
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH 

PUBLICZNE WYKŁADY  

DLA ROLNIKÓW I OGRODNIKÓW  

W J. ANGIELSKIM 

 Niedziela 26 marca 2017 7pm Sydney 

Każda 2 i 4 niedziela miesiąca 
Wykłady będą zawierać 

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

Zobaczyć świat jaki jest na prawdę 

Dołącz do naszej plazmowej podróży 

 

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

 
 

https://zoom.us/j/921749720


 
 
7th Gardeners & 
Growers Workshop 
 
  
12 March 2017 



Darmowy dostęp dla zaangażowanych w 

rolnictwo 

Aplikuj przez formularz prywatnego 

studenta 

Email: agriculture@kfssi.org 



Also have access to all of 2015 Teachings by Mr Keshe 

Yearly donation of 100 Euro 





W JAKI SPOSÓB 

PRODUKOWAĆ GANS  

GOŚCIE SPECJALNI- 

ROSS MARTIN i  

KLAUS BAUER 



Jako, że mamy początek wiosny 

na północnej półkuli chcieliśmy się 

skupić na produkcji różnych 

GANSÓW. 

Przedyskutować w jaki sposób 

użyć ich w ogrodzie 



Tworzenie 
 

 GANSU 



Co to jest GANS? 
• Gaz w stanie nano 

• Gaz (GA) który staje się nano (N) of itself and appears as solid 
siebie samego i wygląda jak ciało stałe (S). 

 

• Nasze ciało to worek GANSów 

• Ludzkie ciało składa się z: 

• 65% Tlenu 

• 18% Węgla    96% Gazu w stanie nano 

• 10% Wodoru 

• 3% Azotu 



Produkcja GANSU 



Różne reaktory 
GANSOWE z 
kranikami dla 
łatwiejszego zbioru. 





Tworzenie  
 

GANSU CO2 



GANS 
CO2 / ZnO 



Cynk 
Nano 

miedź 

Dioda LED 

• Woda morska 

 

• Woda 

destylowana  

 10% soli 



Dlaczego używamy płytek 
metalowych? 

Cynk Miedź Nano Miedź 

Masa Atomowa 65 63 59 Mniej o 5% 

65 59 

Różnica 6 

• Teraz stworzyliśmy Grawitacyjną siłę pól o sile 6. 

• Węgiel posiada 6 Neutronów, 6 Protonów i 6 Elektronów. 

• Potrzebujemy 50% pól  (6 neutronów) by przyciągnąć resztę. 

• Istnieje jeszcze porcja grafitu (węgla) na powłokach nano 

powłoki która daje plazmową energię węgla. 

• W efekcie tworzymy i dyktujemy środowisko węgla pomiędzy 

dwiema płytkami. 
 



Cynk 
Nano 

miedź 

Dioda LED 

Strefa pól 

węgla 



• Przyciągamy pola węgla ze środowiska. 

• Gdy węgiel wchodzi z kontakt z wodą 
tworzy się CO2. 

• Środowisko w wodzie jest w warunku próżni 
pozwalając na tworzenie się plazmy. 



Cynk 
Nano 

miedź 

CO2 

Strefa CO2 

C 

H O 

N 



• To środowisko pól wokół pudełka rozszerza 
się i rośnie z czasem. 

• Zaczynamy przyciągać CO2 ze środowiska 
dlatego, że stworzyliśmy magnes na CO2 w 
pudełku. 

• Przyciągamy również C O H N, które tworzą 
aminokwas zbierający się na powierzchni 
wody. 

  



Zmiana warunków 

•Dodaj 12 soli mineralnych do 
swojej wody 

•Pokryj płytki nano za 
pomocą KOH & NaOH 

•Pokryj płytki nano NaOH i 
solami mineralnymi 



PYTANIA I 
KOMENTARZE 



The 
Creation 
of CH3 
Gans 



CH3  
GANS 

ENERGY CREATOR 



Why do we use these Metal 
Plates? 

Iron Copper Nano Copper 

Atomic Mass 56 63 59 Less 5% 

59 

Difference 3 

• We have now created a Gravitational Field strength difference  

of 3 

• Nano Copper providing fields of Carbon 

• There is also a portion of graphene {carbon} on the layers of 

nano coating which gives plasmatic energy of carbon. 

 
 



Iron  
Nano 

Copper 

Plate 

Carbon 

Field Zone 

and 3 

Hydrogen 



The 
Creation 
of ZnO 
Gans 



GANS 
CO2 / ZnO 



Cynk 
Nano 

cynk 

Bateria 

• Woda morska 

 

• Woda 

destylowana   

10% soli 

Mini elektroliza 



Tlenek Cynku 
• Z czasem płytka cynkowa podłączona 
do – pokryje się nano powłoką. 

• Powłoka nano na cynku wyciągnięta 
poprzez pola Na w słonej wodzie. 

• Jak te nano cząsteczki uwalniają się 
dołączają się do tlenu w wodzie i 
tworzą ZnO. 



Tworzenie 
GANSu 

CuO 



GANS CuO 

 

Zasilanie  silniejsze zasilanie, mniej tlenu 

 
Napowietrzanie więcej tlenu, więcej tlenu 

 



Miedź 
Nano 

miedź 

• Woda morska 

 

• Woda 

destylowana  

 10% soli 

Mini elektroliza 



Tlenek miedzi 

•Nano powłoki miedzi wyciągane 
są poprzez pola MaGrav Na w 
słonej wodzie. 

• Jak te nano cząsteczki uwalniane 
są do wody łączą się z tlenem 
tworząc CuO. 



Tworzenie  
GANSU 
wody 

morskiej 



GANS WODY MORSKIEJ TWORZYMY ZA 
POMOCĄ NaOH 

• GANS wody morskiej to GANS 

kompozytowy wszystkich pierwiastków 

plus niewielka ilość GANSu CO2. 

• Zrób niewielki roztwór NaOH. 

• Dodawaj powoli łyżeczką do roztworu 

wody morskiej powoli sprawdzając aby 

nie przekroczyć 10,5 PH  

• Aby zebrać więcej GANSu dodaj 

napowietrzanie na 24h. 

• Wypłucz GANS tak aby wypłukać sól. 

• Użyj czystej wody morskiej. To nie jest 

zamiennik CO2. 

Możesz użyć 5% stężenia by zrosić ziemię, liście etc. Ciekła 

plazma może być używana swobodnie w ogrodzie. 



PYTANIA I 
KOMENTARZE 



Tworzenie 
GANSu 

żywności 



GANSy z innych źródeł – Pożywienie, zioła, minerały 

• Zmiel materiał najdrobniej 

jak możesz. 

• Umieść w szklanym 

pojemniku. 

• Add hot kettle water 

Dodaj NaOh by przykryć 

materiał i zalej wrzątkiem. 

• Uważaj na opary.  

• Zamknij i pozostaw na 2 

tyg. 



• Nano materiał może być 

dodany do GANSu soli morskiej. 

• GANS będzie pęcznieć jak 

popcorn. 

• Wypłucz by pozbyć się soli. 

• Gdy tworzysz te GANSy do 

celów zdrowotnych wypłucz je 

najpierw  w wodzie CO2. Dodaje 

to właściwości CO2.  

• Potrzebujesz niewiele by 

stworzyć dużo. 

GANSy z innych źródeł – Pożywienie, zioła, minerały 



Płukanie GANSu 

   
• Płucz w jak największym pojemniku do 

momentu aż zniknie sól. 

• Jeśli masz jakieś drobinki kurzu, 

przepuść roztwór przez gazę. 

• Zbierz aminokwasy i słoną wodę do 

pojemnika z destylowaną wodą. Nie 

płucz z soli. 
 



 

Przechowywanie GANSu 

   
• Przechowuj GANS w szkle. Tak jeśli będą 

przechowywane blisko siebie będą 

oddziaływać ze sobą, lecz każdy z nich 

zachowa swoją główną charakterystykę.  

• Użyj destylowanej wody laboratoryjnej jako 

ciekła plazma, nie wody demineralizowanej.  

• Dla mieszanek stosowanych dla roślin 

możesz użyć innej wody bo potrzebujemy 

ilości nie jakości. 

 
 



GANS dla zwierząt i roślin 
•  CO2 by zbudować aminokwas, stworzyć połączenie z 

emocją i uzdrowić. 

• ZnO –emocjonalny dobrobyt zwierząt, dusza energii 
roślin. 

• CH3 –energia/ cukier dla wszystkich żywych istot. 

• GANSy minerałów – Magnez, woda morska, żelazo, 
siarka, krzem, jod.  

• CuO –Używać okazjonalnie przeciwgrzybicznie, i do 
kontroli szkodników. 

• Zacznij tworzyć i rozumieć różne kombinacje. Uźyj 
zrozumienia i bądź obserwatorem. 



Każdy wypłukany GANS ma inne PH 



Pytania i 

Odpowiedzi 



Tymczasowy kontakt 

plasmagardeners@gmail.com 



Następny 

warsztat 

9 kwietnia 2017 


