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8 huizen in 2019

LOFAR STATIONS IN POLEN - ZAL HAARP
EQUIVALENT EEN EINDE MAKEN VAN DE
BEVOLKING?

odkrywamyzakryte.com/stacje-lofar

LOFAR, d.w.z. radioastronomiestations die zijn gemaakt als onderdeel van

de Europese LOw Frequency ARray (LOFAR) radio-interferometer, begon te

worden gebouwd nadat de eerste ervan waren geïnstalleerd in Nederland,

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Waarvoor? Theoretisch, om de

verste uithoeken van het heelal te verkennen. In de praktijk kunnen hun

activiteiten crimineel zijn voor de mensheid ...

Gelijk aan HAARP

HAARP is een onderzoeksproject dat is overgenomen door de Amerikaanse geheime

dienst na de dood van de eminente wetenschapper N. Tesla .

https://www.odkrywamyzakryte.com/stacje-lofar/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
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Het belangrijkste onderzoekscentrum werd opgericht in de buurt van de stad Gakona in

Alaska, waar een netwerk van onder meer gebruikte antennes in de lege staat

werd gebouwd . tot geheime militaire operaties.

Formeel zijn dit experimenten over de invloed van het elektromagnetische veld op het

weer - maar het is al bekend dat HAARP verantwoordelijk is voor een aantal

anomalieën in verschillende delen van de wereld.

foto.123rf.com

Orkaanbeheersing, plotselinge weersveranderingen, kleinere en grotere aardbevingen,

intense regen op korte termijn of onverklaarbare uitbarstingen - de overgrote

meerderheid van hen wordt veroorzaakt door de schokgolf die door HAARP wordt

gecreëerd.

Toen Amerikaanse wetenschappers, opgesloten in een basis in Alaska, de macht hadden

om de elementen te beheersen, werd er bij de Verenigde Naties gedebatteerd over een

nieuwe resolutie die activiteiten op het gebied van het beïnvloeden van het weer

en het beschermen van de sterrenhemel zou verbieden.

Op dat moment had echter niemand verwacht dat Europa geïnteresseerd zou raken in

soortgelijke experimenten en zijn eigen equivalent van Amerikaanse wapens zou maken.

En zo begon in het midden van Europa, medio 2010, het Europese equivalent

van het HAARP-systeem, genaamd LOFAR - afkorting voor Low Frequency

Array, of Low Frequency Network , te worden gecreëerd .

https://www.odkrywamyzakryte.com/haarp/
https://www.odkrywamyzakryte.com/chemtrails-haarp-czesc-i/
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Wat is LOFAR?

LOFAR is een multi -antenne radiotelescoop die gebruik maakt van het

fenomeen radiogolfinterferentie , die officieel astronomen dient om voorheen

onbekende fenomenen in het universum te ontdekken en te observeren.

Op de website van het Space Research Center van de Poolse Academie van

Wetenschappen kunt u lezen dat: de reikwijdte van het onderzoek van het instrument

zeer breed is, met inbegrip van onder andere astrofysica, vroege universum-kosmologie,

het probleem van planeetvorming, de evolutie van sterren en sterrenstelsels, het

bestuderen van de eigenschappen van het interstellaire medium en het bestuderen van

de ionosfeer.

Het hele LOFAR-systeem bestaat uit zo'n 25 duizend. antennes verspreid over heel

Europa , incl. in Nederland, waar het instrument op 12 juni 2010 officieel werd

ingehuldigd, in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

LOFAR-station

In Polen bevinden zich drie stations het meest naar het oosten: het eerste werd

gelanceerd in 2015 in Bałdy (nabij Olsztyn), en het volgende in Borówiec (nabij Poznań)

en Łazy (bij Krakau).

Na ich budowę i wyposażenie ówczesna minister nauki i szkolnictwa wyższego prof.

Barbara Kudrycka przyznała polskiemu konsorcjum POLFAR kwotę 25 792 000

zł.

Każda stacja składa się z dwóch zestawów pól antenowych po 96 anten każdy (łącznie to

192 anteny), odpowiednio na wyższy i niższy podzakres przedziału częstotliwości.
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Połowa pracuje w niskich częstotliwościach (LBA, Low Band Antenna), od 10 MHz do 90

MHz, a drugie pole antenowe (HBA, High Band Antenna) w wyższych zakresach

częstotliwości, od 110 MHz do 250 MHz.

Do funkcjonowania sieci LOFAR niezbędne jest ultraszybkie łącze internetowe, które

pozwala na przesyłane danych w czasie rzeczywistym do centrum zarządzania siecią w

Groningen (Holandia).

Echo złej sławy

Chociaż oficjalnie ośrodek  na Alasce ponoć zamknięto, to jednak niektórzy mają co do

tego wątpliwości i uważają, że tak naprawdę LOFAR jest kontynuacją programów

zmian pogody, kontroli nad umysłami ludzkimi i ogólnej inwigilacji, tyle że w

wielokrotnie większej skali.

Stacja LOFAR

I nie ma się co dziwić tym domniemaniom, bo jeśli przejrzymy punkty programu LOFAR

(dokładnie pomiędzy 800 a 900), zobaczymy, że obejmuje on także badanie zachowań

jonosfery:

800 Ionosphere

810 Traveling Ionospheric Disturbances

820 Fine-Scale Structure

830 Beacon Tomography

840 Diffraction Tomography
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850 Active Modification Studies

860 Passive Radar.

Z powyższego wynika, że program jednak zakłada próby sterowania i

oddziaływania na jonosferę i tym samym pogodę na świecie.

Poza tym te radioteleskopy to także wojskowe „podgrzewacze jonosfery”, czyli broń

falowa.

Z czym ma więc związek program LOFAR?

Ze śledzeniem, kontrolą pogody, a może ludzkich umysłów.

Na pewno ma silny związek z promieniowaniem, które stało się współczesną bronią

w kierunku wykańczania populacji (od problemów z płodnością po nowotwory).

Budowa tychże anten w Polsce zaburzyła również harmonię, np. warmińsko-mazurskiego

krajobrazu i sprawiła, że tamtejszy region stał się mniej atrakcyjny dla turystów chcących

wypocząć z dala od cywilizacyjnych zagrożeń.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub

artykułów powiązanych tematycznie.

Watch Video At: https://youtu.be/p9I-dI4JA0k

 

 

https://www.odkrywamyzakryte.com/maszt-telefonii-przyczyna-raka/
https://www.odkrywamyzakryte.com/darowizny/
https://youtu.be/p9I-dI4JA0k

