I)                                   Cyna  (Sn) 

 

Kobalt  (Co)                               Krzem (Si) 

 

Nikiel  (Ni) 

PIERWIASTKI ZIEMI 
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C-O-H-N podstawowa forma aminokwasu 
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Kombinacje aminokwasów tworzą  

 
Białka, Mięśnie, Krew, Serce, Wątrobę, 
Płuca i wszystko inne z czego składa się 
nasze ciało. 
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STRUKTURA AMINOKWASU   

H 

H 

C N C 

O 

O 

Tlen 32 Azot 14 

Węgiel 24 

Wodór 2 

MASA ATOMOWA =72 

Plazma 

OBECNA NAUKA  
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UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW 

OBECNA NAUKA 

H 

H 

C N C 

O 

O = 16 x 2 = 32 

C = 12 x 2 = 24 

H =   1 x 2 =   2 

N = 14 x 1 = 14 

Suma         =  72 

MASA ATOMOWA = 72 
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Liczba atomowa ….................11      

 

Protony....................................11 

Elektrony.................................11 

ELEKTRONY- PROTONY 

Liczba atomowa 

Masa atomowa 
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NEUTRONY 

SÓD                    ALUMINIUM   
Masa atomowa                23              Masa atomowa     27 

Liczba atomowa               11             Liczba atomowa   13 

NEUTRONY                    12              NEUTRONY        14   

Liczba atomowa 

Masa atomowa  

Liczba atomowa 

Masa atomowa 
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Struktura Plazmy 

 Plazma zawiera pola 

Grawitacyjno 
Magnetyczne 

 

 Silniejsze pola znajdują 

się w centrum a 
słabsze na zewnątrz 

 

 Razem tworzą swoją 
barierę Coulomba 
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STRUKTURA ATOMU 

NEUTRON 

PROTON 

ELEKTRON 

OBECNA NAUKA PLAZMA 
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CO TO JEST GANS? 

GA = GAZ 

 

N    =  NANO 

 

S     =  STAN STAŁY 
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Nasze ciało zrobione 

jest z bilionów pól 

grawitacyjno 
magnetycznych 

 

 

 Tworząc 

całościowo 
plazmę ciała 

CO TO JEST GANS? 
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Aparat Kirlianowski  

URZĄDZENIA KTÓRE UDOWADNIAJĄ ŻE POSIADASZ 
ENERGETYCZNE CIAŁO 

Zdjęcie zrobione za 

pomocą  "Techniki GVD“,  
Skomputeryzowana rejestracja i analiza 

elektro fotonowej emisji różnych ciał, 

włączając biologiczne (szczególnie 

ludzkie palce) uzyskuje się podczas 

umieszczania obiektu w silnym polu 

elektromagnetycznym na soczewce 

urządzenia. 

 

 To zdjęcie przedstawia elektrofotonową 

emisję osoby około godziny przed i 

godzinę po 20 minutowej sesji w „Moscie” 

i 20 minutach w „Pierścieniach”. 

Zwróć uwagę że emisja na drugim zdjęciu 

jest silniejsza i bardziej zbalansowana. To 

wskazuje na większą energię i witalność. 



 Nasze ciało zrobione jest z różnych GANSów   

w zgromadzeniu podobnych sił pól. 

 

 Te zgromadzenia różnych sił pól i kombinacji 
tworzą różne organy. 

 

 Każdy organ lub część ciała będzie miała inną 
siłę pole Grawitacyjno Magnetyczne 

 

 Kombinacja wszystkiego tworzy siłę pól 
Magnetyczną i Grawitacyjną 

INTERAKCJA PÓL PLAZMOWYCH 
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Ciało stworzone jest z pól energii 

Użycie różnej 

energii pól 

pozwoli nam 

przywrócić ciało 

do pierwotnego 
zdrowego stanu. 
 

 

09/2017 v1.0jmd 

 



PYTANIA? 
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Zrozumienie 
Nauki o Plazmie 

  -  Część 2 

Dusza  
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CZYM JESTEŚMY? 
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Jesteś reaktorem 

  

Stworzeniem 
Plazmatycznym 
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• Ciągle wysyłamy  

i odbieramy pola 

• Pola GANSów są dużo 

silniejsze niż stanu 
materii 

• Nasze ciało to 

plazma w stanie 
materii GANS 
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Ciągle emitujesz i wysyłasz 
pola plazmowe. 
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Każda plazma włączając w 

to ciało posiada silne pole 
pierwotne w centrum 

To jest dusza. 

Zewnętrze krawędzie pola 

jak się rozwija, pokazuje się 
jako fizyczna jednostka. 

To jest ciało. 

 

Pola pomiędzy połączone są 
do Emocji. 
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DUSZA 

Ciało 
Fizyczne 

Emocja 

Pamięć 
Myśli etc. 
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Każda plazma, włączając w 

to ciało posiada silne pole 
pierwotne w centrum 

To jest Dusza 

 

Zewnętrzne krawędzie pola 

jak się rozwija ukazuje się 
jako fizyczna istota. 

To jest ciało 

 

Pola pomiędzy połączone są  

z Emocją 
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GDZIE ZNAJDUJE 
SIĘ DUSZA? 
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Dusza -  znajduje się w 

centrum mózgu – niefizyczne 
pole pierwotne  
 

Emocje -  w wewnętrznych 
warstwach mózgu 

 

Atrybuty fizyczne - procesy 

kontrolowane są przez 
zewnętrzne części mózgu. 
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Emocje to nasz filtr pomiędzy duszą a 
ciałem fizycznym 

Dusza 

Ciało 

Złość  

Smutek 

Nienawiść 
Strach 

MIŁOŚĆ 

Emocje 

Różne siły pól MAGRAV 
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• Dusza tworzy ciało fizyczne w środowisku Ziemi. 

• Środowisko tworzy ciało fizyczne stosownie do warunków tej 
planety. 

• To to samo co nasze pudełko na GANSy gdzie interakcje pól 
pomiędzy płytkami w słonym środowisku tworzą ten GANS który 
chcemy wytworzyć. 

• POLE KREATORA którym jest nasza dusza tworzy człowieka. 

• Genetyka podaje bardzo prosty przykład w jaki sposób się 
manifestujemy, lecz to subtelne coś co jest unikatowe w nas 
stworzone jest przez duszę. 

• Ten bardzo długi palec u nogi, jeden łuk brwiowy wyżej niż drugi 
ten dołeczek gdy się uśmiechamy to dusza pokazuje swe piękno. 
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• Każda żywa istota to trójwymiarowa 
ekspresja okrągłego magnesu. 

• Ciągle wysyłamy i odbieramy pola. 

• Wywieramy wpływ na wszystko wokół 
nas nawet jeśli nie zdajemy sobie  

z tego sprawy. 

• Co robimy dla innych istot dookoła 
nas? 

• Musimy stać się ŚWIADOMI naszego 

wpływu na innych i jakie pola 
wysyłamy i otrzymujemy. 

 
09/2017 v1.0jmd 

 



 

• To jest pierwszy krok na drodze do 

dawania sobie i innym wolności by 

znaleźli swoją pozycję która pasuje im 
najbardziej. 

 

• Zrozumienie naszej duszy i w jaki 

sposób wysyła i odbiera pola 

przyniesie ludzkości następny poziom 

oświecenia nie przez sentymentalność 

czy przekonanie  lecz przez ewolucję 
nauki. 
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 Wszystko 

stworzone jest 

z pól i 

połączone z 

kreatorem 

dlatego też 

my jesteśmy  

KREATOREM. 



Pytania 

Dusza 
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Zrozumienie 
Nauki o Plazmie 

  -  Część 2 

Natura  
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Nasze środowisko obecnie 

• Nasi naukowcy i ludzie traktują obecnie rośliny i ziemię jak proces 

chemiczny. Patrzą jak każdy pierwiastek wpływa na roślinę i co z nią robi 

mechanicznie. Nauczono nas w jaki sposób używać nawozów jakich 
chemikaliów używać jakie robaki zabijać. 

• Skupienie na rolnictwie w dzisiejszych czasach dotyczy zbiorów nie ma nic 

wspólnego z dobrym samopoczuciem roślin, wartości odżywczej rośliny, w 

jaki sposób te nawozy niszczą biologię ziemi i jaki mają całkowity wpływ 
na środowisko. 

•  Nasze obecne zrozumienie roślin, ziemi i użycia nawozów zmieni się na 
zawsze. 

• Powiedziano nam tylko część historii. 

09/2017 v1.0jmd 

 



Plazma w Naturze 

• Czy jesteśmy tutaj by nauczyć się jak hodować bardziej efektywnie 
abyśmy mieli więcej do jedzenia? Ten aspekt będzie jedynie produktem 
ubocznym tych wykładów.  

• Poprzez rośliny i ich środowisko nauczymy się w jaki sposób plazma 
funkcjonuje w żywych stworzeniach wszystkie te procesy mogą nas 
nauczyć w jaki sposób działa wszechświat.  

• Pole interakcji pomiędzy tymi wszystkimi istnieniami tworzy zupę pól  
w którym żyjemy. Zrozumienie tego pozwoli nam tworzyć środowiska dla 
wszystkich stworzeń które nas wspierają i odżywiają. 

• Poprzez zrozumienie nauki o plazmie nauczymy się jak przywrócić naturę  
i oddziaływać z roślinami i zwierzętami. 
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• Okaże się, że sieć życia na tej planecie łączy się na wielu 
poziomach 

• Od najmniejszej bakterii opartej na aminokwasie do 
najbardziej złożonych stworzeń, ssaków i więcej, wszyscy 
dzielimy ze sobą połączenie z aminokwasem. 09/2017 v1.0jmd 

 



C – O – H – N 

 

Połączenie z 
Aminokwasem 
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Rozkład pierwiastków u Roślin i u Zwierząt 

 Rośliny 

 

Tlen 45% 

Węgiel 42 – 45% 

Wodór  6% 

Azot 0.1-6% 

  +- 96% 

Ludzie / 
Zwierzęta 

Tlen 63% 

Węgiel 26% 

Wodór  9% 

Azot 1.25% 

  +-96% 

09/2017 v1.0jmd 

 



Rozkład Bakterii 

Węgiel  50% 

Tlen  22% 

Azot  12% 

Wodór   9% 

Fosfor   2% 

Siarka  1% 

Potas  1% 

Sód  1% 

Wapń  0.5% 

Magnez  0.5% 

Chlor  0.5% 

Żelazo  0.2% 

Pierwiastki śladowe 0.3% 

Białka  -  aminokwasy 

Polisacharydy - cukry 

Fosfolipidy  -  kwasy tłuszczowe 

Kwasy nukleinowe  -  DNA / RNA 
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Całe życie na tej planecie zbudowane 

jest na tym samym podstawowym 
aminokwasie C – O – H - N 



  Każdy aminokwas, białko 

etc. u roślin i u zwierząt jest 
w stanie GANS. 

  Plazma z polami 

Magnetyczno 
Grawitacyjnymi. 
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Nasze ciało 

zbudowane jest 

z bilionów 
GANSów 

 

 

 

 tworzących 

całkowitą 
plazmę ciała 
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POLA MAGNETYCZNO GRAWITACYJNE NASZEGO 
CIAŁA 
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Wszystkie rośliny 
zbudowane  

są z bilionów 
GANSów 

 

 

 

 Tworzących 

całkowitą plazmę 
rośliny 
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POLA MAGNETYCZNO 
GRAWITACYJNE ROŚLIN 
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Ludzie, Zwierzęta i Rośliny 

zbudowane są z tych 
samych cegiełek  
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 Dlatego nazywamy Rośliny 

 

 “ Wertykalnymi ludźmi” 
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   Wertykalni ludzie 

• Rośliny – znane jako "Wertykalni ludzie" 

• Rośliny to czułe istoty. Posiadają strukturę fizyczną, 
emocje i duszę. 

•  Na świecie wykonano wiele eksperymentów 

wykazujących że rośliny reagują na nasze myśli i czyny 

ale to zawsze było traktowane jako wiedza 
alternatywna. 

• Możemy połączyć się z roślinami na poziomie 
emocjonalnym  

    
09/2017 v1.0jmd 

 



Rośliny jako żywe istoty 

• Rośliny posiadają wspólne połączenie ze sobą poprzez strukturę 
aminokwasu. 

• Pochodzą z tego samego źródła. 

• Gdy będziemy mogli zmierzyć pola Magnetyczno grawitacyjne 
roślin odkryjemy że komunikują się ze sobą. 

• Emocja jest linią komunikacji pomiędzy roślinami a 
człowiekiem. 

• Dlatego niektórzy ludzie mają to połączenie z roślinami  

• i rozmawiają z nimi poprzez emocje. 
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Rośliny jako żywe istoty 

• Zdecydowaliśmy ignorować sposób w jaki żyją rośliny, żyją  
i długość życia niektórych roślin, bo w ten sposób 
pokazujemy że jesteśmy wyżej od nich. 

• Rośliny były na planecie długo przed człowiekiem i roślinami. 

• Strukturyzują się w społeczeństwa które gwarantują ich 
przetrwanie. 

• Około 1500 gatunków zwierząt  

• Setki tysięcy gatunków roślin 
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Natura jest żywa 

• Wszystko posiada “Ducha” lub “Duszę”. 

• Od małego kamyczka, bakterii w ziemi, roślin, ptaków, insektów, drzew, 
rzek i strumieni, gór i oceanów – ONE WSZYSTKIE MAJA DUSZE. 

• Natura dąży do równowagi. 

• Natura dookoła opowiada nam historię. 

• Idź i znajdź niewielkie miejsce w ogrodzie lub w lesie i usiądź tam na 
godzinę. Patrz i obserwuj wszystko co się dzieje dookoła. 

• Jest cały nowy świat o którym zapomnieliśmy że istnieje. 

• Jesteśmy malutką cząstką Natury. 
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Natura Żyje 

• Gdy niszczymy cokolwiek w naturze, niszczymy część 
samych siebie. 

• Wszystko jest połączone, nic nie jest oddzielone. 

• To jest nowe zrozumienie świata dookoła nas poprzez 
technologię plazmową to zmieni sposób postrzegania 
wszystkiego. 

• Natura czeka żebyś powiedział “Witaj”, “Chcielibyśmy się 
uczyć od Ciebie” 
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Podsumowanie części 2 

• Ludzkie ciało zbudowane jest C – O – H – N. 

• Jesteś reaktorem plazmowym. 

• Dusza tworzy ciało fizyczne w tym środowisku ziemi. 

• Wszystkie stworzenia na Ziemi posiadają to samo 
połączenie w Aminokwasie. 

• Wszyscy pochodzimy z tego samego źródła. 

• Wszystkie stworzenia mają duszę. 
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Zrozumienie 
Nauki o Plazmie 

Seria wykładów – część 3 

Nauka o Plazmie – Nano  
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