
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy 
od 1h14min35s Jeśli weźmiesz wodór stąd, tu jest H3, i dasz do innego pojemnika, gdzie 
mamy miedz i cynk, i.... przepraszam, dam to tutaj, i dasz go z powrotem do innej 
kompozycji, z solą, inną solą niż ta sól, innej kompozycji, i pozwolisz H3, które dodałeś na 
dno, by interreagowało z nową miedzią, gdzie ta miedź, gdy uszczelnisz górę, przepraszam, 
potrzebuje węgla, jeśli zamkniesz górę, pozwala temu dodatkowemu węglowi, który jest tam, 
i masz H3, które masz tutaj, i w tym czasie wyciąga dodatkowe... co nazywasz, tlenem z 
atmosfery bez przykrycia, i wtedy dostajesz H2O, i CO2, a pozostałą resztą będzie to 
dodatkowy wodór. I w środku powinien być materiał innego koloru, używając czystej wody, 
i, lub słonej wody, która ma inną gęstość, niż na zewnątrz, nadal dostajesz swoje CO2, z 
tlenu, który ciągniesz z wody by stworzyć CO2, w połączeniu z węglem, i w tym punkcie, 
cokolwiek przychodzi jako aminokwas, który jest inny na zewnątrz, pozwala na stworzenie 
wody, i wtedy powinieneś mieć czysty wodór. OK. To CO2... dlatego że jest całe 
plazmatyczne, nie idziesz w stan materii, wtedy pozwala ci na tworzenie, co nazywamy H2O 
plus H. Jedyny sposób by to zobaczyć, jest to bardzo powolne, to tworzenie się wody, 
widzicie jak podnosi się poziom wody. To wymaga specjalnego zrozumienia tego, ponieważ 
gdy łączysz swoje płytki, musisz się upewnić, czy masz to co nazywamy 'obciążeniem 
rezystancyjnym', i wtedy.... działa to zwykle z 'obciążeniem rezystancyjnym', tylko mały 
kawałek miedzianego przewodu łączącego te dwie, ale nie takie same, nigdy gdy 
produkujecie materiał, nigdy nie łączymy tego z tym, ktokolwiek zrobił to tak, przekonacie 
się, właściwie wyprodukowaliście co nazywamy: 'innym produktem', i nie jest to CO2, i... 
Produkcja... Możesz zobaczyć czysty wodór w butelce, taka konwersja jest bardzo 
gwałtowna, możesz zobaczyć zmianę koloru, i zmiana koloru jest bardzo, jest bardzo 
gwałtowna w tym procesie. Kiedy łączysz dwa przewodu, dwie płytki jednym przewodem, 
nie używasz... co nazywamy, użycie chemicznej reakcji. Nawet gdy wygląda właściwie tak 
samo, ale jak to wygląda kiedy robisz bezpośrednie połączenie, większość z was przekona się, 
że możecie otrzymać dwa typy separacji GANSU. Ale kiedy wytwarzasz separację, ponieważ 
teraz przechodzi przez, co nazywamy 'interface' przewodu, wtedy tworzymy inne środowisko. 
Jest coś bardzo interesującego, punkty który musicie zapamiętać, może przez ponad rok 
robienia tego rodzaju nano, robienie GANSu, zostało przegapione, jest to, powodem dla 
którego używamy soli, to nie tylko że zawiera warunek planety, ale również sól posiada 
bardzo specyficzny wspólny mianownik z... Jeśli spojrzycie na to, to może prowadzić do... 
lub to może prowadzić do... blisko idąc w kierunku kwasu chlorowego. Ci z was, którzy 
znaleźli mieszaninę GANSu tego, to znaczy, że najprawdopodobniej połączyłeś je 
bezpośrednio, poszedłeś w działanie baterii. Gdzie tutaj, idziesz w warunek soli. To jest to od 
czego zależy życie na tej planecie, i jeśli rozumiesz ten proces, to możesz użyć soli dosłownie 
do... uwolnić siebie od wielu rzeczy, i tworzyć dla siebie dużo... tego co tylko potrzebujesz. 
Są dwa różne procesy, jednym jest grawitacyjny proces, drugim jest magnetyczny proces. 
NaOH jest grawitacyjnym procesem, gdzie, co nazywamy, NaCl, idziemy w kierunku kwasu 
chlorowego, jest magnetyczne, ponieważ uwalnia całą energię. I jeśli rozumiemy ten proces, 
możemy dosłownie używać go na swoją korzyść aby stworzyć warunek H, H2 i H3. Nikt z 
Was nie bawił się tym, widziałem jednego lub dwóch ludzi, bardzo dawno bawili się tym, ale 
dali sobie spokój ponieważ nie mogli tego zrozumieć. Więc jeśli zmienisz swoje zasolenie, i 
dodasz do tego H3, przyniesie to H3, które wyprodukowałeś, w nowe środowisko, teraz 
możesz decydować w zasoleniu lub o zasadowości, lub gdy połączysz liniowo by mieć 
warunek kwasowy, wtedy idziesz do stanu materii, jeśli pójdziesz w kierunku sody, 
przechodzisz przez stan Plazmowy, lub co nazywamy cyklem życia, to jest różnica w całości 
zrozumienia i pracy, którą widzicie, została zrobiona. To jest... Kiedy ty... używasz NH, 
przepraszam, kiedy używasz sody idziesz do cyklu życia. Kiedy idziesz w chlor (Cl) lub 
kwasowe jest kiedy ty energetyzujesz życie. I wtedy, kiedy idziesz w kierunku wodoru, 



karmisz życie. To dlatego widzimy, jeśli rozumiemy ten proces, który John próbował nam 
wytłumaczyć, i zrozumiemy proces kreacji na tej planecie, jest właściwie tym samym. Nasze 
ciało decyduje i gra, czy działa z różnymi solami, które w pewnym sensie dyktują 
grawitacyjne, jak długo będę trzymał, dlatego mamy sole magnezu w naszym ciele, lub inne 
sole w naszym ciele, to jest, jak długo będę wstrzymywał tą energię. I wtedy jeśli chodzi o 
chlor, chlor decyduje ile jestem gotów się podzielić, i kiedy dochodzimy do wodoru, to jest, to 
co dostarczam. I jeśli rozumiesz i zastosujesz w produkcji wodoru, H2, lub trytu, Przekonasz 
się, że w dynamicznym rdzeniu, który Jon nam pokazał, jest tam ciągła konwersja pomiędzy 
tym a tym. To nie jest tylko, że mam tylko H3, ale w rdzeniach, zwłaszcza gdy osiągniesz to 
co nazywam 'pozycja pączka' H3 przekształca się w D(deuter), a D przekształca się H i na 
odwrót. I to ty decydujesz. W nadchodzącym czasie, gdy stajemy się ekspertami w tego 
rodzaju testach lotów kosmicznych. Używamy tylko jednego materiału, co John uczynił, ale 
warunkiem dawania i szybkość konwersji decyduje czy materiał idzie do H3, a potem idzie do 
H2, i wtedy jeśli uda nam się zawrzeć H2, osiągniemy strukturę diamentu H2, która jest 
fizyczną strukturą. Kiedy spojrzysz na to co nazywamy skórą człowieka, ma trzy warstwy, 
manifestacje fizyczności i jak się pojawia, to jest środkowa warstwa. Masz egzemę, masz 
deformacje skóry, nie dzieje się tak pomimo tego, że jest to zaburzone, to musi odpowiedzieć 
na to, to niesie 2 warstwy emocji, w rzeczywistości jeśli popatrzymy na to, niesie 3 Dusze 
siebie samego, A kiedy ten zostanie zakłócony, balans pomiędzy Duszami zmienia się, i 
widzimy schorzenie skórne - egzemę. I wtedy idziesz do środka ciała, gdzie sól dociera do 
niego z cieczą staje się astmą. Kiedy wprowadzasz egzemę w stan płynny, że może ona 
rosnąć, dostajesz, co nazywamy, co jest znane jako astma. Ale w rzeczywistości, jeśli 
pójdziesz do, jest firma w Europie, która robi, myślę, że przestali handlować, tak słyszałem, 
nie jestem jeszcze pewien, co oni robią, są wyspecjalizowani, zrozumieli efekt działania soli 
w środkowej warstwie. Więc, jeśli masz środkową warstwę zakłóconą emocjonalnie, lub 
przez sól, wtedy masz deformacje skóry. Deformacja skóry nie przychodzi z powodu... ale z 
powodu łańcucha soli w środku. Więc, staje się uwalniającą emocję, lub przyciąganiem, lub 
wsparciem lub trzymaniem się, i wtedy skóra zmienia się, co widzimy. Jeśli zrozumiałeś to i 
przeniesiesz to na tą część i zrozumiesz ten proces, wtedy, kiedy przejdziesz do twoich 
reaktorów formacji gwiazdy, wtedy musisz zobaczyć, który z nich należy zmienić by 
wykreować fizyczność. (JB) Tak to bardzo dobre informacje, Czy mogę zadać pytanie 
odnośnie LED (dioda), czy rekomendujesz użycie LED do każdego pojedynczego GANSu, 
który robimy? (MK) Robię tak, zawsze tak robię. (JB) OK używamy jej tylko do GANSu 
CO2? (MK) Nie, używam LED do każdego ponieważ jest balanserem, i jeśli zrozumiałeś 
pracę Plazmy, jest to właściwie, bardzo podobne do działania diety, ale w przepływie ruchu z 
magnetycznego do grawitacyjnego i możesz to zmieniać na przemiennie. (JB) OK.. (MK) 
Więc... (JB) Widziałem bardzo interesującą prezentację od Lorana na Ricka Reaktor Group, 
dwa tygodnie temu, gdzie on mówił o...tym właśnie, na ten temat odnośnie soli, i jego 
komentarz był taki, że pokazał ten wykres, gdzie po jednej stronie wykresu były pewne jony, 
a po drugiej stronie miał radioaktywne jony. I gdy miał te dwa razem, to było jakby karmiły 
się nawzajem, i był poruszony temat odnośnie używania soli sody i potasu, w twoich 
pojemnikach. Więc mówiłeś o sodzie i chlorze z potasem, który jest lepszym wyborem niż 
chlor? (MK) Tak, widzisz, jeśli wrócisz do niektórych nauczań sprzed lat, odnosiłem się, i 
czasami niektórzy poszukiwacze wiedzy wokół mnie widzieli, używałem potasu, używam, 
dodaje soli potasu. Powodem dla którego używam soli potasu, to nie tylko konwersja, ale są 
to właściwości potasu, które zmieniają konfigurację w procesie, i jeśli użyjesz potasu w 
twoim... co nazywamy na etapie nano-powlekania, więc tworzysz warunek w swoim GANSie 
dla produkcji pewnych sił pól, które mogą wspierać cię w systemach lotów kosmicznych. To 
sięga do zrozumienia struktury jądrowej, jądrowego magnetycznego przepływu pól, w... 
interakcji pomiędzy protonem a neutronem, (JB) Dokładnie, dlatego o tym mówię. To jest 



dobre. (MK) Słucham? (JB)To jest dobra informacja. Może być kluczowa. (RC) Mówisz o 
izotopach potasu na przykład? (MK) Tak, Mowa o izotopach, ale w tym samym czasie nie są 
to tylko izotopy, bo teraz pracujesz na stanie GANSu materii, więc pracujesz już na 
warunkach pola, nie na warunkach materii. Ja specjalnie idę i kupuję sól potasową, i to nie 
jest proste czasami to dostać, ponieważ musimy czekać na dostawę, I ja... Jeśli wejdziesz 
głębiej w to, możesz mieć inne, co nazywamy, inne właściwości, które nie muszą być 
potrzebne, ale gdy spojrzymy na ciało człowieka, my mamy wiele soli w naszym ciele, relacja 
zasolenia (ratio) pomiędzy każdym z nich, i pośród samych siebie, tworzy różne grubości 
tkanki, tworzą różne włókna tkanki mięśniowej, i to jest coś co wielu z was przegapiło, ale 
jeśli rozumiesz to, i przejdziesz przez ten proces... W pewnym sensie, wiedza człowieka nie 
jest jeszcze tak głęboka, by zrozumieć własną strukturę, ale zmiana zasolenia pomiędzy 
dwoma solami lub trzema solami, lub kilkoma solami w ciele, pozwala na różną twardość 
tkanki mięśniowej, jeśli posiadasz bardzo mocne środowisko soli, masz strukturę kości, sole 
wapnia, które prowadzą do tworzenie się samego wapnia, i wtedy zostaje zdeponowane takie 
jakim jest, jest w tej postaci. (JB) Więc, to także otwiera ten scenariusz GANSów z GANSów, 
o czym mówiłeś tyle razy, możemy teraz, gdy robimy pojedynczy GANS sprawić by stał się 
bardziej dynamiczny poprzez sole, których używamy? (MK) Tak, myślę że rozumiałeś. (JB) 
Bardzo dobrze. (MR) Mam komentarz i parę pytań odnośnie tego GANSu z GANSu. 
Wyprodukowałem... trytium i wodór używając metody GANS z GANSu, mogę to pokazać. 
Jest to bardzo podobne do tego o czym przed chwilą mówił Dr Keshe, jak zrobić wodór. 
Spróbowałem tego.... (MK) Czy możemy zobaczyć? (MR) Ok, pokaże to w mojej kamerze. 
(MK) Czekaj, czekaj, John musisz przestać dzielić. OK, kontynuuj. Teraz możesz zacząć. 
(MR) Ok, więc to co widzicie, to używa GANSu... tutaj mam, wytwarzam tryt z CH3 i te 
dwie butelki po obu stronach to GANS węgla relacji 2:1. Na dole widzicie, że jest depozyt 
CO2 i góra jest zamknięta, jak możecie zobaczyć, i myślę że to jest Tryt, jego kolor jest inny 
od CH3. A po lewej, mam podobną sytuację z GANSem węgla, i razem z GANSem Deuteru, 
więc tworzy się pole CH2 na dnie. I to jest ta sama próbka CH3, której używam po obu 
stronach i widzicie znaczącą różnicę koloru. Mogę także pokazać punkt odniesienia do CH3, 
który jest ponownie, inny od tych dwóch. I... tak czy siak, tak produkuję te dwa i możecie 
zobaczyć depozyt na dnie tego, który jest miksem, tak jakby lżejszą wersją Deuterem, jest 
mieszanką CH3 nie... CO2 i Deuterem, a tutaj jest tylko CO2. To jest właśnie czego używam 
by to zrobić, i.... (MK) Gdzie jest twój GANS CO2? (MR) Tutaj mam węgiel, węgiel tutaj i 
podwójny węgiel tutaj. Więc to jest pole węgla w środku, GANS węgla. Tak właśnie ja.... 
(MK) Węgiel... (MR) Stosunek masy jest 2:1. (MK) Ok, widzę o co Ci chodzi. (RC) I masz 
miedziany drut w środku czy coś? (MR) Nie. Nie ma drutu miedzianego. (MK) On bazuje na 
transferze pól. To dosłownie.... co to robi to używa... Tak właśnie robisz, jeśli pamiętasz, 
koktajl owocowy. Więc on używa, stosunek masy tej samej materii. I w środku tworzy grafit 
na poziomie węgla. I... więc.... przyciąga pola CH3 poza pojemnik, przez granice pojemnika. 
Tak właściwie papier na górze to sztuczka, bo on drenuje (odsącza) węgiel ze środka. (MR) 
Jest jedna rzecz, którą zauważyłem. Muszę używać szkła. Plastik nie działa za dobrze, 
próbowałem wcześniej i szkło robi olbrzymią różnicę. (MK) Dla obu, w środku i na 
zewnątrz? (MR) Tak, wszystko tutaj to szkło. (MK) Tak. To bardzo fajne. To jest.... jest 
rozszerzona wersja tego ponieważ widziałem, i jeśli... (MR) Przestanę dzielić. (MK) Ok, nie 
ma problemu. Jeśli zrozumiesz potencjał interakcji soli możesz zrobić wiele rzeczy. 
Wskaźniki zasolenia nie zostały zrozumiane przez żadnego ze studentów. Ale wskaźniki 
zasolenia i zwłaszcza jaki rodzaj soli używasz, daje Ci olbrzymią broń w technologii 
kosmicznej. W przyszłości gdy człowiek poszerzy się w życie.... Kreacji, wtedy staniemy się 
mistrzami tego. Poprzez zmianę zasolenia i kompozycji różnych soli, możemy stworzyć... 
kilka, może kilka lat temu odnosiłem się do tego, ale nikt nie zauważył więc poszliśmy dalej, 
ale może niektórzy z was mogą się do tego cofnąć, jak Jon powiedział, dodawanie potasu, ale 



nie możesz dać za dużo potasu bo daje Ci inną kompozycję struktury, której w tej chwili, w 
większości przypadków, nie potrzebujemy. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać Jon? (JB) Czy 
mogę podzielić jedno więcej? (MK) Mosfeq, czy możesz proszę wyłączyć swój mikrofon? 
Kontynuuj proszę. Czy dzielisz (ekran)? (JB) Tak, czy to widać? (MK) Tak, kontynuuj. (JB) 
Ok, więc.... kolejna rzecz, której szukaliśmy w naszym wodorze, jest to co nazywamy, w tym 
przypadku Trytu, nazywa się strukturą diamentu. I.... struktura diamentu pochodzi z węgla i 
jest w formie kryształów. Więc co my robimy, my kładziemy ten Tryt na słońce, a tutaj w 
Arizonie nasze słońce jest bardzo wysoko, więc możecie zobaczyć, że to formuje te białe 
kryształy. Niektórzy by powiedzieli, że to są kryształy soli, inni że to kryształy sodu. W 
zasadzie mogą one być po części każdymi z tych wszystkich, ale także nano, nano 
kryształami węgla. (MK) Wiesz jak to przetestować? (JB) Więc sposób w jaki my to 
testujemy, to jeśli rozpuści się w wodzie to jest sól, a jeśli trzyma swoją strukturę to jest to... 
jest to.... węgiel lub kryształy sodu. My w zasadzie staramy się hodować te kryształy. (MK) 
Do czego je używacie? (JB) Dodajemy je do mieszanki. To jest... to było by zmiażdżone i 
staje się naszym Trytem. Łącznie z solą.... (MK) Więc te kryształy to wasz Tryt? (JB)Tak 
(MK) Czy ten pomarańczowy kurz? (JB) Oba. Całość tego. (MK) Teraz przekaże Ci złe 
informacje. (JB) Ok. (MK) Dam Ci informacje testowe. Wiesz te kryształy, które 
odseparowujesz, te czyste? (JB) Tak. (MK) Yyyyy... mówiłeś że nie rozpuszczają się w 
wodzie. (JB) Niektóre tak, niektóre nie. Ok. Ci którzy nie robią. Jeśli wrócicie do dawnych 
czasów testowania diamentów. Jeśli podrapiecie nim po szybie lub lustrze, zobaczcie czy 
zarysuje szkło lub lustro. Wyobrażam sobie, że nie wyrosły do takiego stopnia aby były 
wystarczająco silne. Jedna pojedyncza komórka da radę. Tak, to daje tobie, jeśli udało Ci się 
osiągnąć strukturę krystaliczną diamentu w stanie materii. To są proste testy o których 
mówiliśmy wcześniej. Więc jeśli je oddzielisz, to wtedy zobaczysz, że rysuje szkło. Bo w 
stanie ciekłym nie byłeś w stanie ich uchwycić. Wtedy wyprodukowałeś strukturę diamentu i 
wtedy to jest na 100% H2. Jest niezwykle trudno uzyskać kryształ H3 z powodu jego 
kompozycji. Ale przy H2 jest to możliwe. Bo jeśli popatrzysz na strukturę H2 jest w pewien 
sposób jeśli umieścisz ich razem 6 dadzą ci jedną komórkę węgla. Dlatego H2 staje się i może 
się stać jak to widzisz jako sól jako kryształy. Więc jeśli będziesz odrobinę ambitniejszy i 
weźmiesz to krok dalej możesz rozrastać te kawałki soli, bo one się nie rozpuszczają w 
wodzie do 5 - 10 karatowych diamentów. Istnieje specyficzny sposób, by to zrobić i możesz 
pokryć te, pozwalasz im rosnąć w stanie ciekłym i gdy wyschną przyjmują większy rozmiar. 
Robiłem je w większych rozmiarach jak mówiłem wcześniej. Musisz mieć specyficzną 
konfigurację by rozerwać plazmę, by rozszerzyć ją do struktury diamentu. Wtedy możesz 
robić 10-20 karatowe diamenty. I jedynym sposobem gdy to robisz jest tester diamentów gdy 
ci pokaże, że to diament albo lub gdy zarysujesz lustro, ale jeśli nie zarysujesz znaczy, że 
jeszcze do tego nie doszedłeś z najmniejszymi częściami wytwarzasz specyficzny dźwięk i 
możesz ciąć za pomocą tego lustra widzisz zarysowania. Więc, nawet jeśli nie mamy dużych 
kryształów oznacza to, że mamy nano strukturę węgla? Możesz mieć, ale to nie jest struktura 
węgla to, co się rozpuszcza zazwyczaj to, co się rozpuszcza pochodzi z z CH3 CH3 daje ci 
charakterystykę energii ale zasadniczo produkujesz jeśli to przetestujesz za pomocą gorącej 
wody to najlepszy sposób na testowanie kryształów to gorąca woda jeśli się nie rozpuści 
oznacza że wytworzyłeś strukturę diamentu a jeśli przetestujesz to testerem diamentów ten 
będzie bzyczał. i wskaźnik pokazuje ci, że masz diament lub pozwalasz mu rosnąć i 
otrzymujesz największe diamenty na świecie na swój palec. nieczytelne Więc to, co głównie 
tworzysz przez większość czasu kryształy które zbierasz to struktura węgla struktura 
diamentu H2 która w zasadzie z powodu składu H2 staje się diamentem. Zachowuje się jak 
krystaliczna struktura diamentu. Mamy takie również przy produkcji H2 mamy kilka takich. 
Tak. ale musisz wiedzieć jak ich użyć. Jeśli użyjesz ich w odpowiedni sposób szczególnie w 
technologii kosmicznej może ci to dać może ci to dać sporo przewagi wiele przewagi 



szczególnie w programie kosmicznym. Życzę sobie, żebym mógł wypuścić książkę nr 4 wielu 
z was było by wiele lat do przodu ale książka nr 4 nie jest wydana i powiedziałem, że wydam 
ją ale dopiero wtedy gdy nie będzie królestwa belgijskiego wtedy zostanie opublikowana i do 
tego momentu pozostanie. Ta książka dla tych, którzy mogliby ją przeczytać wytłumaczyłem 
w niej dokładnie jak zrobić reaktory kosmiczne, bo książka nr 5 idzie głębiej w kierunku 
magnetyzmu, książka nr 6 jak pracować z reaktorem kosmicznym Książka nr jest częściowo 
skończona więc potrzebujecie książki nr 4 by wytworzyć ruch. Więc, jak tworzysz H? Aby 
wytworzyć wodór to, co zrobiliśmy to umieściliśmy w bierzemy to CH3 z którego 
wyciągnęliśmy węgiel i umieszczamy w butelkach po coli kawałki plastiku zatrzymam cie 
tutaj. bo chce cie czegoś nauczyć myślę, że jest na to czas i to zrozumiesz. Naucz nas 
wszystkich. Musisz to zrozumieć jesteś już przy tym ale to jest podarunek dla ciebie jeśli 
zrozumiesz o czym mówię. Czy mogę poprosić o tablicę. Czy ktoś może podzielić tablicę? 
John musisz przestać dzielić. Dziękuję bardzo. Mówiłeś o... Gdzie jest moje pióro? Mówiłeś o 
to wraca do teorii fizyki. Musze skończyć za dokładnie 58 minut muszę iść pilnie. Proszę 
przypomnijcie mi dokładnie za 38 minut. Widzisz powiedziałeś, że umieszczasz nano miedź 
wkładasz cynk, h3 tak? i w tym H3 zrobiłeś coś, co tam jest ze względu na pola i 
wytworzyłeś, przepraszam ch3 i wytworzyłeś h3 następnie powiedziałeś o lub ja 
powiedziałem, lub mówiliśmy o zrobieniu następnego kroku by wytworzyć H2 z H3 czy 
zrozumiałeś konstrukcję fizyki atomowej? Nie jestem ekspertem. Musisz być ekspertem Daj 
spokój John. Byłeś tu wystarczająco długo jesteś staruszkiem w tej grze i grałeś więcej niż 
ktokolwiek inny. bawiłem się dużo, z czasem to będzie właściwa zabawa. zobacz co 
osiągnąłeś jak nazywamy Tryt Tryt to jeden elektron Co masz extra w H3? Ktokolwiek? 
neutron. Voila. Voila. Pamiętacie jak na wykładach zawsze tłumaczyłem Gdy człowiek 
zrozumie jak użyć neutronu wtedy człowiek otworzy kosmos. Pamiętam Więc, teraz gdy 
przechodzisz z H3 do H2 Gdzie idzie ten neutron? Lub w plazmatycznym warunku gdzie 
idzie energia neutronu? Tylko jeden człowiek zdołał to uzyskać ale tego nie zrozumiał i wciąż 
jest zmieszany Jeśli możesz zmienić lub jeśli zrozumiałeś lub jeśli jesteś w stanie zrozumieć 
system lub jeśli jesteś w stanie go opracować gdzie możesz zawsze, pamiętaj masz GANSy 
tych pierwiastków nie masz, fizycznej materii tych pierwiastków jeśli jesteś w stanie 
uchwycić tą energię trzecia istota - neutron. Stworzyłeś reaktor neutronowy głębia kosmosu 
jest twoja. I dlatego mówimy, że tlen jest magnetyczny dla wszechświata. Nie zapominaj 
powtarzasz ten proces ponownie gdy idziesz do wodoru. Co to jest wodór? Jeden elektron i 
jeden proton i mówisz o tym tak swobodnie ale ponownie to czego tu brakuje, gdzie idzie ta 
energia, jeden neutron więcej. Jeśli zrozumiałeś to o czym wszyscy mówiliście każdy o tym 
mówi Jeśli umieścisz swoje H2 i H3 i wodór co otrzymujesz? Gans Neutronu To jest 
przestrzeń Czy mówisz, żeby dodać je wszystkie razem czy czegoś nie zrozumiałem? Mam 
nadzieję, że to jest nagrywane. Nic nie ominąłeś, po prostu nie zrozumiałeś co powiedziałem. 
Powiedz to jeszcze raz innym językiem. Okey, powiem to prostym językiem. Pamiętasz co się 
stało jak umieściłeś miedź i miedź, co uzyskałeś? Gans Miedzi . Tak? Więc, teraz co się 
stanie jeśli wstawisz GANS wodoru, trytu i deuteru co jest tego równowagą? One wszystkie 
to mają więc, co pozostaje, by dać? Dwa neutrony, jeden neutron, 0 neutronów. Rozumiesz? 
Mówisz, żeby je umieścić w słonym środowisku? Okey teraz łapię. Teraz to masz. Okey, 
więc jeśli pójdziesz, doszedłeś do punktu produkcji ch3 i nie jesteś w stanie wzmocnić 
swojego systemu. Tak? Tak. to oznacza, że GANSy nie są wystarczająco silne. Gdy dodasz 
tam więcej masy to po prostu 2 litrowy silnik nie możesz wyciągnąć z niego 4 litrów Tak? ale 
czasem jeśli wyciągniesz paliwo i masz gaźnik możesz to osiągnąć może 3 lub 4 Jeśli 
zrozumiałeś jak to zrobić w odpowiedni sposób zrozumiałeś że masz klucz dosłownie by 
wyprodukować GANS neutronu i wtedy możesz go użyć jako paliwo kosmiczne. Wtedy 
prędkość powyżej prędkości światła może zostać osiągnięta. Wróć do wykładów sprzed kilku 
lat. Zawsze mówiłem, że punkt dojrzałości podróży we wszechświecie przychodzi gdy 



człowiek wie jak użyć neutronu. Bo on się już bardziej sam nie dzieli ale dzieli moc wyższego 
rzędu, możesz zacząć to obierać Używając innych GANSów proporcje będą się zmniejszać 
jeśli masz neutron to nie, bo jest on matką, jest esencją. Więc, cokolwiek się zozszczepia, 
zostaje przyciągnięte z powrotem. Więc ci z was, którzy mają zamiar... poziom tej wiedzy o 
przestrzeni jest krokiem do przodu w lotach kosmicznych Powiedziałem: działaj, to będę cię 
uczył. Widziałem niedowiarków wprowadzających inne elementy, bo nie rozumieli, 
zrozumieli tylko część. Widzimy jak wszyscy mówicie: zrobiłem H3, zrobiłem H2 z wodoru a 
gdy pytam, co zrobiłeś, to tego nie wiesz. Więc, jeśli masz, jak mówisz, zrobiłeś H2 w formie 
kryształu i zrobiłeś H3 wróć do miedzi i cynku, które używaliśmy, bo jedyne elementy nano, 
które zostały pojedyncze w tym zestawie. Czym są? Azot, przepraszam, neutron I ten GANS 
z neutronów nie miesza się, nie zostaje utleniony ale musisz znaleźć sposób, żeby go 
przechowywać i musisz znaleźć metodę, żeby go zastosować w statku kosmicznym. I o to 
chodzi. Miliony lat badań, rozwoju i inwestycji Musisz się zaangażować, żeby to odkryć. 
Pamiętaj, że jestem fizykiem atomowym i znam wewnętrzną strukturę plazmy i jąder 
atomowych. Więc, jeśli twoja wiedza o przestrzeni kosmicznej ma zrobić krok na przód to 
właśnie patrzysz na prawie ostateczną formę paliwa. Tak właśnie się go robi. Czemu 
zajmowałeś się wytwarzaniem tlenku miedzi, czy tlenku cynku? Jeśli masz powłokę nano 
tego samego, co jest tą materią. Teraz gra zatoczyła koło Masz jedną substancję nano za 
darmo. Teraz, gdy widzimy światło, zrobiliśmy krok do przodu. Ale w innym przypadku nie 
przeszlibyśmy przez ten proces jeśli byśmy nie rozumieli że możemy produkować ostateczny 
produkt, który nazywamy neutronem Dużo wspaniałych informacji przekazałeś nam dzisiaj. 
Jestem tu po to, żeby uczyć tych, którzy to akceptują. Dlatego nie możesz zobaczyć i nie 
możesz przekroczyć wymiarów Jako podstawa, trzy reaktory, które rozkładają tryt na 
kawałki. Ale niektóre z nich uciekając stają się H2 a gdy otrzymają energię z zewnątrz to 
zamieniają się znowu w H3 I gdy umieścisz to H3 dokładnie w centrum szybkich obrotów to 
wytworzy się, jeśli na to popatrzysz, te warunki i ciągle będziesz mieć część obu tych 
elementów Jeśli potrafisz wyprodukować plazmę neutronu i rozumiesz co robisz tą 
specyficzną metodą, to jestem pewien, że niektórzy z was chwycą bardzo szybko wtedy 
będziecie wyżej... gdy zastosujecie to w swoim systemie wtedy zobaczycie światło w prosty 
sposób. Czy określasz plazmę neutronu jako magnetyczną? Plazma neutronu jest neutralna i 
wchodzi w interakcję w harmonii z planetą i zawraca, bo nie ma połączenia. Pamiętasz jak 
mówiliśmy o Einsteinie, który nigdy nie zrozumiał używając wiedzy matematycznej, co 
określali jako śmieszną rzecz. Kiedy powiedział, że jeden atom obraca się, drugi (....) i on nie 
mógł zrozumieć dlaczego to jest śmieszne. Bo on nie znał fizyki w tamtym czasie. To 
neutralne miejsce to gra, którą powinieneś umieć kontrolować co znajduje się na biegunie 
północ-południe jak to określają mówiąc o kierunku i potem zmienia się na biegun 
południowy i północny i nowy ląd. Zabawa, jak to określamy, neutronem, jest bardzo 
niebezpieczna jeśli nie wiesz jak otworzyć jego przestrzeń ale nie potrzebujesz więcej niż 2 
lub 3 neutrony do wytworzenia olbrzymiego potencjału, masywu, milionów ton. Większość 
aktualnego systemu, może całość, a może 1 lub 2 gramy (...) Czytałem dzisiaj, że gęstość 
neutronów jeśli by wziąć ich 1 centymetr sześcienny, to ważyły by miliardy ton w stanie 
materii, tak mówili o tym naukowcy. Tak, ponieważ wytwarzają własne pole grawitacyjne i 
pole magnetyczne. Więc następny krok w grze przestrzeni kosmicznej wiem, że John Knigt 
ciągle gra, bo nie widzieliśmy go przez kilka tygodni, więc myślę, że gra. Chodzi o to, żeby 
uwolnić neutrony ale rozmawiając dzisiaj, nie rozumiałeś tego, o czym mówisz. Może teraz 
trochę się to rozświetli. Jeśli umiesz robić GANS neutronów możemy wejść w prawdziwą 
istotę technologii kosmicznej. Ale jest inna metoda robienia tego. Mr Keshe to Marsek, mam 
pytanie jeśli deuter jest paliwem a tryt i wodór decydują o proporcjach w którą stronę neutron 
będzie się poruszał czy w magnetyczną, czy grawitacyjną. Czy mam rację? Nie zupełnie, 
zwykle wraca do stanu materii. Spróbuj zrozumieć wymianę. Jeśli jeśli chcesz grać w grę w 



to, co nazywam kosmiczną technologią z mocnym polem grawitacyjno magnetycznym, to 
graj w tą grę Teraz musisz zneutralizować, z balansować To jest odczucie tego, ale musisz 
zamienić to na stan GANSu Jeśli grasz w tą grę i masz jeden albo obok niego jest wodór 
sirium Znowu masz jeden Ale te neutrony są całkowicie różne od siebie wpływa na nie 
równowaga wodoru i nie zapominaj, że są w stanie plazmy A jeśli chcesz zrobić z nich gans 
musisz przejść przez ten sam proces napełnienia który wytworzy pole neutronów, co da ci 
klucz do... Mówiłem wam, że zabiorę człowieka w kosmos żeby uczynić go równym w 
stosunku do innych ale nie okrutnym dla innych, gdy spotka właściwości neutronu. (...) 
Zrozum proces, zrozum to, co wyjaśniłem zrozum, że transfer połączeń energii odbywa się na 
poziomie plazmatycznym a nie po przez zastosowanie na nie światła Ten proces decyduje o 
warunkach użycia materiału pokrytego warstwą nano bo jest to jedyna metoda przy użyciu 
której przepływa energia plazmy Jego stan materialny, jak popatrzysz, stan miedzi, nie 
pozwala na to Przerwy w warstwie nano umożliwiają przepływ pól zależnie od nacisku nadaje 
mu siłę i następnie otrzymujesz system plazmatyczny, który balansuje się otrzymasz to jeśli 
ustawisz dwa połączone rdzenie obok siebie Robiłem to wiele razy (...) struktura w Sesana 
Pokazywałem to, ale niewielu widziało i oni nie rozumieli Jeśli to zrozumiemy Jakieś 
pytania? Dziękuję Mr Keshe, mamy tu... Słuchajmy technologii kosmicznej. Jest w niej 
przesłanie, jeśli ktoś je zrozumie. Wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego dnia matki 
Czy dzisiaj jest dzień matki? A teraz jak popatrzysz na tą strukturę i nie potrafisz kontrolować 
neutronu lub celowo pozwalasz neutronowi grać w grę otwierając się wtedy stajesz się 
kreatorem ponieważ to balans energii tego, co określamy jako konwersja decyduje o tym czy 
stanie się to energią wyzwalającą wodór czy poziomem energii miedzi albo złota. Więc, 
zgodnie ze środowiskiem, które stworzyłeś dla neutronu pojedynczy neutron zamienia się w 
każdy element we wszechświecie co oznacza, że warunki środowiskowe decydują o 
rozdzieleniu. Więc, gdy chcesz przekształcić materię zgodnie z tą cząstką energii potrzeba 
dwóch elektronów i protonów i następnie proces konwersji umożliwia interakcję ze 
środowiskiem kierując energię, którą nazywamy energią neutronu aby zestalić się i 
wytworzyć stan materii z tych elementów A więc z jednego neutronu możesz zbudować 
każde istnienie we wszechświecie, każdy element materii Ale musisz zrozumieć jak to 
otworzyć, jak umożliwić ten proces. Ale nie możemy zapominać, że nasz neutron, w związku 
z ilością energii, przenosi zależnie od centralnej linii galaktyki wszechświata Więc jego 
rozmiar posiada wszelkie właściwości wszystkich elementów wszechświata od początku jego 
istnienia. I dużo dużo więcej ciężkich elementów o których człowiek niewie, ale staje się ich 
coraz bardziej świadomy gdy przełamuje bariery zwane liniami pryncypialnymi Wodór, czy 
złoto, czy cokolwiek widzimy są bardzo słabymi elementami, bo nie są na granicy tego, co 
nazywamy galaktyką i wszechświatem (...) idąc dalej w kierunku centralnej linii plazmy 
neutronu.... wszechświata widać nową materię i to właśnie tak funkcjonuje Jeśli cofniesz się 
do wcześniejszych wykładów, gdzie wyjaśniam to, co określa się jako technologię fuzji, która 
jest na razie marzeniem i jeszcze się nie zdarzyła teraz rozumiesz konwersję plazmy do stanu 
materii. Więc fuzja nie jest niczym tylko .... ponieważ fizycy napisali pewne publikacje 
Konwersja elementów pochodzi z transformacji przekształcenia plazmy w stan materii I jeśli 
to rozumiesz, to pojedynczy neutron może stać się każdym elementem Lub jeśli chwytasz to 
poprawnie i potrafisz otworzyć możesz usłyszeć galaktykę lub cały wszechświat Teraz 
rozumiecie jaki jest następny krok by zbudować właściwy system kosmiczny. Teraz każdy z 
was kto buduje te reaktory kosmiczne udają się spowrotem do tablicy kreślarskiej Lecz wielu 
z was rozumie. nie ma nikogo przed chińską, amerykańską czy inna grupą które to testują. 
Teraz rozpoczyna się nowa gra. I jest to finalna gra mniej więcej dla was wszystkich by w nią 
wejść. Pamiętajcie co mówiłem odnośnie konwersji energii i pól Czy wszystko jasne John? 
Udzielił pan wielu istotnych informacji dzisiaj myślę, że będziemy mogli ruszyć dalej na inne 
sposoby Pokazaliście nam światło my pokazujemy drogę. Mówiąc o świetle Lawrence mówi 



na czacie Pan Keshe otworzył okno skierowane na kreatora, niech stanie się światło. Miał 
wcześniej podniesioną rękę pewnie chciał zadać pytanie może ma coś do dodania do tego bo 
wydaje mi się, że rozumie o czym była mowa może będziemy mogli od niego usłyszeć. Czy 
chcesz coś powiedzieć Lawrence? Halo dzień dobry. Jeśli mógłbyś mówić trochę głośniej. 
Mam około 10 min do wyjścia. Musze iść. Dziękuję za przypomnienie Panie Keshe. 
Kontynuuj. Dziękuję panie Keshe. Dziękuję Panie Keshe myślę, że nie jestem w stanie nic 
dodać do obecnego tematu to wspaniały dar i musimy nad nim przysiąść. Chciałbym 
zasugerować powrót do tematu soli potasu i sodu, bo na tyle na ile zrozumiałem one tworzą 
różne wielkości tych heksagonalnych kryształów gdy tworzymy nanocouting. I ich interakcja 
na poziomie stanu materii promieniowania beta jest jak interakcja słońca i ziemi tworzy 
wolną plazmę. Ptak który lata tam i tu i poprzez tą interakcję tworzą taką samą interakcję na 
poziomie miedzi i nano miedzi która także będzie miała kreować swoją wolną plazmę na 
swoich warstwach w związku z różnicą wielkości kryształów różnych kształtów heksagonów 
jakie tworzy nano struktura. I uważam że mamy ten sam system tą samą zasadę zastosowaną 
tutaj jak w przypadku H3 i H2 gdzie słońce i ziemia oddziaływują ze sobą oba pozwalają na 
to by ptak poleciał i wtedy tworzymy środowisko dla ptaka by osiadł stał się GANSem i by 
dodać do wiedzy lub by podzielić się moim zrozumieniem gdy patrzymy na różne GANSy o 
różnych kolorach powinniśmy rozważyć każdy z nich pod kątem struktury heksagonalnej jako 
mały pryzmat białe światło wpadające na pryzmat i rozszczepia się na różne kolory w 
zależności od struktury GANSu będziemy widzieli absorbcję różnych kolorów. I to właściwie 
to jak różne rodzaje spustów karmiących się wzajemnie poprzez różne rozmiary tych struktur 
krystalicznych które tworzą gradient plazmy i dla tworzenia gwiazd gdy będziemy mieli 
statek kosmiczny. Gwiazdy zazwyczaj są dziećmi różnych wszechświatów, więc gdy 
będziemy chcieli mieć statek kosmiczny Będziemy potrzebowali nasionka o którym właśnie 
rozmawialiśmy, tym świetle kreatora, które rozszerza odpowiednio swoje środowisko by 
zachowywać się jak neutron a z innej strony karmimy. Więc, wszyscy cały wszechświat, 
wszystkie wszechświaty karmią i dzielą swoje wolne pola plazmatyczne. To chciałem dodać 
Mam nadzieję, że było to odpowiednie. Ok dziękuję. Dziękuję bardzo. Co musisz zrozumieć, 
my w przyszłości ludzkość zrozumie dzisiejszy wykład. W jaki sposób wprowadziliśmy 
człowieka w zaawansowany świat technologii kosmicznej Ci którzy nie rozumieją myślą, o to 
kolejny kawałek. Ale z czasem, gdy człowiek dorośnie by zrozumieć nauczanie. Wtedy 
zrozumieją, że to był dla nich dar, który zmienia kurs ludzkości w rozwoju kosmicznym. To, 
zastanawiałem się nad tym długi czas czy człowiek jest gotowy by nieść tą wiedzę lub czy 
człowiek będzie kiedykolwiek gotowy, lecz jak widzimy niektórzy ludzie zrozumieli i zrobili 
różnicę i jak zawsze mówiłem, wy robicie ruch ja uczę. I tak wielu z was zaczęło się ruszać, 
bardzo niewielu z was jak się poruszać i to prowadzi do punktu w którym się znajdujemy 
dziś, że musimy dodać do wiedzy aby wiedza od teraz prowadziła w jednym kierunku aby 
wysłać człowieka w kosmos. Wielu z was ma i będzie miało problem z dzisiejszą wiedzą bo 
jest bez znaczenia dla wielu z was. Ponieważ nie zrozumieliście procesu podróży 
kosmicznych. Ale dla tych, którzy zrozumieli teraz lub zrozumieją w przyszłości zrozumieją, 
że to jest największy dar jaki mogłem dać. Paliwo Wszechświata. Sposób w jaki działa 
wszechświat, sposób w jaki przestrzeń staje się ostrygą dla człowieka. Który jak to nazywam 
atom, doszedł do atomu do nukleonu i struktury molekularnej atomu teraz do nukleonu i teraz 
energii wewnątrz plazmy nikt z was nie włamał się do energii wewnątrz neutronu. To jest 
pierwszy raz więc, osiągnęliśmy nieczytelne wiedzy o wszechświecie Jesteśmy tam i od teraz 
cokolwiek zrobimy będzie miało wpływ na przyszłość człowieka w kosmosie. Bo teraz macie 
dostęp do uniwersalnego paliwa pokazałem wam jak je zrobić i moim życzeniem jest by ta 
wiedza została wykorzystana dla pokoju na tej planecie. Bo ta wiedza jest milion razy 
silniejsza niż jakakolwiek wiedza którą napotkał człowiek. Bo teraz sposób w jaki powstał 
wszechświat poprzez neutron. do esencji początku podstawy, sposobu w jaki uniwersalne 



rdzenie kreacji dzielą się i na tak wiele sposobów jeśli ci z was którzy rozumieją i zrozumieli 
dzisiejszy wykład będą mieli jeden cel i to jest znaleźć prawdziwą esencję kreacji. Pokazałem 
wam jak wyjaśniłem jak i myślę że niektóre dzieci ludzi są gotowe by udać się w kosmos lecz 
musicie zrozumieć transmutacja pierwiastków to nic jeśli rozumiecie moc zawartą w 
neutronie, który jest transmutacją kreatora. i pewnego dnia człowiek zrozumie. Ten proces 
rozpocznie nowy ruch dla tych, którzy rozumieją a dla tych, którzy nie rozumieją to po prostu 
kolejny nie ma znaczenia, czy to osioł, czy jumbo jet, czy spacer. Dziękuję bardzo za dzisiaj i 
miejmy nadzieję że zobaczymy się niebawem i ścieżka na której widzę niektórych z was 
zrozumiało i niektórzy z was wejdą na nią w następnych tygodniach i miesiącach wprowadzą 
człowieka w kosmos i gdy to zrozumiecie, nie ma innego wyjścia dla mnie niż wprowadzenie 
człowieka do uniwersalnej społeczności Im szybciej dojrzejemy tym szybciej zadziałamy. 
Dziękuję bardzo za dzisiaj i może za miesiąc będziemy mieli lepszy wgląd we wszechświat. I 
dziękuję bardzo za całą pracę szczególnie Johna i jego załogi chińskiej załogi i innych które 
pracują stopniowo dosięgacie punktu interakcji i spełnienia ale najprawdopodobniej to co 
mamy od dzisiaj da nam źródło nowej energii i na tak wiele sposobów Próbuję odciągnąć 
człowieka od wojny i jedynym sposobem jest pokazać tak wielki rozwój technologiczny który 
czyni wszystko przestarzałym. I dziś jesteśmy na tej granicy, dziękuję bardzo. Dziękuję Panie 
Keshe, dziękuję bardzo. Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com 
 


