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 Â  
 
 28 PaÂ¼dziernik 1943 rok - eksperyment "Filadelfia"; zwany teÂ¿ eksperymentem "TÃªcza".
       Dane:  OkrÃªt, ktÃ³rego uÂ¿yto do doÂ¶wiadczeÃ± byÂ³ zbudowany na krÃ³tko przed jego wodowaniem czyli 25
czerwca 1943 r.
 WypornoÂ¶Ã¦ 1520 ton , niszczyciel eskortujÂ±cy USS " Eldridge".
 
 Przeznaczenie: ochrona konwojÃ³w europejskich niszczonych na Atlantyku przez niemieckie u-booty.
 Organizator projektu: UrzÂ±d BadaÃ±Â  Marynarki Wojennej USA {ONR}.
 
 Prawdopodobni gÂ³Ã³wni uczestnicy eksperymentu to wybitni fizycy: Thomas Townsend Brown, Nikola tesla, John
von Neumann i Albert Einstein, {ktÃ³ry opublikowaÂ³ juÂ¿ teoriÃª wzglÃªdnoÂ¶ci i utrzymywaÂ³ w niej, Â¿e
Â¶wiatÂ³o moÂ¿e siÃª zaginaÃ¦ w silnym polu grawitacyjnym. pracowaÂ³ on juÂ¿ wÃ³wczas nad teoriÂ± pola, ktÃ³ra
wyjaÂ¶niÂ³aby zachowanie energii elektromagnetycznej i grawitacyjnej}.
 
 Archiwa personalne armii amerykaÃ±skiej w St. Louis zawierajÂ± dokumenty jasno stwierdzajÂ±ce, Â¿e Albert
Einstein zatrudniony byÂ³ dorywczo w Departamencie Marynarki Wojennej jako "pracownik kontraktowy
SÂ³uÂ¿b Specjalnych", czyli konsultant naukowy Biura Uzbrojenia. Naukowiec pracowaÂ³ dla US Navy od 31
maja 1943 r. do 30 czerwca 1946 r.
 
  Â   CelÂ  eksperymentu? 
 Celem jego byÂ³o zastosowanie einsteinowskiej jednolitej teorii pola poprzez wyprÃ³bowanie dziaÂ³ania pola
magnetycznego na okrÃªt wojenny USS "Eldridge" D-173; a takÂ¿e, na zaÂ³ogÃª przebywajÂ±cÂ± na jego pokÂ³adzie.
W poczÂ±tkach II wojny Â¶wiatowej marynarka wojenna niemiec uÂ¿ywaÂ³a podwodnych min magnetycznych i torped,
przyciÂ±ganych przez pole magnetyczne generowane przez duÂ¿e metalowe okrÃªty. Miny byÂ³y przyciÂ±gane przez
kadÂ³uby statkÃ³w alianckich, wybuchaÂ³y w ich pobliÂ¿u i zatapiaÂ³y je. Alianci znaleÂ¼li sposÃ³b na wroga bowiem
nauczyli siÃª oszukiwaÃ¦ te urzÂ±dzenia dziÃªki technice tak zwanej: "demagnetyzacji".
 
 A wyglÂ±daÂ³o to mniej wiÃªcej tak: wokÃ³Â³ kadÂ³ubÃ³w zaczÃªto montowaÃ¦ - duÂ¿Â± cewkÃª elektrycznÂ±, przez
ktÃ³rÂ± przepÂ³ywaÂ³ prÂ±d- "nie w fazie" z magnetycznym rezonansem okrÃªtu.
 
 Jednak skutkiem ubocznym tej techniki byÂ³o to, Â¿e gdy okrÃªty przemieszczaÂ³y siÃª w ziemskim polu
magnetycznym; {ktÃ³re rÃ³Â¿ni siÃª nieco w rÃ³Â¿nych miejscach}- harmoniczny rezonans statku zmieniaÂ³ siÃª gdy
ten przepÂ³ywaÂ³ z jednego miejsca na inne. Z tego tez powodu rezonans w cewkach demagnetyzacyjnych musiaÂ³
byÃ¦ na bieÂ¿Â±co monitorowany oraz dostosowywany w taki sposÃ³b Â¿eby mieÃ¦ caÂ³kowitÂ± pewnoÂ¶Ã¦ iz okrÃªt
pozostaje 'magnetycznie niewidzialny" dla min i torped; kaÂ¿dy nawet najdrobniejszy bÂ³Â±d w wartoÂ¶ci rezonansu
pozostawiÂ³ by jakiÂ¶ Â¶lad i wÃ³wczas statek staÂ³by siÃª "widzialny".
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  Â   Narodziny pomysÂ³u eksperymentu " Filadelfia". 
 Nowa koncepcja polegaÂ³a na tym , Â¿eby uÂ¿ywajÂ±c nie jednej cewki, a trzech cewek wokÃ³Â³ kaÂ¿dej osi okrÃªtu
, zestrojonych ze sobÂ± tak by znajdowaÂ³y siÃª nawzajem "w fazie" , stworzyÃ¦ rotacyjne pole elektromagnetyczne,
ktÃ³re zaginaÂ³oby sygnaÂ³y radaru.
 
 SygnaÂ³y te owijaÂ³yby siÃª wokÃ³Â³ statku, nie wracajÂ±c do niemieckich zestawÃ³w radarowych, wskutek tego
niemieccy operatorzy nie dostrzegli by amerykaÃ±skich jednostek.
 
  Â   Przebieg eksperymentu. 
 Istnieje kilka wersji wydarzeÃ± przebiegu eksperymentu "Filadelfijskiego".
 
 Jedna z nich mÃ³wi o tym, Â¿e gdy wÂ³Â±czono cewki i uruchomiono pole elektromagnetyczne, w powietrzu
momentalnie pojawiÂ³o siÃª gÂ³oÂ¶ne elektrostatyczne "buczenie" a caÂ³y statek spowiÂ³a "zielona mgÂ³a". Fakt
ten pomoÂ¿e wyjaÂ¶niÃ¦ to co zaszÂ³o potem, poniewaÂ¿ takÂ± mgÂ³Ãª moÂ¿na uznaÃ¦ za zwykÂ³Â± jonizacjÃª
normalnego powietrza atmosferycznego w silnym polu magnetycznym.
 
 Bowiem takie zjawisko ma rÃ³wnieÂ¿ miejsce w Ameryce na Â¦rodkowym Zachodzie podczas trÂ±by powietrznej lub
silnej burzy pojawia siÃª wtedy specyficzny zielony kolor zjonizowanej atmosfery.
 
 Podczas tego eksperymentu gdy zielona mgÂ³a siÃª uniosÂ³a statek nie tylko byÂ³ niewidoczny dla operatorÃ³w
amerykaÃ±skich ale takÂ¿e byÂ³ niewidoczny goÂ³ym okiem; jedna z wersji wydarzeÃ± wspominaÂ  o widocznych
jedynie zarysach kadÂ³uba.
 
 Natomiast w innej wersji okrÃªt znikÂ³ by pojawiÃ¦ siÃª kilkaset kilometrÃ³w dalej w obÂ³oku " zielonej mgÂ³y" tuÂ¿
przed brytyjskim lotniskowcem, ktÃ³rego kapitan odnotowaÂ³ ten fakt w dzienniku pokÂ³adowym. Widziano go podobno
teÂ¿ w Bazie SiÂ³ Morskich w Norfolk {ok. 375 mil na pÃ³Â³noc}. cywile i amerykaÃ±scy Â¿oÂ³nierze bÃªdÂ±cy
wÃ³wczas na molo zobaczyli nagle pojawiajÂ±cy siÃª z nikÂ±d okrÃªt.
 
 WedÂ³ug relacji Â¶wiadkÃ³w tego wydarzenia pole magnetyczne rozciÂ±gaÂ³o siÃª na dÂ³ugoÂ¶Ã¦ okoÂ³o 100
metrÃ³w z kaÂ¿dej strony statku i miaÂ³o widoczny ksztaÂ³t elipsoidy. Osoby znajdujÂ±ce siÃª na pokÂ³adzie
sprawiaÂ³y wraÂ¿enie jakby "chodziÂ³y w powietrzu". A gdy pole zaczÃªto zwiÃªkszaÃ¦ dostrzeÂ¿ono jedynie zarys
kadÂ³ubu, ktÃ³ry w krÃ³tkim czasie staÂ³ siÃª coraz bardziej przezroczysty, aÂ¿ w koÃ±cu znikÂ³ z pola widzenia
obserwatorÃ³w, pozostaÂ³ tylko na wodzie wgÂ³Ãªbiony Â¶lad po kadÂ³ubie.
 
  Â   Co siÃª staÂ³o po wyÂ³Â±czeniu pola? 
 Prawie w kaÂ¿dej z relacji z eksperymentu powtarza siÃª to, iÂ¿ czÂ³onkowie zaÂ³ogi znajdujÂ±cy siÃª na pokÂ³adzie
statku odczuwali przytÂ³aczajÂ±ce ciÂ¶nienie elektrostatyczne, zjawisko bardzo podobne do tego, ktÃ³re odnotowaÂ³
podczas swoich doÂ¶wiadczeÃ± z impulsami prÂ±du staÂ³ego wielkiej czÃªstotliwoÂ¶ci Nikola Tesla.
 
  Â   Reakcja ciaÂ³a ludzkiego na eksperyment? 
 KoÃ±czyny a przede wszystkim stopy kilku czÂ³onkÃ³w zaÂ³ogi zostaÂ³y uwiÃªzione w przegrodach oraz innych
powierzchniach statku. Pozostali stracili koÃ±czyny,. natomiast niektÃ³rzy z nich., w jakiÂ¶ dziwny sposÃ³b zostali
wtopieni w beton bÃªdÂ±cy pokrywÂ± statku. TkwiÂ±c swoim ciaÂ³em wewnÂ±trz zimnego, twardego metalu byli nie do
odratowania. CzeÂ¶ci ich ciaÂ³ dosÂ³ownie stopiÂ³y siÃª z metalem .Nielicznym skrÃ³cono mÃªczarnie...
 
 Cyt: " zaÂ³oga, ktÃ³ra zmieniÂ³a swoje poczÂ±tkowe pozycje, znalazÂ³a siÃª w niebezpieczeÃ±stwie po wyÂ³Â±czeniu
pola. Pole zdolne dosÂ³ownie zagiÂ±Ã¦ Â¶wiatÂ³o, wystarczajÂ±co silnie by uczyniÃ¦ niewidzialnym caÂ³y okrÃªt,
moÂ¿e byÃ¦ postrzegane w inny sposÃ³b, poniewaÂ¿ rÃ³wnie dobrze mogÂ³o ono byÃ¦ doÂ¶Ã¦ silne, by wysÂ³aÃ¦
obiekt do innej przestrzeni, "nie bÃªdÂ±cej w fazie" z naszÂ± . JeÂ¶li ktoÂ¶ poruszyÂ³ siÃª podczas powrotu do naszej
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rzeczywistoÂ¶ci, zostaÂ³ faktycznie stopiony z przegroda okrÃªtu".
 
 PonoÃ¦ marynarze z innych okrÃªtÃ³w widzieli go potem kilkanaÂ¶cie mil dalej, dryfujÂ±cy swobodnie na peÂ³nym
morzu.. Jednak po okoÂ³o dwudziestu minutach statek" uwidoczniÂ³ siÃª oczom innych", lecz uszkodzenie jego byÂ³o
przeraÂ¿ajÂ±ce.
 
 Po "powrocie USS Eldridge"; wiÃªkszoÂ¶Ã¦Â  marynarzy nie byÂ³a zdrowa na umyÂ¶le.. Zapadli oni na nieuleczalnÂ± i
ciÃªÂ¿kÂ± schizofreniÃª,
 
 CzyÂ¿by Ã³w projekt przerÃ³sÂ³ oczekiwania naukowcÃ³w?
 
 John von Neumann powrÃ³ciÂ³ do badaÃ± fazy projektowania by zrozumieÃ¦ dlaczego eksperyment zakoÃ±czyÂ³ siÃª
tak nieoczekiwanym sukcesem, a zarazem tak wielkÂ± poraÂ¿kÂ±.
 
 Wnioski Kapitana X.
 
 Cyt:" Czterej czÂ³onkowie zaÂ³ogi, ktÃ³rzy zmienili swoje wczeÂ¶niejsze pozycje, utkwili w stalowym pokÂ³adzie.
dopÃ³ki pole dziaÂ³aÂ³o, wszystko byÂ³o w porzÂ±dku. kiedy pole zanikÂ³o, ich wczeÂ¶niejsze" wiezienia czasowe
przepadÂ³y, kiedy mÃªÂ¿czyÂ¼ni zmienili pozycje i ponownie zmaterializowali siÃª w naszym wymiarze {...} w nieco
innym miejscu lub pechowo zmaterializowali siÃª dokÂ³adnie tam, gdzie byÂ³ pokÂ³ad wiÃªc molekuÂ³y stali
dosÂ³ownie wymieszaÂ³y siÃª z molekuÂ³ami ich ciaÂ³[..}.
 
 Jak siÃª do tego co siÃª staÂ³o z USS " Edgridge" ustosunkowaÂ³ RzÂ±d?
 
 Teoriom tym stanowczo zaprzeczono, wiÃªkszoÂ¶Ã¦ czÂ³onkÃ³w zaÂ³ogi oraz przedstawiciele rzÂ±du; wedÂ³ug tych
relacji, Eldridge braÂ³ udziaÂ³ w badaniach naukowych, ponoÃ¦ nie miaÂ³y one wcale charakteru w jaki opisywano
eksperyment "Filadelfijski". Przyznano natomiast, Â¿e badano moÂ¿liwoÂ¶ci wykorzystania pÃ³l magnetycznych do
stworzenia osÂ³ony przeciwtorpedowej wokÃ³Â³ okrÃªtu.
 
 AmerykaÃ±ska Marynarka Wojenna oficjalnie nigdy nie przyznaÂ³a siÃª do przeprowadzenia takiego
eksperymentu. Wszelkie wieÂ¶ci zostaÂ³y pochÂ³oniÃªte przez cenzurÃª. ZachowaÂ³a siÃª jedynie krÃ³tka
notka w jednej z gazet filadelfijskich i zeznania pojedynczych Â¶wiadkÃ³w.
 
 Co na to Einstein? i Dr Bertrand Russell?
 
 Teorie jednolitego pola ukoÃ±czyÂ³ on w 1925-1927 roku, ale potem ja odwoÂ³aÂ³,Â  prawdopodobnie nie kierowaÂ³
siÃª wzglÃªdami matematycznymi lecz humanitarnymi.
 
 DziÂ¶ tÂ³umaczy siÃª to w ten sposÃ³b, Â¿eÂ  teoria ta jest niekompletna.
 
 Dr Bertrand Russell prywatnie przyznaÂ³, Â¿e zostaÂ³a ona ukoÃ±czona, jednak czÂ³owiek jeszcze do niej nie
dorÃ³sÂ³.  Â   
 Â MojeÂ Â  spostrzeÂ¿enia:
        Pozostaje pytanie na ile Ã³w eksperyment jest fikcjÂ± a na ile prawdÂ±?     Poza tym jeÂ¶li miaÂ³ w nim rÃ³wnieÂ¿
uczestniczyÃ¦ Nikola Tesla (ur. 10 lipca 1856 r. w Smiljanie, zm. 7 stycznia 1943 r. w Nowym Jorku) to jakimÂ¶ cudem
nie zgadzajÂ± siÃª daty eksperymentu z datÂ± jego Â¶mierci.     Sytuacja wyÂ¿ej przedstawiona jeÂ¶li w ogÃ³le miaÂ³a
miejsce to z punktu widzenia fizyki wskazywane relacje zaistniaÂ³y w przestrzeni magnetycznej i materialnej.     Pole
magnetyczne, ktÃ³re w efekcie zakÂ³Ã³ciÂ³o charakter fizyczny przestrzeni materialnej musiaÂ³o rozwiÂ±zaÃ¦ i
ponownie zwiÂ±zaÃ¦ molekuÂ³y.  
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 OpracowaÂ³a: Â© 1 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
 PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu.
 
 
 
 Opracowanie na podstawie materiaÂ³Ã³w podanych poniÂ¿ej.
       The Giza Death Star,Joseph p. Farrell, wersja polska przekÂ³ad Krzysztof Kurek D W Amber- za zgodÂ±.     
Kapitan X The Philadelphia Chronicles the Strange Case of Alfred Bielek and Dr.M.K. Jessup Abelard Publication,
Wilmington, Delaware 1994.     Â¬rÃ³dÂ³a internetowe.  Â 
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