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НИКОЛА ТЕСЛА – ЗАНИМЉИВОСТИ
И МИСТЕРИЈЕ
Федерални истражни биро САД-а
у стопу је пратио Теслу до његове смрти, али и много 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 рукама америчке владе.
Музеј Николе Тесле у Београду

ФИЛАДЕЛФИЈСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

Одиграо се 1943. године у луци америчке морнарице у Филаделфији. Прва идеја била је да се покуша са пројектом невидљивог радара. Експеримент се, међутим, лоше завршио.
Умјесто да брод постане радарски
невидљив, постао је оптички невидљив(!), а потом је нестао кроз нешто што се у научној фантастици
најчешће описује као временски тунел! Када су генератори коначно престали да раде, брод се поново појавио. Неколико чланова посаде је
откривено како бесциљно лута, несвјесни гдје су и шта им се догодило.
Други су остали, тумарајући по броду као да су невидљивим нитима везани за његову челичну структуру. Касније је то објашњено чињеницом да
људи никада раније нису били изложени тако снажном утицају електромагнетног поља. Да ли је то било сакривање истине или је путовање кроз
вријеме већ учињено? За све који су
гледали филм „Филаделфијски експеримент” I и II или су читали књиге
Чарлса Берлика и Вилијама Мура,
изјава Ала Бајлека, једног од морнара
са брода, могла би бити одлучујући
тас на ваги... Алберт Ајнштајн је био
само један од савјетника генијалног
ума – Николе Тесле, који је водио
читав пројекат, а касније га саботирао
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и ометао, а затим се и потпуно
повукао јер се није слагао са тим да
морнарица људе на броду користи
као заморчиће. Ускоро је пронађен
мртав у својој хотелској соби. Случајност? Не би се рекло...

Помоћу овог торња Тесла би црпио
енергију из јоносфере. Нажалост, није имао прилику, јер је човјек који је
финансирао изградњу, чувши да ће
енергију користити цијела планета,
те да он неће имати велики профит,
прекинуо доток новца.

ЗАНИМЉИВОСТИ
o Тесла је 3. јула 1899. одлучио
да одврне трансформатор до
краја да види шта ће се десити...
Прве муње су биле дуге око метар, а касније пет, па и 15 метара.
Оне од 25 метара су изазвале грмљавину. Послије 30 и 35 метара
грмљавина се чула у кругу преко
40 километара! Када је настала
тишина, Тесла је љутито позвао
електрану да пита зашто су га
прекинули усред експеримента,
али је добио одговор да је управо његов експеримент крив
што у граду не гори ниједна
сијалица!
o Тесла је од дјетињства обожавао птице. Припитомио је велики
број голубова, пео се са њима по
дрвећу... Једном је припитомио и
орлиће, па крадом вадио парчиће
меса из лонца да их нахрани. Када је
одрастао, у шетњу би носио пуне кесе
пшенице, кукуруза и друге птичије
хране. Голубови су му јели из руке, а
кад би наишао на неког повријеђеног,
носио би га кући на опоравак, па га
онда враћао у јато. Тако се наш геније
кроз читав живот старао не само за
будућност човјечанства, већ и о животу тих лијепих и драгих бића.
o Тесла се никада није оженио.
„Наумио сам да сав свој живот посветим раду, и из тог разлога одрекао сам
се љубави и друштва добре жене; а и
више од тога... Проналазач има тако
жестоку нарав, са толико дивље, страсне особености, да би морао све да
напусти и да се тако одрекне своје изабране области рада да би се посветио
жени. Штета је што је тако, понекад се
осјећамо тако усамљеним.”
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