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CERN – EVROPSKÁ LABORATOŘ PRO FYZIKU ČÁSTIC se zabývá utajeným výzkumem a to možností
cestování časem. Většina projektů byla postavena na Einsteinových teoriích a na pokusech
amerického vynálezce Nikoly Tesly. Řada pokusů o návrat do minulosti organizace CERN zvládla bez
problému, je opravdu možné vrátit se v čase zpět. Organizace CERN dokáže dopravit člověka, nebo
jakoukoliv hmotnou věc do minulosti, ale výzkum není ještě tak daleko, aby se poslaný subjekt mohl i
vrátit. Dalším úkolem laboratoře je zrealizovat i cestu do budoucnosti. Cílem je zjistit
zjis vývoj lidstva a
omezit jeho sebezničení, které má nastat podle vědců v brzké době. Nikola Tesla nejen že ve svém
výzkumu potvrdil, že je cestování časem možné, ale dokonce podle záznamů cestování zrealizoval.
Podle svědků, kteří s Teslem na výzkumu spolupracovali,
spo upracovali, cestoval dokonce i do budoucnosti. Jediné
co se dochovalo o jeho pokusech o cestování časem je detailní záznam o sestrojení stroje času a
postup cestování do minulosti, ale o cestě do budoucnosti záznamy mlčí, tento postup nebyl zatím
odhalen.. Podle policejní zprávy Nikola Tesla zemřel 7. ledna 1943 v pokoji hotelu New Yorker. Ale
podle nově zjištěných informací jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. V jeho osobním deníku je poslední
zápis ze stejného dne, ve kterém popisuje přípravu na přenos do roku
roku 1898, místo určení oblast
Klondike v Kanadě. Proč Tesla zvolil tento rok a toto místo není jasné, ale již existuje řada důkazů, že
je možné, že Nikola Tesla uvízl při přenosu v roce 1898 a již nikdy se nevrátil zpět. Prioritním úkolem
organizace CERN je vybrat ty nejlepší muže a ženy a vyslat
několik expedicí zpět časem do roku 1898, kde jejich úkolem
bude nalézt Teslu a na základě jeho utajeného výzkumu
dopravit ho zpět do naší doby. Vědci z laboratoře CERN potom
pomocí jeho zkušeností, se pokusí zrealizovat cestu do
budoucnosti a zachránit tak celé lidstvo.
CERN – EVROPSKÁ LABORATOŘ má pobočky po celém světě a
v součastné době hledá a připravuje více expedic na cestu do
minulosti.
Vybráni
budou
ti
nejlepší
uchazeči, kteří
projdou nejen
psychickými,
ými, ale i fyzickými testy. Každá expedice
bude muset na základě podrobných informací a
přidělených komponentů sestrojit mobilní
přenašeč T215X, pomocí něho se dopraví do roku
1898. Více připravených expedic zaručí vysokou
úspěšnost této akce. Nenaleznutí Tesly, nebo jeho
neschopnost sestrojení přístroje na návrat zaručuje expedicím konečné setrvání v roce 1898.

