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Protiruská anticyklóna

Interview Nikolaje Levašova pro noviny Prezident, vyšlo 19. 8. 2010

- Dnes nabízíme našim čtenářům
interview s ruským radiofyzikem a
akademikem Nikolajem Levašovem.
Podělí se s námi o svou vizi událostí,
které se odehrály v létě 2010 v Rusku.

Pod iontovou čočkou

- Tématem našeho rozhovorou jsou
tzv. přírodní anomálie a kataklyzmata,
která se odehrála v létě 2010 v naší zemi. Tento rok byl nazván
nejstrašnějším rokem. Lidé jsou vyděšení a dychtí se dozvědět, jaký osud
může očekávat lidstvo v budoucnu. Škála přírodních katastrof, které se dějí
na celém světě, je bezprecedentní. Ruští vědci a meteorologové na základě
pozorování počasí po 130 let a na základě pěti miléniových záznamů z
různých historických pramenů dosvědčují, že v Rusku dosud nikdy nebylo nic
takového pozorováno.

- Jde o to, že to ani nemohlo být pozorováno, protože to, co se děje teď, alespoň v
Rusku, je důsledek současné aplikace geofyzikální a klimatické zbraně. Pokud jde o
mě, pozoruji něco podobného poprvé. Američané použili klimatickou zbraň již
několikrát. Zejména ji použili proti Evropě v r. 2003, kdy bylo umělé extrémně horké
počasí vytvořeno např. ve Francii, aby donutili evropské země nakoupit geneticky
upravené potraviny vyrobené v USA. Jak je všeobecně známo, Evropa trvá na přísné
pozici ohledně konzumace organické stravy. To je pro USA velmi nevýhodné, a snaží
se vše ovládat, včetně „vezdejšího chleba“ všech lidí, a chce, aby vše bylo závislé na
jejich vůli a přání.

Mimochodem, geneticky upravené potraviny ovlivňují reproduktivní funkce organismu.
Výzkum prokázal, že pokud budou lidé konzumovat geneticky upravenou stravu,
stanou se ve druhé až třetí generaci neplodnými. Jinými slovy, není potřeba
rozpoutávat žádnou válku, aby lidé museli umírat. Z nějakého důvodu bílá rasa,
nejméně početná v populaci, je zde hlavním cílem. V r. 2003, kdy byla proti Evropě
použita klimatická zbraň (Francie, Španělsko), byla srpnová teplota v některých
oblastech více než 60°C! Mnoho lidí tehdy zemřelo. Když byla zjištěna příčina této
události a zbraň byla zničena, teplota ostře poklesla k normálu a začalo pršet. Později
některé zprávy masmédií hlásily, že nad Evropou zmizela ozonová díra.

http://:@www.levashov.info/English/Articles/Anti-Russian%20Anticyclone-eng.html
http://:@2.bp.blogspot.com/-GEUFmPCfN-Q/TdrN29qeJAI/AAAAAAAAF8k/LQY3W5Gj4Pw/s1600/po%25C5%25BE%25C3%25A1r.JPG


- 2 -

- Sama od sebe?

- Klimatická zbraň je velmi primitivní, ale spolehlivý nástroj. Zdá se, že musí jít o něco
velmi složitého, ale ve skutečnosti je to prostý systém, který je všeobecně znám a byl
vyvinut  i  v  Sovětském svazu.  Avšak po pádu SSSR bylo mnoho vědců přetaženo do
USA, kde byly pro ně vytvořeny příznivé podmínky, a oni dokončili výzkum, který
začali v SSSR. Pozemské stanice a vzdušná pole, která umějí vytvářet mocnou radiaci,
byla  vytvořena  na  Aljašce,  v  Grónsku  a  v  Norsku.  Také  satelity,  které  jsou  na
synchronních oběžných drahách a poskytují televizní vysílání, telefonování a další
komunikace, mohou nést vojenské vybavení.

Satelit je na synchronizované oběžné dráze, když rychlost jeho rotace odpovídá
rychlosti rotace Země. Tak jsou satelity jakoby zavěšeny nehybně nad jistým bodem
zemského povrchu. Právě tento druh satelitů má nizkoenergetické vysílací a přijímací
antény, protože získávají energii, aby mohly řídit mikrovlnnou radiaci. Satelity namíří
mocnou radiaci na nějakou oblast Země, kterou si zvolí ti, kteří koordinují podobné
akce, z pozemských stanic na Aljašce, Norsku či Grónsku, aby vytvořili iontovou čočku
na určeném místě.

Co je iontová čočka? Když tyto satelity vysílají radiaci, současně si ji vysílají i mezi
sebou. Tak vznikne superpozice z mnoha satelitů a vytvoří stojatou vlnu na
potřebném místě a v potřebném objemu. Vlna je pumpována na takovou úroveň, že v
horních vrstvách atmosféry, kde je ozon a kde se pohybují satelity, dojde k ionizaci.
Ochranná vrstva zmizí; pak se objeví ionty, které již nechrání povrch Země, a na Zemi
začne proudit touto dírou mocný paprsek vesmírné radiace, včetně nebezpečného
gama záření. Je zřejmé, že když se otevře takové „okno“, všechno na povrchu Země
bude spáleno; to bylo pozorováno r. 2003 ve Francii, Španělsku a dalších zemích
západní Evropy. Když bylo zničeno satelitní zařízení odpovědné za takovou hrůznost,
pekelné horko skončilo a vše se jednou provždy vrátilo k normálu. Další roky v srpnu
často pršelo, což se nikdy předtím nestalo, a teplota byl mezi 20 a 25°C.

- Byla situace v Rusku stejné povahy?

V  letošním  létě jsme  měli  totéž  v  Rusku,  avšak  v  horší  verzi.  Proč?  Zaprvé,  byla
vytvořena enormní iontová čočka nad Východoevropskou nížinou, a vědci to potvrdili,
dle jejich dat se ozonová vrstva zmenšila v této oblasti o 43%! Prostě, objevila se tam
obrovská ozonová díra. Horko ozonové díry nevytváří; ty vznikají v horních vrstvách
atmosféry,  kde  jsou  teploty  velmi  nízké,  a  proto  vysoké  teploty  a  horké  léto  nikdy
nezpůsobily zmenšení síly ozonové vrstvy a vytvoření díry.

Tato anomálie je zřetelně umělého původu. Mimoto, ozonová díra se nemůže vytvořit
nad Východoevropskou nížinou z mnoha dalších důvodů, které zde nyní nebudeme
rozebírat. Navíc k mocné iontové čočce a silnému ultrafialovému záření a tvrdé radiaci
z vesmíru, které proudily nad nechráněné území, byla použita takzvaná geofyzikální
zbraň. Její účinek spočívá v tom, že horko nepřichází odshora, ale odspoda. Jinými
slovy, jisté technologie, které teď nebudu specifikovat, ovlivňují termální konduktivitu
zemské kůry, a výsledkem je, že ta se ohřívá zevnitř. Je známo, že v té oblasti je kůra
velmi tenká.

Odspoda se smažíme, odshora pečeme.

- To je velmi zajímavý moment. Můžete o tom říci něco více? Existuje obecné
mínění, že neexistují síly ani schopnosti, které by mohly provést takovou věc.
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Kdyby lidé vědělil, co se ve skutečnosti dělo na Zemi v posledních 20 000 letech a co
se stále ještě děje, zrevidovali by mnoho absurdních dogmat, která byla vtlučena do
jejich hlav, ani nevědí proč ... Dobrá, dokončím tedy výklad o oteplování planety
zevnitř. Podstata geofyzické zbraně je následující: zemská kůra není nejzranitelnějším
místem. Naopak,  je  nejspolehlivější.  Avšak jak je všeobecně známo, pod ní  je  hořící
horké magma. Nejtenčí vrstvy kůry, které jsou přímo v kontaktu s magmatem,
přestože mají nízkou tepelnou vodivost, se tedy ohřívají, což vede k tomu, že se mírně
ohřívá i povrch. Jestliže se tepelná vodivost nízkých vrstev zemské kůry zvětší, pak
začne magma fungovat jako horká pánev a silně ohřívá horní vrstvy kůry.
Samozřejmě k tomu nedojde tak rychle jako na skutečné pánvi – olej nebude prskat –
ale teplo v horní vrstvě zemské kůry bude zřetelné. Nastává tzv. efekt horké smažicí
pánve.

Takže už máme dva ohřívací systémy – odshora i zevnitř Země.

Když byla klimatická zbraň vyřazena, velmi rychle se obnovila tepelná rovnováha, ale
„horká smažící pánev“ – ohřátá zemská kůra – nemůže vychladnout rychle, ani když
se obnoví normální tepelná vodivost. Takže tyto dva zahřívací systémy vytvářejí něco
jako termální past pro anticyklónu. Když přišla na naše území, dostala se do této pasti
a  zastavila  se.  Zůstala  tiše  stát,  nikam  se  nehnula  po  jeden  a  půl  měsíce!  Něco
takového se v přírodě nikdy nemůže stát. Anticyklóna nemůže bez hnutí stát na místě
půl druhého měsíce.

Nemůže to být přírodní jev. V přírodě se stále něco děje: nějaké procesy, změny
tlaku, pohyby vzdušných mas, atd. V nejlepším případě anticyklóna může stát na
místě pár dní. Cyklóna nad Ruskem se začala pohybovat teprve tehdy, když byly
zničeny klimatická i geofyzická zbraň. Klimatická zbraň byla zničena 20. července.
Poté začalo pršet v celé Evropě a teplota se vrátila k normálu. Jak si vzpomínáte,
červenec byl v Evropě také velmi horký, teploty dosahovaly 40 – 45°C, a nebyla ani
kapka deště. Po 20. červenci začalo pršet v Evropě i v Rusku do několika hodin poté,
co byla klimatická zbraň zničena.

- Ale pak se horko vrátilo?

- Ne, nevrátilo, dále pršelo. Ale teprve až byla zničena geofyzická zbraň, 22. července,
anticyklóna se začala pohybovat. Vlastně od 20. července v Rusku téměř pravidelně tu
a tam pršelo, jak v Moskvě, tak v regionech. Alespoň na Sibiři, kde bylo také
extrémně horké počasí, začalo pršet a teplota rychle poklesla – ze 40°C na 20-22°C!
Ale „horká smažící pánev“ ve Východoevropské nížině, kde jsme my, nemohla
okamžitě vychladnout, i když se anticyklóna pohnula a začalo pršet. 24. července
jsem měl  svou pravidelnou měsíční schůzku se svými čtenáři  v Moskvě, kde jsem je
informoval, že klimatická i geofyzická zbraň byla zničena 22. a 22. července. Poté
jsem dostal vzkaz, že poblíž Samary zmizelo několik jezer v puklinách na dně během
několika hodin.

Víte, normálně, když je velké horko, jezera se mohou vypařovat a stát se mělčími, a v
bahně na dně se mohou objevit pukliny, jak postupně vysychá. Ale v tomto případě
jezera nevyschla; byla plná vody, a když se ztratila pod zem, byly na dně zjištěny
obrovské  pukliny.  Ukazuje  se,  že  pukliny  se  objevily  na  dně pod  vodou,  což  se
nemohlo stát kvůli horkému vzduchu, ale kvůli horké půdě, jinak řečeno kvůli horké
zemské kůře. Bylo několik podobných zpráv, které toto oznámily.

Nejzajímavější na této historce je, že horko trvalo měsíc a půl a nespadla ani kapka
deště.  Nicméně,  tehdy  nedošlo  ani  k  jednomu  ohni,  i  když  teplota  byla  vysoká  a
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všechno vyschlo. Avšak jakmile byly obě zbraně zničeny a začalo pršet, náhle
zachvátily zemi požáry, a jejich příčinou bylo žhářství.

Otázkou je, proč nebyly požáry dříve? Vzpomínáte si na situaci kolem Moskvy v r.
2002, kdy hořela kolem rašeliniště, a auta s vojáky padala pod zem, protože rašelina
hořela zevnitř a doutnající oheň vystřeloval ven a vše spaloval?

- Jistě, to si všichni pamatujeme. Mimochodem, teplota v kraji Orlovskaja
byla  v  té  době 40-45°C  a  nebyl  tam  ani  jediný  oheň!  Stejná  situace  byla
pozorována v Tambovském kraji.

- Tehdy byla teplota 30-35°C, ne více, a nyní byla průměrná teplota 35°C, ale nikde
žádné požáry nebyly, až do 20. července! Teprve až po zničení obou zbraní začalo
Rusko hořet. Nezdá se to podivné? Ohně se často objevily na místech, o které měl
někdo zájem; z nějakého důvody potřebovali právě tyto oblasti. Někdo chtěl vyčistit
tyto oblasti pro své vlastní účely. Bylo to žhářství, určitě, ale většina žhářských útoků
se odehrála v blízkosti vojenských strategických objektů, kde byla skladována munice.
Byla odvezena údajně z důvodu zabránění explozi, ale kdo ji odstranil, kam a proč,
nikdo neví. Také některá výzkumná a průmyslová centra, která vyvinula a vyrobila
nejnovější zbraně pro ruskou armádu, shořela.

- Náhodné ohně dále ohrozily i jaderné elektrárny Sarov a Sněginsk. Komu by
to prospělo, kdyby tato centra byla zasažena ohněm?

- Nu, komu myslíte?

- Ale to by zasáhlo všechny!

-  Oni  na  to  nemyslí.  Já  myslím,  že  v  první  řadě to  je  výhodné  pro  USA  –  nevidím
nikoho dalšího, kdo by z toho mohl mít prospěch. Protože jedině oni mají prospěch ze
zbraně, o níž právě mluvíme, a kterou mají.

(Pokračování.)
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Nikolaj Levašov: O klimatických zbraních 2. část

Zdroj: http://www.levashov.info/English/Articles/Anti-Russian%20Anticyclone-
eng.html

Máte absolutní pravdu, když říkáte, že tento typ zbraně byl vyvinut v USA a
SSSR téměř současně. - - Máte také pravdu, že naši vědci a badatelé pracující
v této oblasti se z různých důvodů octli v USA. Stalo se zřejmým, že počasí
může být ovlivňováno. Byli jsme již připravování na tyto věci, když pan
Lužkov (starosta Moskvy) rozptyloval mraky nad Moskvou před přehlídkami a
dalšími veřejnými shromážděními. Stalo se to již běžnou věcí. Otázkou je, zda
máme vědce, kteří jsou schopni chápat, co se děje. Proč nejsou žádné zprávy
o této věci a proč se neděje nic, co by neutralizovalo takové anomálie? Co je
to? Vyhlásil někdo Rusku válku?

Válka byla vyhlášena již dávno.

Hurikány a ohně měly těžký dopad na úrodu.

Kdyby klimatická a geofyzikální zbraň nebyla zničena, jak říkáte, jaké dopady
bychom museli očekávat?

Myslím, že chtěli dostat Rusko na kolena. Plánovali spálit úrodu a donutit Rusko, aby
si  koupilo  jejich  geneticky  upravené  obilí.  To  je  genetická  zbraň.  Hovořilo  se  o
zakoupení 15 miliónů tun tohoto obilí v USA. Vladimír Putin zde provedl velmi
správnou politiku, když zrušil vývoz ruského obilí a řekl, že nejprve musíme vyřešit
své vlastní problémy.

Nedávno byla mezinárodní schůzka na obilné burze v Paříži, kde se
diskutovalo o růstu ceny kukuřice. Je zajímavým faktem, že od r. 2002, kdy
hořela rašeliniště a situace byla velmi podobná jako nyní, bylo mnoho
informací o tom, že Sovětský svaz kupuje pšenici v USA.

O roce 2002 nemohu nic říci. Celá situace by musela být analyzována.

Proč jsme reagovali v tomto létě tak pomalu a neobratně, jako postižení
paralýzou?

Myslíte, že toho můžete mnoho udělat, když je např. atomová bomba již shozena?
Myslím tím běžnými prostředky?

Aha. Ukazuje se, že jsme byli postaveni před hotový fakt.

Bohužel, vojenské technologie, včetně klimatických zbraní, mohou pouze škodit.
Mohou shodit bombu, nebo něco podobného, a použít klimatickou zbraň, která bude
mít  devastující  následky.  Ale  když  je  akce  provedena,  jsou  neschopni  s  tím  něco
udělat. Dám vám příklad pro objasnění. V únoru 2009 Američané vytvořili mocné
hurikány a namířili je na západní Evropu, zejména na Francii. Bylo zničeno několik
satelitů, které byly součástí hurikánového systému. Vzpomínáte si na informaci, která
prošla médii, že spadl a shořel satelit, který se srazil s ruským? Takže, na Evropu mířil
mocný Američany uměle vytvořený hurikán ze západu, z Atlantického oceánu. Když
byly zničeny satelity, ti, kteří je zničili, obrátili hurikán a ten šel opět do USA. Bylo to
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poprvé v historii USA, kdy hurikán v únoru dopadl na východní pobřeží. Kdyby s tím
byli mohli něco udělat, určitě by to udělali, ale nemohli.

Proč to dělají, když nemají tušení o následcích?

Myslí si, že mohou provádět tyto špinavé triky, aniž budou chyceni a potrestáni. Mají
tuto zvrácenou logiku: když soused trpí, my se cítíme dobře. Vždycky měli takovéto
zvrácené principy.

Když hoří rašeliniště, vzduch je těžce kontaminován a plný zplodin spalování
a dalších nečistot. Nikdo to dosud nestudoval a neví, jaký účinek to může mít
na lidi. Děti, těhotné ženy a nemocní lidé dýchají toto znečištění. Je známo,
že malé částie sazí se mohou shromažďovat v plících a nelze je odtud dostat.
Co se stane s Moskvany a návštěvníky Moskvy, včetně diplomatického sboru
a zahraničních turistů?

Věřím,  že  tato  špína  vyjde  nakonec  časem  z  plic  s  pomocí  hlenu.  Ti,  kteří  toto  vše
způsobili, nemyslí na zdraví lidí. Myslíte, že se starali o to, co bude s lidmi?

Ale to je ta nejreálnější genocida prováděná před očima celého světa!

Myslíte si, že začala až dnes? …

Já to stěží mohu pochopit. Tyto hrátky s počasím se odehrávají na malé
zeměkouli, kde žijeme my všichni. Je například možné na nějakou dobu
zablokovat anticyklónu a popel nad Moskvou a Ruskem, ale dříve či později to
vítr roznese po celém světě. Kde je logika jejich činů? Pokud je všechno tak,
jak říkáte, pak genetický modifikované obilí není jediným a hlavním cílem?
Jak dlouho chtěli udržovat antickyklónu a kritickou ekologickou situaci nad
Moskvou a Ruskem?

Neznám jejich plány podrobně, ale nepochybuji, že plánovali udržovat tuto situaci
déle, aby všechno spálili a proměnili Výchdoevropskou nížinu v poušť s veškerými
neblahými následky. To, co říkáte o škodlivých zplodinách, v tom je něco pravdy, ale
lidské plíce se mohou vyčistit pomocí hlenu a odstranit toxiny, ne tak rychle, jak by si
člověk přál, ale nakonec se vyčistí. I plíce kuřáků, kteří přestanou kouřit, se během
času vyčistí.

Úmrtnost v Moskvě v tomto období prudce vzrostla, ale mrak kouře byl právě
tak i dalších dvou tuctech regionů. Podle dnešních oficiálních statistických
údajů zemřelo 100 lidí v ohni. Nemáme jiný zdroj dat. Co je škodlivější, kouř
nebo horko?

Masová úmrtnost v Moskvě nenastala kvůli ucpání plic, ve většině případů byla
způsobena šokem z horka. Staří lidé mohou mít slabé srdce a vaskulární choroby a
nemohou vydržet takové horko a znečištěný vzduch. Do červena rozpálené zdi domů
přeměnily domy v sauny, kde nebylo úlevy ani v noci.

Takže lidé nebyli připraveni na něco takového.

Určitě.  Staří  a  nemocní  lidé  to  nemohou  vydržet.  I  poměrně zdravý  člověk  může
utrpět tepelný šok s hroznými následky, pokud je po dlouhou dobu vystaven slunci
bez dostatku pitné vody.
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To  jsem  zažila  sama,  když  jsem  uvízla  v  dopravní  zácpě v  autě bez
klimatizace. Projížděli jsme tunelem v Nové Rize, nebyla tam ventilace a já
jsem dostala tepelný šok.

Proto  i  zdravá  osoba  může  zemřít  na  šok  z  horka,  pokud  nemá  dostatek  tekutin  a
ochlazování. A to nemluvíme o starých a léky užívajících lidech, kteří mají oslabený
organismus. Toto přehřátí bylo pro ně prostě smrtelné. Ke stejné věci došlo v Evropě
v r. 2003.

Podle některých údajů zemřelo tehdy ve Francii horkem 15 000 lidí.

V roce 2003 dosáhla teplota v některých oblastech Francie 60°C! Když byla klimatická
zbraň zničena, teplota se rychle snížila na 25° a začalo pršet.

Proč se Evropa stala cílem spolu s Ruskem?

Myslím, že to není náhoda, že podobná akce byla podniknuta proti Rusku a částečně
proti Evropě v roce 2010. Podle předpovědí amerického jasnovidce Edgara Cayce,
který četl informace z budoucnosti a napsal 150 000 předpovědí, které se uskutečnily,
tedy podle něj se v r. 2010 Rusko mělo pozvednout na základně novou úroveň. Měla
být vytvořena nová společnost s dramaticky novým přístupem k přírodě a k světu.
Rusko se stane světovým vůdcem a žádná jiná země ho nepřekoná, a celý svět ho
bude následovat. Nakonec zaujme místo, které mělo zaujmout už dávno. Je vysoce
pravděpodobné, že meteorologické útoky se mohly vztahovat k tomuto momentu,
protože Američané čtou Cayce, doufám, a perfektně vědí, že když se splnilo 150 000
předpovědí na 100%, pak se musí splnit i toto. Jak by tomu mohli zabránit? Mohu to
udělat tak, že zničí ty, kteří mohou vytvořit novou společnost, která by mohla
existovat na principech spravedlnosti, nikoliv rovnosti.

Veřejné mínění bylo ostře rozděleno do dvou velkých skupin. První začala mít
podezření,  že  se  s  počasím  děje  něco  nepravého,  a  dohadovat  se,  že  se
možná události odehrávají tak, jak jste právě řekl. Druhá skupina se
domnívá, že všechno, co se stalo, bylo výlučně přírodním jevem, z důvodu
klimatické změny, přemístění pólů, skleníkového efektu, globálního
oteplování atd.

Ano, klima se mění. Vžycky to tak bylo. Ale to, co se děje tady, je něco úplně jiného.
Žádná klimatická změna by nemohla udržet anticyklónu bez pohybu na jednom a tom
samém místě po dobu jednoho a půl měsíce! Žádná klimatická změna nemůže
způsobit, aby se ohřívala zemská kůra zevnitř tak, že jezera náhle zmizí pod zemí v
trhlinách ve svém dně. Zde je jiná situace. Nevědomost je ten nejhorší stav, v němž
se lidé mohou nalézat. Proč? Pokud něco nechápou nebo neví, neznamená to, že to
neexistuje. Bohužel Rusové nejsou ti nejsčetlejší lidé na světě, stejně jako za doby
Sovětského svazu. Kdyby lidé více četli, pak by věděli, že ruští hackeři se prolomili na
webové stránky a získali odtud dokumenty ukazující, že globální oteplování je fikce
vymyšlená těmi, kteří používají klimatické zbraně, aby zakryli své odporné aktivity.

(Pokračování.)
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Nikolaj Levašov: O klimatických zbraních 3. část

http://www.levashov.info/English/Articles/Anti-Russian%20Anticyclone-eng.html

Vědecké oteplování

Prezident České republiky Václav Klaus vyzval vědeckou a politickou obec,
aby se vzdala za vlasy přitažené hypotézy o globální změně klimatu z důvodu
lidské aktivity. Český vůdce pronesl svůj projev „Pohled z Prahy na Evropu,
globální oteplování a ekonomická krize“ na universitě Columbia a odhalil
problém globálního oteplování jako vědeckou a politickou fikci. Mimochodem,
existovala zpráva NASA varující o tomto druhu sucha a horka v Rusku, o níž
se nyní hovoří jako o historickém faktu.

Je to tak. Proč si potřebují vymýšlet teorii o globálním oteplování? Samozřejmě, je to
špatné, že lidské aktivity ovlivňují negativně životní prostředí, ale do atmosféry
vypouštějí pouze méně než 1%  oxidu uhličitého, a zbylých 99% je výsledkem
planetární aktivity. Proto lidstvo nemůže mít významný podíl na tomto stavu, ani na
vzniku a vývoji termálního a skleníkového efektu. Lidstvo si pouze ničí životní
prostředí. Lidský podíl vlivu je menší než 1%!! Myslím, že není třeba komentářů.
Mimoto je již faktem, který byl opakovaně prokázán, že teorie globálního oteplování je
hoax, a byl speciálně vytvořen speciálními službami Světové vlády, aby zajistil jejich
beztrestnost. Dnes dochází v Rusku k anomálním klimatickým jevům, a oni mohou
říci: Vidíte, my jsme vám to říkali.

NASA před tím varovala.

Ano, NASA varovala. To je právě to mlžení. Teorie globálního oteplování je podvod! To
nejsou moje slova, je mnoho důkazů, které je možno najít i na Internetu. Je
politováníhodné, že mnozí lidé o tom nejsou informováni. Situace je následující. Oni
nejprve vytvoří mýtus o globálním oteplování. Nezaměňujte ho s klimatickou změnou,
protože  k  té  docházelo  vždy  a  je  to  normální  jev.  Ale  my  mluvíme  o  globálním
oteplování, které je údajně způsobováno člověkem. Proč? Účel je jednoduchý: když
nastane taková situace jako ve Francii a v dalších státech Evropy v r. 2003 a v Rusku
tento rok, mohou to vysvětlovat tak, že je to účinek globálního oteplování, nikoliv
akce nějaké klimatické zbraně. A hlavně, varovali nás předem!

Zapalování požárů … z oblohy

Je zvláštní, že první sociální skupina, kterou jsme zmínili, podala fakta
dokázaná našimi vojenskými odborníky a meteorology. Můžeme jim věřit či
ne, můžeme je ověřovat či odmítat, ale jsou to alespoň nějaká fakta. Druhá
skupina založila své mínění čistě na emocích. Říkají, že je to nesmysl,
delirium nebo šílenství, že se to nemůže stát, protože se to ještě nikdy
nestalo, atd. Otázka je: proč první skupina neukázala své pohoršení a
nedokázala chybnost argumentů druhé skupiny. Proč to neudělají?

Protože není co vyvracet. Když byly zničeny tyto dva typy zbraní, začaly ohně. Naši
pozorovatelé našli spojení mezi nimi a nočními lety americké bezpilotní vesmírné lodi
O37A nad Ruskem. Tato loď je dostatečně velká, aby mohla nést silný laser. Podivnou
„náhodou“ došlo k silným požárům vždy po přeletu nad ruským územím. Dostal jsem
zajímavou zprávu od svědků, kteří viděli, jak náhle vzplála pole. Samozřejmě,
normálně je termální infračervená radiace neviditelná, ale může být viditelná v kouři

http://:@www.levashov.info/English/Articles/Anti-Russian%20Anticyclone-eng.html
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v okamžiku, kdy je zahájena, pohybuje se a způsobuje oheň. To není jenom
předpoklad. Lidé viděli, jak se náhle objevil plamen, pak kouř a paprsek z nebe,
zapalující oheň. Proto byla učiněna souvislost mezi lety americké vesmírné lodi nad
naším územím a novými ohnisky silných požárů.

To je velmí závažné tvrzení. Jsou o tom nějaká fakta a svědectví?

Ano, máme prohlášení svědků a informace od vesmírné kontrolní služby. Tady je
prohlášení Gregorije Sviridova, který poslal následující zprávu 6. srpna v 15.14 hodin
moskevského času. „Včera v 6 odpoledne jsem osobně viděl, jak pole přiléhající k lesu
vzplálo od laserového paprsku přicházejícího z oblohy. Obloha byla víceméně jasná,
nebyly  na  ní  žádné  objekty,  což  znamená,  že  paprsek  mohl  vycházet  ze  satelitu  či
jiného vesmírného objektu. Oheň vzplanul náhle na prostoru dvou metrů čtverečních,
rychle se rozšířil po celém poli a směřoval k lesu. Když se vznesl nahoru černý kouř,
uvnitř tohoto kouře bylo vidět otáčející se bílý paprsek o průměru pera, který
chaoticky běhal uvnitř kouře. Taakže to vypadá, že tento tenký paprsek zapálil onu
oblast dvou metrů čtverečních.“ Jak mohl obyčejný člověk vědět o takovýchto věcech?

To je velmi zajímavé.

Dovolte mi pokračovat ve zprávě. „Pravděpodobně měl paprsek původně jinou sílu.
Kdyby měl barvu bílé křídy, nebyl by viditelný v armosféře. Pouze černý kouř umožnil
vidět  polovinu z něho. V bílém kouři  ho nikdo neuvidí.  Takže není  překvapující,  že si
lidé toho nevšimnou, protože tento druh paprsku není vidět ani ze satelitu, ani
z vesmíru. Je to ten nejreálnější čin sabotáže. Mají o tom nějaké informace ti, kteří by
to měli vědět? Pokud to vědí a zakrývají to, pak jsou nepřáteli lidu a státu. Opakuji, že
jsem neviděl paprsek přicházející z oblohy na zem, viděl jsem ho pouze v oblaku
černého kouře.“

Ten člověk nechápe, že viděl činnost silného termálního laseru. Jak jsem předtím řekl,
naše tajné služby také vypozorovaly vztah mezi lety O37A, která může nést laser nad
naším územím a objevením silných požárů podél dráhy jejího letu. Samozřejmě
infračervený laser je neviditelný v atmosféře, černý kouř ho činí viditelným. Jeden
člověk viděl, jak tento paprsek zapálil oheň na poli a namířil ho do lesa. Pokud nebyla
na obloze žádná letadla ani jiné létající objekty, mohlo to být uděláno jen z velmi
vysoké oběžné dráhy, a pak ani létající objekt ani paprsek nejsou z povrchu země
viditelné  pouhým  okem,  kromě toho,  když  se  paprsek  octne  v  černém  kouři.  To  je
důkazem, že šlo o infračervený laser.

Ale někteří zahraniční astronauti si z toho tvrzení dělali legraci.

Dám vám příklad, abyste pochopila, jaká je svoboda mínění na Západě.

Žil jsem 15 let v USA a mohu říci, že tam není vůbec taková svoboda, jak prohlašují.
Znal  jsem  se  s  ředitelem  zpravodajské  agentury  CNN  v  San  Francisku.  Řekl  mi,  že
několik novinářů prohlásilo, že mají materiál o tom, jak agent „orange“, chemická
zbraň použitá ve vietnamské válce, postihla veterány a jejich potomky. TV program
odhalil, že nejen veteráni z něho těžce onemocněli, ale i jejich děti a vnoučata se
narodily s psychickými a fyzickými deformacemi a patologiemi. Kissinger okamžitě
zavolal Turnera a nařídil: „Ti bastadi by měli být zastřeleni a dáni na černou listinu, a
okamžitě by se mělo vyhlásit odmítnutí tohoto materiálu.“ To je ta americká
vychvalovaná svoboda projevu. Myslím, že není třeba dalších vysvětlení.
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Nevědomost je nejhorší rádce

Opravdu, není třeba. Nyní se Rusko musí vypořádat s následky požárů a
dalších událostí a zotavit se.  Myslíte, že by mělo být vydáno prohlášení nebo
zpráva pro světové společenství, anebo dovolit, aby události léta 2010
v Rusky byly považovány za přírodní katastrofu?

Nemohu říkat jiným, co mají dělat. Pokud jde o mě, jednám. Dnes byl v televizi STS
program „Infomania“, kterého jsem se zúčastnil a mluvil tam o požárech v Rusku, i
když tomu věnovali pouze několik sekund z třicetiminutového rozhovoru.
Pravděpodobně měli „důležitější“ informace k vysílání. Nezáleží na tom, jaké ohlasy
byly před mými slovy či po nich, protože pokud mě slyšel nějaký člověk se zdravým
rozumem, mohl pochopit, že ty věci jsou opravdu horké v přeneseném i přímém slova
smyslu.

V případě, že někdo hlasitě tvrdí, že jde o hoax či něco podobného, radím položit si
následující otázku: Kdo to zpívá?

Minulý týden v pátek filmový štáb „Vojenského tajemství“ zaznamenal moje interview,
kde jsem vyjádřil svůj názor na toto vše. Každý si může křičet, co chce, a vymýšlet si
pohádky o globálním oteplování, ale je faktem, že globální oteplování už bylo
odmaskováno. Bohužel není dosud mnoho lidí, kteří to vědí, což je kořenem zla. Lidé,
kteří  se  o  nic  takového  nezajímají,  jsou  nadále  klamáni.  Ale  jsou  nevědomí  a
nechápou, že když byla vyřazena z činnosti klimatická zbraň, systém, který způsobil
ohřívání Země zevnitř nemohl být stabilizován ihned. K vychladnutí je třeba čas.

Mimochodem, oni opět předpovídají, že teď je malá pauza, po níž se vše
může opakovat. Bohužel meteorologové nedělají mnoho chyb, i když si to
z celého srdce přeji. Už bylo 40°C i více. Nyní říkají, že se vše může opakovat.

Zaprvé, dříve nikdy nemluvili o nějaké pauze. Všichni na to zapomněli. Řekli, že horko
bude trvat po celý srpen, když náhle teploty klesly. Pak začali mluvit o pauze. Oni
nevědí, co se děje, řeknou vám cokoliv. Jestliže znovu bude použita klimatická zbraň,
pak se horko vrátí. Ale já myslím, že ne. A pokud ano, pak bude opět a opět zničena.

Je tady ještě jeden jev. Nedávno byly v Evropě rozsáhlé záplavy.

Je tady nějaké spojení mezi těmito věcmi?

Řeknu vám své hledisko. Když byla  zničena klimatická zbraň a anticyklóna se začala
pohybovat, situace v Evropě se začala normalizovat a začalo pršet. Teplota do 20.
července byla více než 40°C a poté klesla na 20-24°C, čili níže než obvykle.
Povětrnostní fronta se pohnula z Ruska. Když ti, kteří použili klimatickou zbraň,
pochopili, že situace se začíná zlepšovat, podnikli další krok. Myslím, že ve vesmírném
prostoru nad západní Evropou byly rozprášeny jisté látky, zejména nad Polskem a
Německem, aby zabránily vzdušným masám z Atlantického oceánu spustit vodu nad
územím Ruska.

V Kaliningradu již začalo pršet, ale pak déšť zastavil na naší hranici a začal zaplavovat
Evropu. Mám veškeré důvody se domnívat, a dokonce tvrdit, že k tomu došlo přesně
takto. Jsou metody, jimiž vzdušné proudy nesoucí vlhkost mohou být rozprášeny
speciálními aerosoly a voda spadne na potřebném místě. Je to nesmírně primitivní
metoda.
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Otázka je: pro koho pracují naši předpovídači počasí, kteří začali hlásit, že vlna horka
se vrátí?

Proč předpovídači počasí vyvolávají takovou hysterii? Jejich chování je
cynické a nemorální. Lidé umírají, vzrůstá úmrtnost, Moskva se dusí kouřem,
a Rusko hoří! Tak to říkali. Další teplotní rekord překonán! Hurá! Jako by to
bylo bitevní pole. Namísto aby dali lidem nějakou naději a podporu, útočí na
ně psychologicky. Je to jako ošklivý výsměch.

Jestliže někdo zjistí, kdo dává těmto předpovídačům granty, pak bude jasné, kdo za
tím stojí.

Takže, když se stalo známým, že rozptýlili nad Evropou chemikálie, které dehydratují
vzduchové masy, aby zabránili dešti vstoupit do Ruska, pak byly podniknuty jisté
kroky a ze severu přišel do Ruska chladný vzduch, který můžeme nyní pozorovat.

Jakou další špinavost nám připravují?

Ve válce je možné očekávat všechno. Domnívám se, že v září 2009 světová vláda
(sociální parazité) vyhlásila válku, především Rusku. Pokud jde o špinavé triky, které
mohou provést, nevím, nejsem specializován na odporné činy, moje mysl nepracuje
tak jako jejich.

Výborná odpověď. Děkuji vám.

Mohu říci pouze jedno: až se příště pokusí o něco špinavého, jsem si jist, že se najdou
metody, jak to neutralizovat.

Můj upřímný dík těm, kteří chrání lidí od klimatických a jiných hrůz. Je i třetí
názorová skupina, která směřuje k mysticismu smíšenému s očekáváním
apokalypsy. Ti čekají v r. 2012 soudný den.

Chtěl bych opět zdůraznit, že nevědomost a nedostatek informací je nejhorším
rádcem. Země již měla zemřít mnohokrát, jen za posledních 20 let. Naposledy v r.
2003. A vidíte, nic se nestalo.

Lidé mluví hodně o božím trestu za hříchy lidstva, které si má lidstvo
uvědomit. To je nyní dost rozšířený názor.

Lidé, kteří to říkají, nechápou, o čem mluví. Řeknu to ještě jednou. Lidstvo mělo
zemřít již dávno. Naposledy v r. 2003.

Co se mělo stát v r. 2003?

Planeta O se přiblížila k Zemi.

Historie se opakuje jako fraška.

Aha. Děkuji. Takže, co vlastně plánovali dosáhnout v r. 2010?
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Chtěli přivést situaci ke krizi. Jejich úkolem bylo zabránit Rusku, aby se uvolnilo ze
smrtelného zkrutu a aby začalo obnovovat život, o čemž mluvil nejen Cayce, který
popsal vše podrobně, ale i mnozí jiní jasnovidci v dávné i nedávné minulosti. Všichni
řekli, že obnova světa začne v Rusku. Vzestup Ruska je smrtí parazitického světového
systému, jehož centrem jsou USA. Proto je tam největší opoziční síla.

(Pokračování.)
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Nikolaj Levašov: O klimatických zbraních 4. část

http://www.levashov.info/English/Articles/Anti-Russian%20Anticyclone-eng.html

Je zajímavé, že když se podíváme do velmi vzdálené minulosti, vidíme téměř stejnou
situaci, i když na jiné kvantitativní úrovni. Nyní je situace na Zemi z mého pohledu
mnohem lepší. Takže, tohle všechno se odehrálo o něco více než před 13 000 lety,
když se migranti z Evropy, bílá rasa, přestěhovala na velký ostrov poblíž Střední
Ameriky. Proměnili rudou rasu, která tam žila, v otroky a vytvořili Říši Antů (Ants),
takzvanou Atlantidu nebo Antlan. V průběhu času začali tito migranti bojovat o
nadvládu nad světem a zaútočili na mateřskou říši bílé rasy. Výsledkem byla hrozná
válka a katastrofa, a pozemská civilizace byla vržena zpět na úroveň doby kamenné.
Měsíc Fatta spadl na Zemi, sklon pozemské osy se změnil, vznikly obrovské tsunami a
spláchly vše, co měly v cestě. Byla tehdy použita i nukleární zbraň, mimochodem.
Toto nejsou jenom slova, existují důkazy. Ale nejvíce šokující je fakt, že téměř stejný
příběh se opakuje na téměř stejném území za 13 000 let. Ano, téměř na stejném
místě a se stejnou mentalitou.

Se stejnou mentalitou, není to velmi podivné?

Je. Oni hrají stejné hry s počasím, které smetly Atlantidu s povrchu Země!!!

Ano. Potom Antové zkusili hrát hru se silami přírody, ale nyní je jiná situace. Ti, kteří
to dělají, si s nimi už nemohou zahrávat beztrestně.

Bohužel, v tuto chvíli trestají oni nás!

Už sami sebe velmi vážně potrestali. Vzpomeňte si na situaci v Mexickém zálivu.
Museli evakuovat lidi z té oblasti a v Chicagu byly zjištěny kyselé a arsenikové deště.

Řekli, že to udělali Rusové.

Opravdu? Rusové snad mají vinu za únik ropy v Mexickém zálivu? K tomu není co
dodat. Říkají nesmysly. Zničila je jejich chamtivost. Nesmějí vrtat tam, kde vrtali. Bylo
to velmi nebezpečné. Stýká se tam několik tektonických desek, proto je zemská kůra
velmi nestálá, a jakékoliv vrtání může mít stejný výsledek. Nelze vrtat na styku
zemských  desek,  a  není  to  jen  můj  úsudek.  Ale  oni  zoufale  chtěli  získat  větší  zisk.
Vidíme všichni, co z toho vzniklo.

Naše satelity s laserovými zbraněmi nelétaly nad územím USA, aby způsobily ohně!
Naopak, naše území a naše strategické vojenské objekty byly vystaveny ohni.

Když bylo  zemětřesení na Haiti, celý svět spěchal na pomoc. Když dopadlo
hrozné neštěstí na Rusko, papež pronesl speciální výzvu k pomoci. Kde
tenkrát byli naši přátelé s pomocí? Nyní je pomoc méně potřebná než před
časem.

Rusku nikdo nepomůže. Je tu samozřejmě několik přátel, ale nemají takovou moc,
která by jim dovolila jednat otevřeně, jinak by byli zničeni. Ruský car Alexandr III.
řekl svému synu: Rusko má jenom dva spojence: svou armádu a své loďstvo. Od té
doby  se  nic  nezměnilo.  Bohužel  Rusko  nikdy  nemělo  opravdové  spojence,  a  nikdy

http://:@www.levashov.info/English/Articles/Anti-Russian%20Anticyclone-eng.html
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nebude mít. Ti, kteří o sobě prohlašovali, že jsou spojenci Ruska, toho vždy využívali a
stále využívají pro svůj špinavý byznys.

Ukazuje se, že letos v létě se Rusko opět obětovalo a zachránilo Evropu.
Kdyby nebyla objevena a zničena klimatická zbraň, Evropa by hořela stejně
jako hořelo Rusko.

Vypadá to tak.

Britští vědci našli vysvětlení. Zdá se, že záležitost spočívá v jet streamu.
Říkají téměř totéž, co vy, z hlediska vědecké meteorologie. Mluví o
takzvaných blokujících událostech jako o jedinečných přírodních jevech. Ale
nikdo z nich neuznal, že když se něco zastaví jako o zeď, prostě řečeno, a
nehýbá se to ani sem ani tam, nemůže to být přírodním jevem.

Možná mají podezření, ale obávají se říci to jasně.

Možná je vědomí většiny lidí zablokováno stejným způsobem jako ta
anticyklóna.

Možná. Ale nejpravděpodobnější je, že mají strach promluvit, protože mohou přijít o
zaměstnání. Já jsem mluvil s jednou Ruskou, která prováděla výzkum o vlivu GMO na
myši. Objevila, že již ve druhé generaci se staly neplodnými. Podařilo se jí  dostat se
na mnoho mezinárodních sympozií, ale nyní je odevšad vyloučena. Zdá se, že nikdo
by neměl podobné věci studovat! Vědci, kteří nahlas prohlásili, že GMO je genetická
zbraň, přišli o své zaměstnání a granty. Co to znamená? Vědci, kteří dostávají své
platy od parazitů společnosti, se obávají říci cokoli, co by odporovalo mainstreamu, i
když by to rádi řekli. Protože ti, kteří byli dost odvážní, aby promluvili, byli okamžitě
propuštěni a zbaveni finančních prostředků a podmínek pro pokračování ve svém
výzkumu. Místo aby žili normální život, pouze přežívají.

Úmrtnost v Moskvě významně vzrostla a stále se ještě neví, jaké důsledky
bude mít tato kalamita v budoucnu. Vědci se obávají říci pravdu! Rusko opět
velice trpělo nejvíce ze všech.

Souhlasím. Stejná zbraň byla použita jak proti Rusku, tak proti Evropě. Jestli jsou
v Rusku vlivní činitelé a vědci, kteří, z mého hlediska, mohou být voláni
k zodpovědnosti za takový čin, jsou ochotni zradit vše, jen aby prošli. Proto musíme
tuto informaci zveřejňovat. Ne všichni lidé jsou tupí a lhostejní. Někteří se již probudili
a mnozí jsou v procesu probuzení, začali vidět a chápat, co se skutečně děje. Pevně
věřím, že tyto akce, které provedli paraziti proti Rusku letos v létě, neoddálí obrození
Ruska, ale naopak ho očistí a posílí.

Pátá kolona

Pokud jde o vlivné činitele: vyšlo několik hystericko emocionálních publikací
na téma „klimatická zbraň a mimozemšťané“. Je zajímavé, že autor jednoho
z těchto článků odjel s rodinou do Finska. Není zajímavé, proč?

Je to zajímavé.

Ale může se stát, že přijde čas, kdy nebude kam odejít?
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Zajisté.

Takže  Rusko by nebylo mělo žádnou šanci na přežití, kdyby nebyla použita
některá výjimečná opatření?

Ano, je to tak. Vlastně, kdyby nebylo těchto opatření, Země by byla zničena již v roce
2003. Vše je zde propojeno. Kdyby nebyla přijata podobná opatření už dříve, Země by
přestala existovat. Nikdo by o těchto problémech nediskutoval, protože lidstvo by
zmizelo. Ale nepřátelé lidstva se neuklidnili a nepřestali dělat ohavné věci. Z mého
hlediska je to smrtelná agónie parazitického systému, ale ten se ještě pokouší kopat. I
zajíc zahnaný do rohu může být nebezpečný. Avšak tato agónie přejde a bude to.
Jsem přesvědčen, že všechno bude v pořádku.

Takže skončíme náš rozhovor v pozitivní náladě. Může lidstvo a zejména
Rusko doufat v lepší časy? Ještě je tu jedna věc: zdroje z blízkosti NASA
důvěrně prozrazují, že Rusko bude mít letos velmi tuhou zimu.

Uvidíme. Minulý rok taky v zimě mrzlo.

Ale je tu asi něco, na co bychom měli myslet předem.

Víte, dokud zbraň není použita, není možno ji zničit.

Myslíte, že Rusko obnoví výzkum a vývoj v oblasti klimatických věcí?

Myslím, že nyní je lepší myslet na to, jak obnovit zemi. Zbraň by neměla být vyvíjena.
Měli by pracovat na protizbrani. Ale ta už existuje.

Aha.

Když jsou metody, jak obracet hurikány zpět těm, kteří je vytvořili, pak jsou i další
zajímavé technologie.

Mimochodem, k hurikánům. Stejní alarmisté rádi oznamovali, že z této těžké
situace nevyjdeme snadno, beze ztrát. Budou ještě větší kalamity, když
skončilo horko, a ještě ničivější: hurikány, tornáda, bouře, atd.

Já  vím.  Kdo  je  platí?  Oni  vykřikují  jenom  to,  co  jim  nařizuje  jejich  pán.  Bohužel,
v Rusku se nestane mnoho dobrých věcí, které by se mohly stát, jen proto, že je tu
ona pátá kolona. Avšak navzdory tomu, co chtějí, a jak mnoho kolem toho šílí, ztrácejí
jednu pozici za druhou velmi rychle.

Jestli jsou tu síly, které mohou jednat proti nim a mařit jejich plány –
samozřejmě že oni si své „hračky“ nezničí sami – pokusí se oni  neutralizovat
tyto síly?

Pokusili se o to a stále to ještě dělají. Nepodařilo se jim to. Myslím, že nejsou schopni
s tím nic dělat.

Může Rusko a Moskva spát klidným spánkem bez očekávání dalšího dne
zkázy či přírodních katastrof v nejbližší budoucnosti?
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Nu, ještě je příliš brzy na odpočinek. Nepochybně budou pokračovat ve svých
špinavých činech, ale věřím, že nakonec nic nezískají.

(Konec interview.)

http://orgo-net.blogspot.com/

http://:@orgo-net.blogspot.com/
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