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Sistemul MaGrav

• Toate sistemele MaGrav au funcţionat, toate sistemele MaGrav funcţionează, voi 
trebuie să aflaţi cum şi unde debitează energia.

• Orice conţine plasmă face acest lucru. 
• Din miile de MaGrav-uri vândute, foarte puţine au venit înapoi şi majoritatea 

pentru că nu s-au respectat instrucţiunile.
• Trebuie să înţelegeţi cum funcţionează MaGrav-ul, cum se conectează, cum este 

sistemul de distribuţie.
• Guvernul vă furnizează electricitate. 
• În casă, din tablou merge la prize sau la lumină.
• Voi ați pus sistemul  pe circuitul de prize, deoarece frigiderul este o sarcină. 
• Dar frigiderul pornește foarte rar, pornește probabil la o jumătate de oră pentru 

câteva minute, merge suficient timp pentru a activa ciclul frecvenței în sistem.
.



Sistemul MaGrav
• MaGrav-ul acţionează doar pe circuitul de prize,                                                                    

circuitul de lumină nu este conectat.
• Dar numai 20% - 30% din consumul vostru este pe                                                               

circuitul de prize, ceilalți 70% sunt pe circuitul de                                                                      
lumină.

• Dacă puteți conecta un al doilea sistem MaGrav                                                                               
pe circuitul de lumină, atunci veți vedea o                                                                                  
reducere de 99% - 100%.

• Deoarece acum le acoperiți pe amândouă. Cei 
mai mulți dintre voi l-ați conectat la un singur circuit.

• Spuneți că ați obținut 30%, 40% sau poate 50% reducere și dacă utilizați sistemul 
MaGrav pe timpul iernii, cu o sarcină rezistivă, factura crește și spuneți că aveți 
doar 5% - 10%, foarte, foarte puțin, deoarece la sarcina rezistivă  nu poate apărea 
nano acoperirea.

• Noul sistem pe care-l dezvoltăm, nano acoperă sarcinile rezistive, încât încălzirea 
este ușor diferită, dar vă permite o economie maximă. Aceasta este dezvoltarea 
Tehnologiei ce are loc deja în fundalul Fundației Keshe.

• Deci dacă puteți conecta două sisteme, unul pentru lumină și celălalt pentru prize, 
atunci vedeți primăvara, vara și toamna, o reducere de 90% - 100%. 

• Asta este ceea ce vedem în Africa.



Sistemul MaGrav
• De ce în Africa, unitățile de putere sunt atât de puternice și arată o asemenea 

reducere?
• Deoarece sarcina rezistivă nu există sub această formă?
• Deci dacă vorbim despre sistemul MaGrav, voi sunteți cei ce nu ați înțeles procesul.
• Există un factor suplimentar care se află în această cutie, în contor, această 

interfață cu placă electronică inteligentă, voi citiți comparativ valorile de anul trecut 
și anul acesta.

• Deci aici ați avut 100W, iar în acest an ați utilizat 10W, sistemul înregistrează tot 
100W și credeți că poate fi ceva greșit și vreți să fie corect.

• Apoi anul următor, dacă o comparați cu aceasta, veți vedea o scădere masivă a 
consumului.

• Contoarele inteligente creează această condiție. 
• Ele sunt construite să facă asta.
• Același lucru îl vedem la tehnologia MaGrav folosită pe mașini.
• Pe mașină voi puneți un sistem MaGrav și spuneți că nu este eficient, că nu vedeți 

nimic.
• Trebuie să înțelegeți că majoritatea mașinilor de astăzi, sunt controlate de 

calculator.
• Orice începând cu 2008, din ultimii 10 ani, au un cip încorporat, care nu permite 

nici o reducere a combustibilului peste 10% - 20%. .
.



Sistemul MaGrav
• Aceasta permite dezvoltarea ulterioară a companiilor care produc combustibil, ca 

acestea să devină mult mai eficiente, deoarece companiile petroliere, dețin cele 
mai mult din acționariatul de manufacturare.

• Deci pe mașina voastră, dacă este un nouă, nu veți vedea mai mult de  20%, 
deoarece tot ce este peste 20% trece prin același cip, la fel ca și în contorul de 
electricitate, depozitează combustibilul pe evacuare, mai mult sau mai puțin pe 
cilindri, și-l întoarce într-un fel, care permite păstrarea reduceriiprestabilite pentru 
această mașină.



Sistemul MaGrav
• Deci veți vedea o mai bună performanță a mașinii, dar nu veți vedea o reducere 

semnificativă a consumului.
• Deoarece dacă ocoliți acest cip care este pus pe circuitul de consum al 

combustibilului, veți constata că acesta va coborî la 50% - 80%.
• Dar asta nu poate fi făcută, guvernele nu vor să schimbe asta,deoarece ei obțin 

foarte mulți bani din asta, din taxe, pentru a face multe alte lucruri.
• Deci pe sistemul MaGrav ce funcționează deja de 2-3 ani, noi vedem cu certitudine 

că-și face treaba.
• Dar așa cum am spus, noi nu aducem sisteme MaGrav sau Unități Plasmatice de 

Putere, în scopul economiei de electricitate sau de combustibil a mașinii.
• Numele este sugestiv: Unitate Plasmatică de Putere (PPU).
• Ce înseamnă aceasta? Mulți dintre voi ați realizat-o dar niciodată nu ați înțeles-o.
• Și așa cum am spus, deoarece intrăm în faza tehnologiei spațiale, Unitatea de 

Putere Plasmatică vorbește de la sine. .
.



Sistemul de zbor
45:00_1:14:00

• Pentru a călători în adâncul spaţiului trebuie să creăm o condiţie.
• Starea de materie nu corespunde nevoilor noastre, nivelul materiei,  sau ceea ce 

numim inerţie, Intensitatea câmpurilor materiei planetei ,  nu crează o condiţie de 
ridicare şi deplasare. 

• Singura posibilitate de a obţine ridicare, 
deplasare şi control total, este de a 
înţelege funcţionarea unităţilor plasmatice,
nu ca flux de electroni, ci ca flux plasmatic.
Asta este cheia.

• Asta este ce nu a-ţi înţeles, voi convertiţi 
fluxul plasmatic pentru a crea vibraţia
electronului, dar nimeni nu se străduieşte să folosească plasma, ca diferenţa de 
potenţial plasmatic,  între cele trei de la bază şi cel din vârf, pentru a crea o condiţie 
de ridicare şi de creare, din câmpuri, a caracteristicilor stării de materie.

• Noi nu suntem interesaţi în producerea unităţilor de producere a curentului 
electric, voi vă uitaţi la firimituri şi pierdeţi tortul.

• Odată ce aţi creat condiţia plasmei, folosiţi plasma în crearea apei, eradicarea 
cancerului, creşterea plantelor, producerea energiei …

• Ce va scăpat este folosirea plasmei nu conversia plasmei în energie electrică. 
Pentru că vibraţia electronului este de cea mai joasă energiei.

• Aveţi în mâna aur şi vă mulţumiţi cu praful pământului.



Sistemul de zbor
• Aduceţi-vă aminte că soarele radiază, Pământul se opune, parte din radiatii se 

reflectă înapoi spre soare, parte se răspândesc dincolo de Pământ, iar parte trec 
prin, datorită potrivirii câmpurilor gravitaţionale şi magnetice şi devin, aur, oxigen, 
hidrogen, sau orice pe această planetă.

• Pentru cine a înţeles, acestea sunt trei stele care atrag şi radiază şi dacă puneţi 
deasupra un câmp reflector suficient de puternic ( reactorul din vârf), veţi obţine 
nava spaţială, la fel cum se reflectă jetul de apă când întâlneşte un obstacol.

• Şi tot ce curge dedesubt, este atras, cu intensitate mare, pentru a relua procesul. 



Sistemul de zbor
• Oricine a înţeles asta poate face următorul pas, maşini zburătoare.
• Şi în funcţie de formă, aşezaţi câte un reactor pe colţuri şi unul în mijloc.

• Când am arătat aceasta autorităţilor belgiene,  în 25 noiembrie 2011, mi-au cerut 
licenţa de zbor. 

• Cunoştinţele au fost în faţa voastră de acum 10 ani , v-am spus tot. 



Sistemul de zbor
• Uitaţi-vă la reactoarele lui Marko, este acelaşi lucru, dar reactoarele fiind  mai 

multe şi fiind răspândită produc o mişcare circulară, ceea ce dă forma OZN-ului. 
• Iar triunghiurile ce se formează vă dau orice material doriţi, nu mai trebuie să căraţi 

în spaţiu nici un material.
• Şi dacă vă uitaţi lateral aveţi forma navei spaţiale complete.
• Aţi văzut-o şi pe cea a lui Armen.
• Cunoştinţele sunt complete, cine a înţeles poate zbura în ori 

ce formă, la suprafaţa Pământului,  dar nu în spaţiu datorită 
colţurilor.

• Am fost opriţi să producem astfel de maşini, în Anvers, de
cei care nu doreau schimbarea status quo-ului.

• Este foarte important să înţelegeţi raportul fluxurilor între CH3, CO2, Cu şi Zn, 
conexiunea între slab şi puternic.

• Voi decideţi la ce viteză doriţi să                                                                                     
transmutaţi.



Sistemul de zbor
• În spaţiu nu aveţi propulsie cu care să schimbaţi viteza. Este mare diferenţă între 

sistemele actuale şi cele viitoare.
• La cele actuale rămâne o dâră în urma lor, la cele viitoare urma se află în faţă, 

creezi un vacuum şi mereu vă deplasaţi într-un spaţiu liber al  câmpului  magnetic, 
aveţi un scut protector. 

• Când priviţi un OZN vedeţi norul din faţa lui.
• Tehnologia este completă din 2008, din 2005.
• Oricare dintre voi care a înţeles asta, poate zbura din această noapte.
• Mulţi dintre voi aveţi probleme cu sistemele create.
• Voi folosiţi GANS-uri  şi ele conţin apă, care este stare de materie şi vă blochează la 

nivelul inerţiei gazelor acestei planete.
• Trebuie să găsiţi un sistem în care plasma să 

dicteze nu partea materială a lichidului.

.
.



Sistemul de zbor
• Noi am stabilit de aşa natură fabricile, pentru a produce GANS-urile într-o aşa stare 

pentru ca omul nostru să poată  zbura. 
• Făbricile au două scopuri să satisfacă nevoile omului şi zborul spaţial.
• Nu veţi putea zbura, dincolo de graniţele acestei planete, deoarece purtaţi în 

sistemele voastre  lichid de pe GANS, nu aţi ajuns în stare câmpurilor plasmatice.
• Uitaţi-vă la puterea  MAGRAV-urilor şi PPU-urilor, în ele veţi găsi înţelegerea 

zborului.
• Trebuie să fiţi în stare să înlocuiţi starea materiei  cu câmpuri , în interiorul 

reactoarelor voastre.
• Sunteţi legaţi prin materie de inerţia acestei planete, sunteţi legaţi prin apă de 

starea gazoasă a acestei planete, unde credeţi că veţi putea pleca, nu aveţi nimic cu 
ce să schimbaţi.

• Trebuie să vă aminti că aveţi o fântână (un jet) de energie pe care trebuie să ştiţi 
cum o puteţi bloca. 

• Atunci îşi va reduce viteza,  puterea şi va căpăta forma 
OZN-ului.

• Dar pe măsură ce forma se alimentează continuu, 
trebuie să evacuaţi ce este în plus şi să continuaţi 
procesul.

• Sistemul de propulsie (clasic) este caduc. .



Sistemul de zbor
• Călătoriile în spaţiul adânc se bazează pe  esenţă înţelegerii poziţionării magneto -

gravitaţionale, mişcării, intensităţii şi mixării câmpurilor.
• Nimeni nu s-a oprit să analizeze de ce, cum şi care este motivul. Întoarceţi-vă la 

învăţătură.
• De multe ori v-am explicat, chiar şi atunci când am ajuns la 129 T, că atunci când 

blocaţi, obţineţi ridicare, mişcare şi orice aveţi nevoie. Staţi în vântul plasmei şi 
sunteţi alimentaţi conform dorinţei.

• Procesul de bază al acestei tehnologii este complet.
• Şi când veţi vedea primele zboruri atunci graniţele, zidurile  nu vor mai conta.
• În acest moment cel mai mare zid este cel al înţelegerii tehnologiei plasmei. Marele 

zid este în mintea omului şi trebuie să fie în stare să-l depăşească.
• Când oare oamenii vor învăţa? Am făcut un zid în Berlin şi a trebuit să-l dărâmam. 

Am făcut castele şi când am trecut de la săgeţi la tunuri au devenit inutile.
• Când am făcut avioane şi am putut zbura toate zidurile au devenit inutile. Când poţi 

să zbori de la  Beijing la Washington la ce foloseşte Marele Zid Chinezesc.
• Şi acum vor să facă un zid între America şi Mexic. Pot să pună oricâte ziduri căci 

peste câteva săptămâni vei putea sări din California în Washington.
• Washington, Mexico City în câteva secunde.

.



Sistemul de zbor
• Liderii noştri trebuie să se schimbe, iar cei care îi sfătuiesc să înţeleagă că jocul s-a 

sfârşit. Nu mai este nevoie de aceste graniţe imaginare, pentru că structura a fost 
stabilită.

• Guvernarea prin pace, prin înţelegere nu este un vis pentru că acum avem 
tehnologia, o putem face.

• De aceea  înfiinţam atât de multe fabrici, 1000 de unităţi pe planetă, cel puţin 50 
simultan. 

• Nu avertizăm guvernele, avertizăm întrega omenire, că schimbările sunt ca să ne 
bucurăm toţi. 

• Conectaţi Magravurile, Unităţile Plasmatice în formaţii stelare nu pentru obţinerea 
curentului ci pentru înţelegerea curgerii plasmei şi veţi putea vedea nava spaţială. 

• Pentru început vom fi ca cei doi fraţi (Frații Wright 1903), amatori, cu putină 
dorinţă şi speranţă şi vom ateriza în apă sau în altă parte, iar dacă cineva dispare,  ,, 
Sorry" a încărcat reactorul în mod greşit şi este pe planeta Zeus. Nu este mort dar 
nu-l vom mai vedea înapoi pe Pământ.

• Procesul este complet. Ascultaţi lecţia de astăzi cu mare atenţie. .



Sistemul de zbor
• Nu trebuie să fie nici unul dintre voi care aveţi sisteme PPU sau MAGRAV în 

formaţie stelară şi să nu poată zbura.
• Trebuie să fiţi în stare să arătaţi cel puţin forma luminoasă a sistemului, să 

înţelegeţi cum funcţionează.
• Să înţelegeţi cum să creaţi fluxul care lovind reactorul din vârf, se desface, cum am 

spus, ca o fântână arteziană când îi pui mâna în faţă şi se formează ca o cascadă . 
Jos ai reactoarele care colectează şi se reia rotaţia perpetuă a câmpurilor, cu foarte 
mici pierderi. Marginea  sistemului are culoare argintie, pe această planetă.

• Omul este pregătit pentru zbor şi zburând va începe să vadă lucruri noi.
• Părinţii noştri sau uitat spre cer şi au văzut nori, noi acum zburăm prin ei şi 

trecând de ei spaţiul este deschis.



Sistemul de zbor
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• În reactoarele voastre aveţi GANS-uri, acestea sunt energii, cantităţi mari de 
energii.

• Dacă le putem alimenta în mod corect, se întâmplă două lucruri.
• Cele care primesc energie încearcă să se poziţioneze între ele, creaţi o mişcare.
• Şi creând mişcare, energia eliberată este în concordanţă cu energia pe care 

atmosfera o poate absorbi, dar aceasta (sus) este de ordin mai mare.
• Dacă eliberaţi energie hidrogenului, puteţi ajunge acolo (dreapta mijloc), dar dacă 

eliberaţi energia aurului, în comparaţie cu ce este în atmosferă puteţi ajunge aici 
(dreapta jos).

• Înţelegeţi că nu mai creăm de loc stare de materie, 
creăm energia echilibrului materiei.

• Este o mare diferenţă.
• Şi când creaţi aceasta cascadă, trebuie să creaţi o

energie care are totul. 
• Mulţi dintre voi aţi testat o mulţime de combinaţii 

de încărcare a reactoarelor, dar singurul lucru pe care nu l-aţi făcut, 
este ceea ce am spus fiului meu câţiva ani în urmă.

• În Iran sunt nişte case foarte ciudate, se spune ce produc 
ghiaţă pe timp de vară, crează condiţia de răcoare.



Sistemul de zbor

• Mă intrigă faptul că studenţii mei nu înţeleg ceea ce iranienii fac de mii de ani.
• Creaţi un flux care mergând în sus cu viteză mai mare îndepărtează căldura, 

modifică puterea câmpului, împingând în sus.
• Nu este nici o diferenţă între furnalul (pâlnia) energiilor  iranian şi procesul din 

MaGrav.
• Procesul este foarte simplu, nu este diferit, aducem temperatura mare, 

temperatura miezului, aducem fluxul la o viteză mare a curgerii plasmei.
• Ceea ce trebuie să înţelegem este că în interiorul sistemului avem totul, în GANS-

uri avem un spectru din ceea ce poate face această planetă.
• Dacă putem converti energia din aceste GANS-uri cu suma de câmpuri adăugate, 

convertire în plasmă nu în starea de GANS, prin starea de câmpuri libere, atunci  
aveţi reactorul final.

• Pentru că acum nu mai avem condiţia de 
GANS , acum este în totalitate plasmă. 

• PPU şi MaGrav-urile sunt singura cheie.
• Problema cu voi toţi este că vă uitaţi doar

la bobine şi cum le conectaţi, pierdeţi din 
vedere cel mai important lucru, fiecare
bobină are o gaură. Ce să vă mai învăţ.



Sistemul de zbor

• Întoarceţi-vă la Crearea Consiliului Universal (video), am pus deliberat acele poze, 
pentru că poate omul înţelege.

• Priviţi aceste reactoare, această structură, aveţi reactoarele de la bază, dacă plasma 
trece în sus  prin această structură, ea se va curba datorită acestor reactoare. 

• De fapt se va colecta energia câmpurilor din toată lumea, din tot universul. 
• Aceste trei reactoare vor crea acelaşi fel de flux  ca unul singur, dar când trei lovesc 

unul, acesta nu mai poate reţine, devine o barieră. 
• Dar acel unu trebuie să fie suficient de puternic, ca să împingă înapoi ceea ce îl 

loveşte.
• În spaţiu prin această respingere creaţi

un dom de dimensiuni  mai mari.



Sistemul de zbor

• Prin aplatizarea  intensităţii câmpului aici (sus) şi coborând acest reactor creaţi un 
diametru imens.

• Ceea ce nu vedeţi este ''tirajul''  energiei de aici, aici este problema voastră, acest 
flux de câmpuri trebuie întărit.

• Întăriţi acest câmp şi când loveşte chiar unul mic se vor întâmpla două lucruri. 
• Miezul central va dispărea şi se va converti automat în condiţie plasmatică. 
• Şi fiind în sare de plasmă va începe să se rotească şi  la viteză mare de rotaţie va 

începe să deplaseze plasma din centru ecuatorial şi " voila" va începe să zboare. 
• Datorită căderii rapide a celui de putere mică,se crează structura pe care o căutaţi 

şi OZN-ul apare.
• Şi toate aceste nu le faceţi din sârme ci din curgerea plasmei. 



Sistemul de zbor
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• Am pus această poză deliberat. Priviţi poziţia găurilor şi poziţia centrului. Acestea 
sunt ceea ce numim mărgele lui Alekz ( Alekz beads). 

• Şi această este structura pe care o vedem la ceea ce numim OZN-uri.
• Luminile strălucitoare pe care le vedeţi în exteriorul oricărui OZN vin din aceste 

mărgele, dar ele sunt dinamice.

• Triunghiurile care se formează vă dau energia pentru  oxigen, hidrogen sau orice.



Sistemul de zbor

• Deci aveţi orice doriţi în atmosfera acestui sistem de zbor.
• Acest centru adună toate câmpurile împreună, vă dă condiţia curgerii, prin acest 

centru vine acel "vânt", plasmatic.
• Acesta este secretul înţelegerii tehnologiei spaţiale.
• Aceasta este ceea ce trebuie să facem, nu este nevoie de materie, dacă creaţi acea 

curgere a vântului, voi decideţi ce să devină, oxigen, hidrogen sau orice. 
• Dacă staţi, ca oameni, în dimensiunea acestei curgeri, a acestui câmp din centru,  în 

ce dimensiune a spaţiului doriţi să zburaţi şi să existaţi. Care este dorinţa voastră.
• Şi dacă vă aşezaţi pe diferite poziţii, nu mai aveţi nevoie de hrană, nu mai trebuie să 

omorâţi, pentru că primiţi orice din amestecul câmpurilor.
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