
Κλιματική ενεργοποίηση μεγάλων περιοχών

Λόγω των ξηρών ετών έως το 2018 και της χειραγώγησης του κλίματος μέσω γεωφυσικών όπλων όπως το 
HAARP και τα ραδιοκύματα, καθώς και των ανεμογεννητριών που συμβάλλουν μαζικά στη στασιμότητα του 
κλίματος, εναπόκειται σε εμάς τους ανθρώπους να αναπτύξουμε λύσεις για ένα περιβάλλον που αξίζει να 
ζούμε. 
Η κλιματική στασιμότητα και συμφόρηση καθιστούν τον καιρό ασταθή, με αποτέλεσμα βίαιες 
βροχοπτώσεις και χαλάζι, καταιγίδες και ξηρασία. Αυτά συνήθως οδηγούν σε διάβρωση του εδάφους.
Ο καιρός γίνεται απρόβλεπτος, ειδικά για τη γεωργία και τη δασοκομία. Η έλλειψη βροχής 
συνεπάγεται απότομη πτώση του ενεργειακού επιπέδου, με αποτέλεσμα τα δέντρα να πεθαίνουν. Τα 
μικρά ζώα, ιδιαίτερα τα πουλιά, αποφεύγουν αυτές τις περιοχές της γης.

Μία λύση για τη φύση, τους ανθρώπους και τα ζώα είναι η ενεργοποίηση μεγάλων περιοχών. Το 
κλίμα αρχίζει να λειτουργεί ξανά, οι βροχοπτώσεις έρχονται πιο ομοιόμορφα και εκτείνονται σε  
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το έδαφος εμποτίζεται ομοιόμορφα, και δεν υπάρχει πλέον διάβρωση 
του εδάφους από καταιγίδες και έντονες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις.

Το σύστημα ενεργοποίησης μεγάλων περιοχών και πώς μπορεί να γίνει η εγκατάστασή του από 
τον οποιονδήποτε 

Απαιτούνται δύο συσκευές σε κάθε τοποθεσία για τέλεια ενεργοποίηση.

1. Ένας Σταθμός Φυσικής Αρμονίας (NHS)) 2.0 ή 3.0 και 
2. μια μονάδα οργόνης με αμπούλα βαρέως ύδατος (οξειδίου του δευτερίου (D2O))) στην κορυφή.

NHS 2.0 / 1,5m ύψος    ή      NHS 3.0  18cm ύψος       συν μονάδα οργόνης 25cm ύψος 

= σύστημα ενεργοποίησης μεγάλων περιοχών 

Τα συστήματα NHS) 2.0 και 3.0 μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με αξεσουάρ όπως πηνία 
καρδιάς, ορεία κρύσταλλο (χαλαζία) στο σωλήνα κ.λπ. Τα αξεσουάρ αυτά δεν είναι πάντως 
απαραίτητα για τη λειτουργία.

Στην κορυφή της μονάδας οργόνης πρέπει να τοποθετηθεί αμπούλα βαρέως ύδατος (D2O) ). Επίσης 
προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί μικρός δακτυλιοειδής μαγνήτης/φερρίτης πάχους 1 εκατοστού ή 
λεπτότερος, με τη νότια πλευρά προς τα πάνω, καθώς και κρύσταλλος αντιμονίου. 



Λειτουργία: 

Το NHS) δημιουργεί έναν πυκνό δακτύλιο, διασπά τα χονδροειδή σωματίδια στον αέρα και ανοίγει το 
δρόμο για την ακτίνα οργόνης.
Η μονάδα οργόνης με D2O) (οξείδιο δευτερίου) στην άκρη της διασπά μέσω συντονισμού το «βαρύ 
νερό» σε μεγάλα ύψη, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη στασιμότητα του κλίματος.

Αυτή η αποσύνθεση του D2O) με τη σειρά της ενεργοποιεί έμμεσα τον φυτικό κόσμο και επιτρέπει 
στα φυτά να ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο της βροχής. 

Παραδείγματα: Πλήρη συστήματα ενεργοποίησης μεγάλων περιοχών

εδώ τοποθετημένα σε γλάστρες  

Σύστημα NHS) 2.0 και 
μονάδα οργόνης με  
αμπούλα D2O) δεξιά 
τοποθετημένο σε κήπο

Οξείδιο Δευτερίου: Αντιμόνιο: εδώ αρκεί ένα κομματάκι ύψους 1 εκ. 

Μια ακόμη σημείωση για τη ρύθμιση. Το NHS) και ειδικά η μονάδα οργόνης πρέπει να είναι κάθετη.
Έτσι επιτυγχάνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Προσκαλώντας τα πνεύματα της φύσης και τις φυσικές δυνάμεις: 

Μετά την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος, συνιστάται να καλέσετε τις φυσικές δυνάμεις να 
εργαστούν μαζί μας με ένα μικρό τελετουργικό. Αυτό συνήθως δίνει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. 



Δοκιμή: 

Δοκιμάστηκε για πρώτη φορά την 1η Οκτωβρίου 2020 στη βόρεια Βαυαρία (Unterallgäu).).
Αποτέλεσμα: πρώτη ημέρα: πέντε φορές βροχή μέσα σε πέντε ώρες, και εκτεταμένες βροχοπτώσεις 
τις δύο επόμενες εβδομάδες, με ήπια βροχή που διαπότισε καλά το έδαφος χωρίς να υπάρξουν 
απορροές υδάτων. Έτσι είναι όταν τα φυτά ρυθμίζουν τη βροχή!
Στη συνέχεια, 10-14 ημέρες χωρίς βροχή, όπως ήταν το κανονικό στη Γερμανία στη δεκαετία του '60 
και του '70. 

Συντήρηση των εγκαταστάσεων: 

Το σύστημα χρειάζεται ελάχιστη Συντήρηση. 
Φροντίστε να υπάρχει στο δοχείο του NHS) 3.0 περίπου 1 cm νερό και αδειάστε το παραπανίσιο. 
Εάν απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, απλά τοποθετήστε ένα πλαστικό περιτύλιγμα πάνω 
και γύρω από το NHS) 3.0 και ασφαλείστε το με ένα λάστιχο στο κύπελλο. Έτσι ούτε χάνεται ούτε 
προστίθεται νερό. Το NHS) 3.0 ακτινοβολεί σχεδόν 100% μέσω του περιτυλίγματος. 
Η μονάδα οργόνης δεν απαιτεί συντήρηση. 
Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να έχει νόημα να τυλίγεται η μονάδα οργόνης σε μονωτικό 
ρολό  σωλήνων ή να τυλίγεται με μαλλί προβάτου, το οποίο και θα την καταστήσει ακόμη πιο 
δυνατή.

Ακτίνα: περίπου 50 χλμ από κάθε εγκατάσταση

Αποτελέσματα: 

Από τον Οκτώβριο του 2020, τοποθετήθηκαν πολλές μονάδες με D2O) σε Γερμανία, Αυστρία και 
Ελβετία, με τη Γερμανία να καλύπτεται σχεδόν εντελώς. Ο χειμώνας ξαναέφερε χιόνι, όπως ήταν το 
φυσιολογικό κάποτε...

Παραγουάη:

Μετά από ένα χρόνο ξηρασίας και με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου, τοποθετήθηκαν 
συστήματα NHS) 2.0/μονάδα οργόνης με D2O) σε τρεις τοποθεσίες. Λίγο αργότερα άρχισε να βρέχει, 
και από τότε βρέχει τακτικά. Όχι νεροποντή, αλλά κανονική βροχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ναμίμπια: 

Κάτι παρόμοιο εμφανίζεται στη Ναμίμπια αυτή τη στιγμή  (29 Δεκεμβρίου 2020). Οι πρώτες 
αναφορές  δείχνουν τα ίδια αποτελέσματα: περισσότερη βροχή από ό, τι προέβλεπαν οι 
μετεωρολόγοι, κατανεμημένη καλύτερα στη διάρκεια της ημέρας.

Σας ενδιαφέρει να κάνετε κάτι για τη φύση και το περιβάλλον στη χώρα σας;

Γράψτε ένα email στο info@u).rswirths.de ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στη διεύθυνση 
www.energieprodu).kte.org και γράψτε το αίτημά σας. Εάν δεν μιλάμε μια κοινή γλώσσα, μεταφράζουμε τα 
κείμενα ...

Μεταφράσεις: 

Είστε ευπρόσδεκτοι να μεταφράσετε αυτό το έγγραφο σε άλλες γλώσσες, θα ήταν ωραίο εάν μπορούσα να λάβω 
ένα αντίγραφο σε άλλη γλώσσα στη διεύθυνση email μου info@u).rswirths.de, και ευχαριστώ.
Αγγλικά - Ισπανικά - Γαλλικά - Ελληνικά - Ρωσικά και Αραβικά και φτάνουμε σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο...
Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας για έναν καταπράσινο, γαλήνιο κόσμο!
Urs 29/12/2020
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