„To je nemožné – vojna s využitím počasia (History Chanell)“
(české titulky k dokumentu TV kanálu History Chanell
„That's Impossible - History Channel- Weather Warfare“ z roku 2009)
http://www.dailymotion.com/video/xrcu9h_history-channel-that-s-impossible-weatherwarfare_tech

Člověk si ve svém poslání hraje na boha.
Ovládá počasí a používá ho jako zbraň. Blesky, povodně a hurikány jsou namířeny na
nepřítele.
Nejlepší válka je taková, při které nemusíte střílet a nikdo ani netuší, že jste začali bojovat. Je
to možné, nebo zde byly již útoky zbraní využívající počasí? Někteří lidé věří, že Katrina byla
způsobena, silnou klimatickou zbraní.
A jak pochopit stále extrémnější počasí? Zemětřesení a přílivové vlny se stanou budoucností
války.
Tato série vyšetřuje, jak se nemožné stává možným a co to může znamenat v budoucnosti.
Kdyby nepřítel změnil tryskové proudění nad Severní Amerikou, mohlo by ji to vrátit do doby
ledové.
Laserové zbraně, kontrola mysli, věčný život, skuteční terminátoři, válka pomocí počasí,
pláště neviditelnosti.
To je nemožné! Válka s použitím počasí.
11. července 2008.
Výzkumník blesků Elissa Eastvedt je schovaná v podzemní buňce na vrchu Magdaléna v
Západním Mexiku.
<Jsem v podzemní místnosti a moje střecha, je na úrovni vrchu hory. Jaký má úkol? Spustit a
odklonit blesk na cíl, podle zadaného určení.
Cílem těchto odkloněných bleskových pokusů, je zjistit co způsobuje blesk. O blescích toho
mnoho nevíme a nejdůležitější otázkou je, že nevíme, jak vznikají.
Co je počáteční proces? Víme, co se děje během blesku, ale jak se začíná, je stále kompletní
záhada. Blesky se vytvářejí, když se v bouři srazí části zmrzlé vody a vytvářejí v oblacích, silné
elektrické pole. Ale co ho způsobuje, je záhada.>
Ellisin výzkum, nemůže být zachycen na videu. V podzemní chráněné místnosti obklopené
vrstvami horniny, je nad místností odpalovač raket, do bouřkových mraků. Vše je zapojeno na
uzemňovací drát, 1km pod zemí. Jak se nasbírají bouřkové mraky, Ellisiny přístroje budou cílem
blesku.
<Snažíte se zachytit blesk, který má stejně tak udeřit. Sledujete monitory, zda jsou stavy
oblaků v pořádku, aby blesk udeřil blízko. Vystřelíte raketu do vzduchu, takže blesk se "rozhodne"
zasáhnout váš cíl a přijde do vašich přístrojů, místo aby udeřil někde vedle.>
Ellis vystřeluje raketu za raketou a doufá že blesk udeří. Usměrnit blesk, je velmi podobné
výhře v loterii.
<Můžete udělat vše, co si myslíte že je správně, ale stále netrefíte.>
Konečně v 15:23 po šestém výstřelu, se to stane. Toto jsou aktuální obrázky. Blesk zasáhne
raketu a miliony voltů elektřiny, projdou drátem do země,
Kde se zaznamenávají data.
<Ve videu které zaznamenává data, vidíme světlou rovnou část. To je drát z mé rakety. Raketa
je přirozeně nahoře, od této části blesku.>
Nyní si představme, že toto je bojiště a ten cíl je nepřátelský tank. Mohli bychom poslat
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raketu nad tento cíl a poslat blesk přímo na něj.
Ellis dělá průzkum o blescích, pro institut hornictví a technologie v Novém Mexiku, které
sponzoruje její laboratoř.
Není to určeno pro vojenské využití, ale jak jednou dokážeme nasměrovat blesky, jejich
využití jako zbraně už není daleko. Blesk by byla devastující zbraň, která by mohla být použita na
moderním bojišti. Je nejsmrtelnějším poznaným přírodním úkazem a jeden blesk se může rozvětvit
na 8 kilometrů, při teplotě až 30 000 °C. To je srovnatelné s pětinásobkem teploty, na povrchu
Slunce.
Na jedné straně by to mohlo zabít hodně vojáků, ale co je ještě důležitější, vyřadilo by to
z činnosti všechny elektronické systémy. Zásah bleskem by vyřadil radary, udělat velicí systémy
nefunkční, a vyřadit by také všechny počítače.
Je těžké si představit lepší zbraň než počasí a mít tak možnost posílat na své nepřátele blesky
jako Zeus.
Jsou zde klíčové bariéry, které je třeba překonat, abychom přesměrovávali blesky, bouře a
dokonce i hurikány.
Je to celé možné, pokud.
1. Útočník umí přesně nasměrovat počasí, kdy a kde je třeba.
2. Musí být způsob, jak ho přesně zaměřit. Například namířit blesky na nepřátelské stíhačky.
3. Technologie musí být jednoduše utajitelná, aby se nemohlo ukázat prstem na toho, kdo ji
použil.
Vedení války pomocí počasí.
V Nevadě v bleskové laboratoři Greg Leyh, se snaží také přijít na to, co vyvolává blesk.
Vytvářejí si své vlastní blesky. V laboratoři mají dvě Teslovy cívky, které produkují napětí 19
milionů voltů a teplotu asi 6000 °C.
Layh si postavil laboratoř na studování dopadů blesků na letadla, domy a vozidla a doufá že
zjistí, jak je více zabezpečit během bouřky.
Blesk je elektrický výboj z bouřkového oblaku do země a nabitý oblak, má přibližně hodnotu
100-300 milionů voltů.
Nějaký mechanismus započne vybití blesku z oblaků do země. Je to ohromné množství
chvilkové energie, která by uměla v okamžiku dopadu, zásobovat celé západní USA, ale jen na
velmi krátký čas. Laboratoř v Nevadě, dokáže vyprodukovat elektrické anomálie ve velké míře.
<Náš cíl je obnovit část blesku, dlouhého asi 100 metrů.>
Layh nám teď ukáže sílu jeho stroje. Zapíná to a doufá, že pochopí něco víc z nezkrotné
zuřivosti blesků.
<Je to naprosto bezpečné, pokud skenujete na správném místě. Udělat to nesprávně, by bylo
dost špatné.>
Nabíjí cívky a 19 milionů voltů se vznáší ve vzduchu, přesně jako blesk v oblaku.
<Představte si jiskru, která spustí motor auta. Nabité částice se srážejí, vytvoří jiskru a
nakonec blesk. Je to malý obraz toho, co se děje v přírodě. Tento experiment, ukazuje blesk dlouhý
6 metrů.>
Layh buduje laboratoř, která bude jednou schopen vytvořit blesk, 10krát tak dlouhý.
Století lidé sní o tom, aby uměli ovládat blesky, to, co jsme udělali, bude prakticky první
pokus vědomě nasměrovat blesk.
Layh ani Ellis nevědí, jak a ani nechtějí použít blesk jako zbraň. Ale hned, jak vědci zjistí jak
odklonit blesk, tak to armáda bude chtít využít. Odkloní a zamíří blesky a udělají to tajně.
Některé teorie se datují o sto let zpátky, ke geniálnímu vynálezci Nikolu Teslovi. Nikola Tesla
může být označen jako otec směrovaných energetických zbraní. Nejen to, ale prý vymyslel několik
patentů na ovládání počasí a jejich využití ve válce. Nikola Tesla byl výstřední génius a velký rival
Thomasu Edisonovi.
Kolem roku 1891 Tesla navrhl typ cívky používaný dodnes, aby generovala vysokonapěťový
proud, na studování elektřiny. Byl to Tesla, kdo vymyslel střídavý proud, který používáme v našich
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domácnostech dodnes.
Tesla byl také první, kdo přivedl lidstvo k ovládání počasí.
Vymyslel ochlazující teorii na ovládání počasí a využíval k tomu extrémně nízkofrekvenční
vlny (ELF vlny).
Když jste byli na rockovém koncertě, mohli jste cítit nízkofrekvenční vibrace z reproduktorů
(basy). Tak ELF jsou podobné. ELF vznikají ve všech elektrospotřebičích a nejen v našich
domácnostech, ale také v autě a tak dále. Jejich hodnoty jsou většinou tak nízké, že se vám nic
nestane.
Tesla uvažoval tak, že kdyby se ELF vlny vyslali do ionosféry, do horní vrstvy atmosféry,
dokázali bychom ovlivnit počasí.
ELF vlny by vytvořili teplo, měnící strukturu ionosféry a vytlačili by ji do vesmíru.
Když zahřejete určitou část atmosféry, vytlačíte ji nahoru jako sloup. To donutí nižší část
atmosféry, aby zaplnila takto vzniklý prostor. Může to změnit tryskové proudění i atmosférický tlak,
čili to dokáže ovlivnit počasí. Zahřátim ionosféry vzniká něco jako přehrada, která odkloní tryskové
proudění vzdušných mas v atmosféře.
Tryskové proudění se nachází přibližně ve výšce 9,5-14,5 km nad zemí a dosahuje rychlosti
až 500 km/h. Tryskové proudění, je rychlý stlačený proud, který přenáší miliardy galonů vody
kolem naší planety, jako obrovská řeka ve výši 15-18km. Přenáší všechnu vodu, pro bouře a deště.
Toto je životní energie planety.
Teslova teorie pomohla vyvinout zbraň, jak je přesměrovat.
Rusové byli první, kdo začal vysílat tento signál.
Asi už je to tady.
Bylo na USA zaútočeno pomocí počasí? K podivným a nečekaným výpadkům, docházelo po
celém světě. Radiolokátory v celém USA zachycují náhodná rádiová spojení.
Způsobovalo to výpadky radiového a televizního signálu, po celé Severní Americe. Tento
signál byl jako ťukání, které bylo nejprve 10 cyklů a pak se na chvíli zastavilo, pak zase 10 cyklů a
zase se to zastavilo.
Satelity USA zjistili, že signály přicházejí ze Sovětského svazu. Vymysleli mu krycí jméno.
Jmenovalo se to Ruský Datel, protože to vycházelo z Ruska a mělo to zvuk, jako ťukání datla. Toto
je záznam, toho podivného zvuku.
Satelity objevili, že Rusové tajně postavili na svém území, obrovské rádiové vysílače, které
vysílali ELF vlny do atmosféry, nad Severní Amerikou. Vysílali signál až do roku 1989, kdy byli
odhaleni. Ale proč?
Způsob, jakým pracoval Datel, byl ten, že tento obrovský radar, vysílal pomocí
elektromagnetickém záření, miliony wattů energie. To ťuknutí se ozvalo vždy, když byl vyslán
impuls a v každém impulsu, bylo obrovské množství energie.
Snažili se to dělat proto, aby zjistili přilétající balistické rakety do Sovětského svazu. Jedno
možné vysvětlení bylo takové, že to mělo být včasné varování, před raketami z USA.
Ale výzkumníci teď už vědí, že se dělo něco hrozivějšího. Jak přicházel signál, děly se velmi
podivné věci.
V roce 1982 reportér L. Ponthi z Pentagonu uvedl, že Rusové ionizují atmosféru nad USA.
To znamenalo, že přesměrovávali tryskové proudění a vzdušné proudy nad Amerikou. Přesně tak,
jak předpověděl Nikola Tesla o 100 let dříve.
Ve vojenských laboratořích bylo prováděno mnoho výzkumů o tom, co se stane, když pošlete
rádiové vlny do atmosféry a porušíte tím její dynamiku. S určitostí zjistili, že mohu pohnout
atmosférou a změnit tak počasí.
Byl Datel další zbraní studené války, namířenou na USA? Když byl Datel zapnutý, začalo se
dít něco velmi divného.
Od 1987 po rok 1992, zažila Kalifornie největší sucha v historii tohoto státu. Nebylo jídlo a
zvířata umírala, ceny potravin se zvyšovaly, lidé byli vyděšení a vědci byli mimo.
<Vyrůstal jsem v Severní Kalifornii a to sucho si samozřejmě pamatuji velmi dobře. Lidé byli
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vystrašení jaké je sucho a jak snadno dokázal vypuknout oheň. Bylo to strašidelné.>
Někteří výzkumníci říkají, že to sucho bylo zapříčiněno brázdou vysokého tlaku vzduchu,
která byla 800m od pobřeží a odrážela příliv vlhkého vzduchu z oceánu. Byla to extrémní anomálie
atmosféry.
Zde vidíme, jak proudí tryskové proudění nad Amerikou v časných osmdesátých letech.
Vzduch proudí a přináší vlhkost. Šipky naznačují rovný proud doprava.
Podle NOAA (Národní administrativa pro oceány a atmosféru) v letech, kdy bylo sucho, se
stala podivná anomálie. Vzduch začal proudit ze západu na východ, tedy opačně a způsobilo to
dramatické sucho.
Po roce 1995 se tryskové proudění zase vrátilo do normálu.
Sověti odmítají jakoukoliv účast v této klimatické válce.
<Nedivím se, že to všechno popřeli a že nic z toho nepřiznali, protože podobnou reakci
očekávali.
Jeden z důležitých hledisek vedení klimatické války je možnost kdykoliv všechno popřít.
Nemůžeme z toho nikoho obvinit, protože nevíme, jestli to je "pouze počasí" a nebo nějaký
zlověstný vojenský zásah.>
Kdybyste uměli namířit přírodu, aby práci odvedla za vás, můžete vést skrytou válku, díky
které je USA celosvětově známé a zároveň máte možnost to popřít.
Vědci z NOAA nedokázali vysvětlit, proč se vyskytla tato anomálie v tryskovém proudění.
Možná to byla jen nepředpokládatelná součást matky přírody.
Ale asi to nebude náhoda, že USA také začala stavět své vlastní záhadné antény v únoru 1992.
Nacházejí se v Gakoně na Aljašce a projekt se jmenuje HAARP.
HAARP znamená doslova „vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný projekt“.
Původně je výsledkem práce ozbrojených sil a námořnictva a různých akademických institucí.
Je to největší rádiová stanice na světě, ale není navržena tak, aby vysílala pro lidské uši. Používá
jedinečnou schopnost, nasměrovat energii do jednoho bodu vysoko v atmosféře v oblasti zvané
ionosféra.
HAARP má 180 antén o výšce 22 metrů. Jsou dohromady spojené tak, že mají funkci jako
jedna stereo anténa. Mohou tak zaměřit miliony wattů ELF vln na malé místo v atmosféře.
Množství energie, o kterém mluvíme, je 3,6 milionů Wattů. Abych vám přiblížil, kolik to je,
největší AM radiostanice v USA, má výkon 50 tisíc Wattů. HAARP je srovnatelný s výkonem
72000 těchto AM stanic na jednom místě a dokáže zaměřit svou energii 19km do šířky, 4km do
hloubky a 14,5 km do výšky.
HAARP míří tuto energii z místa, ležícího asi 300km od Anchorage na Aljašce. Americká
armáda říká, že HAARP je pouze výzkumný ionosférický projekt, pro civilní a obranné využití. Jiné
teorie nám ale říkají, že tato energie vyzařována do vzduchu, ohřívá atmosféru a mění tak počasí.
HAARP se používá v ovlivňování počasí a armáda to nepopírá. Má to i ve svých
dokumentech, ale dosud to neřekli veřejnosti.
Doktor Brooks Agnew zkoumal posledních 30 let ELF vlny a je si jistý, že HAARP má co
dočinění s atmosférou a počasím.
<Neovlivňujete tryskové proudění přímo, ale nepřímo. Pokud posunete ionosféru nahoru,
stratosféra se tam musí natlačit. Když se tak stane, stáhnete tryskové proudění a všechnu tu vodu,
která protéká přes planetu.>
Doktor Brooks Agnew si připravil malou demonstraci toho, jak HAARP funguje.
<Máme tu generátor oblaků, který vytváří skutečné vodní kapky, stejně jako je tomu
v oblacích. Nyní vidíme, jak se to naplňuje mikroskopickými částicemi vody. Je to kompletně
naplněné vodní párou a můžete vidět, jak se to sráží na boku. Detail je přesně takový, jako kdybyste
seděli v oblaku, 4,5 km nad zemí.>
Na spodku zkonstruoval doktor malý zdroj ELF vln. Je to miniaturní verze HAARPu.
<Používáme jen 100 wattů, aby to bylo bezpečné.>
Když doktor zapne přenos, začne ostřelovat oblak ELF vlnami. Oblak se tak začne posouvat
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nahoru i se svou vlhkostí.
<Když se pokrčíte, uvidíte čáru přímo nad anténou, jak odpuzuje vodu nahoru. Přesně takto
funguje HAARP. Jak vidíte, tak jsme náš oblak nezvedli, ale je skoro celý pryč zevnitř.>
HAARP dělá přesně totéž. Ionizuje a vytlačuje do vesmíru.
HAARP je jen jedením z celosvětových zdrojů ELF vln. USA vlastní tři. Z toho dva jsou na
Aljašce a jeden je ve Střední Americe.
Rusko má jeden ve Volgogradě.
Evropa má jeden v Norsku
Potenciálně mohou plně měnit počasí kdekoliv na světě, změnou tryskového proudění.
Mohou nasměrovat deště, bouře i ohromná suchá. I odklonění hurikánů je možné zahřátím
atmosféry a vytvořením sloupů vysokého tlaku a tak je přesměrovat.
Vláda USA stále tvrdí, že HAARP je jen jako výzkumný projekt. Ale podle toho, co se děje,
experti zaznamenávají klimatické anomálie kolem záplav, hurikánů a zemětřesení. HAARP je
online od roku 1994 a budování pokračovalo až do roku 2007.
Na světě je známo 5 ionosférické ohřívačů, včetně HAARPu. Je tu ale 20 dalších, možných
atmosférických ohřívačů. Není tu žádné potvrzení, že by byly použity jako klimatická zbraň.
Ale možnost manipulovat počasím nás přivádí k něčemu jinému a tím je zemětřesení.
Vědci z NASA "AIM" výzkumu v Kalifornii studovali více než 100 zemětřesení o magnitudě
nad 5 stupňů Richterovy stupnice. Zjistili, že téměř všechny provázelo elektrické narušení
ionosféry. Mohla by tu být spojení s HAARPem nebo něčím podobným?
Dá se říci, že HAARP naruší ionosféru až tak, že vyvolá zemětřesení.
Doktor Agnew má osobní zkušenosti s ELF vlnami z osmdesátých let. Najala ho energetická
společnost, aby použil ELF vlny k průzkumu Země.
Tento proces hledání ropy a jiného se jmenuje, tomografie země. Ale během jedné nehody
doktor zjistil, že jeho použití HAARPových ELF vln, způsobilo zemětřesení.
<Bylo to na jaře 1987, když jsme přišli do Roseburgu a použili ELF vlny na hledání ropy a
zemního plynu. V ten den jsme měli trochu jiné výsledky, než jsme očekávali, protože jsme
vyvolaly zemětřesení o síle 4-4,5 stupňů, Richterovy stupnice. Zůstali jsme stát v němém úžasu.
Dostali jsme se do místa s vysokým rizikem zemětřesení a zapnuli jsme to, a zemětřesení přišlo.>
Doktor Agnew demonstruje, jak asi započal zemětřesení.
<Takto podobně vypadalo okolí, kde jsme skenovali zemi a hledali ropu a plyn. Toto
znázorňuje rizikovou část pod zemí a skála má potenciální tektonickou energii. Stačí pouze přidat
ELF vlny a ukázat, že mohou spustit zemětřesení.
V tomto případě použijeme pro spuštění ELF vln reproduktor. ELF vlny jsou jako subwoofer
v autě a můžete na svém těle cítit vibrace. ELF vlny jsou stejné. Vibrují v zemi a na správné
frekvenci mohou mít ničivé účinky.
Když je reproduktor zapnutý, ELF vlny přicházejí. Vidíme malé vibrace v písku. Pár sekund
potom, kámen padá. Jak můžeme vidět, tak pouze za pár vteřin se uvolnila potenciální energie. Ve
skutečnosti, by to bylo cítit na kilometry daleko. Takové napětí v zemi jsou a je třeba jim dát, pouze
aktivační energii. Toto je pouze malý výkon. Používáme jen 30 Wattů.>
Když HAARP vyšle ELF vlny, vlny se mohou odrazit a zasáhnout jakékoliv místo na světě.
Když se 3,6 milionu Wattů ELF vln nasměruje na jedno nestabilní místo, může to podle doktora
Agnewa, spustit obrovské zemětřesení.
Co je třeba na spuštění laviny? Chlápka chodícího po nestabilním sněhu. Co je třeba, na
spuštění zemětřesení? Ten správný signál, když je na místě tlak. V našem případě, kámen uvolnil
svou energii.
Někteří lidé vědí, že HAARP spouští poslední 3 roky zemětřesení na nepřátelských územích,
jako je třeba Írán, Čína a Afghánistán.
Ale ohromující potenciál HAARPu nekončí a je propojen se zvláštním jevem na naší obloze.
Chemtrails - chemické čáry.
V posledních letech se na obloze vyskytují podivné seskupení oblaků a jejich výskyt se
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zvyšuje.
<Myslím, že většina z nás v Severní Americe jsme přemýšleli, co je to za "peříčka", což
brázdí oblohu v pravidelných čarách. Mnozí z nás se divili, co jsou ty stopy zač.>
I když se setkávají s odporem, tak někteří vědci říkají, že tyto podivné útvary patří k agendě
klimatické války.
Nejprve to byly jen "contrails", kondenzační stopy od vysoko letících letadel. Ale teď tyto
stopy zůstávají na obloze mnoho hodin, některé celý den a vytvářejí nový oblak. Někteří
výzkumníci je pojmenovali chemtrails.
Chemtrails jsou vypouštěny tankovacími letadly USA ve vysokých výškách, kde stříkají
chemikálie do atmosféry. Nebezpečné chemikálie, které zamořují půdu i nás.
Will Thomas, napsal o chemtrails knihu. Od pozdních devadesátých let pracoval vedle dalšího
novináře, který také sledoval tyto podivné věci na obloze.
Máme tu zástupce FAA. Ve skutečnosti je to vyšší státní úředník, osoba, kterou označujeme
jako "Deep Sky". Podpořil tu pravdu a realitu, která se skrývá v chemtrails. Popisuje tento program
šíření chemických stop ve vysokých výškách a nazývá to "daní za vzdušný prostor".
Jsou používána běžná dopravní letadla i létající tankery, které patří US Air Force. Teorie je
taková, že chemtrails se používá v souvislosti s HAARP.
Sprejování kovových oxidů nad nepřátelským územím a pak použití ELF vln, na zahřátí
těchto kovů nad tímto územím. Teplota takového ovzduší je zvýšená až o 40 °C a zabraňuje se tak
akumulací vodní páry a tak se zabrání tvoření mraků a deště.
ELF vlny se odrážejí od atmosféry a jsou schopny se otočit okolo celé Země. Tak dokáží
zasáhnout libovolný cíl.
Dalším nebezpečím šíření chemických látek v ovzduší je, že působí jako sušidla. Jinými slovy
tyto částice mohou vysušit atmosféru a vyvolat sucho.
Představte si efekt chemtrails na bojišti, vyvoláváním extremní sucha nad nepřátelským
územím. Vysušením jejich zdrojů je dotlačíte, aby se vzdali.
Další děsivé využití chemtrails je déšť. Nasměrovat ho a vyvolat povodně. Pokud víte tak
vyvolání deště, můžete mít na bojišti také výrazný vliv. Jedním z kritických bodů použití
klimatických zbraní, je schopnost vyvolat povodně. Armáda měla vždy zálusk na ovládání počasí a
mnohdy se jim to i povedlo.
V historii je tu jedna povodeň, kterou vyvolala klimatická zbraň.
15. srpen 1952.
Blízko malého města Lynmouth v Anglii, je velká bouře. Řeka se vylévá z břehů a lidé
umírají. Odhaduje se, že za 24 hodin spadlo více deště a bylo to asi 250 krát více, než běžně v
takovém období za celý měsíc!! Východní a západní Lyn a celé okolí bylo zaplaveno.
Podle BBC, spadlo tehdy na to město 90 milionů tun vody. 35 lidí zemřelo a jejich těla byla
odnesena do moře a už je nikdy nikdo neviděl. Stromy se vytrhly z kořenů a zabarikádovaly mosty
a tak se ničivá síla ještě více znásobila a bořila vše, co jí přišlo do cesty.
Jednalo se jen o běžný jev přírody? Převažující teorie je taková, že to byl nepovedený pokus
anglické armády, vyvolat déšť. Jelikož právě tehdy probíhali testy se zaséváním mraků. Anglická
armáda zkoušela zasít oblaka, přesně jako to dělají různé jiné armády.
Protože když umíte ovládat počasí a vyvolat déšť, můžete to mít na bojišti rozhodující vliv.
Brzy ráno 15. srpna 1952 svědci uvedli, že viděli v oblasti letadla britského Královského
letectva (RAF). Letěli vysoko a ztráceli se nad mraky. Byl to jen cvičný let, nebo sprejovali jodid
stříbrný?
Jodid stříbrný je jedna z nejzákladnějších látek, používaných na zasévání mraků. Nutí
krystalky ledu se spojovat a vytvářet tak kapky a kroupy. Jakmile je dost těžký, spadne dolů ve
formě kapek.
Přesně v ten den spadlo rekordní množství deště.
Že by se britské Královské letectvo (RAF), pustilo do rozsívání mraků bez vědomí veřejnosti?
Někteří lidé, viděli letectvo provádět podivné manévry. Později se ukázalo, že to byl pokus s
kódovým označením "Operace cummulus", kde byla naplánovaná změna počasí.
Je zajímavé, že mnoho dokumentů týkajících se "Operace cummulus" zmizelo a nejsou v
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archivu k dispozici.
(250krát více vody za 24 hodin jako za celý měsíc?)
Uplynulo něco málo přes deset let a americká armáda, také prováděla pokusy, aby klimaticky
ovlivnila bojiště.
Říjen 1966.
Vietnamská válka je v plném proudu. Američtí vojenští vědci vyvíjejí způsob, jak zpozdit síly
nepřítele pomocí klimatu. USA přešlo z postavení pozorovatelů do role bojovníků a moc se jim
nedaří. Jako výsledek toho, že se jim nedaří na Zemi, se rozhodli přenést válku vysoko nad bojiště
do atmosféry.
Vzdušné síly se rozhodli spustit projekt Pepek (Project Popeye/Motorpool/IntermediaryCompatriot). Projekt Pepek byl program modifikace počasí, který zahrnoval rozsévání mraků.
Cílem bylo zvětšit monzunové deště, které jsou v tomto regionu běžné. Byly provedeny
experimenty a letadla vypouštěla jodid stříbrný v oblacích, na pásu v Laosu východně od Plateau
Bolovens v údolí řeky Khong.
50 letů a z toho 82% úspěšných, při vyvolávání deště hned po zasetí.
Takže projekt Pepek a operací Pepek, byl důležitým obdobím vietnamské války. Cílem
projektu, bylo prodloužit sezónu monzunů a vytvořit tak více srážek nad daným územím. Ho Či
Minhova cesta byla hlavní cesta po které vojáci operovali. Ovládnout ji bylo něco jako ovládnutí
bojových jednotek na jihu Vietnamu.
Podporovala Vietcong, čili to bylo významné místo. Pro severní Vietnam a pro USA byla
důležitým strategickým cílem. V údolích Vietnamu se pokračovalo v souladu s touto operací a cílem
bylo, snížit dodávky pro nepřítele.
Cíle operace Pepek, bylo změkčit silniční povrchy na Ho Či Minhově cestě, způsobit sesuvy
půdy na silnicích a odplavit říční mosty. Armáda měla v důsledku tohoto programu svůj vlastní
slogan, který byl "dělat bahno a ne válku".
V období od roku 1966 do roku 1972 se odlétalo přes 2600 misí a došlo k zvětšení množství
srážek. Pravděpodobně také rozšířili monzunové období o 30 až 45 dní. Mělo to ale jen omezený
úspěch. Ale i když se jim podařilo vygenerovat déšť, uspěli pouze z části. Podařilo se jim sice
změnit zásobovací trasu Vietcongu na hromady bahna. Zpomalilo je to ale jen trochu, protože vozili
vše na kolech a přes bláto se prostě přebrodili.
Operace Pepek ukazuje, že počasí se dá přenést na bojiště jako déšť.
Může být ale použit i hurikán jako zbraň? Někteří lidé tvrdí, že už se to stalo. Někteří lidé
vědí, že hurikán Katrina, byl použit jako klimatická zbraň.
Počasí ale bylo zatím použito na bojišti pouze v omezeném rozsahu. Ale ta technologie tu je a
když si ji osvojíme, tak nám otevírá cestu pro jinou budoucnost.
Někteří historici, ukazují na jednu událost jako na důkaz.
Je 22. srpen 2005 a národní ústav pro počasí, sleduje vývoj bouře nad Bahamami. Bouře této
velikosti vážně poškozuje budovy a časté jsou i ztráty na životech.
V tomto bodě je známá, jako tropická deprese číslo 12. Ale toto se brzy změní a za chvíli
naroste do matky všech bouří. Hurikán páté kategorie s větrem o síle 280 km/h. Jméno tohoto
hurikánu je Katrina.
Když Katrina přišla k pobřeží USA, mělo to za následek, jednu z největších katastrof v
historii USA. Škoda na majetku je 80 miliard dolarů a 1800 lidí přišlo o život.
Katrina jako jiné hurikány v tomto roce, ukazovala velmi zvláštní pohyby, které nebyly
doposud zaznamenané. V roce 2005 se stalo neskutečné množství anomálií, prostě věcí, které se
normálně nikdy nestávají.
Jedna z anomálií je, že téměř všechny hurikány šli po rovné čáře. To hurikány běžně nedělají.
Objevily se různé teorie, které se zdály být přehnané. Kolem Katriny, obíhají fakt extrémně
zlověstné teorie.
Někteří lidé se domnívají, že kde a s jakou silou Katrina zasáhla, bylo způsobeno Ruskou
nebo Čínskou klimatickou zbraní.
Těsně před dosažením pobřeží se Katrina otočila o 90 stupňů doleva směrem k pláži a pak
silně doprava, což ji udrželo a přivedlo opět k pobřeží. Takže máme podezření, že naši nepřátelé po
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nás "házeli" hurikány. Byli jsme "bombardováni" počasím.
Až dosud o tom nebyl zveřejněn, žádný potvrzující důkaz. Navíc připsat Katrinu na vrub
rozmachu hurikánů, je výhodou takové zbraně.
Odklonit a nasměrovat hurikán, vám dává sílu velikosti jaderné zbraně. Hurikán může být
jedinečnou bojovou zbraní.
Hned další rok po Katrině, se stalo něco zvláštního.
Podle národního meteorologického ústavu, nedosáhl území USA v roce 2006 ani jeden
hurikán. Že by musela armáda používat HAARP na obranu?
Nepravidelná oblast vysokého tlaku nad jihovýchodem USA, vede podle Jerryho Smithe k
tomuto závěru.
Tento hřib vysokého tlaku předtím nikdy neexistoval, nikdo ho tam neviděl a jen tak se zjevil.
Jednoduše tam byla zaparkována zóna vysokého tlaku během sezóny hurikánů. Toto se ještě nikdy
nestalo a děje se to teď, hned tři roky po sobě. Tento hřib vysokého tlaku fungoval jako gumový
nárazník na paintballové pušce. Každý hurikán se tak jednoduše a bezpečně odrazil zpět do oceánu.
To že byl HAARP právě dokončen a že právě v tuto dobu vznikl tento nárazník, mluví za vše.
Meteorologové říkají, že tato oblast vysokého tlaku je jen klimatická anomálie. Jedna z mála,
která se v přírodě vyskytuje. Ale intenzita těchto anomálií meteorology plete.
Je to stejný typ vysokotlakého systému, který odborníci znají. Stejný jako ten, který vklouzl
do Kalifornie v letech 1988 až 1992.
Národy dodnes popírají, že by používali klimatické zbraně, ale jsou zde znaky toho, že je
tomu právě naopak.
Tato zpráva amerického letectva, je jasným obrysem a snahou, využít a řídit počasí. Pro
armádní využití do roku 2025.
Podle jedné z nejvíce srdcervoucích linií této zprávy cituji.
"Ovládání počasí je ohromný násobič s nekonečnou silou, která může být použita v
obrovském spektru bojových prostředí"
Dokument ovládání počasí do roku 2025 je v podstatě vojenská analýza toho, co by se dalo
udělat. Buď vytvořit déšť, nebo naopak suché podmínky.
Cílem je, že do roku 2025 "budeme schopni manipulovat prakticky všechny aspekty klimatu"
Ten dokument vysvětluje to, jak a proč by vzdušné síly USA měli vlastnit klima. Technologii, která
bude potřebná k boji v budoucích válkách s použitím počasí jako zbraně.
Úvaha je taková, že válka je nejlepší, když střílíme ze zbraně a nikdo o tom neví. Přesně toto
nabízejí klimatické zbraně, armádám po celém světě.
Jak přichází rok 2025, stojí za úvahu posoudit možnost klimatické války.
Nejhorší možný scénář je ten, že bude tato zbraň existovat jako systém satelitů. Proměnila
by počasí na zemi přímo nad hlavu.
Může tak pršet v poušti, ale také být vlna veder v polární oblasti. Kdyby nepřítel změnil
tryskové proudění nad Amerikou, mohl by ji vrátit do doby ledové.
Ve válce můžeme používat geofyzikální zbraně. Nelétají zde bomby ani kulky, ale jsou to
zemětřesení a přívalové vlny.
Manipulace počasí, to je budoucnost války.
Když mluvíme o klimatických zbraních, tak je to smrtelná technologie a nemá to nic
společného s nevinností.
Cílem války s použitím počasí je katastrofa, zničení životního prostředí a neskutečné
množství ztrát na životech.
Kdo v budoucnu ovládne počasí, pravděpodobně ovládne Zemi.
Je to nemožné???!
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