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Subtitrare Kate Tiss
• Săptămâna trecută am dezvăluit modul în care  vedem tehnologia spațială.
• Un punct fundamental este înţelegerea procesului de alimentare cu combustibil.
• Nu veţi obţine decolarea, deplasarea şi construcţia fizică a entităţii până nu veţi realiza cele 

două condiţii simultan: 1. Sistemul dinamic care este sistemul Magrav-urilor , sistemul 
pentru fizicalitate. 2. Sistemul formaţiei stelare  care este sistemul de zbor şi care cuprinde 
conexiunea  Y (tensiunea , diferenţa de potenţial) şi conexiunea D (fluxul de curent ). Acestea 
sunt independente dar în acelaş timp împletite. Interacţiunea totală dintre cele două vă vor 
da OZN-ul.

• Unde primul sistem va asigura deplasarea şi al doilea decolarea.
• Rotirea discului crează ciuperca sferică, lasă să vină câmpurile din partea de sus şi permite 

mişcarea pentru poziţionarea gravitomagnetica faţă de planetă sau altă poziţie. 
Interacţiunea straturilor celor două sisteme de miezuri care crează decolarea cu al treilea 
care crează fizicalitatea, face posibilă apariţia şi manifestarea OZN-ului. (7:00)



Crearea condițiilor de zbor 8.

• Dacă faceţi mai multe din acestea, mici, poziţionate în anumite zone cu anumite puteri, 
puteţi să vă faceţi o maşină zburătoare, ceea ce am făcut şi am vrut să arătăm în Eindhoven.

• Problema este cu ce combustibil alimentaţi miezurile. Dacă alegeţi un combustibil din 
materialele de pe Pământ, veţi fi limitaţi la Pământ. Dacă alegeţi din zona gazelor veţi fi în 
zona de zbor dar nu veţi avea aces în zona materiilor. Alegerea combustibilului vă dă 
dimensiunea zborului.

• Prin poziţionarea miezurilor se poate schimba forma navetei. Se pot face astfel locuinţe cu 
geometrie variabilă pe care le puteţi inpacheta şi muta.

• Înţelegând tehnologia puteţi face transport feroviar fără şine de cale ferată. Se poate evita
distrugerea padurilor de catre calea ferateă. Nu este ceva nou , D-l Keshe a oferit aceasta 
ţărilor Centrafricane, acum trei, patru ani.

• Încurajăm tinerii să se orienteze spre crearea de noi computere spaţiale care operează cu 
Gans. Tot ceea ce trebuie să facă este să transfere cunostiintele în interacţiunea emoţiilor 
sufletui uman şi emoţiile (miscarea ) Gansurilor din reactoare. Aţi văzut această interacţiune 
în Arizona. Atunci când s-au apropiat de reactoare acestea şi-au modifiact turaţia.

• (16:22)



Crearea condițiilor de zbor 8.
• Acum, că vedeţi întreaga dezvoltare, am ajuns în punctul 

în care avem nevoie să construim sisteme care produc 
energie plasmatică. Mulţi aţi căutat surse de energie în 
tehnologia spaţială pentru a alimenta reactoarele.

• Trebuie să înţelegeţi că energia, folosită pentru rotirea 
reactoarelor, este de natura vibraţiei electronilor, care 
este din cele mai slabe.

• Intorceti-vă la următoarele cunostiinte:
• -formatiunea stelară, conexiunile Y şi D
• -alimentarea plasmei, care este mult mai puternică 

decât vibraţia electronilor (cercul ecuatorial). Trebuie s-o 
atingeţi.    

• -margelele lui Aleks, conectate la Y (intrare) şi la D 
(ieşire). Nu uitaţi folosirea condensatorilor

• Aveţi acum sursa de energie pentru reactoare.
• Este nevoie de timp, pentru mărgele şi pentru unitatea de 

amplificare (formaţiunea stelară), pentru dezvoltarea 
curentului şi tensiunii, conform cu sarcină  reactoarelor. 
Cu cât încărcaţi mai mult cu atât mai mare tensiune 
primiţi. (20:40)



Crearea condițiilor de zbor 8.
• Forma de energiei depinde alegerea combustibilului în reactoare.
• De nenumărate ori am spus să cautati H. Găsiţi o metodă să produceţi H în stare de Gans. H 

ca plasmă este cheia mişcării câmpurilor în Univers.
• Puteţi crea o condiţie chiar şi pentru plasma hidrogenului, pentru a se comporta ca şi 

carbonul, ca să vă dea o structură cristalizată, pentru a realiza fizicalitatea.
• Intorceti-vă la structura diamantului. De ce în corpul omului un material specific crează o 

formă solidă, cristalină, tangibilă pe care o numiţi calciu, structura osului uman. C13 într-o 
orientare specifică a celor trei staturi ale lui, devine Ca. Calciul nu vine din stomac şi 
formează osul, energia şi poziţionarea câmpurilor dictează ca acea energie să se transforme 
în materia fizică a osului. (Vezi Crearea cojii oului ). Înţelegeţi cum corpul uman face ţesuturi 
moi, ţesuturi transparente şi puteţi face la fel în structura casei sau a aparatului de zbor. 
Puteţi face orice ţesuturi pe baza hidrogenului. Structura de diamant a hidrogenului este una 
dintre cele mai solide structuri din Univers.

• CO2, gaz fiind, dacă îl facem  Gans şi îl uscăm,  îl putem ţine fizic în mâna, contrar legilor 
fizicii. În viitor omul va putea face orice material plecand de la Gans de H, în stare solidă. 

• Câmpul magnetic plasmatic al H şi în special al deuteriului este cheia călătoriilor spaţiale. 
Acesta nu este influenţat de mediul în care intră, datorită puterii  celui mai mic numitor 
comun (Vezi Înţelegerea zborului). Dacă folosim alte materiale, cum ar fi CuO, riscăm să 
pierdem scutul, prin diluare în mediul înconjurător.

• Deci sarcina  celor care lucrează pentru zborul spaţial este să dezvolte Gans-ul de H. 
(28:05)



Crearea condițiilor de zbor 8.
• Aţi văzut cum aţi creat C solid, sub forma Gans-ului de CO2 uscat. Intelege-ti şi extindeţi 

cunostiintele şi veţi putea crea Gans de H. Şi când veţi înţelege structura Gans-ului plasmei 
de H va trebui să găsiţi sufletul H. Şi atunci veţi înţelege funcţionarea Creatorului. Ca şi în 
cazul sufletului, în structura conexiunii cu emoţiile sale, puteţi manifesta orice, de la 
hidrogen fără să atingeţi hidrogenul . Aceasta reprezintă cunoaşterea călătoriei în interiorul  
Unicos-ului.

• Înţelegeţi că separarea nu există. Cooperarea, colaborarea şi interacţiunea este cheia 
dezvoltării şi succesului obţinerii hidrogenului în stare de Gans, a hidrogenului în stare nano 
materială, a hidrogenului ca putere de câmp.

• Aceasta este şcoala unde aţi învăţat alfabetul , iar acum trebuie să puneţi alfabetul la un loc 
pentru a forma propoziţii.
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