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


Pregătirea omului pentru deplasarea în spaţiu
https://www.youtube.com/watch?v=aZ9z1iYQ9yE 

• În călătoriile spaţiale este imposibil să transportăm mâncare. (apă ……..)
• (Alimentarea se va face din câmpuri.)
• Cei care decid starea materială sau cea energetică a transportului, decid ce să se absoarbă.
• Într-una din tehnologiile spaţiale pe care le-am asumat şi învăţat, există ceea ce numim 

formaţiune stelară. Aceasta constă în trei reactoare la bază şi un reactor deasupra.
• Datorită gradientului câmpurilor va rezulta o curgere plasmatică ( 1_2_3) ca în figură. 

Reactoarele trebuie să fie gravitaţionale , să absoarbă, să atragă câmpurile din mediu.

• Aceste câmpuri se amestecă în centru, interacţionează şi ajung în vârf cu un ordin mai mare, 
ceea ce permite să radieze în exterior.

• Problema este că aceste reactoare nu furnizează tot spectrul de energii de care avem nevoie.



Pregătirea omului pentru deplasarea în spaţiu
• La navele spaţiale trebuie să întroducem un sistem, format din cel puţin 18 reactoare ecuatoriale, 

care are diferite aplicaţii şi avantaje. 
• Aceste reactoare au o direcţie de mişcare.
• Întoarceţi-vă la sistemul lui Peter unde, dacă  aveţi două sisteme dinamice, interacţiunea dintre 

câmpuri crează o ficţiune, care duce la crearea de câmpuri de ordin mai mare sau mai mic. De 
exemplu câmpul creat de reactoarele 6 şi 7.

• Dar dacă întroducem un nou reactor (tot experimentul lui Peter) se va produce ,în punctul opus, 
ceea ce se doreşte, material sau câmp energetic.

• Deci reactorul 6,7 şi 2 crează un nou câmp energetic în acea zonă. Şi aşa continuă interacţiunea 
fiecărui reactor cu fiecare (18 + 4 reactoare). Unele nave spaţiale ajung să aibă 3-10 mii de 
reactoare pe margine.



Pregătirea omului pentru deplasarea în spaţiu

• Cu cât mai multe reactoare cu atât mai multe combinaţii de câmpuri puteţi produce.
• În corpul uman avem miliarde de combinaţii şi aceste combinaţii sunt necesare pentru 

susţinerea fiecărei celule a corpului, dacă nu dorim să utilizăm hrană, pachete de energie.
• Ex. : Loterie  6 din 49 .  

(                                            = 13 983 816 )

• În cazul reactoarelor, dacă considerăm interacţiunea celor 18 reactoare ecuatoriale cu cele 4 
din formaţiunea stelară, avem 18 x 4= 72  , deci 49 devine 72  şi vom obţine miliarde de 
combinaţii.

• (Din punctul meu de vedere, spectrul energetic al câmpurilor este mult mai larg datorită 
rotirii reactoarelor ecuatoriale. Nu este vorba doar de numărul de combinaţii între 
reactoare dar şi faptul că distanta dintre ele se modifică continuu, ciclic.)

• Şi în funcţie de cât de multe reactoare puneţi pe margine creaţi un spectru total al energiilor 
care sunt necesare pentru supravieţuirea în spaţiu. 

• În felul acesta nu mai trebuie să transportaţi hrană.



Pregătirea omului pentru deplasarea în spaţiu

• Trebuie să înţelegeţi că întreaga dezvoltarea a proceselor energetice din corpul omului au loc 
conform cu divizarea câmpurilor gravitaţionale şi magnetice.  De exemplu interacţiunea 
dintre trei reactoare crează un câmp pentru selectarea unghiei, iar interacţiunea dintre alte  
trei reactoare vor cerea un câmp pentru altceva.

• Deci prin interacţiunea formaţiei stelare în sistemul navei spaţiale, permitem crearea 
întregului spectru de energii necesare pentru viaţa în spaţiu, fără a consuma nici o mâncare.

• Există şi câmpuri energetice care trec de nivelul energetic al sufletului omului, care permit 
elevarea sufletului omului. Deci când ajungeţi în spaţiu, ajungeţi într-o zonă, într-o condiţie 
în care omul devine om al păcii.

• Nu mai trebuie să amestecaţi Zn, Cu şi orice altceva, deoarece combinarea interacţiunii 
câmpurilor produce întregul spectru al energiilor de care este nevoie.

• Acum înţelegeţi cum pregătim omul pentru a merge în spaţiu.
• (Iar pentru cei care nu doresc să călătorească  în spaţiu, acest sistem este o foarte bună 

sursă de energie, hrană, sănătate şi adăpost.)



Experimentul lui Peter
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