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Spaceship Blueprint 3.
• Road : - Cât de mult lăsați CH3 în vas, împreună cu CO2 pentru a crea Tritium?
• John : - Noi le ținem două la patru săptămâni, cel puțin două săptămâni, dar patru 

săptămâni este mai bine.
• Încurajez pe toată lumea: Faceți mai mult CH3.
• Hidrogenul, Tritiul, Deuteriul, eu consider că reprezintă mina de aur a Gans-urilor.
• Cele două sfere pe care David le ține în mâini, reprezintă piatra de temelie pentru 

crearea materialelor. Este Hidrogen și Tritiu. Sunt pentru crearea energiei.
• Renee : -Poți confirma că Tritiul va reacționa la un magnet? Dacă da, ar putea fi un 

bun indicator pentru oamenii care nu știu dacă au produs Tritiu sau nu.
• John : - Deuteriul da şi știm că Tritiul este magnetic. Aș fi surprins dacă nu ar 

reacționa la un magnet.
• Nick : - Am utilizat plastic tocat de Cola și am făcut Gans din el cu caustic fierbinte,

Apoi am extras Carbonul prin producția de Gans de CO2. Este asta o metodă 
valabilă?

• John : - Nu, cred că a sărit peste un pas acolo. Trebuie adăugat CH3 când îl faceți. 
Dar probabil poate, dacă ne gândim, că plasticul este o legătură CH. Personal îmi 
place mai mult metoda mea.

• Andreas : - Cum separăm Gans-urile, cum le putem izola,când le avem într-o 
singură cameră?

• John : - Noi le facem la fel, așa că faceți ce puteți mai bine.



Spaceship Blueprint 3.
Mr Keshe: 
• După cum aţi văzut, am arătat toate căile de aplicare a tehnologiei, şi sunt o 

mulţime de lucruri, când analizaţi şi dezvoltaţi reactoarele spaţiale şi trebuie să 
înţelegeţi un principiu simplu, şi acesta este:

• Trebuie să creezi o condiţie ca întreaga plasmă să aibă regularitate şi în acelaşi timp 
să se poată răspândi singură şi să se menţină singură.

• Dacă dă prea mult mediului său dacă nu poate absorbi suficient, nu poate lua 
formă.

• Dacă puneţi reactoarele, trei la bază şi unul în vârf, trebuie să creaţi  o curgere (un 
flux) care să cuprindă, nu numai pe cele trei de la bază, dar care să poată ajunge şi 
la vârf. 

• Odată ajunsă (curgerea) la vârf trebuie să aibă abilitatea de a se întoarce înapoi şi 
să devină alimentatorul, dacă urmăriţi realizarea structurii solide.

• John ne-a arătat că ei pot simţi curgerea câmpului magnetic, ca un vânt în partea 
de sus şi pot simţi , atinge, interacţiunea câmpurilor.
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• Cu cât viteză acestei curgeri este mai mare, ca să se poată extinde şi realimenta, cu 
atât mai repede veţi avea structura.

• Aveţi un număr mare de direcţii de curgere şi există o interacţiune între cele două 
straturi.

• Apoi individual, fiecare reactor interacţionează cu celelalte                                                                             
şi va da intensitatea formei pe care o căutaţi, ca navă spaţială.

• Este cel mai uşor mod de a crea o navă spaţială, dar trebuie 
să înţelegeţi că trebuie să eliminaţi toate scurgerile.

• Totuşi pierdeţi ceva, dar nu trebuie să pierdeţi prea mult, 
căci dacă nu le închideţi, nu obţineţi nava spaţială.

• Aţi văzut că le-am cerut să simtă temperatura din faţă şi din spate.
• Dacă  câmpul străbate zona şi este prea cald pe o parte şi rece pe cealaltă parte, 

asta arată că magneticul, care iese, este mai mare decât gravitaţionalul, atras.
• Este ce am mai arătat, câmpurile părăsesc planeta, dar planeta, în acelaş timp, 

primeşte câmpuri. 
• Aceasta este problema care nu a fost rezolvată în Arizona.
• Dacă vor rezolva şi această problemă, chiar şi câmpurile                                                                                     

care vin vor fi reflectate (răspândite) şi 
vor completa structura.
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• Sunt o mulţime de metode de creştere a gravitaţionalului sau de scădere a 
magneticului .

• Gândiţi-vă că în reactorul Iranian am avut unul, aici avem patru (reactoare)
• Aici în sistemul stelar avem un control mai mare.
• Înţelegerea trebuie să fie cum să strângeţi câmpurile şi să curbaţi câmpurile în 

interior, pentru a le forţa să intre.
• Reactoarele de pe margine, cele 18 sfere, sunt pentru a menţine curgerea 

(tragerea) şi de a produce materialele.

• Nu va trece mult până veţi vedea structura navei spaţiale, sau până veţi pierde una 
din bile, ea este acolo dar cu altă energie.

• Şi veţi vedea apoi sau în acelaş timp ridicare şi deplasare.
• Vă mai trebuie un sistem de măsurare a greutăţii să vedeţi dacă greutatea creşte 

sau scade.
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• Când construiţi sistemele ţineţi cont de lucrurile pe care le-aţi văzut, folosim plăci, 
straturi peste straturi (Al, Zn, Cu).

• Mergem de la cele grele, jos la cele uşoare în vârf, Al în vârf. (Ti, Cu, Zn, Al)
• Creăm un gradient în stare de materie.

• Dacă folosim materiale nano stratificate ca Zn, Cu şi Al, creăm acelaş câmp, întărim 
câmpul, ca şi în reactorul de CO2, alimentăm continuu sistemul.

• Dacă în loc de Ti, Cu, Al, folosiţi Cu nano stratificat pe ambele feţe, atunci folosiţi Zn 
în loc de Ti şi creaţi continuu câmpul  C-ului.

• Şi acest C, pentru că este în stare plasmatică, este echivalent cu 6 D.
• Deci alimentaţi şi concentraţi continuu, şi structura prinde formă.
• Nu trebuie să copiem navele spaţiale pe care le vedem venind din alte planete, nu 

întotdeauna sunt cele mai bune.
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• Sunt materiale pe această planetă care pot  concura cu cele cercetate milioane de 
ani pe altă planetă.

• Folosind această înţelegere pe care o aveţi, creaţi o mare creştere în putere a 
sistemului.

• Şi dacă creaţi continuu plasmă care este trasă de tritiu sau hidrogen sau orice 
altceva, veţi vedea manifestarea  formei.

• Şi alegând materialele diferite, dictaţi ce câmpuri să se formeze.
• Creaţi un vânt adiţional în structură, câmpuri libere care sunt luate de vânt pentru 

că sunt în stare de  plasmă.
• Şi C-ul însuşi pentru că este D, de 6 ori în structura sa, va dă foarte repede forma 

structurii.
• Deci, creaţi o condiţie de curgere                                                                                                         

a câmpurilor în sus şi le blocaţi. 
Prin blocare ele se curbează, la fel                                                                                                                          
cum câmpurile soarelui, fiind atât 
de puternice, blochează câmpurile                                                                                                                    
Pământului, le curbează şi 
forţează forma planetei.
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• Avem toate uneltele şi cred că cei care au înţeles, în câteva săptămâni, ne vor arăta 
primul sistem de zbor.

• John v-a dat toate cunoştinţele, puteam să vi le dăm de la început, dar în mod 
deliberat vi le-am dat la urmă, pentru a putea vedea ce este nevoie, trebuie să ştiţi 
să vă hrăniţi în spaţiu.

• Cele 18 reactoare ce se rotesc (pe ecuator) cresc mărimea, aveţi nevoie de mai 
multe.

• Totul este pregătit pentru om să călătorească peste viteza luminii, pentru că aici 
avem doar interacţiuni de câmpuri.

• Structură pe care o vedeţi pe masa este structura viitorului tehnologiei spaţiale a 
omenirii, până  se vor maturiza şi vor călători cu sufletul.

• Cu alte cuvinte v-am dat blueprint-ul supravieţuirii în Univers, să faceţi materiale şi 
hrană.

• Întoarceţi-vă la înţelegerea unui generator. Aveţi 
un rotor şi o bobină (înfăşurare  statorică). 
De câte ori rotorul traversează bobină, crează curent. 
Deoarece este un spațiu ce taie spațiul câmpurilor 
magnetului.

• Câmpul magnetic şi gravitaţional se converteşte 
în curent electric, în energie.
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• La fel este şi cu reactoarele ecuatoriale, alimentarea cu energie  vine din  rotaţia 
câmpurilor, aşa se alimentează, singure, planetele.

• Şi apoi toate plasmele răspund rotindu-se la rândul lor.

• Deci folosiţi câmpurile dinamice create şi le converti în energie. Acesta este 
următoarea generație, acestea sunt surse de alimentare pe bază de câmpuri 
gravitaționale și magnetice, care pot produce megawați.

• Nu uitaţi aceste câmpuri sunt dinamice, de aceea te încălzesc când te apropii, 
câmpurile taie, în mod continuu, marginea cuprului şi produc căldura. Dacă te 
conectezi la plăci aveţi generatorul plasmatic, sfârșitul industriei petroliere.

• Aveţi miezurile (formaţiuni stelară) şi plăcile. Aveţi căldură şi energie (curent)
• Jon va arătat reactoarele (formaţiuni stelară) , plăcile, va arătat căldură.
• Conversia căldurii provine din ceea ce se află în interior, din ceea ce vine și ceea ce 

iese. 
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• În loc să rotiți plăcile, magnetul,
voi rotiți câmpurile magnetice.

• Cât doriți? 1MW? Sau doriți 100MW.
• Dar sunt în condiție plasmatică,

trebuie să-i convertiți.
• Înțelegeți că este generatorul pe care l-au construit                                                                       

mulți oameni.Dar nu are multă folosință. 
Trebuie să înțelegeți că această energie este necesară                                                                                                    
pentru a fi capabili să creați curgerea plasmatică.

• Amintiți-vă cuprul și zincul furnizează în mod continuu,                                                                                       
apoi câmpurile vor crea rotația. Acesta este modul în                                                                                                 
care se rotesc planetele din Univers. 

• Chiar și stelele se rotesc.
• În unele aspecte, plasma gazoasă devine conductor

ea însăși, și generează electricitate și energie
ea singură.

• Asta este ceea ce nu ați fost învățați. Acum înțelegeți?
• Acel generator evaziv pe care-l căutați toți, este aici.
• Accesați-l.
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• Jon v-a arătat cum să faceți curgerea, toroidul, 
acum trebuie să-l tăiați în modul corect.

• Aveți câmpuri dinamice, ați văzut generatorul 
omului, prin rotația magnetului.

• Reproduceți-l invers.
• Când Jon a trimis câmpurile spre vârf, iar el 

a simțit curgerea. Deci asta confirmă că 
sunt acolo câmpurile.

• Acesta este un câmp magnetic, nu un câmp material.
• Fiecare pas pe care l-ați văzut, și pe care Jon l-a explicat, a fost înțeles pas cu pas.
• Nu am ținut nimic departe de omenire, dar am ales oamenii pe care să-i învăț ce să 

facă. Astăzi ați obținut generatorul, astăzi ați obținut nava spațială (omenirea), este 
rândul vostru să le dezvoltați pe ale voastre.

• Este doar o altă cale. În Univers, fiecare rasă care a ajuns în spațiu, și-a dezvoltat 
propria ei cale. Nu sunt toate la fel.

• Dar amintiți-vă, aici totul este condiționat de Pământ. Încercați să vă izolați pe voi 
înșivă, față de condiția Pământului.

• În Arizona ei au uitat să pună o placă magnetică dedesubt, care să fie nano 
acoperită, ca să creeze izolație, astfel încât să funcționeze pe cont propriu. Cel puțin 
parțial.
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• Întotdeauna ați știut. Luați un magnet și-l rotiți                                                                          
într-o bobină, pentru a crea electricitate.

• Convertiți energia câmpului magnetului, în 
curent electric, prin tăierea acestuia, prin                                                                                                 
starea materială.

• Acum, în loc să-l rotiți magnetul, este tot un 
magnet, dar acum este plasmă, nelimitată.

• Aici aveți kilowați,  acum aveți megawați și                                                                                                    
terawați. Adio industrie petrolieră.

• Dar asta nu este pentru a distruge industria petrolieră, ci este modul cum ar trebui 
să creați energie, încât în interiorul sistemului să existe autosuficiență.

• Voi utilizați câmpuri plasmatice pentru a crea curenți plasmatici, deoarece până la 
urmă, energia omului este într-o condiție plasmatică.

• Nu este nevoie de transformatoare. 
• Voi doar luați ceea ce aveți nevoie.
• Și cei dintre voi care ați înțeles sau înțelegeți,  produceți cât de multe generatoare 

plasmatice, pentru a schimba istoria omului.
• Acum ați obținut energie.
• Și încercați să înțelegeți un lucru, utilizați-mi tehnologia, timpul, cunoașterea,

pentru a crea Pace pe această planetă, nu mai multă divizare.
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• Ascultați aceste lecții și întoarceți-vă la dimensiunea câmpurilor.
• Și apoi veți înțelege, că există multe, multe, ambiguități care trebuie îndepărtate.
• Dacă voi nu o realizați, acei dintre voi care sunteți de la agenții spațiale, ar trebui să 

fiți capabili să arătați cum se face.
• Dacă vă uitați la ultimul reactor, cu bilele ce se rotesc, și la modul cum a fost 

construit, interacțiunea bilelor vă dă energia pentru hrană, și pentru medicamente.
• Interacțiunea câmpurilor, a câmpurilor gravitaționale ce sunt în spațiu, vă dau 

poziționare, iar dinamica câmpurilor față de condiția materială pe care ați creat-o, 
vă dau energia.

• Și dacă înțelegeți interacțiunea bilelor ce se rotesc, și a altora, puteți produce orice 
condiție materială din Univers.

• Deveniți echipe de dezvoltare. Discutați ce este de făcut. Renunțați la aroganță.
• Să vedem dacă o facem înaintea guvernelor.
• Și să vedem dacă cei ce sunt disperați să oprească războaiele, pot arăta asta ei 

înșiși.
• Mulțumesc frumos.
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