„HAARP a díry v nebi –
Zbraň, která ohrožuje život na celé planetě“
(české titulky k americkému dokumentu
„HAARP Holes in The Sky...“ z roku 1998)
http://uloz.to/x8QQizu/haarp-diry-v-nebi-mp4
"Věda je jen zvrácenost, pokud jejím hlavním cílem není zlepšení lidstva." Nikola
Tesla, 1919
Země se stává více nestabilní a více se třese, atmosféra proudí rychleji a zemská rotace
se zpomaluje. Zemské jádro není pevné a severní magnetický pól se mění. Slunce je nyní
aktivnější, než jsme očekávali. Dnes je vše více než dříve nepředvídatelné a lidé zažívají
velmi mnoho extrémů.
Díry v nebi? HAARP a moderní Teslovy technologie.
Slavný vědec Carl Sagan jednou řekl: "Náš svět je uspořádán tak, že nejdůležitější
lidské věci, jsou závislé na vědě a technice. A tyto věci jsou konstruovány tak, že téměř nikdo
nechápe, jak fungují. Nějakou dobu nemůžeme tuto skutečnost ignorovat, ale dříve nebo
později nám tato výbušná směs energie a nevědomosti, vybuchne do tváře!“
Představte si horní vrstvu atmosféry zvanou ionosféra, jako silnou a měkkou bublinu. Je
to elektricky nabitá membrána, která tvoří štít kolem Země, a chrání ji před smrtícím účinkem
slunečního záření.
Atmosféra je nezbytná pro naše přežití a nesmí se poškodit. Pokud se ionosféra poruší,
budeme usmaženi! Veškerý život na Zemi bude usmažen!
V roce 1912 velký genius Nikola Tesla, objevil prostředky k zahřívání a ovládnutí
nebeské atmosféry. On vyvinul technologii, která využívá vysokofrekvenční střídavý proud a
radiové impulzy, a vytváří tak volnou energii.
Tesla experimentoval s elektromagnetickými vlnami vysokých i nízkých frekvencí. On
předvídal změnu klimatu a vytvořil štít proti balistickým střelám. Také tvrdil, že ví, jak
pomocí resonance rozdělit Zemi na dvě půlky.
V roce 1985 Dr. Bernard Eastlund ve svém patentu uvedl, jak je možné některé s těchto
věcí provést.
Mnozí říkají, že tento patent označuje začátky programu HAARP - programu pro
studium ionosféry.
V roce 1984 se ARCO snažilo využít plynová pole, která se nacházejí na severu
Aljašky. Množství plynu bylo dostatečné a tak velké, že by dokázalo pokrýt spotřebu
elektrické energie ve Spojených státech na celý rok.
V této souvislosti, byl položen základ některým projektům pro vojenské i civilní účely,
které mohou převádět energii plynu, na obří antény.
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A jak to funguje?
HAARP používá velké antény, které vyzařují vysokofrekvenční energie do ionosféry, a
je to jen malý model toho, co dělá naše slunce.
Důvod, proč to děláme, je ten, že když jsou poruchy v ionosféře, nemůžeme
komunikovat s našimi satelity. (Rich Garcia, ředitel pro styk s veřejností HAARPu)
Program HAARP byl zahájen kongresem v roce 1990. Stručně řečeno, kongres nařídil
ministerstvu obrany prozkoumat možnost využití ionosféry, pro zlepšení komunikace a
navigace (John Heckscher, programový manažér HAARPu).
Tak začala spolupráce námořních a vzdušných sil v rámci tohoto programu.
Jsou to právě tyto dvě organizace, které pracovali společně posledních 7 let.
Použití těchto patentů zahrnuje ničení balistických raket, stejně jako kontrolu a narušení
komunikace.
Jsou tam ještě jiné myšlenky, jako možné změny klimatu a vytlačení části ionosféry do
vesmíru a odražení možného raketového útoku (Dr. Bernard Eastlund, autor patentů
HAARPu).
Nasměrujeme vysokofrekvenční pulsy do ionosféry. Proud elektromagnetické energie,
udeří na molekuly v ionosféře, zvýší jejich teplotu a způsobí, že se částice atomů začnou točil
rychleji. Teplota může být zvýšena až na 1600 stupňů Celsia a je to podobné tomu, co
způsobuje v ionosféře slunce (?).
Zemské ionosféře může nahromadit obrovské množství energie (Dr. Patrick Flanagan,
expert na elektromagnetismus).
V každém okamžiku je na celé Zemi asi 8000 bouřek! Na Zemi neustále dopadají
miliony wattů energie v podobě blesků. Proto použití HAARPu, může mít smrtelné následky!
V roce 1983 jsme prováděli rádio tomografii s výkonem 30 wattů a hledali jsme pod
zemí ropu (Dr. Brooks Agnew, tomografér). Touto metodou bylo objeveno 26 ropných polí v
devíti státech. Použitá technologie je na 100% přesná, i přesto, že použitá energie byla jen 30
wattů.
Nyní si uvědomte, že HAARP vysílá do ionosféry miliardy wattů!
Představte si různé vrstvy horniny jako struny klavíru. Každá z nich má svou vlastní
frekvenci. Zem tyto určité vlnové délky zachytí a my potom můžeme analyzovat jejich
vibrace. Pokud se odráží tento zvuk, můžeme říci že se tam nachází zemní plyn. Když se
odráží jiný, víme že je tam ropa.
Byli jsme schopni určit odpovídající frekvenci a dosáhli jsme toho pomocí energie,
která měla jen 30 wattů.
Ale pokud bude k napájení použitá energie o výkonu 1 miliardy wattů, vibrace budou
tak silné, že se bude třást celý klavír. A nejen klavír. Rozechvěje to celý dům! Vznikne tak
silná vibrace, že to způsobí zemětřesení!
HAARP je unikátní zařízení, ale na světě je podobných zařízení více.
HAARP má některé funkce, které jiná zařízení nemají. (to už mnoho lidí na vlastní kůži
pocítilo)
Můžeme změnit frekvenci a nasměrování paprsku energie a je možné tak přejít z jedné
části ionosféry do další.
Toto zařízení má také více energie než jakékoliv jiné zařízení po celém světě
provádějící stejný výzkum. (vraždění a ničení se zde nazývá výzkumem)
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Pro mé patenty byl vybrán tento typ antén, které umožňují přesné zaměření signálu.
Představte si to, jako když držíte v ruce mikrovlnnou troubu, která má otevřené dveře. Tímto
způsobem je možné pomocí mikrovln zasáhnout různé cíle v různých směrech.
Chtěl jsem dosáhnout přesnou kontrolu nad směrem této energie. To je také důvod, proč
jsem použil tento typ antén.
Stanice HAARP je vybavena právě tímto typem (Dr. Bernard Eastlund, autor patentů
HAARPu).
Co se může dít když rozhlasové vysílače, změní části atmosféry cílenou energií. (!)
HAARP může způsobit některé jevy, které způsobuje slunce a které jsou podobné
polární záři. (!) HAARP může vytvořit na nebi úžasné scenérie. (!)
Můžeme zaměřit paprsek energie na oblohu a pohybovat s ním tak, jak to požadují
vědci pro své experimenty (zemětřesení, záplavy atd.).
To co držím v ruce je s dutá katoda která má nízký tlak plynu a je téměř totožná s
plynem obklopujícím Zemí. Teď ji dám do mikrovlnné trouby a ozářím ji výkonem jeden watt
na centimetr čtvereční. Výkonem jednoho wattů na centimetr čtvereční, získáme silového
pole, které ničí ovzduší. (!)
Vidíte pohyb plazmatu. Stejná věc se objeví vysoko v ionosféře, když se tam obrátí
tento obrovský tok energie. Nyní máme výkonu 1 watt na centimetr čtvereční.
HAARP vysílá směrový paprsek o výkonu 3,6 milionu wattů, který je zesílen na 1
miliardu wattů! Pokud vyšleme energii paprsku o síle několika milionů wattů, potom se v
úzké oblasti oblohy, můžeme zvýšit až na 1 miliardu wattů!
Je program HAARP bezpečný? Ano, je bezpečný (ale bohužel pouze pro obsluhu).
Svět je síť vzájemně propojených věcí.
Jaké budou následky zničení ionosféry tak obrovským množstvím energie (Dr. Beverly
Rubik, biofyzička)?
Jedná se o velmi malé množství energie, které uvolní obrovské množství energie.
To samé se objevuje například s kuličkami. Například když je kulka v hlavni, je třeba
zanedbatelné množství energie k zapálení zápalky a výstřelem se potom uvolní velké
množství energie.
HAARP si doslova hraje s energetickým systémem světa!
Na HAARP programu pracuje 18 vysokých škol a univerzit (Rich Garcia, ředitel pro
styk s veřejností HAARPu). Vědci z těchto vysokých škol mají zájem používat HAARP pro
studium vědy.Tato technologie má na planetu zásadní vliv.
HAARP nemá na planetu žádný vliv. (?)
HAARP byl zahájen v roce 1980 a teprve potom se začala studovat teorie chaosu.
Jak bezvýznamný podnět může změnit dynamiku živého organismu, jako je lidské tělo,
nebo celé planety.
Nemyslím si, že lidé, kteří program HAARP realizují, si dokáží uvědomit možné
důsledky.
V současné době už je naše poznání mnohem širší a bezvýznamný vliv může
dramaticky změnit zdraví a blaho, celého živého organismu.
Silným paprskem energie je možné vytlačit, část ionosféry do vesmíru (Dr. Bernard
Eastlund, autor patentů HAARPu)!
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Neberou v úvahu, co se stane v ionosféře, když ji vytlačí 80 mil do vesmíru silným
paprskem energie (Dr. Brooks Agnew, tomografér)!
Ohřívá se a molekuly v této oblasti absorbují energii radiových paprsků!
A pokud to trvá déle a části ionosféry jsou vytlačeny do vesmíru může se nahromaděná
energie odrazit zpět a paprsek obrovské energie dopadne na zem! Tato energie se rovná
energii tisíce blesků! Tolik energie může být uvolněno!
Armáda uznala, že v některých případech HAARP doslova zvednul ionosféru (Dr. Nick
Begich, spoluautor knihy ''Andělé nehrají na tuto harfu'')!
Argumentují, že to není žádný problém a že to je jen na krátký čas.
Ale když se část ionosféry vytlačila nahoru, spodní vrstva atmosféry se stala místem,
kde se změnilo klima (a právě to dělají cíleně!).
HAARP oficiálních dokumentů vyplývá, že část vytlačené ionosféry (Jeane Manning,
spoluautorka knihy Andělé nehrají na tuto harfu) vytvoří díru! Je argumentováno, že tato
anomálie se rychle obnoví.
Ale co se stane, když se tato díra neobnoví dostatečně rychlé?
Pokud jde o vytvořené díry, udělal jsem následující analogii. Když dáte ruce do vody a
potom je vyndáte. Po vyndání rukou z vody, se zase všechno vrátí na své místo. Totéž se děje
s ionosférou. (?)
Pokud jde o vytvoření otvoru, máme na mysli změnu hustoty neutronů (Dr. Joseph
Kan, poradce HAARPu) a to je přesná definice tohoto fenoménu.
Tento otvor byl nejméně 30 kilometrů široké a půl kilometru hluboký ve vzdálenosti
50-60 mil od Země.
Stovky satelitů pracují s ionosférou. Všechny ionosféru ovlivňují. Všechny v ní tvoří
vlastní díry. Satelity, rakety, lety raketoplánů jsou mimo technologii HAARP další, kteří
dělají díry v obloze.
Pokud jde o zavedení částic s velkým energetickým nábojem do ekosystémů celého
světa. Zemské ionosféra je dynamický systém, v němž probíhají mnohé procesy. Nemyslím
si. že někdo na planetě ví, kde je hranice těchto limitů.
Jedná se o dokument, který ohlašoval začátek projektu HAARP. Jsou tam uvedeny
hodnoty 1 gigawatt, nebo také 1 miliarda wattů na 10 gigawattů vyzářené efektivní energie.
Požadovaná hodnota je přes 100 GW, to je 100 miliard wattů!! Tato maximální hodnota musí
být udržitelná na hodinu a půl.
To ale znamená, že energie HAARPu je jako termonukleární bomba! Vědci prezentují
své nápady a projekty, a vláda je buď schválí nebo ne. Sílu tohoto projektu, žádný z
předložených dokumentů neodhaluje!
Pokud máte malou baterii a vložíte ji do pera, které se rozsvítí tak dá na nějakou dobu
trochu světla. Ale tu samou baterii dáte do fotoaparátu. Takže když stisknete tlačítko,
fotoaparát na vás prudce blýskne.
Obvykle jsou elektromagnetické signály přenášeny do ionosféry pomocí impulsů. Proto
je dobré se zeptat, jaký je maximální pulsní výkon těchto vysílačů.
To je nepodstatné. (zase lže, je to přesně opačně)
Chcete-li zvýšit výkon zařízení, jednoduše přidáte další prvky. Program poskytuje
možnost, že tyto prvky mohou být přidány. (!)
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První modul se nazývá D a skládá se ze 48 antén, stojících ve tvaru 6 x 8. To, co vidíte,
je ve stanici HAARP na Aljašce, nebo alespoň na pětině jeho území, bude mít po dokončení
180 takových antén. (!) Dohromady bude 180 antén tvořit jedinou anténu. (!)
Navržena ve tvaru kříže a v kombinaci s drátěným roštem zaručí, že všechna
vysokofrekvenční energie vznikla v generátorech, bude vyzářena do ionosféry.
Ve svých dokumentech přiznávají: "Nevíme, co se stane, když se energie zvýší na
novou úroveň!"
Vojenská zpráva vysvětluje, že tento program má více projektů, které se budou nadále
rozvíjet a to je hlavní věc, která mě trápí.
Všechno má své hranice i když nevíme, kde přesně jsou.
Jsme obklopeni a bombardováni miliony megawattů přírodní energie, která ve formě
slunečního větru dopadá na Zemi.
Ale protože je Země obrovský magnet, jeho magnetické pole kterému říkáme
magnetosféra, nás chrání.
Původní patent HAARPu má však za cíl narušit a změnit magnetosféru. (!)
Je zajímavé provést srovnání mezi lidmi a Zemí. Země má magnetické pole, ale samotní
lidé také vytvářejí magnetické pole, především v srdci a v mozku. Každá buňka našeho těla
obsahuje látku podobnou silnému magnetu, která reaguje na magnetické pole v životním
prostředí. (!)
Pokud HAARP změní magnetosféru, což je zemské magnetické pole, bude to mít jistě
vliv na lidské zdraví a lidskou fyziologii.
Kombinovaná anténa HAARPu vytváří zaostřený paprsek a jeho vysoce výkonný
vysílač o výkonu 1 miliardy wattů, prorazí spodní vrstvu ionosféry a pracuje společně
s proudy elektromagnetického polárního toku.
Během doby, kdy silný radiový paprsek stimuluje ionosféru, vytváří vlny o extrémně
nízké frekvenci, které dosahují na velkou vzdálenost a v nižších vrstvách atmosféry pronikají
Zemí a dokáží odhalit raketová sila, podzemních chodby i skryté ponorky.
Je zde použit termín ''Polární magnetický tok''. Cílem je uvolnit tuto energii, pomocí
nízkých a velmi nízkých frekvencí. (!)
Jednoduše řečeno, tento tok je energetická řeka vysoko nad námi.
Jedním z dokumentů s kterým jsem se setkala v poslední době, ukazuje, že mají v
úmyslu použít zařízení umístěné na oběžné dráze kolem Země, která má zachycovat energii
tohoto toku o výkonu gigantické elektrárny! To je ale naprosto šílené! Oni vůbec nevědí co
dělají! Je to elektrický systém celého světa!
Elektromagnetické proudy mají vliv na celosvětové klima.
Někdy během magnetické bouře je Země zasažena. To může způsobit poškození
elektrických kabelů a telefonních sítí.
A HAARP je schopen způsobit změny v elektromagnetickém toku. (!)
Změna elektromagnetického toku v ionosféře, vede také k vytváření vln s nízkou
frekvencí. (!)
Použití této technologie je další věc (Dr. Nick Begich, spoluautor knihy ''Andělé nehrají
na tuto harfu'').
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Není to vysokofrekvenční energie, rozptýlena do atmosféry. Čím větší paprsek je
vyslán, tím větší energii dostanete. A jakmile se dostane do ionosféry, v závislosti na povaze
experimentu je generována sekundární frekvence, které způsobí vibrace co zasáhnou Zemi.
Tímto způsobem může armáda mnohem lépe komunikovat s ponorkami. Tato
technologie také umožňuje podrobné mapování zemského povrchu. Je to rentgen Země, který
ukazuje, co je v ní skryto na míle hluboko.
Slyšel jsem, že jeden vědec řekl: "Země prostoupená těmito vlnami velmi nízké
frekvence opět získá zpět image Země. " Když jsem na tom dělal v roce 1985, tyto možnosti
ještě neexistovaly.
Jsou plánovány a prováděny experimenty k detekování podzemních tunelů.
Existuje způsob, jak využít tuto technologii k vyhledávání podzemních ložisek ropy,
plynu a různých nerostů. HAARP může být použit v poptávce po ropě, zlatě a dalších věcech.
Je to hlavně proto, že nízkofrekvenční signál proniká hlouběji do země a vody než ten s
vysokou frekvencí.
Ale právě signál na této frekvenci, může ovlivnit lidskou náladu (Dr. Patrick Flanagan,
expert na elektromagnetismus).
Lidský mozek funguje na vlnách s nízkou frekvencí. (!) Například když přemýšlíme,
vytváříme vlny o větší frekvenci okolo 13-14 cyklů za sekundu. Když meditujeme, vytváříme
vlny asi 8 cyklů za sekundu a když spíme, mozkové vlny pracují asi na 4 cyklech za sekundu.
Ale HAARP je schopen vygenerovat všechny tyto frekvence.
Tyto druhy signálu potom mohou ovládat lidský mozek a pokud lze ovládat tyto
frekvence a nebo většinu z nich různým způsobem, mohou způsobit všechny druhy emocí!
To může vyvolat třeba pocity štěstí nebo smutku, bez ohledu na to co si zrovna přejete!
Všude kolem nás jsou vlny o extrémně nízké frekvenci. A pokud je mě známo, tak nás
ovlivňují.
Ale vlny vytvořené HAARPem, nejsou tak nebezpečné (opak je pravdou).
Otázka vlivu vln extrémně nízké frekvence na funkci mozku, není nová. Bylo to
zkoumáno na universitě v Yale a práce Jose Delgada je celosvětově uznávaná. To on započal
se snahou umístit do mozku implantáty, které vydávají radiové signály.
Následně bylo zjištěno, že jedna pětina energie, která je na planetě, může mít ve svém
kmitočtovém pásmu vliv na lidské chování.
Mám představu o fyzikálních jevech, ale organické jevy jsou dvě rozdílné oblasti. Byl
jsem považován za zázračné dítě v elektronice. Celý život se věnuji studiu vlivu
elektromagnetické energie na lidský mozek.
Když mi bylo pouhých 13 let, vynalezl jsem přístroj, který vysílal elektromagnetické
signály přímo do mozku (Neurophon). Takže tohle je moje specialita, kterou studuji více než
40 let. Proto mě HAARP skutečně děsí, protože vím, co se s ním dá udělat! Vím, že HAARP
může být použit k ovládání lidského mozku!
Nemyslím si, že lidé zabývající se HAARPem si uvědomují, že člověk je energie!
A že lidské energetické pole a energetické pole Země, spolu úzce souvisí.
Nechápu co tím myslíte! Že je člověk stvořen z energie? Co to má znamenat?
Člověk je jako koule elektrické a magnetické energie, podobně jako je Země.
Zda jsou lidé energie?
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90% našeho těla je voda a zbytek je elektrochemie. Ano, jedná se o druh energie.
Všechny živé bytosti jsou velmi citlivé i na nejmenší kolísání energie. Nelze si ani představit
sebemenší pochybnost o této otázce!
Proč jsou živé organismy tak citlivé, na nejmenší změny v energetickém prostředí?
Protože to tak prostě funguje a výměna malého množství energie v našem těle s energií,
která pochází ze Země, je otázkou, která stále přetrvává.
Dnes je mnoho různých projektů a technologií souvisejících s elektromagnetickými
vlnami a všechny ovlivňují naše zdraví (třeba i mobilní telefony).
Tento dokument vojenské základny "Maxwell" prozrazuje, použití elektromagnetických
zbraní k ničení lidi. Elektromagnetické zbraně mohou kontrolovat populaci a mohou vyvolat
hysterii, pasivitu nebo nemoci (Adam Trombly, fyzik Institutu pro pokročilé studie).
Extrémní nízké frekvence mají vliv na každého z nás, protože náš mozek používá stejné
frekvence. Navíc náš mozek funguje tak, že se přizpůsobuje prostředí. Snaží se přizpůsobit
těmto signálům i když tyto signály nejsou pro nás dobré. Potom dojde ke zhroucení a změně
chování a můžeme být nemocní, budeme se cítit špatně a nebudeme vědět proč!
Někdy, když je přerušena elektrické energie, většina lidí hned pocítí úlevu. Současně s
přerušením elektrické energie se dostaví pocit vnitřního uvolnění, ale když se dodávka
elektřiny obnoví, napětí se vrátí. To je fenomén, který většina z nás cítí.
Každý z nás je citlivý na elektromagnetické vlny, ale někteří lidé jsou citlivější než jiní.
Příznaky, na které jsem narazila při svém výzkumu v oblasti elektromagnetických vln
jsou:
úzkost,
deprese,
průjem,
závratě,
extrémní únava,
silné bolesti hlavy,
náhlé změny nálady,
nevolnost,
častější noční močení,
bušení srdce,
dušnost,
brnění,
píchání na kůži,
závratě,
krvácení z nosu,
vysoký krevní tlak
a třes.
Může to také způsobit rakovinu!
Může to zničit genetickou strukturu buněk!
V krátkém čase může také dojít k poškození imunitního systému.
U některých lidí to může vést k selhání funkce buněk, krvácení a smrti.
Od lidí, kteří mě píší z celé země vím, že mnozí trpí jedním nebo všemi z těchto
příznaků. A každý z nich žije v blízkosti rozhlasových vysílačů.
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Nyní jsou antény HAARP a Gwen všude, na území celých Spojených států amerických!
GWEN znamená "pozemní síť nouzového rádia."
V případě jaderného útoku, by ionosféru zcela zničily jaderné výbuchy a nebylo by jak
mezi sebou komunikovat. Veškerá komunikace by byla přerušena.
Gwen má zajistit nouzový kontakt v případě jaderného útoku (je to ale i zbraň k
ovládáni mysli).
Vojenská technika se dnes natolik změnila, že to vůbec nelze srovnat se zbraněmi s
období atomové éry.
Totéž se děje s vývojem technologií pro elektromagnetické zbraně.
Laboratoře na letecké základně "Phillips" jsou vedoucím v oblasti výzkumu vesmíru a
také v práci na zbraňovém systému HAARP.
Proberte si všechny vaše představy, které se vztahují k vesmíru. Přesně toto platí i o
zbraních.
Jedním z takových projektů je plazmová cívka, vypalující plazmové kuličky. Toto
zařízení je schopné zničit hlavice balistických ještě před tím, než se dostanou do atmosféry.
Máme projekt plasmových projektilů na bázi rentgenového záření s názvem ''Shiva''.
''Shiva'' je jeden výkonný kondenzátor, kde je uložena obrovská energie. V určitém okamžiku
je možné tuto energii uvolnit. Během zlomku sekundy dokáže vydat tolik energie, jako která
se vyrobí v celých Spojených státech!
V tomto procesu, kdy elektrony procházejí po svých drahách s teplotou tisíců stupňů,
dostáváme zařízení, které je potencionálně velmi silná zbraň!
Elektromagnetické zbraně, mohou být také použity ve spojení s ionosférickou zbraní.
Poté, co jsem v roce 1987 odešel, dostal jsem potvrzeno od kontaktů v ropné
společností ARCO, že projekt byl převeden na ionosférickou zbraň. (!)
Neslyšel jsem o ionosférické zbrani (a to tam pracuje). Ani nevím co tento pojem
znamená (programový manažér HAARPu)!
Použijme atmosféru jako zesilovač a prostředek pro vysílání rádiových signálů.
To, co vlastně dělá ionosféra, je to, že nejen odráží ale i zesiluje signál. Díky tomu je
signál sto až tisíckrát silnější! To je přesně to, co se děje. Tento signál je vysílán po celé Zemi.
Tvrdí, že HAARP není zbraň.
HAARP nemůže být použit jako zbraň (právě jako zbraň je postaven)!
Kritici tvrdí, že HAARP je jen začátek a že ho lze použít jako účinnou zbraň.
To prostě není pravda (HAARP má samé nevědomé pracovníky)!
HAARP je pozemní program "hvězdných válek".
Jsem právní poradce a programový manažer pro životní prostředí, ve sdružení pro oblast
životního prostředí a půdy (David Harrison, poradce životního prostředí).
HAARP zkoumáme už mnoho let!
Stanice HAARP se nachází v Gakoně na Aljašce, protože je zde magnetosféra nízko nad
zemí. Blízkost magnetického pole je potřeba, pro experimenty v ionosféře a stratosféře.
Lidé zde nemají ani tušení, co HAARP je a k jakému účelu se používá.
V programu se dělají neustále změny.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že je to pozemní technologie založená na programu
"hvězdných válek".
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Americký kongres oznámil, že pozastavuje finanční prostředky na "hvězdné války". Ale
pokračovat ve financování tohoto programu pod jiným jménem.
Netuším, jestli se to nazývá ''hvězdné války'' (opět nevědomý manažér HAARPu).
Na žádosti k patentu v roce 1991 byl následující popis: v případě, že bude vypuštěna
raketa z libovolného místa na planetě na jiné místo, musí být zničena touto technologií.
(HAARP)
Neptejte se mě, jestli jsou to "hvězdné války" (nemůže říci i kdyby chtěl).
Jako vědec jsem nezískal uznání za to, co jsem dělal. Nemohl jsem komunikovat s
médii a pracoval jsem pro společnost ARCO (Atlantic Richfield Oil Company).
Poslal jsem dopis Lodwricku Cookovi, předsedovi představenstva společnosti ARCO a
vrátila se mě velmi zdvořilá odpověď a také kompliment za moje přispění a ujištění, že ti, co
pracují na projektu HAARP, jsou se vším obeznámeni.
Nikdy jsme neměli v úmyslu použít návrhy pana Eastlanda a jeho patenty (pro vojenské
účely).
Mé návrhy a patenty se týkaly obranného použití. Jedním z nich bylo satelitní zařízení,
které narušuje funkci satelitů ve vesmíru.
Může to být použito pro útok i obranu.
Při vedení naší činnosti, dojde k rušení a ochromení nepřátelské komunikace.
Potom jsem si uvědomil, že přesně to je zakotveno v technické dokumentaci HAARPu!
"Hvězdné války" odrážejí tehdejší nejmodernější vojenské techniky v roce 1980.
Ale v roce 1990 a v novém tisíciletí, došlo k intenzivnímu rozvoji elektromagnetických
zbraní. To, co víme o elektromagnetismu a elektromagnetických zbraních, je velmi zajímavé.
Dne 28. dubna 1997, ministr obrany William Cohen na projevu na universitě v Georgii
prohlásil, že geofyzikální zbraně jsou stále větší problém. (!)
Spekulovalo se i o tom, že by teroristé mohli získat technologie na změny klimatu, na
působení sopečných výbuchů a dokonce i na vytváření zemětřesení pomocí
elektromagnetických vln. (!)
V posledních letech došlo k mnoha zemětřesením a sopečným výbuchům.
Tyto jevy se pravidelně opakují.
Zemětřesení a sopečné erupce byly v celé historii. Ale myslím, že se to dnes stává
častěji a že se to úzce vztahuje k věcem, které dnes děláme na Zemi.
Otázka zemětřesení byla studována odborníky, jako jsou Dr. Gordon MacDonald už v
roce 1960.
On byl vědecký poradce Lyndona Johnsona a specialista na geofyzikální zbraně. On
tvrdil, že pokud budeme mít dostatek energie s odpovídající frekvencí, a použijeme ji
vhodným způsobem, můžeme vyvolávat přírodní katastrofy. (!)
Myslím, že měl na mysli přesně to samé, co ministr obrany Cohen, když řekl, že by
teroristé, mohli dostat do rukou tyto technologie. (!) Je tedy více než jasné, že by nás tato věc
měla znepokojovat!
Už v roce 1912 řekl Nikola Tesla, že může rozdělit Zemi na dvě poloviny, pomocí
frekvence na které vibruje sama planeta. (!)
Představa, že klimatem je možné manipulovat, je pro většinu lidí naprosto nepřijatelná.
Budou říkat: "To přeci není možné".
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Ale když se vrátíte v čase do roku 1976, tak USA a 16 dalších zemí podepsali dohodu o
nepoužívání klimatických změn, jako válečné zbraně. (!)
Táto dohoda měla přednost před zákazy biologických a chemických zbraní a většinou
smluv o jaderném odzbrojení. (!)
Vidíte, že rozšíření těchto technologií představuje už v roce 1976 vážnou hrozbu!
Žijeme v moři energie a moři emisí v ovzduší. Je to moře nabitých částic, které se
neustále pohybují jako jeden oceán a proudí podobně, jako vítr v atmosféře. A neustále
přicházíme s těmito částicemi do kontaktu.
Wilhelm Reich kdysi ukázal na oblohu a zeptal se: "Chcete mraky řídit ze Země?".
Nasměroval své zařízení na oblohu a mraky se objevily.
V roce 1940 vznikl zájem o klimatické změny.
V 50. letech začaly pokusy v této oblasti.
A v 60. letech byl již učiněn značný pokrok. (!)
Existují programy na výrobu mraků, pomoci jodidu stříbrného. Při některých
experimentech jsou z letadel roztrušovány kovové částice a mají za účelem pohlcení energie.
Nyní již máme hodně poškozenou teplotní a vlhkostní rovnováhu planety a jsme svědky
dalšího kataklyzmatu. (!)
Měli byste sledovat zprávy a všímat si těchto věcí. Nemůžeme si prostě vzít
antidepresivum a zapomenout na to!
Protože druhý den můžete vidět přetékat řeky a povodně způsobí škody za miliardy
dolarů!
Tisíce a miliony lidí se ocitnou bez domova! Zároveň budou úřady tvrdit, že
nemanipulují počasím! Všimli jste si počasí v poslední době? Lidé neberou v úvahu to, že
změnou hustoty atmosféry ztratí vzduch schopnost, volně se pohybovat.
Změňme to!
Dnes máme řadu technologií, satelitů a ionosférických ohřívačů jako HAARP,
umístěných na strategických místech po celém světě, které mohou způsobit poškození
atmosféry a bouřek.
Jeden dokument, který byl nedávno zveřejněn, popisuje tvorbu tzv. vysokého
ionizovaného sloupce v atmosféře.
Když vypukne bouře a tato oblast je aktivována, potom je to pravděpodobné! Jsou-li
tyto vlny neustále vysílány do ionosféry, potom je nabita energií. (!)
Nejen že je ionosféra nabita energií, ale je zde také možnost že se tato energie může
uvolnit a přejít dolů do země! Jinými slovy, může to vést k masivnímu uvolnění energie,která
se nahromadila nad zemí!
Pokud paprsek směřující k zemi prošel oblasti, kde je velký náboj, může to v této oblasti
způsobit uvolnění energie. Je to pravděpodobné. (!)
Jednou se vytvoří cesta atmosférou a ionosférou vznikne výboj a veškerá energie
elektronů z ionosféry padne na jediný bod na zemi! A tato energie dopadne na zem jako blesk,
který je stokrát silnější než jakýkoliv blesk, který si dokážete představit!
A neudeří jen jednou! Zasáhne 30-40 krát za sekundu, dokud není energie elektronů,
procházející touto cestu z ionosféry, vybita do země.
Co udělá tato energie, která nikam nemůže zmizet při dopadu na zem? Za 3 až 4
sekundy po uvolnění, může být příčinou výbuchu sopky!
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Samozřejmě, že je to jen jedna z možností, ale když děláte pokusy s tak obrovským
množstvím energie, musíte počítat s tím nejhorším možným scénářem.
A může to být opravdu, ten nejhorší možný scénář!
Každý by si měl uvědomit, že naše planeta překypuje životem. Existuje mnoho
různorodých živých organismů. A všechny jsou propojeny přes zemské energie, takže kdy s
nimi budeme experimentovat, bude celý tento život ovlivněn (Jeannette James, zástupce
Aljašky).
Proto se musí zvláštní pozornost věnovat vlivu na lidi, zvířata a jiné organismy.
Všechna zvířata a ptáci jsou velmi citliví na elektromagnetické vlivy.
HAARP nebude mít vliv na zvířata a ptáky (stejně jako atomový výbuch).
Ten spočívá v dopadu samotného životního prostředí.
Slyšel jsem, že HAARP je schopen tvořit díry v atmosféře (Daniel Harrison, syn
starosty Chickaloon na Aljašce). To může narušit migraci a běžný život ptactva. Ohrozit jejich
přežití a další věci.
To zařízení tam stojí a my přesně nevíme, co všechno může způsobit!
Co když technologie HAARP úplně zničí planetu. Co budeme dělat potom?
Věc, která mě nejvíce děsí, je, že tito lidé si vůbec neuvědomují, co dělají a jen
experimentují!!!
Nevíme jaký bude výsledek toho experimentu. (jsme v rukou idiotů).
Říkají, že už to bylo děláno dříve, ale četné pokusy nikdy nebyly provedeny! Ono už to
nemusí jít napravit!
Nikdo z nás si nedá pistol k hlavě, nezmáčkne spoušť a nebude čekat co se stane!
Každý vědecký experiment může představovat velké překvapení. (Dr. Robert
Livingston, vědecký poradce Dalai Lamy)
A některé z nich mohou mít úplně jiný výsledek, než který byl očekáván. Nemyslím si,
že je potřeba uvádět příklady, protože to není neobvyklé.
Ten stín na chodníku mostu je jen důkazem toho, že tam kdysi stál muž. Výbuchu
bomby jeho tělo úplně odpařil, ale nechal znamení na mostě, kde stál ten muž a čelil svému
osudu.
Tato bomba způsobí řetězovou reakci ve vodě, změní ji na plyn, a potopí všechny lodě v
oceánech.
Ale nepoškodí to dno bazénu tak, aby voda utekla otvorem ven. Nezničí to gravitaci.
Nejsem jaderný maniak!
Řekněte jim, že americká vláda má velké ničivé síly, které přinesou mnoho dobrého pro
lidstvo (jako Hirošima, Nagasaki, Černobyl atd.) a že pokusy tady na Bikini, jsou prvním
krokem v tomto směru.
Byli jsme svědky výbuchu první termonukleární bomby. Výrobci bomby si myslel, že
její síla bude zhruba 7 megatun. Ukázalo se však, že jeho výbušná síla byla 15,4 megatun
(přes dvakrát tolik)! Ostrov je znečištěn mnohem více, než se očekávalo a oceánu je také
kontaminován záření z této zbraně.
Vzpomeňme si na příběh o DDT! Pak nám bylo řečeno, jak je to nebezpečné. Kropící
auta projížděla ulicí a stříkala DDT přímo na studenty, kteří jedli!
Jestli je HAARP technologie na 100% bezpečná?
Nemyslím si že by spadal do kategorie jiných radiových vysílačů a je 100% bezpečný.
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Udělali jsme to tak bezpečné, jak jen můžeme (ale opět jen pro obsluhu).
Při jeho použití dodržujeme všechny platné normy. (?)
Žádné takové normy neexistují, protože nemáme potřebné znalosti o tom, jak fungují
planety a život v společné synchronizaci.
Mnohokrát jsme experimentovali s různými věcmi a výsledky byly úplně odlišné od
toho, co se očekávalo.
Můžeme experimentovat v rámci bezpečnostních standardů stanovených při uplatňování
vlivu na životní prostředí. Nesmíme tyto normy překročit. (s takovým výkonem?)
Tato aplikace je v dokumentech programu rozvoje vojenského letectva a námořnictva.
Jak přemýšlíme o procesech na planetě, dostaneme se na otázku uvolněné energie.
Co víme o zemětřesení za posledních 30 let, je výrazný nárůst jejich velikosti, frekvence
a síly.
Většina lidí v této zemi a na celém světě uznávají, že celosvětové klima se dramaticky
mění a ovlivňuje to mnoho faktorů.
Také výška přílivu a odlivu v Severním moři v posledních letech vzrostla a neustále
vzrůstá, jak se to projevuje na grafech.
Není tak složité pochopit situaci, když se neustále vydává energie, injekce milionů
wattů, do siločar magnetického pole!
Tito lidé nemají ani tušení, jaké to bude všechno mít následky, protože nikdy nebylo
experimentováno s takovou sílou!
Bezpečnost je na prvním místě. (bezpečné zničení!)
Bezpečnost letů a bezpečnost rádiové komunikace. (?)
Analýza vlivů na životní prostředí, je náš hlavní dokument. (?)
A každý, kdo má otázky týkající se ochrany životního prostředí, nebo zjistí, že se
nedodržuji zásady uvedené v tomto dokumentu, ať k nám přijde a dá nám vědět. (to určitě
pomůže)
Neexistuje žádná nezávislá vědecká organizace pro sledování.
I fyziologové a bio specialisté jsou odborníci zaměstnáni armádou v rámci tohoto
projektu. Tento program je velmi specializovaný a celý je veden armádou. Oni jsou ti, kteří to
financují a uskutečňují.
Výzkum pro vojenské účely, to je jen jedna strana experimentování.
Na druhé straně je studie o dopadu na lidské zdraví.
Špatná věc je to, že armáda a zdravotníci většinou nefungují dohromady. Mnoho vědců
se velmi obává, a bojí se dopadu HAARPu na planetu. Nejen pokud jde o myšlenkovou
kontrolu, ale i pokud jde o klimatické změny a zemětřesení.
Proto se my všichni musíme spojit a navázat spojení přes Internet, diskutovat o tomto
tématu a vědci by měli důrazně informovat státní úředníky.
Naši kritici jsou nespokojeni s HAARP a vidí různé možné důsledky.
Pokud nějaký jednotlivec nebo skupina mají obavy vztahující se k HAARPu, jsou
vítáni. Mohou vytvořit nezávislé skupiny odborníků, přijít sem a ujistit se o tom, co děláme.
Nemáme co skrývat. (vidíte, pustí nás tam)
Úplně jiné to bude, když budou nezávislí specialisté, zkoumat možné důsledky, které
má HAARP.
Nemáme žádné ponětí o možných následcích!
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Myslím si, že bychom neměli slepě pokračovat v těchto pokusech!
Nedávno jsme byli pozváni do Bruselu, mluvit ke skupině poslanců od organizace s
názvem "Global Society" (Globální společnost). Prezentovali jsme problematiku HAARPu,
pro více než 60 poslanců ze 40 zemí. Důležité je, že mnoho z těchto lidí, poprvé uslyšelo
podrobnosti tohoto projektu. A musím říci, že mezinárodní zájem stále roste.
Vědecká komunita se konečně začala probouzet! Vidíme, že stále více lidí je ochotno
předstoupit a promluvit.
Mám ale obavy, protože lidé kteří pochopí, že všechno na naší planetě je propojeno,
jsou kolikrát ti, kteří přijímají rozhodnutí o těchto pokusech v ionosféře.
Vzduch, který dýcháme, je pro všechny stejný. Voda, vzduch a země jsou plné života.
Vše co musíme udělat, je to udržet!
Živé systémy, jsou otevřené systémy. Svět živých organismů je úzce spojen se světem
neživé hmoty. Naše planeta se hemží životem. Není to tak daleko od nás. Je to součástí
našeho života.
A když ho zničíme, zničíme sami sebe!
Vždycky jsem říkal, že když někdo vidí problém, ať o něm přijde diskutovat. (?)
Pokud něco nebude v pořádku, tak se na to podíváme a napravíme to. (tak už prosím
nedělejte zemětřesení)
Hlavním problémem vlády je, že lidé ji nevěří! A je pro to dobrý důvod, protože po
mnoho let, úřady neřekli lidem pravdu!
Elektrický systém naší planety není určen pro Ministerstvo obrany! Je součástí
harmonické spolu související planetární soustavy, která podporuje život na zemi, a stále o tom
mnoho věcí nevíme.
Nemohu říci, zda peníze daňových poplatníků, jsou správně vynaložené na tento
program. To není v mé pravomoci. Ale protože Kongres tyto prostředky vyčlenil, myslím že
si to zasloužíte (tak ti pěkně děkujeme).
Nařídili, abych dělal to co dělám. (a co svědomí?)
Státní úředníci mnohokrát říkají, že jen poslouchají rozkazy. (!)
Jen na to odpovím, že Heinrich Himmler také řekl, "já jen poslouchal rozkazy."
Chystáme se začít další závody ve zbrojení, ale je to naprosto zbytečné. Miliardy dolarů
jsou investovány do této technologie.
Otázkou je, kolik dalších finančních prostředků bude vynaloženo? Do jaderného
programu bylo investováno, nejméně 5,8 biliónů dolarů. Jen dochází k zbytečnému
navyšování státního dluhu. Opět musíme začít tento začarovaný kruh? Je nutné znovu začít?
Nemá smysl dělat HAARP větší, než je v současné době.
Tento program je určen pro výzkumné účely. To je všechno. (je hlavně pro válku)
HAARP se teď vyvíjí a stejně tak i všechny hlavní vojenské programy, byly na začátku
menší. Z mnohých se můžeme učit už 50 let.
Víme že program HAARP, je v počáteční fázi. Nyní je čas věnovat mu pozornost a
prozkoumat tuto technologii a rozhodnout se, zda je nutná a určit směr, kterým by měla jít.
HAARP není hrozba, ale přínos. (je to hlavně hrozba a ne přínos)
Víme také, že existují specifické frekvence, které jsou odlišné od těch, které se
používají pro vojenské účely a které mohou podpořit proces hojení a přirozené hojení
urychlit, zmírnit duševní poruchy a pomoci vyrovnat se s depresí, úzkostí a nespavostí.
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Jsou velmi rozdílné vojenské plány a cíle ve vztahu k tomuto programu, na rozdíl od
vědců, kteří se zajímají o zdravotní aspekty léčení.
Planeta nezahyne, ale nebudeme schopni ji obývat, pokud budeme nadále používat,
takové destruktivní technologie!
Musíme dělat svou práci, které věříme a pracovat společně pro budoucnost našich dětí!
Možná, že pravá moudrost spočívá v poznání limitu, který nesmí být překročen. S ohledem na
tyto technologie, je třeba se zamyslet. Tyto experimenty ohrožují naše přežití na Zemi?
To, co nyní chceme, je bližší kontakt a lepší pochopení mezi jednotlivci a komunitami
po celém světě a odstranění sobectví a pýchy.
''Mír může přijít jako přirozený důsledek všeobecného osvícení " Nikola Tesla, 1919.
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HAARP je ta nejničivější zbraň, která kdy byla vymyšlena a uvedena do provozu. Její
nebezpečnost je taková, že je v sázce život celé planety.
Bohužel je tato technologie v rukou nezodpovědných a zlých idiotů.
Při mnoha umělých zemětřeseních, povodních, tsunami a dalších katastrofách, zahynulo
v posledních letech statisíce lidí a materiální škody se dají jen těžko vyčíslit.
Okultní elita, která vládne světu, je odhodlána – pokračovat ve svém programu
vylidňování světové populace!
Ústava Nového světového řádu (NWO) v prvním přikázání říká: "Počet obyvatel Země,
by neměl nikdy přesáhnout 500 milionů lidí!"
To znamená, že okolo 6 miliard lidí na naší planetě, musí být zlikvidováno!
Po celá desetiletí globální elita využívá několik prostředků pro realizaci svého
programu vylidňování. Vyvolávala války, epidemie, nemoci, hlad a žízeň, přírodní katastrofy
a používá také tajné vojenské experimenty.
Geofyzikální zbraně, jako HAARP a CERN, geneticky modifikované viry a bakterie,
vysoce toxické, chemické a radioaktivní látky, šířeny prostřednictvím vzduchu, vody,
očkováním a dalšími prostředky, jsou nejúspěšnější tajné zbraně této elity!
Nyní je nás na celém světě asi 7 miliard a kolik lidí nám vládne?
Zapomeňte na řeči o demokracii!
Vládne ten, kdo ovládá banky a sdělovací prostředky. Celému světu vládne asi 130
rodin, bezohledných a sobeckých hlupáků. Vládnou 7 miliardám lidí.
Skutečnou moc máme my, ale náš problém je jen v tom, že nemáme jednotu. Pokud
budeme mít jednotu, ta moc, která nám po celá století škodí, se rázem rozplyne.
Važte si toho, co nás ti bezohlední sobci naučili. Nyní je ale čas to ukončit a poděkovat
jim za tu zkušenost.
14

Jen zájem jednoho o druhého a láska mohou vytvořit jiný svět.
Nyní nastal čas pro to, vytvořit svět pokoje a hojnosti.
Pojďme všichni společně a udělejme to! Je to jen na nás.
Už bylo dost bolesti, smrti, chudoby a sobectví.
Uvidíte, že to společně dokážeme.
Vítám vás na počátku nového světa: Zbyněk
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