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Conform îţelegerii pe care o am în acest moment

https://www.youtube.com/watch?v=gcym1j53g2Q


Diferenta de Potential Plasmatic 
https://www.youtube.com/watch?v=oAr6IPnKIes

Kate Tiss

John, de la centrul de cercetare din Arizona a 

prezentat o parte din testele făcute pentru studierea

câmpurilor magnetice şi gravitaționale, cu ajutorul

MAGRAV-urilor. Au folosit ca sistem de bază 6 

MAGRAV-uri pentru bucla gravitațională şi 12 

MAGRAV-uri pentru bucla magnetică.

Au pus în evidenţă distanța și forma câmpurilor cu 

ajutorul creioanelor de detectare a câmpului electric 

și magnetic.

https://www.youtube.com/watch?v=oAr6IPnKIes


Diferenta de Potential Plasmatic 

• Diferenţa de putere dintre cele două bucle reprezintă tensiunea 
(diferenţa de potnţial)

• În starea de materie multiplicarea se face prin însumare, iar în plasmă 
multiplicarea se face prin ordin de marime.

• Diferenţa de putere şi diferenţa de curgere (curentul) dau puterea 
sistemului.



Crearea Conditiilor de Zbor – 5
https://www.youtube.com/watch?v=X_nN7OEcCH4&t=324s

Kate Tiss
• Creaţi un câmp pe direcţia de 

deplasare, măriţi cămpul magnetic şi 
zburaţi în vacuum, fără rezistenţă şi în 
siguranţă. Sa extins scutul atmosferic.

• La avioane coada este în spate în 
tehnica spaţială plasmatica coada este 
în faţă, conduceţi printr o zonă 
protejată, deoarece voi o controlaţi.

• Al doilea pas se refera la margelel lui 
Alecz.Cu ele faceţi o buclă de reacţie 
cu care alimentaţi formaţia stelară. 

• Se formeaza două circuite, unul in Y 
care dezvoltă tensiune (diferenţă de 
potential) şi celălalt în ∆, care dezvoltă 
flux (curent).

https://www.youtube.com/watch?v=X_nN7OEcCH4&t=324s


Crearea Conditiilor de Zbor – 5

• La fel este şi pentru generatoarele autosuficiente.
La fel lucrează şi celulele umane, la fel şi 
aminoacidul.

• Deasupra în mijloc se pune GANS de CH3 în 
reactor (tripodul) iar în celelalte diferite GANS-uri.

• Aşa puteţi crea ridicarea, zborul.
• Dar nu aţi structurat, încă, nava ca să puteţi zbura.
• Trebuie să faceţi pereţii să aveţi un conţinut sigilat 

şi dacă îl faceţi ca un balon şi creaţi suficientă 
reducere de masă, balonul va zbura.



Atelierul 149 al Căutătorilor de Cunoaştere
Crearea Conditiilor de Zbor - 4 

https://www.youtube.com/watch?v=p2a9Uk_LCWA&t=608s
Kate Tiss

• Dacă ai două reactoare, în reactorul central se pun GANS-uri puternic 
oxidante, CO2, ZnO, CuO2, GANS din alamă, argint (Evitaţi plumbul) şi 
puneţi o anumită cantitate de Al (folie 2x2 cm ex.) şi puţin caustic rece.   
Mai puneţi 5% CH3 GANS.

• CH3 dă energie, Al şi causticul dau energie suplimentară şi fac anumite 
interacţiuni. Hidrogenul dă şi oxigenul ia, aşa se crează dinamismul.

• Reactorul exterior trebuie să conţină CH3, folie de Al (proporţinal cu 
volumul) şi puţin caustic.

• Oxidarea Al va începe in reactorul central, se poate adauga puţin CO2 în 
reactorul exterior pentru oxidarea Al deasemenea.

• Sigilezi miezul central şi nu mai umbli la el.
• Trebuie să rotiţi cu minim 5-7 mii de RPM.
• Dacă nu apare reacţie, se deschide reactorul exterior şi se mareste 

cantitatea de Al ( 8x8, 12x12, 16x16 cm)
• Se adauga puţin cate puţin până când se observă că se ridică miezul central 

si se roteşte singur. Atunci de deconectează motorul si se observă echilibrul 
dintre reactoare. Dacă toate arată la fel se va obţine zborul structurii.

https://www.youtube.com/watch?v=p2a9Uk_LCWA&t=608s


Crearea Conditiilor de Zbor – 4
149 KSW
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