
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH 

UBLICZNE WYKŁADY  

DLA ROLNIKÓW I OGRODNIKÓW  

W J. ANGIELSKIM 

 Niedziela 23 kwietnia 2017 7pm Sydney 
Każda 2 i 4 niedziela miesiąca 

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

zobaczyć świat takim jaki jest na prawdę 
Dołącz do naszej odkrywczej podróży  

 

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

https://zoom.us/j/921749720


 
 

10 WARSZTATY DLA 
ROLNIKÓW I 
OGRODNIKÓW 

  
23 KWIETNIA 2017 



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





POLA MAGRAV 
ROŚLIN 



ROŚLINY 

Rośliny posiadają Magnetyczne i Grawitacyjne pola. 
Każdy gatunek rośliny posiada różne kształty liści, 
ułożenia gałęzi, rozmiar i ogólny kształt. To wszystko 
produkuje różne pola Magrav. 

Korzenie w ziemi posiadają silniejsze pola 
Grawitacyjne natomiast owoce wiszące na 
drzewach posiadają silniejsze pola Magnetyczne. 



Różne wysokości roślin od niskich do bardzo 
wysokich drzew wszystko tworzy różne pola 
Magrav. 
 
 

To tłumaczy dlaczego naturalne lasy z dużą 
różnorodnością roślin będzie bardziej korzystny 
dla życia i ludzi niż monokulturowy las jakie 
widzimy obecnie. 
 
Wszystkie pracują w równowadze ze wszystkimi. 

Wysokość od ziemi 



KSZTAŁTY LIŚCI W NASZYM OGRODZIE 

Pietruszka Marakuja 



UŁOŻENIE LIŚCI 

Przeciwne Naprzemienne Dookólne 



SPÓJRZ NA KRAWĘDZIE LIŚCI 



MAGNETYCZNE I GRAWITACYJNE POLA ROŚLIN 



MNISZEK LEKARSKI 

Każda roślina z 
powodu jej 
kształtu i 
konfiguracji etc 
będzie innym 
reaktorem z 
różnymi polami 
MaGrav. 



POKRZYWA 

Każda roślina z 
powodu jej 
kształtu i 
konfiguracji etc 
będzie innym 
reaktorem z 
różnymi polami 
MaGrav. 



POLE SOI 

Wielu rolników 
będzie sadzić nawóz 
roślinny by dodać 
azot na pole. 

Ale to co widzę 
Lecz to co widzę to 
jeden reaktor 
powielony tysiące 
razy. 



To co widzę tutaj 
to ogród z setkami 
różnych reaktorów  
oddziałujących ze 
sobą w 
środowisku. 



Każda roślina / 
reaktor oddziałuje z 
polami słońca i 
ziemi. 



By zrozumieć znaczenie każdej rośliny 
która jest oddzielnym reaktorem i w jaki 

sposób każda roślina oddziałuje z różnymi 
polami, najpierw musimy zobaczyć czym 

są te pola o których mówimy. 

Co to jest światło słoneczne? 
 



 
ZROZUMIENIE 
ŚWIATŁA Z 

PERSPEKTYWY 
PLAZMOWEJ 



Zanim przejdziemy dalej, chcę powiedzieć, że to co 
zamierzam przedstawić to to co zaczerpnąłem z 
książek. 

Moja interpretacja może nie być poprawna, lecz 
chcę podnieść tą kwestię by inni mogli dodać do 
swojej wiedzy do tego tematu i pomóc nam 
zrozumieć to lepiej.  



STRUKTURA ŚWIATŁA 

Światło posiada plazmatyczną strukturę tak samo jak plazma 
protonu i elektronu i stworzona jest z mieszanki spiralnych, 

heliksoidalnych cylindrycznych sił pól, bardziej 
kompozytowych sferycznych struktur mafs niż dynamiczna 

sferyczna struktura mafs materii jak plazma neutronów. 

 

 Źródło  Książka M.T. KESHE 



POJEDYNCZA SFERYCZNA PLAZMA 

Magnetyczne 
i grawitacyjne 
pola plazmy 

Matter 
Materia 

podstawowa 

Materia 
przejściowa 

Materia 



 Światło to cylindryczna wersja plazmy. 

 It has both Magnetical & Gravitational Fields Posiada zarówno 
magnetyczne i grawitacyjne pola. 

Posiada w sobie wszystkie 3 pola magnetyczne – pierwotne, 
przejściowe i materii. 

 Z tego powodu posiada swoją grawitację, masę i magnetosferę. 

Dynamiczna struktura która posiada moment i może nieść i 
przenieść ten moment jako energia do innych promieni światła, 
namacalnych i nienamacalnych istot. 



N 
S 

Materia podstawowa 

Materia 

Materia przejściowa 

N 

S 

Posiada zarówno Magnetyczne jak i Grawitacyjne pola. 

POJEDYNCZA WYDŁUŻONA ELIPTYCZNA PLAZMA 



Światło nie jest energią lecz 
FIZYCZNĄ ISTOTĄ PLAZMOWĄ, 
dokładnie jak plazma protonu 

lub elektronu. 



N 
S 

Materia podstawowa 

Materia 

Materia przejściowa 

N 

S 

Światło jakie 
widzimy 

Długopis 
zdrowia 

???? Posiada oba Magnetyczne i Grawitacyjne pola 



Sferyczna plazma Wydłużona plazma 

Pole / promień światła 



Plazma wodoru Plazma wodoru 

pole / promień światła 

Przykład 



PLAZMA PORUSZA SIĘ OD JEDNEJ DO DRUGIEJ 
JAKO PROMIEŃ. 

Plazma  /  Słońce 

Promienie 
plazmatyczne Plazma / Ziemia 



POLE SOI 

Jeden typ reaktora 
oddziałujący z małym 
zakresem pól. 

 

 



Każda roślina / 
reaktor oddziałuje z 
polami słońca i 
ziemi. 

 

Wiele reaktorów 
oddziałuje z 
ogromną ilością pól. 



PODSUMOWANIE 

Pola są wokół nas przez cały czas. 

Tylko gdy znajdą dopasowany element zaczną 
oddziaływać z nami lub roślinami. 

Posiadając w tylko jeden rodzaj rośliny 
brakuje ci wszystkiego innego, cieszysz się 
okruszkami. 



PYTANIA I KOMENTARZE 



 PROTOKÓŁ 
UŻYCIA PLAZMY 

Farmy i ogrody  



Wysłano nam sporo wiadomości w jaki sposób użyć plazmy w 
ogrodach i na farmach. 

Opracowałem standardową procedurę którą możemy 
zastosować. 

 Założeniem jest nagromadzenie większej ilości informacji z 
całego świata. 

W ten sposób możemy zebrać odpowiednią bazę danych  w jaki 
sposób plazma oddziałuje na różne rośliny w różnych 
klimatach. 



KROK  1 
 Jeśli hodowałeś coś na farmie zanim miałeś jakiekolwiek historyczne dane o zbiorach i 

dniach dojrzewania etc. 

 Zbierz to wszystko razem aby wytworzyło  punkt wyjścia  twojej farmy. 

 Zakładam to ponieważ gdy zaczniesz używać plazmy na swojej farmie staje się to bardzo 
trudne by zrobić porównanie w roślinach. 

 Jak wiemy interakcje pól i wpływ pól pokrywa duże tereny. 

 Więc jedynym sposobem by zmierzyć wpływ  i działanie plazmy na twojej farmie będzie 
porównanie wyników  

 Utrzymuj aktualne rejestry i zdjęcia tego co robisz z plazmą na swojej farmie. 

 



KROK 2 
 Namocz nasiona w ciekłej plazmie CO2. 

 Poeksperymentuj z kilkoma nasionami mocząc je w wodzie ZnO i CH3  lub 
innymi ciekłymi plazmami które wyprodukowałeś. 

 Zróżnicuj czas namaczania od 1h do 10h. 

 Dla rolników używających mechanicznych systemów wysiewania: namoczcie 
nasiona na godzinę usuńcie wodę i pozwólcie im wyschnąć. 

 Powtórzcie ten proces na hybrydowych i nasionach GMO. Pozwólcie tym 
roślinom dorosnąć do końca do wyprodukowania nasion i zobaczcie czy 
nasiona będą żywotne. Obserwujcie jakiekolwiek zmiany. 



KROK 3 
 Obserwujcie róbcie notatki i wiele zdjęć. 

 Zapisujcie wszystko co wydaje się inne nawet jeśli wydaje się wam to tylko 
waszą wyobraźnią. 

 Obserwujcie:  

 Tempo wzrostu 

 Zbiory 

 Kolor i teksturę liści 

 Szkodniki 

 Cykle wzrostu 

 

 



KROK 4 
 Jeśli to możliwe pryskajcie swoje uprawy ciekłą plazmą GANSów. 

 Zapiszcie ile razy to robiliście. 

 as Eksperymentujcie z innymi urządzeniami plazmowymi:  

 Piłeczkami do ping ponga– pokazanymi przez Rossa na 9 
Warsztacie 

 Twórzcie i umieszczajcie podwójne reaktory wokół farmy. 

 Eksperymentujcie z dynamicznymi reaktorami nawet jeśli 
używacie zwykłych wentylatorów od komputera. 

 



KROK 5 
 Kontynuujcie z normalnymi praktykami nawożenia ziemi, czy to 

kompost czy to sztuczne nawozy. 

  GANS CO2, CH3 i ZnO  to nie nawóz. 

 One tylko zmieniają środowisko wokół roślin. 

 GANS wody morskiej jest jedynym który możemy uznać za nawóz 
ponieważ doda do waszej ziemi 90 różnych pierwiastków.  



KROK 6 
 Te wytyczne są tylko po to by pomóc wam przejść przez 

proces. Starajcie się eksperymentować na różne sposoby. 

Nic nie będzie złe. Nauczyliśmy się więcej z naszych 
nieudanych eksperymentów niż z tych udanych. 

Robiąc to miejcie zabawę. Będziecie pomagać ludzkości 
odzyskać niezależność żywieniową. 



REAKTORY 
UMIESZCZONE W 
PLASTIKOWYCH 
POJEMNIKACH BY 
UCHRONIĆ JE OD 
DESZCZU 





PYTANIA, DYSKUSJA 
I INFORMACJE 

ZWROTNE 



TYMCZASOWY KONTAKT 

plasmagardeners@gmail.com 



NASTĘPNY 
WARSZTAT 

14 MAJA 2017 


