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 „Никола Тесла рођен је у Смиљану 
10. јула...” Ово и птице на грани знају!!! 
А знате ли да је он учинио брод неви-
дљивим, да је створио временски ту-
нел, комуницирао са ванземаљцима, 
могао контролисати људски ум, 
„играо се” зрацима смрти... те да је 
умро под веома чудним околностима?

  

   Федерални истражни биро САД–а 
у стопу је пратио Теслу до његове 
смрти, али и много година касније. 
Сваки папир из његове заоставштине 
морао је да заврши у архиви FBI. 
Такође, праћени су и људи са којима 
је контактирао (пријатељи, поштар, 
секретарица...). Истраживачи чувене 
„Зоне 51”, у којој Пентагон обавља 
истраживања од највеће тајности 
без двоумљења тврде да су тамо 
Теслини радови централна област 
интересовања.
 Вјерује се да је најзначајнији дио 
Теслине документације остао у ру-
кама америчке владе.

ТЕСЛИНO ОРУЖЈЕ
Први облик оружја је Теслин штит:
сферична енергетска опна, развијена 
преко великог подручја, кроз коју 
ништа не може да прође, а у додиру 
са њом сваки дјелић материје нестаје 
као пара! Штит се напаја из посебног 
генератора, тако да му је омогућена 
огромна и бесплатна енергија. Тесла 
је рекао: „Мој штит је савршена од-
брана, али у погрешним рукама може 
да има огромно разорно дејство. Због 

тога сам модел оружја направио из 
три дијела. Ако би један доспио у 
погрешне руке, бар постоји нада да 
се неће пронаћи остала два.” 
 Други облик је пулсар — једна 
врста оружја услијед чије је про-
вјере дошло до поремећаја на гра-
витационом пољу. Ради се о чуве-
ној Теслиној ватреној лопти, која 
би поред евентуалног физичког 
уништења непријатељских оружја, 
могла да се усмјери на уништење 
логистичких циљева.
 Тесла 27. фебруара 1941. пише 
свом сестрићу Косановићу: „Про-
извео сам недавно ново начело пре-
носа неограничене силе за потпуну 
одбрану наше предраге домовине. 
Та сила коју сам практично доказао 
дат ће Југославији ужасну моћ јер 
ће јој бити могуће уништити сваку 
справу, упалит барут... Сматрам да 
је немогуће да други присвоје ово 
начело пошто употребљавам преко 
50 проналазака у саставу. Пресретан 
сам у мисли да помажем домовини.”

 СТРОГО ЧУВАНА ТАЈНА
„Харфа” је настала прије неколико 
деценија под окриљем Пентагона. 
Главни ресурси су смјештени дубоко 
у беспућа Аљаске — дјелимично због 
тајности, а дјелимично због идеалних 
климатских услова. Пројекат је до 
сада коштао око 30 милијарди до-
лара. Типично за пројекте као што 
је „Харфа” је да су расцјепкани 
на стотине дијелова и подјељени 
мноштву научних универзитета, та-
ко да цјеловити увид има само не-
колицина људи у центру система. 
Према неким научницима, данас 
је „Харфа” реално највећа опасност 
која се надвила над људски род. 
Овај пројекат обједињује Теслине 
технологије које могу да доведу 
до развоја нове класе оружја, вој-
ног средства за све намјене, а исто-
времено способног да изазове суд-
бинске промјене на читавој планети. 
Ако се злоупотријеби, може да до-
веде до потпуног метеоролошког 
хаоса. Дјеловањем на људе може да 

успостави контролу над људским 
понашањем, мишљењем, вјеровањи-
ма, осјећањима!? Заправо, све што 
смо икада чули о опасностима но-
вог свјетског поретка налази се у 
арсеналу „Харфе”! Уз помоћ еле-
ктроманетне радијације могуће је 
контролисати људско понашање. То 
практично значи да ће ЕМ таласи са 
подешеном фреквенцијом одлично 
послужити за пренос сигнала и по-
рука до мозга, на сличан начин као 
што су радио-сигнали прилагођени 
да пренесу музику или говор до 
радио-пријемника. Овакав утицај на 
људски ум лако је остварљив интер-
венцијама у јоносферском омотачу. 
Претпоставља се да је, ометањем 
говорним или звучним порукама и 
гласовима, жртву могуће довести до 
лудила, а да то нико у околини не чује. 
Ова „контрола ума” може се подесити 
тако да стимулише изазивање умора, 
раст ћелија канцера или практично 
све што може да доведе до поремећаја 
или чак окончања нормалних живот-
них функција!!!

(Наставaк у сљедећем броју)
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НИКОЛА ТЕСЛА – ЗАНИМЉИВОСТИ 
И МИСТЕРИЈЕ

• „Свијет ће дуго морати да саче-
ка на ум раван Теслином по ства-
ралачкој способности и богатству 
маште.”(Е.Х. Армстронг)
• Тесла је, познато је, више пута у 
шали, са својим пријатељем, писцем 
Марком Твеном, изазивао благе зе-
мљотресе на Менхетну, гдје је тада 
била његова лабораторија. Тесла је го-
ворио да је могао и Земљу да пре-
полови, што су многи сматрали пре-
тјераном изјавом.
•    Теслина истраживања су наговје-
штавала примјену технологије која 
мијења климу на планети. „Промјене 
су толико динамичне и необичне”, 
говорио је, „да сам често страховао 
да се може догодити да се атмосфера 
одједном запали”.
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