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ГЕОФІЗИЧНА ЗБРОЯ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З КАТАСТРОФІЧНИМИ ПРИРОДНИМИ
ЯВИЩАМИ
Деякі держави, одержимі ідеєю досягнення військової переваги, створюють геофізичну зброю –
методи й техніку впливу на атмосферу, іоносферу та магнітосферу. Її застосування викличе різку зміну
швидкості обертання Землі навколо своєї осі, що призведе до катастрофи планетарного масштабу і
знищення нашої цивілізації.
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Некоторые государства, одержимые идеей достижения военного превосходства, создают
геофизическое оружие – методы и технику воздействия на атмосферу, ионосферу и магнитосферу.
Его применение вызовет резкое изменение скорости вращения Земли вокруг своей оси, что приведет
к катастрофе планетарного масштаба и уничтожению нашей цивилизации.
Ключевые слова: геофизическое оружие, околоземная среда.
Some States, obsessed with the idea to achieve military superiority and create geophysical weapon - the
methods and techniques of influence on the atmosphere, ionosphere and magnetosphere. Its use will cause a
drastic change of rotation speed of Earth around its axis, causing a global scale catastrophe and destruction
of our civilization.
Key words: geophysical weapon, the near environment.
Актуальність теми. 2008 рік було проголошено Роком планети Земля. Таке рішення ухвалила
Генеральна Асамблея ООН, щоб привернути увагу людей до тих знань про нашу планету, які можуть
сприяти гарантуванню безпечного і процвітаючого життя наступних поколінь на Землі. Однак ці
знання наразі обмежуються необхідністю зменшення техногенних викидів від промислових об’єктів
і способів отримання енергії. Тим часом головною небезпекою для життєдіяльності на планеті
залишаються непередбачувані природні катастрофи та безрозсудна діяльність людей, спрямована на
створення нової зброї, більш потужної й руйнівної, ніж ядерна. А 1 березня 1999 р. набув чинності
Договір про заборону розробки, нагромадження й застосування протипіхотних мін. Його вже підписали
130 країн, у тому числі й Україна.
Із історії досліджень. Геологічні дані й письмові свідчення багатьох народів, які населяють
нашу планету, не дозволяють сумніватися: всі великі епохи в історії Землі закінчувалися руйнацією і
знищенням різних форм життя із наступним відтворенням світу. Рівень пізнання природних катастроф
обмежується констатацією тяжких наслідків зазначених подій. Це зумовлено насамперед тим, що
досі залишаються загадкою фундаментальні питання, які лежать в основі життєдіяльності на нашій
планеті: як передається сонячна енергія земним процесам; які сили обертають Землю навколо своєї
осі; що породжує магнітне поле Землі; який механізм виникнення катастрофічних руйнівних процесів
при одночасному їх проявленні в різних частинах планети.
Внаслідок цього немає й не може бути більш-менш повних уявлень про природний механізм
сонячно-земних зв’язків, етапи перетворення сонячної енергії, яка надходить до земних процесів, міжструктурні зв’язки всіх ланок системи Сонце – Земля. Вирішення цих проблем можливе
на основі нових знань і законів природи, на розумінні того, що відбувається в навколишньому
світі.
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Аналіз існуючих матеріалів. Неочікувані катастрофічні природні явища і навіть деякі техногенні
катастрофи, які спіткали Європу та Азію в 2009 році, на думку багатьох учених свідчать про те, що,
можливо, в їх походженні є якісь спільні глобальні причини. Йдеться насамперед про можливість
несанкціонованого прихованого застосування геофізичної зброї. Саме такою розробкою, на думку
багатьох науковців, є спеціальна програма HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program
– Активна високочастотна програма досліджень північних спалахів, скорочено ХАРП). “Хрещений
батько” цієї програми – американський вчений Бернард Дж. Істлунд, який ще в 80-х роках отримав
патент про зміни шарів земної атмосфери, іоносфери або магнітосфери.
Геофізична зброя – це сукупність різних засобів, які дозволяють використовувати у військових
цілях руйнівні дії неживої природи шляхом штучного викликання змін фізичних властивостей і
процесів, які виникають в атмосфері, гідросфері і літосфері Землі. Руйнівна дія багатьох природних
процесів базується на їх потужній енергії.
Можливі заходи активної дії на геофізичні процеси, які передбачають здійснення в сейсмонебезпечних районах штучних землетрусів, ураганів, вогненних бур, гірських обвалів, снігових
лавин, зсувів, потужних приливних хвиль типу цунамі і т. ін. Діючи на процеси, що відбуваються
в нижніх шарах атмосфери, можна викликати проливні дощі, град, тумани. Утворюючи затори на
річках і каналах, викликають повені, затоплення, порушення судноплавства, руйнування гідроспоруд.
Вивчається можливість зміни температури повітря шляхом розпилення речовин, які поглинають
енергію Сонця, зменшуючи кількість опадів. Зруйнування шару озону в атмосфері дає можливість
спрямувати в райони, зайняті противником, космічні промені і ультрафіолетове випромінювання
Сонця. Для дії на природні процеси можуть використовуватись хімічні речовини: йодисте срібло,
карбомід, тверда вуглекислота, вугільний порох, сполуки брому, фтору і інші. Можливе використання
потужних генераторів електромагнітних випромінювань, теплових генераторів і інших технічних
засобів.
Геофізична зброя, за своєю руйнівною силою не має аналогів. Застосування такої зброї спричинило
б глобальні катастрофи – як соціально-економічні, так і екологічні. Вона здатна викликати землетруси,
урагани, повені, смерчі. В її основі лежить ідея використання високочастотного радіовипромінювання
(ВЧРВ) величезної концентрації для передавання вибухової енергії на необмежені відстані з метою
руйнування всяких об'єктів. Ця ідея належить американському фізикові хорватського походження
Ніколі Теслі (1856–1943), геніальному вченому, видатному винахідникові й людині виняткових
здібностей.
Ідею передавання величезних вибухових енергій на далекі відстані Н. Тесла виношував для
суто оборонних цілей. Він вважав, що широке впровадження винайдених ним технологій і техніки
зробить війни як такі безглуздими, бо країна, котра володітиме його розробками, буде захищеною
від усіх видів зброї. Проте геніальний задум Н. Тесли обернувся лихом для людства. В 60-ті
роки почали активну реалізацію ідеї використання ВЧРВ для знищення «агресивних» об'єктів,
розгорнувши широкомасштабні й високовартісні наукові дослідження та експерименти. Дещо пізніше
вченими-фізиками було розроблено теоретичні основи модифікації іоносферної плазми потужним
короткохвильовим радіовипромінюванням (розігрівання плазми до надвисоких температур). При
цьому в іоносфері (верхній шар атмосфери, що впливає на поширення радіохвиль) мають відбуватися
значні зміни, природу яких іще недостатньо вивчено, але жахливі наслідки цілком прогнозовані.
Тож ідеться про розробку нового виду страшної геофізичної зброї, принцип дії якої ґрунтується на
розігріванні іоносферної плазми.
Уже в 80-х роках американці спорудили в Норвегії поблизу м. Тромс нагрівальний радіокомплекс
потужністю до 2 МВт. В 1999 р. на Алясці введено в дію першу чергу ще одного нагрівального
радіокомплексу НААRР потужністю 3,6 МВт: на площі 13 га встановлено 180 антен короткохвильового
діапазону, заввишки 24 м, з найсучаснішим радіообладнанням для спостереження та впливу на нижню
частину іоносфери в полярних зонах (можуть розігріти іоносферну плазму до надвисоких температур).
Якраз цей шар атмосфери («атмосферний коридор») використовується як відбивач радіохвиль при
здійсненні далекого зв’язку й саме в ньому за допомогою ВЧРВ є змога не лише унеможливити
керування космічними польотами, системами, ракетами, літаками, а й цілком знищити власне ракети,
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літаки, супутники, космічні комплекси. Тобто,за таких умов іоносфера може перетворитися в таку
собі мікрохвильову піч.
На території Гренландії американці завершують спорудження третього нагрівального радіокомплексу потужністю вже 106 Вт. Радіовипромінювання одного лише НААRР потужністю 3,6 МВт у
діапазоні своїх частот більш як на 12 порядків перевищує природний фон радіовипромінювання. Тому
навіть наукові випробування такого комплексу можуть бути катастрофічними для нашої планети.
Фахівці вважають, що установки в Норвегії, Гренландії та на Алясці створять систему-контур, яка
повністю «покриє» територію Євразії разом із Китаєм. «Бойовими» факторами цієї системи можуть бути
плазмові утворення, складні топологічні структури з потужним магнітним зарядом. Із підводного човна
в районі Північного полюса надсилається радіоімпульс, який має розігріти іоносферну плазму, а потім
генеровані плазмові утворення збираються в канал і відправляються в «потрібному напрямі» за допомогою
антенних комплексів, розміщених на Алясці, в Гренландії та Норвегії. В районах, куди спрямовані
енергетичні потоки небаченої потужності, відбуваються аварії та деструкції енергомережі на величезних
територіях, зупинення виробництв і систем життєзабезпечення, техногенні катастрофи, аварії на нафто- й
газопроводах, АЕС, сховищах, військових базах. Можуть змінитися рози вітрів на великих висотах, погодні
умови, виникнути катастрофічні природні явища. А також, є можливим те, що радіохвилі наднизьких
частот, які відбиваються від іоносферного шару, можуть стати психотропною зброєю.
Розробники системи самі визнають, що використання комплексів ВЧРВ типу НААRР може мати
катастрофічні екологічні наслідки: непередбачувані зміни магнітного поля Землі, посухи, повені,
виверження вулканів, землетруси. Отже, за їх допомогою можна за кілька років знищити не лише
економіку будь-якої держави, а й регіональні екосистеми.
Висновки. Усе це свідчить про необхідність безперервного контролю з боку як ООН, так
і всіх природоохоронних організацій світу, за розробкою й випробуванням високочастотних
радіовипромінювальних систем, бо на карті – доля як окремих держав, так і біосфери Землі в цілому,
що є як нашим домом, так і всього людства. Отже, на підставі доступної нам інформації, можна
зробити припущення, що розробка “геофізичної зброї” ще остаточно не завершена. Але те, що такі
експерименти ведуться і мають перспективу – не викликає сумніву. Очевидним є те, що створення зброї
на основі принципів штучної модифікації навколоземного середовища загрожує непередбачуваними
для нас наслідками.
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