
PUBLIC TEACHING FOR GROWERS AND GARDENERS IN ENGLISH 

LECȚIE PUBLICĂ 

PENTRU GRĂDINARI 

ȘI CULTIVATORI 

 Duminică 11 Decembrie 10 AM ora Romaniei 

Fiecare a 2-a și a 4-a Duminică al lunii 
Lecția va include 

Înțelegerea de bază a plantelor/oamenilor verticali și cum funcționează aceștia plasmatic 

Aplicații de bază ale tehnologiei plasmatice pentru grădinărit, cultivare și reabilitarea mediului 

Înțelegerea plasmei și crearea abundenței prin interacțiunea câmpurilor, ne permite 

Să vedem lumea din jurul nostru așa cum este ea cu adevărat 

Alăturați-vă aventurii noastre în descoperirea plasmei   

 

 Alăturați-vă pe ZOOM  https://zoom.us/j/921749720 

 
 

https://zoom.us/j/921749720


FORMATUL LECȚIEI 

Lecție teoretică pe concepte specifice 

Apoi ne vom întoarce la slide-uri și deschidem 
sesiunea de întrebări și discuții. 

Prezentarea aplicațiilor practice și utilizarea 
Plasmei 

Sesiune de întrebări și discuții 

Forum deschis pentru păreri și contribuții ale 
grupului 
 



ATELIERUL DE LUCRU 
AL GRĂDINARILOR 
ȘI CULTIVATORILOR 

  
11 DECEMBRIE 2016 



SUMARUL ATELIERULUI DE LUCRU 1 

Conceptul 1  Oamenii Verticali 

 

Conceptul 2  Plantele interacționează cu câmpurile 

 

Conceptul 3  Plantele sunt reactoare vii 

 

Klaus ne-a dat de asemenea o perspectivă asupra 

metodei de testare cu CO2 și a inelului de compost.   



ATELIERUL DE LUCRU DE ASTĂZI 

• Indicarea câtorva exemple din natură, explicând unele din conceptele pe care 

le-am prezentat săptămâna trecută 

 

• Bucuria Buruienilor 

 

• De ce funcționează Gans-ul de CO2? 

 

• Focurile în Natură 

 

• Inelele Tubulare cu Plasmă Lichidă  

 

 



BUCURIA 
BURUIENILOR 

Înțelegerea pe mai departe a 

modului în care plantele utilizează 

câmpurile pentru creștere. 



VIZIUNEA CURENTĂ ASUPRA BURUIENILOR 

Viziunea curentă asupra buruienilor este că ele 
sunt nefolositoare, nu servesc nimănui și trebuie să 
fie otrăvite. 

Ele întotdeauna cresc acolo unde nu dorim ca ele 
să crească. 

Ele sunt primele plante ce cresc pe un teren arid. 

Ele sunt capabile să supraviețuiască în condiții 
foarte aspre. 



BUCURIA BURUIENILOR 

Buruienile sunt de asemenea Entități Vii 
“Oameni Verticali” 

Ele sunt reactoare vii 

Ele au un rol foarte special în natură. 



PRECUM SUS AȘA ȘI JOS  

NATURA ÎNTOTDEUNA 
CAUTĂ 

ECHILIBRUL 
sol 



SOLURILE EXPUSE DIN AGRICULTURĂ 

Natura va vrea să acopere solurile deschise pe cât de 
repede posibil, deoarece ele sunt ca o rană deschisă pe 
pielea noastră - dezechilibru. 

Pentru a face asta prima dată apar buruienile, deoarece 
ele au abilitatea de a crește foarte repede în condiții 
foarte dure. 

 Ele sunt capabile să-și împrăștie semințele, și foarte 
repede solul este acoperit de buruieni. 

Asta este foarte bine. De ce? 



MINERALE DIN BURUIENI 

Păpădie Urzică 

Calciu Calciu 

Fosfor Magneziu 

Fier Fier 

Sodiu Zinc & Cupru 

Potasiu Potasiu 



Un sol expus, care este o “Entitate Vie” va încuraja 
creșterea multiplă la început a buruienilor. 

Gândiți-vă la câmpurile Magravs ale unui sol 
deschis, față de uriașa varietate a câmpurilor 
Magravs din zonele cu vegetație. 

Tipurile de buruieni ce vor crește vor varia de la 
zonă la zonă și funcție de condiția solului. 

Buruienile reprezintă modul naturii de a încerca 
restabilirea echilibrului.  

 

SOLURILE EXPUSE DIN AGRICULTURĂ 



Deci prin permiterea multiplicării buruienilor, moartea și 
introducerea lor înapoi în sol, însămânțarea și repetarea 
acestui ciclu – natura adaugă înapoi în sol o multitudine 
de elemente, amino acizi și materiale organice. 

Acesta în schimb hrănește organismele din sol. Ele se 
multiplică și-și fac treaba, eliberând elemente 
suplimentare în sol. 

Aceste schimbări ale câmpurilor, le indică altor semințe 
că condițiile sunt acum bune, pentru ca o mai mare 
varietate de semințe să germineze. 

 

SOLURILE EXPUSE DIN AGRICULTURĂ 



 În timp buruienile se vor reduce și alte varietăți de 
plante vor începe să crească. 

Aceste alte varietăți de plante de asemenea se 
adaugă la diferitele elemente, amino acizi, 
rezultând o structură a solului plină de viață. 

Când solul “Viu” este echilibrat, vom avea o 
varietate de plante “vii” la suprafața acestuia, care 
este de asemenea echilibrată. 

SOLURILE EXPUSE DIN AGRICULTURĂ 



Totul 

interacționează 

cu totul, 

pentru găsirea 

echilibrului. 



SUMAR 

 Natura este de departe mult mai inteligentă decât credem noi. 

 “Buruienilor” au căpătat o proastă reputație datorită lipsei 
noastre de înțelegere a ceea ce face Natura. 

 Cred că este timpul să redenumim buruienile ca și 
“VINDECĂTORI”, deoarece ele vindecă solul și sunt de asemenea 
utilizate în medicină pentru a vindeca oamenii și animalele. 

 Ați auzit adesea povești de la oameni care s-au îmbolnăvit și care 
au descoperit că anumite buruieni au început să crească brusc în 
grădina lor. S-a dovedit că aceste buruieni pot vindeca acele boli. 



TREI ABORDĂRI PRACTICE ALE BURUIENILOR 

 Smulgeți-le și lăsați-le pe sol. Ele se vor descompune înapoi în 
sol. 

 Colectați diferite buruieni pe care le-ați identificat și faceți Gans 
cu ele. Apoi puteți bea apa de pe acel Gans și puteți stropi 
grădina cu această apă 

 Dacă nu doriți buruieni în grădina voastră, smulgeți-le și ardeți-
le. Această cenușă va conține elementele și carbonul din plante. 
Puneți această cenușă înapoi în grădină. 

 Începeți să înțelegeți și să cercetați ce buruieni aveți în grădină. 

 



DE CE 
FUNCȚIONEAZĂ 

CO2? 



MASA ATOMICĂ A CO2   

 CO2 

Carbon  12 (Masa Atomică) 

Oxigen  16 

Oxigen  16 

Total  44 

CO2 are o Putere a Câmpului 

Magnetic și Gravitațional de 44 



DESCOMPUNEREA PE ELEMENTE 
A PLANTELOR ȘI ANIMALELOR 

 Plante 
 

Oxigen  45% 

Carbon  42 – 45% 

Hidrogen 6% 

Azot  0.1-6% 

  +- 96% 

Oameni / Animale 
 

 Oxigen  63% 

 Carbon  26% 

 Hidrogen 9% 

 Azot  1.25% 

   +-96% 



AMINO ACIZI 
 Amino acizii sunt făcuți din C – O – H – N în diferite combinații, pentru a crea 

o mare varietate de amino acizi în Plante, Animale și toate creaturile vii. 

 
 CO2 

Carbon       
(Masa Atomică) 

Oxigen  

Oxigen  

 

 Plante 
Oxigen 45% 

Carbon  42 – 45% 

Hidrogen 6% 

Azot  0.1-6% 

   

Oameni / Animale 
 Oxigen 63% 

 Carbon  26% 

 Hidrogen 9% 

 Azot  1.25% 

    Carbonul și Oxigenul din CO2 se leagă cu Carbonul și Oxigenul 

din Plante și Animale. 



PUTEREA CÂMPULUI CO2 ȘI A AMINO ACIDULUI 

 CO2 

Carbon  12 (Masa Atomică) 

Oxigen 16 

Oxigen 16 

Total  44  

                Amino Acid  

Carbon  12 (Masa Atomică)  

Oxigen  16 

Hidrogen   1 

Azot  14 

Total  43 



FOCURILE 
DE PĂDURE 

Înțelegerea lor din 

Perspectivă Plasmatică 



DE CE EXISTĂ O CREȘTERE SPECTACULOASĂ 
A VEGETAȚIEI DUPĂ UN INCENDIU? 



ÎNȚELEGEREA FOCURILOR DE PĂDURE 
PERSPECTIVA PLASMATICĂ 

Când o pădure arde și ard și plantele, în urmă rămâne 
cenușă. 

Ceea ce rămâne de la plante după incendiu, este carbon 
și minerale. Hidrogenul Azotul și Oxigenul au fost 
eliberate pe durata incendiului. 

Mineralele și carbonul din plante va fi în stare Nano. 

Apoi vine ploaia. 

 



Apa de la ploaie se amestecă cu cenușa de la incendiu 
(soda caustică) și penetrează în straturile superioare ale 
solului. 

O condiție ușor alcalină se creează în sol. 

Această condiție alcalină va reacționa cu mineralele din 
sol, producând Nano materiale suplimentare ale 
elementelor. 

Acesta este același proces cu cel folosit de noi la 
realizarea hranei în stare Gans. 

ÎNȚELEGEREA FOCURILOR DE PĂDURE 
PERSPECTIVA PLASMATICĂ 



Toate solurile conțin diferite săruri (Na, K, Mg) 

Deci acum noi avem aceste Nano materiale cu 
diferite săruri și apa de ploaie în sol. 

Ceea ce se produce este un Gans al diferitelor 
elemente din sol. 

Exact același proces ca atunci când creăm Gans-uri 
de CO2, CuO. 

 

 

ÎNȚELEGEREA FOCURILOR DE PĂDURE 
PERSPECTIVA PLASMATICĂ 



Acest proces a îmbunătățit solul – astfel 
permițând biologiei solului să se îmbogățească, iar 
acesta în schimb furnizează o zonă abundentă în 
câmpuri pentru ca noile plante ce vor crește să le 
utilizeze. 

Suplimentare, ploaia va adăuga câmpurile azotului 
și a amino acizilor în sol. 

Aceasta este calea Naturii de a reface Echilibrul. 

 

 

ÎNȚELEGEREA FOCURILOR DE PĂDURE 
PERSPECTIVA PLASMATICĂ 



ÎNTREBĂRI ȘI 
DISCUȚII 



INELELE 
CU PLASMĂ 

LICHIDĂ 

Crearea Câmpurilor Toroidale 

În Jurul Plantelor 



BRĂȚĂRI PENTRU OAMENI 

Pentru că am făcut multe 

brățări pentru oameni și am 

văzut rezultate extrem de 

pozitive, vă voi împărtăși o 

metodă rapidă și ușoară de 

realizare a lor. 

Ele pot fi mărite pentru orice 

utilizare, în jurul trunchiurilor 

copacilor, sau în jurul tulpinilor. 



TUB DE VINIL TRANSPARENT 

Tuburile de vinil transparente sunt utilizate pentru 

irigare. Mărimea lor este de 5mm. 

Pentru unirea lor aveți nevoie de un manșon de o 

mărime mai mică sau mai mare. Aici folosesc o mărime 

mai mică, pentru a arăta îngrijit. 

Introduceți manșonul 10mm într-un capăt al tubului și 

apoi tăiați-l la 10mm pentru a-l putea introduce în 

celălalt capăt. 

Utilizați o seringă pentru a umple ușor cu plasma 

lichidă dorită, eliberând bulele de aer. Odată umplut 

tubul, uniți cu grijă capetele. 

Tăiați o sârmă de aproximativ 30cm lungime. 

Înfășurați-o strâns peste îmbinare pentru a păstra 

strâns tubul pe manșon. Aceasta ar trebui să nu 

permită desfacerea brățării. 



TUBURI CU ÎMBINĂRI RIGIDE  
UMPLUTE CU ȚESUT PENTRU ANIMALE 

Ușor de îmbinat pentru capete 

mari, cum sunt la vaci sau oi.  

Mai puține scurgeri dacă sunt 

saturate cu țesut. 



TUB DUBLU PENTRU TEST 
Acest tub dublu are ZnO în tubul central și  

CO2 în tubul exterior. Câmpuri foarte 

puternice. Îmbinarea tubului exterior se face 

cu un manșon mai mare, iar a tubului interior 

cu unul mai mic, pentru a nu obstrucționa 

curgerea. Experiment  pentru cei interesați. 

Realizați 2 curgeri separate și în sens opus, 

cu mici pompe, și vedeți cât de puternice sunt 

câmpurile din mijloc. 



TUBURI PE RAMURILE PRINCIPALE ALE COPACILOR. 
COPACUL ESTE CIRCUITUL. 



TUBURILE FOARTE MICI CREEAZĂ TOTUȘI UN EFECT. 



EXPERIMENTAREA BRĂȚĂRILOR 
CU GHEAȚĂ 



Blocul de gheață s-a spart 

imediat după ce l-am scos 

din vas. Imediat sub 

brățara suspendată se afla 

o bulă fie cu aer fie cu apă 

neînghețată. 

Câmpuri puternice radiind 

dinspre câmpul toroidal. 



ÎNTREBĂRI 
ȘI DISCUȚII 



URMĂTORUL 
ATELIER DE LUCRU 
AL GRĂDINARILOR 
ȘI CULTIVATORILOR 

IANUARIE 2017 


