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John Bliven:
• Orice D-ul Keshe a împărtășit, este gratuit şi este un beneficiu pentru fiecare.
• Și ceea ce vă vom împărtăși astăzi, eu cred că va avea multă valoare, dacă veți acorda atenție,
în special pentru cei ce au urmărit și au înțelegerea de bază.
• Eu cred că programul spațial este complet, deoarece prin el se obține totul, adică chiar
totul.
• Când o navă este pornită, ea poate porni alte reactoare, alte nave spațiale din mediul
acesteia.
• O persoană ce intră în nava spațială cu cancer, iese fără el, deoarece celulele corpului sunt
complet schimbate.
• Este opinia mea că o navă spațială dacă este corect utilizată, poate schimba radical o
comunitate.
• Este acum sub controlul oricăruia dintre noi.
• Provoc pe fiecare căutător al cunoașterii, să lucreze pentru a aduce nava în toate zonele
lumii.
• O provocare de a nu copia ci să extindeți și să îmbunătățiți proiectul.
• De asemenea împărtășesc înțelegerea de a crea ceea ce eu numesc un sistem OISIS.
• Vă învăț la nivelul înțelegerii mele, și sunt întotdeauna deschis clarificărilor și corecțiilor.
• Urmez această muncă de mult timp, cred că știu câte ceva, dar aș putea greși în anumite
aspecte, și sunt deschis la corecții.
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• Aceasta este echipa de producție Keshe Arizona.
• Suntem o echipă de aproape doi ani,
și toți
suntem dedicați să aducem schimbarea.
• În fabrica noastră menținem armonia și
un mediu fericit, cu tot ceea ce facem.
• Noi suntem ființe creatoare, vom fi
provocați să recunoaștem, că noi
suntem cei ce realizăm aceste schimbări.
• Curând cineva va prezenta o navă
spațială, care a fost creată cu intenția și gândurile lui.
• Probabil va fi un MOZHAN, probabil va fi altcineva, dar acea zi va veni, și va adăuga
un nou nivel, al creației, al abilităților noastre creatoare aici pe Pământ.
• Uciderea și reducerea la tăcere a savanților nu mai poate opri crearea viitorului.
• Va fi creat chiar dacă place sau nu. Deoarece umanitatea îl vrea.
• În ultimii doi ani, Fabrica Keshe Arizona, și-a stabilit rădăcinile în Statele Unite.
• Am dezvoltat și stabilit un magazin ce oferă diferite produse la vânzare.
• Veți vedea cât de valoroase sunt aceste lucruri pe care le-am scos pe piață, și
nimeni nu a știut cum să le utilizeze, sau nu a înțeles în totalitate cum să le utilizeze.
• Și vă voi arăta astăzi cum pot fi de o mare valoare, și ce anume fac după ce sunt
realizate.
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• Am testat diferite idei și produse noi.
• Lucrurile pe acre le-am învățat lucrând cu plasma și câmpurile de energie, sunt
arătate în continuare.
• Câmpurile gravitaționale detin sau conțin câmpuri magnetice şi sunt întotdeauna
mai puternice.
• Dacă vă gândiți la Pământ, la câmpul lui gravitațional, menținând sau dând miezului
interior magnetic, ce primește câmpuri.
• Deci aveți câmpuri gravitaționale ce le mențin pe cele magnetice, astfel încât
acestea pot fi conținute.
• Când aveți doar o singură sferă, radiați spre exterior câmpuri magnetice.
• Dacă încercați să capturați câmpuri, trebuie să aveți câmpuri gravitaționale și
magnetice care să lucreze în armonie.
• Gans-ul poate fi gravitațional sau magnetic, și face diferența atunci când îl alegeți
să-l utilizați pentru reactoarele dinamice.
• Toți oxizii, CO2, ZnO, CuO, cât și multe alte Gans-uri produse, au natură
gravitațională.
• Hidrogenul, pentru călătoriile spațiale, este considerat gravitațional, Deuteriul
neutru, iar Tritiul sau H3, va fi considerat magnetic, ca și CH3.
• Deci atunci când creați câmpuri magnetice, lucrați cu Tritiu și CH3.
• Deci când încărcați reactoarele, trebuie să vă gândiți la ceea ce vreți să creați.
.
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• Încercați să creați un câmp interior, câmpuri gravitaționale, sau să-l radiați afară,
câmpuri magnetice.
• Asta este ceea ce trebuie să urmăriți atunci când începeți să vă încărcați reactorul.
• Când faceți Gans, o spălare prea intensă îl slăbește.
• O spălare, a Gans-ului de apa de mare, sau trei spălări, a celui cu caustic,
funcționează bine pentru nava spațială și pentru energie.
• Asta nu este valabil și pentru sănătate.
• Dar pentru energie și nava spațială, trebuie să căutăm să obținem materiale Gans
pe cât de puternice posibil.
• În nava spațială, cât și în alte experimente dinamice, funcționează mai bine să
utilizați Gans uscat, și apoi să adăugați puțină apă, încât să devină ca o supă
(deasa).
• Deci ceea ce noi facem, este să uscăm materialul de Gans, într-un mediu fierbinte,
apoi îl zdrobim pentru a deveni o pudră fină, apoi când îl utilizăm pentru nava
spațială, adăugăm puțină apă. Suficient cât să fie capabil să se miște în reactor.
• Nu trebuie să rehidratați complet Gans-ul, pentru a se potrivi scopului.
• Trebuie să existe o conexiune între câmpurile de energie create, pentru a le lega
împreună.
• Deci dacă utilizați oxizi de exemplu, ele (Gans-urile) sunt legate împreună de către
Oxigen.
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• Dacă aveți Hidrogen în reactorul de sus, trebuie să conectați acel Hidrogen la
fiecare din diferiții oxizi, adăugând foarte puțin din acel material în celelalte
reactoare.
• Toți oxizii se conectează împreună, dar acolo unde se utilizează alte elemente,
trebuie adăugat puțin din celelalte materiale, pentru a conecta câmpurile.
• La crearea navei spațiale, doar trei materiale sunt inițial necesare: Hidrogen,
Deuteriu și Tritiu.
• Puteți utiliza alte materiale puternic gravitaționale, sau cu Ph mare, cum este
Plumbul sau Titanul, care pot fi înlocuite în reactorul din vârf, dar vă puteți crea
nava spațială utilizând doar Hidrogen, Deuteriu și Tritiu.
• Raportul de masă reprezintă cheia pentru a dicta puterea combustibilului.
• Un raport mai mare, înseamnă o putere mai mare ca și ordin de mărime.
• În cazul navei noastre spațiale, ceea ce încercăm să facem, cu H, D și T, este să
comprimăm câmpurile Tritiului, pentru a se deschide.
• Deci practic punem o mică cantitate de Tritiu, și o mare cantitate de Hidrogen de
exemplu.
• Ceva de ordinul a 24 la 1, ar fi un bun loc pentru a începe.
• Acum dacă vă gândiți la raportul de masă, el poate fi aplicat și în lecțiile medicale,
poate un raport de masă mai mare, permit câmpurilor energetice să se echilibreze
chiar mai repede. Doar o idee pentru cei interesați.
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• O Unul din lucrurile pe care le facem, este să punem o bilă goală în centru, pentru
crearea plasmei libere în reactor.
• Gans-ul de Tritiu, este "de viață lungă" ( probabil se refera la ceva asemanator
perioadei de injumatatire), sau are o caracteristică radioactivă prin adăugarea de
Deuteriu.
• Deci pentru a avea Tritiu funcțional în mod continuu, și o sursă de energie pentru
nava spațială, aveți nevoie de Deuteriu, dar nu de mult. Deci nu vă supraîncărcați
cu Deuteriu.
• Acum, ceea ce eu am numit radioactiv, nu este cu adevărat vechea înțelegere a
termenului radioactiv, el pur și simplu se comportă într-un fel în care acționează ca
și cum este radioactiv, și are acel element de viață lungă în el.
• Nu este necesară o manipulare specială. și nimeni nu ne va închide pentru că
manipulăm echipamente periculoase. Deoarece nu este periculos.
• Când stabiliți raportul de masă, considerați greutatea, de exemplu dacă aveți 1
gram de componentă gravitațională, și 5 grame de substanță magnetică, câmpurile
voastre vor fi probabil magnetice, indiferent dacă le-ați plasat în interior sau în
exteriorul bilelor ce le folosiți pentru reactor.
• Dacă aveți un câmp gravitațional la exteriorul câmpului magnetic, câmpul magnetic
poate depăși câmpul gravitațional.
• Și poate asta este ceea ce încercați să faceți. Deci de asta trebuie să vă gândiți
înainte de a încărca reactoarele, ce anume doriți să obțineți.

Spaceship Blueprint 1.
• Dacă puneți un raport de masă foarte puternic gravitațional, față de unul foarte
slab magnetic, câmpul magnetic este comprimat și se poate deschide.
• Și aici este locul unde eu am vorbit despre puternicul Hidrogen și mica cantitate de
Tritiu magnetic.
• Și probabil un raport bun de plecare ar fi 24 la 1.
• Când Hidrogenul se deschide, o lumina va apărea.
• Hidrogenul nu este singurul Gans care poate fi deschis, alte Gans-uri pot fi, de
asemenea, deschise.
• Materialele de ordin mai înalt (vedeți numărul atomic), pot transporta câmpuri de
ordin mai slab.
• De aceea uneori ne place să utilizăm, unele din aceste elemente înalte, materiale,
în reactoarele noastre, cum este de exemplu Gans-ul de Titan.
• Este posibil să schimbați puterea sau Ph-ul unui Gans, utilizând alte Gans-uri în
mediul acestora și se poate face prin utilizarea reactoarelor dinamice, punând
magneți pe el, sau lucrând cu raportul de masă.
• Deci dacă începeți cu ceva care nu are un Ph foarte puternic, îl puteți modifica
punându-l într-un reactor dinamic, unde lucrând cu raportul de masă, practic puteți
muta puterea Gans-ului utilizând ordinul de mărime.
• Câmpului Gans-ului poate fi extins foarte departe, și este în mod normal mult mai
puternic și mai concentrat când este uscat.
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• Noi l-am măsurat utilizând metoda noastră de detectare, unele câmpuri putându-se
extinde până la 10 metri.
• Când faceți Gans, contează unde și cum îl păstrați, deoarece este influențat de
alte materiale Gans.
• Îl puteți slăbi sau contamina.
• Dacă puneți de exemplu CO2 lângă CuO, CO2-ul va duce câmpuri de la CuO, în toate
experimentele voastre.
• Încă nu am reușit să înțelegem cum să-l izolăm complet, dar păstrăm aceleași Gansuri, în aceleași zone.
• Iar anumite Gans-uri, cele puternice, le ținem deoparte de toate celelalte, cum este
cel de plumb și altele.
• Puteți altera compoziția Gans-ului prin crearea unui mediu diferit. Noi facem asta,
atunci când producem Hidrogen, extrăgând Carbonul din el și ținându-l separat.
• Sunt diferite moduri de a construi nava spațială, sau sistemul OASIS sau o bulă de
energie.
• Și voi prezenta câteva din acestea.
• Când conceptele navei spațiale sunt înțelese, acestea pot fi aplicate și altor lucruri,
cum ar fi cum să facem o baterie, cum să facem un replicator.
• Ceea ce descoperim acum, este că realizarea navei spațiale, are legătură cu
înțelegerea noastră despre cum să facem alte lucruri.
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• Chiar și unitatea MaGrav, acum, datorită noii noastre înțelegeri, putem crea un
MaGrav mai bun și mai puternic.
• Deoarece acum înțelegem cum funcționează câmpurile gravitaționale și magnetice,
înțelegem importanța gradientului, adică diferența dintre cel de sus și cel de jos.
• Deci unul din lucrurile pe care le-am învățat, a fost că, câmpul plasmatic nu este
ecranat de pereți, nu este ecranat de ferestre, nu este ecranata de plăci nano
acoperite ce se află în fața lui, practic este atât de puternic încât trece prin orice.
• Cel mai ușor mod de a păstra câmpul, pentru a controla direcția câmpurilor și cum
interacționează acestea cu nava spațială, este prin interacțiunea intensității
câmpurilor.
• Construirea navei spațiale, este despre crearea interacțiunii câmpurilor. Apoi
păstrarea acelor câmpuri.
• Deci de aceea încercăm să facem asta cu reactoare rotative.
• Căci nu este suficient doar să creați câmpurile, ci trebuie să le mențineți.
• Am învățat unele moduri de a le menține, adică prin diferite tipuri de materiale pe
care le utilizăm, și funcție de intensitatea diferitelor câmpuri pe care le utilizăm.
• De multe ori câmpurile pot fi create, și apoi vor fi pur și simplu trimise înapoi în
mediu.
• Unul din primele noastre experimente pe le-am făcut, când am creat 18 MaGrav-uri
și le-am pus într-un câmp mare al unei nave spațiale.
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• Acele câmpuri s-au extins 60 de metri în toate direcțiile, și au trecut printr-un
perete de ciment de 20cm.
• Dar le lipsea componenta gravitațională, și aveau multe scurgeri. Le-am alimentat
de la priză și alte lucruri, care nu ne-au servit bine.
• Ceea ce încercam să facem, era să creăm un câmp toroidal, care întoarce energia,
până sus și înapoi, deci lovește reactorul din vârf, care aprinde sau deschide
câmpurile.
• Încercam să-l facem să se curbeze foarte repede. Când măsuram am văzut că
câmpurile plasmatice merg prea sus, înainte de a se întoarce și să creeze un dom, a
trebuit să intensificăm câmpurile astfel încât să nu le pierdem.
• În toate experimentele căutăm să eliminăm pierderile, cum este conexiunea la
rețeaua electrică şi blocajele din calea curgerii.
• Dacă există influențe exterioare cum sunt oamenii, noi, sau dacă există alte
reactoare în mediul apropiat. Toate acestea fură din câmpuri.
• Deci trebuie să fie, nu neapărat un mediu izolat, dar nu poate fi un mediu
aglomerat.
• El trebuie să permită câmpurilor să se construiască, și să fie capabile să câștige
suficientă intensitate, pentru a deschide câmpurile de Hidrogen.
• Deci ideal, pentru a alimenta nava noastră spațială, este să avem o sursă de
alimentare plasmatică.
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• Dacă suntem capabili să deschidem o navă spațială, atunci vom avea putere
plasmatică, pentru multe alte nave spațiale sau multe alte proiecte pe care le
dorim.
• Noi folosim curent continuu care este mult mai adecvat decât curentul alternativ.
• Deci noi folosim o baterie de 12V pentru a alimenta motoarele de 12V, dar sursa
cea mai bună, este cu adevărat sursa de alimentare plasmatică.
• Deci dacă putem obține aceste baterii plasmatice, suficient de puternice, încât să
suporte necesarul de 12V, aceasta ar fi o mare noutate de asemenea.
• Toate sârmele și bateriile și controlerele, trebuie să fie în mediul navei spațiale.
• Cu alte cuvinte, spun că mediul navei spațiale, trebuie să fie între limitele celor
trei reactoare, sau a oricărei alte bile rotitoare din jurul circumferinței.
• Deci nu pot fi sârme care să atârne în afară, nu pot fi baterii în afara mediului, totul
trebuie să fie în interiorul mediului.
• Veți vedea în filmările mele cum am făcut-o.
• Deoarece nu avem nici un echipament de măsurare, ne folosim de senzațiile
noastre.
• Folosim mâinile pentru a ne ajuta să simțim câmpurile de energie.
• Unii dintre noi sunt mai buni ca alții, dar noi facem ce putem mai bine.
• Uneori inima ne oferă răspunsurile și urmăm ceea ce credem a fi calea corectă și
sperăm că asta ne va duce acolo unde vrem să ajungem (folosirea instinctului).
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• O modalitate de a menține câmpurile fără scurgeri, o reprezintă utilizarea
Deuteriului.
• Deci ceea ce am învățat este că uneori de exemplu vopsim plăcile superioare cu
Deuteriu, care ajută la menținerea câmpurilor în interior.
• De asemenea am încercat să coborâm baza, unde sunt motoarele care reprezintă o
sursă de scurgere.
• Deci ceea ce am făcut este să avem trei straturi de folii de aluminiu vopsite.
• Folosim Hidrogenul, Deuteriul și Tritiul în trei straturi, ca cele trei straturi ale
corpului.
• Deci păstrăm motoarele electrice, în special motoarele magnetice, pentru a nu
influența câmpurile.
• Voi toți ați văzut acele buzere electrice (detectoare de camp), care funcționează
doar atunci când folosim curent alternativ.
• Dacă țineți buzerele în mână, elementul uman influențează rezultatul.
• Deci ceea ce facem, este să conectăm buzerele la o împământare, atunci când sunt
alimentate de la priză.
• Uneori , înainte de a utiliza bateriile, testăm câmpurile folosind curent alternativ, și
înțelegem ce fac câmpurile funcție de buzere, apoi trecem la baterii, dar odată ce
am trecut pe baterii, nu mai putem auzi zgomotul de la buzere care să ne spună ce
se întâmplă.
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• Acesta a fost prima noastră încercare.

• Acestea sunt 18 unități MaGrav, toate sunt
conectate împreună, am folosit transformatoare de înaltă tensiune de la neoane,
și avem 3 reactoare instalate pe un mic piedestal, cu unul rotindu-se în centru.
• Aceasta este configurația cu care am măsurat peste 60 (200 ft) de metri.
• A funcționat pentru aproximativ 3 luni.
• De fiecare dată când oricine intra în fabrică, din orice motiv, primul lucru pe care lau observat, a fost că ceva diferit se întâmpla în acest loc, și nu puteau recunoaște
ce anume.
• Ei bine, câmpul de energie inundă, nu doar pe vecinii noștri, dar pe oricine intra in
mediul, chiar și angajații noștri.
• Este opinia mea că orice intra în acel mediu, se schimba într-o anumită măsură.
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• Acesta a fost, configurația de navă spațială
care ne-a ajutat să înțelegem foarte multe.
• Aici am pus o placă de zinc în partea de jos,
am lăsat placa de cupru în mijloc, și am pus
o placă de aluminiu deasupra, am finalizat
scăpând de spațiile dintre motor și placa de
deasupra, și am lăsat ca placa de deasupra
să fie mai mult o barieră, și am vopsit-o cu
Deuteriu, așa cum v-am spus.
• Și aceste trei reactoare staționare, care sunt în sfere ceramice, ele sunt pe
rulmenți deci se pot roti. Fiecare dintre ele are o cantitate egală de Hidrogen,
Tritiu și Deuteriu.
• Făcând aceste experimente am învățat de asemenea, că făcând mărgelele putem
influența de asemenea, intensitatea câmpurilor fiecăruia din aceste straturi.
• Deci când am făcut mărgelele, pentru a doua versiune a acestuia, noi am pus CH3
în mărgelele gravitaționale, apoi am pus un amestec de gravitațional în fiecare a
patra mărgea, ca să creăm spațiul unde aceste mărgele pot transporta mai multe
câmpuri.
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• Acum noi facem mărgelele puțin diferit,
dar practic sunt 6 în mijloc și 20 de
mărgele la exterior, și ceea ce am făcut
a fost să le cream foarte comprimate.
• Ceea ce facem cu această versiune, are
de a face cu ceea ce facem cu versiunea
mai mare a navei spațiale.
• Deci acea gaură centrală dintre mărgele,
a fost locul prin care curgeau câmpurile plasmatice.
• Deci pe mărgelele gravitaționale, am pus Magneziu, CO2, CuO și ZnO.
• Și am făcut asta la fiecare a patra mărgea. Am făcut o mare magazie pentru
câmpuri, cu mărgelele pe care le-am realizat.
• Iar placa de jos, acesta se spune că este de Zinc, dar până la urmă noi am folosit
una de Titan, apoi urmează cea de Cupru, apoi de Aluminiu.
• Credeți sau nu, aceste margele transportă foarte multă energie. Câmpurile pe care
acesta le generează, le-am putut măsura până la 3,5m, doar cu aceste mărgele.
• Și am utilizat sârmă cu diametru de 1,6mm, am utilizat o sârmă foarte subțire
probabil de 0,8mm, a fost foarte subțire și totuși a rezistat la tensiunea de 12V pe
acre am folosit-o, fără probleme.
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• Noi am încercat să obținem o baterie plasmatică, dar niciodată nu am obținut una
suficient de puternică, pentru a porni, dar acesta este calea de urmat.
• Acesta este configurație de navă spațială, pe
care toți ați văzut-o în Roma.
• Această imagine este exact ceea ce v-am spus
să nu faceți, adică să nu puneți sârmele în afara
mediului, totul trebuie să fie în interior. Aceasta
a fost o imagine anterioară.
• Deci, dacă mergeți de sus în jos, cea de sus are
o placă de aluminiu sub cea de plastic, și am
vopsit această placă de Aluminiu, și practic
am îndoit-o ca pe un cuplaj, încât să agațe
câmpurile fără a se împiedica de placă.
• În ultima configurație, în sfera de sus, avem o bilă goală în centru, urmată de 1
gram de Tritiu, dar cred că practic este miligram. O unitate de Tritiu la 128 unități
de Hidrogen.
• Asta se află în sferă. În sferele de mai jos, este exact la fel.
• Puteți vedea că am pus 3 straturi de folie în jurul motoarelor.
• În sferele de jos, sunt o configurație de câte 3 sfere, am pus Deuteriu, Hidrogen și
Tritiu dar foarte puțin. Utilizăm un raport de 1 la 24.
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• În acest fel arată configurația.
• Placă de Zinc (Aluminiu), placa de Cupru, placa de Titan.
• Pe bilele interioare am pus alternativ Hidrogen și Tritiu și pe bilele dinspre exterior,
am început cu Hidrogen, Deuteriu și Tritiu,apoi am trecut la ceva mai simplu, adică
Hidrogen și Tritiu. Am renunțat la Deuteriu.
• Și la aceste bile trebuie să avem o pornire, pentru a porni mișcarea câmpurilor, ca
eventual ele să se miște singure apoi.

