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Kun je gedachten, rampen en
raketten op afstand besturen?
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De ionosfeer is in staat om radiogolven raketten overal op aarde

‘Gekke geleerde’

Gebruikt HAARP
'chemtrails' om
poolkappen te laten
smelten en aardbevingen en tornado's
op te wekken?

Je komt niet zomaar
bij HAARP naar binnen...

Een lezer schreef: ‘Er schijnt in Alaska een centrale te staan waar hele vage dingen mee gebeuren. Wereldoverheersing op afstand…’ Spannend, zulke vragen! De redactie dook erin.

Hoe vaag is deze HAARP-centrale?
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hebben verkregen van
Nikola Tesla (1856-1943),
Nikola Tesla
de Servisch-Amerikaanse
natuurkundige die aan de
wieg stond van de ontwikkeling van de wisselstroomgenerator, het moderne elektriciteitsnet en tal van moderne elektrische componenten, zoals de beeldbuis en de
tl-buis.
In zijn latere jaren verloor Tesla door bizarre
beweringen veel prestige en werd hij een toonbeeld van
‘de gekke geleerde’. Niettemin zijn het juist zijn meest
speculatieve en onbegrijpelijke ideeën – waaronder die
van de vrije energie – die Tesla de cultstatus gaven als
wetenschapper die de wereld nog niet rijp achtte voor
zijn vondsten.
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atmosfeer van de aarde, ionosfeer en/
of magnetosfeer’. Het octrooi beschreef
een techniek om een klein stukje ionosfeer omhoog te duwen. In dit patent is
echter het nut van de methode zo vaag
beschreven dat het de absurdste speculaties oproept.
Ook vinden velen het verdacht dat HAARP
in Alaska is gevestigd. Voor de bestudering van de ionosfeer zou deze locatie
namelijk ongeschikt zijn, maar hier is een
verklaring voor: Eastlunds methode vereist een plek
in de buurt
van de polen
omdat
daar
het aardmagnetisch veld
vrijwel loodrecht op het
aardoppervlak
staat. Ook is het aardgas in Alaska erg
geschikt als energiebron.

dat de ionosfeer zich maar moeilijk laat
bestuderen: de lucht is er te ijl voor metingen door weerballonnen en te dik voor
metingen door satellieten. HAARP maakt
daarom af en toe gebruik van een zender
die met een vermogen van 3,6 megawatt
een hoogfrequent radiosignaal naar de
ionosfeer stuurt. Dat lijkt een enorm vermogen voor een zender (het is ongeveer
het vermogen van een locomotief), maar
vergeleken met de energie die door zonnestraling en onweersbuien in de ionosfeer belandt, stellen de velden die
HAARP voortbrengt
niets voor.
Alleen ’s nachts, als
de ionosfeer het
rustigst is, kan een
effect worden gemeten. En alleen in
de ionosfeer kunnen geladen moleculen
een interactie aangaan met het zwakke
elektromagnetische veld. Dit resulteert in
een opwarming van hooguit 30 °C, waardoor de ionosfeer lokaal iets uitzet. Zodra de zender stopt en het veld verdwijnt,
herstelt de ionosfeer zich.

De extreem laagfrequente golven van
HAARP zijn te zwak
om rampen te kunnen veroorzaken

geen geheimen
Alle verdachtmakingen ten spijt, de medewerkers van het HAARP-instituut zijn
zich van geen kwaad bewust en lijken
geen geheimen te kennen. Je kunt je bijvoorbeeld gewoon inschrijven voor een
rondleiding en de website noemt tot in
detail wat (het doel van) de werkzaamheden zijn. Je kunt er bijvoorbeeld lezen

met dergelijke zaken bezighouden?
Waarom financieren de luchtmacht en de
marine zulk onderzoek als het geen wapen is?
Het antwoord luidt: communicatie. Informatieoverdracht verloopt via satellieten.
De ionosfeer verstoort de signalen van
en naar deze satellieten. Niet alleen televisieontvangst en autonavigatie, maar
ook moderne militaire operaties zijn
geheel afhankelijk geworden van satellietcommunicatie; zowel bij het geven
van opdrachten aan militairen in het veld
als bij het sturen van een geleide raket.
Daarnaast maakt de marine gebruik van
extreem laagfrequente golven (ELF) om
de communicatie met onderzeeërs te
onderhouden. Met speciale technieken
kan HAARP wereldwijde communicatie
realiseren, zij het met een bijna nutteloos
trage datasnelheid.

Ronduit belachelijk

Het idee dat de ELF-golven ook gebruikt
worden voor de veroorzaking van aardbevingen en tornado’s, is ronduit belachelijk. Het maximale ELF-signaal bevat
minder dan 0,000001% van de energie
van het natuurlijke aardmagnetisch veld,
Lekker belangrijk…
en dat is echt veel te weinig om een aardVoor de leek lijkt het HAARP-onderzoek beving of tornado op te wekken.
een verspilling van belastinggeld. Waar- Net zo fantasievol zijn de claims dat
om zouden veertien universiteiten zich HAARP het menselijk bewustzijn kan
beïnvloeden. Zo zou het
Amerikaanse leger gepulsHAARP's
te radiofrequente ‘stralen’
energievelden stellen
gebruiken om gedachtenniets voor vergeleken
processen bij mensen te
met de energie die
door zonnestraling
manipuleren. De kunsten onweersbuien in
matige velden van HAARP
de ionosfeer belandt.
zouden leiden tot trillingspatronen boven bepaalde
gebieden op aarde, waardoor de hersenen van de
aanwezigen
gedurende
langere tijd worden aangetast. Met zogeheten
‘Schumann-resonanties’
zou je je tegen dit soort
gevaren kunnen wapenen...
Dat klinkt allemaal indrukwekkend, maar het stelt
niets voor. HAARP is minder geheimzinnig dan gedacht.

truc van koning Charles II: zo werkt het

Ontploffend glas
maakte de glazen
druppels
zodat hij zijn
Weleens gehoord van de Prins
bezoek (en zeker zijn neef RuRupertsdruppel? Dat is een glazen
pert) de stuipen
druppel die je met je blote hanop het lijf kon
jagen. Hij liet
den niet kunt breken, maar die
eerst zien dat
wel heel gemakkelijk kan ontplofde glazen drupfen.
pel onbreekbaar
was door er van
alles mee uit te
halen. Daarna
Wanneer je heet, vloeibaar glas in water brak hij heimelijk een stukje van
doet, trekt het materiaal samen en krijgt de staart af, waardoor druppel
het glas een vorm die op een druppel met en staart in een oogwenk exploeen staart lijkt. Die glazen
druppel is bijzonder hard;
onbreekbaar zelfs. Je kunt
het tegen een muur slaan,
het breekt niet. Maar als je
aan de staart zit, kan het
gebeuren dat de druppel wel
degelijk kapot gaat. Dan kan
hij met een enorme kracht en
snelheid uiteen spatten. Die ‘ontploffing’ deerden.
begint in de staart en breidt zich dan ver- Pas in 1994 werd het geheim
der uit naar de rest van het glas; tot en ontrafeld toen meneer Chaudri
met de druppel. Het is een fascinerend van de universiteit van Camverschijnsel, zeker als je ernaar kijkt in bridge
hoge-snelheidsfoto’s
slow motion (zie hier: www.
maakte en die beeld voor beeld
tiny.cc./ontploffendglas2)
analyseerde. Hij ontdekte dat
het glas met ruim 6500 kiloPrins Rupert
meter per uur uiteenspatDe Engelse koning
te.
Charles II wordt gezien als de ontdekker van de Prins
Rupertsdruppel. Hij
haalde in de zeventiende eeuw geintjes uit met zijn
neef, prins Rupert van Bavaria. Koning
Charles

Als je maar weet hoe…

Koning Charles
joeg zijn bezoekers
graag de stuipen op
het lijf; vooral zijn
neef Rupert!

Zwak & sterk
De uiteenspatting van de Prins Rupertsdruppel werkt op de volgende
manier:
Het hete, vloeibare glas wordt in het
koude water gedaan.
Door dat water koelt het vloeibare glas
heel snel af
en wordt het
hard. Dit
gebeurt vanaf
de buitenkant naar
binnen toe.
In het
binnenste
van de
druppel
ontstaan hierdoor luchtinsluitingen. Door de
snelle afkoeling komt er ook druk op de
binnenkant van de druppel te staan. Die druk
is zo groot dat de druppel uiteenspat zodra er
maar iets met de staart gebeurt.

Als je heet, vloeibaar
glas in water doet, krijgt het
de vorm van een druppel.

De grote druk aan de binnenzijde maakt
de druppel niet alleen kwetsbaar, maar ook
sterk. De druk zorgt er namelijk voor dat de
buitenste lagen van het glas samentrekken,
waardoor de druppel keihard wordt. Zijn
zwakte is dus meteen ook zijn kracht!
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www.tiny.cc./ontploffendglas1
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www.tiny.cc/vagecentrale

Koning Charles II
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