Az új plaszma reaktor
Változás az emberi faj sorsában
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A kutatási éveimben számomra ismert jelenségeÚgy látom, hogy bárhol a bolygón megvalósítható
ket figyeltem meg, de valahogy nem akartam ezzel a egy csésze kávé vagy egy doboz üdítõ árából az a két
fogalommal foglalkozni, mert túlságosan el voltam mobiltelefon rendszer, amikrõl az elõadásaimon befoglalva a technológia más ügyeivel.
széltem, és amik annyi energiát termelnek, ami elég
a kényelmes életvitelhez.
De végül foglalkozni kellett ezzel a bosszantó tuNem nehéz elõállítani az otthoni egységet, ami kédással.
pes annyi tiszta vizet és energiát elõállítani amennyiNegyvenévnyi kutatás
re csak szükség van, és
után az elmúlt hetekben
mindezt egy mobiltelefon
olyan eredményekhez jusegítségével bárhol ezen a
tottunk, amik lehetõvé tetbolygón.
ték a teremtés világának
Afrikában ez meg fogja
legerõsebb energia- és Maváltoztatni az emberiség
grav rendszereinek kifejsorsát, mert a legtávolabb
lesztését.
fekvõ falvakban is van
Tudomásom szerint ezt
egy mobiltelefon, ami kéa rendszert csak a Földön
pes elõállítani az egész falehet elõállítani anyagának
lu számára az energiát.
kémiai összetétele miatt.
Ez a rendszer az univerLáttam mûködés közben
zális Magrav készítõ kula kisméretû változatát,
túrák álma, és ezzel az
mert magammal hordtam
emberiség az univerzális
éveken keresztül, de a tuáramfejlesztõ és meghajtó
dásnak még érnie kellett és
technológiák élére kerül a
meg kellett teremteni a
Föld egyedi fizikai Mamegfelelõ környezetet a kigrav felépítésének köadásához.
szönhetõen.
Most örömmel jelentem
A Föld ezzel a technoa fórumnak, hogy birtológiával az univerzális
kunkban van és elõ tudjuk
emelõ és meghajtó techállítani a valaha ismert
nológiák középpontjává
egyik legerõsebb nem nukválik, mert ezt a rendszert
leáris rendszert.
nem lehet könnyen elõállítani az ûrben, pedig más ciElméletileg a teljes nagyságú változatát napok vilizációk birtokában vannak annak a tudásnak, amialatt el lehet készíteni, de mechanikusan hat hónapba vel anyagokat tudnak elõállítani.
is telhet mire a teljes irányítási rendszer megépül.
Megpróbálom majd ezt részletesebben kifejteni a
A rendszer súlya kevesebb, mint 100 gramm lesz, közeljövõben, mert most még fizikailag meg kell
és az áramfejlesztése az 1-10MW tartományban vagy építenem egy új változatot. Ez az új reaktor gyakorakár a fölött mozog.
latilag jelentéktelenné teszi a jelenlegi energiakrízist,
A rendszer Emelõ kapacitása több ezer tonna minden nemzet energiaszükséglete kielégíthetõ nénagyságában lehet, és a rendszer Magrav határa több hány hónapon belül a fejünk fölött húzódó áramvezekilométert is lefedhet.
tékek és kicsi mûholdas energiarendszerek használaKörülbelül nyolc évvel ezelõtt láttam mûködés ta nélkül.
közben a kisméretû változatot, és annyira hihetetlen
Felkérjük a fõ
volt, hogy akkoriban nem akartam foglalkozni vele. áramfejlesztõ orszáDe az elmúlt hetek orvosi kutatásai után nincs más gokat, mint Franciaalternatíva, mint hogy elkezdjük teljes mértékben ország és az USA,
tesztelni ezt az új technológiát.
és a cégeket, mint
Beszéltem errõl a „Tesla és Keshe találkozása” például a Suez, ami
elõadásomon tavaly a központunkban, de a közön- aktívan próbált lejáségben senki sem értette meg ennek a lényegét.
ratni és blokkolni
Most készen állunk teljesen megtervezni és kifej- minket az egyeteleszteni ezt a technológiát az összes alkalmazási te- meken és kormárületre, ahol ismerjük a hatásait.
nyokban világszerAmint ez a rendszer teljesen mûködõképes lesz, ki- te, hogy rendezzeelégíti a legtöbb nemzet szükségletét az áramra, a gép- nek egy konferencikocsik energiájára, az ûrmeghajtásra, a környezet meg- át, ahol megbeszétisztítására, az egészségügy és a vízkészlet hiányának lést tarthatunk és
megszüntetésére, az éhezés megszüntetésére, stb.
megvitathatjuk ennek az új technológiának a keresEnnek a reaktornak az elõállítási folyamata na- kedelembe helyezését, mert mostantól nincs többé
gyon egyszerû, megpróbáljuk a rendszer kisméretû energiakrízis.
változatát elkészíteni együttmûködve a világ egyik
Be akartam jelenteni ezt a fejleményt múlt héten
vezetõ nemzetével a következõ hónapokban történõ Várnában, Bulgáriában, a három napos konferencián,
közös munkánk folyamán.
de biztosítanom kellett néhány dolgot, hogy az éle-
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tünk ne legyen veszélyben. Most már készek vagyunk kihívni a világ fõbb nemzeteit, hogy elérjük az
erõegyensúlyt az energiában és az ûrmeghajtásban.
Ez az új technológia egy olyan nemzetet, mint Kína teljesen önellátóvá tesz egy hónap lefolyása alatt,
mivel megvan minden anyaguk, hogy elõállítsák a
saját energia- és vízszükségletüknek megfelelõ
mennyiséget.
Megígértük a változást a világbékén keresztül.
Most biztosítjuk a béke eszközeit minden nemzetnek
és embernek ezen a bolygón.
Biztonságba helyeztük a tudásunkat a megfelelõ
csatornákon keresztül, hogy ne tudják blokkolni ezt a
technológiát azáltal, hogy kiiktatnak engem.
A vezetõ nemzetek és tudósok, akik velünk dolgoztak az ûrhajóprogram fejlesztésén, most teljesen
birtokában vannak ennek a technológiának. Készek
vagyunk odaadni a rendszer teljes tervrajzait egy
meghatározott számú nemzetnek, hogy közösen
összedolgozva egyensúlyt hozzanak a világ energiájába és az ûrhajóprogramba.
Ez egy újfajta reaktor. Nincs fizikai szerkezete, és
mûködése nagyon hasonlít az agyéhoz. Eredetileg a
korai 2000-es években fejlesztették ki, de a teljes folyamatot akkoriban még nem értették. Most már értjük a rendszert. A következõ hetekben felkészülünk
néhány új felfedezés bejelentésére a technológia minden területén, és egy második orvosi tanulmány is hamarosan kiadásra kerül. Mostantól nagyobb nyomást
fogunk gyakorolni a tudományon és annak hozzáférhetõségén keresztül, ami elõsegíti a világ tudósainak
együttmûködését és a kormányok támogatását.
A megfelelõ országban vagyunk, ahol az új kormány elõtérbe helyezi majd a tudományt, hogy a társadalom új technológiákat fejleszthessen ki. Olaszország új kormányfõje világossá tette, és ahogy nekünk
is elmondta, hogy ha nem tudja gyorsan elõtérbe helyezni az új technológiákat, akkor le fog mondani a
pozíciójáról.
Azért vagyunk itt, hogy elõsegítsük ezt a pozitív
lépést, mert most már szervezetünk Olaszországban
van.
A második orvosi tanulmány teljesen meg fogja
döbbenteni az orvosi világot, és el fog indítani egy új
forradalmat az emberi test tudományában; szükség
lesz új technológiákra és új rendszerekre, hogy segíthessünk az emberiségnek. Ez az új reaktor új rugalmasságot hoz az orvosi világba, amirõl õsapáim csak
álmodoztak, akik
generációkon át orvosok voltak.
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KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Jobban jár, ha kivár, esetleg segít munkatársáA szokottnál is nagyobb igénye lehet mostanáNe vállalkozzon most nagyobb koncentrációt
Próbálja a munkáját kicsit háttérbe szorítani és
nak a feladata elvégzésében, mintha folyamatoban a szeretetre, gyengédségével igazán kelleigénylõ feladatok elvégzésére, mert kissé szétragadjon meg minden alkalmakat, hogy éreztesszórt lehet. Magabiztos és erõs, ám a dicsérõ szavak halla- mes perceket okozhat párjának, aki biztos, hogy pozitívan san kritikával illeti a munkatempóját. Otthon most feszült- se párjával, mennyire fontos az ön számára. Amennyiben
tán könnyen elgyengülhet, hiszen azok szinte simogatják lel- fogadja kezdeményezéseit. Elismerésekre számíthat ség keletkezhet, mely nem anyagi jellegû, inkább jellemzõ- saját vállalkozáson törné a fejét, ez az idõszak alkalmas lekét, most mindennél jobban vágyik partnere elismerésére. munkahelyén, még olyanoktól is, akiktól nem számított rá. en egy ártalmatlan megjegyzést vesz túlságosan a szívére. het arra, hogy megkezdje annak jogi hátterét intézni.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Nem lesz alkalma munkaügyi helyzetén változKiemelt helyzetben van a fõnökeinél, ezért
Békésen és kiegyensúlyozottan telnek napjai, párMeglehet, hogy a hónap elején pénz áll a házhoz,
most hajlamosabb lehet kicsivel nagyobb lakapcsolatát is a szeretet és harmónia jelképezhetatni, ezért inkább próbáljon megbékélni vele és
ám még korai az öröm, mert amilyen gyorsan
tegye a dolgát. Kiemelten ügyeljen arra, hogy éreztesse zaságot megengedni magának. A folyamatos néze- ti ebben az idõszakban. Munkájában frusztráló, amikor lel- jött, sajnos olyan gyorsan is megy majd tovább. Fõnökével
társával szeretetét és megbecsülését, hiszen ez a meg- teltérések megelõzése érdekében tanácsos lenne kesen elõadja legújabb terveit, a munkatársai nem hogy tá- összeütközésbe kerülhet, amibõl természetesen nem jömogatnák, hanem elkezdik felsorolni az ellenérveket.
erõsítés neki most sokkal fontosabb lehet, mint gondolná. leülniük egy meghitt beszélgetésre a párjával.
het ki gyõztesként, még akkor sem, ha önnek van igaza.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Partnere talán joggal érzi úgy, hogy mostanáTanácsos lenne átgondolnia, hogy szeretne-e
Párja és az ön értékrendje eltérhet egymástól,
Végre úgy érzi, igazán hasznossá tette maban akár a feje tetejére is állhat, mégsem siemiatt könnyen adódhat kisebb vitájuk egymásgát munkahelyén. Ezzel nem csak az önbihosszabb távon jelenlegi munkahelyén maradni.
kerül az ön kedvében járnia. Anyagi nehézségekre Az utóbbi idõben az átlagosnál jobban próbált gondoskod- sal. Szingliként rengeteg új élménnyel gazdagodhat. Önbi- zalmának, de munkakedvének és közérzetének is
nem kell számítania ebben a hónapban, sõt, akár bûn- ni szeretteirõl, amit párja elõször boldogan vett tudomá- zalmának köszönhetõen hatalmas szexuális kisugárzással egyaránt jót tett. Szellemi aktivitása és fizikai erõnlétudat nélkül is költhet most többet magára.
sul, de már terhes is lehet számára az állandó készenléte. bír. A nyári napsütés segít leküzdeni a bõrproblémákat. te megsokszorozódhat ebben az idõszakban.

HOROSZKÓP

Hit, lélek, harmónia, rejtély

