
ΟΟ    OO..HH..EE..    KKAAII    OOII    ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ    ΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ  
  

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (πιο κάτω) σφηνοειδούς 
σχήµατος (V) στο κτίριο του Ο.Η.Ε. στη Νέα Υόρκη. Τίποτε σχετικό 
µε παραδοσιακές θρησκείες, αλλά οπωσδήποτε πνευµατιστικής 
βάσης, δηµιουργηµένη από τον πρώην Γ. Γραµµατέα του 
Οργανισµού Dag Hammarskjöld.  Ο  µαγνητίτης (ένας βαρύς όγκος 
έξι τόνων σιδήρου) γυαλισµένος στην επάνω του επιφάνεια, στο 
κέντρο της αίθουσας και µπερδεµένα σχήµατα, κάτι σαν εικόνα ή 
κουρελού µπροστά, πιθανόν µε θρησκευτικό νόηµα, για να 
εκφράσουν τι; Μια αναζήτηση, ή µια ήδη προκαθορισµένη 
θρησκευτική πεποίθηση; Σ’ αυτή την αίθουσα, πάντως, ο Γ. 
Γραµµατέας Kofi Annan παντρεύτηκε την Σουηδέζα σύζυγό του! 
(φωτό του ζεύγους αριστερά)  

 Σιγά – σιγά οι διάφοροι αρµόδιοι και οι περί αυτούς, εκδηλώνονται: Ο David Spangler, 
διευθύνων της Πλανητικής Πρωτοβουλίας (Planetary Initiative), στα Η. Ε. : «Κανείς δεν 
πρόκειται να εισέλθει στην Νέα Παγκόσµια Τάξη, εκτός αν αυτός ή αυτή δώσουν υπόσχεση ότι 
θα δουλεύουν στο Λούσιφερ.  Κανείς δεν 
θα µπει στη Νέα Εποχή, εκτός αν 
λάβει Λουσιφερική µύηση». (Lucifer, 
ονοµασία του διαβόλου σαν φωτιστού των 
οπαδών του, µε το σκοτεινό «φως» της 
κόλασης βέβαια!) Η Alice Ann Bailey, 
«φωτισµένη» από τη θεοσοφίστρια Helena 
Blavatsky, ιδρύει το 1920 τη «Lucifer 
Trust», µια εκδοτική εταιρεία 
θεοσοφιστικών βιβλίων, αλλά για να µην 
αναγνωρίζεται εύκολα, το 1922 τη 
µετονοµάζει σε «Lucis Trust». Η εταιρεία 
αυτή είναι µέλος του «Economic and Social 
Council» στο πρόγραµµα «Παγκόσµια 
καλή θέληση» των Η.Ε., τυπώνει και διαµοιράζει βιβλία των Η.Ε., και υποστηρίζει και 
χρηµατοδοτεί διάφορες οργανώσεις, Greenpeace Int., Greenpeace USA, Amnesty Int. και 
UNICEF. 
 Ο γ. γραµµατέας της διάσκεψης του Rio το 1992, των Η.Ε. για τη Γη (UNCED) Maurice 
Strong είπε: «Ο πραγµατικός στόχος του  “Kαταστατικού Χάρτη για τη Γη” (Earth Charter) είναι 
να γίνει στην πράξη σαν τις «10 εντολές».  
 Τα Η.Ε. έχουν, για όσους δεν ξέρουν, το προφήτη τους, ονόµατι Sri 
Chinmoy! Αυτός ο 70χρονος ινδιάνος µυστικιστής (φωτό δεξιά) είναι ο επίσηµος 
Πνευµατικός Σύµβουλος των Η.Ε. Για πάνω από 25 χρόνια, προσφέρει 

προσευχές και συναντήσεις 
διαλογισµού κάθε Τρίτη και 
Παρασκευή στα Ηνωµένα 
Έθνη. Το τι πιστεύει, για την 
υποτιθέµενη προηγούµενη ζωή του κλπ, µη 
τα ρωτάτε…   
 
 
 
η «Κιβωτός της Ελπίδας» κατασκευασµένη 
από ξύλο συκοµορέας, αριστερά. 
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Γενικά οι αντιλήψεις που κυκλοφορούν στον ΟΗΕ, οδηγούν σε κοσµολατρική  θρησκευτική 
συνείδηση. Ήδη υπάρχει κατά αποµίµηση της Κιβωτού της Διαθήκης, που είχαν οι Ισραηλίτες 
της προ Χριστού εποχής, η «Κιβωτός της Ελπίδας» η οποία προβλήθηκε από την επιτροπή του 
Ο.Η.Ε. υπό τον Maurice Strong, και µέσα γραµµένες σε πάπυρο είναι οι εντολές, ο 
Καταστατικός Χάρτης της Γης ή Earth Charter! Το άλλο περιεχόµενο της «κιβωτού» είναι 
βιβλία που έχουν γραφεί από πνευµατιστικούς κύκλους παιδιών, και για αυτό ονοµάζονται 
ʺTemenos Booksʺ και ʺTemenos Earth Masksʺ.       
 Ο Maurice Strong είναι µέλος επίσης της Lindisfarne (εκδοτών της G-A-I-A) µαζί µε τους 
οπαδούς της θεωρείας της Gaia, τον βιολόγο James Lovelock, και τον δηλωµένο οπαδό του 
Lucifer, David Spangler, µεταξύ άλλων. Μέσα στις επιτροπές - οργανώσεις που δηµιούργησε ο 
Maurice Strong, ηγετικό ρόλο έλαβε ο Mikhail Gorbachev, από τη Ρωσία, ο οποίος διαµένει 
τώρα στις Η.Π.Α. Ο Πράσινος Σταυρός είναι µια τέτοια οργάνωση.     
 Ο ίδιος ο Κορµπατσώφ φαίνεται να µην έχει σχέση µε το Χριστιανισµό, αφού οµολογεί: 
«Ο κόσµος είναι ο Θεός µου. Η φύση είναι ο Θεός µου». (Gorbachev, on the PBS Charlie Rose 
Show, Oct. 23, 1996 ) Επίσης είπε ο ίδιος: «Μην καταστρέφετε το περιβάλλον των άλλων, όπως 
δεν θα θέλατε οι άλλοι να κάνουν στο δικό σας περιβάλλον…Η ελπίδα µου είναι ότι αυτό το 
Καταστατικό θα γίνει ένα είδος ‘10 Εντολών’, µία ‘Επί του Όρους Οµιλία’, η οποία προσφέρει 
µια καθοδήγηση στην ανθρώπινη συµπεριφορά προς το Περιβάλλον για την επόµενη 
εκατονταετία». — Mikhail Gorbachev, The Los Angeles Times, May 8, 1997     
 Ο πρώην βοηθός γ. γ. των Ηνωµένων Εθνών R o b e r t  M u l l e r ,  εξηγεί στο βιβλίο του 
«Γένεση: Διαµορφώνοντας µία Παγκόσµια Πνευµατικότητα (Genesis: Shaping a Global 
Spirituality), ότι: «Έχοµε επίσης µία οµάδα διαλογισµού των Η.Ε. καθοδηγούµενη από ένα 
Ινδιάνο µυστικιστή. Θα µπορούσε να αφηγηθεί κάποιος αρκετές ιστορίες από την πνευµατική 
µεταµόρφωση που έχουν προκαλέσει τα Η.Ε., σε σηµείο που αυτή η πολύ µικρή κουκίδα πάνω 
στη Γη  να γίνεται µια Ιερή Γη».  (από το βιβλίο: The New World Religion, υπό Gary Kah, σελ. 310) 
 Είναι προφανές ότι ο ΟΗΕ σπρώχνει σε θρησκεία µε γήϊνα ενδιαφέροντα. Είναι 
εποµένως έντονα αντιχριστιανικός! Σε όλα αυτά πρέπει να τονισθεί η ποικίλη πίεση στις 
θρησκείες για να υποταχθούν στο µοντέλο αυτό του µυστικιστικού τρόπου σκέψης, που βέβαια 
ίσως σε θρησκείες χωρίς σοβαρά δόγµατα, να µην δηµιουργεί ιδιαίτερο πρόβληµα. Στην 
Χριστιανική πίστη όµως οι επεµβάσεις σε τόσο καίρια σηµεία είναι απαράδεκτες. Τότε για να 
πεισθούν οι διάφορες οµολογίες (όπως λέγονται από τους δυτικούς), χρησιµοποιείται η πειθώ 
των χρηµάτων. Ο συγγραφέας Gary Kah γράφει στο βιβλίο του The New World Religion, ότι ο 
καθεδρικός ναός, των επισκοπικών, του Αγίου Ιωάννου στην Νέα Υόρκη, που φιλοξενεί συχνά 
νεωτεριστές µε νεοεποχίτικες αντιλήψεις, εµφανίζει «ένα γυναικείο Χριστό στο σταυρό, 
πλήρη, µε καµπύλες και στήθη». Μετά βάσει του περιοδικού “The New American”, ακολουθεί 
κατάλογος δωρητών του “ναού”, µεταξύ των οποίων:  Mr. and Ms. Steven Rockefeller, Mr. Robert 
de Rothschild, David Rockefeller Jr., Mrs. Mary C. Rockefeller, Mr. and Mrs. Laurance Spellman 
Rockefeller, Rockefeller Center Properties Inc., The Rockefeller Group Inc. και πολλοί εκλεκτοί 
εκ των εκλεκτών “elite-of-the-elite” οργανισµοί, όπως J.P. Morgan & Co.; Chase Manhattan 
Bank; Goldman, Sachs & Co.; Hearst Corporation; CBS, Inc. και ακόµη, µυστηριωδώς, the Federal 
Emergency Management Agency (FEMA)! Εποµένως η αποστασία και βλασφηµία 
επιβραβεύεται µε µπόλικο χρήµα, µην τυχόν και σταµατήσει!     
 Είναι σηµαντικότατη για τη Νέα Τάξη πραγµάτων η χρηµατοδότηση από όλους αυτούς 
τους οργανισµούς του χρήµατος, διότι αφ’ ενός προωθεί ιδέες αντίθετες στις παραδοσιακές 
αξίες κάθε λαού, αφ’ ετέρου σκοπεύει στην υποταγή όλων (καπιταλιστών – σοσιαλιστών – 
κοµµουνιστών κλπ) στην αφανή κατά βάση εξουσία του Τραπεζικού Κεφαλαίου, και µάλιστα 
όχι του ντόπιου αλλά του πλανητικού. Εκεί «παίζουν» τα υπερσυµφέροντα των υπερ-
τραπεζιτών, διότι αυτούς κατά βάση ενδιαφέρει η Παγκοσµιοποίηση: «Θα καθίστατο 
αδύνατο σε µας να πραγµατοποιήσουµε το σχέδιό µας για τον κόσµο, αν είχαµε 
γίνει θέµα των λαµπρών φώτων της δηµοσιότητος κατά τη διάρκεια αυτών των 
ετών. Αλλά η δουλειά τώρα είναι πολύ περισσότερο περίπλοκη και είναι 
προετοιµασµένη για να τρέξει µέσω µιας Παγκόσµιας Κυβέρνησης. Η υπερεθνική 
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κυρίαρχη πολιτική εξουσία,  από µια ελίτ της διανόησης και των παγκόσµιων 
τραπεζιτών, είναι βέβαια προτιµότερη από τον εθνικό αυτοπροσδιορισµό που 
δοκιµάσθηκε στους προηγούµενους αιώνες». Από οµιλία του David Rockefeller, ιδρυτή 
της Trilateral Commission, σε συνεδρία της το 1991. 
 Αυτό επαληθεύει όσα έλεγε στο Κογκρέσο ο Larry P. McDonald το 1976, που αργότερα 
σκοτώθηκε (1983) όταν το αεροπλάνο του των Korean Airlines 747 χτυπήθηκε από τους 
Σοβιετικούς: Ο δρόµος των Rockefellers και των συµµάχων τους είναι να 
δηµιουργήσουν την Παγκόσµια Κυβέρνηση, που να συνδυάζει τον 
υπερκαπιταλισµό και τον κοµµουνισµό κάτω από την ίδια σκηνή, όλους κάτω 
από τον έλεγχό τους… (Άραγε τυχαία σκοτώθηκε από τους Σοβιετικούς ο Larry P. 
McDonald, αφού είναι γνωστό ότι τα δάνεια των υπερΤραπεζιτών συντηρούσαν το καθεστώς 
τους;) 
 Φαίνεται ότι τα σχέδια δεν άλλαξαν, και η ηµεροµηνία (1991) στην οποία ο Ροκφέλλερ  
αναγγέλλει την είσοδο σε κρίσιµες διεργασίες για την Παγκ. Κυβέρνηση, δεν είναι τυχαία, 
διότι τότε και ο Θεός φανέρωσε ότι αρχίζουν (1992), περίπου τα γεγονότα της συντελείας, στον 
Άγιο Καλλίνικο από τη Ρουµανία. Τον ίδιο καιρό αναγγελλόταν από το µπαµπά Bush ότι 
άρχιζε η Νέα Τάξη πραγµάτων µε τον πρώτο πόλεµο στο Ιράκ. Όµως τον τελικό λόγο θα έχει ο 
Θεός, και βέβαια για να προστατεύσει, όπως πάντα τους δικούς Του. Το αν θα γίνει πράξη ή 
όχι κάτι από τα παραπάνω, το γράφει προ πολλού η Βίβλος. Αυτό οµολογεί και  ο Δανιήλ ο 
προφήτης:  …(κεφ.Β) 20 «ei©h to¤ o©noma toy° Ueoy° ey¦loghme£non a¦po¤ toy° ai¦v°now kai¤ e¨vw 
toy° ai¦v°now, o¨ti h¥ sofi£a kai¤ h¥ sy£nesiw ay¦toy° e¦sti% 21 kai¤ ay¦to¤w a¦lloioi° kairoy¤w 
kai¤ xro£noyw, kauist� ° basilei°w kai¤ meuist� ° , didoy¤w sofi£an toi°w sofoi°w kai¤ 
fro£nhsin toi°w ei¦do£si sy£nesin% 22 ay¦to¤w a¦pokaly£ptei baue£a kai¤ a¦po£kryfa, ginv£skvn 
ta¤ e¦n tƒ° sko£tei, kai¤ to¤ fv°w met' ay¦toy° e¦sti».  
 Οι περιγραφόµενες από τον Δανιήλ βασιλείες της Γης παροµοιάζονται µε θηρία, και 
µέχρι να παραλάβουν την βασιλεία οι Άγιοι του Υψίστου κατά τη 2α Παρουσία, οι άνθρωποι, 
που δεν θα πιστεύουν στον αληθινό Θεό, θα ζουν και αυτοί εµπαθώς σαν θηρία. Ας µην 
περιµένει κανείς αληθινές προόδους και ανέσεις και ειρήνη και ασφάλεια. Απλώς θα 
υπάρξουν κάποιες οάσεις στην έρηµο. Και αυτό πάλι χαριστικά, διότι αν ο κόσµος είχε αφεθεί 
στην τύχη του, θα είχε προ πολλού καταστραφεί! Ίσως αξίζει να ρίξει κανείς µια µατιά στην 
πρόοδο για την καταστροφή µας, µέσα από άρθρο του υποστρατήγου ε.α. κ. Χ. 
Κωνσταντινίδη:  

 
 Η Τηλεγεωδυναµική Τεχνολογία πλέον είναι πραγµατικότητα. Η Ρωσία, έκανε δηλώσεις µέσα 
από τα προεδρικά χείλη, για ένα µυστικό όπλο το οποίο θα αλλάξει την µορφή των πολέµων, έτσι ώστε να 
ξαναγίνει η Μεγάλη ∆ύναµη και να µπορεί να ζυγίζεται στην πλάστιγγα της παγκόσµιας πολεµικής 
αναγνώρισης µαζί µε τις ΗΠΑ, η οποία έχει ήδη το πρόγραµµα HAARP. Επειδή δεν γνωρίζουµε το 
ΥΠΕΡ-ΟΠΛΟ της Ρωσίας, σας παρουσιάζουµε το µυστικό πρόγραµµα HAARP , το οποίο διαφηµίζεται 
σαν το υπερόπλο των ΗΠΑ:  

ΤΗΛΕΓΕΩ∆ΥΝΑΜΙΚΗ –ΥΠΕΡΟΠΛΟ «HAARP»  
 … Πολύ παράξενα  είναι  τα λόγια του τέως υπουργού αµύνης των ΗΠΑ κ. Κοέν, ο οποίος 
δήλωσε τον Απρίλιο του 1997: « Άλλοι είναι µπλεγµένοι ακόµη και σε ένα ηχητικό τύπο 
τροµοκρατίας , όπου δύνανται να αλλάξουν το κλίµα, να κάνουν  από µακριά  σεισµούς ή 
ηφαίστεια,  διά  της χρήσεως   ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων» "(American Secretary of Defense 
William S. Cohen, April 1997 ) 

Προφανώς ο κ. Κοέν, γνώριζε ότι το «ηλεκτροµαγνητικό κύµα» γεννά αυτά τα φαινόµενα που 
αναφέρει πιο πάνω.   Αµφότερες οι  υπερδυνάµεις από την εποχή του Ψυχρού Πολέµου γνώριζαν ότι µε 
την έκρηξη ενός πυρηνικού όπλου υποθαλασσίως  µπορούσαν να προξενήσουν κάποιο είδος 
τσουνάµι  µε καταστροφή   των  ακτών του αντιπάλου,  ωσάν αυτό που συνέβη στον Ινδικό ωκεανό.  
Επίσης   είναι γνωστόν ότι µε την έκρηξη ενός πυρηνικού όπλου στην ιονόσφαιρα µπορεί να 
δηµιουργηθεί «ηλεκτροµαγνητικός παλµός», ο οποίος µπορεί να επιφέρει την καταστροφή κάθε 
ηλεκτρονικής  δραστηριότητας σε µία εκτεταµένη περιοχή της Γης (επικοινωνίες, ραντάρ, διαδίκτυο - 
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«Το ένα τέταρτο της 
ανθρωπότητος πρέπει να 

εκλείψει από το κοινωνικό σώµα. 
Είµαστε επιφορτισµένοι µε την 
διαδικασία επιλογής από το Θεό,  

για τον πλανήτη Γη.  Αυτός 
επιλέγει, εµείς καταστρέφουµε. 
Είµαστε οι αναβάτες του χλωρού 

ίππου, του Θανάτου». 
Ψυχολόγος Barbara Marx 

Hubbard – µέλος της Task Force 
Delta,  ενός κέντρου µελετών του 

στρατού των Η.Π.Α. 

Η/Υ, δορυφορικές επικοινωνίες, µετεωρολογία,   συγκοινωνίες και γενικά όλο τον σύγχρονο µηχανισµό 
πληροφόρησης, ελέγχου, διοικήσεως και λειτουργίας πολλών χωρών  κ.ο.κ .) 

Η Καταστροφή φέρνει Πρόοδο (!) 
Το δόγµα  που ισχύει στις   ΗΠΑ  είναι ότι κάθε καταστροφή  φέρνει κέρδος και τελικά καταλήγει  σε 
πρόοδο και αύξηση της οικονοµικής  δραστηριότητος. Γι’ αυτό  ως τώρα εργάζονται µε δύο βραχίονες : 
1.  Πολεµική Βιοµηχανία και  Πεντάγωνο. Η Πολεµική βιοµηχανία παράγει το πολεµικό υλικό και το 
Πεντάγωνο το χρησιµοποιεί και καταστρέφει τις  µη αρεστές χώρες. 
2.  Κατασκευαστικές Εταιρείες, οι οποίες ξαναχτίζουν στα ερείπια. 
Αν αυτό µπορούσε να γίνει µε λιγότερο βάρβαρο τρόπο , δηλαδή µε µια φυσική καταστροφή και λιγότερο 
αίµα, ασφαλώς θα ήτο προτιµότερο, µολονότι το αίµα δεν µετράει  πολύ για τους εξουσιαστές της 
Ουάσιγκτον. Μήπως, στο κάτω - κάτω της γραφής, σκοτώνονται 
τα παιδιά τους; ∆είτε στο Ιράκ!! Εκεί σκοτώθηκαν άνω των 
100.000 ατόµων από την έναρξη του πολέµου, χωρίς σ’ αυτούς 
να προσµετρώνται το 1,5 εκατοµµύριο άτοµα που πέθαναν κατά 
την διάρκεια του δεκαετούς εµπάργκο.  Αν λοιπόν µπορούσαν 
να προξενήσουν τεχνητούς σεισµούς µε γεωφυσικές µεθόδους 
σε µακρινές αποστάσεις αυτό θα ήτο ευλογία για τα 
Αµερικανικά συµφέροντα. Κι’ αυτό διότι: 
*    µε τους σεισµούς µπορείς να εξαθλιώσεις και να 
κατακτήσεις -µέσω της φιλανθρωπικής βοήθειας - ολόκληρους 
λαούς και µετά µε την ανοικοδόµηση των πληγεισών  περιοχών 
να υπερχρεώσεις την οικονοµία των χωρών αυτών στο 
διηνεκές. 
*    ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα πληροφορηθούν ότι ο 
σεισµός δεν είναι φυσικός αλλά  τεχνητός και ακόµη λιγότεροι αυτοί που θα πιστέψουν ότι είναι 
δυνατόν άνθρωποι να έχουν δηµιουργήσει µια τόσο µεγάλη συµφορά. Αλλά  αυτοί δεν έριξαν τις 
ατοµικές βόµβες στη Χιροσίµα και Ναγκασάκι; 

Όµως από τις ακριτοµυθίες των διαφόρων πολιτικών και επιστηµόνων βγαίνει το συµπέρασµα ότι  
φαίνεται να υπάρχει η  τεχνολογία  δηµιουργίας  σεισµών  από  τον  άνθρωπο .  Για παράδειγµα 
αναφέρουµε τη δήλωση του Αµερικανού Γερουσιαστού Claiborne Pell, ο οποίος στο ΙΧ µέρος 
δήλωσε: «Χρειαζόµαστε µια συνθήκη τώρα… πριν οι στρατιωτικοί ηγέτες του κόσµου 
αρχίσουν να κατευθύνουν θύελλες, να µεταβάλλουν το κλίµα και να προκαλούν  σεισµούς 
στον αντίπαλο» Τι σηµαίνουν όλα αυτά;   Στο µέρος V οµιλούν για την Τεχνολογία Ελεγχόµενων 
Σεισµών Τέσλα, γεγονός που σηµαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να  τους  προκαλούν µε την 
«τηλεγεωδυναµική» τεχνολογία. Γιατί αν ήσαν φανταστικά δεν θα µιλούσαν για άµεσα µέτρα «τώρα». 

Προς επιβεβαίωση τούτων στις 10/12/76 επακολούθησε η ψήφιση στην Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ της Συνθήκης: «Περί Απαγορεύσεως για Στρατιωτικές ή άλλες εχθρικές ενέργειες της 
Χρήσεως Τεχνικών Τροποποιήσεως του Περιβάλλοντος» Στις 30 Ιαν. 1981 η εφηµερίδα ‘Washington 
Post‘ έγραψε ότι το 1979 συνέβησαν παγκοσµίως  56 µεγάλοι σεισµοί και το 1980 ο ετήσιος αριθµός 
αυξήθηκε σε 71. Συµπτωµατικά το 1980 είναι έτος αυξήσεως των Ηλεκτροµαγνητικών 
εκποµπών χαµηλής συχνότητος τόσον από τις ΗΠΑ, όσον και από τη Ρωσία.  

Το  «Συµβάν Τέσλα» 
Τον Ιανουάριο του 1978 το περιοδικό ‘Specula’ δηµοσίευσε άρθρο το οποίο περιέγραφε ένα 

απίστευτο φαινόµενο το οποίον µπορούσε να παραχθεί εντός της Γης  παρόµοιο µε αυτό που 
αποκαλέσθηκε «Συµβάν Τέσλα». Σύµφωνα µε το άρθρο, τα ηλεκτροµαγνητικά σήµατα  ορισµένων 
συχνοτήτων τα οποία διαβιβάζονται εντός της Γης δύνανται να σχηµατίσουν στάσιµα κύµατα στο 
εσωτερικό της. Σε ορισµένες περιπτώσεις σε αλληλουχία µε τα στατικά κύµατα δύναται να  προξενηθεί  
µια  διάσπαση του τεραστίου ηλεκτροµαγνητικού ρεύµατος  της Γης και να τροφοδοτήσει και ενισχύσει 
τα εξ’ επιρροής στατικά κύµατα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα στατικά κύµατα ενισχύονται διότι 
τροφοδοτούνται µε περισσότερη ενέργεια από εκείνη που τους δόθηκε  από την  επιφάνεια της Γης. Με 
την  τεχνική της µετρήσεως της επιδράσεως (interferometer techniques) γιγάντια στατικά κύµατα 
δύνανται να συνδυασθούν για να παράγουν στενή δέσµη µίας µεγάλης ενέργειας. Αυτή η  συγκεντρωµένη 
ενέργεια  µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς παραγωγή σεισµών σε αποµακρυσµένα σηµεία. Όπως 
προανεφέρθη,  ο Τέσλα εξέφρασε µεγάλο προβληµατισµό για τα αποτελέσµατα αυτής της 
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τεχνολογίας και τούτο διότι µπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο του ανθρώπου άπαξ και αρχίσει η 
ταλάντωση εντός του εσωτερικού της Γης.  Αυτή η ταλάντωση µπορεί να   διαλύσει τη Γη σε 
κοµµάτια. Μήπως αυτή η τεχνική εφαρµόσθηκε για την πρόκληση του σεισµού στην Tangshan στην 
Κίνα και στον πρόσφατο σεισµό στη Σουµάτρα της Ινδονησίας; 
            Κατ’ άλλους επιστήµονες, ενώ θεωρητικά  και κάτω από ορισµένες συνθήκες η συντονισµένη 
ταλάντωση   µπορεί να  λάβει χώρα, πρακτικά δεν µπορεί να συµβεί γιατί απαιτούνται αστρονοµικά ποσά 
ενέργειας.  Μια άλλη ανεπιβεβαίωτη εκδοχή   για τον µεγάλο σεισµό της Ινδονησίας και το  
καταστρεπτικό  τσουνάµι που σάρωσε τις ακτές του Ινδικού, είναι ότι αυτό  προκλήθηκε  από τις 
υπόγειες και υποθαλάσσιες πυρηνικές δοκιµές των ΗΠΑ στον Ινδικό ωκεανό. Ουσιαστικά ο Ινδικός 
ωκεανός είναι   γήπεδο   πυρηνικών δοκιµών όλων των επίδοξων  δοκιµαστών νέων πυρηνικών όπλων, 
δηλαδή των χωρών-µελών της πυρηνικής λέσχης. Οι άφρονες και αντιζωικοί επιστήµονες έχουν βαλθεί 
να καταστρέψουν τη Γη, τον πολιτισµό  και τη ζωή πάνω σ’ αυτή. Πρέπει να αντιδράσουµε. 
            Ένας άλλος ερευνητής της τεχνολογίας Tesla και πυρηνικός µηχανικός , ο Αντ/ρχης Thomas 
Bearden, σε διάλεξη στο Συµπόσιο της Ψυχοτρονικής Εταιρείας στις ΗΠΑ το 1981 δήλωσε :            
«Ο Τέσλα ανεκάλυψε ότι µπορούσε να εγκαταστήσει στατικά κύµατα εντός της Γης (στον 
ρευστό πυρήνα της) ή να τα βάλει µεταξύ των πετρωµάτων  έτσι ώστε η δραστηριότης των 
τελλουριακών πετρωµάτων  να προσδώσει ενέργεια στα στατικά κύµατα».  Ο Thomas Bearden 
απεκάλεσε   την ιδέα Ενισχυτικό Ποµπό Τέσλα και εξήγησε πως εργάζεται.  

Η Μηχανή Καιρού 
Τα κύµατα θα εισχωρήσουν παντού.  Αρκεί να βάλεις ένα στατικό κύµα  στο εσωτερικό της Γης. Τότε  
ο  ρευστός πυρήνας της Γης αρχίζει να τροφοδοτεί αυτό το κύµα. Όταν έχεις ένα τέτοιο στατικό κύµα, 
έχεις µια τρίοδο λυχνία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο ρευστός πυρήνας της Γης τροφοδοτεί  το κύµα µε  
ενέργεια που είναι παρόµοιο µε το σήµα που στείλαµε στη Γη. Τοιουτοτρόπως µε ένα µικρό σήµα 
µπορούµε δια της ενισχύσεως του να το κάνουµε πανίσχυρο.   Με την αλλαγή της συχνότητος είναι 
δυνατόν να εξάγεις την ενέργεια είτε στην ατµόσφαιρα, είτε  στην άλλη άκρη της Γης.  Το ενεργειακό 
κύµα  ιονίζοντας τον αέρα, αλλάζει το µοντέλο του καιρού και τα ρεύµατα του αέρος. Αν η εισαγωγή των 
στατικών κυµάτων  γίνει προοδευτικά τότε  τα φαινόµενα αυτά   θα είναι  οµαλά. Αν όµως η τοποθέτηση 
των στατικών κυµάτων γίνει απότοµα τότε θα συµβούν ακραία και βίαια φαινόµενα στο κλίµα. Αυτό 
µπορεί να ονοµασθεί  και Μηχανή Καιρού. Αν  επιταχυνθεί η Μηχανή Καιρού, τότε δεν θα ιονισθεί η 
ατµόσφαιρα, αλλά θα δηµιουργηθούν φωτεινές µπάλες και εκλάµψεις (πλάσµατος) οι οποίες θα κατέβουν 
στη  Γη και θα δηµιουργήσουν τροµερές αλλαγές του καιρού και του κλίµατος πάνω σε τεράστιες 
εδαφικές περιοχές  
*   Μήπως λοιπόν µε την Μηχανή Καιρού   οι Αµερικανοί   επηρεάζουν τον καιρό; Μήπως έτσι  
επηρέασαν τον καιρό όταν επενέβησαν στο Αφγανιστάν ;  ∆ιότι  εκείνο το χρόνο   δεν αντιµετώπισαν   
σκληρό χειµώνα. Τούτο επανελήφθη και στο Ιράκ. Αντί των υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούν 
συνήθως το θέρος, επεκράτησε ένα  δροσερό καλοκαίρι. 

HAARP: Το Υπερόπλο του Πενταγώνου 
Στον Αρκτικό Κύκλο, 450 χλµ. Ανατολικά του Ανκορέιτζ στην Αλάσκα το Πεντάγωνο έχει  

εγκαταστήσει ένα µετασχηµατιστή - µαµούθ ικανό να παράγει ενέργεια πολλών gigawatt 
(δισεκατοµµύρια watt) και µε αυτή να βοµβαρδίζει τα ανώτερα στρώµατα της ατµοσφαίρας (Ιονόσφαιρα). 
Το σχέδιο τούτο είναι γνωστόν ως HAARP (High-frequency Active Auroral Research 
Program) περιλαµβάνει τον µεγαλύτερο στον κόσµο «Ιονοσφαιρικό θερµαντήρα» Οι Αµερικανοί  µε το 
πρόγραµµα αυτό είναι σε θέση  να παράγουν ενέργεια, να δηµιουργούν σεισµούς, να επηρεάζουν 
τις επικοινωνίες µέχρι αποκοπής των, να επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες και το κλίµα 
κλπ. Τον Ιαν. 1978, ο ∆ρ. Andrija Puharich, MD, LL.D  εξέδωσε ένα ερευνητικό πόρισµα µε τίτλο 
'Global Magnetic Warfare - A Layman's View of Certain Artificially Induced Unusual Effects on The 
Planet Earth During 1976 and 1977. '(Πλανητικός Μαγνητικός Πόλεµος - Μια Λαϊκή Άποψη ορισµένων 
Τεχνητά Προκαλουµένων Ασυνήθιστων Φαινοµένων στον Πλανήτη Γη εντός των ετών 1976 και 1977). 
Σ’ αυτό το πόρισµα ο ∆ρ. Andrija Puharich δηλώνει :  «Από τους µεγάλους σεισµούς του 1976, υπάρχει 
ένας που απαιτεί ειδική προσοχή: ο Σεισµός της 28  Ιουλίου 1976 στο Tangshan της Κίνας » Μήπως 
ο ως άνω επιστήµων φοβάται ότι από ένα τόσο µεγάλο σεισµό µπορεί να τροφοδοτηθεί το φαινόµενο 
Τέσλα και να βάλει τη Γη σε µια αυτοκαταστροφική  ταλάντωση; 
            Είναι γνωστό ότι από την εποχή του Ψυχρού Πολέµου οι υπερδυνάµεις είχαν τοποθετήσει 
πυρηνικά  γεµίσµατα (βόµβες βυθού) στο βυθό των  ωκεανών για την δηµιουργία των φαινοµένων που 
είδαµε πρόσφατα στον Ινδικό. Πάνω στο θέµα αυτό ο ∆ρ. . Peter Beter δήλωνε το 1977 τα εξής :         

   - 53 -



«Η έκρηξη βοµβών γύρω από τις Φιλιππίνες θα προκαλέσει απίστευτους σεισµούς και 
παλιρροϊκά κύµατα τα οποία τελικά θα καταστρέψουν την ∆υτική ακτή της Αµερικής» Είναι 
εξακριβωµένο ότι οι πυρηνικές εκρήξεις συνδέονται άµεσα µε την διέγερση ορισµένων σεισµικών 
ρηγµάτων και   λιθοσφαιρικών πλακών, ή και το αντίθετο, δηλαδή να την επιβραδύνουν (δηµιουργία 
σεισµικής σκιάς). 
            Επιστήµονες της ατµοσφαίρας που εργάζονται σε   µυστικά στρατιωτικά προγράµµατα   πιθανόν 
να  µην  είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τις  σοβαρές  δυνατοτήτες του  HAARP να ενσπείρει την 
ερήµωση στη Γη. Και ο λόγος της ελλείψεως ενηµερώσεως οφείλεται στην έλλειψη  της πληροφόρησης 
για   την συνολική φιλοσοφία  του προγράµµατος. Ως γνωστόν ,  οι ασχολούµενοι  σε στρατιωτικά ή 
επιστηµονικά προγράµµατα µαθαίνουν ένα πολύ στενό φάσµα , δηλαδή ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουν, (on 
a need to know basis) και τίποτα περισσότερο. Το σύστηµα αυτό λέγεται «διαµερισµατοποίηση γνώσης».  
Τούτο µοιάζει µε τους σύγχρονους ενοίκους  διαµερισµάτων που δεν γνωρίζουν  ούτε τον ένοικο της 
διπλανής τους πόρτας.  Το ίδιο συµβαίνει  και µε τους επιστήµονες που εργάζονται σε παρόµοια µυστικά 
προγράµµατα. ∆εν γνωρίζουν τίποτα περισσότερο από το στενό φάσµα που τους έχουν αναθέσει. Το 
ίδιο ισχύει και µε την «Παγκοσµιοποίηση».  Εµείς οι απλοί άνθρωποι  γνωρίζουµε ελάχιστα γι’ αυτήν 
και µόνον οι  παγκόσµιοι εξουσιαστές γνωρίζουν ολόκληρο το σχέδιο της (MASTER PLAN). 
            Ο καθηγητής Gordon J. F. MacDonald διευθυντής του Ινστιτούτου της Γεωφυσικής και 
Πλανητικής Φυσικής στο Πανεπιστήµιο του Λος Αντζελες της Καλιφόρνιας    το 1966 δηµοσίευσε 
έγγραφα σχετικά µε τις τεχνολογίες ελέγχου του περιβάλλοντος για στρατιωτικούς σκοπούς. Ο 
MacDonald  έκανε ένα αποκαλυπτικό σχόλιο: «Το κλειδί για τον γεωφυσικό πόλεµο είναι η 
αναγνώριση των  περιβαλλοντικών ανισορροπιών στις οποίες µε ένα µικρό ποσό ενεργείας θα 
απελευθερώσεις µεγαλύτερα ποσά ενέργειας »  
            Μήπως αυτό δεν γίνεται µε τις υπόγειες πυρηνικές εκρήξεις που ενεργοποιούν σχεδόν  ώριµα  
ρήγµατα να δώσουν σεισµούς; Στο βιβλίο που έγραψε ο εν λόγω επιστήµων, υπάρχει κεφάλαιο: «Πώς να 
Γκρεµίσουµε το Περιβάλλον» Και σ’ αυτό  λέγει ότι  αν δεν επικρατήσει ειρήνη, «ο άνθρωπος γλιστρά 
όλο και περισσότερο στην χειραγώγηση του καιρού, στην τροποποίηση του κλίµατος, στο λιώσιµο 
των πάγων των πόλων, στην καταστροφή και στην διεύρυνση της τρύπας του Όζοντος, στον έλεγχο 
των κυµάτων του ωκεανού και τη χειραγώγηση της Σκέψεως, µε την χρησιµοποίηση των 
πλανητικών πεδίων ενέργειας». Και προέβλεψε ότι όταν  αναπτυχθούν και χρησιµοποιηθούν τέτοια 
όπλα-αν δεν έχουν γίνει ως τώρα- θα είναι κυριολεκτικά µη ανιχνεύσιµα από τα θύµατα τους. Είναι 
το  HAARP ένα τέτοιο όπλο ; 

Ο Τρίτος παγκόσµιος Πόλεµος 
Ευχόµαστε ποτέ να µην ξαναγίνει πόλεµος. Όµως αν γίνει ο  3ος  Π. Π  τα ατοµικά και πυρηνικά όπλα θα 
έχουν ξεπερασθεί λένε οι ειδικοί. Σήµερον το κεντρικό όπλο του Ρωσικού οπλοστασίου καλείται Κανόνι 
Ανακλαστήρα των Άστρων και των Αµερικανών Στρατηγική Αµυντική Πρωτοβουλία (Strategic 
Defense Initiative) ή SDI και η επέκταση του είναι το «Μικροπλάσµα» (Shoko Asahara, 19 April, 1993, 
leader of Aum Shinrikyo) Ένα µυστηριώδες περιστατικό στη ∆υτική Αυστραλία, αναφερθέν στο 
περιοδικό New Dawn No. 41 (March-April 1997) συσχετίζεται αµέσως µε τους χειροποίητους σεισµούς. 
Θα µπορούσαν ορισµένοι µεγάλοι  σεισµοί στην Τουρκία, στην Ελλάδα, στο Μεξικό, στην Κίνα, την 
Ιαπωνία και την Σουµάτρα να είναι πειράµατα µιάς νέας τεχνολογίας; Απλώς κάνουµε µια υπόθεση 
εργασίας. Εάν τούτο επαληθευθεί τότε θα αναµείνουµε περισσότερους και πιο καταστρεπτικούς σεισµούς 
στον κόσµο εναντίον επιλεγµένων «στόχων» της Νέας Τάξεως Πραγµάτων…    Προσοχή!!!   Πάντα ταύτα 
παρέχονται µε πάσαν επιφύλαξιν…          Πηγή: http://www.apodimos.com/arthra/05/Feb/TO_YPEROPLO_HAARP/index.htm 
 
 Συµπληρωµατικά, και µόνο σε συντοµία, να αναφέροµε ότι για την περίπτωση του Τσουναµιού 
της 26-12-2004, η ισραηλινή εφηµερίδα THE JERUSALEM POST στις 6-1-2005, έγραφε σε άρθρο του 
Joseph Nasr: «Ο σεισµός που έπληξε τον Ινδικό Ωκεανό στις 26 ∆εκεµβρίου (2004), προκαλώντας σειρά 
από τεράστια κύµατα ονοµαζόµενα τσουνάµι, “πιθανόν προκλήθηκε” από µία πυρηνική δοκιµή της 
Ινδίας, στην οποία “Ισραηλινοί και Αµερικανοί πυρηνικοί επιστήµονες έλαβαν µέρος”, έγραψε ένα 
Αιγυπτιακό εβδοµαδιαίο περιοδικό την Πέµπτη. Σύµφωνα µε το περιοδικό “Al-Osboa' ”, η Ινδία, στον 
καυτό αγώνα της µε το Πακιστάν, έχει πρόσφατα λάβει από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, εξελιγµένο “know-
how”, για το οποίο και οι δύο έδειξαν ετοιµότητα να συνεργαστούν µε την Ινδία σε δοκιµές που θα 
ξεκληρίσουν το ανθρώπινο γένος». Και συνεχίζει το άρθρο: 
 «Από το 1992, σύµφωνα µε το περιοδικό, σηµαντικά κέντρα γεωλογίας στην Βρετανία, Τουρκία και 
άλλες χώρες προειδοποίησαν για την ανάγκη να µην διεξάγονται πυρηνικές δοκιµές στην περιοχή του 
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Ινδικού Ωκεανού που είναι γνωστή σαν “Ζώνη του Πυρός” (Fire Belt), στην οποία κείται το επίκεντρο 
του σεισµού»… 
 «Το Al-Osboa'  έγραψε ότι οι 
γεωλόγοι ονόµασαν αυτήν την περιοχή σαν 
“Ζώνη του Πυρός”, διότι είναι ένα 
επικίνδυνο terrain που µπορεί να µετακινηθεί 
οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς ανθρώπινη 
µεσολάβηση». 
 «Παρά τις προειδοποιήσεις, να µην 
διεξάγονται πυρηνικές δοκιµές µέσα και γύρω 
στη “Ζώνη του Πυρός”, το Ισραήλ και η Ινδία 
συνεχίζουν να πραγµατοποιούν πυρηνικές 
δοκιµές στον Ινδικό Ωκεανό, και οι ΗΠΑ 
έχουν προσφάτως αποφασίσει να διεξάγουν 
παρόµοιες δοκιµές στις Αυστραλιανές 
ερήµους, οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
Ζώνη του Πυρός, έγραψε το Αιγυπτιακό εβδοµαδιαίο περιοδικό»… 
 «Αν και το Al-Osboa' δεν αποκλείει την πιθανότητα το τσουνάµι να έχει προκληθεί από φυσικό 
σεισµό, υποθέτει εν τούτοις ότι, “αν και αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόµη, έχει γίνει µια κοινή 
Ισραηλινο-Ινδική πυρηνική µυστική δοκιµή (στις 26 ∆εκεµβρίου) που προκάλεσε τον σεισµό ”…» 

Έτσι λοιπόν το Ισραήλ και η παρέα του κάνουν τις δοκιµές 
τους, αλλά ο ΟΗΕ δεν γνωρίζει τίποτε για τα όπλα αυτά, 
για την µη µετάδοση των οποίων υποτίθεται ότι 
αγωνίζεται… Και βέβαια κάτι βρωµάει στην όλη ιστορία. 
Με τη Μακιαβελική νοοτροπία που κυριαρχεί σήµερα στη 
∆ύση, ας µη θεωρήσει κανείς απίθανο ένα σενάριο 
καθοδηγούµενης πυρηνικής αλληλεξόντωσης Πακιστάν 
- Ινδίας!  
Στις 29-12-2004, µια Ινδική εφηµερίδα, η “India Daily” 
έγραφε: «Ανθρώπινο χέρι πίσω από τον σεισµό και το 
τσουνάµι; Είναι καιρός για το Ινδικό Ναυτικό να 
ερευνήσει»! αναλύοντας το θέµα ο ειδικός ανταποκριτής 
Balaji Reddy, αναρωτιέται: «Ήταν αυτό ένα πείραµα 
δηµιουργίας σεισµού που βγήκε εκτός ελέγχου; Πολλές 
χώρες δουλεύουν σε µεθόδους δηµιουργίας µαζικών 
σεισµών, σαν µέσο να νικήσουν τον εχθρό τους. Οι 
τεχνολογικά προηγµένες χώρες δουλεύουν σε τέτοιο 
project.  Αν οι σεισµοί και το τσουνάµι µπορούν να 
παραχθούν τεχνητά, και να κατευθυνθούν σε ένα 
συγκεκριµένο εχθρό, αυτό µπορεί κυριολεκτικά να 

δηµιουργήσει όλεθρο στον αντίπαλο. Ο έλεγχος του καιρού, ο 
έλεγχος των µετακινήσεων των τεκτονικών πλακών, τα όπλα 
προσοµοίωσης ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, είναι όλα στο 
τραπέζι πολλών κρατών»… 
 «Πολλοί σ’ όλο τον κόσµο προβληµατίσθηκαν µε 
το γεγονός, διότι Τσουνάµι ποτέ δεν συνέβη στη 
Νότια Ασία. Επίσης περιπλέκει το γεγονός ότι το 
Τσουνάµι ταξίδευσε 1000 µίλια, µε µια ταχύτητα 500 
µιλίων την ώρα, και κατέστρεψε ολοκληρωτικά τις 
παραλίες της Νότιας και Ν.Α. Ασίας, όπου ποτέ δεν 
έχει συµβεί Τσουνάµι. Υπάρχουν τεχνολογίες στο 
ερευνητικό τραπέζι που χρησιµοποιούνται για να δηµιουργούν 
ηλεκτροµαγνητικά εφφέ τα οποία µπορούν να ελευθερώσουν 
τα εφφέ της βαρύτητας, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν 
αυτού του είδους µαζικές µετακινήσεις της Γης. Ένα άλλο 
εκπληκτικό χαρακτηριστικό αυτού του σεισµού και 
τσουναµιού, είναι το µέγεθος µε το οποίο τα νησιά Kar Nicobar µετακινήθηκαν. Το µέγεθος της 
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καταστροφής ταιριάζει µε 10 ή περισσότερους βαθµούς της κλίµακος Richter µέτρησης των 
σεισµών. Ήταν αυτό µια προειδοποίηση από κάποια χώρα για να δείξει στην περιοχή τι όλεθρος 
µπορεί να δηµιουργηθεί;  ∆εν έχοµε την απάντηση σ’ αυτό. Γνωρίζοµε ότι πολλές χώρες 
συµπεριλαµβανοµένης της Ινδίας εργάζονται σε αντιβαρυτικούς ανυψωτήρες και συσκευές»…        Και 
µια και είπαµε για αντιβαρύτητα:  
 Λίγο νωρίτερα, στις 4-12-2004, η ίδια Ινδική εφηµερίδα, “India Daily” έγραφε σε κύριο άρθρο 
της: «Ένα µυστικό πρόγραµµα του Ινδικού Ερευνητικού Οργανισµού Aµύνης  (India’s Defense Research 
Organization) που µπορεί να αλλάξει τον κόσµο όπως τον ξέρουµε – ανυψωτήρες αντιβαρύτητας 
δοκιµάσθηκαν στα Ιµαλάϊα»; Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, οι επιστήµονες δήλωσαν ότι δεν µπορούν να 
µιλήσουν µέχρι το 2012! Ο συντάκτης αναρωτιέται: Τι θα γίνει το 2012; Πάντως στην περιοχή των 
Ιµαλαίων προς τη µεριά της Ινδίας παρατηρούνται, κατά την εφηµερίδα, περίεργες (τύπου UFO) 
δραστηριότητες.       
«Η κυρία Indira Gandhi, συνεχίζει η εφηµερίδα, στα 
τέλη της δεκαετίας του ’70, ενώ επικοινωνούσε µε 
δηµοσιογράφους στην Καλκούτα, κατά τη διάρκεια 
µιας προεκλογικής εκστρατείας ανέφερε ότι η Ινδία 
πρέπει να κάνει έρευνα σε ξεχασµένες τεχνολογίες, οι 
οποίες ήταν µέρος των µυθολογιών των Hindu, όπως 
της  Ramayana και Mahabharata. Όταν ρωτήθηκε 
ξανά, διευκρίνισε ότι όπως στις ηµέρες της 
αρχαιότητος, θα µπορούµε να πετάµε χωρίς 
προσπάθεια». Παρέχεται επίσης από την εφηµερίδα 
σκαρίφηµα (δεξιά), που συνοψίζει την τεχνολογία 
του αντιβαρυτικού µοντέλου.  
 Ας δούµε και για τον σεισµό στην Τουρκία: 
Σύµφωνα µε αναφορές από το µεγάλο σεισµό της 17-
8-1999 στην Τουρκία, εντονότατα φαινόµενα τύπου 
UFO προηγήθηκαν ή ακολούθησαν του σεισµού. Όπως αναφέρεται, η TUVPO (Turkish UFO and 
Paranormal Organisation) έδωσε πάρα πολλά τέτοια στοιχεία στο  Smithsonian Institute, καθώς και σε 
άλλα Αµερικανικά συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια. Ένα από τα φαινόµενα αυτά, είναι τα πολύ καθαρά 
φωτεινά σχήµατα σε µορφή κύκλου ή τριγώνου, σε χρώµατα άσπρο, κίτρινο, κόκινο και µπλε, τα οποία 
παραµένουν ορατά στον ουρανό από 5 έως 20 λεπτά, και τα οποία ακολουθούν µια διαδικασία 
υλοποίησης - απο-υλοποίησης. Το αστείο είναι ότι έγιναν θέµα ρουτίνας αφού εµφανίζονταν 2 ή 3 φορές 
την εβδοµάδα και αποτελούν αναφαίρετο τµήµα της TV  και των λοιπών µέσων ενηµέρωσης. Ένα άλλο 
φαινόµενο είναι ότι ακριβώς πριν το σεισµό, ο βυθός της θαλάσσης στο Izmit έγινε κόκκινος, και η 
θερµοκρασία του νερού της θαλάσσης ανέβηκε στους 45ο C!! Εν τούτοις δεν υπάρχουν υποθαλάσσια 
ηφαίστεια στη θάλασσα του Μαρµαρά. Αρχίζοντας 2 ηµέρες πριν το σεισµό, εκατοντάδες ψάρια, 
καβούρια και άλλα θαλασσινά ψόφησαν µη φυσιολογικά. Κάπως ψήθηκαν!  (Αυτά  συνοπτικά από το 
διαδίκτυο). Και λίγα για τον σεισµό της Κίνας στις 28-7-1976, που κατάστρεψε την Tangshan 
σκοτώνοντας 650.000 άτοµα. Στις 5-6-1977, οι New York Times περιέγραφαν: «Ακριβώς πριν το πρώτο 
τρεµόπαιγµα στις  3:42 π.µ. , ο ουρανός φωτίσθηκε σαν ηµέρα. Τα πολλών αποχρώσεων φώτα, κυρίως 
άσπρα και κόκκινα, φαινόντουσαν από 200 µίλια (300 Km) µακρυά.  Τα φύλλα σε πολλά δένδρα 
ξεροψήθηκαν και τα λαχανικά που µεγάλωναν καψαλίστηκαν από τη µία µεριά, σαν από κάποια µπάλα 
φωτιάς».  
 Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν λέγει η ίδια πηγή από το διαδίκτυο, ότι αυτά τα ηλεκτρικά εφφέ 
ήταν συσχετισµένα µε το ηλεκτροµαγνητικό πλάσµα και τους σφαιρωτούς κεραυνούς και την παράξενη 
συστοιχία των φώτων, σαν αποτέλεσµα µιας στυλ Tesla τεχνολογίας. Από την ίδια πηγή αναφέρονται 
επεξηγηµατικά για το εφφέ Τέσλα και τον εφευρέτη του: «Γεννηµένος στο Βελιγράδι της 
Γιουγκοσλαβίας, ο  Nico la  Tes la  είναι από τους µεγαλύτερους επιστήµονες του αιώνα µας». ∆εν 
κέρδισε όµως ποτέ την αναγνώριση που του έπρεπε, διότι οι εφευρέσεις του ήταν για πολύ ευαίσθητα 
θέµατα για τις κυβερνητικές δυνάµεις και τις µεγάλες εταιρίες. Έτσι η περισσότερη έρευνά του 
αποσιωπήθηκε και εκλάπη. Σε ένα βιβλίο µε τίτλο Tesla - The Lost Inventions (Οι χαµένες επινοήσεις), 
ένα µέρος τιτλοφορείται «Ανθρωπο - κατασκευασθείς σεισµός». Περιέχει κάποια στοιχεία για τη δύναµη 
των συντονισµένων συχνοτήτων που γοήτευαν τον Τέσλα. Λέει ότι δοκίµασε όχι µόνο ηλεκτρικά αλλά 
και µηχανικά συστήµατα συντονισµού στο εργαστήριό του στο Manhattan, USA. Αναφέρει για ένα 
πείραµα που βγήκε εκτός ελέγχου. Κάποτε εφάρµοσε ένα πολύ ισχυρό µικρό δονητή τροφοδοτούµενο µε 
συµπιεσµένο αέρα, σε ένα µεταλλικό υποστύλωµα, και αφήνοντάς τον εκεί, πήγε στη δουλειά του. Ενώ 
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έλειπε, κάτω στον δρόµο δηµιουργήθηκε ένας βίαιος σεισµός, σείοντας τον σκελετό, διαλύοντας το 
υδραυλικό δίκτυο, σπάζοντας παράθυρα και τις αγκυρώσεις βαρειών µηχανηµάτων. Ο δονητής του Τέσλα 
βρήκε  τη συχνότητα συντονισµού ενός βαθιού αµµώδους στρώµατος, στο υπέδαφος, κάτω από το κτίριο, 
δηµιουργώντας ένα µικρό σεισµό. Σύντοµα το κτίριο του Τέσλα άρχισε να τρέµει. Αναφέρεται ότι καθώς 
η Αστυνοµία έµπαινε στο εργαστήριό του, ο Τέσλα φάνηκε να κοµµατιάζει τη συσκευή µε µια 
βαριοπούλα! Το µόνο τρόπο που θα µπορούσε να τη σταµατήσει άµεσα…   
 Σε µια άλλη περίπτωση, σε ένα βραδυνό περίπατο µέσα στη πόλη, ο Τέσλα προσάρµοσε ένα µικρό 
δονητή µπαταρίας, που περιγράφεται σαν µεγέθους ξυπνητηριού, στον σιδερένιο σκελετό ενός υπό 
κατασκευήν κτιρίου. Τον προσάρµοσε σε µια κατάλληλη συχνότητα και έθεσε την κατασκευή σε 
συντονισµένη ταλάντωση. Η κατασκευή ταρακουνήθηκε, και το ίδιο έκανε και η Γη κάτω από τα πόδια 
του. Ο Τέσλα αργότερα υποστήριξε ότι θα µπορούσε να ρίξει κάτω το Empire State Building µε µια 
τέτοια συσκευή! Εάν µια τέτοια ενέργεια δεν εθεωρείτο αρκετά εντυπωσιακή, προχώρησε περισσότερο 
λέγοντας ότι µιας µεγάλης κλίµακος συντονισµένη δόνηση ήταν ικανή να χωρήσει τη Γη στη µέση! 
 Ένα άρθρο από το New York American, του τεύχους της 11-7-1935, µε τίτλο «Σεισµοί  
ελεγχόµενοι από τον Τέσλα» (Tesla's Controlled Earthquakes), υποστήριζε ότι τα πειράµατα του Τέσλα 
στη µεταφορά µηχανικών δονήσεων δια µέσου της Γης - που ονοµάστηκαν από αυτόν «η τέχνη της 
τηλεγεωδυναµικής» -  περιγράφτηκαν πρόχειρα από τους επιστήµονες σαν ένα είδος ελεγχόµενων 
σεισµών. Το άρθρο θέλει τον Τέσλα  να υποστηρίζει:  
 «Οι ρυθµικές δονήσεις περνάνε δια µέσου της Γης, χωρίς σχεδόν απώλεια ενεργείας. Είναι 
πιθανόν να µετατρέπονται τα µηχανικά εφφέ στις µέγιστες αποστάσεις της Γης, και να παράγουν όλων 
των ειδών µοναδικά (νέα) εφφέ. Η εφεύρεση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µε καταστροφικές 
επενέργειες στον πόλεµο». 
 Κάποιοι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι τα µυστηριώδη φώτα που εµφανίζονται πριν τους 
σεισµούς, κυρίως, µπορούν να χαρακτηρισθούν σαν «σεισµικά φώτα» (earthquake lights) προκαλούµενα 
από πιεζοηλεκτρικά φαινόµενα. Ο πιεζοηλεκτρισµός πιστεύεται να προκαλείται από κρυστάλλους που 
βρίσκονται σε κατάλληλα πετρώµατα, τα οποία αποδίδουν µια ηλεκτρική ροή όταν υποβληθούν σε 
µεγάλη πίεση, όπως στους σεισµούς. Τέτοια φώτα που ξεπηδούν από βουνοκορφές έχουν ιδωθεί και 
καταγραφεί από την αρχαιότητα. 
 Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η τεχνολογία τώρα µπορεί να µιµηθεί, τοπικά, τη Φύση 
σε επίδειξη ισχύος. Όµως η γνώση µας είναι ελάχιστη και θα παραµείνει τέτοια, σε σχέση µε την 
απειρότητα του Σύµπαντος ή των Συµπάντων που µας περιβάλλουν. Η κατανόηση αυτή της 
µηδαµινότητάς µας είναι µια βασική αρχή της φιλοσοφίας των πιστών. Αυτό όµως δεν µας οδηγεί σε 
απόγνωση. Η εξισορρόπηση επιτυγχάνεται από την γνώση της µεγαλειότητος που φυτεύθηκε µέσα µας, 
βέβαια όχι τυχαία, αλλά από τον ∆ηµιουργό, του οποίου την απέραντη Σοφία και ισχύ αποδεικνύουν οι 
γνώσεις µας για το κατασκεύασµά Του: τη Φύση, και το κορυφαίο εκ των κατασκευασµάτων του, τον 
άνθρωπο, ο οποίος µάλιστα δεν ανήκει µόνο στη φύση του κόσµου αυτού, αλλά µετέχει δια της λογικής 
ψυχής στον υπερφυσικό και Αιώνιο Κόσµο. Αν ο άνθρωπος ξεπέφτει σε άλογες ενέργειες, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι θα καταφέρει να αποβάλει το χάρισµα της λογικότητας που του έδωσε ο Θεός. Απλά θα το 
θάψει στην υλικότητα των σκέψεών του, και θα τιµωρείται γιαυτό τώρα, και αν δεν αλλάξει µυαλά, και 
αιώνια. Και αυτό διότι η λογική του ανθρώπου δεν έχει σαν έδρα το φθαρτό µέρος του εαυτού του, τη 
σάρκα, αλλά το αθάνατο: τη ψυχή. Όµως προβαίνοντας αλόγως ο άνθρωπος σε µάταιες πράξεις ή 
επινοήσεις θα δηµιουργεί πρόβληµα στον συνάνθρωπό του. Η αντιµετώπιση των κινδύνων από την κακή 
συµπεριφορά των συνανθρώπων µας είναι σηµαντικό θέµα, και δεν επιτυγχάνεται µόνο µε υλικά µέσα. 
Είναι καλύτερα τίποτε να µη γίνεται χωρίς πνευµατική υποστήριξη ( Λειτουργική - µυστηριακή, 
προσευχητική και πρακτική δηλ. µε καλά έργα). Ο Χριστός είπε «ἀγαπάτε τούς ἐχθρούς ἡµῶν». Η 
ύπαρξη υπερβολικής φροντίδας για “άµυνα”, για “ασφάλεια” κλπ, είναι δείκτης πνευµατικής 
ανωριµότητος, ∆ιότι «’E¦a¤n mh¤ Ky£riow oi¦kodomh£s‚ oi¬kon, ei ¦w ma£thn e¦kopi£asan oi¥ 
oi ¦kodomoy°ntew% e¦a ¤n mh¤ Ky£riow fyla£j‚ po£lin, ei ¦w ma£thn h¦gry£pnhsen o¥ fyla£ssvn» 
(ψαλ.126.1). Η υπερβολή των εξοπλισµών δείχνει ότι ο Πλανήτης τώρα έχει πάρει την κατηφόρα της 
φιλαυτίας και του µίσους. ∆εν υπάρχει πρόοδος προς την Ειρήνη, αλλά προς την καταστροφή, όχι µόνο 
µεµονωµένων εθνών, αλλά µε τα µέσα που υπάρχουν  σήµερα, ολόκληρης της ανθρωπότητος. 
 Τώρα ο άνθρωπος µελετάει, όπως είδαµε και πιο πάνω, την αντιβαρύτητα, που αποκαλείται και 
«σκοτεινή ενέργεια». Σύµφωνα µε την Πράβδα, (http://english.pravda.ru/science/19/94/379/12737_weapons.html), 
δύο πολύ σηµαντικά άρθρα από τον κόσµο των φυσικών, ίσως προµηνύουν την άφιξη νέων όπλων 
µαζικής καταστροφής, πολύ περισσότερο ισχυρών και συµπαγών από τις ατοµικές βόµβες. 
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 Το Σύµπαν τώρα θεωρείται ότι αποτελείται από 23% περίπου «σκοτεινή ύλη», µια αόρατη πηγή 
βαρύτητας, και από περ. 73%  «σκοτεινή ενέργεια», ένα αόρατο αντιβαρυτικό δυναµικό. Η συνηθισµένη 
ύλη αποτελεί περ. το 4% του Σύµπαντος. (Κάποτε οι αθεϊστές, στην προσπάθειά τους να αντιταχθούν στη 
Θρησκεία, εδογµάτιζαν ότι «πιστεύουν µόνο σε ότι βλέπουν». Τώρα η επιστήµη  φθάνει στο συµπέρασµα 
ότι σχεδόν τίποτε από όσα υπάρχουν δεν είναι ορατό, και µηδαµινή στη συµµετοχή της στο Σύµπαν είναι 
η ύλη! Οι «υλιστές», ψάχνουν να βρουν πλέον ύλη! ∆εν είναι αυτό η επιβεβαίωση της Αποκαλύψεως; 
«Κεφ. 12-15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταµόν, 
ἵνα αὐτὴν ποταµοφόρητον ποιήσῃ. 12-16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ 
τὸ στόµα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταµὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ». 
Διότι γυναίκα είναι αλληγορικά η Εκκλησία, δράκων ή όφις ο Σατανάς, ποταµός από το 
στόµα του δράκοντος είναι οι αναρίθµητες βλασφηµίες και τα ψεύδη των οπαδών του, και 
στόµα της γης η επιστήµη που ψάχνοντας για πολλά και µάταια, σκοντάφτει µπροστά 
στην Αλήθεια, η οποία κάθε τόσο εξουδετερώνει τις βλάσφηµες παραδοχές των αθέων 
γύρω από τη φύση  και τον άνθρωπο, και εποµένως και τον Θεό!)  
 Παρακάτω η Πράβδα, αναφέρεται σε άρθρο του βρετανικού "New Scientist", που αποκαλύπτει 
ότι οι Αµερικανοί ετοιµάζουν όπλα ισοµερών ακτίνων Χ (isomeric gamma ray weapons). Και να 
σκεφθεί κανείς ότι η ανακάλυψη του φαινοµένου πάνω στο οποίο στηρίζονται τα όπλα αυτά, 
πρωτοδηµοσιεύθηκε µόλις το 1999! Ο χρόνος τρέχει πλέον γρήγορα προς την καταστροφή µας! 
Αναφέρονται τα κρυφά προγράµµατα ερεύνης και εξοπλισµών σαν προγράµµατα «µαύρου 
προϋπολογισµού» ("black budget programs"), διότι γιαυτά, αν και χρηµατοδοτούνται αδρά, δεν 
επιτρέπεται ούτε να ξέρει κάποιος αν υπάρχουν. Το CNN πρόσφατα ανέφερε ότι για το 2004 αυτά τα 
(άγνωστα) προγράµµατα χρηµατοδοτήθηκαν µε πάνω από 20 δις δολλάρια. 
 Το δεύτερο όπλο είναι η κατασκευή της υπο-ατοµικής βόµβας, ή βόµβας υποατοµικών 
σωµατιδίων "sub-quantum atomic bomb". Η θεωρεία πάνω στην οποία στηρίζεται η προσπάθεια είναι 
γνωστή σε Ρώσους και Αµερικανούς. Και τα πειράµατα παίζουν κορόνα γράµµατα πλέον την ύπαρξη του 
ανθρώπου στον πλανήτη. Σύµφωνα µε τον Σαχάρωφ όµως, τον πατέρα της υδρογονόβοµβας, κινδυνεύει 
από τον άνθρωπο και το Σύµπαν ολόκληρο! Αναφερόµενος στα πειράµατα για την επίτευξη «αληθινού 
κενού», ("true vacuum"), ο Σαχάρωφ έλεγε ότι µια τέτοια έρευνα έπερεπε να είναι απαγορευµένη. 
Συνοπτικά αναφέροµε ότι από τη δεκαετία του 1970, οι Σοβιετικοί φυσικοί  υπέθεταν ότι το κενό του 
Σύµπαντος ήταν µόνο µια πιθανή κατάσταση του κενού χώρου. Η θεµελιώδης κατάσταση του κενού 
χώρου, ονοµάζεται «αληθινό κενό». Το Σύµπαν µας θεωρείται ότι ανήκει σε ένα «ψεύτικο κενό» (διότι 
επιτρέπει τη διέλευση κυµάτων και σωµατιδίων), προστατευµένο από το αληθινό κενό, από «το τείχος 
του κόσµου µας». Μια αλλαγή από τη µια κατάσταση κενού στην άλλη, ονοµάζεται «αλλαγή φάσεως» 
(phase transition). Αυτό είναι ανάλογο µε τη διαφορά µεταξύ παγωµένου και υγρού ύδατος. Ο Ρώσος 
φυσικός και ιστορικός Lev Okun, εξιστορεί ότι ο  Andrei Sakharov εξέφραζε τους φόβους του για την 
έρευνα στην αλλαγή φάσεως του κενού: «Εάν το τείχος µεταξύ των καταστάσεων του κενού 
επρόκειτο να διαρραγεί, οι υπολογισµοί δείχνουν ότι ένας ασταµάτητα επεκτεινόµενος 
αναβρασµός θα συνέχιζε να µεγαλώνει µέχρι να καταστρέψει όλο µας το Σύµπαν»!  
 …Μετά µερικοί παραπονούνται γιατί έβγαλε ο Θεός τον άνθρωπο από τον Παράδεισο!  
Αλλά οι έρευνες στο “κενό” συνεχίζονται. Μια γρήγορη µατιά στο διεθνές ηλεκτρονικό αρχείο των 
φυσικών (www.arXiv.org) το αποδεικνύει…  
 Αυτά τα κάπως εκτενή για θέµατα φυσικής και όπλων, γράφτηκαν για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 
λόγο: Η πληγή από την α΄ σάλπιγγα της Αποκαλύψεως φαίνεται να συνδέεται µε τη δράση όπλου  
καιρού: «Απ. 8. 6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίµασαν ἑαυτοὺς 
ἵνα σαλπίσωσι. 7 Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ µεµιγµένα 
ἐν αἵµατι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν 
δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη»…   Τα στοιχεία του πυρός και του αίµατος 
είναι χαρακτηριστικά πολέµου (ή θα µπορούσε και ατυχήµατος αν και η κλίµακα του το καθιστά λιγότερο 
πιθανό), µάλιστα στον αέρα διότι «ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν». Η χάλαζα όµως είναι του καιρού! Ένας 
µεγάλος πόλεµος µε χρήση όπλου καιρού, ή παρενέργεια από τη χρήση ενός  ισχυρού (ατοµικού πχ) 
όπλου που µπορεί να προκαλέσει µέχρι «πυρηνικό χειµώνα» δηλ. πολύ χειρότερα φαινόµενα; Κάτι 
τέτοιο πάντως, διότι η έκταση του κακού είναι πάρα πολύ µεγάλη: «τὸ τρίτον τῆς γῆς». 
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