
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH 

PUBLICZNE WARSZTATY  

DLA ROLNIKÓW I OGRODNIKÓW  

W J. ANGIELSKIM 

 Niedziela 12 marca 2017 7pm Sydney 

Każda 2 i 4 niedziela miesiąca 
Wykłady będą zawierać 

Podstawowe zrozumienie roślin/ pionowych ludzi i jak funkcjonują jako plazma 

Zrozumienie plazmy i tworzenie obfitości za pomocą interakcji pól pozwoli nam   

zobaczyć świat wokół nas takim jakim jest 

Dołącz do naszej odkrywczej podróży   

 

 Dołącz do nas naZOOM  https://zoom.us/j/921749720 

 
 

https://zoom.us/j/921749720


 
 

 7 WARSZTAT DLA 
ROLNIKÓW I 
OGRODNIKÓW 

  
12 MARCA 2017 



Darmowy dostęp dla zaangażowanych w 

rolnictwo 

Aplikuj poprzez formularz prywatnego 

studenta 

Email: agriculture@kfssi.org 



Dodatkowy dostęp do wykładów dr Keshe z 2015  

Roczna dotacja 100 Euro 





ROŚLINA I CZŁOWIEK  
DUSZA, EMOCJA I 

FIZYCZNOŚĆ 
 



ZROZUMIENIE 
CIAŁA 

CZŁOWIEKA 



USTAWMY NASZE FIZYCZNE CIAŁO 
W PERSPEKTYWIE 

Neutron 

Proton 

Elektron 



SIŁY PÓL PROTONU I ELEKTRONU POŁĄCZONE MAJĄ 
ZBLIŻONĄ SIŁĘ PÓL NEUTRONU  

Neutron 
Proton Elektron 



Dusza 

Emocja 

Ciało fizyczne 

USTAWMY NASZE FIZYCZNE CIAŁO 
W PERSPEKTYWIE 



CIAŁO FIZYCZNE/ PLAZMA / REAKTOR GANS 



JESTEŚ REAKTOREM 
• Jesteś reaktorem GANSowym z wieloma formacjami 

gwiazdy 

• Twoja Emocja jest polem pierwotnym, które jest 

przejściem pomiędzy Fizycznością a Duszą. 

Dusza 

Emocja 

Ciało fizyczne 



PYTANIA I 
DYSKUSJA 



CIAŁO 
CZŁOWIEKA I 

INTERAKCJE PÓL 



Powiedziano nam, 

że otrzymujemy 

wszystkie 

odżywcze 

składniki z 

pożywienia. 



W 

rzeczywistości 

jesteśmy czymś 

więcej niż ciało 

fizyczne. 

Aura naszego ciała jest Magnetosferą – tak samo 

jak magnetosfera Ziemi. 



Tylko 20% 

interakcji pól w 

naszym ciele 

pochodzi z 

Układu 

trawiennego. 



UKŁAD TRAWIENNY 
Pożywienie zmienia się w plazmę w momencie wejścia w 
ciało.  

Tworzą się Nano cząsteczki, które później się  GANSują. 

Kwas, zasada, sól tworzy GANS 

Siły pól tych GANSów przechodzą później przez nano 
powłoki układu trawienia. 

Układ limfatyczny przenosi pola do obszaru organu gdzie 
istnieje taka potrzeba. 



Płuca 

 

Przenoszą tylko 

pola 



PŁUCA 

Nasze płuca także karmią nasze ciało poprzez 
tlen, azot, i inne pola przenoszone do krwi 
gdzie bezpośrednio łączą się z naszą emocją. 
 



Skóra 

 

Tylko transfer pól 



SKÓRA 

Nasza skóra ma 3 warstwy 

Biała skóra, tłusta część skóry zawiera CO2 które 
pozwala na transfer pól 

Zewnętrzna warstwa jest nano powłoką 

Aminokwasy które tworzą się na skórze (tłuszcze) 
pokazują pola jakie absorbowane są przez skórę 
tak samo jak w przypadku pudełka CO2 



Oczy 

 

Tylko transfer pól 



OCZY 
 Poprzez wzrok człowieka absorbowana jest energia ze 

środowiska. To zielone i kolorowe środowisko oznacza, że 
potrzebne jest niewiele energii do konwersji i użycia tych pól. 

Połączenie aminokwasu 



Słuch 

 

only Tylko 

transfer pól 



SŁUCH 
Większość pól zapachu, dźwięku, sygnałów wizualnych, 

smaku karmi naszą Duszę w sposób bezpośredni. 

 

Muzyka i wibracja dotyka naszej Emocji i Duszy  

Kultura tworzy przywiązanie do pewnych dźwięków, 
rytmów i wibracji. 



Powonienie i 

smak 

 

Tylko transfer pól 



POWONIENIE 
Zapach jest 
odbierany 
bezpośrednio w 
centrum mózgu. 
Karmione są Emocje i 
Dusza. 





PODSUMOWANIE 
80% pól zaabsorbowanych przez nasze ciało pochodzi z 

innych źródeł niż układ trawienny . 

 Te wszystkie pola karmią emocję a nie fizyczność. 

 Emocja kontroluje fizyczność. 

 



PYTANIA I 
DYSKUSJA 



ZROZUMIENIE 
ŚWIATA ROŚLIN 



MAGNETYCZNE I GRAWITACYJNE POLA ROŚLIN 



KONCEPCJA 2   -  ROŚLINY ODDZIAŁUJĄ Z POLAMI 

Rośliny nie absorbują żadnej 
materii z ziemi i środowiska. 

Odżywiają się WYŁĄCZNIE 
POLAMI 



Wszystko oddziałuje  

ze wszystkim 

 



PODSUMOWANIE 

Świat zwierząt i roślin oddziałuje ze 
środowiskiem. 

Wszyscy jesteśmy reaktorami – więc 
odbieramy i oddajemy pola przez cały czas. 

Możemy widzieć siebie i rośliny jako małe 
słońca – dające i odbierające pola. 



POŁĄCZENIE 

ŚWIAT ZWIERZĄT– ŚWIAT ROŚLIN 



Połączenie  

fizyczne 



POŁĄCZENIE AMINOKWASU POMIĘDZY ZWIERZĘTAMI 
I ROŚLINAMI 

Wszystkie żywe istoty na tej planecie 
połączone są poprzez siłę 
aminokwasu ponieważ jesteśmy 
zbudowani z tych samych składników. 

C – O – H - N 



 Sieć życia na tej planecie jest połączona na wielu poziomach. 

 Od najmniejszej bakterii która bazuje na aminokwasie do najbardziej 
złożonych stworzeń, ssaków i innych, wszyscy dzielimy połączenie 
aminokwasu. 

 



Aby zrozumieć to połączenie pomiędzy 
nami a roślinami musimy popatrzeć na 

ciało człowieka i jego siłę pól.  



Człowiek 

Krew Siła pól żelaza 
55 



Człowiek 

Fizyczność Siła pól miedzi 
63 

Krew Siła pól żelaza 
55 



Człowiek 

Emocja Siła pól cynku 
65 

Proton 

Fizyczność Siła pól miedzi 
63 

Elektron 

Krew Siła pól żelaza 
55 



Man 

Dusza Siła pól jodu 
129 

Neutron 

Emocja Siła pól cynku 
65 

Proton 

Fizyczność Siła pól miedzi 
63 

Elektron 

Krew Siła pól żelaza 
55 



Teraz zobaczymy Świat 
roślin z tym samym 

zrozumieniem. 



Roślina 

 
 

Chlorofil (krew) Siła pól magnezu 
24 



Roślina 

Fizyczność 
 

Siła pól krzemu 
28 

Chlorofil Siła pól magnezu 
24 



Roślina 

Emocja Siła pól siarki 
32 

Proton 

Fizyczność 
 

Siła pól krzemu 
28 

Elektron 

Chlorofil Siła pól magnezu 
24 



Roślina 

Dusza Siła pól izotopów 
cynku 

około 65 

Neutron 

Emocja Siła pól izotopów siarki 
32 - 34 

Proton 

Fizyczność 
 

Siła pól krzemu 
28 - 30 

Elektron 

Chlorofil Siła pól magnezu 
24 



Człowiek Roślina 

Dusza Jod 
129 

Emocja Cynk 
65 

Dusza Cynk 
65 

Fizyczność Miedź 
63 

Emocja Siarka 
32 

Krew Żelazo 
55 

Fizyczność 
 

Krzem 
28 

Chlorofil 
(krew) 

Magnez 
24 



Człowiek Roślina 

Dusza 

Emocja 

 

 
Ciało fizyczne 

Połączenie aminokwasu C – O – H - N 

Dusza 

Emocja 

 

 
Ciało fizyczne 



Dusza 

Emocja 
 

 Ciało fizyczne 

Człowiek Roślina 

Dusza 

Emocja 

 

 
Ciało fizyczne 



A MYŚLELIŚMY, ŻE ŚRODOWISKO TO COŚ CO 

MOŻEMY UŻYĆ I NADUŻYĆ 



NASZE SPECJALNE POŁĄCZENIE Z ROŚLINAMI 

 Teraz widzimy, że istnieje szczególne połączenie 
pomiędzy człowiekiem i roślinami. 

Nasza siła Emocjonalna ma podobny zakres jak siła Duszy 
Strength rośliny. 

Oznacza to, że rośliny dają ze swoich Dusz i karmią naszą 
emocję. 

 Te cudowne stworzenia dają pola bez zastrzeżeń by nas 
wznosić / elewować. 



INTERAKCJA PÓL CZŁOWIEKA I ROŚLIN 

 Pobieramy pola poprzez nasz wzrok, słuch, 
powonienie, smak i dotyk. 

 Wszystkie karmią bezpośrednio emocję. 

 Absorbujemy i oddajemy pola aminokwasów  

 Dajemy i odbieramy pola naszą emocją. 

 Dajemy i odbieramy pola naszą Duszą. 

 Rośliny karmią nas na wszystkie sposoby. 

 Karmią naszą emocję swoją Duszą. 

 





ROŚLINY –BARDZIEJ ROZWINIĘCI DAWCY ZE SWOICH 
DUSZ 

Rośliny pobierają pola z otoczenia. 

Rośliny nie konsumują żadnej materii dlatego nie 
zabijają żadnej innej kreacji. 

Rośliny rozumieją swoją rolę w środowisku 
pozwalają nam byśmy jedli ich liście jak kończą swój 
cykl życia, lub oddadzą pyłek pszczołom aby mogły 
stworzyć potomstwo i dzielić je z innymi. 
 



Rośliny rozumieją dają bezwarunkowo innym i 
poprzez to mogą się elewować. 

Czy niektóre rośliny stworzyły się by były używane 
przez ludzi do leczenia, jak płakaliśmy za ulgą a one 
nas usłyszały? 

Dlaczego na każdym kontynencie istnieją lecznicze 
zioła które mają podobne zastosowanie? 
 

ROŚLINY –BARDZIEJ ROZWINIĘCI DAWCY ZE SWOICH 
DUSZ 



Każda roślina posiada inne izotopy cynku. Dlatego 
niektóre zwierzęta jedzą tylko niektóre pożywienie. 
Nie tylko dla ich pierwiastków, ale dlatego, że 
pożywienie daje zadowolenie zwierzęciu. 

My także możemy zaobserwować interakcję jak 
pewne środowiska sprawiają jak się czujemy.  Czy 
drzewa, krzewy lub trawy sprawiają, że czujemy się w 
ten czy inny sposób? 

ROŚLINY –BARDZIEJ ROZWINIĘCI DAWCY ZE SWOICH 
DUSZ 



Moje osobiste odczucia jako ogrodnika są takie, że gdy 
uprawiamy, pielęgnujemy i troszczymy się o rośliny, 
kochamy je i dotykamy ich Dusz one w zamian dają ze 
swoich Dusz by uczynić nas szczęśliwymi. 

Jednym z najlepszych uczuć zadowolenia jakie 
odczuwam to właśnie wtedy gdy jestem w ogrodzie lub 
na łonie przyrody. Teraz już wiem dlaczego. 

ROŚLINY –BARDZIEJ ROZWINIĘCI DAWCY ZE SWOICH 
DUSZ 



PYTANIA I 
DYSKUSJA 



CO MOŻEMY DAĆ 
ROŚLINOM? 



WIELE BADAŃ POKAZUJE JAK ROŚLINY REAGUJĄ NA 
LUDZKIE EMOCJE 

Wiele badań przez lata pokazało reakcje roślin na 
ludzkie emocje od podpinania roślin do sprzętu 
dźwiękowego po detektory kłamstw oraz próby 
polowe z grządkami gdzie stymulowano je 
miłością lub nienawiścią. Wszystkie te badania 
pokazują zależności, ale czy nie mogłyby pokazać 
nam czemu? 

Teraz widzimy dlaczego, możemy użyć naszej 
wiedzy by opiekować się naszymi pionowymi 
braćmi na planecie. 



Możemy zacząć szukać sposobów by dać 
zdrowie i witalność roślinom, nie tylko 
poprzez zastosowanie plazmy, lecz przez 
dawanie im naszej emocji miłości i 
wdzięczności. 

Możemy pomóc karmić Dusze roślin, tak 
samo jak one karmią naszą emocję. 

WIELE BADAŃ POKAZUJE JAK ROŚLINY REAGUJĄ NA 
LUDZKIE EMOCJE 



Daj sobie zielony kciuk poprzez ustanowienie 

emocjonalnego połączenia z roślinami. 

 

One w zamian zaczną się z tobą łączyć na głębszym 

poziomie i zobaczysz, że możesz widzieć ich potrzeby 

bardziej wyraźnie. Jak je poprosisz one ci powiedzą. 

 

Uczucie jest kluczowym procesem, więc bądź otwarty na 

delikatny głos który może przemawiać do Twojej intuicji. 

 

Im bardziej uświadomione i pielęgnowane będzie 

połączenie, tym silniejsze się stanie. 
 



Miejmy nadzieję, że z czasem nasze połączenie i zrozumienie 

sprowadzi nas to punktu takiej troski i miłości, że finalnie 

staniemy się odnowicielami środowiska i nie będziemy 

potrzebować używania tych stworzeń jako pożywienia. 

 

W międzyczasie, możemy z nadzieją uprawiać rośliny w  

obfitości i sile, to pozwoli nam uprawiać mniej, żywić naszych 

ludzi zdrowszym pożywieniem i w efekcie stworzyć lepszy świat. 

 

Poprzez rośliny zaczniemy komunikować się z resztą stworzeń 

na tej planecie i poza nią.  



Nie zapomnij – karm rośliny 

WODĄ ZNO i CO2 jako 

połączeniem do aminokwasu, 

CH3 dla energii i GANSU 

morskiego dla minerałów 

potrzebnych roślinom. 



Człowiek Roślina Grzyby / 
Bakterie / 

Owady 

Dusza Jod 
129 

Emocja Cynk 
65 

Dusza Cynk 
65 

Fizyczność Miedź 
63 

Emocja Siarka 
32 

Dusza ? ? 

Krew Żelazo 
55 

Fizyczność 
 

Krzem 
28 

Emocja ? Tlen 
16 

Chlorofil Magnez 
24 

Fizyczność ? Węgiel 
12 

Płyn ? Wodór 
1 



 Sieć połączenia życia na tej planecie znajduje się na wielu poziomach 

 Od najmniejszej bakterii która bazuje na aminokwasie do najbardziej 
złożonej istoty, ssaków i innych wszyscy dzielimy połączenie z 
aminokwasem. 

 



PYTANIA, 
DYSKUSJA, 

INFORMACJA 
ZWROTNA 



TYMCZASOWY KONTAKT 

plasmagardeners@gmail.com 



NASTĘPNY 
WARSZTAT 

26 MARCA 2017 


