Strašno orožje HAARP

HAARP Gakona Aljaska

HAARP Gakona Aljaska, kljub domnevno raziskovalni dejavnosti je dostop
strogo prepovedan. Ozemlje pa v lasti ameriške vojske.

HAARP pomeni High-frequency Active Auroral Research Program. To je
vrhunsko tajno ameriško orožje, ki je močno povezano z odkritji Nikole Tesle.
HAARP-ove korenine segajo v začetek 20-tega stoletja (okrog leta 1900).
HAARP ni samo raziskovalna postaja na Aljaski. Ta projekt vodijo tudi mnogi
laboratoriji, univerze in druge vojaške ustanove po vsem svetu.
Splošno je znano in potrjeno v mnogih publikacijah, da ima to orožje vpliv na
vreme, potrese in človeške možgane. Toda manj znan je njegov vpliv na
eksplozije, letala in avtomobile.
Zelo malo ali skoraj nič informacij pa ni o možnostih vpliva na človeška ali
živalska telesa preko HAARP-a. Zahvaljujoč visoko-frekvenčnim faznim radijskim
valovom to orožje lahko preprosto vpliva na živa bitja z izkoriščanjem njihove
bioelektrike.
Preko HAARP-a se lahko simulira različne bolezni, mentalna stanja in druga
obolevanja.
Posebno te primere bi želel omeniti in analizirati v članku spodaj.
Opisal bom tudi svoje osebne izkušnje z orožjem HAARP, katerega značilen
vpliv sem čutil v januarju 1998.
Tu so moja opažanja:
HAARP in medicina
Če imamo v mislih dejstvo, da HAARP valovi lahko vplivajo na celotno telo, se
lahko zavedamo, da pogosto povzroča nenadne in velike bolečine v različnih
delih telesa, npr. zastrupitev, naduho (težko dihanje), spremembo krvnega
pritiska in srčnega ritma, navale krvi, zaprtje ali drisko, zobobol, otekanje limfe,
odrevenelost, krče in nenamerno tresenje različnih delov telesa.
Elektromagnetni valovi lahko ustvarijo tudi razjede in hemoroide.
HAARP lahko spremeni telesno težo in povzroči lakoto ali žejo in vice versa – jo
zmanjša. Seveda pa to niso vsi možni simptomi. Verjetno obstajajo še drugi,
vendar jih na srečo sam nisem občutil. Čeprav sem imel mnogo alarmantnih
simptomov, nisem odšel k zdravniku, kakor tudi nisem jemal zdravil. Preprosto
sem vedel, da je nekdo kriv za to, da moje telo predirajo neke neznane
energije. Najverjetneje sem ostal zdrav zaradi svoje brezbrižnosti in dejstva, da
nisem jemal nobenih zdravil. Zavedam se, da HAARP lahko deluje dovršeno,
nepričakovano neslišno in podzavestno. Lahko deluje ne da bi se sam pri tem
razkril.
Človek lahko podvomi, da HAARP vpliva nanj ali da je resno bolan. Po mojem
mnenju je temperatura telesa najboljši podatek, ko govorimo o človekovem
zdravju.
Celo najmanjše slabo počutje (celo kot ženska menstruacija) spremeni
temperaturo. Danes zdravniki pravijo, da veliko večino bolezni povzročijo virusi.

Te bolezni, kar je čudno, ne povzročijo visokih temperatur. Če pogledamo nazaj
v 50-ta leta, lahko vidimo, da so bili virusi popolnoma nepoznani. Vedno sem
zaskrbljen, zakaj obstaja tako veliko virusnih bolezni. Kje se te bolezni
oblikujejo? Menim, da so to zlasti bolezni, ki jih povzroča orožje HAARP. Vplivi
HAARP-a na človeška bitja datirajo iz leta 1960. Od leta 1930 se preizkušajo
Teslini valovi. Testira se vpliv Teslinih žarkov na daljino.
Moj nasvet:
1. Preiskujte telesno temperaturo celo pri najmanjšem slabem počutju. Pravilna
temperatura je 36,6 st C.
2. Ne jejte nobenih zdravil, katerih sestavine in kontraindikacije niso znane.
3. Vprašajte zdravnike o simptomih, k jih povzroča orožje HAARP.
4. Poskusite si razširiti svoje znanje o virusnih boleznih in bodite pozorni, če
zdravnik diagnosticira takšno bolezen.
5. Bodite pozorni na vse bolečine, ki se pojavijo preko noči ali čez dan. Bolan
del telesa boli ves čas in pojavila naj se bi tudi visoka temperatura.
6. Temeljito preiskujte svoje telo do 7 dni.
7. Bodite pozorni na vsak šum in zvok v svojih ušesih ali sobi v kateri delate.
Zvoki kot tssssch… kot da bi šlo za nekakšentok elektrike – to je zvok HAARP-a.
Toda tudi brez tega zvoka vas nekaj lahko napada.
ZDRAVNIKI
Število bolnih ljudi na svetu je zastrašujoče. Povsod manjka zdravniškega
osebja in opreme. Toda zdravniki finančno dokaj dobro shajajo med vsemi temi
bolnimi. Še naprej lepo bogatijo. Zdravniki ustvarijo velik denar zahvaljujoč se
velikemu številu pacientov. Imam pogum reči, da zdravniki služijo denar na
račun orožja HAARP. Še več, večina njih ve za HAARP in se okorišča s
predpisovanjem zdravil, kar jim nalagajo mednarodni farmacevtski konzorciji.
Menim, da nekateri zdravniki ustvarjajo profite s simuliranimi operacijami, ki so
le operacije z rezanjem kože (le da bi imeli dokaz, da se je operacija resnično
zgodila).
Ko HAARP preneha z nadlegovanjem pa se razmere normalizirajo. Tako lahko
nekdo meni, da je ozdravel in da mu je operacija resnično pomagala. Tu je še
povezava z zdravili. Ljudje so odvisni od zdravil in HAARP preverja, če kupujejo
predpisana zdravila. Od časa do časa lahko slišimo, da nekatera zdravila
povzročajo resna obolenja v človeškem organizmu. Ta vodjo do pravih bolezni
ali celo smrti.
Toda vse kar ima kaj opraviti s HAARP je najvišja tajnost. Zdravniki molčijo.
Mediji molčijo. Vlade molčijo.

Tipični rebričasti oblaki, ki jih povzroča orožje HAARP (elektromagnetno
sevanje)
HAARP in spremembe osebnosti
V projektu HAARP so od vsega njegovega začetka bili zainteresirani za človeške
in živalske možgane. Danes lahko HAARP preprosto spremeni človekovo
razpoloženje ali celo osebnost. HAARP lahko povzroči smeh, jok (brez razloga),
apatijo, agresivnost, hiper preobčutljivost, strah. HAARP lahko kontrolira našo
lakoto, žejo, libido in spolne preference. Orožje nas lahko uspešno razdraži,
spolno vzburi ali vice versa – uniči naš libido s povzročanjem bolečega spolnega
občevanja.
HAARP je zadolžen za oddajanje zvokov v naša ušesa in glavo. Če se oseba ne
zaveda, da ima HAARP vpliv nanjo, bo najverjetneje pričela delovati proti svoji
volji. Z njo upravlja HAARP preko daljinske kontrole. Na ta način se lahko
preprosto ustvari morilce, homoseksualce, deloholike, odvisnike od drog.
Zahvaljujoč se HAARP energiji ljudje več tednov ne morejo spati. HAARP ima na
razpolago raznolike možnosti. Zato moramo biti zelo pozorni, da ne zapademo v
linijo s HAARP-om in postanemo nekdo drug. Sedaj se zavedam HAARP-a in
skušam braniti svojo svobodo in čast. Menim, da je pomembno, da se vsakokrat
vprašam, če želim biti dober in če reagiram v soglasju s človeškimi pravili. Ti
pogledi so resnično pomembni, saj bi sicer lahko z lahkoto prekršil zakon ali
izgubil najbližje sorodnike.

Dokler je HAARP najvišja tajna, ni dokazljiv na sodišču. Torej se najprej svetuje
pridobiti znanje o HAARP-u, o njegovih vplivih in moči. Poslušajmo tudi otroke,
kateri so lahko podzavestno podvrženi testiranju s HAARP-om. Večino ljudi, ki
ima kaj povedati o HAARP-u, se obravnava kot mentalne bolnike. Torej, če se
informacije o tem orožju širi na tak način, ljudje nočejo verjeti. Če bo takšna
situacija trajala, bo HAARP imel lažji dostop do našega telesa in bo strokovno
manipuliral z nami ter razvijal svojo tehnologijo.

HAARP na ladji
HAARP IN NENAVADNE PODROBNOSTI
HAARP lahko upravlja z našim vozilom na daljino. Vozilo lahko vozi hitreje ali
počasneje oz. se ustavi. Če vozite počasi (60 km/h), lahko to občutite.
Priporočljivo je, da ne vozite preblizu drugega vozila. Orožje HAARP z lahkoto
lahko ustavi ali poškoduje vozilo. HAARP lahko odpre elektromagnetna garažna
vrata. Orožje HAARP lahko tudi poveča ali zmanjša glasnost radia in televizije
kakor tudi spremeni stereofonski oddajnik. HAARP nas lahko naredi
redkobesedne ali spremeni naš glas. Posebno lahko pomaga pevcem, ki
verjetno vedo nekaj o tem orožju. Elektriko v naših hišah se tudi lahko moti s
HAARP-om. Žarnice lahko svetijo svetlejše ali temnejše. HAARP lahko prekine
električni tok v naših hišah. HAARP agenti imajo možnost vstopa v vsako
zgradbo, kadarkoli želijo. Ključavnica za njih ni problem. HAARP lahko spravi
družino in psa v spanje in naredi karkoli želijo z vsakim družinskim članom.
Lahko posiljujejo (!). Zato je dobro preveriti prisotnost krvi ali semena. Še več,

agenti lahko odpeljejo nekoga k zdravniku ali drugam in njega ali njo temeljito
pregledajo. Seveda je ta nekdo pri tem nezavesten. HAARP lahko povrne
zavest. Včasih lahko ''oseba, katero se lovi'' vidi agenta HAARP. Odvisno je od
tega, kaj bo HAARP storil tej osebi. Scenariji so različni, toda zagotovo je težko
družini verjeti, da en član družine vidi ali sliši čudne stvari.
Orožje HAARP lahko zastrupi hrano, pijačo in cigarete. Ne glede ali je to doma,
v restavraciji, trgovini ali na javnem mestu. Ker obstajajo različne vrste strupov,
se lahko eno osebo sistematično zastruplja in drugo osebo nenadoma in
smrtno. Torej bodite previdni – en kozarček alkohola se lahko konča s popolno
pijanostjo.
Kot omenjeno zgoraj, orožje HAARP lahko prenaša nevarne substance v
cigarete ali droge. Vsaka cigareta iz iste škatlice ima lahko različen okus. Četudi
ne kadite, niste varni – HAARP lahko okuži zrak, ki ga potrebujete za dihanje.
V mojem primeru je HAARP pošiljal travo in druge droge, strupene pline in
vonjave kot; parfume, dim, vonj po gorenju, vonj po hrani in rastlinah.
Vonjave, ki jih pošilja HAARP lahko vplivajo na medsebojne odnose med ljudi,
ljudje lahko postanejo popolnoma odtujeni med seboj.
Vonj je vsiljen žrtvam HAARP. Orožje HAARP lahko pomaga pri premikanju rok
ali nog. Lahko premika ali ustavi. Stvari, ki so navadno težke postanejo lahke in
vice versa. Orožje HAARP je zmožno kreiranja ''kot je videti čudežnih stvari''.
Ima destruktivno kot tudi konstruktivno moč.
Zato vedno, ko se kaj zgodi – naj bo prva misel HAARP.

HAARP po svetu (le nekaj znanih lokacij)

Primerjajte zemljevid masovnega umiranja živali z zgornjim zemljevidom lokacij
HAARP.
Nadaljnje informacije lahko pridobite, če v brskalnik vtipkate npr.: ''orožje
HAARP'', ''skrivnost HAARP'', ''HAARP in teror'', ''človek in HAARP'', ''kontrola
uma in HAARP''.
Vir: www.zwiastun2009.republika.pl

