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12 неща които трябва да знаете за скаларните оръжия 
 

1. Вероятен сценарий за скаларна война 

Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били 
изобретени през 1904 г. от югославския имигрант и гений Никола Тесла (1856 или 1857-1943 
г.). 
 
След неговата смърт през 1943 г. много нации тайно развиват неговите лъчеви оръжия, които 
сега са така преработени и толкова мощни, че използвайки сателит притежаващите го могат 
да: 
 
• нанесат поражения подобни на атомна бомба 
• предизвикват земетресение 
• предизвикат ураган 
• предизвикат цунами 
• причинят моментално замръзване – избивайки всичко живо на мили разстояние 
• причинят голяма температура подобна на огнена топка над голяма площ 
• постигнат масов контрол над съзнанието на цялото население 
• четат мислите на всеки по света дистанционно 
• афектират REM-съня на всеки като изпращат подсъзнателни картини към визуалния 
кортекс 
• причинят халюциногенни ефекти или симптоми на химично или биологично отравяне 
• причинят болестна епидемия като вмъкнат „сигнатурата” на болестта в клетъчната 
структура 
• парализират или убият всеки който искат в радиус 50 мили 
• преместят нещо от неговото място във времето и пространството по-бързо от скоростта 
на светлината без видимо предупреждение, чрез пресичане на 2 или повече лъча заедно всяка 
мишена може да бъде достигната – дори да е на обратната страна на Земята 
 
Ако някоя от главните сили притежаващи скаларни оръжия като САЩ и Русия реши да 
изстреля ядрена ракета, за да атакува другата, има голяма вероятност целта да не бъде 
достигната защото може да бъде унищожена със скаларната технология още преди да е 
напуснала „хангара”. Чрез подслушване на радиовълните, самото знание че ще бъде 
изстреляна би било достатъчно мишената да бъде унищожена докато е още в бункера, като по 
нея се стреля от космически сателит. 
 
Освен това невидими движещи се бариери и кълба от плазма (произведени от пресечени 
скаларни лъчи) могат да унищожат лесно всяка ядрена ракета докато тя се движи към мишена 
си. Ако и това не помогне ракетата може да бъде унищожена с щит на Тесла, който би 
унищожил всичко което попадне в неговото въздушно поле. 
 
Ракета може да бъде унищожена и от космоса чрез сателити екипирани със скаларни или 
лъчеви оръжия или маскирани НЛО-та (американски или руски антигравитационни дискове 
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направени чрез обратно проектиране на извънземни чинии) или самолети използващи 
скаларна технология, които могат невидимо (и незабележимо със стандартно оборудване) да 
повредят мишената и да я свалят. 
  
Чрез използване на скаларно-вълнова (подобна на радар) интерферентна мрежа, която покрива 
всички военни дейности на двете държави по въздух под земята и под водата, скаларни 
трансмитери изпращат вълни над големи площи на 90 градусови ъгли една към друга. Тези 
вълни следват принципа на отразяване в земната йоносфера и кривят около планетата. Нарича 
се „интерферентна мрежа” защото всички солидни движещи се обекти се показват като точка 
от светлина движеща се през маркираните мрежови квадрати на операторския видео екран. 
 
Скаларните вълни са по-висша форма на радарните, но те отиват и една стъпка по-далеч като 
минават през всичко солидно и могат да го засекат. Освен това могат да бъдат фокусирани в 
лъч, който да се прицели във всичко по земята или морето. 
 
Скаларен лъч може да бъде изпратен от предавател до мишена заедно с още един лъч изпратен 
от друг предавател и когато се пресекат може да бъде създадена експлозия. Този метод може 
да позволи една ракета да бъде взривена още преди да бъде изстреляна или пък докато е в 
движение, ако се знаят точните координати. Ако все пак ракетата бъде изстреляна – нещото 
познато като глобусите на Тесла може да бъде изпратено да неутрализира ракетата или пък 
друг летящ обект. 
 
Тези кълба са направени от светеща плазма, които се проявяват физически чрез пресичането 
на скаларни лъчи и могат да бъдат направени във всякакъв размер (100 мили например). Ако 
бъде засечена и проследена докато се движи на скаларната интерферентна мрежа, 
електрониката на мишената може лесно да бъде унищожена от плазмената сфера на Тесла. 
При по-голяма сила горещата „огнена топка” може направо да изпари ракетата. 
 
Глобусите на Тесла могат също да активират ядрена ракета докато тя лети, предизвиквайки 
ядрена експлозия. Различните части на летящите отломки могат съответно да бъдат 
унищожени от по-малки сфери на Тесла, при които унищожителната сила е по-концентрирана 
отколкото при големия глобус. 
 
Това може да бъде направено с всяка отломка като й се причини максимално продължително 
нагряване до степен на изпаряване на металите и материалите. Ако все пак нещо е останало да 
пада над Русия или САЩ, могат да пуснат щита на Тесла над конкретната област, за да 
блокират всичко идващо във въздушното им поле. 
 
 
2. Как са били открити скаларните вълни? 

Скаларните вълнови дължини са по-фини от гама лъчите или рентгеновите лъчи и са само 
една стомилионна от квадратен сантиметър в ширина. Те принадлежат на неуловимото 
гравитационно поле и са също познати като гравитационни вълни. Уникалното за тях е че се 
движат в множество посоки под прав ъгъл с електромагнитните вълни, като отключен 
енергиен ресурс наречен „потенциали”. 
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Потенциалите са частици, които са неорганизирани в хиперпространството – чиста етерна 
енергия, която е непроявена във физическия свят. В сравнение електромагнитните вълни 
(измервани в толкова много херца или пулса в секунда за тези които са запознати с 
радиовълните и т.н.) съществуват нормално във физическия свят, но могат да се измерват само 
до нива определени от чувствителността на оборудването, което установява на колко цикъла в 
секунда работят. 
 
Скаларните вълни първоначално са засечени от шотландския математик и гений Джеймс 
Клърк Максуел (1831-1879). Той свързал електричеството с магнетизма и поставил основите 
на модерната физика. За нещастие много фините скаларни вълни (които той включил в своето 
изследване) били умишлено премахнати от неговата работа от трима души включително 
Хенрих Херц, който поставил основите на това кои физични закони да се изучават като 
дисциплина в колежите.  
 
Те премахнали скаларните вълни или потенциали на Максуел като „мистични”, защото те 
физически не се проявявали и съществували само в „етера” и така били определени като 
прекалено неефикасни за по-нататъшно проучване. Тези енигматични (но много по-мощни 
дори от микровълните, когато са впрегнати и концентрирани в лъч) скаларни вълни, може би 
били забравени, когато Никола Тесла случайно ги преоткрил. Той първоначално работел с 
Томас Едисон, който открил правия ток, но Тесла открил променливия ток. 
 
Двамата имали противоречия и накрая се разделили, а Тесла по-късно експериментирал 
използвайки изследванията на германеца Хенрих Херц, който доказвал съществуването на 
електромагнитните вълни. Докато експериментирал с много силен прав ток, Тесла открил, че 
се появява нова форма на енергия (скаларна). 
До 1904 г. Tесла бил направил предаватели, които да пренасят скаларната енергия от един 
предавател на друг, заобикаляйки времето и пространството без да могат да се засекат. Той 
можел да я материализира от едно място на друго през хиперпространството без да има нужда 
от жици. Просто била всмуквана от времепространството/вакума в предавателя и в лъч, който 
можел да бъде насочен към друг предавател. За нещастие той не намерил финансова подкрепа, 
за да замени електричеството, което използвало жици и следователно печелило пари. И до ден 
днешен това е причината поради която скаларната енергия не е призната в казионната физика. 
 
Тесла, който е открил повече неща за човечеството в науката от доста други и досега не е 
отбелязан в научните книги за неговото откритие на скаларните вълни като източник на 
„свободна енергия”, която може да се използва като неизчерпаем ресурс, който не струва 
нищо. Други изобретатели, спорадично са преоткривали „свободната енергия”, но или са си 
„патили” от това или устата им била запушвана с милиони долари – малка сума в сравнение с 
продажната на ток, петрол, природен газ и още ред други енергийни продукти, които иначе 
биха били без стойност. 
 
Гладният за пари едър бизнес смазва всяка опозиция, която може да навреди на богатствата им 
генерирани от всевъзможни морално остарели и замърсяващи земята фосилни горива. 
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3. Поглед отблизо на скаларно-вълновите форми 
 
Тези по-фини скаларно-вълнови форми също са били откривани периодично от други 
математици, които са имали възможност да калкулират нови уравнения свързани с 
„хармонията” (използвана в хиперизмерната физика) свързвайки вълновите дължини на 
материя, гравитация и светлина една към друга, заключвайки се и създавайки нашето 
изражение за време (когато се проявява в пространството) – които сега някои откриват че са 
„потенциална” енергия плуваща в хиперпространството. 
 
Времето тече като вълно-формена река в хиперпространството в решетъчен модел. То се 
заключава от големи преплетени окръжности, които обикалят полюсите и включват решетка 
от линии, които са на 30 морски мили или 55,5 км. разстояние една от друга. Когато скаларни 
лъчи минат през хиперпространството тези „реки на времето” се блокират и временно се 
пренасочват. 
 
Има таен план в действие чрез който се цели да се промени времето на тази планета като се 
използва хиперизмерна физика и технологията на Тесла за да се върне Земята към вече 
мъртвата Атлантическа времева линия. 
Нашата сегашна „реалност” се изразява по начин така че времето тече около коридори в 
хиперпространството по шаблон който заеме. Други „времеви линии” съществуват в различни 
други решетъчни модели създавайки алтернативни версии на нашето „настояще”. Много 
версии на реалността могат да се манипулират с подходяща технология и хората могат да 
попаднат в паралелни вселени и да правят различни неща там след което да се върнат обратно 
в своята си. 
 
Това може да стане с Нулево Времеви Референтен Генератор на Тесла, който може да намести 
определена реалност във времева линия в центъра на тази вселена, в която тя ще стои 
неподвижна, действаща като котва. Правителствата на Америка и Великобритания могат да 
манипулират и влизат в различни реалности. 
 
Различните измерения се състоят от сложен модел от преплитащи сe вълнови форми. 
Материята се състои от само един вълнов пулс който включва положителен цикъл, докато 
негативния цикъл се проявява като „антиматерия”. „Материалният” пулс донася нещо „във” 
физическа видимост, след това изчезва моментално и се завръща. Но тези пулсове са толкова 
бързи че ние не виждаме нещо да изчезва докато временно се дематериализира.  
 
Физическото време се мери само от видимостта на процеса на стареене на нещо или с други 
думи неговото пътешествие започващо от една измерена времева референтна точка до друга. 
Различните вълнови форми само ни изглеждат солидни, защото ние сме съставени от същата 
материя. Ако честотите влияещи на времето между материалния пулс и антиматериалния пулс 
се скъсят или удължат с технология, времето ще тече по-бавно или по-бързо в заобикалящото 
пространство. 
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Следователно скаларните вълни принадлежат на време-пространството в което антиматерията 
или хиперпространството съществуват. Времето може да бъде изменено от впрегнати и 
насочени скаларни вълни (включително магнити, които излъчват скаларни вълни, които 
огъват времето) защото те нарушават пулса на материя и антиматерия и следователно 
скоростта с която нещо нормално минава през времето с обикновената си гладкост. 
Експеримент със скаларни вълни в САЩ веднъж направил така, че всички часовници в 
тестовия район да полудеят за 4 дни, докато потока на времето не се върнал до нормалното. 
Това било забелязано от Франк Голдън. 
 
Скаларните „потенциали” могат да бъдат създавани изкуствено и когато се фокусират в 
оръжие, могат да нанесат щети на обект във време-пространството. 
 
Това което определя естествения цикъл на пулса от материя и антиматерия на обекта може да 
бъде поставено под натиск, когато бъде атакувано от скаларни вълни направени от изкуствени 
потенциали, защото те почти винаги се абсорбират от ядрото на атома а не от електроните. 
Хиперпространството може да бъде изкривено временно, въпреки че време-пространството се 
извива естествено около естествените вихри, които Земята има, които формират „чакри” 
абсорбиращи и освобождаващи вселенските енергии. 
 
Те се отварят и затварят в естествени цикли според позициите на Слънцето и Луната относно 
Земята. Поради това че скаларните вълни са по-фини от гама лъчите, те могат да минават през 
всяка физическа субстанция без да бъдат засечени. Въпреки това щетите, които могат да 
нанесат могат да са толкова големи, че да изместят обекта от времето и пространството и да го 
накарат временно да се отдели от нормалното си движение във времето. 
 
Всички обекти се движат във времето, а също биха се движили и в пространството ако 
физическа външна сила активира собствените вътрешни натурални скаларни вълни на обекта 
да сочат в посоката в която е изпратен, за да го накарат да се движи от точка А до точка Б в 
зависимост от това колко сила се използва. Или обектите могат да са неподвижни в 
пространството заради вътрешната скаларна енергия в тях, която е хваната в застой 
(изглеждайки неподвижна). Въпреки това обекта все още се движи във времето. 
 
Лъч от скаларна енергия може да изкриви времевата рамка в която някой обект се намира като 
по този начин го накара да изчезне в друга реалност. 
 
 
4. Как работят скаларните оръжия? 
 
Частици, които са неорганизирани в хиперпространството (потенциали) могат да бъдат 
впрегнати в създаването на множество честоти от скаларни вълни, а те сега могат да бъдат 
произвеждани изкуствено и могат да включват честоти между инфрачервена и 
ултравиолетова. Ако един предавател е на по-висок референтен „потенциал” от 
интерферентната зона на 2 пресичащи се скаларни лъча, енергията се развива в плазмена 
„бутилка”, която се материализира физически и това се нарича „екзотермичен режим”. 
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Това може да предизвика експлозии и те могат да са подобни на ядрените ако настройката е на 
по-високи честоти. Въпреки че електромагнитната енергия не тече през пространството между 
предавателя и мишената и поради това че тя заобикаля физическото пространство, енергията 
може неочаквано да се появи по-бързо от скоростта на светлината и да унищожи нещо без 
предупреждение. Тя е само като заключен изкуствен потенциал, който е насочена „река на 
силата” в хиперпространството и е изцяло недоловима със стандартно научно оборудване, в 
което се проявява и опасността. 
Никой няма как да знае какво е намисли врага или кой е врага и понеже няма и публичност, 
нормалния военен персонал без подобно познание никога няма да разбере откъде е дошъл 
удара, особено ако става въпрос за скаларен контрол над съзнанието. 
 
За да се извлече енергия обратно към предавателите от енергийната бутилка на двата 
пресечени скаларни лъча, потенциалът трябва да бъде поставен в по-нисък режим и това се 
нарича „ендотермичен режим” и докато енергията се извлича от зоната с „бутилката” настъпва 
замръзване и вероятно гръмотевичен звук. 
 
Когато два предавателя изпратят времеви импулси, които се срещнат, ще се получи експлозия, 
която или ще произведе енергия или ще извлече. Ако два пресечени лъча са в „непрекъснат” 
режим, енергията между лъчите също ще е непрекъсната и могат да се създадат глобусите и 
полусферите на Тесла, които действат като непрекъснат щит, който ще унищожава идващите 
към него оръжия или летателни апарати влизащи в зоната. Ако множество честоти се излъчат 
на лъчите в мястото на срещата, ще се появи 3 измерен глобус. 
 
Това може да бъде манипулирано така, че да се получи енергия като наметало с всякакъв 
желани емисии на светлина, форма, цвят и интензитет. Може дори да накара метала да омекне 
или да се стопи. Тази „бутилка” от енергия може да бъде детонирана в земята за да се създаде 
земетресение или пък в сграда за да се създаде експлозия подобна на ядрената. Тази „бутилка” 
може да бъде придвижена навсякъде на планетата или през нея и да бъде направена във 
всякакъв размер. 
 
Руснаците през 1985 г. застрашиха цялата планета като активираха техните скаларни оръжия с 
множество скаларни предаватели включени наведнъж. Според ядрения физик Биърден те са 
извършили пълномащабно стратегическо бойно учение със скаларни оръжия и комуникации. 
 
По време на това учение американеца Франк Голдън открил, че руснаците са активирали 27 
гигантски „енергийни крана” създадени чрез електрогравитационно резониране на 54 мощни 
скаларни честоти (27 двойки като двете са разделени една от друга от 12 kHz) предадени в 
земята и направили това за да стимулират земята за форсиран електрогравитационен резонанс 
на всички 54 честоти. 
 
Всеки от 27-те енергийни крана извлякъл огромна енергия от ядрото на земята превърната 
после в обикновена електрическа енергия. Всеки гигантски кран може да захрани от 4 до 6 от 
най-големите скаларни електромагнитни оръдия притежавани от Русия. 
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Биърден пише: 
 
„Очевидно над 100 гигантски скаларни ЕМ оръжия са били активирани, както и голям брой 
овладяващи и контролирани трансмисии и е продължило няколко дена. 
Чрез променяне на потенциалите и зарядите на всеки от двата чифта предаватели, може 
да бъде извлечена електрическа енергия в огромни размери от самата земя, захранвана от 
„гигантския катод”, който представлява земното ядро. Скаларни ЕМ системи за команди и 
контрол, включително голям обмен на данни с подводници били също пълномащабно 
активирани.  
Учението продължило няколко дена като енергийните кранове били пускани и спирани като 
системите за команди и контрол също били пускани и изключвани.”  
 
Биърден твърди че нито една американска разузнавателна лаборатория или учен не е засякла 
това, защото не са имали детектор за скаларна ЕМ радиация и че никой официално не вярва че 
това учение се е състояло. 
Въпреки това то е било следено от развита система за засичане от Франк Голдън за няколко 
дена и от Биърден за няколко часа. 
 
Това учение доказало изявлението на Брежнев от 1972 г. че до 1985 г. руснаците ще бъдат 
подготвени да правят каквото си искат навсякъде по света. Руснаците използват неизвестни 
свойства на материята, феномени и закони на природата покривайки еквивалента на 7-8 
американски проекта за атомна бомба. 
 
Това което правят САЩ и Русия обаче със скаларните си трансмисии през земята се отразява 
на земното вътрешно динамо. През 1984 г. е имало внезапно забавяне на въртенето. Станало е 
като небалансирана пералня машина поклащаща се докато се върти. 
 
Соларните вълни преминават естествено между центъра на Земята и Слънцето и това заедно с 
множествените ядрени тестове (които доказано смущават йоносферата и магнитното поле) 
може да причини дисбаланс между Земята и Луната, който да наруши въртенето на Земята – 
ако естествено произведените скаларни лъчи бъдат отклонени в друга посока, защото те 
защитават Земята да се върти хармонично. 
 
 
5. Какво могат да правят скаларните оръжия? 
 
Щит на Тесла, който защитава военен обект може да бъде изграден от три или повече 
концентрични щита, които ще произведат умножена електромагнитна пулсова енергия и 
значително нагряване на всичко, което навлезе в него. 
 
Тези концентрични щитове на Tесла могат да изчистят и стерилизират всякаква гама радиация 
настъпила в резултат на експлозия на ядрена глава. Никола Тесла дори още през 1920 г. е 
могъл да създаде три измерен „щит” или „купол” формиран от 2 или повече предавателя 
изпращи широкоспектърни скаларни лъчи свързани заедно над целта в полуокръжна форма. 
Вместо да причинят взривяване на мишената, което би станало с по тесни и интензивни 
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пресечени лъчи , по-широкия и обхващащ лъч може да формира голяма плазмена обвивка над 
нещо, което трябва да бъде защитено. 
  
Това може да действа като електрическо силово поле с форма на купол, който може да 
причини на всичко, което влезе в него да стане технологично неоперативно и да умъртви 
пилотите на идващите летателни обекти унищожавайки тяхната нервна система и/или да 
взриви идващи ракети, самолети или танкове. 
 
Множеството слоеве могат да бъдат изградени от различни видове плазма, което би осигурило 
нищо да не може да премине през защитения земен или въздушен обект. Руснаците могат да 
направят щит на Тесла широк до 200 мили. Тези огромни светещи плазмени щитове са били 
виждани от моряци в океаните от време на време, тъй като различните държави тестват своите 
скаларни технологии в тайна. 
 
Тесла още през 20-те години на XX в. създал глобуси или куршуми от плазма използвайки 
пресечени скаларни лъчи, изсмуквайки енергията от въздушното пространство в „студена 
експлозия” и замразявайки я по този начин или изпращал огромна топлина в нея за да гори 
като мощен лазерен лъч. Тези мощни лъчи могат да пътуват през земята и да създават 
земетресения в срещуположната точка. Тесла експериментирал и с това. 
 
Хиперпространствената приливна енергия (потенциали) тече като вълни в морето от 
интензивна сила. Обаче, когато енергията е създадена изкуствено това може да бъде 
направено в различни режими като пулсов режим, режим за енергийно извличане или 
експлозивен режим. Ако два пулса се срещнат експлозивното извличане ще причини рязко 
охлаждане и цялата загрята енергия ще бъде извлечена от въздуха обратно в предавателя. 
 
Това може да замрази всичко и всеки. То предпазва машините и сградите, но не и хората. Ако 
горящата енергия е изпратена към мишената ще се получи детонация подобна на ядрената, 
защото енергията ще унищожи ядрата на атомите. Множеството скаларни вълнови режими и 
честоти могат да бъдат съединявани в един лъч.  
 
Глобусите на Тесла, могат да бъдат правени малки или големи и във всякакви разнообразни 
честоти и да бъдат насочвани към мишената от 2 или повече скаларни предавателя. Малки 
глобуси с интензивни честоти могат да бъдат насочвани към множество едновременно идващи 
мишени причинявайки големи експлозии. 
  
От друга страна, много по-голям, но не толкова интензивен глобус може да накара 
електрониката в самолет, хеликоптер или ракета да се повреди и мишената да се разбие на 
земята. Тази технология е била използвана много пъти, за да се свалят самолети или 
хеликоптери като се ползва портативна скаларна базука носена от скрит терорист или войник. 
Виетнамците и руснаците са използвали тази технология във Виетнамската война срещу 
американски летателни обекти. 
 
Много самолетни катастрофи с неясни причини се дължат точно на това. Тези руски 
портативни базуки са били използвани от сърбите срещу американски хеликоптери по време 
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на Босненската война. Руснаците са използвали скаларни технологии и срещу афганистанците 
по време на войната с тях. Някой може да се чуди дали на това не се дължат многобройните 
падания на американски хеликоптери в Афганистан и Ирак. 
 
Скаларните вълни могат да се използват за недосегаема комуникация вътре в нормална вълна 
носач. Изкуствените потенциали могат да бъдат използвани за двустранна комуникация с 
подводници, самолети и кораби. Скаларните вълни могат да се използват за подслушване на 
нормални комуникации дори когато те са криптирани. 
 
Те дори могат да унищожат оборудването на врага ако искат, използвайки заключен режим, за 
да намерят източника или просто да продължат да подслушват. Радарната невидимост може да 
бъде постигната чрез поставянето на множество предаватели около нещо, които да направят 
сферична заглушителна обвивка за честотата на търсещия радар. Нищо във въздуха не е в 
безопасност при наличието на скаларни оръжия както и нищо на земята, защото може да се 
проникне във всяка сграда и вътрешността й да бъде унищожена от тесни или широки 
пресечени лъчи. Няма къде да се скриете. 
 
Скаларните лъчи могат да бъдат изпращани от летателен обект или сателит от 
правителствените НЛО-та на Русия, Британия, Австралия и САЩ. Те могат да бъдат 
изпращани и от НЛО, които нацистите тайно разработили в Германия по време на Втората 
световна война и които били прехвърлени към техните подземни бази в Антарктика и цяла 
Южна Америка преди края на войната. 
 
 
6. Скаларни лъчи срещу отделни личности 
 
За да бъде унищожена нервната система на някой човек и той да бъде убит на място е нужно 
скаларното оръжие да бъде нагласено на пулсов режим с голям интензитет. Това ще унищожи 
всяка жива клетка, бактерия и всички микроби, така че тялото ще се свлече незабавно на 
земята и няма дори да се разложи за 45 дена. Няма да има нищо живо, което да се разложи. 
 
Цели групи хора могат да бъдат убити по този начин, дори и в радиус от 50 мили при 
максимална мощност. Скаларни лъчи настроени на по-ниска мощност могат да оставят човек 
в безсъзнание, който да бъде хванат на по-късна дата за разпит. Пресечени скаларни лъчи 
могат да покрият голяма гама от цели от нещо на обратната страна на Земята, до нещо под 
морето или под земята. Дори метала няма да може да служи за преграда тъй като може да бъде 
включен режим за омекване на метала. Скаларните лъчи могат да бъдат включени в рентгенов 
режим и на монитора може да се види какво има в обект под морето, под земята, както и във 
всяка сграда. Това се нарича радар за дистанционно виждане. 
 
Всичко в небето може да бъде незабавно унищожено дори от една държава в друга. Всичко от 
което една държава има нужда за да унищожи каквото и да е в небето в територията на 
вражеската държава е да постави 2 или повече скаларни предавателя, които да формират 
скаларно-вълнова интерферентна решетка където щита е заключен над държавата във високо 
интензивен режим и това ще унищожи всичко което навлиза в периметъра. 
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Това може също да унищожи всичко по море и да детонира мини. Руснаците главно използват 
техните интерферентни решетки над САЩ за да контролират климата, придвижвайки топъл 
или студен въздух и когато въздушните маси се срещнат се образуват бури, урагани, поройни 
дъждове или ако желаят суша. 
  
Земетресенията могат да бъдат създавани така както и изригването на вулкани според Том 
Биърден. Влагата може да бъде доставяна от океаните навътре в континента и студен въздух 
от север да бъде придвижван на юг. Силни гръмотевични бури могат да бъдат създавани. Той 
твърди също че през 1989 г. японските секти Язука и Аум са взели под наем скаларни 
технологии от руснаците за да си правят климатични експерименти в САЩ. 
 
Америка обаче може да се брани и да отвръща със своите собствени скаларни оръжия. Могат 
да се свалят тихо пасажерски самолети като се праща нискочестотен скаларен лъч, който да 
повреди двигателя като се използват квадратите на интерферентната мрежа или портативни 
скаларни базуки, които да се целят в хеликоптери или всякакви други летателни апарати. 
Морските кораби могат да бъдат атакуване през техните корпуси, а морски мини да бъдат 
детонирани. Всеки летателен апарат или сухопътна машина включително танкове могат да 
бъдат атакувани с портативни скаларни оръжия. Танковете дори лесно могат да бъдат 
унищожени с тях. 
 
Том Биърден твърди че руснаците и американците тихо и тайно си свалят самолетите едни на 
други от 80-те години насам. Руснаците са сваляли американски самолети във Виетнам. Освен 
това руснаците редовно свалят американски сателити с помощта на руско произведени НЛО 
оборудвани със скаларни оръжия. 
 
Между 1977 г. и 1982 г. Русия е свалила доста американски сателити. По това време те са 
искали пълен контрол над небето и са поставели сателити убийци оборудвани с лъчеви 
оръжия които да свалят американските сателити и дори и космическите совалки. Том Биърден 
твърди че всички ранни американски космически совалки са били свалени от руснаците а 
техни дубликати са се приземявали от друга база. 
  
Американците хвърлили всички сили за да развият бързо своите лъчеви оръжия за да се 
защитят от руснаците и накрая успели да свалят няколко руски НЛО оборудвани с лъчеви 
оръжия. След това двете държави си разменили и по някой друг свален пътнически самолет. 
 
 
7. Скаларен контрол над съзнанието 
 
В началото на 70-те години стотици затворници в съоръженията Гънинстън на щатския затвор 
в Юта били подложени на скаларно-вълнов контрол над съзнанието. Затворниците се опитали 
неуспешно да се противопоставят в съда. Университета в Юта изследвал по това време как 
скаларните вълни могат да накарат мозъка да чува гласове, да наслагват и имплантират мисли 
в мозъка както и чрез тях да се четат мисли. Те разработили също и очни импланти. През 1988 
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г. скаларни вълни били използвани да тестват подсъзнателни гласове в главите на двама 
затворници от Юта. 
 
В затвора Дрейпър в Юта, човек с име Дейвид Фратус твърдял през 1988 г., че чува гласове 
през вътрешните си уши толкова чисти, все едно има стереослушалки. Имплантираните 
жертви на американския правителствен мозъчен контрол са подложени на това да чуват 
изкуствени гласове в главите си, които се пращат със скаларен лъч чрез сателит и през 
HAARP предавателите се предават на GWEN кулите пласирани приблизително на всеки 200 
мили в САЩ. 
 
Много от съобщенията предадени на тези жертви на американския контрол над съзнанието 
идват от извънземни със „съобщение за човечеството”. Тези „извънземни съобщения” били 
първо дадени на затворници в Юта и те всички приели едни и същи съобщения. 
Руснаците, имайки предимство в декодирането на мозъка, могат да изпращат подсъзнателни 
съобщения чрез сателит над цели държави на техния собствен език като използват скаларни 
вълни толкова неуловими, че жертвите считат че това са техни собствени мисли. Те могат да 
накарат човек да си помисли че „Бог” му говори, а могат и да му насадят самоубийствени 
мисли. Има вълнова дължина свързана със самоубийствата. 
Счита се че руснаците и израелците правят това чрез уебсайтове за контрол над съзнанието. 
Освен това американците използват тези подсъзнателни съобщения за да вкарват „гласове в 
главата” (което включва и тези с поставени импланти от ЦРУ или военните), които са уж от 
„извънземни” или „Светия Дух”. Тези гласове обикновено предупреждават за идващо Второ 
пришествие и че планетата трябва да се евакуира, както че и човека е бил „избран”. 
 
Само определени хора могат да прихванат тези съобщения в зависимост от това дали има 
импланти (които предават съобщенията в главата) или пък са просто естествени телепати. 
Минерала селен, когато е поглъщан отвъд нормалните стойности се счита че увеличава 
капацитета да се чуват гласове в главата. А някои раси имат по-висок праг на чуваемост и 
могат да прихващат синтетична телепатия изпратена през атмосферата в по-голяма степен 
отколкото другите. 
 
Руските скаларни предаватели се наричат „Кълвачи” защото имат трансмисии приличащи на 
почукване, които се засичат на радиочестотата. Те имат технологията да изпращат 
подсъзнателни съобщения директно в подсъзнанието на човека, заобикаляйки мозъка и могат 
драстично да повлияят мислите, зрението, физическото състояние, емоциите и съзнателното 
състояние чрез изпращане на подобни сигнали дори и от голямо разстояние. В края на 60-те 
години руснаците разбиват генетичния код на човешкия мозък. 
 
Той имал 44 цифри и употребявал 22 честотни гами през целия ЕМ спектър. Но само 11 от 
честотните гами били независими. Руснаците установили че могат да накарат човек да 
направи нещо просто чрез изпращане на подсъзнателни съобщения в тялото му заобикаляйки 
ушите. 
 
Поне 16 от руските скаларни предаватели „Кълвачи” са били виждани да имат 10 херцова 
модулация. 10Hz се използва за да се поставят хората в хипнотично състояние. Руснаците 
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могат да манипулират настроените на всеки в радиус от 75 мили чрез циркуларно 
поляризирана антена и се забелязва че телата на хората прихващат „новия” режим на 
изражение. Ако им се пусне „спяща” честота – всички бързо ще се почувстват уморени и ще 
заспят. 
 
 
8. Американската мрежа за масов контрол над съзнанието 
 
Според книгата Проект L.U.C.I.D от Текс Марс, Джон Сейнтклеър Аквей твърди че 
американската агенция за национална сигурност (NSA) е имала най-развитите компютри в 
света още от 60-те години. 
 
Мисията на NSA – Разузнавателни Сигнали (SIGINT) използва скаларни вълни за покритие на 
САЩ като одеало и може безжично да се включи към всеки компютър в САЩ и да чете 
съдържанието. Освен това могат да се следят хора по електрическите потоци в техните тела, 
които излъчват определена „сигнатурна честота”. 
 
Това е възможно защото всичко в природата излъчва скаларни вълни под прав ъгъл от 
нормалните електромагнитни вълни. Те могат да бъдат търсени и следени и не могат да се 
ограничат с време и пространство. Честотата на определен човек може да бъде складирана на 
суперкомпютър и така да бъде следена навсякъде. 
 
Могат да изпращат също подсъзнателни думи изпратени със скаларни вълни които са също 
неуловими и човека ще помисли че са негови мисли. NSA използва тайна програма 
(разработена след програмата за контрол над съзнанието MK-ULTRA от 50-те години), която 
се нарича „Радиационно Разузнаване”. 
 
Научните изследвания в тази област са скрити от публиката и има международни 
споразумения на разузнавателните агенции тази технология да бъде пазена в тайна. 
Използвайки подобна технология NSA записва и декодира мозъчни карти на различни хора – 
стотици хиляди за цели свързани с националната сигурност. Използва се още от военните за 
връзка между мозъка на някой с компютър. 
  
Активността в говорния център на мозъка може да бъде преведена във вербални мисли, а 
активността на визуалния кортекс може да бъде показа на видео монитор. Оператори на NSA 
могат да видят какво обекта вижда. Визуалната памет може също да бъде видяна и NSA може 
да пласира образи директно във визуалния кортекс, заобикаляйки очите и оптичните нерви. 
 
Когато мишената спи, тайни образи могат да бъдат инсталирани в мозъка по време на REM-
фазата на сън за цели свързани с мозъчно програмиране. Говор, 3D звук и подсъзнателно 
аудио могат да бъдат изпратени до слуховия кортекс на мозъка заобикаляйки ушите. Това 
„Дистанционно Неврално Следене (ДНС) може напълно да промени възприятията на някой 
човек, неговото настроение и двигателен контрол. 
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Различните мозъчно-вълнови честоти са свързани с различните части на тялото и когато 
правилната честота която трябва да активира определена част на тялото бъде изпратена – 
човека е безсилен да я спре. По този начин може да бъде предизвикана болка при жертви на 
мозъчен контрол след като се вземе на прицел някоя секция на тялото. За това говорят много 
жертви на контрол над съзнанието, придружени с „гласове в главата” от операторите които са 
ги питали дали боли и всичко се е правело дистанционно без никакъв физически контакт с 
жертвата. 
 
Според Аквей има безжична скаларно-вълнова мрежа за следене в САЩ от 40-те години. Той 
казва как се прави това чрез дигитално декодиране на предизвиканите „потенциали” (виж 
подробности за потенциалите в първата секция) в гамата 30-50Hz, 5 миливата 
електромагнитни емисии от мозъка. В тези емисии се виждат моделите на предизвиканите 
потенциали. 
 
Всяка мисъл, реакция, двигателна команда, слухово събитие и визуален образ в мозъка има 
кореспондиращ „предизвикан потенциал” или низ от „предизвикани потенциали”. Те могат да 
бъдат декодирани в конкретни мисли, образи и звуци в мозъка на мишената. Когато на 
жертвата се пратят сложно кодирани сигнали заобикалящи очите, оптичните нерви и ушите 
неясните образи се появяват като течащи 2D образи в мозъка. Звукови халюцинации могат да 
бъдат предизвиквани и да създават шизофрения. 
 
Честотите на които мозъчните зони отговарят варират от 3Hz до 50Hz. За всяка мозъчна зона 
се използват следните 
 
Мозъчна зона: 
Биоелектрична Резонантна Честота: информацията достига чрез модулация 
- 10Hz: Кортекс за двигателен контрол: Двигателно импулсна координация 
- 15Hz: Звуков кортекс: Звук който заобикаля ушите 
- 25Hz: Визуален кортекс: Образи в мозъка заобикалящи очите 
- 9Hz: Чувствителност: Фантомно чувство на докосване 
- 20Hz: Мозъчен център: Наложени подсъзнателни мисли. Само NSA модулира тази сигнална 
гама в предизвикани потенциали или скаларни носачи. 

 
Има около 100 души работещи 24 часа дневно за NSA във форт Мийд над програмата за 
„Дистанционно Неврално Следене” (ДНС). 
 
Аквей след като бил тормозен с подобни технологии от NSA завел дело срещу тях. По време 
на процеса той отново бил тормозен с 3D звук, а неговите сподвижници също били тормозени 
по този начин, за да го изолират. Срещу NSA не били взети никакви мерки в заведеното дело 
през 1991 г. 
 
През 1967 г. „международно известен учен” и Кристофър Хилс, експерт по махала 
комуникирали с извънземни. 
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(Не се знае кой точно е бил учения, но по едно време Хилс и Пухарич работили заедно с 
медиума Ейлин Гарет като Пухарич комуникирал с извънземни наречени – Деветте. Същите 
извънземни свързани с Билдербергите (световни лидери и кралски особи), които от своя 
страна диктуват събитията на планетата.) 
  
Накратко това което извънземните казали на Кристофър Хилс, е че те комуникират с нас чрез 
модулирани радиовълни между 10 000 и 20 000 цикъла под познатия електромагнитен 
спектър. Във вълната носител чрез амплитудна модулация премесена с честотна модулация. 
Едноканална енергия, мощност на трансмисията по-малка от 25 вата. Естествената земна 
вълна, която мозъка модулира е вълна, която резонира между земята и йоносферата. 
 
Всички хора влияят на йоносферата по този начин. Свързано е с отразяваща техника. 
Мозъчната модулация се състои от импулси близки до тези познати като нервни импулси. 
Двама души могат да използват това. Свързано е с нещо близко до нискочестотен радар и до 
ултразвукови техники, но по-ограничено. Смесена електроакустична вълнова функция. 
Електромагнитната вълна причинява ултразвукова трансдукция в човешката тъкан. 
Мозъчното излъчване има звуков компонент и зависимо от медиума през който пътува. 
Учените си спестяват месеци работа. Сега HAARP пробива йоносферата, световния мозък, 
като микровълнов нож правейки хирургически рани и унищожавайки мембраната, която 
съхранява резервоара от данни акумулиран през цялата земна история. 
HAARP вече е пробил дупки в йоносферата с големина 360х30 мили. 
 
 
9. Причиняване на болести със скаларни вълни 
 
Том Биърден пише също че има още по-развита форма на скаларно оръжие позната като 
„квантов потенциал” и е разработвано от САЩ, Русия, Китай, Израел и вероятно Бразилия. 
Тези оръжия успяват да наподобят сигнатурата или честотата на болестта като я пресъздават 
на скаларен носач. Всяка болест може да бъде вмъкната в човешката клетъчна система 
използвайки честоти в обхват от ултравиолетовия до инфрачервения. 
Цели населения могат да прихващат нови болести и да им се причинява смърт чрез активиране 
на латентни болести с помощта на квантовия потенциал в определени зони. Могат да се 
предизвикат също симптоми на радиационно отравяне, химическо отравяне, бактериални 
инфекции и дори да се постигнат ефектите на някои наркотици включително халюциногените. 
Всичко това става с помощта на невидимите скаларни вълни, които плуват в 
хиперпространството на етерното море. 
Те проникват направо в имунната система или етерния двойник на физическото тяло. 
 
На сайта www.freedomdomain.com човек с име Казначейев открил че болестите могат да се 
дължат на скаларните предаватели „Кълвач” в близкия ултравиолетов обхват. Експерименти 
правени в университета в Марбург в западна Германия успели да дублират тези експерименти 
за причиняване на болести в инфрачервения обхват. 
 
Д-р Поп от западна Германия след като анализирал виртуалната главна контролна система на 
клетките, открил че скаларния виртуален поток от частици, който определя генетичния модел 
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на клетките може лесно да бъде вкаран чрез скаларни техники, за да причини болести и 
клетъчни разстройства при желание. 
 
 
10. Скаларните технологии на Тесла били тайно продължени от Русия и нацистите 
 
Американското правителство отхвърлило енергийния проект без жици на Тесла и го оставили 
без пари. Русия и Германия обаче искали той да работи за тях. Тесла им отказал, а според 
Престън Никълс той фалшифицирал своята смърт през 1943 г. и отишъл в Британия. 
Оттогава има яростна битка между руснаците и германците да развият скаларна технология. 
Русия получила предимство и получила знание как скаларните вълни могат да бъдат изтегляни 
от хиперпространството. Те изпратили свой агент да търси човек в Юта, който построил 
машина, която правела това в Юта. Съветският агент унищожил устройството след като 
научил как то действа. 
Мъжът с име Т. Х. Морей научил за „етерното море” на Тесла и направил скаларен 
интерферометър. Германия развила антигравитационна технология през 1939 г. чрез обратно 
проектиране на катастрофирало НЛО. До Втората световна война те били водещи в света в 
радарните и инфрачервени науки както при радаропоглъщащите материали и радарно 
пресечни секции. 
Някои водещи западни експерти мислят че те са разработили радарно пресечни секции отвъд 
дори днешните западни стандартни, но това вероятно се дължи на извънземна подкрепа, която 
се е оказала решителна. Германците използвали обратно-времеви вълни, които карали 
скаларната вълна да последва и отговори на източника приел нормална електромагнитна 
вълна. 
По време на Втората световна война най-добрите нацистки учени избягали до база, която били 
разработили тайно в Антарктика, като взели провизии от Южна Африка, както и от 
германските поселения в Аржентина, Чили, Парагвай, Перу, Уругвай и други 
латиноамерикански държави. След войната американците прехвърлили останалата част от 
най-добрите нацистки учени в САЩ, а остатъка получили СССР, Франция и Британия. 
Руснаците били много ядосани че американците са взели каймака на нацисткия научен мозък 
и през 1946 г. прибрали по-голямата част от източногерманските учени и техници. Около 275 
000 души заедно с техните семейства били закарани в СССР. 
До 1950 г. руснаците разработили обратно-времеви вълни. Те принудили заловените германци 
да им построят флотилия от антигравитационни чинии оборудвани с лъчеви и скаларни 
оръжия. В Антарктика, нацистите притежавали „Смъртоносния Лъч” на Тесла, способен да 
изпрати смъртоносен лъч дори на Луната и да нажежи определена точка там ако се прицели в 
нея. Смъртоносният Лъч се свързва с модерните днешни лъчеви оръжия. 
Според Ал Биелек, руснаците имали лъчеви оръжия, които можели да стрелят на хиляда мили 
в космоса и те ги използвали за да свалят НЛО в радиус от 200 мили от тяхното небе. 
Американците имали също много лъчеви оръжия и те също сваляли НЛО. Очевидно има 
война в космоса, а американците и руснаците тайно са се обединили за да участват в нея. 
Не е много ясно кои са притежателите на НЛО, но някои считат, че нацистите в Антарктика са 
почти недосегаеми с техните супер-оръжия. 
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11. Има ли тайна война в небето? 
 
Япония притежава скаларни оръжия и се е обединила с Русия, за да ги разработи. През 1991 г. 
според Хари Мейсън, руския президент Горбачов, предложил да даде под наем на японците 
супер-секретни интерконтинентални скаларни оръжия, способни да предизвикат земетресения 
за 900 милиона долара, които те използвали в СССР от 60-те години. 
Том Биърден пък твърди, че са им ги дали още през 1989 г. Бил учреден съвместен руско-
японски университет, който да разработва новите оръжия с японски микрочипове така че да са 
по-силни от американските и заедно да управляват света. След като тесла „умрял” през 1943 г. 
неговите книжа били изпратени в музея на Тесла в Югославия, откъдето японците придобили 
знание относно тези технологии. 
Скаларните технологии били разработени от японски учени с коефициент на интелигентност 
по-висок от този на Айнщайн. Те също както и американците тествали своите скаларни 
оръжия в покрайнините на западна Австралия като вероятно са използвали база на Антарктика 
през която са изпращали скаларни вълни до техния австралийски предавател, за да 
предизвикват земетресения и да правят сфери на Тесла. 
Японските скаларни учени са свързани с различни култове и считат че японския император 
трябва да управлява планетата и имат полица за строго отмъщение над бивши врагове, която 
да кулминира във „Финална Война” срещу западна Европа и ислямския свят. Японската секта 
Аум и Якудза все още ползват под наем руски скаларни предаватели и ги използват да си 
правят опити с климатични промени над Америка. 
Биърден твърди, че на японците понякога може да им се позволява от руснаците да свалят 
самолети. Членовете на култови японски общества са свързани с такива в Северна Корея. 
Руснаците правят климатични експерименти над Америка от 60-те години използвайки своята 
интерферентна решетка, за да се целят в определени зони. 
 
 
12. Кой още развива скаларните технологии на Тесла? 
 
За разлика от западните университети, източна Европа и Русия винаги са включвали 
скаларните изследвания на Тесла открито в своите учебни програми и така те изградили 
множество съоръжения за производство на скаларни предаватели навсякъде в СССР 
започвайки от 50-те години. Това било допълнително ускорено когато били хванати 
източногермански учени да работят за тях и да ги изведат до космическата ера, давайки им 
НЛО оборудвани със скаларни и лъчеви оръжия. НЛО дори имали маскираща технология. 
Американците въпреки че имали нацистки учени, които да работят за тях след войната в Зона 
51 над антигравитацията, не осъзнали колко напред са вече руснаците със своята скаларна 
технология, докато не открили че са тайно атакувани от тях през 50-те години без дори да 
могат да ги засекат. 
През 1960 г. съветския премиер Хрушчов, обявил на света че те имат „супер-оръжия”. През 
1963 г. те умишлено унищожили американска ядрена подводница със скаларни оръжия близо 
до Пуерто Рико. На следващия ден над падината на Пуерто Рико руснаците използвали 
скаларни оръжия в различен режим, за да произведат гигантска подводна експлозия. 
САЩ били безпомощни срещу непознат вид оръжие. През 1965 г. Голямата Пясъчна Пустиня 
в Западна Австралия била картографирана и избрана от американското правителство за 
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скаларни тестове. Въпреки че „официално” книжата на Тесла били пазени от ФБР след като 
той умрял и били с етикет „строго секретно”, за да не попаднат в ръцете на врага, Тесла 
предал цялото свое познание и изследвания на млад американски физик, 2 седмици преди да 
умре през 1943 г. 
Американските военни в западна Австралия тествали пресечени скаларни лъчи насочени в 
земята за да предизвикат земетресения и създали сфери на Тесла от пресечени скаларни лъчи в 
небето. Пайн Гап – секретната подземна американска военна база има 2 скаларни предавателя 
и те също имат поне още един в Екзмът – северозападна Австралия. Други скаларни 
трансмитери на САЩ освен тези в самата държава има в Аляска, Пуерто Рико, Гренландия, 
Норвегия и Антарктика. 
Въпреки че вече много държави имат скаларни оръжия, тези които нямат могат лесно да бъдат 
атакувани и никога да не разберат причината за техните експлозии, контрол над съзнанието и 
променен климат. Все повече държави искат да придобият скаларни технологии, за да се 
защитят. 
Освен това те могат и да предположат или дори да знаят със сигурност че са подложени на 
скаларна атака, но няма да имат представа, кой я е извършил. Познатите държави, които 
разполагат със скаларни оръжия са: 
 
Америка, Аржентина, Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Израел, Япония, 
Русия, Южна Африка, Тайван, Великобритания... както и различни поселения на нацисти 
опериращи в Антарктика и навсякъде в Южна Америка. 
 
Не е ясно как Бразилия се сдобила със скаларни оръжия и такива с квантов потенциал, но 
бразилците имат извънземна технология от известно време. Ватикана също притежава 
секретна технология и се счита, че те имат база в Южна Африка за секретна космическа 
програма. 
Има подробно описание за бразилската космическа програма в една моя статия от 40 страници 
в книгата Вселенска Съблазън, Том 3. В нея също са включени китайските и японските 
оръжия както и подробности за атаките на Русия над САЩ и особено за совалките и 
технологиите на нацистите в Антарктика. Други също може би ги притежават – като Украйна 
и Северна Корея, но досега няма доказателства за тези държави. 
 
Дори в алтернативната преса няма достатъчно информация за скаларните оръжия и дори 
онлайн няма почти нищо в конспиративните сайтове. 
Въпреки това те са може би най-застрашаващите оръжия на планетата познати досега. 
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