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VERTICAL PEOPLE –SŁONECZNI LUDZIE

ROŚLINY:

- Czujące istoty 

- Mają strukturę fizyczną, emocjonalną i posiadają duszę

- Konkurują i współpracują ze sobą (Plant Neurobiology- The New Yorker)

- Reagują na nasze myśli i czyny

- Możemy się połączyć z roślinami na poziomie emocjonalnym, gdy to się stanie będziemy wiedzieli co 

czują Słoneczni Ludzie



CEL SŁONECZNYCH LUDZI- PO CO ONI SĄ?

 Rośliny istnieją na Ziemi miliardy lat – wcześniej od człowieka

Czy mamy prawo nimi rządzić i je zniewalać?

 Ziemia potrzebowała Roślin aby stworzyć interakcje i się zrównoważyć 

 Rośliny otwierają nowe zrozumienie- nowy wszechświat dla człowieka

 Rośliny nauczą nas komunikacji ze wszechświatem

Jak mamy lecieć w kosmos skoro nie rozumiemy roślin ani zwierząt?



ROŚLINY A POLE

 Rośliny produkują pole MAGRAV- Grav z ziemi; Mag z powietrza

 Woda jest nośnikiem pola

 Każda roślina produkuje inne pole – inne kształty roślin, liści, systemu korzeniowego

 Liście- interakcja z konkretnym polem, które jest potrzebne roślinie

 Rośliny korzeniowe i bulwiaste: przewaga pola grawitacyjnego

(twarde, mniejsze, ziemisty posmak)

 Rośliny zielne: przewaga pola magnetycznego 

(miękkie, większe, słodsze) 



 Każda roślina tworzy inne pole MAGRAV

 Rośliny rozwijające się na różnych wysokościach tworzą inne pole

 Rośliny współpracują ze sobą aby być w równowadze, gdy coś w środowisku jest niezrównoważone 

rośliny zaczynają chorować

 Różnorodność roślin wpływa lepiej na człowieka niż monokultura

 Rośliny równoważą pola – lepsze samopoczucie po spacerze w lesie



ROŚLINY JAKO REAKTORY

 Rośliny – star formation

 Rośliny są w stanie przyciągnąć lub stworzyć elementy które potrzebne są im do stworzenia pola

WODA

AZOT



PLAZMOWY EKOSYSTEM

 Ziemia to żywa istota

 Bakterie, grzyby, skały, minerały, kryształy

wszystko tworzy interakcje, 

współdziała i współgra

 Wdzięczność za jedzenie 

Nasyć się tym co Ci potrzebne a resztę oddaj Ziemi i pozwól się jej nasycić

 Trzeba zaspokoić rośliny na poziomie emocjonalnym- zapewnić im światło i odpowiednią ziemię, 

odpowiednie środowisko

 CYNK- ważny dla roślin na poziomie ich duszy- gdy kochamy swoje roślinki, one lepiej rosną



PLAZMA A ROLNICTWO

 CO2 – interakcje pomiędzy roślinami 

(piłeczki z płynną plazmą, rurki z plazmą, podlewanie, opary plazmy)

 GANS z wody morskiej – zawiera siłę minerałów i mikroelementów na Ziemi, karmi ziemię i tworzy magnesy 

żeby przyciągnąć nowe elementy ze środowiska

 CH3 – energia dla roślin

 ZnO – emocje 

 Należy się przyjrzeć środowisku w jakim chcemy sadzić rośliny – najpierw zająć się glebą. 

 Namoczyć nasiona na 4-6 godzin przed posadzeniem

 KRYSZTAŁY- plazma w stanie stałym, umieszczanie ich w Ziemi ma pozytywny wpływ 




