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Realizarea GANS-urilor de hidrogen deuteriu şi tritiu
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• Mr Keshe - Când vreţi să faceţi tritiu, nu 

faceţi de fapt tritiu, faceţi un GANS care 
se comportă ca proprietăţile tritiui.

• Dacă vă uitaţi la tritiu este, mai mult sau 
mai puţin, trei neutroni din CH3, trei 
protoni , trei electroni şi încă trei 
neutroni suplimentări.

• Dacă vă uitaţi la CH3, înţelegând 
procesul la nivel plasmatic şi dacă vă 
întoarceţi la primul reactor pe care l-aţi  
făcut , cel de CO2, cu placa de cupru 
nano şi placa de zinc, unde aţi creat 
condiţiile de atragere a carbonului, dacă 
aţi crea o incintă închisa şi aţi întroduce 
CH3, acolo, într-un container, carbonul 
din CH3 va fi extras iar în container va 
rămâne plasmă pură de nivelul tritiului.

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


Realizarea GANS-urilor de hidrogen deuteriu şi tritiu
• Nu uitaţi, o numim plasmă de tritiu. În stare de materie sunt trei atomi de hidrogen,  în stare 

de plasmă se comportă diferit. Dacă în stare de materie avem trei protoni şi 3 electroni, în 
stare de câmp plasmatic, un proton rămâne la fel dar acumularea câmpurilor plasmatice a 
celor trei electroni vor crea doi neutroni şi veţi avea de fapt proprietăţile puterii tritiului ca 
material plasmatic. 

• Ceea ce colectaţi în container este plasmă pură de tritiu şi este secretul combustibilului 
tehnologiei spaţiale.

• În tehnologia spaţială lucraţi aşa: H,D,T ; sau invers, în funcţie de ce vreţi să faceţi.
• Fluxul dintre acestea, dacă puteţi să le conectaţi şi înţelegeţi cum să o faceţi, instantaneu pot 

să devină gravitaţional sau magnetic.
• Aşa alimentaţi sistemul vostru într-o navă spaţială .
• În acelaşi fel puteţi produce deuteriu sau hidrogen, nu vorbim despre structura atomică sau 

moleculară, vorbim despre plasmă.



Realizarea GANS-urilor de hidrogen deuteriu şi tritiu
• Mr Keshe - John vrei să ne înveţi cum să facem deuteriu.
• John - Vom schimba nivelul de putere când producem CH3, tensiune mai mare şi în loc de 

portocaliu vom obţine culoarea neagră. Şi acel material negru de la fundul containerului, pe 
care mulţi îl aruncă, este deuteriu.

• Faceţi CH3 cu placa de cupru nano şi plasă de păsări (sârmă de fier zincat). Normal facem 
fără curent, dar acum alimentată cu 0.5 V, cu  (-) pe stratul nano şi (+) pe plasă.

• Dl Keshe intervine şi transmite că  Armen spune că se conectează invers  (-) pe non nano 
acoperit şi (+) pe nano acoperit.

• Şi obţineţi deuteriu de culoare neagră.

• Pentru obţinerea hidrogenului luăm o sticlă de Coca-Cola (PET), o nano acoperim, punem un 
tub care să iasă din sticlă de Coca-Cola  şi să între în alt container cu apă sărată. Punem un 
electrod de carbon (grafit ) în apa sărată şi altul în sticla de Coca-Cola care are şi ea apă 
sărată şi ceva material caustic.

• Tot în sticla de Coca-Cola se pun şi bucăţele de plastic , pentru a extrage H din plastic. Se face 
o gaură în sticla de Coca-Cola la nivelul apei pentru conexiunea cu electrodul.

• Procesul durează ceva timp şi colectăm trei materiale diferite, unul albăstrui, în sticla de 
Coca-Cola, unul predominant negru, în container şi altul auriu, unde tubul intră în apa sărată

• Fiecare are proprietăţile hidrogenului, chiar dacă acţionează puţin diferit.



Realizarea GANS-urilor de hidrogen deuteriu şi tritiu
• Mr Keshe - Nu am făcut niciodată aşa de complicat. Cel mai simplu de produs hidrogen este 

din aluminiu.
• Procesul trebuie să fie încet, puneţi caustic rece şi lăsaţi să se evapore încet. Veţi observa un 

GANS negru la fund şi acesta este GANS-ul de aluminiu iar gazul degajat este hidrogen 
atomic.

• Puteţi crea şi în condiţie plasmatică, dacă aţi înţeles ce am explicat mai devreme , cum am 
extras  C din CH3, putem crea o condiţie a câmpului de CE, în acel proces, pentru a crea 
deuteriu.

• În acest sistem puteţi crea tritiu, deuteriu şi hidrogen atomic în condiţie plasmatică. 
• Dacă creaţi condiţia câmpului de CH2 în containerul de sus obţineţi hidrogen. 
• Procesul de producere a CH şi CH2 este extrem de uşor.
• Se poate folosi o cutie de plastic dar trebuie să fie în totalitate 

sigilată (închisă ermetic). Pe măsură ce carbonul este scos din CH3,                                              
se schimbă culoarea.

• Se poate face şi cu plăcile în afară dar atunci containerul trebuie să 
fie foarte îngust.

• Dacă CH3-ul îl pui într-un container de sticlă obţii un tritiu pur. 



Realizarea GANS-urilor de hidrogen deuteriu şi tritiu
• Acest tritiu nu este radioactiv , dar este foarte volatil energetic, dacă îl atingi, te încărca, 

trece prin tine, îi simţi energia. Cei care ajung în apropierea lui nu vor mai mânca cu zilele, 
pentru că este un transfer instantaneu de energie de un potenţial foarte mare şi corpul 
primeşte tot ce are nevoie dintr-o dată. Aceasta este o modalitate de a te hrăni în spaţiu, 
folosind tritiu.
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