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Conform înţelegerii pe care o am în acest moment

https://www.youtube.com/watch?v=gcym1j53g2Q


Atelierul 248 al Căutătorilor de Cunoştiinţe
https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=4706

Noile generatoare plasmatice
01:18:26 - 01:29:14 

• Dl Keshe:
• Întorcându-ne la lecții, trebuie să înțelegem mai mult din structura științei tehnologiei.
• Este important pentru noi să găsim paralele, termeni , încât să înțelegem.
• A treia echipă a Fundației Keshe, a reușit să obțină condiție plasmatică și acum trebuie să 

continue cu noul pas al condiției plasmatice și apoi un sistem de zbor.
• Înțelegerea creării materiei din plasmă, este una din pietrele de temelie ale muncii voastre.
• Mulți dintre voi trebuie să reevalueze ceea ce au învățat, și să înțelegeți mai multe în paralel.
• De exemplu atunci când vorbim, despre pielea omului, noi știm că pielea omului are trei 

straturi.
• Interacțiunea câmpurilor din aceste straturi, permit manifestarea 

fizicalității. Și într-o zi, apare totalitatea. Oricare din aceste straturi, 
duc la crearea și manifestarea altor straturi, intern.

• Nu este doar în acel nivel. Ele toate au un numitor comun, deci 
fiecare strat al pielii omului, mergând în interior până la intestine și 
inimă, ele sunt toate parte a aceleiași structuri.

• Cum cele trei interacționează, decid mărimea organului.
• Dacă ați înțeles asta, în primele pagini ale primei cărți, sau în următoarele cărți, aveți miezul 

Carolina, aveți miezul interior și pe cel exterior.

https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=4706


Noile generatoare plasmatice

• Interacțiunea câmpurilor acestor trei straturi ale câmpurilor 
plasmatice, duce la crearea fizicalității planetei, unde magma este
ca și creierul, în filtrarea informațiilor.

• Este exact aceiași paralelă.
• Aveți Sufletul omului, creierul omului, și marginea, care prin interacțiune 

cu limitele acestuia, creează fizicalitatea corpului omului.
• Acestea sunt parte a aceleiași lecții, nimic nu s-a schimbat.
• Acum puteți înțelege cum planetele ajung în existență în fizicalitate,

în dimensiunea realității și tangibilității.
• Ei numesc miezul interior, Sufletul sistemului, cel de tranziție și cel al stării 

materiale a acestuia.
• La fel este cu stratul interior, stratul mijlociu și cu cel exterior.
• Și apoi, în acea interacțiune se obține fizicalitatea corpului omului.
• Această interacțiune, aici, este o sferă închisă , acolo,  este un corp

deschis, rectangular, dar indiferent ce formă are, își creează 
propria fizicalitate. Aici are nevoie de magmă pentru a transfera
energia și a o converti, într-o intensitate mai mică, care să devină 
corpul fizic al planetei.

• Este aceiași cunoaștere, este același lucru.
• Asta este important pentru voi toți, deoarece vedeți fenomene pe care nu le puteți explica, 

sau vreți să atingeți fizicalitatea, dar nu o puteți atinge, deoarece nu ați înțeles ce ați făcut.



Noile generatoare plasmatice

• Am reușit în ultimele luni și cu alte grupuri ale Fundației Keshe, să atingem rotația 
materialului, fără motoare. Așa cum de altfel este și în Univers.

• Nu vedem nici un motor şi totuși planetele se rotesc, cu viteze mari.
• Deci ceea ce vedem, acum am obținut.
• Și frumusețea este, că în lumea științei, în obținerea brevetelor, orice sistem perpetuu care 

este natural nu poate fi brevetat.
• Deci ei nu vă permit să brevetați noile generatoare, deoarece în aceste mișcări perpetue ale 

plasmelor, dacă puteți fixa câțiva magneți, puteți obține voi înșivă un generator electric.
• Toți cei ce lucrați la tehnologia spațială și ați obținut-o, acum înțelegeți cum puteți avea un 

generator gratuit.
• Mișcare perpetuă, cu o foarte mică cantitate de energie la intrare,

pe care ieșirea o poate acoperi ea însăși.
• Noutatea a constat în a crea un material care poate fi afectat 

plasmatic.
• Cei dintre voi care lucrați la un sistem generator, acum înțelegeți.
• Nu este vorba despre crearea dimensiunii plasmatice, necesară pentru mișcare, dar odată ce 

ați creat mișcarea prin curgerea curentului, atunci veți vedea că câțiva magneți vor deveni un 
generator frumos. Cost total, poate $10 pentru un generator de 1MW.

• Este foarte simplu, câțiva magneți pe margine și bobina în interior.
• Sau invers, adică bobinele aici, puneți câțiva magneți aici, și obțineți mișcare

perpetuă.



Noile generatoare plasmatice

• Reactoarele creează aburul, care rotește turbina, care la capătul
ei rotește un ax cu mulți magneți pe el.

• Acum am realizat acest lucru. 3 wați, 1 wat (la intrare).
• Și dacă-l configurați corect, vă poate da 1MW.
• Aceasta nu este teorie. 
• Vă pot trimite o imagine din Centrului de Cercetare a Fundației Keshe, unde am avut 100% 

succes.
• În China am obținut foarte multe, doar că căutătorii cunoașterii nu au ochi să vadă ceea ce au 

obținut.
• În timp ei se vor deschide, dar sunt sigur că echipele Fundației Keshe, lucrează la 

generatoare.
• Ca în decurs de câteva ore să putem prezenta un generator funcțional publicului.
• 5kW nu cred că costă mai mult de câțiva dolari.
• Dar Fundația Keshe îl va vinde cu $3500, deoarece acești bani se întorc înapoi în cercetare și 

pentru plata celor care vi l-au dat.

Rotatia plasmei:
https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=10763

https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=10763


Transferul cunoştiinţelor
01:30:09 - 01:39:21• Dl Keshe:

• Este important pentru noi să înțelegem, cum se vor dezvolta următorii pași.
• Aceste tipuri de sisteme dinamice, care radiază câmpuri, va schimba multe lucruri, în 

agricultură, în grija față de animale, în producția de energie, în aplicațiile medicale.
• Deoarece eu forțez, așa cum am spus, o nouă dimensiune în munca Fundației.
• După cum vedeți, îi va lua omenirii o altă mie de ani, dacă avem noroc,  pentru a impinge 7 

miliarde să înțeleagă limba spațiului. 
• Acum, că am reușit să producem sisteme plasmatice și înțelegem                                                                

funcționarea plasmei, pentru a transmite o parte a tehnologiei prin 
sistemul actual de învătământ, următoarelor 2-3 generații, pentru ca ei 
să devină informați, dureză prea mult.

• În creierul omului, prin ARN, există o secțiune care creează și 
păstrează cunoașterea.

• În vremurile ce vor veni, acum că am obținut sisteme plasmatice, cunoașterea 
ar trebui să poată fi transmisă deodată la 7 miliare de oameni de pe Pământ,                                                             
încât toți să știe ce să facă în spațiu.

• Învățarea nu mai necesită sală de clasă, dacă ați înțeles.
• Și eu vă încurajez să vă îndreptați spre dezvoltarea Sufletului și 

a înțelegerii, a modului cum puneți un sistem MaGrav pe cap sau                                                                                              
pe picior, cum ați creat creierul.

• Mulți dintre voi începeți să vedeți cum a fost creat și dezvoltat creierul lui Naomi, ar fi trebuit 
să înțelegeți până acum.



Transferul cunoştiinţelor

• Dacă putem crea o condiție, pentru a redezvolta creierul omului, cu noua tehnologie 
plasmatică, putem educa toți oamenii la nivel egal.

• Așa cum am spus recent, într-un timp foarte scurt, noi putem face ca fiecare să devină la fel 
de bun ca Einstein, dacă a fost un om bun.

• Cel mai probabil, putem face mulți Da Vinci din voi, cu multă cunoaștere.
• Cunoașterea omenirii poate fi transferată direct, deoarece o aveți moștenită în culoarea 

ochilor, în ceea ce să mâncați și ce să nu atingeți, și cum să faceți.
• Aceasta se află în partea din structura creierului omului, este o locație specială unde acesta 

primește cunoașterea.
• Deoarece am studiat cartea, înțeleg cartea, devine cunoașterea mea și nu se află în cer, ci se 

află într-o poziție specifică în creierul omului.
• Acum, noi țintim acel punct, prin care să elevăm 7 miliarde de oameni, cu o cunoaștere egală 

tuturor. În acest fel, D-ul Dr, D-ul PhD, D-ul Profesor, inginer și toți ceilalți, o vor înțelege ca 
toţi oamenii.

• Adunarea unei cunoașteri, pentru a deveni parte a cunoașterii comune a omului, este 
următorul pas, pentru rasa umană, al Fundației Keshe.

• Unul din motivele pentru care am început să configurăm, noul Kfwiki, fără ca membrii 
Fundației Keshe să știe, este acesta.

• Deoarece conține multe falsuri, multe greșeli. Nu trebuie să învățați greșelile pentru a le 
corecta. Kfwiki cu toate noile tehnologii le va împărtăși la modul corect, cu o cunoaștere 
corectă, aceasta putând fi încărcată ca o singură cunoaștere pentru toată lumea.

• Trebuie să accelerăm procesul cunoașterii.



Transferul cunoştiinţelor

• Creierul omului are o poziție, în care menține cunoașterea.
• Noi trebuie să transferăm această cunoaștere, într-un singur pas la cele mai multe ființe 

umane pe această planetă.
• Astfel încât, mergând în spațiu să nu existe privilegiați.
• Pentru a deveni o națiune, trebuie să aduceți egalitatea de cunoaștere.
• Și asta este parte a Fundației Keshe.
• O Națiune, O Planetă, O Rasă.
• Acum înțelegeți care a fost munca Fundației.
• Doctori, cum este Dr. Rodriguez, Dr. Claudia, și alți savanți ai Fundației Keshe, care lucrează, în 

special grupul din Arizona, în special John, acum trebuie să înțelegeți pentru ce v-am pregătit.
• Oameni ca Giovanni, lucrând cu Naomi, sunt alți oameni care au înțeles cum a fost dezvoltat 

creierul, cum îl pot controla, acum trebuie să fiți capabili să găsiți și să dezvoltați un sistem, 
încât să putem transfera cunoașterea în creierul omului, și-mi ia o secundă să vă arăt unde.

• Dar trebuie să înțelegeți încât să puteți răspândi cunoașterea.
• Asta ne întoarce la, de ce am constituit Consiliului Universal. 
• Deoarece Sufletul Consiliului Universal este unul. Indiferent de limbă, ei toți                                                       

prin intermediul Sufletului, sunt același Suflet al copilului.
• Acest proces al înțelegerii tuturor limbilor,  în esență îl vom realiza prin această tehnologie.
• Deoarece în acest fel, aceiași cunoaștere este purtată de orice ființă din spațiu.
• Dacă sunteți Chinez, și mergeți în America, și vorbiți engleză, ce se întâmplă cu cei din China?
• Sau există o metodă, prin care să o putem incorpora, astfel ca în America să vorbiți 

Americana, în China să vorbiți Chineza și în Spania să vorbiți Spaniolă.



Transferul cunoştiinţelor

• Asta este foarte bine, pentru oameni ca mine, pentru că sunt cea mai leneșă persoană în a 
învăța alte limbi.

• Acum pot folosi orice limbă.
• Deoarece lucrez prin intermediul Sufletului și a transformării, nu prin cuvinte ci prin Sufletul 

omului.
• Și aceasta este munca ce va veni. Locul unde cunoașterea țintește în creierul omului, este 

ceea ce trebuie să găsiți.
• Apoi putem transfera ceea ce numim, cunoașterea Kfwiki care a fost dezvoltată, fără nici o 

informație greșită, care au stat în fundal mii de ani, unele fiind bune altele nu, aceasta va fi 
transferată. 3 la 10 ani, acesta este intervalul de timp.

• Pe măsură ce aducem egalitatea hranei, încât să nu mai existe sărăcie, control prin hrană,  
trebuie să aducem egalitatea în cunoaștere.

• Eu nu pot merge să vă învăț pe fiecare în parte.
• Dar dacă înțelegeți funcționarea sistemelor dinamice, aceasta poate fi făcută foarte ușor.
• Avem sateliți, atingem cele mai multe telefoane mobile în toate colțurile acestui Univers, 

avem unități de energie cu care putem face la fel, acum putem face la fel cu plasma, prin 
învățarea, prin transferul cunoașterii fiecărui om, deoarece fiecare creier are un receptor 
specific, pentru a primi toată cunoașterea, acum când o avem, când știm unde este.



Schimbarea cursului omenirii.
01:39:21 - 01:50:13

• Trebuie să mutăm 7 miliarde, pentru a putea fi capabili să intrăm în Comunitatea Universală.
• Dr. Elya Kostova și Carolina, de multe ori au spus că nu putem lăsa oameni în urmă, trebuie 

să-i luăm pe toți, nu putem lăsa copii în urmă.
• Nu a existat un asemenea plan. Dar este nevoie de timp pentru a vă maturiza.
• Acum ați atins acest moment al maturizării.
• Jon din Arizona şi alte Centre de Cercetare, au făcut multă muncă, ea trebuie adunată. Dacă 

se unesc vor înțelege.
• Unul din noile sisteme ce vor fi dezvăluite curând, este ceea ce numim "Sistem de Scanare 

Completă a Organismului".
• Ceea ce înseamnă că dacă acesta este corpul vostru și aveți o boală, şi ați văzut aceste mici 

motorașe, acum sunt sisteme fără motorașe, care au fost dezvoltate, ați învățat despre 
magneții inelari, acum trebuie să mutați magneții inelari peste fiecare secțiune, și pe măsură 
ce-i mutați,  voi schimbați întreaga structură, a Sufletului și a fizicalității.

• Orice boală este eradicată în secunde. Nici un cancer. Nici un Alzheimer.
• Cost total, mergând pe mâna Dr. Klauss, $3000.
• Mergând pe mâna mea, $350. 
• Mergând pe mâna Chinezilor, $30.
• V-am spus că voi aduce o asemenea schimbare, încât începând din 

Noiembrie se va schimba totul.
• Acum suntem în această schimbare.
• Înțelegeți cum puteți crea rotația plasmei, fără nici un motor, fără nici o                                                                 

pompă



Schimbarea cursului omenirii.

• Apoi dinamismul din centrul creierului omului, acolo unde se află cunoașterea, este dinamic, 
este un Soare, iar voi transferați energie înspre el, cunoașterea.

• Vă amintiți de portocală și de apă? 
• Acum portocala este înțelepciunea omului. Iar plasma există acolo pentru transfer.
• Și acum, când faceți asta, vasul devine Sufletul omului, iar sistemul de vine portocala.
• Acestea nu sunt povești, asta este ceea ce a fost obținut în diferite cercetări ale Fundației 

Keshe.
• Sisteme energetice complete, sisteme complete de agricultură, 

sisteme complete de sănătate și ceea ce va veni, sisteme 
complete spațiale.

• Nu trebuie să fiți cetățeni ai națiunilor lumii a treia, așa cum Americanilor și celorlalți le place 
să spună.

• Practic, națiunile lumii a treia sunt Statele Unite și Europa de Vest.
• Pentru că dacă dezvăluim și oprim electricitatea din toate aceste națiuni, ei toți se vor mânca 

între ei, pentru că nu vor mai funcționa congelatoarele, frigiderele se duc, cuptoarele nu mai 
ard. 

• În Africa, omul națiunii a treia, este primul, deoarece el se poate sui în pom, își poate lua ce 
are nevoie și se poate hrăni singur.

• Nu există frigidere în Africa, dar ei există acolo de mii de ani.
• Acum noi vă educăm exact la fel.
• Să vă întărim cunoașterea.
• Așa cum am spus, am o surpriză pentru voi în această săptămână. Acum ați aflat surpriza.



Schimbarea cursului omenirii.

• Există grupuri în Fundația Keshe, există indivizi care sunt foarte ocupați, construind alte multe 
lucruri. 

• Sunt oameni la limita științei, precum Armen, precum cei din 
Arizona, cei din cele două Centre de Cercetare Europene, 
Grupurile de Cercetare din China, cele din Africa și celelalte.

• Prima zi din Noiembrie, înseamnă schimbare pentru umanitate,                                                                                                          
și asta este ceea ce va veni.

• Așa cum am spus unor oameni foarte influenți, foarte recent, securitatea alimentară a 
națiunilor, înseamnă să ai capacitatea de a avea hrană, adică un sistem care asigură toate 
energiile de care un om are nevoie.

• Avem nevoie de grâu și făină, sau putem hrăni omul cu energie,                                                                               
așa cum a fost cu vasul și portocala?

• Vasul este corpul omului, iar portocala este ceea ce a fost planificat.
• Superioritatea prin controlul hranei, începând de astăzi este terminat.
• Orice lipsă, orice problemă, hrănirea unei națiuni prin boicot, sau forțarea altor națiuni să 

facă ceea ce unii vor, deoarece ei au hrana, cu lecția de astăzi s-a terminat.
• Noi boicotăm pe cei ce boicotează, prin cunoaștere, prin Pace, prin aplicarea tehnologiei.
• Săptămâna următoare, când voi discuta acest aspecte cu echipele de Cercetare ale Fundației 

Keshe, noi decidem colectiv, ce vom publica pentru a fi prezentat.
• Următoarea săptămână, prezentarea va schimba cursul științei, umanității și a cunoașterii.
• Și veți vedea asta. Veți înțelege. Va fi munca colectivă a Grupurilor de Cercetare ale Fundației 

Keshe.



Schimbarea cursului omenirii.

• Fie despre spațiu, fie despre producerea plasmei, despre crearea energiei și a celorlalte.
• Deci, dacă înțelegeți asta, așa cum schimbați boala în corpul omului, puteți utiliza același 

sistem pentru a hrăni omul.
• Mă minunez câte milioane de fermieri Americani, nu vor mai avea cui să vândă hrană.
• Și ei îl vor blama pe Președinte. De ce ați impus sancțiuni, dacă sancțiunile se întorc împotriva 

noastră?
• Noi răspundem cu cunoaștere, nu cu autoritate, noi nu răspundem cu obligativitate.
• Așa cum am mai explicat înainte, că nu există națiuni ale lumii a treia, și nu voi duce omul în 

spațiu pentru a fi un subordonat, ci pentru a fi egal.
• Noi vom face la fel în viitor, pentru a transfera cunoașterea Universului, la fel cum facem cu 

cunoașterea omului către un alt om, prin intermediul sistemului, pentru a transfera 
cunoașterea Universului în același fel, către Sufletul omului.

• Acesta este felul în care noi îi întâmpinăm pe alții. 
• Dar este nevoie de timp 3 la 10 ani. Este o durată potrivită pentru a                                                              

le obține. Poate dacă una dintre națiuni lucrează cu noi, 3 luni la 3 ani 
este mai potrivit.

• Am spus, voi schimba cursul omenirii și acum, cu 1 Noiembrie, o facem.
• Aducem sancționarea prin cunoaștere, nu sancționarea prin obligativitate.
• De săptămâna viitoare noi vom începe să arătăm noua tehnologie așa cum este, nu așa cum 

ați presupus voi că este.
• Cu siguranță vom schimba cursul omenirii, începând de astăzi.



Fragmente din realizările centrelor de cercetare ale FK

• S-au ales scurte fragmente dintr-o mulţime de videouri, în aşa fel ca 
să nu apară oameni, pentru protecţia lor.

• 1. Crearea luminii plasmatice la presiunea şi                                                                               
temperatura camerei, la tensiuni joase.

• Aici vedem reactoarele iniţiale, care crează plasmă în lichid. 
• Americanii visează de mult la aşa ceva, iar cei de la CERN ş-ar dori să vadă                                                                   

aşa ceva. A fost obţinut foarte simplu, dar această curea, dacă o vedeţi, 
este parte din sistem şi sunt o mulţime de miezuri pe această curea.

• https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=9882

• 2. Lumina plasmatică 1
• Lumina pe care o vedeţi este generată de zeci de miezuri (reactoare).
• Este important de văzut că plasma cand ajunge să lumineze rămîne aprinsă.

• https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=9995

• 3. Lumina plasmatică 2

https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=9882
https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=9995


Fragmente din realizările centrelor de cercetare ale FK

• 4. Lumina plasmatică 3- două sisteme, unul în faţa celuilalt.

• 5. Lumina plasmatică 4

• 6. Lumina plasmatică 5- Nu este numai pentru lumină, daca ascultaţi,                                                                                                         
în fundal este un zgomot, reactoarele discută între ele, 
sistemul vorbeşte. 

• Dacă ascultaţi, în fundal, auziţi batăile inimii luminii.

• https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=10359

https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=10359


Fragmente din realizările centrelor de cercetare ale FK

• 7. Rotatia plasmei:
• Observaţi rotaţia plasmei, putem controla  viteza de rotaţie                                                                               

şi sensul de rotaţie.
• Rick: – Deasupra este o placă?
• Dl Keshe: - Nu, nu, nu întreba ce este. Este Gans pur şi putem decide                                                                               

rotaţia şi dacă putem face asta atunci putem replica funcţionarea Universului. Dacă vă uitaţi 
la acele lumini, este aceeaşi condiţie a plasmei, dar obţinând rotaţie, fără nici un motor, nu 
mai avem nevoie de nimic.

• https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=10763

• 8. Lumina plasmatica:
• Aşa va arăta nava voastră spaţială. Este o sferă complet de  lumină.
• Vedeţi un sistem spatial complet luminos şi în curând vă vom arată                                                      

unul care zboară.
• Pentru cine nu înţelege este doar o lumină, dar pentru cine înţelege,                                                   

înseamnă că am realizat ridicare şi deplasare (zborul), fară motoare                                                               
şi cursul umanităţii se schimbă.

• Putem ilumina o casă întreagă cu o astfel de lumină fară costuri.

• https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=10860

https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=10763
https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=10860
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• 9. Zborul : 
• Daca inversaţi condiţiile la baza acestui reactor, atunci puteţi zura.
• Cum am mai spus în multe lecţii, dacă vă acordaţi cu câmpul                                                               

magnetic şi gravitaţional al punctului de destinaţie vei fi atras de el.
• Omul a depaşit perioada motoarelor cu reacţie şi va înţelege                                                                 

din ce în ce mai mult, ce poate face.
• https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=12416

• 10. Sistemul de zbor cel mai sofisticat, realizat de chinezi,                                                            
în tehnologia cu motoare.

• Este cel mai avansat sistem. Ia în considerarea toate aspactele,                                                 
producţia de materiale, apă şi ce poat fi obţinut, ridicare, direcţie,                                                   
direcţie a curgerii.

• Este un sistem uimitor şi am primit permisiunea de la chinezi să-l                                                              
aratăm. 

• Sute de reactore operează în acest sistem.
• Daca priviţi veţi vedea că direcţia de rotaţie se schimbă,                                                                   

la un moment dat, datorită forţelor câmpurilor.
• Este realizat ca un sistem de gemeni, în care unul este încărcat ca                                                     

să se comporte ca un proton iar celălalt ca electron.
• Aceste reactoare, oranj, pe care le vedeţi, într-o săptămînă s-au                                                      

făcut albe, au consumat totă energia.

https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=12416
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• Ce vedeţi la nivelul solului este rampa de lansare, cu aceasta izolăm                                                     
sistemul de Pământ.

• Sunt multe alte sisteme care permit alte acţiuni, controlul direcţiei,                                                  
producţie.

• Acesta este un prototip şi este vesiunea iniţială.
• Acum nu mai are motoare şi au fost adaugate şi alte sisteme pe                                              

masură ce s-a înţeles tot mai mult funcţionarea plasmei.

• https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=13999

https://youtu.be/AjYdkTOPVCg?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=13999
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