
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH 

PUBLICZNE WYKŁADY  

DLA ROLNIKÓW I OGRODNIKÓW  

W J. ANGIELSKIM 

 Niedziela 28 maja  2017 7pm Sydney  
Każda 2 i 4 niedziela miesiąca 

Wykłady będą omawiać 
Podstawowe zrozumienie roślin/ pionowych ludzi i jak funkcjonują jako plazma 

Podstawowe zastosowanie technologii plazmowej  w ogrodnictwie, rolnictwie i odnowie środowiska 
Zrozumienie plazmy i tworzenie obfitości za pomocą interakcji pól pozwoli nam  

is zobaczyć świat jakim jest na prawdę 
Dołącz do naszej odkrywczej podróży 

 

Dołącz do nas na ZOOM  https://zoom.us/j/921749720 
 
 

https://zoom.us/j/921749720


 
12 Warsztat dla Rolników 

i Ogrodników 
 

 28 maja 2017 



Dodatkowy dostęp do wykładów dr Keshe z 2015 r. 
Roczna dotacja 100 Euro 





Teoria 
podstawowych zasad 

Nauki o Plazmie 
 





Próżnia w 

kosmosie 

wypełniona jest 

promieniami 

magnetycznymi

. 



Pusta 

przestrzeń 

wokół nas 

wypełniona jest 

promieniami 

magnetycznymi. 
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Materia podstawowa 

Materia 

Materia przejściowa 

N 
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Promień magnetyczny 



Promienie magnetyczne mogą być 
nazwane fundamentalnymi 

cząsteczkami które schodzą się i 
tworzą ziarno neutronu.  

 
Nasza obecna nauka rozumiejąc 

nazywa to fundamentalną cząsteczką. 
 



To jest 
podstawowy 

budulec naszego 
wszechświata i 

wszystkiego co w 
nim się znajduje. 

WSZYSTKO JEST POŁĄCZONE 



 Skąd 
pochodzą te 
promienie 

magnetyczne 

Słońce 



Centralne 
słońce naszej 

galaktyki 



Centralne 
słońce 

wszechświata 



Plazmatyczne 
Pola 

Magnetyczne 
 
 
 

Dynamiczny 
zbiór promieni 
magnetycznych 



Plazmatyczne pola magnetyczne 

•Plazmatyczne pola magnetyczne są oddzielone od 
swego źródła kreacji. 

•Plazmatyczny odnosi się do dynamicznego zbioru 
pól. 

• To zupa pól z których wszystko jest stworzone. 

•Nauka Plazmowa nazywa te pola  „pmtics”. 



Plazmatyczne pola magnetyczne o tej samej sile przyciągają się do 
siebie i zaczynają ze sobą oddziaływać. 
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Plazma 
stworzona jest z 

interakcji 
podobnych 

plazmatycznych 
pól 

magnetycznych. 



Pojedyncza 
plazma - 
atom 



Istnienie i interakcja dynamicznych pól o różnych siłach, 
prędkościach, gęstościach prowadzi do kreacji tego co 

nazywamy planetami, galaktykami, roślinami, zwierzętami, 
cząsteczkami, atomami. 



Plant Miliony 
plazm połączone 
razem tworzą 
roślinę. 



Ziemia to 
większa plazma. 



Nasz układ 
słoneczny to 
jeszcze 
większa 
plazma. 



Nasza galaktyka 
drogi mlecznej to 
jeszcze większa 
plazma. 



Our Universe is 
also a Large 
Plasma 



Wszechświat 

Galaktyka  

Układ 
 słoneczny 

Ziemia   



Od pojedynczego atomu, cząsteczki, 
aminokwasu, białka, mięśni, kości, skóry.  

Wszystko jest zbiorem pól. Plazmy manifestują 
się w różnych stanach z powodu różnych 

warunków środowiskowych. 
 

Wspólnie tworzą człowieka, rośliny, zwierzęta, 
kamienie etc. 

 
Czy nie możemy powiedzieć, że człowiek jest 

jak wszechświat – zbiór planet, układów 
słonecznych, galaktyk? 



Pola Magnetyczne 
• Pola wypływające z plazmy 

nazywamy polami 
magnetycznymi. 

• Miliony miliony pól 
magnetycznych. 

• Te pola magnetyczne połączone 
są z ich plazmą.  

 



Pola Grawitacyjne: interakcja 
różnych plazmatycznych pól 
magnetycznych o różnych siłach 
tworzących początkowe nasionka 
plazmy, gdzie wpływające pola 
znane są jako pola grawitacyjne. 





Przepływ pól 
magnetycznych 

Przepływ pól 
grawitacyjnych 



Magnetosfera tworzona jest przez współistnienie i 
interakcję pól magnetycznych i grawitacyjnych. 



Magrav: Magnetyczne i 

Grawitacyjne  Pola razem 

nazywamy Magrav  

(nie ma występowania pól 

magnetycznych bez 

grawitacyjnych i odwrotnie) 

  



• Każda istota plazmowa posiada swoją siłę MaGrav 

• Roślina stworzona z milionów mniejszych plazm to cała istota 
plazmowa o swej własnej sile MaGrav. 

• Człowiek stworzony z milionów mniejszych plazm to cała istota 
plazmowa o swej własnej sile MaGrav. 

• Ziemia stworzona z milionów mniejszych plazm to cała istota 
plazmowa o swej własnej sile MaGrav.  

• Układ słoneczny stworzony z milionów mniejszych plazm to cała 
istota plazmowa o swej własnej sile MaGrav.  

• Galaktyka stworzona z milionów mniejszych plazm to cała istota 
plazmowa o swej własnej sile MaGrav. 

• Wszechświat stworzony z milionów mniejszych plazm to cała istota 
plazmowa o swej własnej sile MaGrav.  

 



Podsumowanie 
• W zasadzie wszystko pochodzi z pól, stworzone jest z pól i wraca do 

pól. 

• Jeśli zrozumiemy w jaki sposób te pola oddziałują będziemy w stanie 
stworzyć warunki gdzie nasze rośliny będą mogły swobodnie rosnąć. 

• Rośliny oddziałują z tymi polami naturalnie, więc jeśli damy im więcej 
tego czego potrzebują, nie będziemy potrzebować  nawozów 
sztucznych. 

• Zrozumienie podstawowych zasad jak to wszystko działa pomoże nam 
rozwinąć systemy technologii plazmowej dla dobra całego życia na tej 
planecie. 



Pytania, dyskusja, 
informacje zwrotne 



plasmagardeners@gmail.com 

Tymczasowy kontakt 



Następny warsztat 
11 czerwca 2017 


