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Stadiul sistemului de navă spatială din Arizona

• Mr Keshe - Cât de puternică a fost în ultimele săptămâni, 
această configurație?

• John - Deci ultima dată am putut simți energia, dar acum 
simțim o importantă cantitate de căldură, cu această nouă 
versiune. Este mai multă căldură decât doar energie.

• Mr Keshe - Deci ai adus-o un pas mai jos.
• Deci, într-un fel dacă-l mai poți coborî un pas, ai putea vedea 

lumini? Și ai putea vedea ceea ce numim licăriri de lumină.
• Căldura este puternică la ecuator, ceea ce este explicabil, 

acolo unde sunt aceste bile  care conțin Gans-urile de la început și niciodată nu au fost 
schimbate, iar unele din ele conţin apă de Gans. Deci în acest moment câmpurile care vin 
dinspre vârf și merg înspre bază se întrerup , deci există un conflict al câmpurilor. La fel şi 
pentru cele ce vin de jos în sus. Căldura care este mai puternică pe linia ecuatorului, apare 
datorită interacțiunii dintre cele două câmpuri, de sus și de jos, care se întâlnesc.

• Asta este ceea ce vedem la sistemele planetare, ecuatorul este mai cald.
• Asta nu se întâmplă pentru că ecuatorul este mai apropiat de Soare, așa cum s-a presupus 

anterior, ci datorită interacțiunii a două câmpuri, care alimentează sistemul direct, intern, 
iar Soarele are, datorită diametrului, influență asupra lui.

• Deci, este interacțiunea a două câmpuri ce vin de jos și de sus, și cu câmpurile bilelor ce 
interacționează între ele și care le împing.



Stadiul sistemului de navă spatială din Arizona
• Deci acum, următorul pas pentru John este, să convertească câmpurile, în acțiune.
• Următorul pas este ca aceste  câmpuri de sus trebuie 

să coboare (în zona ecuatorului) , iar câmpurile care 
sunt apropiate lor (din zona ecuatorului), vor coborâ 
în partea de jos, iar atunci, câmpurile dinamice dintre                                                                                                   
reactoarele de bază, sunt atrase în sus, într- un 
vortex rotitor, creând un al treilea câmp, iar în acel 
moment începem să vedem tangibilitatea, 
începem să vedem licăririle.

• Deci avem interacțiunea dintre cele trei câmpuri,                                                                                                              
care acum să se schimbe gradual din căldură, odată ce                                                                                                        
puterea crește. Trebuie să rețineți că sistemul are                                                                                                                 
o eficiență, reprezentată de această coloană centrală.

• Acum, John ar trebui să schimbe din nou baza acestor reactoare,                                                                                            
la un unghi îndreptat înspre centru. Ei l-au făcut de 4, 5 grade. 
De obicei, între 11,2 și 19,8, ceva în acest domeniu, oferă cea mai                                                                                         
bună valoare a conversiei luminii. Între 11 grade și 19,8 grade,                                                                                
19,6 grade, vedem conversia totală în unele sisteme, 
funcție de sarcină.

• Deci ceea ce obțineți prin așezarea la unghi a reactoarelor, dacă le                                                                    
înclinați mai mult spre înainte, veți constata concentrarea 
câmpurilor care merg în sus, dacă este corect, funcție de încărcare,                                                                                              
dar trebuie să țineți această cale centrală deschisă.



Stadiul sistemului de navă spatială din Arizona
• Este centrul gol acesta, am dreptate?
• John: - Avem un rulment acolo, pentru a învârti motorul, 

și în afară de acela, spațiul este deschis. Chiar la placa de 
cupru este un rulment, deasupra pentru a se putea roti.

• Mr Kheshe : - Da. Dacă păstrezi această cale deschisă, vei 
descoperi că vei obține mai multe efecte.

• Există o mică corecție pe care noi deja am făcut-o, dacă 
vă uitați, este o unitate de putere aici.

• Această unitate de putere, când este mutată în jos, permite ca mai                                                                                     
multă energie să fie echilibrată.

• Deoarece în această cale a câmpurilor nu ar trebui să fie nimic.
• Acum dacă am schimbat adierile (câmpurilor)  în căldură, acum 

trebuie să ajustăm, i-am explicat lui John, cum să ajusteze motoarele,                                                                                    
cele trei reactoare și a tuturor reactoarelor, pentru a începe să se 
vadă licăririle. Arizona este pe drumul corect, pe această direcție.

• Sunt unele lucruri pe care i-am sfătuit să le facă, și atunci veți vedea alte rezultate.
• Problema cu aceste sisteme este că nu vor arăta o mișcare instantanee daca nu au o bază 

solidă, deoarece încep să vibreze.
• Când începe să se scuture și să vibreze, poate cădea și trebuie să asiguri sistemul.
• Și trebuie să pui plăci, încât să nu cadă prin găuri, dacă există posibilitatea să o ia pe acolo.



Stadiul sistemului de navă spatială din Arizona
• Și mutând acea baterie care alimentează motoarele, la un nivel mai jos, lângă cel albastru, va 

mări posibilitatea ca să funcționeze.
• Deci sunteți pe direcția bună.
• Există un lucru care pe care întotdeauna trebuie să-l notăm deoarece este important, 

câmpurile nu se termină aici, ci aceste câmpuri se extind dincolo de sistemul solar, deoarece 
sunt plasmatice și sunt sferice.

• Şi întărind câmpurile din coloana 
centrală, putem dicta marginile navei 
spaţiale.

• Deoarece atunci când acestea se                                                                                                                           
împrăștie (începand de sus ), ele nu se                                                                                                                           
întrerup aici (ecuator) deoarece dacă se                                                                                                                           
împrăștie și se întrerup aici, atunci 
au un metru.

• Puteți crea o sferă completă din acest                                                                                                                        
sistem, încât să devină centrul, și să 
creați nava pe margini.

• Aceasta a fost realizată cu un singur 
reactor, solidificarea a fost obținută 
înainte, dar este foarte greu de menținut.

• Este dependentă de intensitatea 
câmpurilor mediului, în special în zona 
spațiului liber al câmpurilor magnetice.



Stadiul sistemului de navă spatială din Arizona
• Dar asta este ceea ce vedem, asta este ceea ce va rezulta, și este frumos să vedem că Arizona 

continuă și încet totul vine împreună.
• Dacă vor continua pe această cale, vor vedea.. vor începe să vadă variația câmpurilor, iar dacă 

vor continua, poate că în 4-6 săptămâni vor obține solidificarea, dacă păstrează totul și nu 
sunt distrași.

• Există câțiva combustibili plasmatici care trebuie considerați și care nu există aici, precum și 
câteva poziționări care nu există aici.

• Iar acestea sunt cheile de aur ale Rolls-Royce-ului din buzunar ( nava spatiala de buzunar).

• 9:10



Puternic magnetic sau gravitational
• Mr Kheshe : - Este ceva ce în discuțiile tale pe care mereu le repeți, și este bine să le explici 

căutătorilor cunoașterii.
• Tu continui să explici că ai reactoare puternic magnetic și puternic gravitațional.
• Poți explica ce vrei să spui prin puternic gravitațional și puternic magnetic, te rog?
• John: - Bine, deci câmpurile puternic gravitaționale, ceea ce am făcut, am încărcat Gans de 

Hidrogen la exterior, care prin raportul de masă este mai mult decât tritiul pe care l-am pus în 
interiorul celei de a doua bile, care are în centru bila goală, și astfel ceea ce facem, este să 
tragem câmpurile în interior, dacă putem spune așa, și de asemenea acordăm multă atenție 
pH-ului materiilor pe care le utilizăm, și astfel pH-ul tritiului pe care-l utilizăm este de 1,7 iar 
hidrogenul pe care-l utilizăm este de până la 13,1.

• Deci avem o atracție foarte puternică la 
partea de jos, la reactoarele de jos.                                                                                                                            
Toate trei reactoarele au un efect similar.

• Reactorul de deasupra are o natură puternic 
magnetică.

• Ceea ce am făcut, am luat tritiul și l-am pus 
în reactorul exterior și am utilizat ca și raport                                                                                                                       
de masă substanțial mai mult tritiu, cum ar fi                                                                                                                 
128 la 1, în comparație cu o cantitate foarte 
mică de hidrogen, pe care l-am pus în bila                                                                                                                         
numărul doi.

• Din nou, ambele, hidrogenul și tritiul au un pH diferit, astfel că există un gradient puternic, iar 
astfel câmpurile de deasupra radiază spre exterior, iar câmpurile de jos atrag spre interior.



Principiul drenării câmpurilor
din Atelierul 224 al Căutătorilor de Cunoştiinţe

• Legea plasmei spune că cea mai puternică, întotdeauna o 
alimentează pe cea mai slabă.

• Deci, ceea ce aveți nevoie este un câmp mai puternic aici
(reactorul de jos, exterior)[H 28/1; 13.1] şi slab aici (reactorul 
de sus, interior)[H 1/128 ; 13.1] . 

• Deci cel de jos încearcă să alimenteze pe cel  de sus.
• Și în acest proces, creați o barieră puternică în reactorul de sus,

în exterior, cu câmpul mai puternic, de aici, [Tritiu 128/1; 1.7] care le întoarce, 
le difuzează înapoi.

• Apoi câmpurile voastre care se întorc [Tritiu 128/1; 1.7] , trebuie 
să fie mai puternice decât cele slabe din centrul reactorului de jos
[Tritiu 1/28; 1.7] .

• Astfel încât, în încercarea de a ajunge, se lovesc de bariera de aici
[H 28/1; 13.1] .

• Dar în acest fel, parte trece prin ea, iar parte prin transformare va 
ajunge să se unească cu fluxul central.

• Şi aceasta vă dă forma de jos a navei.



Ph şi Gradient
• Mr Keshe : - Te pot întreba ceva, ca să poți explica mai mult?
• Modul cum ai obținut un pH mare, ne poți explica?
• John: - Bine, deci ceea ce am făcut cu tritiul, am utilizat tritiu spălat o dată, deci mai puternic, 

am amestecat tritiu uscat cu o mică cantitate de apă şi apoi am adăugat acid citric și am 
măsurat câmpul, valoare pH-ului, și am coborât-o la aproximativ 1.7, cred.

• Apoi l-am pus în reactor pe care apoi l-am lăsat la Soare, pentru o oră și se pare că 
consistența materialului s-a schimbat și și-a schimbat culoarea originală spre galben, galben-
cenușiu în cea mai mare parte. 

• Cantitatea de acid citric nu este foarte mare, am pus probabil o lingură într-un reactor, sau 
mai puțin.

• Și apoi cu hidrogenul ceea ce am făcut este că am luat Gans de hidrogen uscat și am adăugat 
puțină apă, și am adăugat puțin hidroxid de potasiu, până când am atins nivelul de 
aproximativ 13,1.

• Nu spun că aceasta este cea mai bună cale, pentru că testăm și alte modalități de a muta pH-
ul materialelor, puternic în sus și în jos, iar prin această cale probabil materialele vor fi chiar 
mai bune.

• Când gradientul este mic, adică aproximativ 7 pentru tritiu, care este valoarea normală 
pentru tritiu, și aproximativ 9,2 pentru hidrogen, intensitatea celor două câmpuri nu a părut 
să miște aparatul de măsură prea mult.

• Mr Keshe : - Dacă-ți amintești, acum câteva luni, când am vorbit, ți-am explicat că atunci 
când obții 14 la 2 sau 14 la 1,5, vei începe să atingi punctul în care vei crea câmpuri pentru 
zbor.

• Deci ai reușit să atingi 13,1 la 1,7, care este puţin mai mult de 7 ori.



Ph şi Gradient
• Există un alt punct pe care trebuie să-l consideri, pentru a crește această putere.
• Și anume, să mărești raportul.
• Trebuie să mărești acest raport dintre exterior și interior, pentru a fi de aproximativ 1200 la 1.
• Îți va lua timp să-l obții. Gradientul și pH-ul îți vor da câmpuri mai puternice, pentru 

interacțiunea și crearea licăririlor și a solidificării.
• Deci dacă îl mărești (jos)  de la 128 la 256 și apoi același raport sus este de 1000 la 2500, este 

foarte asemănător cu 2500 rpm. Și astfel ar trebui să fii capabil să începi să vezi câmpuri 
puternice.

• La fel poți începe să ridici sau să scazi pH-ul, și-ți va da un factor mai mare al ordinului de 
mărime.

• Și astfel vei începe să vezi câmpuri mai înalte și mai puternice.
• Sunt câteva lucruri care încă lipsesc din această structură.
• Deci atunci când vei ajunge acolo, vei înțelege.
• Vei avea nevoie de rotația bilei din interior, deoarece mulți dintre voi nu aveți bile rotitoare.
• Și aceste bile, când se rotesc, să vezi dacă-și măresc unghiul de înclinare și temperatura.
• Utilizează un termometru cu mercur, nu unul cu laser, și atunci vei vedea diferența de 

temperatură.



Sufletul navei spaţiale
• Dan Baliş: - Vreau să știu, cum ar fi, în acest reactor, pe linia ecuatorului, să se renunțe la 

Gans și să se utilizeze doar câmpuri.
• John: - Știi, eventual putem ajunge acolo, dar ceea ce trebuie să facem, este să creăm aceste 

câmpuri, în centrul reactorului, și odată ce am făcut asta, ce am creat acest câmp plasmatic 
puternic, atunci putem alimenta mai multe bile de ping-pong, punându-le aici în acest câmp 
plasmatic.

• Dar prima dată trebui să creăm câmpul magnetic plasmatic puternic. Cu alte cuvinte să 
declanșăm câmpurile, să creăm acea energie, lumină dacă vrei, o lumină plasmatică.

• Keshe: - Lasă-mă să-ți explic ceva, ceva care te va lumina.
• Ceea ce practic se întâmplă, între toate cele trei reactoare de la bază, și acest reactor de sus, 

aici ar trebui să fie o zonă a plasmei libere, care prin plasarea a șase reactoare, este trasă 
aproximativ pe linia ecuatorului.

• Sistemul planetar când intră în legătură cu orice satelit,
cum e Luna sau altceva, se datorează interacțiunii cu 
această plasmă liberă.



Sufletul navei spaţiale
• Deci trebuie să vă aduceți aminte asta tot timpul, asta face trimitere la lecțiile din 2014 și în 

toate lecțiile noi repetăm, puteți renunța la aceste bile și aceasta este plasma liberă, plasma 
complet liberă a întregii structuri.

• Și parțial acesta este unul din motivele pentru care simțiți căldură aici.
• Deci, chiar dacă avem aceste reactoare cu materiile în ele, adevărata plasmă liberă este bila 

galbenă, undeva acolo.
• Acesta este locul unde cu această configurație, noi am creat o plasmă dinamică dublă.
• Este o plasmă cu două nuclee, nu doar cu unul, datorită interacțiunii a ceea ce în totalitate 

sunt aproape 5 nuclee stratificate, și în unele cazuri 4 la 6 nuclee stratificate unele peste 
altele.

• Deci asta trebuie să fie păstrat în minte, nu vă lăsați distrași de bile, de bile rotitoare și de 
locul unde trebuie să fie plasma liberă.

• Acestea toate sunt reacții. Într-un fel este Sufletul sistemului. 
De aceea câmpurile încălzesc. 
Gradual vom vedea primele străluciri.

• Dacă vă uitați, la fel este structura sistemului planetar.
• Miezul central al Pământului, acesta este Sufletul Pământului.
• Iar acum aveți suprafața Pământului, care reprezintă fizicalitatea 

Pământului.
• De fapt dacă vă uitați este la fel, avem aceiași structură,
• Sufletul omului și fața omului.
• Dar datorită atracției gravitaționale a corpului, așa cum am spus,

avem fizicalitatea omului.



Sufletul navei spaţiale
• Deci odată ce am creat un Suflet echilibrat și îl putem menține aici, veți vedea manifestarea 

fizicalității corpului, în raport cu mediul plasmatic al Universului, nu al Pământului.
• Asta trebuie să vă rămână în minte.
• Deoarece noi am creat un mediu plasmatic în aceste reactoare, acest nucleu plasmatic, este 

plasma de câmpuri magnetice și gravitaționale ale Universului, nu ale Pământului, de aceea 
se poate manifesta ea însăși și să se mențină în sistemul planetar, sau oriunde în altă parte. 

• Există o parte a învățăturii structurii atomice, care este, din nou, necunoscută lumii fizicii.
• Asta nu a fost niciodată discutată de fizicienii nucleari, de cei atomiști, dar este ceea ce este.
• În structura nucleară, noi avem un proton și un electron.
• Rotația electronului confirmă existența atomului.
• Uitați-vă la el, aveți centrul Pământului și fizicalitatea Pământului.
• Unde aveți toate oceanele, toate dealurile și munții. 
• Dacă vă uitați, este exact la fel.
• Pielea planetei este electronul planetei, dar într-un fel s-a solidificat.
• Este dinamic, și dacă vă uitați ca un fizician nuclear sau atomist, și vă 

uitați la structură și urmăm mai mult sau mai puțin calea electronului                                                                                               
în jurul protonului, vedem același tip de structură în jurul stării solide 
a materiei Pământului, în jurul centrului acestuia.

• Este exact aceiași similaritate. 
• Deci ceea ce vom vedea în vremurile ce vin, putem confirma și într-un                                                                             

fel explica că pielea planetei este electronul planetei.                                                                    



Sufletul navei spaţiale
• Limitele pielii, deoarece ceea ce noi numim inerție, rămâne la fel. Inerția sau acel strat 

magnetic al Pământului, pe care noi îl numim miez solid, este practic echilibrul energetic 
dintre energia superioară și inferioară, a limitei electronului. Așa cum știm, electronul se 
mișcă în cadrul structurii (nor electronic).

• Aici este liber, aici s-a solidificat, dar câmpurile încă se rotesc prin el, în ritmul centrului.
• Asta ne spune că unele lucruri pe care John le va observa curând, vor fi aceste străluciri.
• Apoi prin reglaje, pe care i le-am explicat lui John cum să le facă,

el trebuie să le perfecționeze la o formă completă.
• Iar acea bilă centrală este Sufletul sistemului.
• Aceasta ne trimite înapoi la toate lecțiile din ultimii 5 ani,

este totul acolo. Acum ele se unesc, acum înțelegeți de ce.
• Plasând acestea, 18 bile la exterior și 6 bile în interior, noi i-am 

dat formă, deoarece acum, așa cum aveți câmpurile de aici, 
acum aveți câmpurile mici ale acestor reactoare, care continuu
formează solidificarea, confirmare menținerii câmpurilor.

• Într-un fel, dacă vă uitați este ca un piept de pui.
• Toate oasele care intră sunt ca și pieptul omului. 
• Acesta este scopul acestor bile, ca indiferent ce, ele sprijină.



Sufletul navei spaţiale
• Dar este la fel și dedesubt. 
• Fiecare sferă centrala în  interactiune cu fiecare reactor de la bază..
• Dar când începeți să creați rotație în acest disc, aceste fascicule devin materie solidă, ele dau 

structura solidă a fizicalității.

• Despre asta am vorbit în această dimineață.
• Faceți ca bilele să se miște, pentru că aveți nevoie de sistem, iar motoarele se încălzesc.
• Ceea ce trebuie să faceți, schimbați poziția motorului, într-un fel în care nu are nevoie să se 

încălzească.
• Găsiți o modalitate să aduceți motorul în interior.
• Deci acum începeți să înțelegeți cum trebuie construită structura.
• Păstrați raportul de 128 sus și de 48 jos, iar aceste bile trebuie să aibă un raport între cele 

două.



Sufletul navei spaţiale
• Acestea puternice (ecuatoriale) le alimentează pe cele slabe (de jos), iar acestea 

puternice (din vârf) le alimentează pe cele slabe (ecuatoriale), 
deci creați o super linie.

• Arizona este gata pentru a crea structura, este pregătită pentru zbor.
• Acum vedeți cum se realizează nava spațială.
• Este foarte direct dacă înțelegeți relația dintre structura electronului și a 

protonului, înțelegeți structura fizicalității Pământului, acum înțelegeți că
corpul fizic al planetei este practic electronul, în raport cu mediul acestuia,
iar pe de altă parte acesta este liber, iar acum avem același lucru cu 
reactoarele noastre, cu sistemele noastre de zbor.

• Aici este locul unde lumea atomică s-a pierdut pe calea geologiei.
• Când de fapt, este exact același lucru.
• Aici masa electronului creează propria lui graniţă inerțială, maxim și minim,

iar în sistemul planetar carcasa corpului, apoi avem magmă aici.
• Magma și acest spațiu de aici, sunt exact același lucru.

• Atom                                            Pamant Atom



Sufletul navei spaţiale
• Apoi aveți Sufletul. Aveți același lucru. Dacă vă uitați, aveți Sufletul 

omului, apoi aveți fața omului, apoi ce aveți între ele, aveți magma, 
pe care noi o numim creierul omului.

• Nu este nici o diferență.
• Iar noi suntem pe aceiași cale, suntem pe calea corectă de a 

finaliza poziția.
• Și îl felicit pe John și pe echipa lui, pentru că sunt înapoi pe cale și

dacă rămân pe această cale și nu se joacă, ci testează câte ceva, 
vor veni cu o nouă combinație de combustibil, dar există și o altă cale, mai mare, 
alcalinitatea, care reprezintă câmpul gravitațional, apoi aciditatea care reprezintă magneticul, 
atunci se vor explica multe lucruri. 

• Este altceva ce vrei să mai explici John?
• John: - Nu, nu mai am nimic. Am adăugat puțin deuteriu în toate...hidrogen și tritiu în...
• De asemenea am descoperit că atunci când punem deuteriu afară în Soare, ne-am gândit că 

vom putea să-l întărim, deoarece am văzut un strat gri sau o peliculă gri, deasupra 
deuteriului, despre care am considerat că este mai puternic, mai adecvat utilizării pe mai 
departe, decât doar pudra simplă. 



Sufletul navei spaţiale
• Hassan întreabă: John a vorbit despre unghii. De ce există un Gans al unghiilor lui? 
• John: - Unul din lucrurile pe care am încercat să le facem, este să conectăm câmpul nostru 

energetic cu sistemul.
• Noi vrem să stăm departe de sânge în acest moment și știm că unghiile conțin de asemenea 

ADN.
• Deci ceea ce am făcut, este că am realizat un Gans din unghii și am pus o mică picătură în 

reactoarele de la bază, și m-am gândit că cu Sufletul meu, voi fi capabil de a interacționa cu 
reactoarele, într-un fel pozitiv și semnificativ, inclusiv chiar și de acasă acum, deoarece ar 
trebui să existe acel câmp de conexiune cu reactoarele.

• Și în acest fel, m-am gândit că mă apropii mai mult de control folosindu-ne gândurile.
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