
   18 

KF SSI EDUCATION 

Lecție Plan: 15-20 min

Dacă ați transportat Azot în spațiu și apoi la anumite puncte intrați întrun spațiu în care Azotul devine 
elementul de echilibu - nu mai aveți Azot - atunci ce sa întâmplat cu structura pe care ați avut-o cu Azotul? În 
spațiu, singurul lucru care rămâne mai mult sau mai puțin constant, este Hidrogenul. De fapt, este Deuteriu, 
nici măcar Hidrogenul. Cel mai echilibrat sistem de creare a flexibilității este Tritiumul. Foarte curând, pe 
măsură ce intrăm în fazele călătoriei în spațiul adânc și omul va învăța asta. Pasagerii acestor nave nu vor fi 
niciodată bolnavi. Boala este ceva care nu există în aceste condiții. 

Este problema omului din cauza fizicalității. Nu avem spitale, nu avem medici, deoarece mediul navelor 
spațiale este echilibrat pentru a da și a lua orice este nevoie. Oamenii trecând prin ea, se echilibrează cu tot 
ce au nevoie. Și toate materialele ei sunt un singur lucru - Hidrogenul. Lasă-mă să explic ce vreau să spun 
prin Hidrogen. Este foarte important. Aceasta este o altă parte a cunoașterii pe care trebuie să o înțelegem.

Ce numim electron și ce numim Hidrogen? Hidrogenul este un proton. Există diferiți Hidrogeni pe care încă 
nu îi considerăm. Hidrogenul pe care-l considerăm este cu un electron și un proton (Fig.1 - Zona B). Pentru 
noi, acesta este Hidrogenul. Acesta este ceea ce numim H. Apoi adăugăm un Neutron la acesta - acesta a 
devenit Deuteriu (Fig.1 - Zona C). Apoi adăugăm un al doilea Neutron - aceasta devine Tritiu (Fig. 1 - Zona 
D). Avem al patrulea și ceilalți (Fig.1 - zona E & F). Acești (alți izotopi ai lui H) omul nu îi cunoaște încă, ca 
atare.

Avem aceeași propunere. Avem sisteme care, de fapt, sunt cu un singur proton - fără nici un electron. Dar se 
potrivește cu un alt proton - este încă un Hidrogen (Fig.1 - zona A). Înțelegerea totală a acestui lucru este 
foarte simplă. Trebuie să se potrivească, din punct de vedere energetic, ca acesta (Fig.1 - Zona B - bucla 
infinit în jurul "p" și "e" ale unui singur Hidrogen).

Acesta (Fig.1 - Zona C - bucla infinit din jurul "p" și "n" ale unui singur Deuteriu) a creat un sistem foarte 
echilibrat cu un electron, care permite apropierea sau separarea acestora două ("p" și "n"). Sistemul rămâne 
stabil, dar apropierea acestui electron dictează distanța de spațiere (între 'p' și 'n'). Și dacă înțelegeți acest 
lucru, în lumea fizicii, aceasta este baza structurii cristalelor.

Aceasta este esența structurii cristalului; acesta este tot ceea ce există acolo - spațiu gol.
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Tritiul este complet diferit. Tritiul este o combinație echilibrată a celor două - o stea dublă (Fig.1 - Zona D - 
bucla infinit în jurul a două "n") - cu existența atașamentului unui al treilea Neutron (Fig.1 - Zona D - bucla 
infinit în jurul "p" și "e"). Deoarece acestea două (sistem Neutron dublu), văd perechea ('p' + 'e') ca o 
singură unitate. De fapt, creați un sistem triplu (formațiunea stea). Ceea ce înseamnă, dacă înțelegi, asta. 
În cazul în care acesta este 1, acesta este 2 și acesta este 3 (a se vedea numerele de la 1 la 3 din Fig.1 - 
zona D). Și de fiecare dată când acestea două joacă acest joc (Fig.1 - 1 și 2 joacă jocul Deuteriului), dar de 
fiecare dată când acest set (3) se apropie sau găsește o nouă poziție, atunci el stoarce energia din 
aceasta (perechea 1 & 2). Intensitatea rapidă, în combinație cu frecarea energiei cu aceasta, creează 
reziduuri. De aceea, Tritiul este un material radioactiv.

Dacă vă aduceți aminte, unul dintre prietenii noștri a făcut acest lucru - două reactoare dinamice, și la 
introdus și pe cel de-al treilea. După ce la introdus, a început să producă materiale - prin frecarea 
câmpurilor. Aceasta este aceeași poziție, dar pentru că într-un fel, sunt trei Neutroni împreună - radiația 
este rezultatul. Astfel, în reacțiile nucleare, în reacțiile structurii atomice, introducem Tritiul și îl privim ca pe 
o singură entitate, protonul. Acesta se blochează pe el (Fig.1 - 1 și 2 se blochează în 3) și apoi cu acesta, 
dacă puneți Mercur cu Tritiu - din cauza acestui comportament - prin absorbția unui alt electron, duce la 
crearea Heliului. Deci, acum creați Aur din Mercur. Acestea sunt ultimele funcțiuni ale sistemului.

Dacă intrați într-o înțelegere mai profundă a întregului, ajungeți la alte tipuri de Hidrogen. Dar un lucru pe 
care îl veți afla este că majoritatea acestora (Fig.1 - zona E) permit un astfel de comportament ciudat, în 
care protonul se mută în centru. Acestea nu le putem produce în condiția atmosferică a Pământului, dar în 
spațiu vedem o mulțime din acestea.

Î&R:  3-10 min 

(AB) Domnule Keshe, Tritiul este de fapt, un Hidrogen cu doi neutroni care dansează în jurul lui, nu-i așa? 

(MK) Nu i-am văzut niciodată dansând. Cei doi Neutroni se află într-un set împerecheat. 

(AB) Dar atunci, există Hidrogen. Vreau să spun că electronul și protonul fac Hidrogenul, care este acolo - 
care este marcat cu roșu și albastru. De fapt, acesta este Hidrogenul și aveți cei doi Neutroni ca și gemeni.  

(MK) Da, de aceea obțineți radiații de la Tritiu. Tritiul este unul dintre cele mai periculoase lucruri din 
industria fizicii nucleare. Există un nivel al câmpurilor la care el interacționează. Este la fel ca și cele două 
care rulează, și apoi elementul Hidrogen este doar paitra de moară. Toate scânteile pe care le vedeți, de 
aceea este atât de radioactiv. Pentru că sunt două sisteme gemene, dar unul, de fapt, este un sistem 
geamăn slăbit. Deoarece electronul, protonul se rotesc în două direcții, nu într-una singură. Odată ce 
încearcă să creeze un echilibru între electron și proton, atunci întregul set este acolo pentru a crea 
echilibrul între cei doi Neutroni. Acesta este motivul pentru care este foarte activ și de aceea avem o 
valoare mai mare. Pentru că eliberează continuu câmpurile măcinate și radiații. Hidrogenul este alcalin, 
Deuteriul este cristalin, Tritiumul este acidic. Și dacă știți cum să le folosiți ca și combustibil... 

Ajungem la punctul în care trebuie să înțelegem de ce elementele există. Predau acest lucru în special 
pentru dr. Rodrigo și pentru cei care înțeleg următorul pas al sistemului de câmp. Deoarece aceste 
câmpuri și interacțiunea lor sunt de o importanță capitală pentru funcționarea Universului - în funcționarea 
dacă vreți, a corpul omului ca și un Univers. A energiilor, a echilibrului energiilor, a comunicării energiilor, a 
producției materialelor prin intermediul energiilor. Nu aveți nevoie de nimic mai mult decât Tritiu, Deuteriu 
și Hidrogenul pentru a crea fiecare element din Univers, la nivelul energetic plasmatic nu în stare 
materială. Pentru că apoi, trebuie să încercați un alt lucru, să transformați energia plasmatică în starea 
materială a plasmei. 

(RV) Hidrogenul pe care îl folosim aici, este cel din CH3?
(MK) Extras din CH3, dar există un mod mai ușor de a-l realiza, și în învățătura din această dimineață, v-
am învățat cum să-l produceți. 
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[sursa: Blueprint for Peace for Humanity Day 8 PM session] 

De la 49min24sec până la 1h09min25sec  

https://youtu.be/wHy0h8umjA0?list=PLpCKWzA-bp9v2VpiLqf5v4YODsSkcaBl1&t=2963



