
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH 

PUBLICZNE WYKŁADY  

DLA  

ROLNIKÓW I PLANTATORÓW W J. 

ANGIELSKIM 

 Niedziela 11 grudnia 7pm czasu Australijskiego 

Każda 2 i 4 Niedziela miesiąca 
Tematyka wykładu 

Podstawowe zrozumienie roślin/pionowych ludzi i jak funkcjonują jako plazma 

Podstawowe zastosowanie technologii plazmowej w ogrodzie i odnawianiu środowiska 

Zrozumienie plazmy i tworzenia dostatku za pomocą interakcji pól pozwoli nam   

zobaczyć świat wokół nas jak jest naprawdę 

Dołącz do naszej odkrywczej podróży 

 

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

 
 

https://zoom.us/j/921749720


Darmowy dostęp dla zaangażowanych w rolnictwo 

Aplikuj przez formularz Prywatnych Wykładów 



Dodatkowy dostęp do wykładów Pana Keshe z 2015 Keshe 

Roczna dotacja 100 Euro 





FORMAT NAUCZANIA 

Wykład teoretyczny specyficznych założeń 

Następnie przejdziemy przez prezentację i panel 
pytań i dyskusji. 

Zaprezentujemy praktyczne zastosowanie i użycie 
Plazmy. 

Otwarty panel pytań i dyskusji 

Otwarte  forum informacji zwrotnej uczestników 
grupy. 
 



WARSZTAT DLA 
OGRODNIKÓW I 
PLANTATORÓW 

  
11 GRUDNIA 2016 



PODSUMOWANIE WARSZTATU 1 

Temat 1  Pionowi Ludzie 
 

Temat 2  Rośliny oddziałują z polami 
 

Temat 3  Rośliny to żywe reaktory 
 

Klaus dał również wgląd w CO2 testując 

kompost metodą piersćieniową.  



DZISIEJSZY WARSZTAT 

• Pokaz kilku przykładów w naturze wyjaśniający niektóre zagadnienia, które 

poruszyliśmy ostatnim razem 

  

 

• Radość z zielska 

 

• Dlaczego GANS CO2 działa? 

 

• Ogień w przyrodzie 

 

• Pierścienie ciekłej plazmy  

 

 



RADOŚĆ Z 
ZIELSKA 

Dalsze zrozumienie w jaki 

sposób hodować rośliny 

wykorzystując pola. 



OBECNY POGLĄD NA ZIELSKO 

Obecnie zielsko traktowane jest jako bezużyteczne 
i musi być wytrute, nie służy niczemu. 

Zawsze rośnie tam gdzie nie chcemy. 

Zielsko to pierwsze rośliny które rosną na gołej 
ziemi. 

Jest w stanie przetrwać w bardzo trudnych 
warunkach. 



RADOŚĆ Z ZIELSKA 

Zielsko to także żyjące istoty „Pionowi 
Ludzie” 

Są to żywe reaktory 

Odgrywają specjalną rolę w środowisku.  



CO NA GÓRZE TO NA DOLE 

Natura zawsze dąży do 
równowagi 

ziemia 



ODKRYTE NIEUPRAWIANE ZIEMIE 

Natura chce pokryć gołą ziemię najszybciej dokładnie jak 
to możliwe jak otwarta rana na skórze – wytrącona z 
równowagi . 

Aby to zrobić zielsko pojawia się jako pierwsze jako że 
posiada zdolność do wzrostu w bardzo trudnych 
warunkach i to bardzo szybko. 

 Te rośliny są w stanie się rozsiewać i w krótkim czasie 
twoja ziemia pokryta jest zielskiem. 

 To świetnie. Dlaczego? 



MINERAŁY W ZIELSKU 

Mniszek lekarski Pokrzywa 

Wapń Wapń 

Fosfor Magnez 

Żelazo Żelazo 

Sód Cynk i miedź 

Potas Potas 



Goła ziemia „żyjąca istota” zachęca zielsko by rosło 
i rozmnażało się. 

Pomyśl tylko o polach MaGrav kawałka odkrytej 
ziemi naprzeciw ogromnej różnorodności pól 
MaGrav w obszarze wegetacji . 

Typ rosnącego zielska będzie się różnił w 
zależności od terenu i warunków gleby. 

Zielsko to naturalny sposób na przywrócenie 
równowagi.  



Więc przez pozwolenie na rozmnażanie, wymieranie i 
powrót do ziemi, wysiewanie i powtarzanie tego procesu 
natura dodaje do ziemi ogromne ilości pierwiastków, 
aminokwasów, i materiałów organicznych. 

 To w zamian, karmi organizmy w ziemi. Te się rozmnażają 
i wykonują swoją pracę uwalniając pierwiastki do ziemi. 

 To zmienia w polach sygnał dla innych nasion, że teraz są 
odpowiednie warunki dla wzrostu większej 
różnorodności roślin. 

 



Z czasem zielsko się wycofa a zaczną rosnąć inne 
rośliny. 

Te inne rośliny także dodadzą inne pierwiastki, 
aminokwasy co sprawi, że ziemia będzie pełna 
życia. 

Gdy „żyjąca” ziemia jest zrównoważona będziemy 
mieli różnorodność „żyjących” roślin na 
zrównoważonej powierzchni ziemi. 

 



Wszystko 

oddziałuje 

ze 

wszystkim 

by znaleźć 

równowagę 
 



PODSUMOWANIE 
Natura jest bardziej inteligentna niż przypuszczamy. 

 “Zielsko” ma swoją złą reputację z powodu braku 
zrozumienia co tak naprawdę robi natura. 

Myślę, że czas najwyższy zamienić słowo Zielsko na 
„Uzdrowiciela” jako że te rośliny leczą ziemię i są 
wykorzystywane w zielarstwie by leczyć ludzi i zwierzęta. 

Często słyszycie historie od ludzi którzy zachorowali i 
znaleźli pewne rośliny które nagle pojawiły im się w 
ogrodzie. Okazało się, że te rośliny mogą wyleczyć ich 
dolegliwość. 



TRZY PRAKTYCZNE PODEJŚCIA DO ZIELSKA 

 Po prostu wyciągnij je i zostaw na ziemi. Rozpadną się ponownie 
do ziemi. 

 Zbierz różne zielsko które znalazłeś i zrób z nich GANS. Później 
możesz pić wodę GANSową i możesz podlewać nią swój ogród. 

 If you really don’t want weeds in your garden, pull them all out 
and burn them. This ash will contain the elements and carbon 
from the plants. Place this ash back into your garden.  

 Zacznij rozumieć i badać jakie zielsko rośnie w twoim ogrodzie. 

 

 



DLACZEGO 
GANS CO2 
DZIAŁA? 



MASA ATOMOWA CO2   

 CO2 

Węgiel  12 (Masa atomowa) 

Tlen  16 

Tlen  16 

Suma 44 

CO2 posiada siłę pól Magnetyczno 

Grawitacyjnych 44 



ROZKŁAD PIERWIASTKÓW U ROŚLIN I 
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% 



AMINOKWASY 
 Aminokwasy złożone są z C – O – H – N w różnych kombinacjach zarówno u 

roślin jak i zwierząt i wszystkich żywych istot. 

 
 CO2 

Węgiel  (Masa atomowa) 

 

Tlen  

Tlen  

 

 Rośliny 
Tlen  45% 

Węgiel  42 – 45% 

Wodór  6% 

Azot  0.1-6% 

   

Ludzie / Zwierzęta 
 Tlen  63% 

 Węgiel  26% 

 Wodór  9% 

 Azot  1.25% 

    
Węgiel i Tlen z CO2 łączy się z Węglem i Tlenem zawartym w 

Roślinach i Zwierzętach. 



SIŁA PÓL CO2 I PODSTAWOWEGO AMINOKWASU 

 CO2 

Węgiel  12 (Masa atomowa) 

Tlen  16 

Tlen  16 

Suma 44  

      Aminokwas 

Węgiel  12 (Masa atomowa)  

Tlen  16 

Wodór    1 

Azot  14 

Suma 43 



POŻARY 
LASÓW 

Zrozumienie z 

perspektywy Plazmowej 



DLACZEGO WIDZIMY DUŻY WZROST ROŚLINNOŚCI 
PO POŻARZE LASU? 



ZROZUMIENIE POŻARÓW LASÓW–  
PERSPEKTYWA PLAZMOWA 

Gdy pożar wypala las wypala całą roślinność i zostawia 
popiół. 

 To co zostało z roślin po pożarze to węgiel i minerały. 
Wodór, Azot i Tlen zostały uwolnione podczas pożaru 

Minerały i węgiel które pozostały z roślin będą 
znajdowały się w stanie Nano. 

Następnie spada deszcz. 

 



ZROZUMIENIE POŻARÓW LASÓW –  
PERSPEKTYWA PLAZMOWA 

Woda deszczowa miesza się z popiołem (soda 
kaustyczna) i penetruje górne warstwy ziemi.  

 Tworzy się delikatne środowisko zasadowe  w glebie. 

 To zasadowe środowisko będzie oddziaływać z 
minerałami znajdującymi się w glebie produkując kolejne 
Nano materiały pierwiastków. 

 To jest ten sam proces jak wtedy gdy chcemy zrobić 
GANS pożywienia. 

 



ZROZUMIENIE POŻARÓW LASÓW –  
PERSPEKTYWA PLAZMOWA 

Wszystkie gleby zawierają różne sole (Na, K, Mg) 

Więc teraz mamy Nano materiały z różnymi solami 
i wodą deszczową. 

To co się produkuje to GANSy różnych 
pierwiastków w ziemi. 

Dokładnie ten sam proces co tworzenie GANSu 
CO2 , CuO. 

 

 



ZROZUMIENIE POŻARÓW LASÓW–  
PERSPEKTYWA PLAZMOWA 

Ten proces poprawił warunki w glebie – dzięki 
temu pozwala biologii gleby rozwijać się co w 
efekcie zapewnia obfite tereny pól dla wzrostu 
nowych roślin.  

Dodatkowo deszcz dodał pól azotu i aminokwasu 
poprzez wodę. 

To jest proces przywracania równowagi w 
środowisku. 

 



PYTANIA I 
DYSKUSJA 



PIERŚCIENIE 
CIEKŁEJ 
PLAZMY 

Tworzenie pól toroidalnych  

wokół roślin 



BRANSOLETKI DLA LUDZI 

Zrobiliśmy wiele bransoletek 

dla ludzi i widzieliśmy 

pozytywne wyniki. Podzielę 

się szybką i prostą metodą jak 

je wykonać. Mogą być 

wyskalowane do każdego 

użycia: wokół gałęzi, pni lub 

pędów. 



CZYSTA RURKA WINYLOWA 

Czysta winylowa rurka  tutaj średnica 5 mm. 

Aby połączyć ją w pierścień potrzebujecie użyć albo 

złączki albo rurki o niższej średnicy. 

Odetnijcie kawałek rurki do łączenia i włóżcie w jeden 

koniec na około 10 mm i zostawcie drugie 10 mm na 

drugi koniec. 

Użyjcie strzykawki z ciekłą plazmą którą wybraliście i 

wypełnijcie rurkę tak aby nie było w niej pęcherzyków 

powietrza. Napełnioną rurkę złączcie ze sobą. 

Dotnijcie kawałek drucika około 30 cm i zakończcie go 

pętlami na obu końcach. 

This should keep it safe from pulling apart Owińcie 

ciasno drutem miejsce połączenia tak aby wyszło wam 

pewne połączenie. 



RURKI ZE ZŁĄCZKAMI WYPEŁNIONE 
RĘCZNIKIEM PAPIEROWYM DLA ZWIERZĄT 

Łatwe połączenie, mniejsze 

ryzyko wylania jeśli papier jest 

nasiąknięty. 



TEST PODWÓJNEJ RURKI 

Ta podwójna rurka wewnątrz wypełniona jest 

ZnO a na zewnątrz CO2. Bardzo silne pola. 

Zewnętrzna rurka musi być kilka rozmiarów 

większa od wewnętrznej. Eksperyment dla 

zainteresowanych. Zrób dwa oddzielne i 

przeciwbieżne układy z wykorzystaniem 

małych pompek i zaobserwuj jak silne pola 

znajdują się w środku. 



RURKI NA GAŁĘZIACH PO KAŻDEJ STRONIE 
DRZEWA. DRZEWO JEST OBWODEM. 



BARDZO MAŁA RURKA TEŻ DAJE TEN SAM EFEKT 



LODOWY EKSPERYMENT Z BRANSOLETKĄ 



Blok lodowy 

rozłupany 

bezpośrednio po 

wyjęciu z miski. 

Utworzona poduszka 

powietrzna / 

niezamarzniętej wody 

bezpośrednio pod  

podwieszoną 

bransoletką. 

Silne promieniujące pola w 

kształcie torusa.  



PYTANIA I 
DYSKUSJA 



KOLEJNY WARSZTAT 
DLA ROLNIKÓW I 
PLANTATORÓW  

  
8 STYCZNIA 2017 


