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John Bliven:
• Noi am făcut multe experimente, multe dintre ele pot fi numite eșecuri, dar am învățat din
mers.
• Deci, doar pentru că le vedeți aici, nu înseamnă că reprezintă soluția, ci reprezintă progresul
pe care l-am făcut pe parcurs, pentru a ajunge unde suntem acum.
• Acesta este primul meu reactor pe care l-am construit acasă.

•
•
•
•
•

Bila nu este altceva decât un glob de crăciun, umplut cu Gans.
Am folosit mult Gans de alamă, aur și argint.
Am marcat polaritatea pe ștecher deci este pregătit.
O flamă albastră. Am mai trecut prin asta.
Ni se întâmplă multe asemenea lucruri.
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• Vom face un alt test.
• Această configurație specială are 4 unități în centru,
într-un mediu foarte stabil.
• Toate cele patru sunt conectate cu sârme nano acoperite,
toate au transformatoare sub ele și avem o Unitate
MaGrav centrală, ce este conectată la un prelungitor electric.
• La prelungitorul electric este conectat de asemenea,
acest generator plasmatic de înaltă tensiune.
• De această dată însă, am pus un creion anti durere
nano acoperit, în vârful lui, pentru a testa câmpurile cu el.
• Acum testăm câmpurile fără nici o conexiune la generatorul
de înaltă frecvență, cu acest tester de aici.
• Apoi,Paul, pornește înalta tensiune.
• Acum câmpul s-a deplasat spre exteriorul
unităților MaGrav, după acum auziți buzerul.
• Am mărit curgerea câmpului MaGrav
de asemenea.
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• -Este foarte sus (câmpul) Mult mai sus! A ajuns la aproape la 1,5m deasupra.
• -Cred că probabil este peste 1,8m.
• -Cred că câmpul tău influențează câmpul.

• Bine, vom face un test cu generatorul de înaltă frecvență, similar cu activatorul de
neoane pe care l-am pus în MaGrav. Ceea ce am făcut, această mică bilă pe care
am pus-o în MaGrav, a fost umplută cu CO2. Și am pus o sârmă nano acoperită în
jurul bilei, iar pinul central merge în interiorul bilei.
• Când alimentam această bilă cu o frecvență mică de la generator, câmpul pe care-l
produce este de aproximativ 3,5m în jurul meu.
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• Chiar acum voi activa mica bilă, iar acum vedeți deja câmpul care ajunge până
acolo. Puteți vedea câmpul până unde a ajuns, continuă să te îndepărtezi,
îndepărtează-te.

• Ceea ce vedeți sunt câmpurile noastre.
• Câmpurile noastre sunt influențate de către plasmă, iar noi influențăm plasma de
asemenea.
• Bine, pune un marcaj. Pune o bucată de bandă.
• Acum, unul din lucrurile pe care le adăugăm, este o bilă rotitoare, în centru, între
celelalte Gans-uri. Viteza de rotație nu este prea mare, dar este o rotație lină,
probabil 2000 sau 1200 de rotații pe minut.
• Şi testăm cu tubul de neon.
• Deci tubul de neon după cum vedeți se aprinde foarte ușor.
• Care este forma câmpului. Arată ca o bulă (ca un tor).
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• David detectează câmpul, pentru a afla mărimea câmpului, cu detectorul
radiestezic.
• David descoperă marginea câmpul la aproximativ 5,5m

• Am pus un radio la distanța de 5,5m, să vedem dacă obținem interferențe cu
radioul, și-l vom verifica mâine……….
• Suntem în Arizona.
• Testăm din nou dispozitivele, condensatoarele de înalt voltaj. Transformatoarele pe
care le avem aici, unul este pentru magnetic iar celălalt pentru gravitațional.
• Sârmele de conexiune cu MaGrav-ul sunt legate prin mijlocul celor două sârme, iar
aici avem un descărcător, este locul unde facem descărcarea și testăm câmpurile.
• Bine, să testăm. Pornește-l. Apoi Julian va începe să măsoare câmpul.
• Ai obținut un vârf al câmpului acolo la aproximativ 6 m distanță.
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• Suntem aici în Arizona. Ceea ce vom face acum, vom schimba distanța la care se află bilele.
• Și vom scutura reactoarele, astfel încât materialele, care în mare parte sunt lipite de pereții
laterali.
• Deci acestea se află la 25cm unele față de altele.
• Și ceea ce vom face, fiecare din acestea, aceste reactoare cu diferite configurații, și vom afla
de care ne place cel mai mult.
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• Suntem aici în Arizona, și avem o configurație cu un
singur reactor, cu Gans de Hidrogen, cu un mecanism
de amestec în centrul reactorului.
• Avem unul care se rotește într-un sens, iar celălalt în sens
invers.
• Centrul se rotește anti orar și rotim reactorul foarte încet
în sens orar.
• Și vom măsura PH-ul, pentru a vedea dacă putem schimba PH-ul, și câmpurile
gravitaționale și magnetice ale Gans-ului de Hidrogen.
• Suntem aici în Arizona din nou. Și avem o configurație, pe care
am programat-o cu gândurile noastre.
• Am agățat acolo câteva mărgele de ale lui Alekz și le-am
conectat la un transformator de înaltă tensiune, alimentat
doar cu 3V.
• Deci ceea ce am făcut, este să amplificăm câmpurile.
• David, arată cum ești capabil să iei acele câmpuri și să le
îndepărtezi de acel câmp central, cu mâna.
• Ceea ce David face, este să ia acele câmpuri, până când le
simte în palmele mâinilor.
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Trage acel câmp, ținând ambele mâini. Trage-l în sus, trage-l.
Spune-mi ce simți în mâinile tale acum. Simți că acel câmp încă îl ai între mâini?
- Da, simt ceva care mă gâdilă.
- Bine, trage-l în sus și îndepărtează-l față de reactor.
Încă simți acele câmpuri energetice?
- Da.
Acum transporți acea energie cu tine, acel câmp de energie și încearcă să-l duci
spre cap, să vezi dacă simți energia, în capul tău.
• Spune-mi ce simți. Cum o simți?
• - Da, este ca și cum capul meu s-ar fi deschis în spațiu.
•
•
•
•
•
•
•
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• Bine, suntem aici în Arizona și vreau să vă arăt cum facem
mărgelele (Aleks beads), pentru nava noastră spațială.
• Prima dată iau această bobină, care este nano acoperită
și utilizez sârmă subțire pentru mărgele.
• Acum practic facem aici un mic cârlig.
• Apoi punem hârtie.
• Și acea hârtie este acoperită cu CH3 care
este magnetic.
• Bine, deci tu faci o mărgea magnetică.
• O introducem în cârlig, apoi o strângem, nu se
slăbește și totul rămâne la locul lui.
• Apoi pun pasta.
• Aceasta este pasta magnetică de CH3.
• Și înainte ai lipit-o și pe hârtie, ceea ce umezește hârtia.
• Apoi începem să o înfășurăm, mai multe înfășurări.
Toate sunt deja măsurate.
• Următoarea este o folie de cupru.
• O mică bucată de cupru, aproape ca o folie pe care
o poți îndoi cu degetele.
• Da. Apoi o înfășor strâns cât se poate.
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• Apoi adaug folia de Zinc.
• Apoi aceasta merge în, ceea ce numim prima bobină
din interior.
• Bine, deci trebuie să alunece acolo.
• Apoi ești gata să începi următoarea mărgea.
• Da. Asta este magnetică, cea din interior.
• Inelul interior este magnetic?
• Aceasta este prima bobină, apoi utilizăm coada celei de
a doua bobine, ca și pin central, de aceea totul este ușor.
• Deci ce facă când construiești o mărgea gravitațională?
• Aproape același lucru.
• Ce material utilizezi pentru inelul gravitațional?
Pentru inelul exterior?
• CuO. Sau orice alt oxid. Poate CO2, MgO, sau ZnO.
• Deci așa facem mărgelele.
• Arată-mi unul care este deja făcut.
• Cum le punem împreună.
• Aici jos avem magneticul în mijloc, și gravitaționalul
la exterior.
• Așa se fac mărgelele.
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• Suntem în Arizona şi aici producem Deuteriu.
• Pentru a produce Deuteriu a fost conectată o baterie, o
sursă de alimentare pentru a le lega toate vasele.
• După ce devine complet negru, colectăm materialul.
• Avem materialul aici, apoi luăm materialul pentru
îndepărtarea Carbonului, în configurația de aici.
• Acesta este un kit de CO2.
• Avem acest Deuteriu, aici îndepărtăm Carbonul din fiecare și
când este gata, punem aici produsul final, Deuteriul.
• Exact aceiași configurație pentru Tritiu.
• Ceea ce facem este să luăm CH3, apoi îndepărtăm Carbonul,
utilizând aceste vase pentru apă, vase cu CO2,
toate au capac pe ele.
• Acesta este CH3, Iar aici puteți vedea, avem CH3 cu
Carbonul îndepărtat.
• Deci culorile acestora două sunt similare, acesta tinde
să fie negru.
• Dacă lucrați cu Deuteriu și puneți un magnet, este aproape
ca și pilitura de fier, dacă-l uscați.
• Va reacționa la un magnet.

Spaceship Blueprint 2.
• Suntem aici în Arizona și vă vom arăta cum facem Gans-ul de Hidrogen.
• Deci începem cu CH3, apoi îndepărtăm carbonul din CH3, deci acest material de
aici, are CH3 cu Carbonul îndepărtat.
• Noi avem două metode, una o numim metoda caustică,
• La prima metodă folosim bucăți de plastic din sticlă de Coca-Cola.
• Într-o sticlă de Coca-Cola punem o linguriță de bucăți de plastic, apoi venim cu
causticul.
• NaOH punem funcție de sticlă, o linguriță sau două pline cu caustic, apoi adăugăm
apă fiartă în interiorul sticlei.
• - Deci nano acoperiți interiorul sticlei și materialul și îndepărtați Carbonul din CH3.
• Apoi adăugăm lichidul de CH3 în interiorul sticlei şi o scufundăm în vasul cu CO2.
• Asigurați-vă că capacul este bine strâns. Nimic mai mult.
• Apoi când suntem gata cu el, îl spălăm de trei ori, și apoi avem Gans-ul de
Hidrogen.

Spaceship Blueprint 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoi o altă metodă pe care o utilizăm.
Același CH3, din care trebuie îndepărtat Carbonul.
Avem trei sticle, conectate cu electrozi și LED.
Doar un electrod atinge CH3 din sticlă, celălalt plutește în aer.
Apoi conectăm o baterie pentru a alimenta curgerea plasmei în sticle.
Noi utilizăm o baterie de 3V.
Utilizăm o baterie plasmatică.
De asemenea avem o sursă aici, pentru a avea întotdeauna alimentare.
După cum puteți vedea, am pus LED-urile între pinii centrali.
Apoi le lăsăm pentru 2-3 săptămâni, apoi recoltăm.
În acest caz, nu mai trebuie spălat, este deja spălat.
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• Deci înapoi în Arizona. Am pus o placă deasupra, deoarece plăcile metalice creează prea
multe vibrații.Și se pare că a rezolvat problema, avem o rotație mult mai bună a bilei, și
putem simți cu adevărat curgerea înafara marginilor, care duce aproape căldură cu ea.
• Câmpul de deasupra este de aproape 2,5cm iar dedesubt de 5cm, și pe laterale tot de 5cm,
conform cu buzerul detectorului nostru.
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• Bine, suntem în Arizona. Aici este o nouă configurație. Am pus totul în interiorul câmpurilor.
• Mai avem încă electricitatea pe acest cablu, pentru rotația motoarelor, dar altfel totul ar
trebuie să fie bine.
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• Suntem în Arizona. Avem sistemul funcțional din nou. Am pus un nou Tritiu de nivel foarte
înalt, în centru, și puțin Hidrogen în centru, în bila goală din mijloc.
• Chiar acum avem o mică problemă cu o baterie, și avem un motor conectat la priză, și de
asemenea avem una din baterii care funcționează pe AC, deoarece bateriile noastre sunt
descărcate.
• Asta este ceea ce testăm acum.
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• Înapoi în Arizona. Avem această nouă configurație în lucru.

• Am pus puțin Plumb în bila de sus.
• Deci această versiune specială, nu este o navă spațială.
• Noi am creat un câmp plasmatic care este independent, care dacă se deschide, poate face
același lucru pe care-l face o navă spațială, exceptând faptul că nu poate decola.
• Va fi legat de Pământ.
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• Eu o privesc ca pe un sistem OASIS, care va crea o bulă de energie, în care puteți
intra și ieși. Aceasta este opinia mea.Practic nu am obținut asta încă.
• Dar probabil opinia mea poate ajuta la pornirea altora care vor permite să fie
făcută, încât alți oameni să beneficieze de pe urma ei.
• Deci acesta a fost unul pe care Armen l-a realizat, și dacă vă gândiți, ceea ce face
este că creează trei straturi cu acele plăci.
• Avem Titan, Cupru și Aluminiu.
• Am pus placa de deasupra, astfel încât dedesubt aici, dacă-mi puteți vedea mouseul, aici dedesubt este vopseaua de Deuteriu.
• Am vopsit partea de deasupra acestui reactor cu Deuteriu, pentru a forța câmpurile
înapoi în jos, prin configurație, și toate sârmele electrice, și totul se află în mediul
configurației.
• Deci, precum și nava spațială face, toate acele lucruri pe care le poate face, la fel ar
trebuie să fie și aceasta capabilă să facă aceleași lucruri.
• Noi utilizăm materiale asemănătoare, utilizăm Gans de Hidrogen, care este, care
cred că este, un fel de a crea energii,și să vedem dacă-l putem duce la următorul
nivel.
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• Deci acestea sunt tipul de lucruri pe care le facem, cred că sunt de două ori mai multe.
• Ceea ce am vrut să fac, a fost să vă faceți o idee despre lucrurile pe care le facem, despre
ambele, despre succese și eșecuri.
• Probabil din unele greșeli poate apărea o idee la alți oameni, despre cum să venim cu noi
idei, și să îmbunătățim ceea ce facem.
• Dacă lucrăm să creăm o bulă de energie, în cadrul unui sistem OASIS, unde, potențial putem
lua acea bulă de energie, și fie o punem într-un satelit, sau o punem într-o navă spațială, apoi
o punem deasupra unui oraș, și să devină sura de putere.
• Mai degrabă decât să ne îngrijorăm din cauza unui singur MaGrav, consider că există
potențialul de a alimenta un oraș întreg.
• Poate asta este o idee pentru alți oameni.
• Cred că multe din aceste tehnologii,trebuie să înțelegem cu ce avem de a face, și unde putem
merge, deoarece de multe ori, gândurile noastre ne limitează, iar cu această tehnologie
plasmatică, nu mai trebuie să ne limităm, deoarece poate fi ceva ce putem face cu ea, ce
poate fi foarte benefic pentru umanitate.
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• Aceasta este bila sistemului OASIS a lui Armen.

• El nu îl numește OASIS, el crede că va fi o navă spațială.
• Noi am pus un material puțin diferit în fiecare din cele două reactoare, și le testăm.
• Nu este o competiție, ci este o ghiont prietenesc, care să ne amintească ceea ce
este, ce facem.
• Și cum fiecare din noi contribuie la întreg. Nu sunt doar eu, nu este doar Armen, nu
este doar David, suntem noi toți.
• Întreaga Fundație joacă un rol activ în a aduce toate aceste schimbări.
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• Așa cum spune D-ul. Keshe, cursă a pornit, dar nu este chiar o cursă, este
înțelegerea faptului că atunci când cineva poate aduce o tehnologie, noi toți
beneficiem.
• Și acesta este motivul pentru care noi vrem să schimbăm paradigma, vrem să oprim
războaiele, vrem Pace pe această planetă, și o navă spațială poate face o diferență
uriașă.
• Va schimba jocul.

