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Conform îţelegerii pe care o am în acest moment

Zbor-7

https://www.youtube.com/watch?v=g_6NcKuQ_oQ&feature=youtu.be

Subtitrare Kate Tiss

(0_13:40 ) Acesta este următorul pas în crearea condiţiilor de zbor pe care îl aducem intru-un
mod foarte practic.
În ceea ce vedem, prezentat de John, în Arizona, este o combinaţie de 6 reactoare în centru şi 12
reactoare exterioare, aşezate pe o platformă într-o formă specifică. John a mai pus un reactor
sus pe un tripod şi trei reactoare jos sub platformă (formaţie stelară).

Zbor-7
Linia centrală este pentru a da tangibilitate
forțelor de câmp.
Aceasta este o configuraţie pentru testare, pentru
a vedea câmpurile.
Dar în realitate niciunul din aceste câmpuri (cercul
exerior) nu poate ţine un flux constant al
câmpurilor. De aceea trebuie să facem această
platformă să fie dinamică.
Când vedem OZN-uri, acestea au pe mărginea
exterioară lumini care se rotesc. Acestea sunt
reactoarele exterioare care pot fi până la 360,
pentu un control total.
Deci următorul pas este să extindem câmpurile,
cu cele patru reactoare rotative. Şi dacă rotim
discul creem o graniţa solidă, cu forma de care
avem nevoie, pentru sistemul de zbor.

Zbor-7
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• În această configuraţie, câmpul magneto-gravitational are această formă.

Zbor-7
Dacă eliminăm cele şase reactoare centrale, câmpul va lua următoarea formă (verde).
Reactoarele centrale sunt suplinite de cele trei reactoare de la bază şi vedeţi forma OZNului.

Dar câmpurile sunt statice, nu pot fi găsite. Trebue să facem această linie să fie dinamică
(mov). Distribuţia câmpurilor va fi constantă, distribuţia schimbării câmpurilor va fi acolo şi
….
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…sunteţi bineveniţi să vedeţi primul dumneavoastră OZN.

De la acest sistem se aşteaptă 250_500 T
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Avem o linie, similară cu 129 T, o linie intermediară şi partea slabă.
Dacă adăugăm şi reactoarele centrale realizăm compartimetarea navei spaţiale.
Aceasta este adevărata configuraţie a navei spaţiale.

13:40
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(13:40_26:50) Trebuie să faceţi ceva ca un monorai, pe care să montaţi, fără fricţiune,
reactoare rotative cu minim două miezuri, care să se poată roti liber.
Prin interacţiunea câmpurilor acestea se poziţionează unele faţă de altele (la fel ca
magneţii), ajungându-se la un Câmp Unificat. Şi dacă adăugaţi suficiente reactoare în direcţia
corectă atunci vor începe să ruleze pe pistă. Nu este nevoie de motoare. Apoi adăugaţi
reactoarle formaţiunii stelare, încărcaţi-le şi rotiţi unul din ele, pentru a porni fluxul de
câmpuri. Apoi aveţi OZN-ul d-voastra.
Nu mă întrebaţi de ce nu v-am spus de la început, pentru că trbuia ca voi să testaţi, să
experimentaţi, să vedeţi.
Înţelegem că nu este nevoie de nici un material de construcţie. În viitor, când cunoştiintele
voastre vor fi mai multe şi învăţăturile vor merge în adâncul spaţiului, nu veţi mai avea
nevoie nici de calea ferată. Veţi crea miezuri care când le puneţi unul lângă altul se vor
prinde în cerc singure, aşa sunt în adevăratele OZN-uri.
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• Nu avem nevoie de generatoare.
• Tot ceea ce trebuie să facem este să creem mişcarea câmpurilor, pentru a se putea
adapta la orice condiţii din Univers.
• Reactoarel se încarcă conform raţiei de masă. Cel mai slab câmp este la reactorul
din vârf.
• Formaţia stelară are o conexiune Y (creşte tensiunea, diferenţa de potenţial,
presiunea) şi o conexiune D (creşte curentul, fluxul).
• Combinaţia Y-D împreună cu linia ecuatorială duce la crearea imediată a sistemului
de zbor.
• Cu câteva sute de dolari puteţi să vă faceţi un OZN. Rămâne problema că este mic si
cum puteţi intra în el? Său puteţi să staţi deasupra, ca pe Pământ, în atmosfera sa.
• Dar combustibilul?

• 26:50
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Ce material permite solidifecarea în cele mai multe condiţii din Univers? Este vorba de
cristalizare. Şi unul din cele mai bune cristale din Univers este cel de carbon. Deci avem
materialul de bază. Şi pe de alta parte avem nevoie de hidrogen care poate crea
curgerea şi permite configurarea materiei solide unde doriţi.
Deci trebuie să producem Gans de C şi Gans de H şi să alimentăm reactoarele
proporţional cu masele.
Aţi creat Gans de CH3, carbonul va da soliditatea, hidrogenul curgerea.
Vă trebuie un Gans pe bază de C şi H, care să vă dea cristalizare şi transfer de energie.
Produceţi Gans de C într-un loc şi Gans de H în alt loc şi alimentaţi reactoarele conform
raţiei de masă. Dar trebuie să produceţi C şi H în stare nano, în stare de Gans, de
plasmă.
H este magnetic (acidic), C este gravitaţional
Gansul de C este negru şi nu adera la manuşi .
Trebuie să gasiţi o metodă prin care să produceţi CH, pe o bază atomică şi moleculară a
fiecăruia, în condiţie de Gans, de nano şi de plasmă.
Revine sticla de Coca-Cola.
Aveţi nevoie de difereţa de potenţial, în nano şi Gans, pentru a crea dinamismul
câmpurilor, sporită de prezenţa unuia mai puternic şi a altuia mai slab, pentru a crea
rotaţie şi solidificare conform cu puterea poziţiei.
Puneţi Gans de H la exterior cu puţin Gans de C , puneţi mult Gans de C la interior cu
puţin Gans de H şi obţineţi rotirea bilei plasmatice. Nu căutati mişcarea fizică. Căutaţi
interacţiunea câmpurilor. Asta este important.
(26:50_41:32)
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Unde este o culoare strălucitoare este reactorul, unde este intunecat este spaţiul dintre
reactoare.
Trebuie să aveţi doua căi de rulare care sa încapsuleze reactoarele şi un loc prin care să
adaugaţi reactoarele, asemanator cu lanţul de la bicicleta. Ele se vor roti şi puteţi să le
acceleraţi cu motorul reactorului din vârf.
Dar dacă alimenţi motorul de la retea veţi pierde energia.

Zidurile nu mai sunt necesare. Să-i lăsăm să construiască cât de multe le place. Mexico
City- Washington, 2-3 minute. Noi am stimulat, prin dezvoltarea programului de nave
spaţiale, unificarea omenirii nu separarea ei. Noi am studiat situaţia internaţionlă şi am
vazut timpul cănd se vor rupe barierele şi zidurile, fizice şi psihologice.
(41:32_51)

