ΤΑ GPS ΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ
ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Θα ξεκινήσουμε με δύο επισημάνσεις:
Η πρώτη: Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην
επιστημονική κοινότητα η ασυνήθιστα γρήγορη
μετακίνηση του βορείου μαγνητικού πόλου, ο οποίος
απομακρύνεται συνεχώς από τον Καναδά, κινούμενος
ολοένα ανατολικότερα προς τη Σιβηρία.Η κίνηση του
βορείου μαγνητικού πόλου! ο
φείλεται, λένε, στις
μετακινήσεις του λιωμένου σιδήρου στον καυτό
πυρήνα της Γης. Εμείς θα προσθέταμε, προς έρευνα,
τους
σεισμούς
και τις
συνεχείς
εξορρύξεις
πετρελαίου και όχι μόνο. Και προσανατολίζονται στη
λήψη μέτρων σε ότι αφορά
τα συστήματα
πλοήγησηςGPS (Global Positioning System), το
Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης, ή Θεσιθεσίας
TO παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής
θέσης, των συντεταγμένων και όχι μόνο.
Η
Δεύτερη:
Συστήματα
πλοήγησης,GPS,έχουν
ενσωματωμένα στον εγκέφαλό τους όλα τα είδη
ζώων, ακόμα και η μύγα. Εχουν ένα ενσωματωμένο
1

μαγνητικό σύστημα, σαν GPS» εξηγεί ο Γουικέλσκι
που παίρνει ηλεκτρομαγνητικά μηνύματα από το
φυσικό κοντινό και ευρύτερο περιβάλλον.
Να δούμε μερικές
περιπτώσεις
προσανατολισμού:

από τις πιο
ζωντανών

χαρακτηριστικές
συσκευών

=== Δεν είναι μονο η απίστευτη ιστορία της οικόσιτης
γάτα Χόλι, που περπάτησε 320 χιλιόμετρα και
επέστρεψε σπίτι της.
===Το παράξενο πτηνόTailed Godwit μπορεί να πετάξει
για λόγους αναπαραγωγής από την Αλάσκα ως τη Νέα
Ζηλανδία.
=== Τα μακριά, οστεώδη πλάσματα του βυθού,των
λιμνών
και των
ποταμών, κάνουν επικές
μυστηριώδεις
εκδρομές
σε
ολόκληρους
τους
ωκεανούς. Το ευρωπαϊκό χέλι, για παράδειγμα, έχει
γεννηθεί σε ποταμούς της Ευρώπης, αλλά ταξιδεύει όλη
τη διαδρομή προς τη Θάλασσα των Σαργασσών σε
απόσταση
χιλιάδων
μιλίων,
με
στόχο
την
αναπαραγωγή, όμως τα μωρά τους στη συνέχεια
επιστρέφουν στο ποταμούς της Ευρώπης και, όταν
έρθει η ώρα για να αναπαραχθούν ακολουθούν τον
δρόμο των γονιών τους για τη Θάλασσα των
Σαργασσών.
== Νυχτερίδες του Μεξικού: Τα ιπτάμενα θηλαστικά του
Τέξας είναι γνωστά για την ικανότητά τους να
προσανατολίζονται με ηχητικά κύματα μέσα στις
σπηλιές, όμως η ικανότητά τους ξεπερνάει κάθε
φαντασία. Μπορούν να πετάξουν μέχρι και 70
χιλιόμετρα μακριά από τις σπηλιές που κατοικούν
αναζητώντας
σκώρους
ή
κουνούπια
και
να
ξαναγυρίσουν πίσω με μεγάλη ευκολία. Χρησιμοποιούν
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ως σημάδι τη μυρωδιά των άλλων νυχτερίδων για να
«σημαδέψουν» το σπίτι τους.
.==Το
μυρμήγκι της Σαχάρα:Αυτά τα έντομα
ταξιδεύουν σχετικά μεγάλες αποστάσεις σε σχέση με
το μέγεθός τους ( εως και 1 χιλιόμετρο) από την
κεντρική φωλιά τους για να αναζητήσουν τροφή.
Ακόμα κι αν τα μυρμήγκια φαίνονται να τρέχουν
χαοτικά σε πολλές κατευθύνσεις, θυμούνται ακριβώς
πόσο μακριά κι αν πάνε, μετρώντας τα βήματά τους,
και βρίσκουν το δρόμο για το σπίτι τους, πράγμα
ζωτικής σημασίας για αυτά, αφού αν μείνουν έξω από
αυτό πάρα πολύ καιρό, θα τηγανιστούν κυριολεκτικά
από τον ήλιο.
Θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε
πάμπολλες
περιπτώσεις. Αλλά γιατί να σπ΄άζουμε το κεφάλι μας;
Ας θυμηθούμε τα τόσο γνωστά μας αγαπημένα μας
χελιδόνια.
Ναρθούμε τώρα και στον άνθρωπο; είναι δυνατόν
να μην έχει
πομποδέκτες GPS". Πώς λειτουργεί η
ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ http://www.koutouzis.gr/tilepa8eia.htm
και η εποκοινωνία του με τον Δηιουργό και όχι μόνο;
οχι λενε, Ο Αγγλο - αμερικανός Τζον Ο' Κιφ και το
ζεύγος των Νορβηγών Μέι Μπριτ και Εντβαρντ Μόζερ
τιμήθηκαν από τη σουηδική Ακαδημία με το Νόμπελ
Ιατρικής για την εργασία τους επί της λειτουργίας του
εγκεφάλου. Συγκεκριμένα οι τρεις επιστήμονες
ανακάλυψαν ότι στο στον ανθρώπινο εγκέφαλο
λειτουργεί ένα... εσωτερικό σύστημα GPS που βοηθάει
στον προσανατολισμό των ανθρώπων στο χώρο.
Πείραμα εικονικής πραγματικότητας.
«Με τη συγκεκριμένη ανακάλυψη λύθηκε ένα
πρόβλημα που απασχολούσε επί αιώνες φιλοσόφους
3

και επιστήμονες. Το πώς καταφέρνει το μυαλό και
δημιουργεί έναν χάρτη του περιβάλλοντος χώρου και
πώς μπορούμε να πετύχουμε την πλοήγησή μας σε ένα
περίπλοκο περιβάλλον» τοΝίστηκε στην ανακοίνωση
της Ακαδημίας.
Το 2005, το ζεύγος Μόζερ ανακάλυψε ένα άλλο τμήμα
του συστήματος προσανατολισμού του εγκεφάλου.
Πρόκειται για τα λεγόμενα κύτταρα πλέγματος που
ενεργοποιούνται
όταν
ακολουθεί
κανείς
μια
συγκεκριμένη διαδρομή.
Εκτιμάται ότι τα ευρήματα αυτά θα είναι ευεργετικά
σε περιπτώσεις ασθενών με
Αλτσχάιμερ, όπου τα
δίκτυα
προσανατολισμού
του
εγκεφάλου
καταστρέφονται στα αρχικά στάδια της νόσου.
http://www.koutouzis.gr/ilektromagnitikos.htm
Βέβαια
θα
πρέπει να αναφερθεί ότι
έχοντας ο
άνθρωπος τόσες χρήσιμες κατασκευές ή τις λοιπές
πέντε
αισθήσεις
του που
τον
εξυπηρετούν
αδρανοποιει
τα δημιουργήματα του σύμπαντος
ΠΟΥΔΙΑΘΕΤΕΙ.
http://www.koutouzis.gr/ΑΡΧΑΙΓΟΝΗ%20ΖΩΗ.html
Ας
γυρίσουμε, όμως,
στην μετακίνηση των
μαγνητικών
πόλων, και
γενικότερα
των
μαγνητισμών,
στους οποίους είναι στηριγμένη η
ζωή στη ΓΗ,
και στο τι θα συμβεί αν αλλάξουν
σημαντικά, ή αντιστραφούν οι μαγνητικοί πόλοι που
δεν έχουν καμία σχέση με τους γεωγραφικούς;
Οι
αρχαίοι
Ελληνες
είχαν
για
θεούς τους
μαγνητισμούς και κατοικία τους τον Ολυμπο, το
ψηλότερο βουνό που εκπέμπει και τον ισχυρότερο
μαγνητισμό .http://www.koutouzis.gr/kodikos.htm
Πέρα από την κλιματική αλλαγή, την αλλαγή του
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πλανήτη που έχει ήδη αρχίσει, και ο εμβιος κόσμος
φυτά και ζώα, θα μπερδευτούν θα χάσουν τον ρυθμό
τους ή τον προσανατολισμό τους κι ίσως πολλά να
χαθούν.Με πρώτες τις μέλισσες, που διαθέτουν
πολύ ευαίσθητο μαγνητικό
GPS.
Επιστήμονες
ανακάλυψαν πως οι μέλισσες κατανοούν την έννοια
του μηδενός και του τίποτα. και όπως πρόβλεψε ο
Αινστάιν μετά από την εξαφάνιση των μελισσών θα
έρθει η σειρά του ανθρώπου.
Κάποιοι, μάλιστα, τολμηροι συνέδεαν όσα τρελλά
γίνονται σήμερα στον κόσμο, ακόμη και αυτή την
μετακίνηση των κατοίκων του Νοτίου ημισφαιρίου
προς το βορρά, την ομαδική μετανάστευση που
παραβλέπει γνωστούς κινδύνους, με τη μετακίνηση
των μαγνητικών πόλων. Ως πιο ευαίσθητοι, άρχισαν
να επηρεάζονται, άρχισαν να έρχονται τάτω-πάνω!
http://www.koutouzis.gr/fasma-files.htm
Ελκονται
προς βορράν όπου μετακινειται ο μαγνητικός πόλος!
Αφήνοντας μάλιστα τις χώρες τους πλούσιες σε
διαμάντια, χρυσό και άλλα για να έρθουν στην
Ευρώπη
που
σε
λίγο
θα
πεινάει.
http://www.koutouzis.gr/apori8misi.htm
Τι πρέπει να γίνειΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ
30-11-19
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