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„Un monstru înfricoºãtor apare din adâncurile sediului
secret al SS-ului american. Asemenea unei caracatiþe enorme
ºi monstruoase de siliciu, Proiectul L.U.C.I.D. îºi
rãspândeºte ameninþãtor tentaculele supertehnologizate. În
curând, milioane de victime neajutorate ºi nebãnuind nimic
vor fi împresurate ºi anihilate de noul stat de tip «Big
Brother» al poliþiei Gestapo. Cine dintre noi va putea oare sã
scape de cuºtile electronice care sunt construite în clipa de
faþã pentru întreaga omenire?”
Texe Marrs
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CUVÂNT ÎNAINTE
„Lumea are o ranã care s-a îngãlbenit ºi trebuie spartã,
dar încã nu s-a copt bine” spunea Cuviosul Paisie Aghioritul
într-o carte recent apãrutã în româneºte.1 Cuviosul dorea sã
arate prin aceste cuvinte cã pe zi ce trece se înmulþesc
pãcatele ºi rãutãþile oamenilor ºi cã lumea se apropie de
sfârºitul hotãrât ei de Dumnezeu. Oamenii se îndepãrteazã cu
paºi înspãimântãtori de mari de Hristos, suferind ºi
pierzându-se ºi fiind nevoiþi sã trãiascã zi de zi într-un iad.
Pãcatul a ajuns la rangul de lege, iar virtutea este dispreþuitã
ºi batjocoritã. Calea strâmtã ºi plinã de suferinþã a lui Hristos
ºi a Sfinþilor a fost cu desãvârºire uitatã; aproape toþi
oamenii gonesc pe calea cea largã a pierzãrii. Puþini mai sunt
creºtini adevãraþi, pe care doar bunul Dumnezeu îi mai ºtie,
ascunºi în lume ºi mãnãstiri, ºi pentru ale cãror rugãciuni
mai þine lumea. Peste lume s-au aºternut disperarea, confuzia
ºi orbirea duhovniceascã; aºa cum spunea Pãrintele Serafim
Rose, „în afara Ortodoxiei celei adevãrate, întunericul creºte
cu repeziciune”2. Haosul ºi anarhia moralã au pus stãpânire
pe minþile oamenilor, întreþinute fiind de urâtorul binelui,
diavolul; pe lângã aceasta, se pare cã uneltele lui omeneºti au
Cuviosul Paisie Aghioritul, Cu durere ºi dragoste pentru omul
contemporan, I, Chilia „Bunei-Vestiri”, Schitul Lacu, Sfântul Munte
Athos, 2000, p. 21.
2
Ieromonah Serafim Rose, Ortodoxia ºi religia viitorului, Chiºinãu,
1995, p. 228.
1
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pus la cale de multã vreme un plan uriaº, conceput în cele
mai mici detalii pentru a-l înrobi pe om, pentru a-l face
sclavul unui lider mondial, în mâinile cãruia se va concentra
întreaga putere economicã, religioasã ºi politicã a lumii,
cunoscut sub numele de Antihrist. Nu se ºtie cine va fi
Antihristul, cum va arãta el sau când anume se va ivi pe
scena mondialã pentru a-ºi face jocul, însã ºtim – cel puþin
din spusele Cuviosului Paisie Aghioritul – cã „vin ani grei.
Vom avea încercãri mari…” ºi cã este neapãrat necesar „s-o
luãm în serios, sã trãim duhovniceºte. Împrejurãrile ne silesc
ºi ne vor sili sã trãim duhovniceºte.”3 Va veni o vreme a
mãrturisirii, când fie vom mãrturisi pe Hristos ºi vom
dobândi cununa vieþii veºnice, fie – ceea ce sã nu fie! – nu-L
vom mãrturisi ºi atunci partea noastrã va fi cu diavolul ºi cu
îngerii lui, în focul cel veºnic (Mt 25, 41). Când va veni
Antihristul? Poate peste un an, poate peste zece ani, poate
peste o sutã de ani – noi trebuie sã fim conºtienþi de un lucru:
roþile uriaºului angrenaj diavolesc pot fi încetinite din mersul
lor ºi chiar înþepenite prin pocãinþa oamenilor. Pocãinþa
sincerã ºi fierbinte a oamenilor, întoarcerea lor la Hristos ºi
la Biserica Lui cea „una sfântã, soborniceascã ºi
apostoleascã” pot zãdãrnici vicleanul plan al lui Satan ºi al
marionetelor sale cu faþã umanã. Cãrþile de genul celei de
faþã nu trebuie nicidecum sã semene în noi panicã ºi
deznãdejde, ci sã nascã în noi neliniºtea cea bunã ºi
mântuitoare, care va odrãsli hotãrârea de a ne întoarce la
Hristos ºi de a ne uni cât mai deplin cu El. Sã ne întãrim
3

Cuviosul Paisie Aghioritul, op. cit., p. 31.
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duhovniceºte, sã ne lipim cât mai strâns de Hristos prin viaþa
fireascã a oricãrui creºtin adevãrat: post, spovedanie,
împãrtãºanie, mersul la slujbele Bisericii. Sã ne rugãm cât
mai mult lui Hristos, Maicii Domnului ºi tuturor Sfinþilor,
acasã, pe cale ºi la bisericã, sã ne miluiascã, sã ne dea putere
ºi rãbdarea de a mãrturisi credinþa cea adevãratã în
antihristica societate contemporanã. De ce antihristicã?
Pentru cã, aºa cum spunea de curând Pãrintele Arsenie
Papacioc (martie 2000), Antihristul moral – despre care
vorbeºte ºi Pãrintele Cleopa („Aceºti trei de ºase
simbolizeazã trei patimi cumplite care vor stãpâni lumea în
vremea de pe urmã ºi anume: pofta fãrã de minte, adicã
desfrâu ºi beþie cum n-a mai fost niciodatã pe pãmânt,
închipuire pripitã sau imaginaþie pripitã, care duce la secte,
dezbinãri de tot felul, boli sufleteºti, vrãjitorie, deznãdejde ºi
sinucidere; ºi al treilea ºase înseamnã mânie fãrã judecatã,
adicã urã între oameni, rãzboaie, rãzbunare, crime de tot
felul, ceartã între creºtini, între pãrinþi ºi copii, aºa cum scrie
la Sfânta Evanghelie. Toate aceste patimi, care sunt
simbolizate prin cifra 666, stãpânesc astãzi tot pãmântul,
pânã când va veni sfârºitul lumii ºi judecata de apoi. Atunci
fiecare va lua dupã faptele sale.”4 – a sosit deja ºi stãpâneºte
peste lume. Urmeazã sã se împlineascã punct cu punct ºi
celelalte proorocii biblice despre veacul de pe urmã, întrucât
„semnele vremurilor” se aratã pretutindeni.
Cartea de faþã vine sã se alãture unui – din pãcate –
foarte redus numãr de cãrþi (doar douã) care oferã o profundã
4

Ne vorbeºte Pãrintele Cleopa, vol. 3, 1996, pp. 69-70.
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analizã din punct de vedere ortodox a evenimentelor
contemporane: Mircea Vlad – Apocalipsa 13. Sfârºitul
libertãþii umane5 ºi Ieromonah Hristodul Aghioritul – La
apusul libertãþii6. Proiectul L.U.C.I.D. – Sistemul Fiarei de
control uman universal cu 666 este scrisã de Texe Marrs,
creºtin american, fost ofiþer al armatei SUA ºi profesor
asistent timp de cinci ani la Universitatea din Austin, Texas,
unde a þinut cursuri despre politica americanã a apãrãrii ºi
sisteme de arme strategice. A predat la alte douã universitãþi
cursuri de politicã internaþionalã, ºtiinþe politice ºi
psihologie. În cadrul armatei, a avut sub comanda sa unitãþi
de experþi în electronicã ºi telecomunicaþii, desfãºurând
activitãþi în întreaga lume (Germania, Italia, Asia). Întrucât
autorul dispune de o pregãtire adecvatã, cartea este foarte
bine documentatã, iar afirmaþiile temeinic argumentate;
Proiectul L.U.C.I.D. … vine sã ridice numeroase semne de
întrebare ºi sã tragã semnale de alarmã necesare.
Publicãm aceastã carte doar pentru informaþiile de
ordin tehnic, politic ºi economic pe care le conþine ºi pe care
le considerãm importante pentru conturarea unei viziuni de
ansamblu a evenimentelor contemporane. În ceea ce priveºte
interpretãrile unor pasaje din Sfânta Scripturã, mesajele ºi
îndemnurile de ordin religios, recomandãm multã prudenþã ºi
discernãmânt, deoarece autorul nu este ortodox ºi deoarece
în aceastã privinþã singurii noºtri povãþuitori sunt Sfinþii ºi
de-Dumnezeu-purtãtori Pãrinþi ai Biserici Ortodoxe. Tonul
5
6

Editura Axioma Edit, Bucureºti, 1999.
Editura Sophia, Bucureºti, 1999.
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adeseori virulent ºi purtând pe alocuri o urmã de pesimism
nu trebuie sã ne influenþeze în sensul unei deznãdejdi ºi
renunþãri nejustificate la activitãþile zilnice, ci sã ne ajute sã
ne deºteptãm ºi sã constatãm existenþa indiscutabilã a unor
lucruri. A fi realiºti nu înseamnã a fi pesimiºti, ci a prevedea
primejdia ºi a alerga sã-I cerem ajutorul lui Dumnezeu,
singurul care ne poate izbãvi din laþurile diavolului. De
asemenea, menþionãm cã Proiectul L.U.C.I.D. a apãrut în
1996 ºi pe atunci unele lucruri pãreau cã se vor întâmpla în
mod cert pânã în anul 2000, de aici unele nepotriviri cu
evenimentele contemporane. Adãugãm ºi faptul cã editura
Bunavestire intenþioneazã sã scoatã ºi alte cãrþi de acelaºi
autor, în funcþie de reacþia cititorilor faþã de aceastã primã
carte.
Sã dea bunul Dumnezeu sã ne întãrim cât mai mult în
lupta cea duhovniceascã ºi sã conºtientizãm cã „acum
mergem sau pentru Hristos, sau pentru diavolul. Frontul este
clar. În timpul ocupaþiei germane deveneai erou dacã nu
salutai un german. Acum devii erou dacã nu saluþi pe
diavolul. În tot cazul, vom vedea fapte înfricoºãtoare. Se vor
da lupte duhovniceºti. Sfinþii se vor sfinþi ºi mai mult ºi
spurcaþii se vor spurca ºi mai rãu (Apoc 22, 11). Înãuntrul
meu simt o mângâiere. Este o furtunã ºi nevoinþa are valoare,
pentru cã acum nu avem de vrãjmaº pe Ali-Paºa sau pe
Hitler sau pe Mussolini, ci pe diavolul. De aceea vom avea ºi
platã cereascã.”7 Amin.
Traducãtorul
7

Cuviosul Paisie Aghioritul, op. cit., p. 32.
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INTRODUCERE
ªtiam cã trebuie sã se întâmple
Sistemul Fiarei de Control Uman Universal cu 666 a
fost proiectat ºi este la ora actualã implementat în America ºi
în întreaga lume. ªtiam cã aceste lucruri trebuie sã se
petreacã, iar acum ele sunt aici ºi în curând nu vom mai avea
nici un loc de scãpare. Pânã prin anul 2000, tentaculele
perfide ale Fratelui celui Mare vor stoarce ºi ultima picãturã
de vitalitate din oameni. Se profileazã la orizont un stat
poliþienesc totalitar de coºmar.
Acesta este mesajul extrem de documentat – ºi
semnalul de alarmã – pe care vrea sã-l transmitã cartea de
faþã. Sã nu îþi imaginezi nici mãcar o clipã cã tu ºi cei iubiþi
ai tãi puteþi scãpa de aceastã monstruoasã arãtare care s-a
aºezat în drumul nostru. De îndatã ce Proiectul L.U.C.I.D.
este pe deplin operaþional, fiecare bãrbat, femeie ºi copil va
cãdea pradã în ghearele sale ciber-electronice.
Importanþa ºi dimensiunile Proiectului L.U.C.I.D.
Reflectaþi la amploarea incredibilã ºi la dimensiunile
Proiectului L.U.C.I.D. În primul rând, Proiectul cere∗ ca
pentru fiecare adult ºi copil – chiar ºi pentru nou-nãscuþi – sã
fie emis un card universal biometric de identitate. Fiind un
∗

Verbul în englezã are sensul de a obliga, a constrânge, a forþa (n. tr.).

15

card de tip „smart card” (card inteligent) ºi incluzând un
microcip extrem de performant, cardul de identitate
reprogramabil va putea stoca milioane de biþi de informaþie
în legãturã cu posesorul – fotografia lui (ei), amprenta
digitalã, amprenta plantarã, imaginea obþinutã prin scanarea
irisului (ochiului), codul genetic ADN, anticorpii specifici,
statutul financiar ºi curriculum vitae (date personale).
Bineînþeles cã acest card ID∗ va fi codificat numeric
(va cuprinde coduri numerice). Unul dintre numere îl va
identifica pe posesorul cardului. Altul, cred eu, va fi în cele
din urmã numãrul 666; acesta va reprezenta mintea diabolicã
– stãpânul iadului – responsabilã de ticluirea acestei invenþii
diavoleºti: cardul biometric universal (CBU) ºi reþeaua
adiacentã lui.
L.U.C.I.D. presupune construirea unei uriaºe baze de
date, de tip „Big Brother”, care va cãpãta o putere fãrã
precedent de amestec în viaþa intimã. Milioane de birocraþi,
angajaþi de un stabiliment secret SS Gestapo, vor „hrãni”
neîncetat aceastã Fiarã electronicã cu din ce în ce mai multe
informaþii. În chip perfid ºi lacom, ei vor deversa informaþii
în fiºierele sale ciberspaþiale, cãutând neîncetat informaþii
prin care sã extindã stãpânirea ºi influenþa Fiarei în fiecare
colþiºor ºi ungher al vieþii noastre.
Fiºierele ciberspaþiale ale lui L.U.C.I.D. vor putea fi
accesate imediat de mii de agenþi de poliþie ºi birocraþi
invizibili ºi foarte curioºi, presãraþi pretutindeni pe faþa
pãmântului. CIA-ul american, FBI, KGB-ul rusesc,
∗

Card ID = card de identitate.
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Interpolul ºi Europolul european, Mossad-ul israelian,
Serviciile britanice de spionaj – acestea sunt doar câteva din
agenþiile militare ºi de spionaj de dimensiuni planetare care
vor avea acces la dosarul meu ºi al dumneavoastrã.

Biroul Central Gestapo
Mai mult, toate datele biografice ºi informaþiile
personale despre dumneavoastrã vor fi stocate ºi prelucrate
de biroul central Gestapo. În abisurile bãncilor sale de date
vor curge ºuvoaie nesfârºite de informaþie – bilioane de biþi
de informaþii –, acumulându-se imediat, în mod constant ºi
fãrã ca opinia publicã sã aibã habar despre acest lucru.
Informaþia va proveni de la scanerele laser din
supermarketuri, de la magazine ºi sediile de poºtã, care vor
înregistra fiecare produs pe care îl veþi cumpãra. În sistemul
Fiarei vor intra informaþii despre obiceiurile ºi activitãþile
dumneavoastrã de fiecare zi ºi aceasta graþie sateliþilor de
spionaj care lucreazã fãrã încetare deasupra noastrã,
urmãrindu-ne aidoma ochilor scrutãtori ai unui uliu uriaº,
care planeazã pe deasupra prãzii sale, gata sã se nãpusteascã
ºi sã înºface nefericita victimã.
Camere video minuscule, ascunse, vor înregistra
activitãþile noastre, afarã ºi în casã – fie zi, fie noapte –,
invadându-ne în chip neruºinat intimitatea ºi transmiþând
instantaneu miliardele de imagini la biroul central prin
intermediul miraculoaselor fibre optice.
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Televizoarele interactive ne vor urmãri în acelaºi timp
în care le urmãrim ºi vor transmite informaþiile la
computerul Fiarei de la cartierul general [sediul central].
Convorbirile telefonice vor fi interceptate automat ºi
transcrise de Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA), iar apoi
transmise digital prin autostrada informaþionalã, fiecare
convorbire fiind stocatã ºi audiatã (accesatã) prin reþeaua
L.U.C.I.D. Mai precis, totul va fi înregistrat, stocat ºi accesat
dupã bunul lor plac de agenþii tehnocraþi care administreazã
acest sistem monstruos, L.U.C.I.D.
În timp ce poliþiºtii supertehnologizaþi ºi senzorii lor
vor monitoriza de la distanþã vieþile noastre personale,
bunurile materiale vor fi de asemenea meticulos controlate
de cãtre agenþii Gestapo, cei care stãpânesc ºi mânuiesc
instrumentele magice ale ciberspaþiului. Un semn sau
certificat de calitate va fi emis pentru fiecare fabricã
producãtoare de bunuri. Fiecare dispozitiv, fiecare
componentã, fiecare mecanism, fiecare maºinã, articol de
îmbrãcãminte, bijuterie, unealtã – într-un cuvânt, toate
bunurile – vor fi supuse controlului prin programul ISO
9000. Este necesar ca un inspector guvernamental sã acorde
acelei fabrici certificatul de calitate [autorizaþia], altminteri
produsul respectiv nu poate fi cumpãrat sau vândut.
„Dar sistemul pe care îl descrii aici – vor spune
scepticii –, purtând numele de cod Proiectul L.U.C.I.D., este
atât de draconic, atât de evident anticonstituþional, încât
cetãþenii americani nu-l vor accepta niciodatã. Ei n-ar
îngãdui niciodatã ca un asemenea sistem computerizat al
Fiarei sã fie construit ºi folosit.”
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Ce naivitate! Dupã cum voi demonstra în cartea de
faþã, sistemul Fiarei nu numai cã este aproape pus la punct,
dar folosirea lui împotriva americanilor ºi a cetãþenilor de
orice naþie este inevitabilã. Proiectul L.U.C.I.D. se va dovedi
în cele din urmã a fi sistemul de sfârºit de veacuri al lui
Lucifer, sistem de identificare, supraveghere ºi control.

Planul profetic al lui Dumnezeu
Pentru a-i ajuta pe cititori sã sesizeze mai bine
caracterul iminent al apariþiei acestui sistem malefic de
control totalitar, sã ne îndreptãm atenþia asupra profeþiilor
dumnezeieºti despre veacul din urmã. Statele Unite ale
Americii, Naþiunile Unite ºi lideri politici ai fiecãrei þãri de
pe planetã nu au încotro: ei trebuie sã împlineascã pas cu
pas, în amãnunt, scenariul profetic al zilelor de pe urmã, aºa
cum acesta a fost inspirat cu o uluitoare claritate de cãtre
Dumnezeu proorocilor sãi cu mii de ani în urmã.
Profeþiile biblice, care contureazã o viziune
înspãimântãtore, copleºitoare a viitorului, dezvãluie faptul cã
veacul de pe urmã va fi o perioadã agitatã, de înºelãciune ºi
apostazie. O puternicã amãgire (2 Tes 2, 11) va pune
stãpânire pe minþile oamenilor, astfel încât ei se vor închina
de
bunã-voie Balaurului (Satan) ºi Fiarei, denumitã ºi
Antihrist (Ap 13). Ei vor preaslãvi ºi Noua Ordine Mondialã
pe care ea o va instaura. Oameni de pretutindeni se vor
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minuna din pricina ei, strigând: „Cine-i asemenea Fiarei ºi
cine poate sã se rãzboiascã împotriva-i?” (Ap 13, 4).
ªi vor face toate acestea cu toate cã Fiarei i s-a dat
„gurã sã grãiascã vorbe mari ºi blasfemii” (Ap 13, 5). Acest
om neruºinat ºi fãrã de lege va îndrãzni chiar sã-ºi deschidã
gura „spre blasfemii împotriva lui Dumnezeu, sã-I
blasfemieze numele ºi locuinþa, pe cei ce locuiesc în cer”
(Ap 13, 5-6).
Mai mult – ne atrage atenþia Sfânta Scripturã –, „i s-a
dat sã facã rãzboi asupra sfinþilor ºi sã-i biruie; ºi i s-a dat ei
stãpânire peste toatã seminþia ºi poporul ºi limba ºi neamul”
(Ap 13, 7). Aceasta este proorocia care ne dezvãluie puterea
ºi stãpânirea Fiarei. Ea va stãpâni peste tot pãmântul, va avea
putere peste toate rasele ºi neamurile.
Metode ieºite din comun: un semn ºi un numãr
Nicicând în istoria omenirii n-a existat un complot de
asemenea proporþii de încãtuºare ºi subjugare a oamenilor în
interiorul unor cuºti electronice, cibernetice. Profeþiile
biblice descriu un sistem incredibil ºi grotesc de control ºi
înrobire a omului. Oare Proiectul L.U.C.I.D. este acel Sistem
Universal de Control Uman cu 666 prin care Fiara – dupã
cum spune Sfânta Scripturã – „va mânca ºi sfãrâma” întreaga
lume (Dn 7, 7)? Este Proiectul L.U.C.I.D. într-adevãr
împlinirea proorociilor uluitoare despre Antihrist ºi despre
numãrul 666 consemnate în cartea Apocalipsei?:
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„Aici e înþelepciunea! Cine are pricepere, sã
socoteascã numãrul Fiarei; cã e numãr de om. ªi
numãrul ei este ºase sute ºaizeci ºi ºase” (Ap 13,
18).
Studiind profeþiile, descoperim cã, pentru a-ºi întãri ºi
mãri stãpânirea peste vieþile ºi averile oamenilor, Fiara va
pune la punct sistemele financiare ºi comerciale din întreaga
lume, instaurând astfel o dictaturã brutalã, sãlbaticã, de tip
Fratele cel Mare. Mai mult, controlând toate produsele în
chip minuþios, ochiul atotvãzãtor al Fiarei va scruta fãrã
încetare încoace ºi încolo, cuprinzându-i pe toþi cu privirea
sa paralizantã: „încât nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde
fãrã numai cel ce are semnul: numele Fiarei sau numãrul
numelui Fiarei” (Ap 13, 17).
Încã o datã: toate acestea nu sunt opera vreunui
„teoretician fanatic al conspiraþiilor”, aºa cum mass-media
controlatã [de Noua Ordine Mondialã] este obligatã sã le
eticheteze. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, uluitoare,
dãtãtoare de cunoºtinþã. El spune cã toate acestea se vor
întâmpla ºi aºa va fi.

„Vrãjitorii” ºi invenþiile lor din domeniul militar
În decursul perioadei de douãzeci de ani ºi mai bine pe
care i-am petrecut în cadrul Forþelor Aeriene ale Americii
(US Air Force), am observat proiecte tehnologice fantastice
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prinzând viaþã: muniþie „inteligentã”, ghidatã de laser, radare
pentru rachete, sateliþi-spioni, bombe neutronice, vehicule
conduse de la distanþã (avioane teleghidate), platforme
Mirv’d ICBM ºi lucruri incredibile în domeniul electronicii
care sfideazã orice închipuire.
Îmi amintesc fiecare zi petrecutã în uriaºa clãdire de la
Lackland, unde tinerii luptãtori se antreneazã cu ultimele
tehnici ºi echipamente de decriptare [decodificare]. Mã duce
gândul la construcþiile secrete din Italia, fãrã ferestre,
împrejmuite de sârmã ghimpatã, patrulate de poliþie ºi
baricadate, în care computere de dimensiunile unei camere,
deosebit de puternice, emiþând un bâzâit foarte straniu,
monitorizau evoluþia vremii pe tot globul pãmântesc.
În Germania am fost comandantul a sute de tehnicieni
ºi specialiºti care au cãlãtorit prin Europa ºi Orientul
Mijlociu, stabilind legãturi de comunicaþie ºi transmiþând
mesaje codificate pe linii strict secrete.
Timp de cinci ani, la Universitatea din Austin, am
predat pentru cadeþii americani cursuri de politicã a apãrãrii,
de organizare a forþelor aeriene ºi de istorie a aviaþiei. Le-am
împãrtãºit ºi cunoºtinþele mele din domeniul strategiei ºi
tacticilor militare ºi i-am ajutat sã se familiarizeze cu o gamã
vastã de arme ºi avioane care puteau rivaliza cu cele din
Rãzboiul stelelor. Am organizat chiar ºi un joc: Cum sã lupþi
ºi sã câºtigi al treilea rãzboi mondial.
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Viitor în tehnologie
Mai târziu, dupã retragerea mea din US Air Force,
mi-am pus la lucru cunoºtinþele acumulate, întemeind
propria mea firmã de consultanþã în domeniul tehnologiei:
Tech Trends. Ca preºedinte al ei, am avut prilejul de a întâlni
ºi a face schimb de informaþii cu unele dintre cele mai
luminate minþi în domeniu. Am efectuat cercetãri ºi am scris
cãrþi despre tehnologia viitorului pentru edituri importante:
Stein&Day, Simon Schuster, Prentice-Hall, McGrawHill/Tab Books, Dow Jones-Irwin, Barron’s ºi Facts on File.
Printre aceste cãrþi se numãrã ºi:

Robotica: The Whole Universe Catalog of Robots
The Personal Robot Book
Careers in Computers
High Technology Job Finder
High Technology Careers
Careers With Robots
Cercetãrile mele m-au dus în laboratoare de cercetãri ºi
experimentãri, unde am fãcut cunoºtinþã cu programe
distructive pe scarã largã a psihicului ºi a minþii, aflate în
faza incipientã. În ultimii ani am vãzut aceleaºi programe
aduse la cunoºtinþa opiniei publice ºi prezentate ca fiind ceva
bun, pozitiv, binefãcãtor pentru progresul ºi prosperitatea
omenirii.
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De aceea L.U.C.I.D., care este un sistem de control
universal, nu mã surprinde. Biblia îl profeþeºte de mult timp.
Experienþa ºi munca mea în Forþele Aeriene ºi ca scriitor
m-au avertizat din timp.
Spre deosebire de birocraþii guvernului ºi de cei care
conduc companii ºi care au imense bogãþii de pe urma
Proiectul L.U.C.I.D., eu nu am aceeaºi perspectivã roz
asupra multelor ºi aºa-ziselor „beneficii” ale acestui sistem.
Sunt îngrozit cã americanii vor pãºi într-o erã a terorii,
a vãrsãrii de sânge ºi a sclaviei, nemaiîntâlnitã pânã acum în
istoria omenirii. Mai rãu, marea parte a lor sunt total
nepre
nepregãtiþi pentru ceea ce va urma.

Pentru a-i face pe oameni fericiþi
În cartea sa Revoluþia permanentã: Revoluþia Francezã
ºi moºtenirea ei, profesorul George Steiner contureazã
tabloul macabru al unui scurt episod din istorie în care toate
lucrurile ss-au schimbat radical – aproape peste noapte.
noapte
Revoluþia din Franþa a fost atât de brutalã, de
dezlãnþuitã, încât întreaga ordine socialã, politicã, economicã
ºi religioasã a fost datã peste cap. Sânge a curs din ghilotinã;
oamenii s-au desfãtat cu acte sãlbatice de barbarism ºi
cruzime, în timp ce þipetele, urletele celor torturaþi – victime
muribunde – au fost înãbuºite sau luate în râs.
Toate acestea s-au fãcut pentru ca oamenii sã fie
fericiþi ºi sã aibã un viitor asigurat! Aºa cum exclama un
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revoluþionar iacobin, iluminist, francezul Rabaud de Saint
Etienne:
„Pentru a-i face pe oameni fericiþi, ideile lor
trebuie reconstruite, legile trebuie schimbate,
oamenii trebuie înlocuiþi, lucrurile trebuiesc
schimbate, da, totul trebuie nãruit, distrus, din
moment ce totul trebuie refãcut.”
Astãzi, la sfârºit de secol douãzeci, auzim cereri
insistente pentru o „Nouã Civilizaþie”, o „Nouã Erã”, un
„Nou Mod de a Gândi”. Ni se spune cã da, toate trebuiesc
schimbate, cãci oamenii trebuie sã se schimbe. Lumea
trebuie „reinventatã”; se aplicã o politicã nouã a
înþelesurilor, avem de-a face cu un „Nou Legãmânt”.
Aceste schimbãri sunt necesare pentru: a rezolva criza
imigranþilor, controlul armelor, a combate terorismul, a
combate pornografia, a-i trage la rãspundere pe cei care nu
plãtesc taxele, a „salva Planeta-Mamã”, a proteja speciile
aflate în pericol, a duce rãzboi împotriva reþelelor de
traficanþi de droguri, a opri crimele din stradã, a preveni
purificãrile etnice ºi rivalitãþile între triburi, a pune capãt
crimelor sãvârºite din urã ºi fanatism, a extinde foloasele
îngrijirii medicale, a garanta reforma, a îmbunãtãþi educaþia
publicã… Lista de probleme acute care ar putea fi rezolvate
pare sã nu se mai termine.
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Soluþia miraculoasã
ªi astfel, pentru a-i face pe oameni fericiþi, liderii
guvernului nostru Big Brother, care ne iubesc aºa de mult, au
venit cu o soluþie care poate rezolva multe, dacã nu toate
problemele noastre. Eu îi spun Proiectul L.U.C.I.D. El
presupune o gamã largã de elemente de ºtiinþã neagrã ºi
dispozitive electronice Big Brother. Ei spun cã, folosind
acest sistem, ne aºteaptã un viitor luminos, sigur.
Un element de bazã al acestui sistem L.U.C.I.D. este
reþeaua L.U.C.I.D., un sistem universal de baze de date.
Sponsorii reþelei susþin cã va fi ca o manã cereascã pentru
legislaþia mondialã, în special pentru combaterea
terorismului de orice fel. Totuºi, în mod ciudat, reþeaua
L.U.C.I.D. are nevoie de înregistrare pe computer, de
supraveghere electronicã constantã ºi de un card biometric
de identitate pentru fiecare persoanã, având integrat un
microcip. Cartelã pentru fiecare copil nãscut pe planetã! De
ce trebuie sã fie urmãriþi ºi monitorizaþi bebeluºii? Existã
cumva vreun caz în istoria criminalitãþii când un copil în
leagãn sã fi comis un act de terorism?
Cei care au proiectat sistemul L.U.C.I.D. susþin cã
acesta nu este încã în funcþiune, e numai o propunere.
Minciunã sfruntatã! Puterile care ne guverneazã deja
folosesc multe elemente ale acestui sistem draconic de
control computerizat. ªi fac asta fãrã permisiunea ºi mai ales
fãrã ºtirea noastrã!
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Dacã vã plângeþi, vã vor replica – desigur – cã fac asta
pentru binele nostru ºi cã senzorii lor de control vã
garanteazã securitatea, siguranþa. De îndatã ce L.U.C.I.D. e
complet gata de a opera, adaugã ei, va rezolva crizele despre
care aflãm prin toate ziarele ºi buletinele de ºtiri.
Computerul – trâmbiþeazã ei – e un instrument aflat
numai de partea binelui. E necesar pentru a vã face fericiþi!
fericiþi

Sacrificii lui Baal
Totuºi, în cartea lor Conºtiinþa Computerelor autorii
H. Dominic Corvey ºi Neil Mc Alister pun semne de
atenþionare:
„Dacã nu ne dãm seama de riscul ca computerul sã
devinã un nou Baal al zilelor din urmã, care-ºi cere
sacrificiile sale pe altarul tehnologiei – avertizeazã ei –,
atunci vom deveni poate de nevoie adoratorii sãi ºi mai pe
urmã cei sacrificaþi”.
Vã implor sã citiþi cartea Proiectul L.U.C.I.D. cu
atenþie ºi cu rugãciune. Întrebaþi-vã sincer: „Nu acesta este
cumva sistemul de control cu numãrul Fiarei, profeþit de
Apocalipsã?” Nu cumva trebuie sã ne temem de „riscul ca
computerul sã devinã un Baal al zilelor din urmã”? Am
putea, dacã nu-i þinem piept, „sã devenim adoratorii sãi ºi
mai pe urmã cei sacrificaþi”?
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Aflaþi adevãrul ºi pregãtiþi-vã
Astãzi nu prea e privit cu ochi buni un mesaj care
„tunã ºi fulgerã”. Oamenii s-au refugiat în negare. Se tem de
adevãrul înspãimântãtor, de aceea îl evitã ºi îl izgonesc din
mintea ºi conºtiinþa lor. N-ar fi oare mai bine sã ºtim
adevãrul, sã descoperim rãul ºi sã ne ferim de el?
Patrick Henry, cel mai mare orator al Americii ºi erou
naþional în Rãzboiul de Independenþã împotriva regimului
tiranic al regelui britanic George al III-lea, a fãcut o
declaraþie memorabilã. Rugãmintea mea este ca, pe mãsurã
ce studiaþi paginile cãrþii, sã aveþi în inimã cuvintele lui
inspirate ºi înãlþãtoare. P. Henry este un om care a respins
ameninþãrile ºi ispitele lui Baal. L-a iubit pe Iisus Hristos ºi
dorea sã urmeze Adevãrul, chiar cu preþul morþii. În unul din
cele mai faimoase ºi apreciate discursuri, P. Henry a zis:
„Este natural ca omul sã se refugieze în iluziile
speranþei. Suntem în stare sã închidem ochii în faþa unui
adevãr dureros ºi sã ne lãsãm vrãjiþi de cântecul unei sirene,
pânã devenim niºte fiare. Este acesta drumul omului înþelept,
angajat într-o încleºtare pentru libertate? Consimþim noi sã
fim dintre acei care, având urechi, nu aud ºi având ochi nu
vãd lucrurile care privesc îndeaproape mântuirea lor? În ceea
ce mã priveºte, oricât de neliniºtit ar fi sufletul meu, doresc
sã aflu adevãrul întreg; sã cunosc rãul ºi sã mã feresc de el.”
Texe Marrs – Austin, Texas
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UNU
Proiectul L.U.C.I.D. ºi Sistemul de Control Uman
Universal cu 666, Numãrul Fiarei
Existã dovezi uluitoare ºi de netãgãduit despre noul ºi
incredibilul Sistem de Control Uman Universal cu Numãrul
Fiarei, 666. Cunoscut oficial sub numele de L.U.C.I.D.,
acesta este un sistem grotesc de înrobire a omului de
pretutindeni, care – chiar în timp ce tu citeºti aceste pagini –
este folosit ºi experimentat de agenþiile secrete de poliþie
federalã ºi internaþionalã. Sistemul amintit pretinde ca
fiecãrui bãrbat, femeie sau copil sã-i fie „ataºatã” o cartelã
performantã, un „card” de identitate (card ID) inteligent,
denumit Card Biometric Universal („Universal Biometrics
Card”)∗. Sistemul acesta înfiorãtor este programat sã fie
complet operaþional pânã în anul 2000, pentru a sãrbãtori
zorile mileniului Noii Ere („The New Age Millenium”).
Aceastã cartelã computerizatã – care va fi însoþitã
ulterior ºi de un biocip implantabil în corpul uman – este o
invenþie electronicã care permite Gestapoului Noii Ordini
În continuare, pentru Card Biometric Universal vom folosi abrevierea
CBU.
∗
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Mondiale sã localizeze, sã urmãreascã, sã ia legãtura cu orice
om de pe glob. Activitãþile noastre vor fi monitorizate 24
h/zi, ºapte zile pe sãptãmânã, de agenþiile federale ale
Gestapo-ului: FBI, IRS, BATF, CIA, DIA, DEA, NSA NRO,
FINCEN, precum ºi de o sumedenie de agenþii de poliþie
fantomatice, al cãror numãr creºte aproape sãptãmânal!
Agenþiile internaþionale de poliþie ºi spionaj vor fi în
legãturã cu sistemul L.U.C.I.D., ca sã nu mai vorbim de
CIA-ul american, viciosul KGB rusesc, vicleanul ºi
rãutãciosul Serviciu de Inteligenþã Britanic ºi sângerosul
Mossad israelian.

Nu vom mai avea intimitate din cauza
sistemului L.U.C.I.D.∗
Cardul biometric computerizat asigurã controlul ºi
supravegherea fiecãrei fiinþe umane. Cardul va conþine
mostre din ADN-ul individului ºi din materialul sãu
imunitar. Senzori speciali aflaþi în cartelã vor oferi o serie de
alte moduri de a-l identifica pe individ, cum ar fi fotografia
din faþã ºi din profil, amprentele digitale, plantare ºi scanãri
ale ochiului (ale irisului).
O camerã cu laser ºi fibre optice, computerizatã,
asemãnãtoare unui stilou, va fi folositã peste tot în întreaga
lume. Toþi locuitorii vor trebui sã se prezinte la aceste
camere cu laser ºi sã-ºi „ofere” corpul astfel încât cardul de
∗

Sistem de tipul celui descris de George Orwell în romanul sãu 1984.

30

identitate sã fie fabricat pe loc ºi distribuit. Copiii nounãscuþi vor fi pe viitor preluaþi de camerele acestea video
amplasate prin spitale ºi maternitãþi.

Se instaleazã un enorm sistem computerizat
în întreaga lume
Centrele de primire a cetãþenilor, sofisticate ºi
computerizate, se pregãtesc deja pentru emiterea noilor
carduri de control al omului. Sunt folosite cele mai
performante ºi mai puternice computere din lume.
Toate informaþiile adunate prin spionaj despre fiinþa
umanã, precum ºi datele viitoare din cardul biometric vor fi
folosite pentru a hrãni imensa reþea denumitã Centrul
Mondial de Identificare Computerizatã, care constituie chiar
inima maleficului sistem L.U.C.I.D. de control cu numãrul
fiarei 666. O sursã de încredere afirmã cã acest sistem poate
intercepta pe loc orice fiinþã umanã vie. Este de aºa naturã
proiectat, încât nimeni nu poate sã-i scape din gheare.
Nimeni!

Agenþíi Gestapo care aresteazã pe cei ostili
guvernului
Deºi cei care au proiectat sistemul vor nega aceasta,
presupun cã agenþiile Gestapo federale ºi internaþionale vor
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folosi informaþiile de pe dosarele din Computerul Central al
Reþelei, The Beast, pentru a localiza, investiga, urmãri,
spiona, aresta ºi închide pe cei care vor opune rezistenþã.
Cine sunt cei care vor opune rezistenþã? De la un informator
din interiorul sistemului am obþinut informaþii strict secrete;
este clar cã cei ostili sunt „oricine va protesta sau se va
opune planului fascist al Iluminaþilor privind Noua Ordine
Mondialã”.
Recent introdusa ºi aºa-zisa legislaþie „anti-teroristã”,
precum ºi legea împotriva crimelor adoptatã în 1994 sunt
factori care fac posibilã arestarea ºi întemniþarea oricãrei
persoane bãnuite de a fi „terorist”. Aceste persoane vor fi
declarate ca fiind „periculoase pentru siguranþa naþionalã”.
Mai mult, arestarea unui creºtin, patriot sau oricãrui alt
om va avea loc (dacã trebuie) chiar dacã persoana nu se face
vinovatã de vreo infracþiune realã. Simpla bãnuialã sau
prezumþie a sãvârºirii crimei justificã arestarea disidenþilor.
Arestarea celor care vor protesta va fi denumitã în mod
ipocrit „arest preventiv”.

Casele ºi alte proprietãþi vor fi confiscate
Casa, maºina, contul din bancã ºi alte bunuri ale
disidenþilor vor fi confiscate. Aceasta se va realiza prin legile
forefeit∗, la început fãcute pentru a-i opri pe traficanþii de
droguri, dar folosite acum în America de Gestapo pentru a
hãrþui ºi jefui pe oamenii care se opun acþiunilor criminale
∗

Legile forefeit = pierderea de bunuri prin confiscare.
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ale guvernului Big Brother. Aceste legi sunt folosite dupã
bunul plac de agenþiile federale ºi de puterea localã din 50 de
state pentru a înºfãca bunurile oamenilor care nu se fac
vinovaþi de nici o infracþiune. Nu e nevoie de ordin de
confiscare sau de vreun ordin al tribunalului.
Recent, unele instituþii ticãloase au rupt în bucãþi, au
trecut cu buretele peste 200 de ani de Constituþie a Americii,
susþinând cã „proprietatea personalã nu are temei
constituþional”.

Curþi de judecatã… sau lagãre de concentrare?
Cei care au fost arestaþi ºi bunurile le-au fost
confiscate sau vândute la licitaþie vor fi transportaþi cu
camionul, autobuzul, avionul la „un centru de transfer al
prizonierilor”, pentru a li se stabili categoria ºi locul unde
vor sta. Familii întregi vor suferi în acest fel. Vecinilor li se
va spune cã, drept compensaþie, copiii supravieþuitori ai
celor arestaþi sunt „asistaþi” de guvern.
Cazarea va fi fãcutã la un centru de detenþie. Naziºtii îi
spuneau lagãr de concentrare. În URSS erau cunoscute ca
gulaguri. În aceste „centre”, tehnicile de interogare ºi de
torturã dezvoltate de CIA ºi de Forþele Speciale ale Beretelor
Verzi în timpul Operaþiunii Phoenix vor fi aplicate pe
victime. În timpul conflictului din Vietnam, programul
guvernamental strict secret denumit operaþiunea Phoenix a
dus la arestarea, încarcerarea, torturarea ºi uciderea a peste
50.000 de civili nevinovaþi. CIA ºi Forþele Speciale ale
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Armatei au declarat acest program un succes ºi un model
pentru viitoarele programe de „pacificare a omenirii”.

Pentru propria voastrã protecþie ºi siguranþã
Informaþiile pregãtitoare despre Proiectul L.U.C.I.D.
sunt distribuite chiar acum agenþiilor federale locale.
Se poate întâmpla ca ºefii acestor agenþii sã fie instruiþi
temeinic pentru a ºti cum sã foloseascã propaganda care sã
ascundã adevãrul ºi cum sã rãspundã în mod inteligent
publicului ºi reporterului, astfel încât adevãrul groaznic sã nu
iasã la ivealã pânã nu va fi prea târziu. De pildã, experþii
guvernului vor calma masele înfricoºate ºi agitate, minþindule cã „toate cele prevãzute de Constituþie în legãturã cu
siguranþa lor sunt perfect valabile”.
Cetãþenii îngrijoraþi vor afla cã noul sistem îi
protejeazã de actele de sãlbãticie ale teroriºtilor, aºa cum a
fost de pildã în cazul atentatelor cu bombe de la Oklahoma ºi
New York World Trade Center, când au murit mulþi oameni.
Publicul va fi înºelat sã creadã cã „L.U.C.I.D. e pentru binele
tãu, iar oricine spune altfel e sau un conspirator nebun, sau
un rebel periculos”.
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Dumnezeu ne-a avertizat cã va sosi ºi ziua aceasta
Biblia prooroceºte cã un sistem de tipul celui descris
mai sus va fi pus în aplicare pentru a controla ºi înrobi omul
de pretutindeni: „Încât nimeni sã nu poatã cumpãra sau
vinde, decât numai cel ce are semnul, adicã numele fiarei,
sau numãrul numelui fiarei” (Ap 13, 17). Acum profeþia se
împlineºte!
Cred cã Proiectul L.U.C.I.D. va fi pus în aplicare sub
conducerea Cercului Iluminaþilor. Sistemul a fost dezvoltat
ºi este implementat de corporaþii ºi bãnci fasciste, care
lucreazã în strânsã legãturã cu specialiºti ai Naþiunilor Unite
ºi cu birocraþi ai serviciului de spionaj al USA ci de peste
hotare, precum ºi cu cei care aplicã legile. Proiectul
L.U.C.I.D. constituie sistemul diabolic de la sfârºitul
veacurilor, prin care Satan va controla fiinþele umane în mod
tiranic. Omenirea va fi pusã astfel sub directa stãpânire a lui
Antihrist ºi a guvernãrii militare a soldaþilor criminali ai
Gestapoului. Fiecare guvern de pe planetã va colabora cu
Noua Ordine Mondialã ºi-ºi va oprima proprii sãi cetãþeni.
Toate guvernele ºi corporaþiile vor avea acces la reþeaua
L.U.C.I.D. Nu va fi loc pe faþa pãmântului în care sã te poþi
ascunde!
ascunde!
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Curãþare ºi purificare
Curãþarea ºi purificarea planetei noastre este iminentã.
Fiara vrea sã se descotoroseascã de „duºmanii statului”:
creºtinii, patrioþii, naþionaliºtii. Fiecare seminþie se va alãtura
campaniei sale de stârpire a „drojdiei societãþii ºi ºobolanilor
cu chip de om” care pângãresc trupul rãnit, dar sacru al
Planetei-Mamã.
Proiectul L.U.C.I.D. ne aduce în minte cu multã putere
versetul de la Daniel 7, 25, care prooroceºte cã Fiara „va grãi
cuvinte de defãimare împotriva Celui Preaînalt ºi va asupri
pe sfinþii Celui Preaînalt, ºi îºi va pune în gând sã schimbe
sãrbãtorile ºi legea ºi ei vor fi daþi în mâna lor o vreme ºi
vremuri ºi jumãtate de vreme”.
Aceastã dezvoltare importantã în controlarea omului
prevesteºte apariþia uluitoare, rapidã ºi iminentã a Fiarei de
la sfârºitul veacului. Sistemul sãu este „înspãimântãtor ºi
înfricoºãtor”. Puterea nespusã este aºa de mare, încât „mânca
ºi sfãrma, iar rãmãºiþa sfinþilor Lui o cãlca în picioare” (Dn
7, 7).

„Drepþii vor înþelege”
Din ce motiv fac publice aceste aspecte înfricoºãtoare
ale Proiectul L.U.C.I.D., care, deºi par absurde, sunt pe
deplin adevãrate? Prieteni, e datoria noastrã sã-i avertizãm
pe cei care zac în necredinþã cã timpul e pe sfârºite. Unii se
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vor înþelepþi ºi se vor pregãti alergând la Domnul Iisus ºi
punându-se sub acoperãmântul Lui. Doar El ne ajutã ºi este
cu noi pânã la sfârºitul veacurilor. Alþii ne vor batjocori ºi ne
vor zice cã suntem fanatici, se vor încãpãþâna sã-ºi continue
modul lor de viaþã pãcãtos ºi sã zacã în deºertãciunea
lumeascã. Dar ºi acest lucru a fost profeþit de Cuvântul lui
Dumnezeu. Doar cei aleºi, cei înþelepþi, cei drepþi – cei care
cred ºi Îl cunosc pe Domnul nostru Iisus Hristos – vor
înþelege – ºi aºa va fi. Întrucât citim cã în zilele de pe urmã
„mulþi vor fi curãþiþi, albiþi ºi lãmuriþi, iar cei nelegiuiþi se
vor purta ca cei nelegiuiþi; toþi cei fãrã de lege nu vor
pricepe, ci numai cei înþelepþi vor înþelege” (Dn 12, 10).
Trebuie sã aflaþi mult mai multe despre Proiectul
L.U.C.I.D. Cred cã informaþiile cutremurãtoare din interiorul
acestui complot uriaº pe care le-am aflat îi sunt absolut
necesare opiniei publice. Aºa cã sã începem sã depãnãm firul
secretelor uluitoare pe care cei care conduc nu vor sã le
aflãm.

Cine este responsabil pentru Proiectul L.U.C.I.D.?
Acest proiect de control al omului de pretutindeni prin
computer ºi sisteme de urmãrire a apãrut întâi în minþile
întortocheate ale ºefilor Agenþiei Naþionale de Securitate
(NSA). NSA este o agenþie care are ca angajaþi mii de
birocraþi guvernamentali, personal militar, specialiºti în
tehnologie din toatã lumea. Cartierul sãu general, pãzit cu
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stricteþe de personalul armatei USA, se aflã la Fort Meade,
Maryland. Este a doua clãdire ca dimensiune din USA,
depãºitã numai de Pentagonul din Washinghton, DC.
Aceastã clãdire uriaºã a fost denumitã Palatul-Labirint.
Misiunea NSA-ului este atotcuprinzãtoare, implicã
planuri de rãzboi, investigaþii în domeniul securitãþii,
controlul materialelor secrete, manipularea reþelelor de
spioni ºi contrainformaþii. CIA, Departamentul de Stat, chiar
ºi cei de la Casa Albã ascultã ordinele celor de la NSA.
Pe plan internaþional, NSA este stãpân absolut. Fiecare
agenþie strãinã importantã de servicii secrete este însãrcinatã
sã informeze în permanenþã computerele NSA despre
ultimele miºcãri [evenimente].
Aceastã supraveghere îi priveºte ºi pe ºefii justiþiei ºi
securitãþii din fiecare þarã din Europa, America de Nord,
America de Sud, America Centralã ºi Asia.
Activitatea infamã ºi crimele KGB-ului, Mossad-ului,
MI-6-ului britanic, CSIS-ului (serviciul secret canadian) pot
fi atribuite fãrã nici un risc diabolicului NSA american.
Bâzâitul computerelor ºi sunetele ciudate ale maºinilor de
decodificare din interiorul NSA nu înceteazã niciodatã. 24
h/zi NSA lucreazã, reþeaua sa uriaºã de calculatoare
coreleazã, descifreazã, analizeazã date ºi rapoarte de la
bãnci, de la Naþiunile Unite, din mãruntaiele Societãþilor
Secrete, ale Vaticanului ºi de la numeroase agenþii din peste
170 de þãri de pe glob.

38

Sursa rãului de pe glob
Aceastã monstruoasã ºi maleficã agenþie este sursa
rãului din lume, prin care se pun bazele Noii Ordini
Mondiale (New World Order), pe care unii o numesc în mod
eufemistic „Noua Civilizaþie”. Este rãspunzãtoare de
moartea a sute de mii de oameni din întreaga lume (Rwanda,
Burundi, Angola în Africa), de purificãrile etnice ºi
masacrele din Bosnia ºi de sângeroasele experimente
conduse de unul dintre ºefii NSA, Jim Jones, în Templul
Poporului din Guyana, America de Sud.
Sunt ferm convins, pornind de la o cantitate din ce în
ce mai mare de dovezi, cã NSA, prin organizaþiile sale
afiliate din America, cum ar fi CIA, FBI, DOJ, BATF, IRS
º.a. se face vinovatã de actele sângeroase ºi oribile de
terorism de pe tot globul pãmântesc.
Folosind aºa numitele „bugete negre” [bugete secrete],
NSA ºi organizaþiile acolite creeazã, sponsorizeazã,
întemeiazã ºi manevreazã trupe teroriste ºi grupãri de toate
culorile ºi nuanþele politice ºi ideologice, de la comuniºtii de
aripã stângã la fasciºti de dreapta, de la extremiºti
musulmani la evrei ºi de la rasiºtii albi la separatiºtii de
culoare. Dar misi
misiunea capitalã a acestui labirint cunoscut sub
numele de NSA este dezvoltarea ºi supravegherea sistemului
de con
control cu numãrul fiarei 666.
666
Supervizat de DARPA (Agenþia de proiectare ºi
cercetãri în domeniul apãrãrii) ºi având un buget al sãu
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propriu de mai multe miliarde de dolari, NSA a reuºit sã
creeze ºi sã instaleze o reþea extrem de performantã de
computere, sateliþi, aparate de telecomunicaþii ºi tot soiul de
dispozitive de supraveghere.
De prin 1970, DARPA a înghiþit miliarde de dolari,
hrãnitã fiind de Congresul nostru cheltuitor ºi risipitor. De
ochii lumii, s-a spus cã aceste sume enorme au fost folosite
la cercetãri ºi experimentãri de armament militar sofisticat;
de fapt, DARPA a cheltuit camioane de bani pentru a-ºi
dezvolta laserul mortal, arme meteorologice, câmpuri
electromagnetice, sateliþi de recunoaºtere etc.
DARPA este de asemenea pãrintele legendarului
sistem de rachete defensive Star Wars („Rãzboiul Stelelor”).
Oricum, încurajaþi ºi neºtiuþi de congresmenii noºtri
ignoranþi, oamenii care comploteazã din spatele masivelor
uºi închise ale Palatului-Labirint de la Fort Meade au cheltuit
250 miliarde de dolari de-a lungul ultimului sfert de secol,
pentru a crea sisteme de control al omului împreunã cu
proiectele de apãrare menþionate mai sus.
Mai mult chiar, aceste sisteme sunt atât de diabolic de
ingenioase ºi de restrictive, cã numai Satan însuºi ar fi putut
sã le conceapã.

Lucifer preia controlul
Nu existã nici un dubiu în privinþa aceasta. Adevãratul
ºef executiv al NSA nu este o persoanã umanã. Acest ªef
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Suprem al agenþiei∗ trebuie sã fie chiar Lucifer în persoanã.
Deºi plãsmuitorii acestui sistem susþin altceva, cred cã
abrevierea L.U.C.I.D. este o comprimare a expresiei
„Sistemul Universal al lui Lucifer de Identificare a
Criminalilor”, prescurtat L.U.C.I.D., sau Sistemul de
Identificare aparþinând lui Lucifer!
Remarcaþi cuvântul-cheie „criminal”, adicã litera C din
L.U.C.I.D. În sistemul filosofic ºi gândirea diavoleascã
întortocheatã, rãsucitã ºi denaturatã a lui Lucifer, mai înainte
de toate creºtinii sunt „criminalii”. Împreunã cu rãzvrãtiþii
împotriva Noii Ordini Mondiale ºi cu patrioþii, creºtinii
trebuie sacrificaþi, persecutaþi, anihilaþi. Pânã la urmã,
aceastã identificare, urmãrire, monitorizare a victimelor
nevinovate ºi dispreþuite va însemna întemniþarea ºi
asasinarea a mase întregi de oameni.
Dacã, totuºi, nu eºti unul dintre creºtinii sau patrioþii
sau „rebelii” care vor fi în mod sigur chinuiþi, nu gândi cã
vei scãpa de ochiul atoatevãzãtor al sistemului condus de
însuºi Lucifer.
Doctorul Antony Sutton, expert în probleme de
futurologie ºi tehnologia viitorului, spune cã L.U.C.I.D.
poate elimina anumiþi indivizi care fac probleme, dar cã
oricine se va supune autoritãþii acestui sistem fie cã vrea, fie
cã nu vrea.

Pentru verificãri sau documentãri privind acþiunile periculoase ºi
neconstituþionale ale NSA, vedeþi, vã rog, apendicele de la sfârºitul cãrþii.
∗
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Sutton, cercetãtor asiduu, autor al cãrþii Stabilimentul
secret ºi al altora asemãnãtoare (care demascã societãþile
secrete ºi tentativele lor de acaparare a controlului planetei),
este unul dintre foarte puþinii oameni (cât degetele de la o
mânã) care au avertizat asupra pericolelor sistemului
L.U.C.I.D. El noteazã:

„Plãsmuitorii Big Brother s-au depãºit pe sine,
întocmind un sistem care sã ne aserveascã pe toþi
unui computer central, printr-un sistem de
monitorizare – ºi aceasta din bãnuiala cã toþi suntem
criminali ºi trebuie sã fim catalogaþi ºi urmãriþi…
L.U.C.I.D. propune acest card biometric (acum
sub directa coordonare a Departamentului Apãrãrii)
care sã fie folosit ca un „sistem de urmãrire ºi
depistare sigur, uniform, interactiv ºi instantaneu”.
„Depistarea cui?” – veþi întreba. „Nu a
criminalilor”, ci – potrivit cuvintelor inventatorilor
– „a potenþialilor criminali”, „verificãri de rutinã ale
activitãþii”. Asta înseamnã de fapt oricine.
Remarcabilã folosirea plinã de viclenie a limbii
engleze. De fapt, ce este un „potenþial criminal”?

Ce înseamnã L.U.C.I.D.?
De ce oare iniþialele L.U.C.I.D.? Ce cuvinte se ascund
în spatele ciudatelor iniþiale? Doctorul Sutton a fost frapat de
acest ciudat acronim: L.U.C.I.D. Ce înseamnã el? El
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remarcã: „Cuvântul LUCID este foarte asemãnãtor cu
LUCIS sau LUCIFER”.
„Credem” – afirmã Sutton – „cã aceasta nu este vreo
scãpare de tip freudian, vreo greºealã de-a autorilor”.
Terry Cook, un alt cercetãtor al planului L.U.C.I.D.,
este intrigat: „Pânã la urmã ce înseamnã L.U.C.I.D.? Ce se
ascunde dupã aceste majuscule misterioase? Nimeni n-are
nici cea mai vagã idee!” Dar T. Cook are ideile sale ºi a
remarcat ºi el „asemãnarea, legãtura dintre LUCID/
LUCIS/LUCIFER”. El scrie cã, „potrivit Noului Dicþionar al
Colegiului Webster, termenul lucid înseamnã «inundat de
luminã; strãlucitor; transparent». Aceasta nu mai lasã nici o
îndoialã asupra faptului cã Lucifer însuºi se ascunde în
spatele planului.”
Biblia ne avertizeazã cã Satan (Lucifer) se poate arãta,
ascuns, înºelãtor ºi viclean, ca emisar al binelui ºi dreptãþii.
El ºi ciracii sãi nu apar sub formã de diavoli procleþi ºi rãi, ci
foarte adesea ca „îngeri ai luminii” (2 Co 11, 14). De aceea,
în fiecare religie ocultã preoþii ºi teologii pun accentul pe
aspiraþia spre „mai multã luminã”.
luminã
Atât Sutton, cât ºi Cook menþioneazã în cãrþile lor
prima organizaþie ocultã denumitã Trustul Lucis, cunoscutã
mai târziu sub numele de Editura Lucis ºi aflatã la New
York, în United Nations Plaza. În cãrþile mele: Secrete
întunecate ale Noii Ere, Semnul misterios al Noii Ere, Culte
ºi Religii ale Noii Ere etc., am supus atenþiei Trustul Lucis ºi
organizaþiile afiliate. Am demonstrat cã este în strânsã
legãturã cu conducerea Naþiunilor Unite ºi cã printre
membrii trustului se aflã oameni foarte influenþi, cum este

43

Robert Mc Namara, fost secretar al apãrãrii ºi în prezent
ºeful Bãncii Mondiale [acestea se scriau în 1996].
În prezent, Trustul este declarat ca fiind „asociaþie
neguvernamentalã (ONG) a Naþiunilor Unite”. Am
demonstrat de asemenea cã termenul Lucis îºi gãseºte –
etimologic vorbind – originea în numele lui Lucifer (zeitatea
solarã) ºi Isis (zeiþa Egiptului). Trustul le spune curioºilor cã
numele i se trage de la cuvintele latine corespunzãtoare
pentru „luminã” sau „purtãtor de luminã”.
Terry Cook demonstreazã faptul cã în sigla Trustului
Lucis sunt ascunse literele L, U, X – sau LUX – care în
limba latinã înseamnã „luminã”. Scopul Trustului, înfiinþat
încã din 1922, este o Nouã Ordine Mondialã alcãtuitã de „O
mie de puncte de luminã”. (Unii susþin cã teozoafa Alice
Bailey, fondatoarea Trustului ºi una din întemeietoarele
miºcãrii New Age, este cea care a consacrat numele de
„Noua Ordine Mondialã”.) Aceasta va fi condusã de un
Hristos al Noii Ere, un Mesia care trebuie sã vinã în curând
ºi care va guverna o omenire fãrã graniþe naþionale, unitã sub
semnul unui sincretism de ocultism, magie ºi ºtiinþã.
Nu pot sã afirm cu siguranþã dacã cei care au conceput
reþeaua L.U.C.I.D., Dr. Anthony Halaris ºi Dr. JeanJean-Paul
Creusat,
Creusat sunt membri ai trustului Lucis sau ai uneia din
zecile de organizaþii afiliate. Trebuie remarcat cã, în timp ce
Grupul de Tehnologie Avansatã (Advanced Tehnologies
Group), care reclamã dreptul de autor al proiectului
L.U.C.I.D., este afiºat pe Internet ca avându-ºi sediul în
West Des Moines, Iowa sau Lombard, Illinois, Dr. Halaris,
Halaris
care este preºedintele Grupului, îºi dã adresa ca fiind în New
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Rochelle, New York. În acelaºi loc se aflã ºi Trustul Lucis.
Hallaris este ºi profesor de informaticã la Colegiul Iona din
statul New York.
Dr. Creusat este medic ºi deþine în mod oficial poziþia
de „Designer al Sistemului L.U.C.I.D.”. Este de asemenea
membru în echipa Interpolului ca „investigator ºi inspector
în problema narcoticelor” ºi reprezentant al Asociaþiei de
Luptã împotriva narcoticelor la ECOSOC. ECOSOC este o
organizaþie neguvernamentalã a Naþiunilor Unite ºi înseamnã
„Consiliul Social ºi Economic al Naþiunilor Unite”.
Pe scurt, Dr. Creusat este un emisar oficial al unei
agenþii de poliþie strãine care conlucreazã cu o organizaþie
nonguvernamentalã a Naþiunilor Unite. Cum am menþionat,
ºi Trustul Lucis este o organizaþie nonguvernamentalã a
Naþiunilor Unite.

Dezvãluind un mister
Ni se pare cã, aºa cum au spus ºi cercetãtorii A. Sutton
& T. Cook, întemeietorii Creusat ºi Halaris sunt foarte
reticenþi în a dezvãlui adevãrata semnificaþie a acronimului
L.U.C.I.D.. Am recurs la toate abilitãþile mele de anchetator
pentru a smulge un rãspuns cât de cât clar de la aceºti
oameni, la întrebarea mea fireascã ºi legitimã. Mai întâi,
biroul meu l-a contactat personal pe Dr. Anthony Halaris la
Colegiul Iona; „Ce înseamnã L.U.C.I.D.?” am întrebat noi.
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Rãspunsul a fost evaziv, Dr. Halaris ne-a expediat colegului
sãu, Dr. Jean-Paul Creusat.
L-am aflat pe acesta la o companie denumitã
„Compania Birkmayer de dezvoltare a software-ului” din
New York (o fi ºi asta o altã companie afiliatã CIA-ului?).
Când ºi Dr. Creusat a refuzat sã vorbeascã cu noi, l-am
întrebat pe Bernardo Lam, un tehnician de-al firmei mai sus
amintite.
Deºi a recunoscut cã lucreazã îndeaproape cu Dr.
Creusat la dezvoltarea pãrþii soft a sistemului L.U.C.I.D.,
Lam a negat insistent cã ar ºti semnificaþia iniþialelor
L.U.C.I.D. Ne-a confirmat cã Creusat lucreazã pentru
Interpol, agenþia de poliþie internaþionalã cu sediul la Paris,
Franþa. El a spus de asemenea cã Dr. Creusat este ºeful
proiectului L.U.C.I.D. ºi cã el este în aceastã privinþã „tatãl
copilului”.
Discuþia cu o oarecare Crusita Ramos, care a spus cã
este secretara lui Creusat, s-a dovedit la fel de infructuoasã.
Ramos a spus: „Nu, nu ºtiu ce înseamnã iniþialele cuvântului
L.U.C.I.D.”.
Dupã întârzieri amânãri suspecte ºi încercãri de a ne
abate din demersul nostru, am fost în cele din urmã în stare
sã comunicãm cu Dr. Creusat prin adresa sa de e-mail de pe
Internet. Nici el nu ne-a dat iniþial un rãspuns întrebãrii
noastre simple. Pânã la urmã, sâcâit de insistenþa noastrã, nea trimis un mesaj în care pretindea cã L.U.C.I.D. înseamnã
nici mai mult, nici mai puþin decât Banca de Date destinatã
Comunicãrii Interactive Universale. Creusat susþine cã el ºi
Halaris nu sunt angajaþi ai guvernului, ci întreprinzãtori
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particulari. Dupã Creusat, „L.U.C.I.D. R&D (cercetare ºi
dezvoltare) este ceva privat”. Când va fi pe deplin dezvoltat,
L.U.C.I.D. „va completa ºi spori eficacitatea Sistemului
Internaþional Juridic”.
Las la decizia dumneavoastrã sã apreciaþi dacã
rãspunsul Dr. Creusat a fost onest ºi complet. Întreaga
explicaþie mie mi s-a pãrut ceva bizar ºi straniu. Aveþi astfel
în faþa ochilor un cetãþean francez, doctor Jean-Paul Creusat,
care lucreazã cu Interpolul, o agenþie de poliþie internaþionalã
cu baza în Europa ºi are cumva legãturi cu Naþiunile Unite,
care este implicat în activitatea a douã companii foarte puþin
cunoscute din America, ATG ºi Birkmayer Software,
proiectând un sistem pentru lumea întreagã, sisteme de
identificare ºi urmãrire prin computer a omului care sã fie
folosite de CIA, FBI etc.
El face toate acestea în timp ce pretinde cã este
independent ºi cã fondurile pentru „L.U.C.I.D. R&D” provin
de la persoane particulare.
Chiar ºi cineva care nu este atât de suspicios ca mine
îºi dã seama cã acestea sunt rezultatul viclenelor minþi din
ierarhia NSA.

Scopul final al L.U.C.I.D.
În timp ce legãturile ºi poziþiile lui Creusat & Halaris
rãmân oarecum enigmatice, în privinþa scopului final al
sistemului L.U.C.I.D. nu existã dubii.
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Proiectul L.U.C.I.D. constã în urmãrirea ºi
supravegherea fiecãruia, în vederea subjugãrii ºi oferirii
lumii lui Antihrist cel proorocit. Eu nu îi acuz pe tehnicienii
aflaþi mai jos în ierarhia sistemului – bãrbaþii ºi femeile care
ajutã la proiectarea ºi implementarea tehnologiei care stã la
temelia acestui proiect malefic cu scopuri rãuvoitoare.
Tehnologia în sine este amoralã.
amoralã Poate fi folositã spre bine
sau spre rãu.
Este foarte posibil ca profesorii Halaris ºi Creusat,
oameni care pretind a fi teoreticienii tehnologici ai
sistemului L.U.C.I.D., sã fie cumva neinformaþi de
„imaginea panoramicã, de ansamblu”. S-ar putea sã nu ºtie
cãror scopuri malefice le va fi închinatã tehnologia lor. E
probabil ca aceºti oameni sã nu poatã fi acuzaþi mai mult
decât Albert Einstein, ei pentru abuzurile eventuale ale
sistemului L.U.C.I.D., iar el pentru folosirea armelor
nucleare. Cãci Einstein, elaborând teoria relativitãþii ºi alte
concepte fizice ºi matematice, a deschis în mod involuntar
calea spre dezvoltarea ºi folosirea ulterioarã a îngrozitoarei
bombe atomice.
Putem stigmatiza ca responsabili de aceste abuzuri pe
ºefii ascunºi ai NSA ºi mai ales pe superiorii lor, Cercul
Intim al Iluminaþilor. Ei sunt cei care au conceput acest
proiect colosal ºi-l vor definitiva ºi pune în aplicare.
Dacã nu se pocãiesc, dacã nu renunþã la intenþiile lor
oneroase, aceºti oameni vor fi gãsiþi vinovaþi la Ziua
Judecãþii de crime abominabile ºi de trãdare împotriva
Domnului ºi omenirii.
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Ce agenþii federale sunt implicate în
Proiectul L.U.C.I.D.?
În 1945, în timpul preºedintelui Harry S. Truman –
mason de gradul 33 –, a început sã prindã contur un sistem
de securitate naþionalã. Tentaculele acestui monstrucaracatiþã includeau CIA-ul, Serviciul de securitate al
Forþelor Aeriene Americane, Serviciul de Inteligenþã al
Marinei ºi, bineînþeles, NSA (Agenþia Naþionalã de
Securitate).
În decursul anilor, creatura a cãpãtat putere uimitoare,
mai ales prin promulgarea unor legi ca legea pentru
combaterea crimei, legislaþia antiteroristã, legislaþia
securitãþii interne etc. Astãzi, nenumãratele tentacule
îngrãºate ale Caracatiþei cuprind un areal incredibil de
organizaþii ºi birouri legislative, de spionaj ºi tehnologice.
Majoritatea americanilor au auzit probabil de – sã
zicem – FBI (Biroul Federal de Investigaþii) sau de INS
(Serviciul pentru Imigrãri ºi Naturalizãri), Biroul Alcoolului,
Tutunului ºi Armelor de foc (BATF) ºi de CIA. Mai este ºi
Comisia de Comunicaþii Federale (FCC), Administraþia
Proviziilor ºi Drogurilor (FDA) º.a.m.d.; foarte puþini au
auzit de omniprezentul – ºi nelegiuitul – Serviciu de
Revigorare Internã (IRS) ºi de Administraþia Securitãþii
Sociale (SSA). Cei care au încãlcat legislaþia referitoare la
droguri au fãcut cunoºtinþã cu Agenþia de Eradicare a
Drogurilor (DEA).
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Oricum ar fi cu cele enumerate mai sus, este foarte
puþin probabil cã cetãþeanul american obiºnuit – fie cã a
absolvit un liceu sau este un Ph. D.∗ – a auzit mãcar de
urmãtoarele agenþii guvernamentale ºi sisteme de control ºi
supraveghere.
praveghere Aºa încât, conexând ºi coordonând toate
aceste sisteme enumerate, Fiara va fi capabilã sã preia
controlul ºi sã înrobeascã umanitatea.
Iatã mai jos câteva dintre grupurile ºi sistemele
supervizate ºi coordonate de NSA. Ele folosesc mecanisme
de control avansate ºi conlucreazã pentru desãvârºirea
sistemului de control cu 666. Despre câte aþi auzit sau ne
puteþi spune ceva substanþial?
Oficiul Naþional de Identificare (NRO)
Agenþia Naþionalã de Proiectare a Sistemelor de
Legislaþie prin Telecomunicaþii (NLETSPA)
Centrul Naþional de Statisticã a Criminalitãþii (NCIC)
Agenþia Federalã de Acþiune în caz de urgenþã
(FEMA)
Forþele cu rãspundere multijurisdicþionalã (MJTF)
Sistem de Identificare prin Amprente (IAFIS)
Indexul de Identificare Interstatalã (III)
Oficiul de Investigaþii Speciale (OSI)
Biroul Naþional Central „Triplu I” (NCB)
Programul „Om ºi Biosferã” (MAB)
Centrul Naþional de Strategie a Informaþiilor (NSIC)

∗

Prescurtare de la „Philosophiae Doctor” (doctor în filosofie).
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Reþeaua de Eradicare a Crimelor în Domeniul
Financiar (FINCEN)
Centrul de Antiterorism (CTC)
Echipa de Cercetãri Nucleare (NEST)
Agenþia de Informaþii ale Apãrãrii (DISA)
Institutul Naþional de Standarde ºi Tehnologie (NST)
Agenþia de Proiecte Avansate în Domeniul Securitãþii
(DARPA)
Agenþia de Spionaj în Securitate (DIA)
Directoratul pentru ªtiinþã ºi Tehnologie (DST)
Forþele cu Rãspundere în Infrastructura Informaþiilor
(IITF)
Comandamentul Sistemelor Aeriene (AFSC)
INTERPOL-ul
Centrul Naþional de Asigurare a Democraþiei (NED)
Centrul Naþional de Identificare (NIC)
Consiliul Naþional de Securitate (NSC)
Centrul de Coordonare ºi Acþiune prin Computer în
caz de urgenþã (CERT)
Agenþia de Mesaje ale Apãrãrii (DMA)
Sistemul de Sateliþi al Justiþiei (LESS)
Sistem de Identificare a ADN-ului (CDIS)

Imoralitate ºi neruºinare
Cele de mai sus reprezintã o parte minusculã a
sistemelor conectate la L.U.C.I.D. Aceste agenþii puternice
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de spionaj ºi poliþie sunt segmente ale bazei secrete a
Gestapo SS din America. Nu e de mirare cã Clark Matthews,
consultant în computere, scriitor ºi autoritate în domeniul
tehnologiei sistemelor de control, a exclamat de curând cã
„guvernul continuã în mod neruºinat sã caute noi puteri ºi
noi sisteme de control de înaltã tehnologie care sã îmbine
încãlcarea abuzivã a intimitãþii, descrisã de G. Orwell în al
sãu 1984, cu imoralitatea lichidãrilor fãcute de Lenin în anii
1920”.
Sub guvernarea ºi administraþia Clinton, remarcã
profund îngrijorat Matthews, naþiunea a fost supusã unor
„valuri de legislaþii, grupuri de cercetãri ºi proiecte pilot,
toate destinate sã mãreascã numãrul dosarelor FBI-ului ºi sã
sporeascã controlul guvernamental asupra fiecãrui cetãþean
american”.
Matthews comparã noile ºi numeroasele agenþii de
poliþie ºi spionaj, sisteme de control guvernamentale ºi
diverse programe cu relele din cutia Pandorei. Necazul a
apãrut, de fapt, – noteazã autorul cu înþelepciune – când
Pandora ºi-a deschis cutia ºi „i-a dat pierzãrii pe toþi, lãsând
relele sã se cuibãreascã în lume”. Acum, dupã ani în care
guvernul ºi-a fãurit propriul „monstru tehnologizat, toate
relele au ieºit din cutie”. Subscriu analizei concludente a lui
Clark Matthews. Într-adevãr, ciumele au scãpat din cutie ºi
sunt pe punctul de a infesta omenirea prin groazã ºi
distrugere. Proiectul L.U.C.I.D. îºi aratã colþii.
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Un guvern din umbrã
Alþi cetãþeni responsabili, care respectã Constituþia ºi
Carta Drepturilor Omului, spre deosebire de masele
„prostite”, sunt conºtienþi de mârºava coaliþie internaþionalã
care se strãduieºte sã ne înghitã, sã ne tiranizeze ºi trag un
semnal de alarmã. În revista Perceptions (Percepþii), Dr.
Richard J. Boylan enumerã un ºir întreg de „agenþii, proiecte
ºi grupãri secrete de diverse orientãri politice, adesea
periculoase ºi foarte costisitoare” pe care el le numeºte
„Guvernul din umbrã”.
„Este de fapt” – susþine Boyland – „un al doilea guvern
al þãrii, ascuns, care manevreazã din umbrã pe cel legal”.
Activitatea sa „este complet necunoscutã contribuabililor
obiºnuiþi, pe ale cãror taxe se sprijinã acest al doilea
guvern”.
Centrul Naþional de Identificare (CNI)
este deja stabilit
Cercetãrile lui Boyland în interiorul Guvernului
Fantomã se coreleazã cu ale mele ºi ale altora. La sfârºitul
lui 1994, în buletinul meu de ºtiri Flashpoint, am dezvãluit,
de exemplu, amplasamentul unui misterios CNI. În timp ce
Dr. Creusat & Dr. Halaris susþin cã sistemul L.U.C.I.D.
conceput de ei este un prototip, neaflat în stare de
funcþionare, existã dovezi covârºitoare cã L.U.C.I.D. va
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adãuga ultimele tuºe Sistemului de Control Uman Universal
cu 666, care a fost deja programat ºi aºteaptã acum
amplasarea completã a reþelei L.U.C.I.D. pentru a acapara
puterea totalã ºi a domina, într-un mod fãrã precedent,
omenirea. De aceea, am denumit aceastã vastã operaþiune –
de subjugare a lumii prin diabolica reþea electronicã –
Proiectul L.U.C.I.D. Este proiectul prin care diavolul va
constrânge pe toþi oamenii sã venereze chipul Fiarei
(Apocalipsa 13).
Iatã ce am relatat în Flashpoint, în 1994, despre deja
existentul CNI:
„Mai este cineva atât de naiv încât sã creadã cã
recentul val de propuneri legislative privind
controlul armelor, cardurile de identificare ºi alte
scheme de «control al populaþiei» nu se integreazã
unui plan atent gândit, dinainte stabilit, unei
conspiraþii? Dacã e aºa, atunci ce voi descrie aici
trebuie sã deschidã ochii multor orbi.
Neadus la cunoºtinþa opiniei publice ºi mascat,
ignorat în mod consecvent ºi deliberat de cãtre
presa liberalã ºi conservatoare, Congresul ºi Casa
Albã au conlucrat în ascuns pentru a proiecta ºi
construi un edificiu enorm, denumit CNI. Cu sediul
în Virginia, CNI va fi dotat ºi gata de funcþionare în
aproximativ doi ani. Va înlesni munca de
supraveghere a vieþilor noastre de cãtre un sistem
computerizat. Guvernul Fratelui ce
celui Mare a luatluat-o
razna!”
razna!
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Aspecte referitoare la proaspãtul CNI sunt
pãstrate în umbrã, asta dacã cetãþenii nu se revoltã ºi
cer congresmenilor sã înãbuºe proiectul acesta. Însã
un congresman din Districtul 4 Iowa, Neal Smith, a
dat publicitãþii în mod inoportun informaþii
relevante despre planul profund anticonstituþional al
Guvernului. A fãcut aceasta într-un buletin de ºtiri
din octombrie 1993. Discutând subiectul controlului
armelor de foc (cu care Smith este de acord),
congresmanul a izbucnit:
„Comisia de alocaþii bugetare pe care o conduc a
dezbãtut îndelung subiectul cãutând o soluþie… dar
programul pe care îl implementãm va necesita ceva
mai mult timp.
timp Soluþia de a monitoriza pe cetãþeni
este îndeplinitã doar dacã avem un CNI, astfel încât
agenþiile legislative locale sã trimitã informaþiile la
acest CNI, care va identifica astfel pe orice
persoanã…”
Cã „soluþia finalã” gãsitã de Smith pentru a
controla armele ºi alte „crime” – adicã un CNI – nu
este doar o ipotezã, ci este o realitate care prinde
contururi mai ferme pe zi ce trece, o dovedeºte
declaraþia sa uluitoare:
„Am
Am investit 392 milioane de $ pânã acum întrîntrun Centru,
Centru aflat cam la patru ore de mers cu maºina
de Washinghton DC, ºi intenþionãm sã-l avem
echipat ºi complet peste doi ani… Sperãm cã toate
statele Americii vor fi parte din sistem ºi vor furniza
informaþii
acestui
Centru
printr-o
reþea
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permanentã… Între timp, continuãm sã desãvârºim
planul nostru pentru aceasta – controlul armelor – ºi
pentru alte mãsuri de înãsprire a legislaþi
legislaþiei.”
ei
Remarcaþi, vã rog, cã CNI nu numai cã-i va
împuternici pe emisarii guvernului sã identifice ºi sã
urmãreascã pe posesorii de arme, dar va fi folosit ºi
pentru alte scopuri de naturã legislativã. Ca de
exemplu? Pentru început, fãrã îndoialã cã CNI va
identifica ºi urmãri pe revoltaþii împotriva Noii
Ordini Mondiale: creºtini, patrioþi, „duºmani” ai
statului ca mine ºi ca tine cu cei dragi ai tãi.
În lumina acestor fapte, cât de profunde ºi
întemeiate se dovedesc atunci profeþiile Bibliei care
avertizeazã cã Antihrist va întuneca sfârºitul
veacurilor? Stãpânirea sa vremelnicã ºi perfidã va fi
legatã de un semn (Apocalipsa). Trupele sale de
poliþie vor þine evidenþa ºi urma cetãþenilor, „astfel
încât nimeni sã nu poatã cumpãra ori vinde, fãrã
numai acela care va avea semnul, sau numele Fiarei,
sau numãrul numelui sãu”.
ªi atunci, este CNI o împlinire a proorocilor?
Susþin cã rãspunsul este da.
da Dar bineînþeles cã este
numai o pãrticicã a unui sistem mult mai vast de
control al lui Antihrist. De exemplu, pe lângã CNI,
mai avem ºi Biroul Naþional de Recunoaºtere
(NRO), care spioneazã cetãþenii prin satelit, ºi mai
este ºi cipul ataºabil Big Brother (Fratele cel Mare),
deja fabricat ºi instalat în telefoane, televizoare ºi
alte produse electronice.
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Domnul nostru Iisus Hristos ne-a anunþat
semnele venirii Sale celei de-a doua care va fi ca a
unui fur noaptea. Ne-a povãþuit sã „veghem” ºi sã
luãm aminte. Ei bine, iubiþii mei, iau aminte la toate
aceste evenimente cu atenþie ºi tot ce spun este:
„Amin, vino curând, Doamne Iisuse!”.

O pânzã de pãianjen de baze de date
Luaþi aminte cã, de la dezvãluirile mele din 1994, Neal
Smith ºi acoliþii sãi refuzã sã rãspundã întrebãrilor privind
CNI-ul. Totuºi, un articol recent în Sãptãmâna Computerelor
din USA, o revistã care apare la Washinghton, DC. pentru
cei ce lucreazã în domeniul calculatoarelor, a admis existenþa
CNI-ului ºi a activitãþilor sale. În articolul sãu: Legãturi între
agenþii ºi schimb de informaþii, John Monroe a scris:
„Agenþiile de aplicare a legii din SUA au investit
bani în tehnologia programelor de informaþii.
Potrivit Serviciului guvernamental de marketing,
agenþiile federale vor cheltui între 1995-1999 circa
5,5 miliarde de dolari pentru tehnologie avansatã…
Trãsãtura comunã a acestor programe este
con
consolidarea unor infrastructuri informaþionale: o
reþea de baze conectate între ele ºi reþele de mare
vitezã, care vor face informaþia accesibilã aproa
aproape
în mod instantaneu tuturor oficialitãþilor
oficialitãþilor fe
federale ºi
locale.”
locale
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Scopul guvernului este sã reuneascã fragmente
aleatorii de informaþie pentru a cãpãta o viziune
panoramicã – adicã ceea ce unii numesc spionaj.
spionaj
Monroe, care, fiind un slujbaº al guvernului, pare sã fie
de acord cu acest sistem Big Brother, a dezvãluit faptul cã
practic fiecare agenþie de pe teritoriul SUA de la FBI la INS,
de la Serviciul Vãmilor la DEA, la Serviciul Secret,
Departamentul de Justiþie ºi Departamentul Trezoreriei, toate
sunt interconectate printr-o
o vastã reþea de computere
computere. Întradevãr, a fost pus pe picioare ºi un post de coordonare ºi
control al acestui sistem, denumit în mod ipocrit Grupul
Utilizatorilor Sis
Sistemului Juridic Federal.
Federal
Prevestitoare de rele este ºi explicaþia datã de Monroe
în revista mai sus menþionatã, care aratã cã sistemul
computerizat va fi utilizat în operaþii de mare amploare, prin
cipuri ataºate de mânã care sã þinã legãtura cu „creierul
reþelei” prin sateliþi. Este revoltãtoare ºi afirmaþia cã
„agenþiile federale extind aceste legãturi la organizaþiile
administrative locale ºi statale”.
statale
Cu alte cuvinte, de îndatã ce Proiectul L.U.C.I.D. este
complet operaþional, întregul sistem constituþional întemeiat
de strãmoºii noºtri, care au separat în mod înþelept puterea
statalã ºi localã de cea federalã, va fi efectiv eradicat.
Un colos Big Brother va înlocui acest sistem care dã
roade de mai bine de 200 de ani.
Clark Matthews, scriind în Mondo 2000, rezumã
situaþia noastrã precarã. America ºi întreaga lume, spune
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Matthews, gonesc nebuneºte în ghearele unui infam Frate
mai Mare:
„Din chiar ziua în care preºedintele Clinton a
depus jurãmântul ca preºedinte, totul a devenit
evident. Gardienii secreþi ai securitãþii naþionale ºi
ordinii publice au fost instruiþi minuþios pentru a
transforma noul val de tehnologie ºi informaþie întrun stat poliþienesc totalitar, ultrasofisticat,
monstruos ºi opresiv.
Statul de Control Absolut care prinde formã sub
liderii sãi actuali pare sã aibã trei activitãþi de bazã:
Spionajul neîncetat asupra tuturor reþelelor de
comunicaþii publice ºi private.
Identificarea ºi unicizarea fiecãrei persoane
prin computer, prin cumularea tuturor detaliilor
posibile despre sãnãtate, despre obiceiurile
persoanei, despre activitãþile ºi afinitãþile politice
etc.
Identitate electronicã ºi mecanisme de control
social; de exemplu: Cardul Inteligent (Smart Card)
care conþine foarte multe circuite integrate ºi un cip
uºor de reperat.
Un Card Inteligent este literalmente un computer
minuscul aplicat pe o carte de credit ºi înzestrat cu
mari depozite de informaþii ºi chiar cu posibilitatea
de a comunica fãrã fir la distanþã. De îndatã ce
Cardurile Inteligente ºi banii de plastic (cãrþi de
credit) intrã în circulaþie pe scarã largã, nu existã
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îndoialã cã acest sistem poate fi pus în funcþiune cu
eficienþã maximã.
ªtiinþa informaþionalã ºi mult vehiculata
Autostradã Informaþionalã sunt transformate într-un
Stat Totalitar Absolut. În acest an, de pildã,
numeroase agenþii federale au condiþionat accesul la
serviciile lor – pe viitor – de posesia Cardurilor
Inteligente.”

Un pericol evident ºi iminent
Analiza lui Matthews pune degetul pe ranã. Totul este
coordonat, în mod evident, de la vârf. Toate agenþiile
federale sunt integrate în reþeaua L.U.C.I.D.
Aceste agenþii constituie o ameninþare evidentã nu
numai la adresa intimitãþii noastre ºi a drepturilor
constituþionale, dar chiar la adresa propriilor noastre vieþi!
Prin intermediul unei sumedenii de agenþii de poliþie ºi
sisteme create în ultimele decenii, Proiectul L.U.C.I.D. s-a
înrãdãcinat puternic în solul american.
Un Hitler, un Pol Pot sau un Stalin ar fi vrut cu orice
mijloace sã aibã la dispoziþie microcipurile, camerele video,
laserele, computerele, sateliþii, radiaþiile ºi undele
electromagnetice, armele de control al minþii, circuitele de
interceptare a convorbirilor ºi toatã gama de comunicaþii pe
care le are astãzi statul poliþienesc al lui Dick Tracy.
Dick Tracy a fost un bãiat bun, însã vom afla cã acum
tipii cei rãi sunt la cârmã. Au instalat în America ºi peste tot
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pãmântul un sistem orwellian totalitar pe care Tracy l-ar fi
denunþat ca anticonstituþional ºi l-ar fi respins ca ofensã
adusã legii ºi ordinii adevãrate.
Timp de mai mult de un sfert de secol, elemente
secrete din America au conlucrat cu puteri strãine ºi au
construit acest sistem totalitar de control de coºmar. În fine,
în timp ce ne îndreptãm cu paºi susþinuþi spre secolul 21 ºi
spre zorile unui nou mileniu, naþiunea care a dãruit lumii atât
de multe – de la telefon la avion ºi televizor – poate susþine
în mod justificat cã suntem cei mai ingenioºi inventatori de
pe Terra.
Noi, americanii ingenioºi ºi sclipitori, am construit cel
mai sofisticat, mai revoluþionar ºi mai capabil, tehnologic
vorbind, sistem Gestapo din istoria omenirii. Cu „ajutorul”
acestui Proiect L.U.C.I.D., aºezat ca piatrã din capul
unghiului la baza acestui sistem nemaiîntâlnit, lumea nu va
mai fi vreodatã aceeaºi.
Pentru a înþelege L.U.C.I.D.-ul ºi rãul enorm pe care îl
reprezintã, trebuie sã avem tãria de a arunca o privire de pe
marginea abisului, în fundul cãruia se aflã viitorul omenirii
strivite sub cizma sistemului totalitar. Citiþi cu atenþie ºi
rugãciune capitolul urmãtor, care prezintã L.U.C.I.D.-ul aºa
cum este propus de promotorii sãi.
Citiþi ºi înþelegeþi „semnele vremurilor”, cãci timpul
într-adevãr ºi-a pierdut rãbdarea.
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DOI
Nicãieri unde sã te ascunzi
Prin intermediul Proiectului L.U.C.I.D., reþeaua
mondialã de computere este atât de ingenios întocmitã, încât
nimeni nu poate scãpa de inteligenþa artificialã atotvãzãtoare
ºi atotºtiutoare. Mulþi vor încerca fãrã îndoialã sã evite
întâlnirea cu acest sistem, dar va fi imposibil. Nu va mai
exista loc de scãpare!
„ªi împãraþii pãmântului ºi domnii ºi cãpeteniile
oºtilor ºi bogaþii ºi cei puternici ºi toþi robii ºi toþi
slobozii s-au ascuns în peºteri ºi în stâncile
munþilor, strigând munþilor ºi stâncilor: cãdeþi peste
noi ºi ne ascundeþi pe noi de faþa Celui ce ºade pe
tron ºi de mânia Mielului; Cã a venit ziua cea mare
a mâniei lor, ºi cine are putere ca sã stea pe loc?”
(Ap 6, 15-17)
Astfel, prin reþeaua sa L.U.C.I.D., Lucifer încearcã
sã-L imite pe Dumnezeu – dar nu face decât sã fie vrednic de
milã, cãci Biblia ne spune cã atunci când Domnul va veni,
oamenii nu vor putea sã suporte mânia Lui.
Lucifer, într-o imitaþie caraghioasã ºi neruºinatã a lui
Dumnezeu, încearcã sã stabileascã un sistem totalitar, închis
ºi strict ordonat.
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Proiectul L.U.C.I.D. este modul ales de el, prin care el
îºi va vãrsa mânia asupra locuitorilor pãmântului.
Pentru a înþelege cât de bine ºi de diabolic conceput ºi
construit este sistemul L.U.C.I.D., trebuie sã ne îndreptãm
atenþia asupra unor aspecte speciale ale reþelei sistemului. În
mod neaºteptat, deºi ceea ce reprezintã L.U.C.I.D. ºi care
sunt scopurile sale este trecut sub tãcere, totuºi proiectanþii
Dr. Halaris ºi J. Paul Creusat ne-au furnizat o imagine de
ansamblu a sistemului prin douã articole-cheie publicate în
revista Narc Officer.
Narc Officer este publicaþia oficialã a Asociaþiei
Internaþionale a Ofiþerilor pentru Eradicarea Narcoticelor.
Revista este cititã mai ales de agenþi federali, dar ºi de
autoritãþile locale, precum ºi de alte companii strãine cu
interese în domeniu. De aceea, publicarea acestor articole în
Narc Officer indicã în mod clar faptul cã L.U.C.I.D. este
dezvoltatã într-un grad atât de mare, încât autoritãþile de la
vârful NSA-ului – ºi elita pentru care ei lucreazã – au dat
undã verde pentru ca ºi angajaþii din ramurile mai de jos ale
poliþiei ºi administraþiei sã aibã acces la informaþie.
Cum funcþioneazã L.U.C.I.D.
Sã mergem direct la cele douã articole menþionate mai
sus, pentru a înþelege ce este L.U.C.I.D. ºi cum funcþioneazã.
Mai întâi, aflãm cã denumirea, L.U.C.I.D., este
înregistratã ºi deþine drepturile de autor; adicã, de fiecare
datã când Halaris & Creusat vorbesc despre sistem, ei repetã
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cu insistenþã semnul dreptului de autor (©). Implicaþiile
folosirii simbolului © în ceea ce priveºte un sistem de
identificare ºi urmãrire pot fi doar ghicite. Putem totuºi trage
concluzia cã, sub incidenþa legilor privind dreptul de autor ºi
licenþa de însuºire a unei mãrci, nici o companie particularã
nu va putea folosi în viitor iniþialele L.U.C.I.D. pentru vreun
alt sistem sau produs.
L.U.C.I.D. – ni se spune – trebuie sã devinã un
„Sistem
Sistem Universal de Identificare”.
Identificare Deplina sa exploatare va
fi posibilã – se afirmã mai departe – „în anul 2000 ºi dupã
aceea”.
Se precizeazã cã L.U.C.I.D. va fi amplasat în mod
treptat (progresiv
progresiv), astfel încât sã fie atinsã data limitã a
anului 2000. Natura universalã a sistemului de supraveghere
ºi urmãrire este indicatã de autori, care spun cã „L.U.C.I.D.
va fi o fuziune de informaþii de la toate sursele, care va
codifica mesaje din toate limbile într-o reþea unicã de
comunicaþii”.
Cu alte cuvinte, datele ºi informaþiile vor curge în
sistemul de computere L.U.C.I.D. de la „toate
toate sursele”
sursele (adicã
fiecare agenþie guvernamentalã, fiecare birou, bancã,
corporaþie, universitate, vânzãtor, unitate de poliþie, ramurã
militarã etc., etc.). Dupã aceea toate informaþiile vor fi
„fuzionate”, adicã colectate, consolidate, analizate ºi
manevrate, folosite în consecinþã de L.U.C.I.D., de un centru
unic.
Acesta va fi singurul punct, centrul de comandã ºi
creierul mondial care va supraveghea fiecare persoanã de pe
Terra. Va avea la dispoziþie fiecare tranzacþie, fiecare bârfã,
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fiecare strop de informaþie referitoare la cei 5,5 miliarde de
locuitori ai planetei.
Faptul cã L.U.C.I.D. „va colecta informaþii în toate
limbile într-o unicã reþea de comunicaþii” aratã cã L.U.C.I.D.
va prelucra mesajele de pe tot pãmântul, în orice grai ar fi
acestea.
L.U.C.I.D. va fi singura agenþie a Noii Ordini
Mondiale care va identifica, detecta, supraveghea, spiona ºi
tiraniza pe cetãþeni. Trebuie sã devinã singurul depozit
pentru informaþiile conþinute de cipul din Cardul Biometric
Universal care va fi ataºat fiecãrui om.
Foarte semnificativ este faptul cã întreaga Autostradã
Informaþionalã va fi conectatã direct la L.U.C.I.D. Va fi
reþeaua fundamentalã a planetei, care va înghiþi orice alte
reþele de computere ºi sisteme de date. Pe scurt, cine se mai
poate îndoi de faptul cã L.U.C.I.D. este destinat sã devinã
Siste
Sistemul Universal de Control Uman cu 666?
666
Sistemul Universal de Control Uman cu 666
Natura demonicã a L.U.C.I.D. este confirmatã de
declaraþia celor doi, Creusat & Halaris, fãcutã în articolul lor
din Narc Officer: anume cã reþeaua L.U.C.I.D. va fi Centrul
Mondial de Stocare a Informaþiilor pentru Identificare. Citiþi
încã o datã cele cinci cuvinte ale titlului, cântãriþi-le ºi
cugetaþi la ele: Mondial, Centru, Stocare, Informaþii,
Identificare. Implicaþiile ºi importanþa L.U.C.I.D. sunt
uluitoare!
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O altã cheie pentru a înþelege importanþa zguduitoare a
L.U.C.I.D. este ºi declaraþia celor doi, cum cã „sistemul va
asigura o circulaþie sigurã,
sigurã interactivã ºi instantanee a
informaþiei pe tot globul”. Prin sigurã trebuie sã înþelegem
de fapt cã numai cei împuterniciþi de Fratele cel Mare vor
avea acces la uriaºul volum de informaþii acumulat în acest
sistem. Interactivã înseamnã cã unitãþile Gestapo de pe tot
pãmântul, având accesul garantat printr-o parolã specialã,
vor folosi sistemul pentru a localiza ºi controla fiecare
individ ºi fiecare miºcare a sa. Instantanee înseamnã cã
informaþiile vor fi folosite imediat de cum vor fi transmise
de reþeaua L.U.C.I.D. Sistemul cu aceste caracteristici va
funcþiona „24 de ore pe zi, 7 zile pe sãptãmânã”.
Scopul final a L.U.C.I.D. este dezvãluit de afirmaþii ca:
„va prelua ºi prelucra mesaje atât din þãri industrializate, cât
ºi în curs de dezvoltare” ºi va fi „un punct mondial de
legãturã, de contact”; informaþiile vor proveni de la „reþele
federale, statale ºi locale, organizaþii publice ºi particulare
non-profit; NCIC (Centrul Naþional de Statisticã a
Criminalitãþii), NCB-Interpol, III, Departamentul de Justiþie;
va fi legãtura esenþialã între agenþiile naþionale ºi
internaþionale ºi între Departamentele de Stat ºi de Justiþie
ale þãrilor membre”.
Cu alte cuvinte, acestea prevestesc finalul suveranitãþii
SUA. Putem sã ne luãm la revedere de la al 10-lea
Amendament al Constituþiei SUA. Acum salutul nostru este:
„Bun venit unui guvern mondial, adio Statelor Unite ale
Americii!”
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Identificarea „Potenþialilor criminali”
Aflãm în continuare cã L.U.C.I.D. va face posibile
„verificãri de rutinã ale cazierului, precum ºi identificarea
celor suspecþi a fi potenþiali criminali”.
Ce înþelegem, de fapt, prin „posibili criminali”?
Autorii dau numeroase exemple pentru a clarifica situaþiile
în care sistemul ar putea fi folosit. Este inclusã informaþia
referitoare la diferitele laturi ale activitãþii individului pentru
ca senatorii, poliþiºtii, primarii, deputaþii, dar ºi spionii sã ia
decizii pentru individ ºi în locul lui, în domenii precum:
• Angajarea într-o slujbã
• Administraþia
• Statutul imigrantului
• Licenþe
• Jurisdicþie
• Investigaþie
• Cazier
• Custodie
• Mânuirea armelor de foc
Cu alte cuvinte, L.U.C.I.D. va controla întreaga gamã
de activitãþi umane, de la slujbe ºi licenþe la tot felul de
audieri ºi ordonanþe, custodia unor copii ºi permisul de a
poseda sau purta o armã de foc. Prin reþeaua L.U.C.I.D. vor
fi acumulate, stocate ºi folosite cantitãþi uriaºe de informaþii.
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Minþile paranoice care vor sã ne sileascã sã acceptãm
acest sistem monstruos se asigurã cã tentaculele sale
electronice au subjugat întreaga Autostradã Informaþionalã,
cãutând bârfe, scorneli ºi date despre viaþa ºi averea fiecãrui
individ în parte. De aceea citim cã L.U.C.I.D. va „cãuta ºi
acumula informaþii de la agenþii locale, statale sau federale,
de la agenþii non-profit” º.a.m.d. Va înlocui toate Cardurile
Inteligente aflate în uz.
Dimensiunile acestui colos computerizat copleºesc
imaginaþia. Dosare ºi rapoarte detaliate la zi vor fi întocmite
pentru fiecare din cele 5,5 miliarde de oameni din peste 200
de þãri. S-a raportat cã, în cursul anului fiscal 1994, doar un
singur sistem computerizat american, anume Centrul
Naþional de Statisticã a Criminalitãþii (NCIC), a efectuat
peste 506 milioane de tranzacþii. Este aberant sã calculãm
câte tranzacþii vor fi efectuate de L.U.C.I.D., dar estimãm cã
în jur de câteva bilioane [1 bilion = o mie de miliarde]. Vom
asista astfel la controlul total asupra omului. Ecuaþia potrivit
cãreia informaþia este ºi devine putere se va dovedi corectã
atunci când acest sistem oribil va fi complet operaþional,
undeva înainte de zorii mult trâmbiþatului mileniu al 21-lea.
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Cu paºi repezi cãtre Fiarã: Cardul Biometric
Uni
Universal (CBU)
Prin intermediul CBU, Sistemul acesta de Control îºi
va constrânge ºi întãri puterea asupra seminþiilor pãmântului.
Potrivit designerilor sistemului L.U.C.I.D., tehnologia
computerizatã, posibilitãþile hard ºi soft sunt pregãtite pentru
încadrarea lor în „raza de acþiune a viitoarei CBU”. Cartela
L.U.C.I.D. va fi un „Card Inteligent”, adicã o carte de credit
de mãrimea unui buletin de identitate din plastic cu un
microcip transparent
transparent încorporat.
CBU va conþine acest microcip reprogramabil.
reprogramabil Cu alte
cuvinte, în sute ºi mii de centre ºi sedii de scanare din
America ºi de peste tot globul, acoliþii Fratelui Mare vã pot
insera CBU, care va fi direct conectat cu Computerul Cen
Central
(Master Computer) aflat în sediul cartierului general de la
Fort Meade, Maryland, sau de oriunde altundeva.
Ulterior, informaþia înnoitã ºi îmbunãtãþitã poate fi
depozitatã în cardul dumneavoastrã, aducând la zi
microcipul cu toate informaþiile pe care le-au mai strâns – în
ceea ce priveºte persoana dumneavoastrã – prin spionaj ºi
contrainformaþii.
Între timp, fiecare poliþist sau agent al unei organizaþii
guvernamentale de pretutindeni în lume va avea posibilitatea
de a solicita ºi primi „o evidenþã adusã la zi a datelor
personale ale fiecãrui individ”. Cardul computerizat –
mândria designerului – „nu numai cã va stoca mai mult de 5
gigabiþi de date personale, dar va fi ºi citit prin intermediul
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unui translator amplasat împreunã cu un scaner pe unitãþi
mobile sau imobile ale poliþiei.”
Acesta este viitorul terifiant ºi întunecat de control prin
intermediul tehnologiei, viitor care ne aºteaptã pe fiecare
atunci când reþeaua L.U.C.I.D. este complet operaþionalã.
Este, de fapt, sfârºitul libertãþii ºi demnitãþii umane. Reþineþi
cã totul va fi pus la punct cam pânã prin anul 2000.
Se aflã ºi în ochi – ºi în degete ºi în voce… ºi…
Ca sã fie siguri cã v-au identificat corect, cã vã
localizeazã ºi ºtiu în orice moment cam pe unde vã perindaþi
ºi ce faceþi, sistemul L.U.C.I.D. se va folosi de ceea ce este
unic la fiecare om ºi anume de parametrii biologici
(„biometrici”).
În esenþã, biometria se ocupã cu „mãsurarea factorilor
biologici”. ªtiinþa a fost extrem de preocupatã de-a lungul
anilor sã gãseascã mijloace de identificare a unei persoane
prin mãsurarea ºi înregistrarea caracteristicilor fizice.
fizice
Senzori sofisticaþi sunt capabili astãzi sã vã identifice dupã
forma palmei, a tãlpii, a capului. Pot mãsura ºi identifica
irisul ochiului ºi dispunerea cutelor în amprenta degetelor.
Se pot folosi ºi de grupa sanguinã ºi de structura ADN care
este unicã pentru fiecare individ.
Au fost inventate maºini care vã pot identifica dupã
voce. Într-un articol recent al profeticului ziar The Omega
Times, publicat de evanghelistul neo-zeelandez Barry Smith,
editorul John Koutsimanis explicã cum, în vremurile

70

contemporane, biometria se îmbinã cu industria în folosul
guvernului, pentru a identifica persoanele:
„Biometria ar putea suna ca ceva legat de o
companie de produse cosmetice, dar nu e nici pe
departe aºa. E cuvântul folosit pentru a denumi
identificarea omului dupã parametrii sãi biologici.
Mai jos sunt enumerate câteva modalitãþi în care
biometria ºi-a gãsit deja aplicare în lumea largã. Nu
încape îndoialã cã tehnologia biometriei îºi va gãsi
utilizarea necesarã la scarã mondialã în viitorul
apropiat.
a: Cãile de acces la seifurile bãncilor sunt
coordonate pe baza amprentei digitale. Când
personalul angajat se foloseºte în vreun fel de
aparatura bãncii, el îºi asigurã accesul prin
identificarea propriei amprente cu cea stocatã în
memoria computerului.
b: Aeroportul Internaþional din San Francisco
posedã mai mult de 80 de ordinatoare care identificã
dupã geometria mâinii pe cei angajaþi ºi le permit
accesul în clãdire.
c: Sistemul County Welfare din Los Angeles
foloseºte identificarea dupã amprente, pentru a evita
furtul din fondurile sale. Sistemul de identificare a
fost extins ºi-n alte state.
d: Guvernul Columbiei a amplasat aparate pentru
amprente la fiecare scaun din incinta Senatului ºi
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Camerei Deputaþilor pentru a se asigura cã
identitatea celor care voteazã o lege este cea realã.
e: Unele state dezvoltate au pus la punct
folosirea amprentelor vocale pentru a-i obliga pe
infractorii cu domiciliul forþat sã rãmânã într-un
anumit perimetru. Computerul îi sunã la ore
întâmplãtoare de mai multe ori pe zi.
f: Rusia a început sã foloseascã amprenta palmei
ºi a degetelor în privinþa conturilor bazate pe
cartelã. Criminalitatea scãpând de sub control, este
necesar ca persoana care posedã cartelã sã fie
identificatã mai mult decât printr-un simplu numãr
personal secret (PIN).
g: Corporaþia Lotus are un centru de îngrijire
petru angajaþii sãi. Dacã copiii acestora se simt rãu
sau nu merg la ºcoalã, angajaþii îi aduc în acest
centru ºi le înregistreazã amprenta palmei în
memoria unui computer. Când îi iau acasã, ei
trebuie reverificaþi prin confruntarea amprentelor
palmei.
h: Tranzacþiile ATM pentru plãtirea pensiilor la
cei 48.000 de clienþi din Africa de Sud ai First
National Bank folosesc în mod evident identificarea
prin amprentã.
i: Autoritãþile din domeniul imigrãrii au ajuns la
concluzia cã unul dintre cele mai uºoare moduri de
a reduce cozile la aeroporturile principale este de a-i
prelucra pe cãlãtorii regulaþi printr-un sistem
automat. Ei vor primi un Card Inteligent ºi vor fi
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identificaþi repede datoritã amprentei palmei ºi
degetelor.
Cele de mai sus sunt numai o mânã de exemple
de biometrie aplicatã. Lumea va fi în curând
înþesatã de acest tip de tehnologie ºi frauda va
deveni realmente imposibilã. Partea rea a lucrurilor
este cã, oriunde te-ai afla, poþi fi întotdeauna reperat
prin aceastã plasã tehnologicã.”
În articolul lor din Narc Officer, Dr. Jean-Paul Creusat
& A. Halaris subliniazã tipurile de date biometrice care vor
fi cerute de la oameni pentru a putea fi stocate pe CBU
individuale ca metode de identificare:
„Dezvoltarea sistemului L.U.C.I.D. va dovedi cã
el este foarte util ºi uºor de folosit… Se vor
transmite informaþii codificate prin Autostrada
Informaþionalã/Reþeaua L.U.C.I.D. de la senzori
biometrici ºi/sau carduri cu senzori biometrici…
Toate aceste metode au fost dezvoltate folosind
inteligenþa artificialã, descrisã de R.L. Sherman în
articolul sãu intitulat «Viitorul Biometriei» din
Computerele ºi Securitatea. Tehnologia va oferi
destule metode pentru identificarea persoanelor prin
memorarea unor trãsãturi specifice omului, cum ar
fi fotografii, amprente digitale, amprente plantare,
scanãri ale irisului, schema ADN-ului, numãrul de
globule albe ºi roºii, ceea ce va însemna o piatrã de
hotar în viaþa intimã a individului. Va fi necesarã
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numai o atingere a senzorului pentru amprenta
digitalã, pentru cea plantarã sau pentru iris.
Senzorul va fi ataºat unei camere video cu fibre
optice de mãrimea unui stilou, totul se va face prin
simpla aºezare a individului în faþa camerei video.
Teste conduse de Laboratoarele Saudia National
din New Mexico au confirmat faptul cã sistemele de
identificare prin iris ºi amprentã sunt gata de lucru.
ªabloane aduse la zi vor corespunde amprentelor
digitale ºi irisului. Fotografii ale feþei vor fi luate
periodic pentru ca modificãrile sã poatã fi þinute în
evidenþã la zi.”
Urmãtoarele tehnici de identificare vor fi securizate în
memoria CBU ca mostre digitale ale parametrilor biometrici,
astfel încât cardul sã nu poatã fi transmis de la o persoanã la
alta. Cuvintele ºi explicaþiile le aparþin Dr. Halaris &
Creusat:
„ADN
ADN--ul ºi numãrul de globule albe se pot
determina ºi vor constitui o metodã eficace de
determinare a identitãþii. Structura ADN este
determinatã prin analizarea probelor recoltate din
celule umane. Numãrul de leucocite ºi conformaþia
materialului energetic al organismului vor fi
stabilite prin analiza proteinelor din corpul
omenesc. Acestea – atât AND, cât ºi globulele albe
– pot duce la identificarea probabilã a persoanei.
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Tehnica de identificare prin scanarea irisului este
nouã ºi respectã intimitatea persoanei. Termenul
«iris» este grecesc ºi înseamnã «curcubeu». Se
referã la suprafaþa circularã coloratã, adicã la
membrana pigmentatã care înconjurã pupila
ochiului ºi care este dotatã cu muºchi care regleazã
diametrul pupilei pentru a controla cantitatea de
luminã ce pãtrunde în ochi. Fiecare iris are o
structurã unicã, stabilã ºi extrem de complicatã.
Medicii oftalmologi L. Flom ºi Aran Safir din
Connecticut sunt autori ai acestei metode. Vizibile
în mod detaliat, caracteristicile irisului includ
striaþiunile, fibrele colagene, filamentele, coroanele,
inelele, pistruii coloraþi, cutele, cavitãþile, toate
acestea formând prin dispunerea lor circularã sau
unghiularã foarte variatã un model unic. Pentru cã
irisul este o componentã internã a ochiului, este
protejat de mediul exterior. Alterarea conformaþiei
irisului pe cale chirurgicalã duce inevitabil la
alterarea claritãþii vederii. Irisul ºi pupila au
rãspunsuri psihologice automate la variaþiile
fluxului de luminã. Irisurile gemenilor sunt diferite,
ba chiar irisurile aceleaºi persoane sunt diferite,
sunt unice. Aceste aspecte contribuie decisiv la
îmbunãtãþirea sistemelor de identificare prin
scanarea irisului de cãtre senzori biometrici aflaþi la
depãrtare. Detectarea ºi analiza irisului necesitã cam
o pãtrime de secundã.
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O imagine de 256 biþi, denumitã ºi IRISCODE,
este analizatã în aproximativ o zecime de secundã.
Tehnologia soft poate compara în jur de 4000 de
imagini pe secundã cu o marjã de eroare de una la
131.000 de imagini.
Sistemul L.U.C.I.D. a fost proiectat astfel încât
sã asigure o identificare confortabilã, fãrã contact
fizic, doar prin scanarea irisului.
Amprenta
Amprenta plantarã la nou-nãscuþi este o metodã
foarte ieftinã ºi eficientã de stabilire a identitãþii
unei persoane. În numãrul din noiembrie 1994 al
revistei FBI Law Enforcement Bulletin, agentul
special Michael E. Stapleton a pledat în articolul
sãu Best Foot Forward pentru folosirea amprentelor
plantare ale nou-nãscuþilor în vederea identificãrii
lor. Cutele ºi neregularitãþile pielii sunt destul de
numeroase, iar înregistrarea minuþioasã, detaliatã a
fiecãreia permite identificarea. Mai mult, adãugând
amprenta digitalã a mamei pe fiºa copilului în cel
mult douã ore de la naºtere, adicã înainte de a fi
mutat copilul din camera mamei, se înlãturã orice
îndoialã cu privire la maternitatea copilului. Aceastã
metodã este aplicatã de FBI ºi de Centrul Naþional
pentru Copii Exploataþi ºi Abandonaþi, ea fiind
folositã pentru preîntâmpinarea abandonurilor de
copii de pretutindeni.
Amprenta digitalã este o caracteristicã fizicã
folositã în mod curent, prin intermediul unor uriaºe
date de bazã pãstrate la NCIC ºi la organizaþii non-
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profit, cum ar fi Programul Naþional de Amprente
pentru Identificarea Copiilor, situat la Universitatea
Illinois din Chicago. Aceste amprente electronice de
tot felul vor fi datele biometrice folosite de
L.U.C.I.D. pentru a identifica în mod uºor ºi sigur
orice persoanã.”
Ei ne urmãresc în fiecare moment
Dacã crezi cã noul CBU va fi doar un neînsemnat
instrument pe care tu ºi eu îl vom folosi pentru a avea acces
la bãnci, la mâncare ºi la supermarketuri ºi cã alþii doar vor
verifica pentru a vedea dacã suntem cine spunem cã suntem,
te înºeli amarnic. Amintiþi-vã cã Dr. Creusat & Halaris au
afirmat cã sistemul va fi folosit pentru a acumula informaþii
ºi date „de la senzori biometrici sau CBU aflate la distanþã”.
Aceasta este soneria de alarmã, semnalul care ne
avertizeazã cã ochii atoatevãzãtori ºi tentaculele electronice
ale caracatiþei monstruoase vor fi literalmente peste tot. Vom
fi supravegheaþi, mãsuraþi, evaluaþi ºi resupravegheaþi. Cum
oare? Prin intermediul senzorilor de la distanþã care vor
localiza ºi monitoriza, ascunºi fiind în unghere în care nici
nu ne-am putea imagina cã sunt.
În Vietnam au fost paraºutaþi senzori din avioanele
americane, de-a lungul rutei Ho ªi Min ºi a altor cãi de
transport urmate de nord-vietnamezii care au invadat
Vietnamul de Sud. Aceºti senzori au detectat pe oamenii
care s-au apropiat la o distanþã convenabilã ºi au transmis
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informaþiile la computerele amplasate la bazele americane.
Rezultatul acestui spionaj senzorial au fost bombardamentele
americane care au ucis victime luate prin surprindere.
Astãzi sunt „presãraþi” senzori biometrici de-a lungul
ºi de-a latul SUA, Canadei, Europei ºi a multor altor þãri.
Aceste componente electronice transmit informaþii în mod
regulat cãtre NSA ºi cãtre toate organizaþiile de poliþie ºi
spionaj afiliate NSA-ului. O asemenea centralizare ºi
procesare de bilioane de biþi pe zi, cu ajutorul unor senzori
sofisticaþi, este fãrã precedent. Este echivalentã cu sfârºitul
intimitãþii ºi a drepturilor omului proclamate de foarte
apreciata noastrã Constituþie.
Elita conspiratorilor, care va conduce sistemul satanic
al Gestapo, trebuie cã urãºte din toatã fiinþa ei Cartea
Drepturilor Omului, mai ales Al 4-lea Amendament la
Constituþia Americii, care stipuleazã dreptul cetãþenilor
americani la securitate, pace ºi protecþie împotriva unor
percheziþii ºi interogatorii nejustificate.
Dar L.U.C.I.D., în ciuda a ceea ce spun cei ce l-au
construit, aboleºte cel de-al 4-lea Amendament, ca sã nu mai
vorbim de Primul Amendament, care menþioneazã dreptul la
exprimarea neîngrãditã a opiniei. În fond, prin legiunile sale
de senzori, L.U.C.I.D. promite sã supravegheze,
percheziþioneze ºi sã-ºi vâre nasul peste tot în viaþa noastrã
privatã, „24 ore pe zi, 7 zile pe sãptãmânã”.
Exemple de interconectare prin computer a sistemelor
cu senzori biometrici avem din plin. Perspectivele
tehnologiei sunt uluitoare ºi nemãsurate. Devenim, în mod
instantaneu ºi involuntar, „strãvezii”, adicã clari,
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transparenþi, fãrã secrete pentru agenþii ºi agenþiile
guvernamentale. Încã o datã subliniez cã nu mai este loc de
scãpare.
scãpare
Faþa dumneavoastrã va fi digitalã
Sã luãm, de exemplu, o tehnologie denumitã
„recunoaºterea feþei”. Revista Popular Science scrie cã
„noua tehnologie computerizatã ºi accesoriile fac posibilã
pentru computere analizarea ºi identificarea feþelor…
asemenea identificãri ar putea oferi o cheie electronicã…”
Revista continuã cu explicarea faptului cã inteligenþa
artificialã ºi o nouã metodã denumitã „logicã întortocheatã”
dau computerelor capacitatea de a recunoaºte faþa umanã,
asemãnându-se în aceastã privinþã cu creierul omenesc.
Între timp, un aparat în valoare de 25.000 de $ de la
Miros Inc. din Wellesley Massachusetts, denumit „Faþãcãtre-Faþã”, foloseºte computerele ºi tehnologia Microsoft
(Windows) pentru a crea un profil digital al persoanei ºi a-l
compara cu o fotografie luatã anterior ºi aflatã în memoria
calculatorului sau pe cardul de identitate. Sistemul dã
rezultate, chiar dacã încerci sã-l pãcãleºti prin purtatul
ochelarilor sau prin machiaj fals. Acum, de vreme ce
L.U.C.I.D. foloseºte sistemul de operare Windows al
corporaþiei Microsoft, avem indicii despre modul în care va
fi folositã capacitatea de mai sus.
Intelligent Video, un sistem pus la punct de Integrated
Systems Inc. din Norcross, Georgia, este ºi mai spectaculos.
Este programat pentru a cãuta nu numai trãsãturile feþei, dar
ºi limbajul trupului,
trupului care este unic pentru fiecare individ
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reperat ºi monitorizat. Mii de camere video pot fi amplasate
ºi apoi controlate de la distanþã prin computer. Situate pe
strãzi ºi în clãdiri, ele pot supraveghea anumiþi oameni. Când
o „identificare” a fost fãcutã, computerul anunþã imediat
autoritãþile. Aºa cã, oriunde am merge, vom fi supravegheaþi
ºi miºcãrile noastre vor fi raportate agenþiei Fratelui celui
Mare de colectare a informaþiilor.
În locuri ca Singapore (Asia) sau Marea Britanie,
aceste sisteme inteligente de camere video sunt deja
operaþionale (peste 300.000 doar în Marea Britanie!). Aceste
þãri se transformã în cuºti supravegheate prin monitoare
video. Numai cã, în loc de pãsãri, în colivii se aflã oameni.
Simon Davies, Director General al Grupului de
Supraveghere ºi Pazã din Washinghton DC, a raportat recent
cã noile dispozitive de recunoaºtere a feþei au fost instalate
pentru Jocurile Olimpice de la Atlanta, Georgia, din 1996.
Câþi au bãgat de seamã cã, în timp ce urmãreau întrecerile
sportive, ei erau la rândul lor urmãriþi?
Sateliþi care ne spioneazã
Tehnologia sateliþilor este arma de vârf în acest sistem
sinistru care ne va face pe toþi prizonieri fãrã voie. La
sfârºitul Rãzboiului Rece din 1990, publicul naiv a crezut cã
sateliþii militari de supraveghere vor fi casaþi (sau cel puþin
aºa ni s-a spus!). De fapt, zeci de miliarde de dolari au fost
cheltuiþi anual pentru a lansa ºi a menþine un sistem global
de supraveghere. Nici chiar aºa cum credeam noi, întrucât
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Iluminaþii au avut întotdeauna planuri foarte mari pentru
sateliþii care sunt „clevetitori” [adicã sunt folosiþi pentru
spionaj] .
Camerele de luat vederi ale sateliþilor sunt atât de
performante, încât din spaþiu ele pot procura imaginea unei
mingi de golf aflate pe Terra. Pot spune dacã o persoanã are
plete sau chelie. Nu mai existã intimitate pe pãmânt din
cauza acestor spioni care au invadat cerul.
Sateliþii plasaþi pe orbitã sunt legaþi de asemenea de
biocipuri ºi microcipuri prin senzori ºi emiþãtoare. Când
purtaþi în poºetã sau în portofel un CBU nou-nouþ, un satelit
vã poate repera miºcãrile, ºi asta mulþumitã unui sistem de
sateliþi care se învârte pe orbita Pãmântului 24h din 24. Sã
presupunem cã tu ºi eu vom refuza sã purtãm acest CBU, cã
îl vom rupe sau altera. Bine, dar atunci nu vom putea sã
vindem sau sã cumpãrãm. Nu vom putea sã conducem
maºina sau sã obþinem o slujbã. Nu vom putea sã încasãm
banii de pe un cec sau sã obþinem îngrijire medicalã. ªi asta
e destul de grav, dar în câþiva ani, dacã planurile Fratelui cel
Mare merg strunã, vom avea aceste CBU implantate chiar
sub pi
piele!
ele CBU va fi o parte strãinã a organismului nostru.
Literalmente, nu vom putea sã pãºim din casã fãrã ele.
La începutul anilor ’90, imensul arsenal de sateliþi
spioni, care au misiuni strict secrete primite de la NASA ºi
sunt conectate prin computere cu baza de la sol ºi cu reþeaua
de spionaj, a intrat sub autoritatea directã a unei organizaþii
de tip Gestapo, recent înfiinþatã, denumite NRO (Biroul
Naþional de Identificare). Acest edificiu monstruos a fost
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clãdit în afara Washinghtonului, iar preþul sãu se ridicã la
aproximativ 400 milioane de $.
ªi se petrec toate acestea în timp ce despre Rusia se
spune cã nu mai constituie o ameninþare militarã ºi – prin
urmare – justificarea pentru acest sistem nu existã. Desigur
cã ameninþarea ruºilor sau a altor puteri strãine n-a fost
motivul real al reþelei de sateliþi-spion. Motivul real a fost
pregãtirea pentru viitorul sistem de înrobire a speciei umane
cu Sistemul de Control Uman Universal cu 666.
Câþi americani au mãcar cea mai vagã idee cã aºa
zisele camerele de supraveghere „Smart Highway”
funcþioneazã acum pe cele mai importante artere rutiere?
Mai înspãimântãtoare mi se par ºtirile cum cã noile
televizoare sunt dotate cu camere video miniaturizate,
ascunse, care le permit celor din camera de supraveghere
(agenþia de colectare a datelor) sã ne vadã ºi sã ne audã în
fiece clipã.
Se aflã
aflã ºiºi-n ochi
Se inventeazã noi ºi eficiente metode de a ne spiona.
Corporaþiile ºtiu cã se poate obþine profit uriaº vânzând cãtre
guvern aceste sisteme ºi metode de control uman.
În The New York Post s-a dat recent un exemplu
despre cât de aproape ne aflãm de clipa în care vom fi
nevoiþi sã subscriem noii tehnologii a scanãrii irisului.
Articolul, intitulat semnificativ „Bãncile vor folosi în curând
identificarea ocularã”, afirmã cã „[totul] parcã este scos
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dintr-un film cu James Bond”. Irisul clientului este scanat ºi
intrã în baza de date. Ulterior clientul nu are nevoie de o altã
scanare. Acesta constituie un mijloc permanent de
identificare.
„Când clientul se apropie de maºina de bani, o camerã
ia 5 imagini pe secundã ale irisului.” Aceastã acþiune poate fi
împlinitã în prezent de la distanþa de 3 picioare [1
1 picior =
30,5 cm].
cm Dar în viitor se va putea ºi dintr-o camerã de
vizavi sau de pe stradã. „În testele iniþiale privind acurateþea
identificãrii, ea a identificat corect 1994 din 1995 de
participanþi la test.”
Sunt gata ºi bãncile de date ADN
Mecanismele de scanare a irisului sunt, prin urmare, la
punct! Dar amintiþi-vã cã CBU conþine ºi ADN-ul persoanei
în cauzã. Cât de aproape ne aflãm oare de folosirea completã
de cãtre poliþie a acestei tehnici de identificare ºi urmãrire?
Ei bine, prin 1994, o poveste halucinantã furnizatã de
agenþia de ºtiri Knight-Ridder venea sã umple prima paginã.
Se intitula „Bãncile de ADN invadeazã USA” ºi scotea la
ivealã faptul cã bãncile cu material genetic au fost construite
ºi funcþioneazã deja în SUA. Iatã câteva citate:
„Graþie cazului O.J. Simpson, aproape toþi am
aflat cã ADN-ul poate identifica suspecþii cu foarte
mare precizie. Dar ceea ce naþiunea nu ºtie este cã
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un sistem naþional de bãnci de ADN este pus la
punct cu rapiditate. El înglobeazã deja mostre de
sânge de la milioane de americani, cu toate cã ei au
fost sau nu implicaþi în vreo crimã. Într-o zi, aceste
rezerve crescânde ar putea acoperi întreaga
populaþie. Totuºi, unii oameni de ºtiinþã, doctori,
avocaþi se tem cã aceste mostre vor pune în pericol
într-un mod fãrã precedent intimitatea persoanelor.
«Ideea cã va exista o rezervã uriaºã de material
genetic de la milioane de oameni e dezgustãtoare»,
a declarat James Watson într-o audiere în Congresul
american din 1991, el câºtigând anterior Premiul
Nobel pentru descoperirile epocale în domeniul
geneticii.
Cele trei surse majore ale ADN-ului [colectat
pânã acum] sunt:
Copii:
Copii Încã din anii ’60, li s-a recoltat sânge ca
parte a unui program de prevenire a bolilor ereditare
ca: întârzierea mintalã, anemia celularã, distrofia
muscularã etc.
Soldaþi
Soldaþi: Din iunie 1992, mostre de sânge ºi
salivã au fost colectate de la fiecare recrut. Aproape
700.000 de mostre sunt deja fiºate. Alte mii sunt
trimise zilnic la Biroul de ADN al Departamentului
Apãrãrii.
Infractori:
Infractori Din 1991, FBI a întocmit o bancã
de mostre cu ADN-ul colectat de cãtre agenþiile de
poliþie federale ºi locale. Aproape jumãtate dintre
state au asemenea bãnci de date, care sunt
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interconectate într-o reþea naþionalã cunoscutã drept
CODIS (Sistemul de Identificare al ADN-ului).”
Credeþi cã e ceva întâmplãtor faptul cã guvernul
colecþioneazã cu lãcomie aceste mostre de ADN? Sau e oare
un accident faptul cã FBI întocmeºte acea bancã ºi cã
guvernul a pus la punct reþeaua CODIS?
Este întâmplare ºi faptul cã guvernul proiecteazã de ani
de zile acel CBU, cãruia nu-i poate scãpa nimeni, ºi cã CBU
foloseºte AND-ul ca metodã de identificare? E întâmplare
faptul cã reþeaua CODIS e legatã de reþeaua L.U.C.I.D.?
Nu cumva acestea sunt piese ale mozaicului Marelui
Plan care a fost pus la punct de Lucifer, „astfel încât nimeni
sã nu poatã cumpãra sau vinde, decât acela care va avea
semnul, sau numele fiarei, sau numãrul numelui ei”?

Invenþii tipic naziste
Când corelãm aceste invenþii ca de Gestapo cu
succesele obþinute recent de guvern în extinderea Internetului ºi controlarea sistemelor de transmitere a informaþiilor,
începem sã înþelegem schimbãrile radicale care vor afecta
profund societatea americanã.
De aceea, Simon Davies de la Privacy International
subliniazã faptul cã explozia din domeniul tehnologiei
sistemelor de supraveghere va duce la „ºtergerea literalmente
a cuvântului «intimitate» din dicþionar, întrucât aspecte ale
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vieþii noastre considerate private vor fi în mod considerabil
dezvãluite”.
„Tehnologia aceasta” – adaugã Davies – „va constitui
o metodã rapidã de încãlcare a intimitãþii tuturor aspectelor
din viaþa unei persoane”. Davies vorbeºte doar despre
posibilitatea din punctul de vedere al tehnologiei, de a se
amesteca în viaþa noastrã prin spioni de tot felul ºi vrãjitorie
tehnologicã. Dar Proiectul L.U.C.I.D. este astfel proiectat
încât sã profite de toatã gama de tehnologie care existã deja,
deja
aºa cum pune accentul ºi Dr. Anthony Sutton, scriitor ºi fost
membru al consiliului Institutului Hoover:
„Tehnicile de identificare folosite de L.U.C.I.D.
sunt deja puse la punct ºi, orice ar declara
proiectanþii lui, ele sunt extrem de ameninþãtoare la
adresa libertãþilor individuale.”
Mai mult decât acestea, sistemul devine din ce în ce
mai puternic, mai agresiv, pe mãsurã ce se dezvoltã cele mai
recente, noi, precise ºi extrem de eficiente tehnologii.
Englezul A. K. Chesterton a denunþat cândva existenþa unei
conspiraþii atât de uriaºe ºi de diabolice, încât singura ei
finalitate va fi încarcerarea umanitãþii într-un sistem totalitar
unic, la nivel mondial.
mondial În cartea sa The New Unhappy Lords:
An Exposure of Power Politics (Stãpânii cei nefericiþi ai
vremurilor noastre: O expunere a politicilor aplicate de
Putere), A. K. Chesterton a declarat:
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„Susþin cu tãrie existenþa unei conspiraþii având
ca scop distrugerea Occidentului, ca preludiu al
închiderii rasei umane într-o cuºcã aflatã în mâna
unei tiranii mondiale.”
Cât de perspicace ºi de profetice au fost aceste cuvinte!
Proiectul L.U.C.I.D. pare în fapt sã ofere metodele de
„mânare a turmei umane într-un þarc”. Aºa cum ne
avertizeazã Biblia de secole (Apocalipsa 13), Proiectul
L.U.C.I.D. este tocmai acel sistem de numerotare,
identificare ºi marcare a rasei umane care a fost etichetat
drept „antecamerã a unei tiranii mondiale” sub directa
conducere a lui Antihrist, al cãrui numãr este 666.
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TREI

Noul Card „Mark” ∗.

„Nu plecaþi nicãieri fãrã el!”

Citim titlul de pe prima paginã din USA Today: „Se
avanseazã ideea unui nou buletin de identitate”. Relatând de
la Washinghton, DC, reporterul Maria Puente îi informeazã
pe cititori cã „…toþi cetãþenii SUA ºi imigranþii legali vor
primi echivalentul unui card naþional de identitate, în urma
unei propuneri viitoare fãcute cãtre Congres de cãtre
Comisia pentru Reforma Imigraþiei, prezidatã de fosta
congresmenã democratã Barbara Jordan”.
Acest anunþ privind o posibilã carte de identitate a
stârnit proteste printre americanii patrioþi. O furtunã de
proteste ºi ameninþãri au invadat liniile de fax ºi telefon ale
Congresului. Surprinsã de reacþia negativã a opiniei publice,
Comisia Jordan a revenit, anunþând cã apariþia cardului ID
va fi deocamdatã suspendatã (amânatã). Comisia propune în
schimb stabilirea „unei
unei baze naþionale de date”.
date De fapt
∗

Mark = semn, stigmat, simbol (engl.).
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acesta va fi un sistem computerizat de tip Fratele cel Mare,
având stocate datele elementare ale fiecãrui cetãþean.
Planul de acþiune pe termen lung
Dar, atenþie! Federalii n-au renunþat la ideea acestui
card ID naþional. Este nevoie de el pentru a-i controla pe
cetãþeni. Planul lor de acþiune reclamã mai întâi o fotografie
aplicatã pe un card cu un cod baric ºi cu informaþiile
biometrice ale fiecãrei persoane, card de care sã se ataºeze
un dosar computerizat (un microcip). Cardurile ID ale aºaziºilor „duºmani ai naþiunii” (da, prietene, tu ºi cu mine!) vor
fi întocmite în acest mod.
Ulterior, pe mãsurã ce populaþia se obiºnuieºte cu
viclenele carduri ID, nou-nouþe, ºi vede cã sunt foarte simplu
de utilizat în a cumpãra, a vinde, a solicita o slujbã sau un
împrumut, federalii vor trece la Pasul 2 al „Planului”. Acest
Pas 2 va fi fãcut atunci când Guvernul va informa cetãþenii
traºi pe sfoarã ºi dezinformaþi cã cardurile nu mai sunt
folositoare. Ba chiar birocraþii se vor plânge cã acest card
este un lucru împovãrãtor. Ocupã locul în poºetã sau
portofel. Poate fi pierdut sau chiar furat. N-ar fi oare mai
uºor, mai convenabil ºi mai eficient pentru noi toþi sã
implantãm un microcip minuscul în fruntea sau în mâna
dreaptã a fiecãruia? Atunci chiar cã nu vei mai putea pleca
nicãieri fãrã el!
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Cardurile ID din Mexic – Un proiect CIA?
De aceea guvernul va încerca mai întâi sã ne convingã
cã avem nevoie de acest card. Pentru a duce la bun sfârºit
acest plan, se desfãºoarã chiar acum un numãr de teste
experimentale. În 1994, în Mexic, CIA ºi partenerii lor de la
NAFTA au prezentat cetãþenilor noile „Carduri Inteligente
de Alegãtor”. Cardurile au fost produse în colaborare de
corporaþii multinaþionale cu sediul în USA, cum ar fi:
Polaroid, IBM, Booz-Allen & Hamilton, precum ºi o
companie californianã de software: Oracle. Coruptul guvern
mexican a cheltuit 730.000.000 $ pentru a livra cardurile
fiecãruia din cei 46.000.000 de alegãtori. Banii au venit,
presupun eu, de la un cont secret ºi tare „ciudat” al CIA.
Acum, dacã vã imaginaþi cã acest card – primul sistem
naþional de identificare al Mexicului – garanteazã alegeri
cinstite, libere în aceastã þarã, atunci eu am un pod uriaº
construit în mlaºtinile din Louisiana pe care vreau sã vi-l
vând la un preþ de nimic∗.
În timp ce CIA ºi mexicanii îºi folosesc cetãþenii drept
cobai, aici, în buna ºi blânda Americã, departamentul
guvernamental pe care Bill Clinton îl detestã cu adevãrat –
Departamentul Apãrãrii – asistã administraþia în iniþierea
unui alt test de tip Fratele cel Mare. De data asta, soldaþii
naþiunii sunt folosiþi fãrã voia lor drept cobai psihologici.
Aluzie la intenþiile vãdit necurate ale acestui sistem aplicat în Mexic
(n. tr.).
∗
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Aceste trupe sunt încadrate într-un program denumit în
mod foarte sugestiv MARC. Da, aþi citit corect:
Departamentul Apãrãrii (DOD) scoate la ivealã noul MARC.
Nici mãcar nu-l denumeºte „card”. Îi spun pur ºi simplu
MARC.
Potrivit DOD, termenul MARC este un acronim pentru
Card Multi-tehnologic cu Citire Automatã. Ni se spune cã
„MARC are un cod baric standardizat, o dungã magneticã,
multe informaþii, o fotografie digitalizatã ºi un microcip”.
Înglobeazã o cantitate uriaºã de informaþii ºi este folosit
pentru a stoca filele de dosar ale militarului privind sãnãtatea
ºi activitatea militarã.
Controlul este scopul
Cardul naþional de ID ne este prezentat ca fiind un
avantaj real pentru toþi. Sã nu credeþi aceasta. Scopul
adevãrat al guvernului este controlul.
controlul Un stoc central de date
ºi un card de identitate vor asigura controlul efectiv al
oricãrui cetãþean prin strecurarea terorii în sufletele
oamenilor. Aºa cum a scris Rupert Butler în cartea sa, O
Istorie în imagini a Gestapo-ului, sub nazism „toþi cetãþenii
germani trebuiau sã aibã asupra lor o dovadã a identitãþii ºi
puteau fi opriþi oricând de poliþia militarã sau civilã”.
Poliþiile statelor comuniste au pãºit pe acest drum ca ºi
naziºtii. Toate guvernele tiranice au aceeaºi obsesie de a-ºi
þine sub control cetãþenii prin tot felul de metode. Don Mc
Alvany, în al sãu The Mc Alvany Intelligence Advisor, scrie:
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„În toate þãrile comuniste, cetãþenii (sau sclavii)
trebuie sã aibã hârtiile de identificare asupra lor tot
timpul ºi trebuie sã fie gata sã prezinte aceste hârtii
cãtre autoritãþi în orice moment:
moment la vamã, în staþiile
de autobuz sau de tren, aeroporturi, bariere rutiere
etc. Fiecare asemenea cetãþean se teme sã audã
sinistrele cuvinte: «Actele la control!».
Numai cã acele acte nu erau computerizate.
computerizate Noul
Card Naþional de Identitate promovat de acoliþii lui
Clinton va fi un card computerizat de ultimã orã
care poate stoca sute de pagini de informaþii (pânã
la 2000 de pagini) despre fiecare cetãþean american.
Sistemul acesta al Noii Ordini Mondiale ºi
angajaþii sãi sunt pe punctul de a fereca în lanþuri pe
orice american prin intermediul cardului ID
conectat la bazele guvernamentale de date; sistemul
va spulbera efectiv orice pretenþie de intimitate a
americanilor ºi va înlesni controlul guvernamental
asupra tuturor aspectelor vieþii noastre.”
Pentru a exemplifica în mod grãitor adevãrul celor
spuse de Don Mc Alvany, avem exemplul sângeroaselor
evenimente din Rwanda, þarã africanã, unde în 1995 au fost
uciºi de cãtre forþele militare ºi de cãtre triburi rivale în jur
de 1 milion de persoane prin împuºcare, înjunghiere,
masacrare. Victimele au fost alese dupã ceea ce scria pe
cardurile lor ID. Aºa scrie San Francisco Chronicle:
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„Rwanda nu va mai face deosebire între membri
ai tribului Hutu ºi cei ai tribului Tutsi atunci când
vor apãrea noile cãrþi de ID, punând capãt unei
practici care a ajutat miliþia tribului Hutu sã-ºi
aleagã victimele din genocidul de anul trecut – au
afirmat oficialitãþile.
Au afirmat cã aceste carduri au apãrut sãptãmâna
aceasta în Kigali ºi cã vor fi distribuite în restul
Rwandei ulterior.
În timpul genocidului de anul trecut, miliþia Hutu
cerea cardurile de identitate ale civililor pe care-i
oprea. Dacã erau dovediþi a fi membri ai minoritãþii
Tutsi, erau înjunghiaþi mortal sau împuºcaþi.”
Punând la cale Semnul Fiarei
Analistul C.B. Baker crede cã ceea ce se plãnuieºte nu
este altceva decât „punerea la cale a semnului 666 pentru
sistemul Fiarei”. Comentând un articol din ziarul The
Washinghton Times care anunþã cã, sub controlul
guvernamental, fiecare va purta „Carduri Inteligente ID”,
încãrcate cu informaþii personale, Baker avertizeazã:
„Condiþia universalã ca fiecare sã poarte
asemenea «Carduri Inteligente» va ajuta guvernul
federal sã punã la punct o dictaturã satanicã de tip
marxist ºi semnaleazã timpurile de pe urmã
profeþite în Apocalipsa 13, 16-18: «ªi ea îi sileºte
pe toþi, pe cei mici ºi pe cei mari, ºi pe cei bogaþi ºi
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pe cei sãraci, ºi pe cei slobozi ºi pe cei robi, ca sã-ºi
punã semn pe mâna lor cea dreaptã sau pe frunte.
Încât nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde, decât
numai cel ce are semnul, adicã numele fiarei, sau
numãrul numelui fiarei» – 666.”
E interesant cã Baker menþioneazã profeþia biblicã din
cartea Apocalipsei despre acest sistem de identificare ca
fiind valabil pentru toatã lumea.
lumea În vremurile în care Apostol
Ioan a primit aceastã Revelaþie, Roma guverna lumea
occidentalã. În acea epocã, pentru a-ºi identifica soldaþii ºi
sclavii, autoritãþile romane le dãdeau câte un fragment de
mozaic. Mozaicul, denumit „tesserea”, era o formã de
identitate. Uluitor cã acelaºi termen, „tesserea”, a fost propus
de NSA ºi DIA ca nume de cod pentru noul card ID!
Între timp, planul de a introduce cardul „tesserea” ºi de
a solicita folosirea lui universalã este cunoscut ca Planul
Mozaic (Project Mosaic).
Ca ºi cum nu ar fi fost suficient sã ne avertizeze asupra
intenþiilor oneroase ale celor ce ne controleazã viaþa, actualul
cip care va intra în alcãtuirea cardului ID va purta denumirea
de Capstone („cheia de boltã”).
Folosirea acestui termen, capstone, scoate la ivealã
douã obiective majore ale planului de control prin cipurile
ID. În primul rând sistemul computerizat va servi drept cheie
de boltã pentru Noua Ordine Mondialã, denumitã ºi Noua
Civilizaþie. În al doilea rând,
rând distanþa care este reprezentatã
pe bancnota de 1 dolar între piramida Noii Ordini Mondiale
(Novus Ordo Seclorum) ºi cheia de boltã de deasupra, care
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reprezintã ochiul atoatevãzãtor al lui Lucifer, zeul solar al
luminii, va înceta sã mai existe.
Cheia de boltã coboarã ºi se uneºte cu piramida
constructorilor masonici din grupul Iluminaþilor. Conspiraþia
de secole a Iluminaþilor va culmina cu noua cartelã de
identitate ºi cu reþeaua L.U.C.I.D. care va oferi metodele
cele mai moderne de înlãnþuire fãrã lanþuri a oamenilor.
Foamea de a ne controla
Ce altã concluzie poate fi trasã decât aceea cã foamea
nepotolitã a Noii Ordini Mondiale de a duce la sfârºit planul
de secole al lui Satan este cea care alimenteazã campania
actualã de repartizare a unui card ID pentru fiecare om de pe
planetã? De ani de zile, aceastã sete de putere ºi control a
crescut în mintea întunecatã a birocraþilor. Martin Anderson,
consilier ºef în cadrul comitetului de consiliere a
preºedintelui în privinþa politicii economice din timpul
administraþiei Reagan, a descris recent acest sistem opresiv,
birocratic:
„Cardul inteligent este o invitaþie fãþiºã cãtre un
card naþional de identitate. La începutul anilor 1980,
când eu lucram în aripa vesticã a Casei Albe, fiind
consilier al preºedintelui în probleme de politicã
internã, am fost uimit de dorinþa nestãpânitã a
birocraþilor guvernamentali, mulþi dintre ei foarte
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apropiaþi preºedintelui Reagan, de a avea un sistem
federal de carduri ID.
Dând la o parte orice preocupare pentru
intimitatea persoanei, un areal extins de agenþii
guvernamentale – Serviciul de Imigraþii ºi
Naturalizãri, Departamentul de Stat, FBI, IRS, CIA
–, fiecare cu propriile motive speciale, au fãcut tot
posibilul pentru a se promulga o lege care sã oblige
americanii sã poarte un card ID. O asemenea lege
era la un pas de a fi votatã în timpul Cabinetului
Reagan din iunie 1981, dar a fost opritã atunci când
preºedintele în persoanã s-a opus pe temei cã se
producea o violare masivã a intimitãþii.
Ideea unui card naþional ID a reapãrut sub un nou
nume; s-a ridicat din cimitirul ideilor politice diabolice, mai
puternicã, mai incisivã, mai virulentã ca oricând. Dacã nu
este discreditatã repede, vom ajunge vremurile care vor
aduce apusul vieþii personale în SUA, iar noi vom fi hãituiþi
ca niºte animale.”
Anderson adaugã cã, prin administraþia Clinton, „este
probabil ca ideea unui card inteligent sã fi luat o turnurã
nefastã”. Anderson spune cã gãseºte alarmantã ideea
avansatã de Ira Magaziner, un proiectant de frunte al
sistemului Clinton, aceea cã scopul guvernului este „de a
crea un sistem de carduri pe care fiecare sã le primeascã la
naºtere.” Asta, spune Anderson, necesitã o „bancã naþionalã
de date care sã acumuleze toate acele informaþii”.
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Politicienilor ºi birocraþilor le-a fost datã posibilitatea
de a evalua beneficiile unor carduri ID cu cipuri încorporate
care sã cuprindã un dosar subþire dar cuprinzãtor al unui
cetãþean. Adevãrul este cã beneficiile sunt minuscule în
comparaþie cu relele. Printr-un asemenea sistem, popoarele
pot fi controlate de aºa manierã încât se depãºeºte cu mult
puterea ºi imaginaþia Celui de-al Treilea Reich al lui Hitler.
În 1994, guvernul federal a fost aparent foarte aproape
de impunerea acestui Card Inteligent ID prin ordinul
executiv al preºedintelui. Într-adevãr, Serviciul Poºtal al
SUA (USPS) a primit ordinul de a fi gata în orice moment
pentru emiterea a 100 milioane de carduri electronice ID.
Cardul trebuia sã se numeascã „U.S. Card”.
La o conferinþã naþionalã, reprezentanþii USPS au
prezentat prototipurile pentru cardurile ID. Chuck
Chamberlain a explicat modul în care cardurile individuale
vor fi interconexate electronic cu o multitudine de baze de
date particulare ºi guvernamentale. Departamentul de
Sãnãtate ºi Servicii Umane, Trezoreria SUA, IRS,
Administraþia Veteranilor ºi toatã gama de agenþii legislative
ºi poliþieneºti (ATF, FBI, OSHA, CIA, FDA, EPA etc.) ar fi
avut acces neîngrãdit la sutele de pagini de informaþii stocate
în cardurile noastre personale. Agenþiile ºi bazele de date vor
fi capabile sã introducã informaþiile noi, la zi, pe carduri,
încãrcându-le de la computerele centrale.
Bãncile vor avea acces la informaþii, iar pentru a
autoriza accesul persoanelor la serviciul poºtal ºi la
tranzacþiile financiare va fi folositã o bazã de semnãturi
digitale.
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Dupã ce a revãzut raportul strãlucitor asupra noului
„U.S. Card”, cineva a observat, fãcând notã disonantã de
ceilalþi, cã:
„În viitorul nu prea îndepãrtat, este foarte
probabil sã gãsiþi în poºtã în plicuri oficiale Carduri
Inteligente, inofensive la prima vedere. Fãrã acest
«Card US» (sau cum s-o mai fi chemând) nu veþi
putea sã fiþi proprietari, sã beneficiaþi de serviciile
guvernamentale, sã primiþi îngrijiri medicale, sã
efectuaþi tranzacþii etc. Fãrã el, nu puteþi face nimic!
Ordinele pentru impunerea acestor carduri fãrã
aprobarea Congresului au fost deja fãcute!”
Clark Matthews, un nume respectat în domeniul
tehnologiei, a subscris acestei analize. Într-un articol intitulat
„Pericol prin Poºtã”, el a scris:
„Unchiul Sam [Guvernul] are niºte lanþuri nounouþe cu numele vostru scris pe ele… va fi un plic
personal pentru fiecare membru al familiei. Veþi
gãsi un Card inofensiv în fiecare plic… Guvernul se
pregãteºte sã reducã fiecare american la o totalã
dependenþã ºi o totalã supraveghere prin
intermediul acestor carduri infame… Este un supercard – Tesserea –, pus la punct de Departamentul
Apãrãrii ºi perfecþionat de experþi de la USPS,
Trezorerie, IRS ºi, foarte probabil, de la Agenþia
Naþionalã de Securitate.”
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Matthews ºi-a exprimat pãrerea cã dezvoltarea acestui
card ID ºi bazele de informaþii care stau la temelia acestui
sistem vor fi un salt în întuneric ºi într-o erã nouã a
controlului absolut ºi sclaviei umane. Referindu-se la
Conferinþa despre Tehnologia Securitãþii / Cardurilor prin
care acest „US CARD” a fost prezentat mass-mediei credule
ºi unui public naiv, nesuspicios, Matthews noteazã cã
sistemul este pus la punct prin conlucrarea atât a guvernului,
cât ºi a patronilor companiilor, care sunt deciºi sã
construiascã un stat poliþienesc ºi sã-i subjuge pe cetãþenii
împresuraþi ºi asediaþi. Cu alte cuvinte, managerii trusturilor
tehnologice sunt mai mult decât bucuroºi sã vândã
echipamente super-tehnologizate guvernului care le va folosi
pentru a ne sugruma pe noi! Matthews a observat în chip
just:
„Dacã americanii vor fi marcaþi sau tatuaþi sau
implantaþi cu emiþãtoare sau supravegheaþi în mod
permanent în orice mod posibil – aºa precum sclavii
în vechime –, tipii care frecventeazã aceastã
conferinþã anualã vor licita pentru a obþine dreptul
de a vinde echipamentele lor cãtre guvern.”
Aºa cum afirmã Matthews, pe mãsurã ce le vor creºte
profiturile, vã puteþi aºtepta ca directorii ºi patronii de firme
sã fie de acord cu politica guvernului. Ne vor asigura cã vom
fi stigmatizaþi, supravegheaþi, spionaþi „pentru
pentru binele
nos
nostru”.
tru Cardul Biometric Universal de ID – vor spune cu
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voce împãciuitoare – va fi pânã la urmã o invenþie
umanitarã, care ne va uºura de atât de multele necazuri,
dificultãþi. Diavolul se înfãþiºeazã adesea ca înger de luminã.
Soluþia pentru problemele ridicate de imigrare
De exemplu, Cardul ID va fi prezentat drept salvarea ºi
remediul necesar împotriva plãgii ameninþãtoare a
imigranþilor, care trec ilegal în numãr foarte mare frontiera
SUA.
Adevãrul este cã politicienilor noºtri puþin le pasã cã
suntem invadaþi de strãini. Mulþi senatori, congresmeni,
guvernatori de stat sunt suporteri înfocaþi ai
multiculturalismu-lui. Atacã necruþãtor pe oricine se opune
acestei invazii, acuzându-l de „xenofobie, îngustime a
vederilor, fanatism”. Când liberalii de genul senatoarei
californiene Diane Feinstein ºi a senatorului din
Massachusetts Edward Kennedy încep sã promoveze ideea
unui card naþional ID, care sã punã stavilã curentului de
imigranþi ilegali, sã ºtiþi cã vremurile se apropie. Aceºti
politicieni adorã imigraþia ilegalã, nu-ºi permit sã greºeascã
în privinþa ei – ea le dã apã la moarã.
Le place de asemenea controlul ºi, sub paravanul
controlului imigranþilor, ei ºtiu cã ne vor controla de fapt pe
noi,
noi nu valurile de strãini care stau sã sfãrâme graniþele.
De aceea trebuie sã avem atenþia mãritã atunci când
presa ne bombardeazã cu mesaje cum cã acest card e soluþia
pentru criza imigranþilor ilegali.
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R. E. McMaster, în scrisoarea sa deschisã The Reaper
(Spintecãtorul), a analizat cu atenþie o ºtire din ziarul USA
Today despre un proiect uriaº al guvernului:
„Serviciul USA de Naturalizãri ºi Imigraþie
(INS) a anunþat marþi încheierea unui contract de
300 milioane de $ pentru un program computerizat,
care ar putea duce USA într-o erã a Fratelui Mare, a
cardurilor ID. INS a pretins cã acesta este cel mai
mare contract pe care l-a încheiat ºi-l înfãþiºeazã ca
pe un model al eforturilor guvernului Clinton de a
«reinventa guvernarea» ºi de a reduce munca cu
actele. Sistemul computerizat va avea nevoie de trei
ani pentru a intra în funcþiune. Comisia pentru
Reforma Imigraþiei va înainta primul raport pe 30
septembrie ºi se aºteaptã ca ea sã recomande crearea
unei baze naþionale de date pentru a preveni
obþinerea locurilor de muncã de cãtre imigranþii
ilegali. Este momentul unui card ID naþional, cu
toatã pierderea de libertate pe care el o va
reprezenta în mod sigur.”
Sursele interne din Washinghton DC mi-au spus cã,
dupã pãrerea lor, acest contract de 300 milioane $ pentru
echipamentul tehnologic necesar unei reþele Big Brother,
prezentat în USA Today, este de fapt o parte componentã a
Proiectului L.U.C.I.D. Pãrerea lor este confirmatã de un
anunþ apãrut într-o revistã internaþionalã în 1996 privind o
propunere – venitã din partea a doi legislatori americani
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puternici – de a crea un sistem de ID computerizat în valoare
de ºase miliarde de dolari. Acest sistem exorbitant va
controla mai bine – se presupune – imigraþia ilegalã. Cei doi
legislatori pretind cã numai un astfel de sistem monstruos ar
putea pune stavilã valurilor de imigranþi ilegali.
În acest sistem, americanii vor trebui sã plãteascã 70 $
pentru un „card al muncitorului” pe care vor trebui sã-l
poarte tot timpul asupra lor, sub ameninþarea arestului,
închiderii ºi detenþiei. Cardurile ID ale muncitorilor vor fi
trecute într-o bazã de date internaþionalã a funcþionarilor.
Cred cã acest sistem uluitor ºi impertinent solicitat de
senatorul de Wyoming Alan Simpson ºi de reprezentantul
Texasului Lamar Smith este, de fapt, Proiectul L.U.C.I.D.,
având pe deasupra ºi puterea poliþieneascã de a depista,
urmãri ºi înrobi pe toþi cei aproape 6 miliarde de locuitori ai
planetei.

Se aratã noul stat al Gestapo-ului
Oare vã vor aresta de-a binelea dacã nu veþi avea
legitimaþia asupra dumneavoastrã? Ce se va întâmpla cu cei
care nu vor avea carduri ID în poºetã, portmoneu sau
buzunar? Gary Pelphrey din Georgia, scriind în Marietta
Daily Journal, ne-a oferit o imagine în avanpremierã din cele
ce vor veni în curând cu viteza fulgerului, chiar sub ochii
noºtri. Pelphrey spune cã acum þinta sunt toþi imigranþii, dar
„cine va urma oare?”
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„Când împlineºti 60 de ani, mi se pare cã ai
trecut prin multe astfel încât nu te mai zguduie orice
eveniment. Credeam într-adevãr cã pânã acum am
agonisit o oarecare experienþã care sã mã þinã la
adãpost de situaþiile ridicole. Dar s-a dovedit cã naveam dreptate. În aceastã dimineaþã un avocat
coleg a intrat în goanã în clãdire strigând: «Ar
trebui sã vedeþi ce se petrece jos, la noul tribunal în
construcþie.» L-am urmat la o fereastrã din colþ. Ce
am vãzut atunci mai vãzusem doar pe la televizor,
iar atunci în legãturã cu dictaturi din alte þãri. Pe
deasupra zbura un elicopter, la vreo 100-150
picioare, destul de jos încât sã depãºeascã orice
limitã de siguranþã prevãzutã pentru o zonã
congestionatã ca aceea.
Porþiunea de stradã dintre Cobb Country
Courthouse (Tribunalul districtului Cobb) ºi noua
clãdire în construcþie era blocatã de 8-12 maºini cu
numere de înmatriculare mergând de la Districtul
Rockdale la Districtul Dade din Florida. Una dintre
ele era condusã de o agentã scundã echipatã în
uniformã neagrã pe care nu se afla nici un ecuson de
identificare. Era acolo ºi un autobuz care trebuia sãi transporte pe „vinovaþi” undeva. Am telefonat la
911 (numãrul poliþiei), iar dispecerul mi-a urlat în
ureche cum cã poliþia localã habar n-avea de ceea ce
se întâmpla la un bloc de cartierul lor general.

103

Agenþii au spus toþi cã erau prea ocupaþi ca sã
explice ceea ce fãceau ºi cu ce împuternicire.
Pe scurt, ceea ce pãreau ei sã facã era sã-i
încoloneze pe toþi muncitorii care aveau o figurã
spaniolã ºi, dacã aceia nu-ºi puteau dovedi
identitatea, calitatea de cetãþean american, sã le lege
mâinile la spate cu niºte sfori de plastic din acelea
folosite pentru a lega la gurã pungile de gunoi. Cei
4-6 oameni legaþi în acest fel (nimeni nu pãrea sã
ºtie câþi sunt cu adevãrat) erau îmbrânciþi înspre
elicopter sau înspre una din duzina de maºini, sau
poate chiar înspre autobuz, spre a putea fi duºi în
locuri pe care le putem doar ghici. Avem oare
gulaguri în America?
A venit vremea sã înþelegem cã, dacã guvernul
vrea sã-ºi încordeze muºchii sãi enormi, o va face.
ªi o va face atâta timp cât noi stãm pe margine ºi ne
uitãm cu nonºalanþã, crezându-ne neafectaþi de
aceste mãsuri. A sosit timpul sã realizãm cã nu
existã oameni în siguranþã. Guvernul nu va încolona
la început pe membrii clubului Rotary. Vor începe
cu vreun grup mãrginaº, vreun segment corupt al
societãþii, cum ar fi o grupare religioasã ilegalã sau
o minoritate uºor de reperat ºi izolat dupã înfãþiºare,
cum ar fi aceºti spanioli (hispanici). Acel grup
religios ar avea, de fapt, drepturi; aceºti tipi cu
înfãþiºare hispanicã au de asemenea drepturi. Dacã
ei sunt cetãþeni, nu trebuie sã poarte la ei acte de
identitate aºa cum nu facem nici noi. Chiar acum eu
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am la mine dovada cã pot conduce maºina, cã pot
intra în tribunal, cã pot cumpãra mâncare mai ieftin
(la Cub Foods), însã toate acestea nu sunt suficiente
pentru a dovedi cã sunt cetãþean. Dumneavoastrã
puteþi?
Acum retrãiesc incidentul de astã-dimineaþã ºi
discut despre el cu ceilalþi. Fiecare dintre noi eram
uimiþi ºi, dacã n-aº fi fost martori oculari la o
folosire brutalã, la un abuz al uluitoarei puteri
guvernamentale, aº fi zis cã am vedenii. Îmi revenea
mereu în minte imaginea uniformelor maro din al 2lea Rãzboi Mondial, a uniformelor naziste negre, a
brutelor în uniformã militarã care au rãpit-o pe
Anne Frank.”
Din nefericire, masele naive de cetãþeni, îndobitocite în
mod constant de cãtre mass-media cu propaganda Noii
Ordini Mondiale ºi transformate în simple dobitoace
neraþionale ºi în „soldaþi spaþiali” nihiliºti de cãtre sistemul
de educaþie publicã nu poate întrezãri ceea ce se ascunde în
negurosul viitor strãlucitor, super-tehnologizat. Mulþumesc
Domnului oricum pentru cei din lume care înþeleg întradevãr profunda rezonanþã profeticã a ceea ce se întâmplã în
prezent. Aici, de exemplu, se aflã ceea ce mi-a scris recent
unul din corespondenþii mei, Mr. Steven Heinecke din
Columbia Heights, statul Minnesota:
„Dupã pãrerea mea, America ºi tot pãmântul au
ajuns la un punct de rãscruce, iar lunile care vin vor
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decide soarta seminþiei umane… O datã ce cardul
naþional ID va ieºi la rampã ºi criza de bani, de
benzinã ºi de mâncare va fi în creºtere, va avea loc
o dezlãnþuire a crimei, sãrãciei, violenþei, la
proporþii nemaivãzute, dând guvernului ocazia
idealã de a impune restricþii americanilor ºi de a ne
dezarma pe toþi.”
Mr. Heinecke a afirmat de asemenea cã: „Surse din
USPS mi-au spus cã se lucreazã din greu, repede, pentru a
echipa fiecare oficiu poºtal din America cu scanere… Mã
întreb dacã nu cumva aceste scanere vor fi folosite pentru
noile carduri ID, sub pretextul cã sistemul computerizat va
împiedica pe teroriºti sã trimitã bombe prin poºtã.” El are
dreptate. În fiecare zi, presa oferã ideea cã bãncile
computerizate de date ºi cardul ID sunt soluþia pentru
rezolvarea imigrãrilor ilegale, traficului de arme, violenþei
adolescenþilor, terorismului, crimelor ºi altor plãgi sociale.
Într-un reportaj recent din Associated Press ni s-a prezentat
modul în care amprentele electronizate ºi baza naþionalã de
date ar putea împiedica fraudele în ceea ce priveºte salariile
suplimentare.
Reprezentantul Tom Petrone din Allegheny, Pennsylvania, remarca: „Statul trebuie sã aibã la dispoziþie o bazã de
date cu amprentele cetãþenilor, care ar preveni folosirea de
nume false pentru a obþine în mod fraudulos bani gheaþã sau
bonuri pentru mâncare”.
În California, pentru a se stopa folosirea permiselor de
conducere false, statul a pus la punct un permis de conducere
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dotat cu fotografie color, bandã magneticã, holograme
transparente ºi alte componente deosebite. În mod cert,
acesta este un pas spre includerea programului de permise
auto în reþeaua internaþionalã L.U.C.I.D. Multe alte state îºi
dezvoltã programe de schimbare a permiselor auto.
Departamentul de Stat pentru Automobile din
California menþioneazã în registrul privind permisul auto cã:
„Noul proces implicã fotografierea solicitantului,
amprentele sale ºi semnãtura sa digitalizatã… Statul
va crea o bazã centralizatã de date la care va putea
avea acces prin Cartierul general al Unitãþii de
Servicii Informaþionale ºi va pãstra, afiºa sau tipãri
documentele.”
Buletinele de ºtiri indicã faptul cã, asemenea
Californiei, practic toate cele 50 de state sunt pe cale sã-ºi
instaleze sisteme pentru permise auto care vor include
informaþii biometrice, cum ar fi scanarea irisului, a
amprentei, fotografia, codul baric, numãr de asigurãri
sociale, antecedente în trafic ºi cazier etc. Acestea, plus
faptul cã se fac paºi în direcþia interconectãrii celor 50 de
state într-o reþea naþionalã, ne dau o idee despre controlul
puternic pe care-l au conducãtorii noºtri asupra naþiunii.
Cu toate acestea, controlul maxim al cetãþenilor poate
fi obþinut prin emiterea unui Card ID centralizat,
centralizat adicã
naþional. Proiectul L.U.C.I.D. va merge încã mai departe,
implementând un sistem global de carduri ID. Acestea vor fi
Carduri Inteligente, interconectate prin satelit ºi prin linii de
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fibre optice cu toate agenþiile guvernamentale, guvernele ºi
reþelele de computere din întreaga lume. Astfel se va împlini
profeþia din Apocalipsa 13, cum cã întreaga lume va adora
Fiara ºi va accepta semnul, numele sau semnul numelui ei.

Planul asigurãrilor de sãnãtate este o fraudã
plãnuitã de guvern?
Din moment ce controlul total, absolut, poate fi obþinut
doar printr-un stat poliþienesc tiranic, eforturile de aprobare a
unui card ID s-au înteþit în anii din urmã. Pe fondul alegerii
ca preºedinte a lui Bill Clinton, secretarul pentru Sãnãtate ºi
Servicii Umane, Donna Shalala, ºi senatorul de Massachusetts Edward Kennedy au pus la punct împreunã un plan de
100 milioane $ pentru a solicita tuturor copiilor ºi nounãscuþilor sã aibã un dosar al lor trecut într-un registru
naþional computerizat, pentru a asigura „vaccinarea
obligatorie a tuturor”.
Când americanii patrioþi s-au ridicat protestând,
Senatul SUA a ºters uºurel de pe listã înºelãtoarea propunere
Shalala–Kennedy. Administraþia Clinton a scos apoi la
ivealã planul asigurãrilor obligatorii de sãnãtate. Un
element-cheie al acestui plan era cardul ID computerizat
pentru fiecare american, conectat la o uriaºã reþea
computerizatã de control. Martin Anderson, semnând în The
Washingthon Times, a avertizat asupra aspectelor oculte ºi
potenþialelor tragedii care se ascundeau în spatele

108

fantasmagoricului plan Clinton, plãtit de altfel de cãtre
cetãþeni prin impozite:
„Existã în acest plan ceva mult mai nociv decât
simplele impozite suplimentare care vor fi aruncate
pe umerii noºtri sau decât durerea fizicã ºi suferinþa
pe care o vom îndura pânã sã primim îngrijire
medicalã dupã noul sistem. Acel ceva este un
mecanism care va invada viaþa noastrã privatã aºa
cum nu s-a mai întâmplat pânã acum.
Atunci când s-a adresat naþiunii, preºedintele
Clinton a þinut în mânã un obiect, pe care l-a
fluturat cu mândrie prin aer de parcã ar fi fost vreun
drapel naþional în miniaturã; numai cã nu era un
drapel, ci era „cardul pentru asigurarea sãnãtãþii” –
numele viclean al cardului naþional ID. Dupã planul
lui Clinton, un nou Comitet naþional de sãnãtate va
stabili „numere de identificare unice, naþionale”
pentru fiecare dintre noi.
De fiecare datã când vom vizita un doctor sau
vom primi o reþetã sau vom merge la spital, datele
vor fi «capturate, reþinute, transmise» prin
intermediul cardului ID. Acele date vor hrãni
„reþelele electronice”, iar guvernul federal va pune
la punct «standarde naþionale de transmitere a
informaþiilor».
Aºa e, fraþilor. O bancã de date naþionalã,
computerizatã, deþinând toate fiºierele noastre
medicale, va fi la îndemâna ochilor iscoditori ai
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birocraþilor guvernamentali, a altor persoane
«autorizate» ºi, desigur, a tuturor ºmecherilor care
vor reuºi sã spargã sistemul. Ceea ce înlesneºte
acest coºmar al vieþii private sunt tocmai progresele
tehnologiei uluitoare din ultimul timp. Acel
simpatic card în roºu, alb ºi albastru pe care îl tot
flutura preºedintele se numeºte „card inteligent”.
Unele carduri conþin cipuri computerizate, unele au
mecanisme de stocare a informaþiilor pe bazã
opticã. Acest tip de card este capabil sã înglobeze
mii de pagini de date personale, amprente digitale
computerizate, o fotografie de tipul celor care se
gãsesc în arhiva poliþiei ºi chiar vocea cetãþeanului.
Odatã implementat, de acest card nu se va mai
putea eschiva nimeni. Perspectivele folosirii acestui
card vor fi uriaºe, aºa încât, dacã toþi trebuie sã
poarte câte unul, de ce sã nu fie consemnat pe el ºi
numãrul de asigurare socialã, ajutându-i astfel pe
oficialii guvernamentali sã coreleze fiºele noastre de
sãnãtate cu alte date personale?
Guvernul ar putea cere carduri pentru cei ce
solicitã ajutor social. Am putea prinde imigranþii
ilegali printr-o lege de tipul „n-ai card, n-ai loc de
muncã”. Poliþia l-ar putea folosi pentru a menþine o
permanentã evidenþã a tuturor amenzilor pentru
parcare ºi exces de vitezã, verificând întreaga
evidenþã de fiecare datã când este oprit un ºofer
auto. Am putea cere tuturor posesorilor de arme sãºi treacã numãrul ºi seria armei pe cardul ID…
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Dacã aºa-zisul card de asigurare a sãnãtãþii
propus de Clinton devine operant, putem sã ne luãm
rãmas-bun de la intimitatea noastrã aºa cum o ºtim
noi. Desigur, pe de altã parte mai luminoasã, ne
vom putea aminti mereu de ceea ce Bill ºi Hillary
fac pentru noi ºi pentru a noastrã fericire.”
Antony Sutton, ale cãrui cãrþi, ca de exemplu
Stabilimentul secret, sunt izvoare de informaþie despre elita
mondialã ºi despre încercãrile ei susþinute de a ne înrobi, a
dat alarma în ceea ce priveºte afacerea ocultã a cardurilor de
sãnãtate Clinton. De fapt pe liderii noºtri nu-i intereseazã
sãnãtatea naþiunii, a afirmat el, ci controlul nostru, al
cetãþenilor de rând. Mai mult, Sutton spune cã nu existã prea
mare deosebire între „paºaportul intern” cerut de URSS
pentru cetãþenii sãi ºi recentul card inteligent ID propus de
USA:
„Luni de zile am fost nedumeriþi de insistenþa lui
Clinton de a se promova un sistem unic de sãnãtate,
în care fiecare trebuie sã-ºi gãseascã locul. Dupã
aceea am primit mostre din ceea ce Clinton îºi
propunea sã distribuie fiecãruia dintre cetãþeni:
cardul asigurãrii de sãnãtate; numai cã aceste
mostre sunt niºte mecanisme extraordinare – sunt
mult mai mult decât un simplu card ID.
Cardul de sãnãtate are aproximativ dimensiunile
ºi forma unei cãrþi de credit obiºnuit, dar este de
fapt un mic depozit de date (pânã la 2000 de pagini
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de informaþie) care beneficiazã de ultimele
descoperiri în materie de imprimare opticã. Cardul
poate înregistra practic orice: desene, fotografii,
voci, amprente etc. Poate fi folosit prin intermediul
oricãrei forme de telecomunicaþie. Nu poate fi ºters,
nu este afectat de câmpurile magnetice ºi
electrostatice, rezistã pânã la temperaturi de 2000
Fahrenheit [adicã 111,20 C]. Este mecanismul ideal
de control tip Fratele cel Mare.
Aflaþi cã este fabricat de Corporaþia Tehnologicã
Drexler, Mountain View, California (telefonul
pentru Corporaþia de Sisteme de Carduri Laser este:
(415) 969-4428, fax (415) 967-6524).
Acum ºtiþi de ce Clinton tânjeºte dupã un sistem
UNIVERSAL de îngrijire medicalã. N-are nimic
de-a face cu sãnãtatea, dar are totul de-a face cu
controlul nostru prin intermediul computerelor
Fratelui celui Mare.
USPS este pregãtit sã emitã 100 milioane de
asemenea carduri în decurs de câteva luni, iar
capacitatea corporaþiei Drexler este de minimum
100 milioane pe an. Presa din domeniul
computerelor a prins urma unor ordine de la vârf
care sã impunã cu forþa implementarea acestor
carduri. Sãptãmânalul PC Week a solicitat Casei
Albe un comentariu, dar a primit drept rãspuns un
brutal „fãrã comentarii”.
Urmãtoarea etapã va fi implantarea sub piele a
acestui biocip ID la naºtere.
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Doamna Clinton este deranjatã de reacþia publicã
la adresa noilor propuneri ale administraþiei. Dar
oare la ce se aºtepta? Este vreo diferenþã între
Cardul Universal ID al lui Clinton ºi paºaportul
intern sovietic? Nici una, cu excepþia faptului cã cel
al lui Clinton este mult mai eficient.
O ultimã remarcã: De ce doreºte administraþia ca
acest card sã aibã posibilitatea de a înregistra vocea
umanã? Ultimele tehnici în materie de urmãrire ºi
identificare folosesc o momealã computerizatã
pentru a-þi recunoaºte vocea ºi poþi pe loc fi
identificat oricând accepþi o convorbire telefonicã.”

Putere abuzivã de sorginte maleficã
Dacã se îndoieºte cineva cã planul descris mai sus este
malefic, îi pun în faþã comentariile înþelepte ale lui Thomas
J. Di Lorenzo, profesor de economie la Colegiul Loyola din
Baltimore ºi cercetãtor ºtiinþific la Institutul Cato. Într-un
editorial din The Wall Street Journal, Dr. Di Lorenzo a
comparat planul Clinton cu sistemul naþional socialist de
asigurãri medicale aplicat în Italia de dictatorul fascist
Benito Mussolini în anii 1930. Di Lorenzo gãseºte asemãnãri
izbitoare între cele 2 sisteme.
Aparent, planul din anii 1990 aplicat de Clinton este
doar o variantã mai ademenitoare, mai tehnologizatã a ceea
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ce au trebuit sã îndure cetãþenii Italiei. Dr. Di Lorenzo
conchide:
„Mulþi oameni echivaleazã fascismul doar cu
noþiunile de rasism, antisemitism, dar a mai existat
ºi un aspect economic, denumit «corporatism»∗ care
a aparþinut doctrinei fasciste. Clinton a adaptat
corporatismul anilor ’30 ºi l-a fãcut principiu de
bazã al reformei în domeniul sãnãtãþii.
Contrar sloganurilor lui Mussolini despre
«bunãstare ºi progres», colectivizarea a însemnat o
totalã ruinã economicã pentru poporul italian. Sã
sperãm cã acest eºec nu se va repeta în USA.”
Din fericire, planul preºedintelui Clinton n-a fost
transpus în faptã prin intermediul legii, pentru cã cetãþenii
bine informaþi s-au autosesizat ºi au cerut Congresului sã nu
voteze aprobarea planului Clinton. Din pãcate însã, puþini
dintre contestatari erau îngrijoraþi din pricina potenþialului
abuz pe care l-ar fi reprezentat acest card ID. Cei mai mulþi
au crezut cã preþul de câteva miliarde de dolari pe care-l
implica sistemul era mult prea ridicat.
Dar, credeþi-mã, conspiratorii nu au terminat cu noi.
Sursele mele îmi spun cã sunt hotãrâþi sã controleze America
printr-un sistem de asigurãri de sãnãtate, compus din acest
card ºi bãnci de date computerizate, sub directa subordonare
a guvernului. Aºa încât fiþi gata pentru o nouã propunere
care se va ivi în mod sigur pânã în anul 2000.
∗

Corporatism – probabil colectivizarea de la noi (n. tr.).
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„Este pentru binele vostru” – spun ei
Cea mai recentã gãselniþã a administraþiei pentru acest
card ID este „criza” imigranþilor. Suntem prostiþi cu faptul
cã, pentru o nimica toatã (numai opt miliarde de dolari,
pentru început!), putem rezolva problema imigranþilor ilegali
prin sistemul acesta de carduri ºi baze de date. Pentru a-ºi
îndulci amara ofertã, elita ne spune cã acest card va scuti pe
plãtitorii de taxe de miliarde de dolari cheltuiþi azi pentru
sãnãtatea ºi bursele imigranþilor de pe teritoriu SUA. De
asemenea, suntem asiguraþi cã acest card va duce la apariþia
unor noi locuri de muncã pentru cetãþenii de bunã credinþã.
Deºi acestea sunt temeri întemeiate, ar fi dezonorant
pentru poporul american sã renunþe la drepturile lui
constituþionale ºi la o moºtenire patrioticã de peste 200 de
ani de constituþionalitate în favoarea unor avantaje
economice care se pretinde cã vor fi oferite de reþeaua de
carduri ID.
De fapt, este îndoielnic cã pot fi obþinute avantaje
economice de pe urma unui control tehnologic al elitei. Mult
mai probabil este cã slujbele ºi fabricile vor continua sã
curgã peste hotare, pentru cã fasciºtii care conduc America
gãsesc tare greu sã plãteascã salarii decente muncitorilor
americani când pot angaja sclavi ruºi sau chinezi cu 10 pânã
la 25 cenþi pe orã!
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Am vãzut cã guvernul federal a folosit cu viclenie
scuzã dupã scuzã pentru a ne îndesa pe gât acest sistem.
Ultima propunere este de a emite carduri ID pentru toþi
ºcolarii prin programul educaþional naþional denumit Goals
2000. Un alt plan, al Departamentului Muncii, va cere
carduri ID pentru toþi muncitorii, care sã fie conectate
electronic cu o bazã computerizatã de date denumitã Baza
Naþionalã de Angajare ºi Recalificare. Secretarul Robert
Reich, în cadrul unei conferinþe de presã, a spus
reprezentanþilor entuziasmaþi ai presei cã aceastã idee va
duce la „noi oportunitãþi de angajare” pentru americanii
ºomeri. Probabil domnul Reich se referea la noile oferte de
muncã ce vor fi în curând pe piaþã pentru gardieni,
îngrijitori, personal de întreþinere, bucãtari º.a. de la centrele
de detenþie ºi tabere de concentrare care tocmai se
construiesc acum pentru persoanele nedorite de cãtre guvern
(constituþionaliºti, patrioþi, creºtini, alte victime).

Acþiune guvernamentalã ºi reacþie publicã
Un indiciu privind intenþiile guvernului ºi modul în
care oamenii ar putea reacþiona la acþiunile guvernamentale
poate fi oferit de ceea ce se întâmplã în bazele militare USA.
Acolo, soldaþii, marinarii, piloþii sunt siliþi sã accepte
împo
împotriva voinþei lor cardul supertehnologizat ID al
guvernului, denumit în mod profetic „MARC Card”. În
aprilie 1995, la Conferinþa pe tema Tehnologiei securitãþii,
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care a avut loc în Washinghton, DC, Corporaþia Gemplus
Card International a anunþat cã Departamentul Apãrãrii
(DOD) i-a dat o comandã uriaºã de a livra pentru început
60.000 de microprocesoare care vor fi folosite pentru noul
card militar ID. De atunci, compania Gemplus a continuat sã
furnizeze microprocesoarele.
Gemplus furnizeazã de asemenea Gemplus Docket
Reader, conectat la computerele centrale, care înlesneºte
citirea cardurilor ID pretutindeni în lume. Corporaþia
Gemplus este o firmã gigant cu birouri de desfacere în toatã
lumea ºi fabrici în Franþa ºi Germania. Corporaþia a anunþat
într-o ºtire din iulie 1995 cã poate produce în fiecare lunã 20
de mi
milioane de carduri inteligente. În 1994, compania a
produs 140 milioane carduri.
Fireºte cã nu toþi militarii se supun de bunãvoie acestui
sistem care le distruge atât de greu câºtigata intimitate.
Realizând înfricoºãtoarele sensuri ºi implicaþii profetice ale
acestui card, unii soldaþi se opun cu încãpãþânare. Pedeapsa a
fost severã. Pânã acum trei oameni în uniformã au fost aduºi
în faþa Curþii Marþiale. Warren Sinclair din Hampton,
Virginia, sergent al forþelor aeriene SUA, a fost unul dintre
cei pedepsiþi astfel. El a nesocotit ordinul de a da mostre de
sânge ºi salivã pentru baza de ADN.
Revista Christianity Today a publicat recent un articol
despre un ofiþer al marinei care intenþiona sã nesocoteascã
ordinul de purtare al cardului MARC. Într-un articol intitulat
„Forþele maritime cred despre cardul ID cã este satanic”,
reporterul Jennifer Ferranti a declarat:
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„Un pilot al Marinei în vârstã de 26 de ani, care
este creºtin, a observat o asemãnare provocatoare
între Cardul Multi-tehnologic cu Citire Automatã
(MARC), pe care forþele maritime l-au cerut într-o
bazã de-a lor din Golful Kaneohe, în Hawaii, ºi un
alt semn – semnul fiarei descris în cartea
Apocalipsei.
Cãpitanul Joel Kirk a evitat din acest motiv sã fie
fotografiat pentru acest card, care înregistreazã
nume, rang, serie ºi este dotat cu un cip de 2
megabiþi capabil sã înregistreze orice informaþie sau
fiºier pe care armata îl considerã util în demersurile
ei.
Armata spune cã va folosi cardul MARC pentru
a deplasa trupele mai repede. Dar Kirk se teme cã el
va fi necesar pentru orice fel de tranzacþii. «Când
accepþi acel card ºi ei pun scanere de citire automatã
în comisariate, în unitãþile de armament ºi evidenþa
armelor, devii un sclav al acestui sistem» spune
Kirk. ªi nu e cale lungã – sugereazã Kirk – de la un
card pe care îl þii în mânã la unul pe care îl ai
implantat în mânã.”

Eroii ºi sfinþii vor plãti preþul
Joel Kirk, cãpitan al marinei SUA, a citit în mod sigur
Biblia. ªtie cã MARC Card va face din oameni sclavi. De
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menþionat cã J. Kirk ºi sergentul Sinclair sunt acum în
închisoare. Se pare cã ei sunt primele victime ale Sistemului
Universal de control uman 666. Oameni de bunã-credinþã
precum cãpitanul Kirk ºi sergentul Sinclair practicã o
politicã a refuzului ºi plãtesc preþul pentru refuzul lor
justificat de a se închina lui Baal. Ei sunt eroi autentici ai
vremurilor de pe urmã. Iar acum vine întrebarea cea mai
importantã: Ce veþi face dumneavoastrã când, într-o zi din
viitorul nu prea îndepãrtat, vã vor cere sã acceptaþi personal
cardul 666 ID care va fi paºaportul cãtre opresiunea
internaþionalã ºi controlul nelimitat?
„ªi pe cei ce au sãvârºit fãrãdelegi împotriva
legãmântului îi va înºela prin linguºiri [Antihrist ºi
fiara], iar poporul care cunoaºte pe Dumnezeul sãu
va rãmâne statornic ºi îl va urma. Cei mai înþelepþi
vor învãþa pe cei mulþi, dar ei vor cãdea un timp de
sabie ºi foc, de temniþã ºi pustiire.”
(Dn 11, 32-33)
„Mulþi vor fi curãþiþi, albiþi ºi lãmuriþi, iar cei
nelegiuiþi se vor purta ca cei nelegiuiþi; toþi cei fãrã
de lege nu vor pricepe, ci numai cei înþelepþi vor
înþelege.”
(Dn 12, 10)
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PATRU
Biocipuri implantabile = O alegere
pe vi
viaþã ºi pe moarte
„În curând, vom avea un biocip implantat sub piele;
când vom merge la magazin pentru a cumpãra sau vinde, o
vom face trecând mâna prin faþa unor scanere modificate
care vor accesa automat conturile noastre bancare.”
Aceasta este previziunea bunului meu prieten, Terry
Cook, un nume de primã mãrime în domeniul biocipurilor
implantate. Ani de zile, Terry i-a avertizat cu rãbdare pe
oameni despre pericolele inerente utilizãrii acestei „unelte”
fantastice de control.
Munca de pionierat în acest domeniu dateazã de la
jumãtatea anilor ’70; atunci am început investigaþiile în
domeniu complex ºi fascinant al controlului mental prin
intermediul mecanismelor computerizate implantate. La
început am studiat despre roboþi ºi am scris cinci cãrþi despre
roboticã ºi inteligenþa artificialã. Unele dintre ele au fost
publicate de edituri de prestigiu din New York ºi
recomandate de diverse cluburi de carte de acest profil.
În 1987, Mega Forces, prima mea carte care
exploreazã aspectele profetice a ceea ce eu numesc „ºtiinþã
neagrã” sau tehnologie ocultã, a fost publicatã de editura
Tyndale ºi apoi reeditatã de Living Truth Publishers [editura
autorului]. În paginile 27 ºi 28 ale cãrþii am declarat:
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„Experþii în roboticã ºi inteligenþã artificialã
lucreazã din greu pentru a perfecta roboþi însufleþiþi
cu creiere din cipuri de silicon care pot gândi,
efectua raþionamente în mod independent, pot
acþiona fãrã asistenþa omului. Pânã prin anul 2000
sau puþin dupã aceea, ingineria biologicã – care a
creat deja forme de viaþã bacterialã în laboratoare –
îºi va uni forþa ºi ºtiinþa cu cele ale roboticienilor.
«Cipuri biologice» – substanþe cu aspect cãrnos –
vor fi folosite pentru a construi creierul roboþilor.
Câteva companii lucreazã deja la acest proiect…
El va fi posibil prin noi descoperiri în domeniul
roboticii, care deja se zãresc la orizont, descoperiri
care presupun folosirea unui material similar cãrnii
umane ºi confecþionarea de „creiere” organice sau
unitãþi computerizate biologice. Ce vã spun nu este
o aiurealã science-fiction. E purã realitate.
Gorham International, o firmã de înaltã þinutã în
domeniul cercetãrilor ºi dezvoltãrilor tehnologice,
cu sediul în Gorham, Maine, susþine cã se dezvoltã
rapid tehnologii exorbitante de fabricare a
biocipurilor. Potrivit firmei, biocipul va reprezenta
un progres uluitor al „ingineriei cuantice” care va
duce în cele din urmã la producerea computerelor
cuantice. «Revoluþia biocipurilor a început întradevãr. Echipe de tehnologi din laboratoare publice
ºi private din toatã lumea îºi unesc eforturile într-un
proces de cercetare care va acapara talentul a zeci
de mii de specialiºti în anii ’90».”
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Dezvãluiri uluitoare
Remarcaþi cã în cartea mea Mega Forces, care este
accesibilã publicului încã din 1987, dezvãluirile mele
referitoare la noile biocipuri implantabile, care vor
revoluþiona viaþa umanã ºi roboticã – aºa cum o ºtim noi –,
au uluit pe mulþi cititori. Pur ºi simplu n-au putut sã creadã
cã ºtiinþa ajunsese atât de departe. Dar aºa era. Chiar în
vreme ce scriam Mega Forces, eram înºtiinþat despre
experimentele super-secrete ale guvernului ºi ale
laboratoarelor companiilor în care cobailor le erau
implantate în emisferele cerebrale, în organele auditive ºi
peste tot în organism tot felul de cipuri computerizate ºi
mecanisme de teletransmisie.
Bineînþeles cã toate aceste experimente, þinute în cel
mai strict secret erau fãcute probabil „pentru progresul
ºtiinþei, pentru binele omenirii”. S-o creadã ei!
De fapt, din punctul de vedere al elitei sunt numai
douã motive pentru dezvoltarea ºi implementarea unui
sistem universal în care fiecare bãrbat, femeie, copil sã fie
injectat cu un biocip. Primul motiv priveºte banii. Sume
enorme vor reveni companiilor care vor încheia contracte cu
guvernele lumii pentru a implanta biocipuri la 6 miliarde de
fiinþe umane. Dar cel mai important motiv îl constituie
controlul. Biocipul implantat oferã Iluminaþilor ºi acoliþilor
acestora ºanse nebãnuite de control absolut ºi permanent
asupra minþilor oamenilor.
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Aºa cum am scris în Mega Forces, „Nicicând în istoria
omenirii n-au avut tiranii ºi descreieraþii asemenea mijloace
de opresiune – pe care le pot aplica pentru a putea sonda
minþile ºi a teroriza un întreg popor… Nu cuteazã omul sã
gândeascã la câtã putere vor avea liderii corupþi pentru a
controla gândurile indivizilor.”
Acesta este exact mesajul pe care îl propovãduiesc de
mai bine de zece ani. În sfârºit, ºi alþi oameni responsabili
încep sã se autosesizeze.
Recent, am fost citat pe larg în The Boulder Weekly,
un cotidian din Colorado care conþinea un articol scoþând la
ivealã dedesubturile implanturilor de biocipuri. Mai târziu
Media Bypass a publicat acest fragment:
„The Boulder Weekly l-a citat pe Texe Marrs,
profesor de ºtiinþe politice ºi autor al Dark Secrets
of the New Age, care afirmã cã implanturile vor fi
foarte probabil «folosite de un guvern mondial în
scopul de a-i urmãri pe oameni ºi a le controla
viaþa… Existã multe dovezi cã se pun la punct
cipuri care se pot integra în sistemul nervos uman,
la nivelul creierului, dând celui care le controleazã
posibilitatea de a controla gândurile ºi acþiunile
oricui are implantat un astfel de cip.»”
Sunt sigur cã mulþi care au citit The Boulder Weekly
au strâmbat din nas ºi au zâmbit ironic. Dar scepticii ºi
cinicii sunt, în mod regretabil, periculos
periculos de ignoranþi.
ignoranþi Ei sunt
nepãsãtori la pericolele pe care Stanley Wellborn, în U.S.
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News & World Report, le-a denunþat: „revoluþia
biocipurilor” ºi „cursa pentru crearea unui computer viu”.

„Trãgând cu urechea la gândurile omului”
Puþini dintre experþii din domeniul biocipurilor ºi
dispozitivelor implantabile mi se alãturã în lansarea unui
S.O.S. în ceea ce priveºte potenþialul control abuziv al minþii
pe care îl oferã acestea. Cei mai mulþi privesc biocipurile ca
pe ceva nemaipomenit, care deschide perspective luminoase
pentru omenire. Un asemenea expert este G. Harry Stine. În
cartea sa The Silicon Gods (Zeii de siliciu) Stine a prevãzut
un viitor apropiat în care oamenii vor fi asemenea zeilor prin
utilizarea acestor „amplificatoare de inteligenþã”.
Stine a scris cã în curând amplificatoarele de
inteligenþã – dispozitive minuscule implantate fie în corpul
uman, fie conectate temporar la creierul uman ºi la cãile
nervoase senzitive – vor permite altora „sã pãtrundã
literalmente în capul unei persoane”. Cu asemenea
dispozitive, vom avea puterea nemaipomenitã de a auzi
gândurile unei persoane.
Cercetãtorii au fãcut progrese rapide în a transpune
aceste previziuni în realitate. Un articol revelator din Science
News afirmã cã „se pun la punct noi tehnici electronice
pentru spionarea creierului”.
Potrivit Science News, „tehnicile, aflate în studiu la
Universitatea din Michigan, la Ann Arbor, în laboratoarele
AT&T ºi pretutindeni, vor permite celor din afarã sã
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direcþioneze raporturile dintre celulele cerebrale ºi sã
vorbeascã direct cu neuronii situaþi în creier. Articolul
susþinea de asemenea cã actualele centre de cercetãri
studiazã modul de folosire a unor cipuri cu circuite integrate
care pot fi implantate în creier sau conectate la celulele
cerebrale”.
Este posibil ca reþeaua L.U.C.I.D. sã înglobeze aceastã
tehnologie de control cerebral în sistemul sãu mondial?
Chiar ºi Stine, care este un optimist ºi crede cã omul nu va
îngãdui sã se abuzeze de asemenea posibilitãþi, avertizeazã
totuºi:
„[Controlul mental] conþine în el sãmânþa unui
rãu inimaginabil: controlul minþilor umane de cãtre
alþi oameni. Nu spãlarea creierului. Nu propagandã.
Nici una din vechile ºi binecunoscutele metode de
control psihic sau fizic aplicate de poliþie pentru a
frânge rezistenþa omului. Ci însuºi controlul cel mai
amãnunþit al minþii omeneºti.”

O armatã de zombi∗
Buletine de ºtiri izolate despre cercetãrile guvernului
în domeniul biocipurilor aduc dovezi cutremurãtoare despre
un viitor întunecat al omenirii, odatã ce implantarea acestor
mecanisme diavoleºti se va desfãºura la scarã mondialã. În
Zombi – om înviat din morþi, fãrã personalitate, fãrã raþiune (la unele
popoare africane).
∗
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1995, Pat Cooper, reporter la Defense News, a scris un
articol intitulat „Laboratorul de cercetãri al Marinei Militare
poate sã interconecteze celulele encefalice cu microcipuri”.
Cooper l-a citat pe Lawrence Korb, un fost înalt ofiþer în
Departamentul Apãrãrii, care afirmã cã „studiile
Departamentului Apãrãrii creeazã o armatã de zombi”.
Cercetãrile Departamentului Apãrãrii, noteazã Cooper,
„au captat interesul agenþiilor de informaþii ºi contrainformaþii din SUA”. Dupã ce remarcã perspectivele nelimitate de
folosire a noii tehnologii, Cooper îl citeazã pe Steve
Aftergood, un important om de ºtiinþã, care a declarat: „Cu
toate foloasele pe care le-ar putea aduce, un biocip de acest
fel poate avea aplicaþii terifiante”.
Vorbind în cadrul simpozionului de electronicã a
apãrãrii din 1995 de la Arlington, Virginia, William Tolles,
fost co-director de cercetãri în Laboratorul de cercetãri al
Marinei Militare, a declarat: „De îndatã ce aceastã
tehnologie este pusã la punct, se poate controla orice specie
vie de pe planetã”.
Kyle Olson, de la Institutul de control al armelor
chimice ºi biologice, subscrie acestei afirmaþii alarmante.
„Este o sabie cu douã tãiºuri”, spune Olson, „pentru cã
ai în primul rând o armã de tip Frankestein, iar pe de altã
parte creeazã serioase probleme în ceea ce priveºte
demnitatea fiinþei umane.”
Aspectul pozitiv, sugereazã Olson, este cã poþi îngloba
o cantitate de informaþii în biocip, „îl implantezi în encefal ºi
gata!, ºtii pe loc franceza sau orice altã limbã”.
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Perspectiva deosebit de încurajatoare, cum cã omul va
folosi aceste noi tehnologii pentru binele semenilor, pare sã
fie caracteristicã mentalitãþii ºi societãþii super-tehnologizate
optimiste care se dezvoltã astãzi. De aceea reporterul Teresa
Allen, într-un buletin informativ intitulat: „Cutremure ale
viitorului: Biocipul – tehnologie SF transpusã în realitate”,
scrie pe un ton dramatic:
„Nu vã mai îngrijiþi de portofel sau de carnetul
de cecuri. Dupã ce alimentele au fost înregistrate,
cântãrite, împachetate, treceþi pur ºi simplu mâna pe
deasupra unei celule fotoelectrice care scaneazã
codul computerizat pe care-l purtaþi, iar nota de
platã va fi automat decontatã din contul
dumneavoastrã. Sau reflectaþi la asta: Un «biocip»
puternic fãcut din proteine vii, care odatã implantat
pe cale chirurgicalã în creier, va face posibilã
înregistrarea ºi acumularea unui volum nelimitat de
informaþii în creier, fãrã sã fi frunzãrit mãcar o carte
vreodatã.
Aberaþie? Subiect de roman SF?
Tehnologia necesarã îndeplinirii acestor proiecte
este deja pusã la punct sau, în cazul biocipului viu,
este pe cale de apariþie, spune Tim Willard, ofiþer
executiv al Societãþii Mondiale a Viitorului,
organizaþie cu reºedinþa în Washington DC care
pretinde cã are un numãr de 27.000 de membri în
lumea întreagã, incluzându-l pe autorul cãrþii ªocul
viitorului, Alvin Toffler.
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«Numai sã pomeniþi de implantãri în corpul
uman ºi rumoarea socialã va fi uriaºã», a spus
Willard. «În timp ce, de-a lungul anilor oamenii sau obiºnuit cu pãrþi artificiale ale corpului, este
categoric faptul cã aversiunea faþã de implantãri
este foarte mare. Este conceptul de supraveghere al
Fratelui Mare. Oamenii se tem cã gândurile ºi
miºcãrile le-ar fi monitorizate. Nu este important
dacã tehnologia existã sau nu. Oamenii tot se
tem.»”
În mod evident, Tim Willard nu se teme. ªi nici – cred
eu – majoritatea americanilor. Milioane de cetãþeni,
intoxicaþi de vrãjitoria tehnologicã contemporanã, sunt
indiferenþi la pericolul pe care îl reprezintã aceastã
tehnologie. Spre deosebire de creºtini, care cunosc Sfânta
Scripturã, indivizi ca Tim Willard ºi alþi membri influenþi ai
organizaþiei sale pro-mondiale, orientate cãtre Noua Erã, par
deosebit de încrezãtori în puterea poporului de a-ºi controla
guvernul.
Relatând cã în urmãtorii 15-20 ani „microcipul
obiºnuit va fi scos din uz ºi înlocuit cu un biocip fãcut din
material viu, proteine”, Willard a spus cã tehnologia care stã
la baza biocipului este „foarte simplã ºi, cu un strop de
imaginaþie, poate fi folositã într-o varietate de aplicaþii
umane”.
„Este de presupus cã fiecãrei persoane umane îi va fi
repartizat ºi implantat la naºtere un numãr codificat care sã-l
însoþeascã toatã viaþa”, a afirmat Willard. Mai mult ca sigur,
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ar putea fi implantat pe dosul palmei drepte sau stângi, astfel
încât „sã fie uºor de scanat”.
„Biocipul implantat va putea fi folosit ca o Cartelã
Universalã de Identificare, care va înlocui cãrþi de credit,
paºapoarte ºi alte acte de genul acesta”, a declarat Willard.
„La punctul de control dintr-un supermarket, veþi trece cu
mâna pe deasupra scanerului, iar nota de platã va fi automat
decontatã din bancã.”

Profeþia din Sfânta Scripturã se împlineºte
Este uluitor∗ sã realizãm cã considerentele vizionare
ale lui Willard privind folosirea biocipului implantabil sunt
în strict consens cu profeþia biblicã. De exemplu, Apocalipsa
capitolul 13 avertizeazã cã semnul fiarei va fi înscris pe
frunte sau pe mâna dreaptã. De asemenea, folosirea
biocipului în scopuri comerciale aminteºte de proorocia
conform cãreia cei ce nu vor avea acest semn nu vor putea
cumpãra sau vinde.
Ceea ce domnul Willard vede ca pozitiv ºi binefãcãtor
pentru viitorul imediat al omenirii este, de fapt, saltul într-o
erã de coºmar a controlului ºi a persecuþiilor, proorocitã de
profeþii lui Dumnezeu încã de acum 1900 de ani!
Se pare cã nu existã limite în aplicaþiile pe care le are
acest biocip de tip Frankestein. De exemplu, un biocip
implantat mânuit de Antihrist ºi de acoliþii sãi experþi în
Autorul foloseºte termenul „fascinating” – fascinant, dar am considerat
mai potrivit în context uluitor, înfiorãtor (n. tr.).
∗
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ºtiinþã, care este programat sã-i facã pe oameni sã-l adore pe
Satan ºi sã-L urascã pe Iisus Hristos. N-ar putea un
asemenea biocip, implantat în creier, sã producã mase întregi
de idolatri, de adoratori ai Fiarei, dornici sã-i împlineascã
poruncile, mergând pânã la masacrarea creºtinilor?
Nu este un raþionament absurd. Nu este SF. Vorbim pe
seama unei tehnologii reale, care este disponibilã acum ºi va
fi folositã în deplinã concordanþã cu cele statornicite în
Sfânta Scripturã. Glenn Krawczyk, într-un articol din revista
Nexus intitulat „Controlul mental ºi Noua Ordine
Mondialã”, aduce dovezi incontestabile despre controlul
mental prin intermediul mecanismelor biomedicale
implantate în fiinþele umane.
Dacã ideea unei armate de zombi controlaþi ºi
coordonaþi sã distrugã pe opozanþii unei Noi Ordini
Mondiale pare totuºi îndepãrtatã în timp, atunci mãcar
propunerile venite din partea guvernului cu din ce în ce mai
multã insistenþã ar trebui sã-i trezeascã pe americani din
letargia, din indiferenþa în care zac spre propria lor pierzanie.
Aceste propuneri cer ca fiecãrui om sã-i fie implantat
la naºtere un biocip programabil. Acest cip codificat sau „ID
computerizat” va conþine cel puþin datele biometrice ale
persoanei aºa cum sunt ele cerute de sistemul L.U.C.I.D.
(adicã numãrul globulelor albe, anticorpii, fotografii digitale,
codificare irisologicã, amprente etc.).
Dar oare poporul nostru credul va sta deoparte cu
mâinile în sân, privind indiferent la propria lui pierzanie?
Excelenta publicaþie a lui Larry Bates, Monetary &
Economic Review, a publicat un articol în care se descrie
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modul în care statutul nostru de cetãþeni liberi va fi golit de
orice semnificaþii. Articolul, intitulat în mod provocator
„Cardurile Inteligente: Înlesnesc atât de mult înrobirea
omului”, avertizeazã:
„Luaþi aminte, scopul elitei Noii Ordini
Mondiale este de a controla comportamentul social
ºi economic al fiecãruia. Majoritatea cetãþenilor se
vor preda acestei sclavii financiare din purã
comoditate.”

Delir… sau realitate?
Orice tehnologie ar mai inventa omul, Iluminaþii, în
ultimele picãturi de timp ale acestei lumi, vor folosi-o spre
control, fie pentru a pacifica, fie pentru a induce groaza ºi
teroarea în populaþie. Unii ar putea spune cã este o aiurealã,
dar înþelepþii ºtiu cã este adevãrat, aºa cum a declarat revista
patrioticã Media Bypass în articolul intitulat „Un cip în
umãrul tãu”:
„Tehnologia implanturilor nu este nouã. Deºi în
mod obiºnuit consideratã ca o iluzie ridicolã,
Administraþia Alimentelor ºi Medicamentelor
(FDA) efectueazã asemenea implanturi în cazul
diferitelor boli. Realmente, mii de americani poartã
asemenea procesoare sub piele. Animalele pe cale
de dispariþie poartã de asemenea implanturi pentru
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urmãrirea lor în timpul migraþiei spre locurile de
hranã.”
Foarte interesant este faptul cã Timothy McVeigh,
atentatorul de la Oklahoma City, a pretins cã, în timp ce era
activ în armata SUA, i-a fost implantat în corp „un
mecanism de urmãrire”. Ce este mai exact acest mecanism
care le-a permis poliþailor Gestapo sã-l urmãreascã ºi sã-l
localizeze atât de curând dupã incident pe McVeigh? ªtiau
cumva federalii exact unde se afla teroristul suspect în orice
moment, graþie unui satelit, chiar ºi înainte de detonarea
bombei?
Dr. Rod Lewis, editor al CE Chronicles ºi director al
unei reþele de studii ºtiinþifice din Huston, Texas, conºtient
de veridicitatea ipotezei de mai sus, a afirmat: „Nu existã
semnalmente cã McVeigh a avut vreun fel de boalã
cerebralã, de dezorientare sau cã ar fi afiºat vreun simptom
de aiurealã sau demenþã”. Lewis ne uluieºte prin ceea ce
afirmã în continuare:
„Ceea ce face acest caz mai interesant este cã medicul
Louis J. West, profesor de psihiatrie la UCLA [University
College of Los Angeles], a fost intervievat pe CNN în ziua
urmãtoare atentatului ca fiind expert în «psihologia
teroriºtilor».
Dr. West a fost examinatorul psihiatric al lui Jack
Ruby, asasinul lui Lee Harvey Oswald∗. Dr. West este de
asemenea faimos pentru munca depusã în domeniul
∗

Asasinul preºedintelui american J.F. Kennedy (n. tr.).
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controlului mental al anilor ’60 ºi a fost un susþinãtor al
implantãrilor de biocipuri în vederea controlãrii violenþei.
Se zvoneºte cã Dr. West, în multe din cercetãrile sale,
a fost finanþat de CIA. Acum se ºtie cã Dr. West va fi
colaboratorul psihiatric în echipa de investigaþie a cazului
Oklahoma ºi cã dosarele militare ºi medicale ale lui
McVeigh au fost închise.
Numele lui West a fost menþionat într-o serie de cãrþi
despre controlul mental, printre care: Jim Keith – A.
Casebook on Alternative 3; Walter Bowarts: Operation Mind
Control; Martin Camon: The Controllers.
Sã fie purã coincidenþã faptul cã, dintre toþi psihiatrii
din SUA, Dr. West a fost desemnat pentru a supraveghea
evoluþia psihicã a lui McVeigh? Se pare cã în vizorul
guvernului era un lucru bine motivat – poate ceva ce alþii nu
trebuie sã vadã?
Chiar dacã Timothy McVeigh a avut sau nu un biocip
implantat în corp – ºi eu bãnuiesc cã a avut –, trebuie sã ne
obiºnuim cu ideea înfricoºãtoare cã, prin implementarea
Proiectului L.U.C.I.D., un biocip minuscul, programabil,
implantabil ne aºteaptã undeva în viitor. Este un lucru
inevitabil. Allen Woodham, lider al South East Christian
Witness, o bisericã profeticã fondatã în Australia, spune
foarte clar cã fiecare dintre noi va trebui sã se confrunte cu
monstruoasa arãtare care ºi-a iþit capul:
„Chiar în timp ce citiþi acestea, se efectueazã
pretutindeni în lume implanturi de transpondere în

133

domeniul controlului animalelor. Sunt considerate
un progres ºi fãrã îndoialã cã reprezintã un pas
înainte. Dar într-o zi, cât de curând, tentaculele
acestei tehnologii vor fi folosite în aºa fel încât
inventatorii ei probabil cã nici n-au visat: pentru
instaurarea Guvernului mondial ºi a Noii Ordini
Mondiale a lui Satan.
În prezent, americanii sunt numãraþi cu un sistem
de nouã cifre care le permite sã fie reperaþi oriunde
în þarã prin intermediul computerelor. În curând,
acest sistem va fi înlocuit printr-unul nou, la nivel
mondial, format din 18 cifre, o configuraþie vicleanã
care va înlesni reperarea persoanelor la nivel
internaþional.
O asemenea reþea mondialã îi va ajuta pe liderii
guvernului unic sã repartizeze fiecãrei fiinþe vii un
numãr unic de identificare. Acest sistem de
numãrare de 18 cifre va fi alcãtuit din TREI seturi
distincte de 6 CIFRE fiecare: 6 – 6 – 6!
Coincidenþã? Nu ºi dacã credeþi în profeþiile
biblice.
Implantarea acestui numãr chiar sub pielea
mâinii drepte, aºa cum este proorocitã în
Apocalipsa 13, 16-18, este acum o realitate!
Indivizii astfel numerotaþi foarte uºor pot fi
identificaþi, reperaþi, controlaþi ºi chiar „daþi
dispãruþi”, indiferent ce ar face ºi oriunde ar fi în
lume.
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Aceastã tehnologie va conduce în mod inevitabil
la un sistem totalitar de înrobire a omenirii printr-o
reþea computerizatã globalã. În acest apropiat
SISTEM FINANCIAR ELECTRONIC FÃRÃ
BANI GHEAÞÃ, nimeni nu va putea CUMPÃRA
SAU VINDE nimic de nicãieri, fãrã biocipul Noii
Ordini Mondiale „MARK” implantat pe mânã sau
pe frunte (semnul Fiarei).
Biocipul va constitui filiera prin care se vor purta
toate tranzacþiile financiare. Fãrã el nu vor fi
permise tranzacþii de nici un soi; fãrã el nu vom
avea hranã, îmbrãcãminte, adãpost; odatã folosit la
scarã mondialã, sistemul satanic de înrobire totalã
cu aceste cãtuºe electronice va fi impus tuturor
cetãþenilor Noii Ordini Mondiale. Nimeni nu se va
putea eschiva de la a purta acest „MARK
MARK” (SEMN)
fãrã a fi pedepsit cu moartea… situaþie de tipul:
„ACCEPTÃ sau MORI”!”
Bunul meu amic, Allen Woodham, pune punctul pe i
prin temerile ºi comentariile sale. Sunt convins cã dupã ce va
citi aceastã carte, Proiectul L.U.C.I.D., va fi mai sigur ca
oricând cã zorile noului mileniu se ivesc la orizont însoþite
de o tehnologie ocultã, de un sistem global, computerizat
care îi va pune omului societãþii de mâine o dilemã
fundamentalã: „ACCEPTÃ sau MORI”!

În SUA, antetatorul McVeigh s-a plâns cã armata i-a
implantat un cip computerizat în ºezut. În Anglia, 1995,

135

purtãtorul de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat cã
tânãrul prinþ William, moºtenitor al tronului Marii Britanii,
are un microcip implantat undeva în corp pentru a-i
descuraja pe eventualii rãpitori.

Este necesarã o interpretare profeticã a lucrurilor
În mod regretabil, majoritatea americanilor ºi alþi
oameni vor pieri, fiindcã ei nu cunosc profeþiile ºi nu au
viziunea necesarã asupra evenimentelor pentru a supravieþui.
George Orwell, în 1984, romanul clasic despre un lider
unic ºi un guvern totalitar, a remarcat cã foarte puþini oameni
sunt conºtienþi de maºinaþiunile ºi manipulãrile liderilor. De
aceea poporul, ca întreg, cade victimã unei conspiraþii
colosale din ignoranþã, din apatie, din cauza negãrii realitãþii:
„Numai aceºtia [oamenii incapabili] puteau fi
fãcuþi sã accepte cele mai flagrante violãri ale
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bunului simþ, pentru cã nu pricepeau niciodatã
enormitãþile care li se cereau ºi, nefiind destul de
interesaþi de evenimente, nici nu observau ce se
petrecea de fapt.”∗
Cât de mântuitoare ºi de plinã de viaþã este profeþia
biblicã! Acei ce cred în Cuvântul lui Dumnezeu au o ºansã
mântuitoare faþã de nenumãratele „turme” de oameni
„simpli” [adicã ignoranþi, înºelaþi, apostaþi]. Cel ce-ºi
întemeiazã viaþa pe Sfânta Scripturã prevede rãul atunci când
acesta vine ºi aleargã sã gãseascã mântuire la picioarele
Celui Preaînalt. Aºa cum este consfinþit în Biblie, „Cel
iscusit vede nenorocirea ºi se ascunde, cei simpli trec mai
departe ºi suferã” (Pr 22, 3).

George Orwell, 1984, trad. Mihnea Gafiþa, ed. Univers, Bucureºti,
1991, p. 138.
∗
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CINCI
Semnul misterios al noii ere
Va constitui oare biocipul implantabil, conectat la
reþeaua L.U.C.I.D. din lumea întreagã, punctul de plecare
pentru misteriosul ºi diabolicul semn al Fiarei? Pare foarte
plauzibil. Însã, aºa cum vom vedea, elita care conduce acum
guvernul SUA ºi Naþiunile Unite are ºi alte sisteme
tehnologice pregãtite pentru noi, sisteme care ar putea
pregãti semnul Fiarei.
Martin Anderson, un fost ajutor al lui Reagan, în
prezent membru de vazã al Institutului de Cercetãri Hoover
de la Universitatea Stanford din Palo Ato, California, se
numãrã printre cei care au avertizat în mod repetat publicul
despre ameninþarea la adresa securitãþii ºi intimitãþii
individuale pe care o reprezintã uneltele supertehnologizate
precum bioci-purile implantabile ºi cardurile inteligente ID.
Într-un articol publicat în San Jose Mercury News, care este
distribuit la nivel naþional, Anderson a declarat: „Dacã
miºcarea de forþare a adoptãrii unui card naþional de
identitate reuºeºte, s-ar putea sã asistãm la sfârºitul
intimitãþii în SUA. Toþi vom fi prinºi cu o zgardã
electronicã.”
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În The Washinghton Times, M. Anderson a continuat
avertismentele la adresa dispozitivelor abuzive puse la punct
de guvern; i-a implorat pe americani sã nu creadã
previziunile extrem de optimiste ale politicienilor ºi
birocraþilor, care susþin cã un implant sau un card ID
inteligent – pentru început – va face viaþa mai plãcutã, mai
confortabilã, mai sigurã pentru cetãþeni. În tonuri
ameninþãtoare, Anderson a spus cã vom avea parte exact de
opusul celor prevãzute de politicieni:
„Acest minuscul transponder este un soi de
«tatuaj tehnologic», cu mult mai eficient decât
numerele pe care le aplicau naziºtii pe braþele
deþinuþilor din lagãrele de concentrare ºi care nu
mai puteau fi ºterse…
În principiu nu existã nici o diferenþã între a fi
nevoit sã porþi un microcip încastrat într-un card ID
de plastic în poºetã ºi a avea un mic transponder
implantat în braþ. Principiul conform cãruia Fratele
cel Mare are dreptul sã te urmãreascã îºi gãseºte
aplicare în ambele variante. Singurul lucru care
deosebeºte cele douã tehnici este un strat subþire de
piele.”
Concluziile lui Anderson constituie un avertisment
pentru noi. „Odatã ce discreditãm ideea de viaþã privatã, tot
felul de controale guvernamentale inedite sunt posibile,
lucruri care nici mãcar nu i-au trecut prin gând lui Aldous
Huxley când a scris înfiorãtorul roman Brave New World.”
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Reagan a respins ideea unui card ID
Martin Anderson, în cartea sa Revolution, a dezvãluit
faptul cã în timpul administraþiei Reagan din anii ’80 câþiva
oficiali marcanþi ai cabinetului îl zoreau pe preºedinte sã
adopte decizia implementãrii unui card naþional ID. Motivul
acestei grabe era acela cã un asemenea sistem ar fi pus capãt
imigraþiei ilegale.
Anderson, care pe-atunci era consilier în probleme
interne al preºedintelui ºi a asistat la întâlnirea de mai sus, a
luat cuvântul ºi le-a dat oficialilor ceva de gândit.
„Aº dori sã vã indic un alt mod de a realiza acest lucru
urgent” – le-a spus el, simulând un ton stãpân de sine ºi o
figurã impenetrabilã. „Este mult mai ieftin, nu poate fi
falsificat. Este extrem de uºor, este imposibil de pierdut. Nici
chiar apa nu-l afecteazã.”
„Tot ce avem de fãcut” – a continuat Anderson – „este
sã tatuãm un numãr de identificare pe braþul fiecãruia”.
Anderson vorbea desigur despre tatuajele de identitate. Se
referea de fapt la numerele primite de victimele naziºtilor în
lagãrele de concentrare. Supravieþuitorii încã mai poartã ºi
astãzi îngrozitoarele însemne. Mesajul lui Anderson a reieºit
însã clar din aluzie.
Anderson a descris reacþia stupefiatã a celor prezenþi:
„Au fost câteva gesturi nervoase în jurul meu. Câþiva
membri ai cabinetului arãtau ca pãlmuiþi. Tãcerea s-a
menþinut un timp îndelungat.”
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Secretarul de interne James Watt a pus apoi problema
semnificaþiilor acestor însemne pentru creºtini: ele sunt
considerate Semnul Fiarei (Antihristul) amintit în
Apocalipsa 13, 16-18. Unii creºtini privesc aceste carduri ID
ca un prim pas spre tatuarea ID. Creºtinii conservatori, a
remarcat Watt, constituiau un capital electoral important
pentru R. Reagan.
Preºedintele, care credea în cele profeþite de Biblie, a
surprins semnificaþiile gestului pe care ar fi urmat sã-l facã.
A închis gura celor care erau de faþã printr-o decizie fermã,
respingând propunerea cardului ID cu o remarcã ironicã:
„Poate ar trebui sã-i marcãm pe toþi nou-nãscuþii”.
Un cip în ureche
Propunerea pentru un sistem naþional de carduri ID n-a
mai fost pusã pe tapet în timpul administraþiei Reagan. Dar
în 1993, dupã alegerea lui Bill Clinton în funcþia de
preºedinte, s-a pornit o campanie asiduã de a-i convinge pe
americani sã accepte cãtuºele delicate, supertehnologizate
ale car-durilor ID ºi biocipurilor.
Un consilier prezidenþial care susþine ideea biocipului
este Dr. Mary Jane England, membrã a grupãrii Hillary
pentru reforma în domeniul sãnãtãþii. Adresându-se
publicului într-o conferinþã sponsorizatã de gigantul
computerelor, IBM, desfãºuratã la Palm Springs, California,
în 1994, Mary Jane nu numai cã a lãudat ideea unui card
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naþional ID inteligent, dar a ºi fãcut un înfricoºãtor pas
înainte:
„Cardul este o idee minunatã, dar ºi mai minunat
ar fi sã avem un «cip în ureche» – aºa îi spun eu –,
care sã conþinã toate dosarele medicale ºi care sã
înlesneascã accesul la aceste dosare, chiar ºi atunci
când – sã zicem – aþi fi adus în stare de inconºtienþã
în sala de operaþie. Trebuie sã ne debarasãm de
îngusta concepþie a unui card inteligent propriu-zis ºi
sã punem la lucru tehnologia de care dispunem din
plin.”
Sã nu vã imaginaþi nici mãcar o clipã cã acoliþii lui
Clinton ºi democraþii liberali sunt singurii aflaþi în spatele
acestui plan sinistru de însemnare cu numere, de înrobire cu
tatuaje tehnologice, de urmãrire cu sisteme computerizate
atotvãzãtoare. Satan nu este un democrat; el acþioneazã cu
multã plãcere ºi prin Partidul Republican. Dovada este
discuþia relatatã mai sus de Anderson.
Un membru important al Partidului Republican care a
fãcut propagandã intensã pentru un sistem naþional de
carduri ID este guvernatorul Californiei, Pete Wilson.
Wilson s-a fãcut în mod repetat purtãtorul de cuvânt al
apelului democraþilor pentru Carduri Inteligente ID. Wilson,
ca mulþi alþii, aduce în discuþie spinoasa problemã a
imigraþiei. Un astfel de sistem de carduri va pune capãt
imigraþiei ilegale, afirmã guvernatorul, cãruia i s-au alãturat
în aceastã «altruistã» cursã de obþinere a aprobãrilor pentru

142

sistem Diana Feinstein ºi Barbara Boxer, senatori
californieni ai Partidului Democrat.
Dar oare este criza imigranþilor ilegali o scuzã
convenabilã de-a Fratelui celui Mare pentru a ne strivi sub
cãlcâi drepturile ºi proprietãþile? Enriqueta Ramos, persoanã
oficialã din organizaþia Orange County Community College
(Los Angeles), a avut un ton ameninþãtor când i-a fost cerutã
pãrerea despre propunerea celor trei: Wilson, Feinstein ºi
Boxer. „Un card naþional ID ar putea îndruma Califonia pe o
potecã periculoasã” a afirmat Ramos. „Se va crea un stat
neo-nazist în SUA care va cere cetãþenilor sã se pârascã ºi sã
se urmãreascã unii pe alþii. Apoi o sã ne trezim cã avem aºa,
ca din senin, tatuaje pe corp.”
Visul unui dictator mondial
Ramos ºi alþii, care se opun cardurilor personale ID ºi
controlului uman, prevãd în mod înþelept cã aceste
mecanisme brutale, care distrug intimitatea, ne vor arunca cu
un uriaº salt înapoi în era naziºtilor ºi a lagãrelor de
concentrare. N-ar trebui sã uitãm de altfel cã ºi iluminiºtii ºi
staliniºtii ºi toþi cei supuºi regimului comunist au fost la fel,
dacã nu cumva ºi mai violenþi ºi mai sângeroºi. URSS avea
cardurile ei ID – ºi „noua” Rusie încã le mai are! Este
valabilã afirmaþia ºi pentru China maoistã ºi pentru probabil
mai luminatul popor chinez.
De-a lungul istoriei, toþi tiranii, de orice culoare
politicã sau orientare ideologicã, ºi-au dorit puterea pe care
acum aceste carduri o pot oferi. Ei nu aveau la îndemânã
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decât unelte tehnologice primitive, rudimentare care sã-i
ajute în faptele lor sângeroase. Astãzi însã, pe mãsurã ce ne
apropiem de secolul 21, ºtiinþa a pus la punct aceastã
monstruoasã reþea L.U.C.I.D. ºi alte metode incredibile de
control. Cât de fericit ar fi în demenþa sa un Hitler, un Stalin,
un Lenin, un Mao Tse Dung sã-ºi poatã înarma acoliþii cu
aceste superbe mecanisme capabile sã identifice, sã
urmãreascã, sã anihileze pe proprii cetãþeni.
Proiectul L.U.C.I.D. al NSA, prin toatã magia
tehnologicã, este împlinirea visului unui dictator mondial ºi
un coºmar pentru creºtini ºi patrioþi. Cândva, prooroceºte
Sfânta Scripturã, acel tiran mondial va apãrea la rampã,
însetat de sânge, împins la lucrarea-i josnicã de diavoli care
îl vor poseda.
La ora actualã, lumea este pregãtitã prin minuþioase
planuri pentru sosirea lui Antihrist ºi, chiar dacã în prezent
lucrurile par nemiºcate, ziua nefastã a ascensiunii lui la
putere nu este prea îndepãrtatã.
Fiara care va conduce un guvern mondial
Probabil cel mai înfricoºãtor ºi mai înfiorãtor pasaj al
Scripturii este capitolul 13 al Apocalipsei; acesta înfãþiºeazã
ascensiunea fiarei însetate de sânge, Antihristul, al cãrui
numãr este 666. Biblia reveleazã cã acest fals Mesia va huli
împotriva Domnului ºi „se va rãzboi cu sfinþii” pe care-i va
înfrânge. Iatã profeþia: „ºi i se vor închina ei toþi cei ce
locuiesc pe pãmânt, al cãror nume nu sunt scrise, de la
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întemeierea lumii, în cartea vieþii Mielului celui înjunghiat”
(Ap 13, 8).
Sunt convins cã suntem pe punctul de a vedea
ascensiunea rapidã a acestei Fiare din Apocalipsã. ªtim cã,
de îndatã ce va lua puterea acestui Guvern Unic, Fiara îi va
persecuta cu cruzime pe cei ce vor refuza sã-ºi plece
genunchii înaintea Satanei. Antihristul ºi falsul profet care îl
va însoþi ºi care va fi un lider religios mondial, vor pune în
fiecare bisericã, sinagogã ºi templu al lumii imaginea fiarei.
Atunci ne vom închina imaginii sau vom muri (Ap 13, 15).
Antihristul va domni cu mânã de fier, cãci îi va obliga
pe cetãþeni sã se însemneze cu odiosul Semn:
„ªi ea îi sileºte pe toþi, pe cei mici ºi pe cei mari,
ºi pe cei bogaþi ºi pe cei sãraci, ºi pe cei slobozi ºi
pe cei robi, ca sã-ºi punã semn pe mâna lor cea
dreaptã sau pe frunte, încât nimeni sã nu poatã
cumpãra sau vinde, decât numai cel ce are semnul,
adicã numele fiarei, sau numãrul numelui fiarei”
(Ap 13, 16-17).
În best-sellerul meu, Mystery Mark of the New Age
(Misteriosul Semn al Noii Ere), am dezvãluit planul
incredibil, ocult al Iluminaþilor.
Liderii acestui plan îndeplinesc ordinele lui Satan de a
da fiecãruia oribilul semn. Apocalipsa 13 se va împlini.
Aceastã carte este o expunere ºocantã, este o explicaþie
amãnunþitã a ceea ce ne spune Biblia despre imaginea ºi
semnul Fiarei. În ea veþi descoperi cã unii membri New Age
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au acceptat deja semnul ºi veþi afla cã Satan ºi a sa religie
mondialã vor sã ne facã sã acceptãm în mod voluntar
Semnul.
Nu, Fiara nu trebuie sã ameninþe cu arma pentru ca
omul sã accepte acest semn. Dacã ocultul plan New Age
reuºeºte, fiecare pãmântean va fi realmente fericit sã accepte
semnul pe frunte, pe mâna dreaptã. Îl vor dori cu disperare,
se vor înºirui cu miile la bisericile convertite în capiºtile
idoleºti ale Noii Ere pentru a lua semnul.
ªtiu – pare totul foarte bizar. De fapt, cine, aflându-se
în deplinãtatea facultãþilor sale mintale, ar accepta în mod
voluntar un Semn care îl va condamna la osândã veºnicã?
„…Cine se închinã fiarei ºi chipului ei ºi
primeºte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui,
va bea ºi el din veninul aprinderii lui Dumnezeu,
turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, ºi se va
chinui în foc ºi în pucioasã, înaintea sfinþilor îngeri
ºi înaintea Mielului. ªi fumul chinului lor se suie în
vecii vecilor. ªi nu au odihnã nici ziua nici noaptea
cei ce se închinã fiarei ºi chipului ei ºi oricine
primeºte semnul numelui ei.” (Ap 14, 9-11)
ªi totuºi majoritatea sunt ignoranþi în legãturã cu soarta
lor ºi vor accepta semnul. Profeþia biblicã se va adeveri.
Seminþele adevãrului pot fi culese chiar de pe-acum. Suntem
condiþionaþi prin propagandã New Age ºi control mental.
Simboluri satanice, ca triunghiul profanator ºi pentagrama,
invadeazã ecranele televizoarelor. Se aflã pe copertele
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albumelor rock ºi în reviste ºi ziare. Omenirea este în mod
constant bombardatã cu o nouã paradigmã de gândire ºi este
pregãtitã constant pentru Regatul Noii Ere!
Patronii corporaþiilor slujesc – conºtienþi sau nu –
cauzei lui Antihrist. Un exemplu concludent este reclama
fãcutã de firma de cãrþi de credit Master Card. În Colorado
Christian News, editorul Joann Chiarello Bruso a semnat
recent un articol intitulat „Fratele cel Mare este aici”.
Comentariul este cel puþin revelator:
„ªtiam cã va sosi. Am vorbit despre aceasta ani
de zile. Am discutat cam cum ar arãta, cum va fi
vândut ºi folosit. ªi totuºi, pare prea curând. Luna
trecutã, pe când se afla în Arizona, Andrew,
ginerele meu, a vizionat un spot publicitar foarte
interesant, care a fost difuzat ulterior ºi în Colorado.
O femeie apare pe fundalul alb al unei camere
goale. Pe mãsurã ce numerele îi trec prin cap, ele
sunt citite cu voce tare: asigurãri sociale, cont
bancar, carte de credit, permis de conducere,
asigurare de sãnãtate, telefon, fax etc.
O voce întreabã: «Cum sã le þii minte pe toate?»
Apoi declarã: «Master Card a gãsit soluþia: codul
numeric personal pe un deget».
Camera de luat vederi se concentreazã asupra
dosului mâinii drepte a femeii; ea îºi aratã palma,
iar pe degetul arãtãtor, a cãrui imagine se mãreºte
mult, se vede un model de puncte. Vocea anunþã:
«Semnul dumneavoastrã personal». Apoi anunþã cu
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emfazã: «Master Card vã va dãrui aceasta în
curând!»
Halal marketing! Un nou semn care ne va scuti
de necazul de a memora toate acele numere.
Cardurile pierdute sau furate devin o problemã a
trecutului. Doar prin scanarea degetului,
instantaneu, informaþia necesarã este înregistratã ºi
decodatã. Andrew spune cã aproape a cãzut din
scaun când a vãzut reclama. Deºi semnele ne spun
cã vremea se apropie ºi cã nu suntem prea departe
de aceastã tehnologie, totuºi Andrew a rãmas
surprins cã acest clip a fost difuzat la o orã de
maximã audienþã.”

666 – Un numãr sfânt?
Aºa cum am arãtat în cartea mea Mystery Mark of the
New Age, liderii New Age au început sã spunã maselor cã
666 este „un numãr sfânt, divin”. Ei ne încurajeazã sã ne
plãsmuim în mintea noastrã imaginile unor zei sau zeiþe false
ºi sã venerãm acea imagine. Mai rãu, vorbesc cu pompã
despre marea iniþiere a omenirii în misterioasa religie a Noii
Ere. Culmea acestei iniþieri, spun ei, este acceptarea
Semnului. Dupã ce veþi accepta Semnul, pretind aceºti
învãþãtori mincinoºi, veþi deveni un zeu, o naturã divinã.
Nu pot sã vã dezvãlui în ce fel mi s-a mâhnit inima
când am început, cu ajutorul Dumnezeului nostru, sã
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descâlcesc iþele aºa de încâlcite ale acestui Plan
inimaginabil.
Faptul cã tehnologia oferã metode de control
perfecþionat al omenirii prezise de Apocalipsa este un indiciu
clar cã Antihristul este pe punctul de a-ºi face mutarea finalã
pe tabla de ºah a lumii. Zilele sale sunt pe-aproape:
„ªi m-am uitat ºi iatã un cal alb ºi cel care ºedea
pe el avea un arc; i s-a dat lui cununã ºi a pornit ca
un biruitor sã biruiascã” (Ap 6, 2).
Citatul acesta este plin de rezonanþe profetice.
Capitolul 6 vorbeºte despre cei patru cãlãreþi care seamãnã
moartea. Primul este cãlãreþul pe cal alb, apoi sunt cel roºu,
negru ºi cel galben-vânãt. Ei seamãnã rãzboaie sãlbatice,
moarte, foamete, ciumã, boli, catastrofe naturale, cataclisme
de tot felul. Aceasta este imaginea terorii mondiale, a
vãrsãrii de sânge care va premerge întoarcerea în slavã a lui
Iisus.
Apare un Mântuitor: Omul pe cal alb
Remarcaþi cã primul cãlãreþ vine pe un cal alb. Aceasta
înseamnã cã el va fi în mod universal admirat ºi privit ca un
împãciuitor, un salvator care vine sã mântuie omenirea din
crizele acute ºi problemele care par de nerezolvat ºi ne
macinã. În mod cert, astãzi planeta noastrã este mãcinatã în
toate privinþele. Avem certuri pe probleme de eticã, avem
„epurãri” religioase în Bosnia; avem bande rivale ºi violenþã

149

în orice oraº; cocainã, heroinã, alte droguri care se vând
pretutindeni; rãspândirea ucigaºului virus SIDA. Avem
activitatea sporadicã a teroriºtilor în Israel ºi Liban, aroganþa
represivã a Rusiei faþã de fostele state membre ale URSS. De
asemenea, multe pãrþi ale Africii sunt sfâºiate de anarhie, urã
rasialã, foamete. Piaþa bursierã japonezã ºi valorile monetare
asiatice au intrat într-un colaps. În Europa, cãderea
economicã riscã sã dea lucrurilor o turnurã tragicã. Haosul
financiar mijeºte la orizont. În SUA oamenii se tem cã
deficitul bugetar federal, care aratã ca o sperietoare de rãu
augur, va mãri impozitele ºi ne va arunca pe toþi într-o mare
de datorii.
Majoritatea acestor crize sunt create de guverne
viclene, iar în America de FBI, NSA, CIA, BATF ºi alte
sumedenii de agenþii care finanþeazã în secret ºi
sponsorizeazã terorismul intern, celule comuniste, grupãri
teroriste de soiul naziºtilor, neo-naziºtilor ºi KKK∗.
Terorismul este arma-cheie a guvernului, prin care se
aºteaptã ca masele înfricoºate sã se arunce în braþele aºa-zis
salvatoare ale unui guvern de tip Big Brother. În trecut am
adus dovezi concludente prin casetele video Fascist Terror
Stalking America ºi The Bloodstained Hands of Big Brother
Governement, în care am arãtat cã agenþiile federale,
coordonate de NSA, conduc în mod virtual toate unitãþile
teroriste mondiale. Atentatul de la World Trade Center (New
KKK – Ku-Klux-Klan – grup fundamentalist cu doctrinã bazatã pe
religie, care proceda la epurãri etnice ºi rasiale, acte de terorism ºi
violenþã de neînchipuit, în numele unei justiþii divine (n. tr.).
∗
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York), masacrul de la Oklahoma City ºi multe alte atentate
au fost plãnuite ºi executate de oamenii de încredere ai
guvernului. Rezultatul era previzibil: „opinia publicã”, de
fapt Casa Albã ºi Congresul, au cerut cu insistenþã
promovarea aºa-zisei legi a antiterorismului. Acest proces,
scrie Bob Trefz în Cherith Chronicle, se numeºte „pregãtirea
momelii”. El ne explicã cum se lucreazã:
„Capcana funcþioneazã astfel: legea anti-terorism
ºi taxa anti-terorism promoveazã mãsuri draconice
împotriva celor ce se vor încadra în categoria de
«terorist», recurge la deportarea ºi detenþia celor
care sunt consideraþi «elemente strãine». Cardul
Biometric Universal identificã persoana prin
amprentã, scanarea retinei, ADN. Acest card oferã
posibilitatea identificãrii ºi urmãririi cetãþenilor
pentru implementarea semnului Fiarei. Aceia care
se supun identificãrii de tip biometric pot sã se
supunã la tot felul de verificãri prin care sã fie
etichetaþi ca «cetãþeni». Aceia care refuzã sã se
supunã pot fi imediat consideraþi necetãþeni,
dezertori, pasibili de detenþie sau deportare. Pentru
aceia care cunosc istoria Inchiziþiei medievale ºi
istoria modernã a inchiziþiei Gestapo-ului,
asemãnãrile dintre agenþiile guvernamentale ºi
consolidarea poliþiei politice a Celui de-al Treilea
Reich sunt izbitoare. Calea unui evreu spre detenþie
ºi spre camerele de gazare începea cu înregistrarea.
Acelaºi lucru se pare cã se va întâmpla ºi în
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America. Ne aflãm în vremuri asemãnãtoare celor
în care acoliþii lui Hitler îi arestau pe neaºteptate pe
dizidenþi, cãci în SUA casele oamenilor nevinovaþi
sunt percheziþionate, lucruri personale confiscate
din te-miri-ce motive. Actele legislative strâng funia
în jurul parului, cãci puterea guvernului creºte
foarte mult, iar forþa poliþieneascã este consolidatã.”
Întrucât guvernul produce atâta haos, atâta dezordine,
întrucât trãim în condiþii atât de austere ºi de duºmãnoase,
oamenii de pretutindeni vor cu disperare un conducãtor, un
erou, un om care sã punã lucrurile în ordine – un om pe un
cal alb. ªi foarte mulþi, instigaþi de o presã aflatã în mâna
Iluminaþilor, cer ca acest om sã fie în vârful unei organizaþii
mondiale.
Apocalipsa ne spune cã acest cãlãreþ alb are un arc:
adicã are la îndemânã puterea militarã necesarã pentru a se
rãzboi ºi a aduce pacea. Vedem de asemenea cã i s-a dat o
cununã. De aceea, el va avea ºi puterea politicã necesarã
pentru a-ºi duce la bun sfârºit rolul de cuceritor mondial.
Ultimele aranjamente pentru ca cele scrise mai sus sã
se împlineascã se fac ºi sunt aproape isprãvite. Planeta ºi
locuitorii ei au fost prostiþi, condiþionaþi. Este timpul.
Complotul Naþiunilor Unite
ONU este principala scenã a demersurilor ce premerg
dramaticul final al omenirii. Secretarul General al ONU,
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egipteanul Boutros Boutros-Ghali, a solicitat ca organizaþia
sã posede propria Armatã Mondialã. Pacea globalã, susþine
Boutros-Ghali, se face numai prin þeava armelor ºi prin
lansarea proiectilelor.
Nenumãrate apeluri de pretutindeni au cerut ca ONU
sã intervinã prin puterea armatã ºi sã rezolve violenþele ºi
rebeliunile localizate în diferite puncte fierbinþi ale globului.
Somalia trebuie hrãnitã, Irak-ul îmblânzit, Angola pacificatã,
Bosnia scutitã de epurãrile etnice, Africa de Sud vindecatã
de ura interrasialã.
Unii au sugerat ca ONU sã-ºi trimitã beretele albastre
în Los Angeles, Chicago, Houston ºi în alte oraºe din
America în eventualitatea unor dezordini. Motivul este cã
autoritãþile locale nu sunt de încredere.
La Rio de Janeiro, activiºtii ecologiºti au cerut în
cadrul Summitului Terrei ca naþiunile bogate sã înãspreascã
regimul de taxe, iar banii sã fie cedaþi, prin intermediul
ONU, þãrilor Lumii a Treia, ale cãror medii naturale au fost –
se presupune – poluate de SUA ºi de alte þãri din Vest. ONU
trebuie sã aibã autoritatea de a acþiona ca poliþie ecologicã
mondialã, fãrã a þine cont de graniþele interstatale, pedepsind
pe cei ce polueazã ºi amendându-i pe cetãþenii „vinovaþi”.
Da, ONU trebuie sã fie poliþia ecologicã a planetei.
Se urmãreºte crearea unei Armate Mondiale
Dorinþa ca ONU sã-ºi aibã propria armatã capãtã
proporþii epidemice. Mai întâi Boutros-Ghali a fãcut publicã
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schiþa generalã a planului unei asemenea forþe armate. Apoi
George Bush i-a sãrit în ajutor plasând în Somalia trupe
SUA sub auspiciile ONU. Fostul preºedinte Ronald Reagan
a primit ordin din partea Frãþiei Secrete a Iluminaþilor sã
susþinã discursuri în favoarea unei armate a ONU. ªi-a
debutat campania în 4 decembrie 1993 la Universitatea
Oxford din Anglia. Bill Clinton a primit ºi el o astfel de
solicitare. Între timp, marioneta Noii Ordini Mondiale,
Mihail Gorbaciov, susþine linia trasatã de ONU cu ocazia
fiecãrei apariþii în public.
În curând, de nu va fi opritã, Frãþia Secretã va câºtiga
prin intermediul forþelor armate ale ONU controlul militar
total asupra întregului glob. Elita intenþioneazã sã transforme
mândria Americii, adicã Armata, Flota, Forþele Aeriene,
Marina militarã, Paza de Coastã în ramuri neînsemnate din
arborele stufos, compact al noii reþele mondiale de menþinere
a pãcii.
Liderii Frãþiei Secrete vor deþine controlul total, iar
Constituþia Americii nu va mai valora nici cât o ceapã
degeratã.
De necrezut, veþi spune, nu? Ei bine, luaþi aminte. Vor
fi un guvern mondial ºi o armatã a sa pentru cã Sfânta
Scripturã spune astfel (Ap 13, Ap 17).
Numai ONU are puterea sã facã acest
acest lucru
Problemele mondiale par de nerezolvat, dacã nu se va
ivi un guvern mondial ºi chiar o religie unicã, aºa cum susþin
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„experþii”. Numai o organizaþie atotputernicã, agresivã poate
îndeplini un lucru de asemenea proporþii.
De aceea, la Fulton, Missouri, în 1992, M. Gorbaciov a
propus crearea unui Guvern Mondial. Alþi lideri mondiali au
îmbrãþiºat repede ideea. Acelaºi lucru s-a întâmplat în 1996
la Summitul Naþiunilor lumii. Foarte semnificativ, unul
dintre cei ce au participat la acest summit gãzduit de
Gorbaciov a fost miliardarul Bill Gates, fondator al
Microsoft, corporaþia care va furniza suportul tehnologic
pentru reþeaua L.U.C.I.D.

E nevoie disperatã de un lider puternic:
Anti
Antihristul
În mod normal, aceastã organizaþie mai puternicã,
structuratã ca Un Guvern Mondial, va avea nevoie de un
lider, unul foarte capabil, un om uluitor de competent, în
stare sã conducã o armatã mondialã, un serviciu de spionaj
planetar, o forþã poliþieneascã ecologicã de aceeaºi
anvergurã, o agenþie de informaþii ajustatã la dimensiunile
ONU, mult mai infamã decât CIA sau KGB. Va trebui sã fie
un om autoritar, care sã solicite totuºi ºi sã asculte directivele
Consiliului Înþelepþilor.
Credeþi-mã, elita Iluminaþilor are la îndemânã omul
potrivit pentru aceastã poziþie nouã de Führer al lumii. Nu
cumva tocmai de aceea însãºi propria lor agenþie, Consiliul
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de Relaþii Externe (CFR), are o siglã ciudatã, dar foarte
revelatoare: Un om ce cãlãreºte pe un cal alb?
Sigla CFR, aºa cum apare ea pe coperta jurnalului
acestei organizaþii, înfãþiºeazã un cãlãreþ puternic, viril, gol,
aºezat pe un superb armãsar alb. El are mâna întinsã cu
putere în sus, într-o sfidãtoare dovadã de victorie ºi triumf.
Observaþi, însã, gestul pe care-l face cu degetele mâinii. Mi
se pare mie sau degetele sale simbolizeazã acel semn ocult,
închipuind coarnele diavolului?
Acum un sfert de secol, liderul european Henri Spaak,
pe atunci secretar general al NATO, într-un moment de
frustrare ºi deznãdejde a strigat: „Ne-am sãturat de soluþii
provizorii la problemele noastre. Daþi-ne un om – chiar de-ar
fi diavol sau zeu – ºi îl vom asculta!”
Astãzi însã, pe mãsurã ce ne apropiem de zorile celui
de-al treilea mileniu creºtin, dorinþa lui Henri Spaak e pe
cale de a fi împlinitã. Strigãtul sãu va primi rãspuns.
Cãlãreþul va încãleca în curând pe calul sãu alb. El va
conduce o foarte puternicã ºi severã Armatã Mondialã, va fi
preºedinte al unei organizaþii Naþiunile Unite, va fi un ochi
atoatevãzãtor, scrutând cele patru colþuri ale planetei.
Constituþia SUA, codul nostru moral ºi legislativ pentru mai
mult de 2 secole, este datã încet la o parte. Protestele
patrioþilor americani nu sunt luate în seamã. Guvernul
Mondial visat ºi construit cu eforturi uriaºe de Iluminaþi se
zãreºte la orizont. Marele plan al Masonilor ºi al Grupului
Bilderberger este încununat de succes.
Ascultaþi însã cu atenþie: Auziþi? – este ecoul Vocii
cutremurãtoare care i-a vorbit Apostolului Ioan în Insula
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Patmos, cu douã milenii în urmã, Voce care a dezvãluit un
adevãr uluitor: „…iatã un cal galben-vânãt ºi numele celui ce
ºedea pe el era: Moartea; ºi iadul se þinea dupã el” (Ap 6, 8).

Singurele mijloace de a scãpa
Cine poate oare scãpa de semnul Fiarei? Rãspunsul îl
gãsim în Sfânta Scripturã: doar cei care au sufletele
pecetluite cu harul Duhului Sfânt al Dumnezeului celui Viu.
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Acesta este mesajul pe care Domnul nostru Iisus
Hristos, Mântuitorul nostru, doreºte sã-l audã aceastã lume
rãtãcitã, amarnic înºelatã de minciunile ºi defãimãrile
Iluminaþilor Noii Ere. Dumnezeu doreºte ca nimeni sã nu
piarã. Ne iubeºte atât, încât ºi pe Fiul Sãu Cel Unul Nãscut
L-a dat spre iertarea noastrã. Toþi cei ce resping aceastã
chemare ºi dovadã vie de dragoste din partea Domnului ºi se
rãzvrãtesc împotriva Voinþei Sale ºi a Cuvântului Sãu nu vor
putea scãpa de Fiarã ºi de Semnul ei.
Vã rog, mergeþi pe strãzi, între oameni, imploraþi-i sã
se întoarcã la Hristos. Vremea e târzie. Fiara ºi-a început
drumul spre þinta finalã. Precum oile pierdute, milioane îl
vor urma pe acest Mesia al Noii Ere, spre a lor pierzanie. ªi
totuºi, cuvintele cutremurãtoare ale Domnului Iisus Hristos
rãsunã cu putere de-a lungul secolelor:

„Adevãrat, adevãrat zic vouã: Cel ce ascultã
cuvântul Meu ºi crede în Cel ce M-a trimis are viaþã
veºnicã ºi la judecatã nu va veni, ci s-a mutat din
moarte la viaþã” (In 5, 24).
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ªASE

ISO 9000: Programul de marcare
a tuturor celor ce se închinã lui
Mamona cu numãrul Fiarei
„Nimeni nu poate sã slujeascã la doi domni”, a spus
Domnul nostru Iisus Hristos. „Nu puteþi sã slujiþi lui
Dumnezeu ºi lui mamona” (Mt 6, 24). Prin aceste cuvinte,
Mântuitorul a afirmat rãspicat faptul cã lucrurile superioare,
înãlþãtoare sunt de la Duhul Sfânt, în timp ce lucrurile
lumeºti – mamona – vin de la vrãjmaºul. Dumnezeu este
suveranul absolut, El l-a înfrânt pe vrãjmaº, dar, potrivit voii
Sale, îi permite lui Satan sã-ºi mai facã lucrarea o bucatã de
vreme. De aceea Sfânta Scripturã spune cã, pânã la a doua
venire a lui Hristos, Satan este „stãpânitorul lumii acesteia”.
Dar creºtinii îl pot învinge, întrucât el este stãpân vremelnic
ºi toate bunurile acestei lumi (mamona) (bogãþia
bogãþia ºi lãcomia
de bani)
bani sunt controlate de diavol prin marionetele sale
umane.
ªtiind acestea, pare de necrezut faptul cã elita
economicã ºi financiarã a planetei noastre a scos la ivealã un
nou sistem de control minuþios al tuturor bogãþiilor lumii.
Denumit sistemul de certificare a calitãþii ISO 9000,
9000 acest
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sistem priveºte orice producãtor de bunuri ºi orice
comerciant. Cred cã ISO 9000 va juca un rol decisiv în
cadrul Proiectului L.U.C.I.D.
Oare ce simbolizeazã cele patru cifre: „9 – 0 – 0 – 0”?
În ocultism nouã este întruchiparea diavolului, simbolul sãu.
În numãrul nouã este de fapt condensat numãrul 666!
Ocultiºtii adunã cele trei cifre, 6 + 6 + 6, obþinând 18. Apoi
adunã 1 cu 8 ºi rezultã 9, aºa încât cifra 9 este o altã formã
ocultã a lui 666, numãrul diavolului.
Cei trei de zero reprezintã probabil treimea
blasfemiatoare a lui Satan – trei cercuri sau trei sori.
Poate reprezenta acest sistem – ISO9000 – sistemul
proorocit de Sfânta Scripturã prin care Fiara va pune
stãpânire pe bogãþia acestei lumi, pe care o va gestiona dupã
bunul plac în scopuri oculte?
ISO 9000 devine standardul universal
Aproape fiecare om de afaceri din orice ramurã
economicã a aflat ºi ºtie multe despre programul ISO 9000.
În curând, în jurul anului 2000, nimeni de pe planetã – fie el
o companie sau un individ – nu va mai fi în stare sã producã
ºi sã vândã bunuri fãrã aprobarea ºi certificatul ISO 9000.
Într-un ziar industrial, American Papermaker, Jackie
Cox noteazã: „ISO 9000 a devenit standardul minim pentru a
face afaceri în lumea întreagã, atât în anii 1990 cât ºi
ulterior”. Sue Jackson, consultant al Centrului de Tehnologie
ºi Calitate al Corporaþiei Du Pont, adaugã: „ISO 9000 este
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sistemul de certificare a calitãþii pe care companiile – fie ele
fabrici sau orice tip de intermediari – vor trebui sã-l aibã
dacã doresc sã facã afaceri în USA, în Uniunea Europeanã
sau în toatã lumea”.
Peste 100 de þãri au adoptat deja standardele de calitate
ale programului ISO 9000. Bazele sistemului ISO 9000 le
aflãm în Europa, ele fiind puse prin deciziile secrete ale
Grupului Bilderberger,
Bilderberger o grupare secretã a celor mai bogaþi
ºi mai influenþi 125 de industriaºi ºi bancheri de pe planetã.
La început, adoptarea standardelor ISO 9000 a fost o
chestiune „voluntarã”, însã planurile actuale vor face astfel
încât, pânã prin 1999, adoptarea lor sã fie obligatorie.
obligatorie Aºa
cum doresc dumnealor, ISO 9000 devine foarte repede
unicul standard, unica normã de efectuare a tranzacþiilor pe
întreaga planetã.
Cei putred de bogaþi intenþioneazã sã-i înlãture prin
orice metode pe întreprinzãtorii ºi pe producãtorii mici sau
mari care nu vor adera la planul lor de þinere sub o strictã
evidenþã a tuturor celor ce produc bogãþii. Acum ne vine în
minte pasajul de la Apocalipsa 18,
18 care rezumã colapsul
comercial al Babilonului:
„ªi a strigat, cu glas puternic ºi a zis: A cãzut! A
cãzut Babilonul cel mare ºi a ajuns locaº demonilor,
închisoare tuturor duhurilor necurate, ºi închisoare
tuturor pãsãrilor spurcate ºi urâte. […]
ªi neguþãtorii lumii plâng ºi se tânguiesc asupra
ei, cãci nimeni nu mai cumpãrã marfa lor,
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Marfã de aur ºi de argint, pietre preþioase ºi
mãrgãritare, vison ºi porfirã, mãtase ºi stofã
stacojie, tot felul de lemn bine mirositor ºi tot felul
de lucruri de fildeº, de lemn de mare preþ ºi marfã
de aramã ºi de fier ºi de marmurã,

ªi scorþiºoarã ºi balsam ºi mirodenii ºi mir ºi
tãmâie ºi vin ºi untdelemn ºi fãinã de grâu curat ºi
grâu ºi vite ºi oi ºi cai ºi cãruþe ºi trupuri ºi suflete
de oameni.
ªi roadele cele dorite de sufletul tãu s-au dus de
la tine ºi toate cele grase ºi strãlucite au pierit de la
tine ºi niciodatã nu le vor mai gãsi.
Iar neguþãtorii de aceste lucruri, care s-au
îmbogãþit de pe urma ei, vor sta departe, de frica
chinurilor ei, plângând ºi tânguindu-se,
ªi zicând: Vai! Vai! Cetatea cea mare, cea
înveºmântatã în vison ºi în porfirã ºi în stofã
stacojie ºi împodobitã cu aur ºi cu pietre scumpe ºi
cu mãrgãritare! Cã într-un ceas s-a pustiit atâta
bogãþie!
ªi toþi cârmacii ºi toþi cei ce plutesc pe mare ºi
corãbierii ºi toþi câþi lucreazã pe mare stãteau
departe,
ªi strigau, uitându-se la fumul focului în care
ardea, zicând: Care cetate era asemenea cu cetatea
cea mare!
ªi îºi puneau þãrânã pe capetele lor ºi strigau
plângând ºi tânguindu-se ºi zicând: Vai! Vai!
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Cetatea cea mare, în care s-au îmbogãþit din
comorile ei toþi cei ce þin corãbii pe mare, cã într-un
ceas s-a pustiit!”
(Ap 18; 2, 11-19)
De aceea vedem cã sistemul universal de comerþ
neîngrãdit de la sfârºitul veacurilor nu este liber deloc. El
este controlat. ISO 9000 va garanta acest control, aºa cum
atestã un expert industrial:
„Agenþiile guvernamentale adoptã standardul
ISO 9000. Departamentul Apãrãrii, NATO, FDA ºiau anunþat intenþia de a adopta ISO 9000, precum ºi
unele cerinþe su
suplimentare.”
plimentare.
Este necesarã înregistrarea computerizatã
prin INTERNET
Un director de la Departamentul Apãrãrii, persoanã
sus-pusã ºi prieten al meu, mi-a comunicat strict confidenþial
cã „prin intermediul reþelei de comerþ electronic (Electronic
Commerce Internet), Guvernul federal a declarat cã toate
tranzacþiile comerciale trebuie sã fie efectuate în mod
electronic, prin internet, pânã în anul 2000.” Mai mult,
prietenul meu adaugã cã „guvernul federal va solicita în
curând tuturor pãrþilor contractante sã fie înregistrate într-un
sistem CCR (Sistem Centralizat de Evidenþã a Pãrþilor
contractante)”. Asta înseamnã de fapt cã toate persoanele ºi
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companiile care fac afaceri cu guvernul trebuie sã posede ºi
sã foloseascã un anumit numãr, un cod, denumit Numãr al
Partenerului de Afaceri (Trading Partner Number). „Dacã nu
au un astfel de numãr”,
numãr avertizeazã el, „ei nu vor putea sub
nici un chip sã-ºi vândã produsele, punct!”
Închipuiþi-vã! Fie cã produceþi un raft, un ºurub, un
ceas, un ciocan sau o ladã de gunoi, nu veþi avea acces pe
piaþã dacã locul de producþie (garaj sau atelier domestic) nu
va primi semnul ISO 9000 de certificare a calitãþii. Chiar ºi
dupã aceea, veþi avea nevoie de un Trading Partner Number
(TPN
TPN), va trebui sã înregistraþi TPN-ul, sã autentificaþi
tranzacþiile prin folosirea unui sistem computerizat, global;
de fapt veþi fi înglobat în reþeaua L.U.C.I.D.!
Mare sau mic, fiecare producãtor trebuie sã intre pe
uºa cea strâmtã, aducând la îndeplinire profeþia Sfintei
Scripturi cum cã Fiara „îi sileºte pe toþi, pe cei mici ºi pe cei
mari, ºi pe cei bogaþi ºi pe cei sãraci, ºi pe cei slobozi ºi pe
cei robi, ca sã-ºi punã semn pe mâna lor cea dreaptã sau pe
frunte, încât nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde, decât
numai cel ce are semnul…” (Ap 13, 16-17). Rudolph G.
Boznak scrie în revista Industrial Engineering, vorbind
despre un producãtor internaþional de computere care „a aflat
alarmat” cã, din cauza ISO 9000, riscã sã piardã 1,5 miliarde
de dolari de pe piaþa europeanã. Corporaþia sa a fost aspru
avertizatã: „Obþine certificatul ISO 9000 pentru produsele
tale sau dai faliment!”
Între timp companiile care au admis ºi s-au alãturat
inevitabil cursei pentru obþinerea ISO 9000 beneficiazã de
avantajele timpurii ale unei clientele rãspândite pe tot globul.
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O corporaþie, INTERTEK, susþine cu emfazã în clipurile sale
publicitare cã produsele sale sunt „certificate prin sistemul
ISO 9000”. Un spot publicitar apãrut în reviste acum 5 ani
proclama: „Cu
Cu INTERTEK, nu veþi fi respins pe nici unul
din cele 7 continente!”
continente! În acel afiº, INTERTEK trâmbiþa
acest mesaj:
„Intertek este una dintre primele companii americane cu certificat
ISO 9000. Aceasta face ca semnul nostru de garantare a calitãþii sã fie
imediat recunoscut în întreaga lume. Din ce în ce mai multe þãri solicitã
aceste standarde riguroase, astfel încât certificatul nostru ISO 9000 va fi
din ce în ce mai important pentru oricine face comerþ peste hotare. Cu
semnul corporaþiei Intertek, numele companiei dumneavoastrã se va
bucura de un important respect ºi de facilitãþile acordate unui semn de
prestigiu. Fãrã acest semn, veþi risca sã fiþi respins oriunde în lume.”

Este necesarã o supraveghere continuã
Iatã cum funcþioneazã programul ISO 9000, aºa cum
este el explicat în reviste industriale de prestigiu:
„Procesul de certificare a calitãþii cu acest indice
– ISO 9000 – indicã un al treilea membru, pe lângã
cei doi care desfãºoarã acþiunea de comerþ. Un
membru acreditat desfãºoarã o expertizã a calitãþii
produselor unei anumite corporaþii. Corporaþiile
trebuie sã deþinã evidenþa cã sistemul lor a primit
certificatul de calitate… Odatã primit, are loc un
proces de supraveghere de 2 ori pe an pentru a se
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asigura îndeplinirea condiþiilor ºi schimbãrilor
impuse de sistemul ISO 9000.”
Donald W. Marquardt, semnând în revista
Management Review, afirmã cã este scumpã obþinerea
certificatului ISO 9000: „Expertiza poate dura chiar ºi un an
ºi poate sã coste 100.000 $ ºi chiar mai mult”.
Însã dacã nu aveþi aprobarea ISO 9000, vã poate costa
chiar ºi mai mult. În cele din urmã veþi fi exclus de pe piaþã.
Neil Maltra de la VOLVO spune cã cei care doresc sã
încheie contracte cu firma aceasta ºi nu dispun de certificatul
ISO 9000 sunt trimiºi în altã parte. El explicã: „Pe furnizorii
potenþiali care ne sunã noi îi întrebãm: «Aveþi sigla ISO
9000?». Dacã rãspund negativ, le spunem sã revinã dupã ceºi vor primi certificatul de calitate.”
Cine este de fapt în spatele lui ISO 9000?
Cine conduce programul ISO 9000? Revista Training,
într-un articol intitulat „Ce ar trebui sã aflaþi despre ISO
9000”, ne informeazã cã „standardele programului ISO 9000
au fost dezvoltate, fixate în decursul anilor 1980 de
Organizaþia Internaþionalã de Standardizare (International
Organization for Standardization = IOS)”.
IOS
Revista Quality, o altã sursã de informaþie din
domeniul industriei, explicã faptul cã un grup intitulat
Consiliul Naþional de Acreditare a Factorilor de Control
(NACCB
NACCB) cu sediul la Londra, este organizaþia oficialã de
aprobare ºi aplicare a sistemului ISO 9000. Cu toate acestea
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aflãm cã în America, de exemplu, Societatea Americanã
pentru Controlul Calitãþii (ASQC
ASQC) din Milwaukee,
Wisconsin, ºi Institutul American pentru Standarde
Naþionale (ANSI
ANSI) din New York deþin aceeaºi autoritate ca
ºi NACBB ºi IOS.
IOS
Filtrând toate aceste informaþii, descoperim de fapt cã
doar patru organizaþii enigmatice, funcþionând sub sigle
ciudate ca IOS,
IOS NACCB,
NACCB ASQC ºi ANSI,
ANSI vor exercita de
fapt puterea ºi controlul absolut asupra proceselor de
vânzare-cumpãrare ale lumii! ªi totuºi, ce sunt aceste
organizaþii? Cine sunt ele? Cine le-a pus la cale? Cine le
controleazã? Cine le-a conferit aceastã autoritate?
Programul «Six«Six-Sigma Quality»
Pentru a-ºi mãri ºi mai mult controlul asupra pieþii
mondiale, pe lângã programul ISO 9000, magnaþii industriei
globale au pus la punct un alt aºa-zis sistem de control al
«calitãþii». În secþiunea economicã a ziarului USA Today,
aflãm un articol intitulat „Companiile americane tind spre
perfecþiune”. Reporterul John Hillkirk a explicat recent cã
cele mai puternice firme mondiale solicitã ceva denumit
„six-sigma quality”.
Numeroase companii-gigant implicate în solicitarea
insistentã a programului six-sigma sunt – întâmplãtor? –
membri activi în Consiliul Relaþiilor Externe, Comisia
Trilateralã ºi alte organizaþii specifice noii ordini mondiale.
Motorola, de pildã, ºi-a construit în propriul sãu sediu un
Institut de control al calitãþii Six-Sigma. Alte corporaþii
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active implicate sunt: Eastman Kodak, L.L. Bean, IBM,
Texas Instruments, Fuji, Digital Equipment.
Dar ce înseamnã mai precis „six-sigma”? Sincer, nu
ºtiu sã vã explic, dar fatidicul numãr ºase se iveºte din ce în
ce mai des în zilele noastre, nu-i aºa?
Se adoptã codul baric universal
Un alt mecanism de control folosit la scarã mondialã
este codul baric. Vedem cã el este folosit pretutindeni pe
bunurile din magazine ºi în sistemele de inventariere ale
marilor companii. Însã ºtiaþi cã, o datã în plus, Iluminaþii au
forþat organizaþiile internaþionale sã supravegheze
standardizarea ºi adoptarea pe întreg globul pãmântesc a
sistemului de cod baric? În 1991, de la Bruxelles, Belgia, a
ieºit vorbã cã douã grupãri, Consiliul Codului Universal
(UCC) ºi Asociaþia Internaþionalã de Inventariere a
Articolelor (EAN), au pus la punct standarde noi sub formã
de coduri barice spre a fi folosite în distribuirea la scarã
mondialã a produselor industriale, comerciale, farmaceutice
etc. Pânã acum fiecare naþiune ºi-a stabilit propriile
standarde în ceea ce priveºte codurile comerciale, însã din ce
în ce mai multe companii transnaþionale vor adopta sistemele
globale de evidenþã ºi codificare a produselor.
Organizaþia mondialã a comerþului (WTO)
Recent alcãtuita organizaþie mondialã a comerþului
(WTO), creatã de Congresul SUA, prin intermediul
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acordului GATT va strânge ºi mai tare ºuruburile ISO 9000,
six-sigma ºi cod baric. De fapt este limpede ca lumina zilei
cã ne îndreptãm spre o erã întunecatã în care nici un om nu
va putea sã vândã sau sã cumpere dacã nu are semnul,
numele sau numãrul Fiarei. Proorocia Scripturilor se va
împlini într-un mod extraordinar chiar sub ochii nepãsãtori ai
unei lumi împietrite în rãu.
Combinând prin intermediul Proiectului L.U.C.I.D.
Cardul Biometric Universal cu sistemul global de control
uman, cu standardul ISO 9000 ºi cu celelalte, Guvernul
Mondial se aratã la orizont, hidos ºi cu nenumãrate mijloace
de înrobire a omului. Tot ceea ce credeam cã ne aparþine –
pânã ºi trupul nostru – va fi de fapt al Fiarei.
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Bani pãtaþi de sânge: profiturile corporaþiilor
ºi producerea roboþilor umani
Ne apropiem cu repeziciune de o epocã de înrobire a
omului, de o erã neagrã a tehnicii? Aºa cum am scris în
Cercul Intrigii ºi în alte cãrþi, oamenii care compun cercul
intern al Iluminaþilor au un plan pentru fiecare dintre cei 6
miliarde de locuitori ai planetei. Implementarea acestui plan
nu întâmpinã cine ºtie ce dificultãþi, cãci ei se bucurã de
sprijinul total al celor mai extinse ºi mai puternice corporaþii
producãtoare de tehnicã. Cel mai important susþinãtor al
acelora este gigantul între giganþi, AT&T, care va aduce o
contribuþie importantã la Autostrada Informaþionalã care se
definitiveazã acum spre a grãbi implementarea Proiectului
L.U.C.I.D.
Recent s-a dat publicitãþii faptul cã AT&T se va diviza
în trei companii relativ independente. Una dintre cele trei –
cea care pânã nu demult se numea Bell Laboratoires – a fost
proaspãt rebotezatã Lucent Tehnologies.
Tehnologies
Dar oare are odrasla AT&T-ului „corniþe”? Are
numele LUCENT vreo legãturã cu numele LUCIFER?
LUCIFER Se
poate cumva ca, aºa cum a sugerat un autor, LUCENT sã
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semnifice de fapt LUCifer’s
LUC
ENTerprise
ENT
(Întreprinderea lui
Lucifer)?
În Sfânta Scripturã Lucifer este numit „fiu al zorilor”.
Se spune cã apare adesea sub formã de „înger de luminã”. În
vechime el era adorat de pãgâni ca fiind „Zeul Soare, Cel
Iluminat, Zeul Luminii”.
Grupurile moderne ºi contemporane de francmasoni ºi
adepþi New Age perpetueazã aceastã idolatrie a lui Lucifer.
O organizaþie de frunte a Noii Ere este Lucis Trust.
Trust Ultimul
fondator, Alice Bailey, îl slãvea pe încornorat ca fiind „cel
ce revarsã lumina”, „cel ce strãluceºte”. El este, trâmbiþa ea,
„Luminãtorul” omenirii.
De când gruparea ocultã a lui Bailey l-a proslãvit pe
Lucifer ca fiind Luminãtorul umanitãþii, iar francmasoneria
l-a propovãduit ºi ea prin religia ei de sorginte egipteanã, am
început sã cred cã adevãrata semnificaþie a numelui LUCIS
este Lucifer + ISIS (ISIS
ISIS era Zeiþa Mamã a Egiptenilor). De
aceea, LUC + IS = LUCIS. Faptul cã Lucis este combinaþia
de mai sus îl atestã apariþia în 1922 a Trustului Lucis sub
denumirea de atunci de Lucifer Publishing.
Publishing
Lucent înseamnã „luminã orbitoare∗”
Acum citiþi cu atenþie articolul de mai jos publicat în
USA Today, 6 februarie 1996, ºi intitulat „AT&T îºi
În original „glowing with light” = luminã incandescentã, aprinsã,
dogoritoare, fierbinte.
∗
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denumeºte odorul «Lucent»”. Remarcaþi mai ales declaraþia
revelatoare a AT&T cum cã denumirea companiei sale
adiacente,
Lucent,
înseamnã
„luminã
arzãtoare,
incandescentã”.
Simbolul noii ºi puternicei corporaþii este un cerc
[disc] roºu cu marginile neregulate. Cea mai recentã carte a
mea despre Iluminaþi, Circle of Intrigue, scoate la ivealã
multiplele semnificaþii ale cercului incandescent. Printre
sursele pe care le-am citat în cartea mea se numãrã ºi tratatul
clasic al lui Hislop: Cele douã Babilonuri. Hislop a scris: „În
strãvechiul Babilon, Regele… un fel de Antihrist… era
adorat cãci era Zeul-soare… Iluminãtorul lumii materiale ºi
al celei spirituale…”
Pentru ocultiºti, cercul reprezintã zeitatea lor
diavoleascã, marele ºi înfricoºatul ªarpe-Soare. Soarele roºu,
incandescent sau cercul sunt simboluri ale lui. Sfânta
Scripturã vorbeºte despre „balaurul mare roºu” ºi despre
fiara stacojie (coloratã în roºu de fapt): Apocalipsa 12, 3 ºi
17, 3-5. Ce interesant cã sigla Lucent Tehnologies este un
cerc roºu! La fel de interesant este ºi articolul din USA
Today: „AT&T sperã cã numele ºi sigla vor ilumina
conºtiinþele”.
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O simplã coincidenþã?
Alegerea nefericitã a acestui nume (LUC
LUCent =
LUCifer?)
LUC
pentru noua companie este o simplã coincidenþã.
Fãrã dovezi clare nu putem, bineînþeles, sã atribuim intenþii
rele acestor oameni. Se poate ca limbajul ºi terminologia cu
conotaþii oculte folositã de cei de la AT&T – expresii ca
„iluminarea conºtiinþei” ºi „luminã strãlucitoare” – sã fie pur
întâmplãtoare. Dar asociate cu opþiunea AT&T-ului pentru
acest cerc înflãcãrat roºu, atât de evident pãgân, aceste
elemente seamãnã suspiciune, ridicã semne de întrebare.
Pentru a accentua aceste temeri, câteva zile înainte de
publicarea anunþului din USA Today, denominaþiunea
noastrã (Living Truth) a fost sunatã de un manager de la
AT&T care este creºtin ºi care ºi-a exprimat oroarea faþã de
ceea ce fãcuse compania sa; el a declarat fãrã echivoc:
„mulþi angajaþi ai companiei bãnuiesc cã se urmãresc scopuri
diabolice prin numele ales, Lucent”.
El a semnalat o posibilã legãturã între simbolul ales de
Lucent Technologies ºi scopurile oculte ale Iluminaþilor,
revelate în cartea Circle of Intrigue.
În excelenta sa publicaþie, Mesagerul de la Miezul
Nopþii, cercetãtorul creºtin Des Griffin, autor al Celui de-al
4-lea Reich al celor bogaþi ºi al Coborârii în Sclavie ºi-a
exprimat recent îngrijorarea privind aspectele de mai sus. El
a remarcat mai ales sensurile ascunse ale simbolului:
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„Cei care sunt la curent cu semiotica New Age ºi
ocultã înþeleg ce zace dincolo de toate acestea.
Liderii îºi condenseazã de fapt intenþiile într-un
simbol super-codificat. Cu cât mai sus este în
ierarhie ºi cu cât este mai învãþat, cu atât mai multe
sensuri extrage un om din aceste simboluri deloc
inocente.
O semnificaþie a inelului roºu este soarele
invincibil (care, timp de ani întregi, a fost afiºat în
majuscula „O” din Mobil∗). Se crede cã soarele este
dãtãtorul ºi susþinãtorul vieþii. Cei ce ºtiu acest lucru
considerã cã lumina solarã îl reprezintã de fapt pe
Lucifer. Numele Lucifer semnificã „luminã” în
latinã, aºa cum se tâlcuieºte ºi Lucent.
O explorare mai adâncã a acestei doctrine, care a
fost ascunsã de public pânã acum, ne spune cã
lumina înseamnã cunoaºtere. Aºa cum credeau cei
din vechime, acei care posedã cunoaºterea le sunt
superiori celorlalþi ºi de aceea meritã ºi chiar sunt
datori sã-i domine prin cunoaºtere pe cei care nu o
posedã. Aceste suflete „sãrace”, „neiluminate”, ar fi
desigur recunoscãtoare sã aibã parte de asemenea
caractere binevoitoare care sã le îndrume (cu forþa)
ºi sã le împingã spre sãrãcie.
În profunzimile acestei doctrine este ºi ideea cã
oamenii sunt proprii lor dumnezei ºi cã doar ºtiinþa
ºi raþiunea umanã pot salva ºi conduce aceastã
∗

Firmã de produse petroliere.
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lume. Faptul cã toate aceste lucruri sunt aduse la
cunoºtinþa opiniei publice demonstreazã cã suntem
martori ai unui moment de rãscruce. Acei care
subscriu acestei doctrine ºi care învaþã simbolurile
ºi convenþiile ei sunt rãsplãtiþi, în timp ce alþii, în
ciuda talentului ºi a aptitudinii lor, vor fi trecuþi cu
vederea la promovãri ºi recompense.”

Un vas gol care trebuie sã fie umplut
„ În fiecare zi ne întâlnim cu tot felul de lucruri care ne
afecteazã viaþa, familia, cariera” spune Des Griffin. Vieþile
ne sunt afectate profund de cultura noastrã ºi este posibil ca
Lucent sã vrea sã schimbe cultura. Griffin explicã:
„Potrivit ziarului Bell Labs News, Lucent este
considerat de mulþi «un vas gol». Bell Labs News
spune: «Ne-am hotãrât asupra termenului Lucent
pentru cã avem oportunitatea de a umple acest loc
gol cu produse, valori, cu modul în care ne tratãm
unul pe altul».
Cei obiºnuiþi cu modul în care AT&T ºi-a tratat
angajaþii creºtini pot desluºi viclenia în cele spuse
în B.L. News. Pentru a da doar un exemplu, le-au
fãcut viaþa foarte amarã – prin concedieri sau
acþiuni disciplinare – tuturor celor ce nu aprobã în
mod deschis homosexualitatea.
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Locul gol, vidul – simbol pentru vieþile
americanilor din anii 1990 – nu poate fi umplut de
mai multe produse, cu toate cã asta sunt tentaþi cei
mai mulþi sã caute; iar Lucent nu va avea decât de
câºtigat. În mod evident, valorile cu care designerii
AT&T-ului doresc sã populeze acest «vid» nu sunt
cele recunoscute ca valori ºi de cãtre cei ce Îl
slãvesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.”
L.U.C.I.D., Lucent, Inferno:
Inferno: conotaþii diabolice
pur întâmplãtoare?
Trebuie menþionat faptul cã numele Lucent este izbitor
de asemãnãtor cu L.U.C.I.D. sau L.U.C.I.D. Managerul
despre care vã povesteam mai sus – îngrijorat de direcþia pe
care a adoptat-o compania AT&T prin numele ºi sigla
arborate, ºi de noua orientare în direcþia New Age în ceea ce
priveºte politica personalului – mi-a spus pe faþã cã el crede
cã adevãrata semnificaþie a lui LUCENT este cea deghizatã
sub LUCifer
LUC
ENTerprises,
ENT
adicã LUCENT.
Colac peste pupãzã, la câteva zile dupã scrisorile ºi
materialele primite de la manager, am primit prin poºtã de la
un membru al Universitãþii din Rochester, N.Y., un raport
proaspãt întocmit de Lucent Technologies care proslãvea
„sistemul sãu de operare în reþea ºi modul de programare”.
Numele acestui nou produs al companiei Lucent m-a
ºocat: Inferno.
Inferno Da, Inferno.
Inferno Mai mult, sigla acestui produs
insistent prezentat prin publicitate este chiar numele, Inferno,
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tipãrit în litere cu marginile tãioase, fãcute din pucioasã ºi
înconjurate de un fum gros, înecãcios. În capul afiºului
publicitar era un citat din opera clasicã a lui Dante, Infernul:

Ziua se stingea, iar vãzduhul care se întuneca
Chema toate fãpturile pãmântului
sã se liniºteascã în cãderea serii
În timp ce numai eu parcã mã pregãteam
de un rãzboi…
Infernul lui Dante, Cântarea a II-a
Formidabila operã a lui Dante era o istorisire despre
iad ºi despre Lucifer! De aceea, m-am întrebat eu, „oare nu
cumva Lucent anunþã prin acest titlu ºi citat faptul cã
produsul de conectare mondialã prin Internet este de origine
diabolicã, lucifericã?”

Un Turn Babel electronic?
Lucifer, stãpân al iadului, a fost cel care prin sluga sa
umanã, regele Nimrod al Babilonului, l-a sfidat pe
Dumnezeu ºi a nãzuit sã ridice un colosal Turn Babel, care
echivala oarecum cu o nouã ordine a lumii de atunci.
Eforturile uriaºe ale lui Nimrod au fost zãdãrnicite cãci
Domnul a amestecat limbile constructorilor, fãcându-i sã
vorbeascã în neºtire în diferite graiuri. S-a instalat haosul.
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Însã ce uluitoare este declaraþia lui Peter Bernstein,
preºedinte al Informatics Consulting, care a admirat produsul
software al Lucent Technologies prin cuvintele: „Inferno
este astfel proiectat încât sã preîntâmpine haosul dintr-un
Turn Babel electronic”.
M-am avântat mai adânc în materialele ºi informaþiile
despre Inferno ºi am descoperit declaraþia Lucent
Technologies cã „componentele Inferno folosesc un limbaj
nou denumit Limbo, care a fost special proiectat pentru
universul software al programului Inferno”. Limbo? Nu
înseamnã cumva acest cuvânt purgatoriu, a fi suspendat întrun loc al iadului, aºteptând judecatã, pedeapsã?
Am aflat de asemenea cã „protocoalele de
comunicaþie” incluse în software-ul programului Inferno se
numesc styx.
styx În mitologia ºi religia pãgânã, styx este un
sinonim pentru lumea subpãmânteanã de foc ºi pucioasã
unde îºi duc traiul diavolii. Cu alte cuvinte, iadul!!

Un mesaj macabru?
„Lucent… Inferno… Limbo… Styx!” Oare ce mesaj
demonic încearcã sã transmitã aceastã companie giganticã?
În cele din urmã, în chiar publicaþia Lucent Technologies,
Bell Labs News, am dat peste un articol edificator despre
programul Inferno: Inside Inferno [În interiorul Infernoului]:
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„Divina comedie a lui Dante, poemul medieval
care a inspirat numele sistemului de operare în reþea
Inferno, plãnuieºte o cãlãtorie metafizicã care
începe cu o incursiune prin iad ºi se sfârºeºte cu o
viziune a Paradisului. Istoria proiectului nostru,
Inferno, este mult mai modestã prin subiect, temã,
distribuþie a actorilor, dar este în mod cert o istorie
care se terminã cu bine.”
Inferno a strãbãtut, de la stadiul de concept ºi
pânã la inaugurare, un traseu de 13 luni, fiind rodul
unei colaborãri între inventatori ºi manageri.
Lansarea sa publicã a fost primitã de analiºti ºi
ziariºti cu entuziasm. Iatã mai jos o incursiune în
lumea sistemului Inferno: conceptul, proiectul,
tehnologia.
Interactivitatea: televiziune interactivã (ITV) a
fost segmentul de piaþã spre care era iniþial orientat
Inferno. Interacþiunile între cercetãtori ºi oameni au
dus la ideea a ceea ce avea nevoie piaþa ºi cine
putea livra aceasta. Ne-am concentrat eforturile spre
a construi o reþea, un sistem care sã faciliteze
comunicarea, aplicaþiile interactive prin orice fel de
mijloace, orice tip de legãturi, ºi multe tipuri de
mecanisme de comunicaþie, inclusiv computerele
personale, sisteme TV, console de jocuri video,
telefoane celulare ºi alte echipamente de acest soi.”
Cu alte cuvinte, sistemul Inferno este proiectat sã
înlesneascã interconectarea TV, radiourilor, telefoanelor ºi
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altor produse electronice în reþea L.U.C.I.D.! Ba mai mult: în
timp ce azi prin televizor vedem la distanþã, stând confortabil
în fotoliu, Inferno va crea posibilitatea de a fi priviþi ºi
ascultaþi chiar prin televizorul nostru.
Fratele cel Mare este pus serios pe treabã, iar viziunea
lui George Orwell din al sãu 1984 este foarte actualã.

Cercul ªarpelui încoronat
În cartea mea Circle of Intrigue am explicat cã
ocultiºtii care îndrumã activitatea Iluminaþilor îl slãvesc pe
dumnezeul lor, Lucifer, ca pe ºarpele roºu, care este
reprezentat simbolic printr-un cerc. Aici este simbolul
suprem al Societãþii Teosofice al Helenei Blavatsky, o
organizaþie din secolul al XIX-lea care îl proslãvea pe Satan
ºi care a pus bazele grupului
conspirativ cunoscut astãzi sub
numele de Lucis Trust.
Priviþi cu atenþie acest
simbol ºi observaþi ºarpele
încoronat. În interiorul acestui
cerc se ascunde într-un cerc
secundar, aproape inexistent,
svastica. Acest cerc, precum ºi
svastica reprezintã exclusivismul, cei zece oameni ai
cercului interior al Iluminaþilor. Ei sunt Înþelepþii, minþi
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imorale, oameni putred de bogaþi, înnebuniþi de lãcomia lor
josnicã de bani, control, putere.
Aceºti oameni sunt descriºi la Apocalipsa 13 ºi 17 ca
fiind cele zece coarne care conduc masiva conspiraþie
globalã de astãzi. Scopul lor: epurarea masivã a planetei ºi
iluminarea conºtiinþei celor rãmaºi, adicã a populaþiei serios
decimate. Acest scop trebuie îndeplinit pânã în anul 2000,
care este de fapt rãsãritul spectaculos al Noului Mileniu.

Birouri noi la 5th Avenue, nr. 666
Am reþinut deci cã Lucent Technologies a adoptat ca
siglã acest cerc roºu în flãcãri. Am analizat însuºi numele,
Lucent, precum ºi conexiunile diabolice care se pot face
între produsele companiei ºi denumirile acestora. Oare poate
exista o ºi mai stranie coincidenþã, care sã arate legãtura între
compania Lucent Technologies, Fiara cu al ei numãr 666 ºi
sistemul poliþienesc totalitar L.U.C.I.D.? Da, poate exista ºi
chiar existã!
Crain’s (fosta Crain’s New York Business) este una
dintre cele mai influente ºi respectate publicaþii în domeniul
afacerilor din New York. Este cititã cu aviditate de newyorkezi ºi de angajaþii de pe Wall Street [artera bursierã a
oraºului]. În numãrul din sãptãmâna 1-7 iulie 1996, prima
paginã, gãsim aceastã informaþie uluitoare, redatã aici exact
în forma în care a fost tipãritã:
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Lucent cautã spaþii libere
„Lucent Technologies, fosta corporaþie de
echipament a AT&T, cu un capital de 21 de
miliarde $, cerceteazã Manhattan-ul în scopul
gãsirii unor spaþii de închiriat. Compania a semnat
deja un contract de închiriere pentru 40.000 de
picioare pãtrate [aproximativ 3600 m2] la 5th
Avenue numãrul 666, cu o chirie de 30 $ pe fiecare
picior pãtrat [0,09 m2] ºi cautã în continuare
150.000 de picioare pãtrate [13.500 m2] în centrul
Manhattan-ului.”
Ce fel de coincidenþã uluitoare o mai fi ºi asta? Lucent
Technologies, compania având ca siglã cercul roºu, în
flãcãri, care ne oferã echipamentul de internet denumit
Inferno ºi foloseºte produse proprii cu denumiri ca Limbo ºi
Styx, se mutã în birourile de pe 666 5th Avenue! Numãrul
666, pe care noi creºtinii îl ºtim prea bine din cartea
Apocalipsei, este al Fiarei. Numãrul „cinci” (din 5th) este
numãrul celor morþi în numerologia ocultã ºi masonicã. Sunt
toate acestea pure coincidenþe?… Sau sunt dovada faptului
cã Lucent Technologies este o proprietate a grupului
Iluminaþilor?
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O magnificã lume nouã, tehnetronicã
Astãzi sistemul de identificare cu semnul Fiarei este
asamblat chiar sub ochii noºtri neputincioºi. Între timp, sub
supravegherea ºi coordonarea atentã a Iluminaþilor, toate
agenþiile militare, de spionaj, contraspionaj, de poliþie din
lumea întreagã lucreazã asiduu la perfecþionarea cãtuºelor
electronice ale Noii Ere. Intenþia lor este, ca dominatori, sã
ne aibã ca sclavi într-o lume tehnetronicã. Þinta lor precisã
de finalizare a planului este anul 2000. Brusc, numãrul 1 în
telecomunicaþii al planetei, AT&T, creeazã o companie
adiacentã de cercetare ºi dezvoltare, denumitã Lucent
Technologies. Oare minþile luminate de la fosta companie
respectabilã Bell Labs, astãzi cunoscutã ca Lucent
Technologies, vor avea un cuvânt greu de spus în a îndeplini
planul diabolic al Iluminaþilor?
Vor fi oamenii de ºtiinþã ºi inginerii de renume
mondial de la Lucent Technologies în fruntea dezvoltãrii
unor unelte diabolice de control uman, pe care eu le-am
denumit „ºtiinþã neagrã”? Va da Lucent o mânã de ajutor la
inventarea echipamentelor sofisticate de interceptare a
convorbirilor, microcipurilor, sistemelor de spionaj ºi
supraveghere, inteligenþei artificiale, realitãþii virtuale,
controlului robotizat ºi a altor mecanisme care vor inaugura
ultima erã din istoria omenirii, Era Tehnetronicã? Va juca
Lucent un rol cheie în instalarea echipamentelor ce vor
alcãtui sistemul economic proorocit de Sfânta Scripturã?
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S-ar putea la fel de bine ca oamenii care sunt creierul
Lucent Technologies ºi al altor corporaþii menþionate aici sã
n-aibã idee de modul în care inovaþiile lor „nãstruºnice” –
Inferno, Limbo – se vor aºeza ºi îºi vor juca rolul în
scenariul de la sfârºitul veacurilor. Fãrã dovezi clare,
indubitabile, nu sunt gata sã-i etichetez pe aceºti oameni ca
agenþi ai celui rãu. ªi totuºi Satana este mai mult decât
capabil sã se foloseascã de cei ignoranþi, naivi pentru a-ºi
face treburile aici pe pãmânt. Imaginaþi-vã ce pagube poate
el produce prin intermediul oamenilor inteligenþi de care
sunt pline laboratoarele lumii! Acelaºi lucru – pe care cineva
îl considerã un punct de cotiturã, o descoperire epocalã ºi un
ajutor inestimabil în progresul omenirii – poate deveni o
unealtã de oprimare a omului.
Legãtura cu Corporaþiile: vor rezulta
profituri uria
uriaºe
Investigaþia ºi comentariile mele în legãturã cu Lucent
Technologies ºi AT&T nu au drept scop punerea în luminã a
doar unei companii sau firme transnaþionale. Într-adevãr, în
ultimii ani lumea firmelor gigant a luat-o razna în încercarea
de cercetare ºi dezvoltare a unor metode sofisticate de
control computerizat. ªi aceasta în primul ºi cel mai
important rând pentru profit, cãci existã oportunitãþi uriaºe
de câºtig prin promovarea ºi producerea unor sisteme la
scarã mondialã de genul L.U.C.I.D. Amintiþi-vã, vã rog,
declaraþia lui Ronald Kane, vicepreºedinte al Cubic
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Corporation, care a declarat recent despre mecanismele
supertehnologizate produse de compania sa ºi utilizate în
sisteme de control: „Dacã ar fi dupã noi, noi am implanta
fiecãruia un cip dupã ureche încã din maternitate”. Potrivit
revistei Popular Science, Cubic Corporation este foarte
activã în „promovarea cardurilor inteligente – banii
viitorului”. Cardurile Inteligente nu sunt, desigur,
neînsemnate ºi inofensive bucãþi de plastic, ci sunt cipuri
miniaturizate, portabile. Ele vor fi atât de greu de falsificat
pentru cã vor fi recunoscute doar de amprenta sau de
scanarea irisului nostru, iar aparatele de scanat din
supermagazine le vor valida doar astfel. Societatea fãrã bani
lichizi a anului 2000 va atinge ulterior apogeul prin dispariþia
Smart Cardurilor ºi apoi prin implantarea unui cip sub pielea
umanã.
Preþul acþiunilor Cubic Corporation a crescut
vertiginos în ultimii ani la bursã, semn de netãgãduit cã cei
prudenþi ºi vicleni din industria americanã prevãd faptul cã
domeniul producþiei de control cibernetic va avea o
desfãºurare explozivã. De asemenea, atunci când s-au oferit
spre vânzare acþiuni din stocul Lucent Technologies – pentru
prima oarã în aprilie ’96 – preþul unei acþiuni a crescut cu
peste 13 procente într-o singurã zi, stabilindu-se astfel un
record de tranzacþii de acþiuni puse prima oarã la vânzare.
ªi totuºi nimic – nici mãcar exorbitantele acþiuni
Lucent Technologies – nu se pot compara cu ascensiunea dea dreptul fulminantã a preþului acþiunilor unei companii mici,
Comparator. Aceasta este o companie relativ nouã care
comercializeazã un model performant de mecanism de
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identificare biometric. În mai 1996, registrele pieþei bursiere
Nasdaq demonstreazã cã preþul acþiunilor minusculei
companii au crescut cu nici mai mult, nici mai puþin de 2900
% în doar trei zile!
Ce e ºi mai interesant e faptul cã spectaculoasa creºtere
a avut loc deºi expertiza financiarã dovedea cã Comparator e
în pragul falimentului!
Cu toate cã Comparator, Cubic Corporation ºi Lucent
Technologies ºi-au vãzut acþiunile proiectate la preþuri
colosale, nu sunt nicidecum singurele companii care lasã
gura apã lacomilor ºi hrãpãreþilor investitori ºi bancheri.
Companii ca: Fingermatrix, US West, Scanpoint, Polaroid,
Oracle, DataCard, Bloodhound Sensors, Identics, TRW,
Harris, Gemplus, Microscan, Malco, Danyl, Cotag,
Identicator, Trigon, Symbology, Fargo Electronics,
Recognition Systems ºi zeci altele prosperã.
Fratele cel Mare are o mulþime de idei ºi doreºte sã le
punã în practicã. Sistemul de control profeþit de Sfânta
Scripturã se construieºte ºi încã repede – Proiectul
L.U.C.I.D.!

Spre a zdrobi întregul pãmânt
Ceea ce odatã pãrea de neconceput astãzi a trecut în
limitele posibilului ºi a intrat chiar în cercul strâmt al
realului. Lucent Technologies ºi mii de alte companii
specializate în cercetãri în domeniul tehnologiei de frontierã
(ºtiinþa neagrã) ne împing spre o erã în care controlul uman
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va fi ceva absolut inevitabil. Ei procedeazã astfel doar pentru
profit; unii nu înþeleg cã banii câºtigaþi astãzi vor fi – când
Fratele cel Mare îºi va începe opera de purificare a Terrei –
„bani pãtaþi de sânge”.
Proorocul Daniel a avut o revelaþie a acestei ere a
sclaviei umane – Era Tehnetronicã. El a profeþit despre
regatele celor patru fiare care vor domina globul în
succesiune istoricã. Acum noi ne apropiem de apariþia
ultimului regat sau a unei autoritãþi mondiale – aceea a celei
de-a patra Fiare. Fiara se târãºte cu viclenie spre Ierusalim.
Îºi pune la cale plasa electronicã, îºi întinde tentaculele
tehnetronice, momelile sale sunt muºcate fãrã greº de
oamenii „luminaþi ai zilelor noastre”. Ea este atotvãzãtoare,
atotºtiutoare.

În curând, foarte curând, cetãþenii planetei vor
tremura ºi se vor închina acestei forþe tiranice,
oculte, de neoprit, hidoase ºi dezgustãtoare:

„El a rãspuns astfel: «Fiara a patra
înseamnã cã un al patrulea rege va fi pe
pãmânt care se va deosebi de toate celelalte
regate, care va mânca tot pãmântul, îl va
cãlca în picioare ºi îl va zdrobi»”
(Dn 7, 23).
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„Drept aceea, vegheaþi”
Sunteþi pregãtiþi sã întâmpinaþi cu bãrbãþie a patra
Fiarã ºi sã rezistaþi vrãjitoriilor ei oculte, tehnologice?
Mergeþi pe calea mântuirii? Îl mãrturisiþi pe Domnul nostru
Iisus Hristos ºi cereþi ajutorul ºi mila Lui? Fiþi treji, fiþi
prudenþi, fiþi înþelepþi:
„Vegheaþi dar, cã nu ºtiþi când va veni stãpânul casei…
Ca nu cumva venind fãrã veste, sã vã afle pe voi dormind.”
(Mc 13, 3535-36)
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OPT
Un proiect la scarã mondialã
al Ilumina
Iluminaþilor
Existã oare o conspiraþie la nivel mondial care va avea
ca rezultat obligaþia fiecãrei persoane de pe planetã de a
accepta un numãr personal de identitate ºi un card ID
inteligent, probabil încorporat într-un microcip? În capitolele
anterioare am demonstrat prin dovezi irefutabile cã reþeaua
L.U.C.I.D., aºa cum este ea proiectatã, va lucra mânã în
mânã cu un stat poliþienesc de dimensiuni mondiale. Nimeni
nu va putea sã se eschiveze de cãtuºele supertehnologizate
ale acestui stat mondial.
Majoritatea oamenilor sunt în mod tragic – spre a lor
nefericire – ignoranþi în ceea ce priveºte conspiraþia uriaºã a
elitei mondiale ºi planul secret al celor care se aflã deasupra
acestei elite, persoane pe care eu le numesc Iluminaþi; numai
cã profesorul Carroll Quigley de la Georgetown University
nu este ignorant. El a aflat despre acest proiect monstruos
pentru cã a avut acces la cele mai secrete dosare ale lor.
Quigley a fost mentorul politic al preºedintelui Bill Clinton
ºi a fost recunoscut ca atare de preºedintele însuºi în
festivitatea de depunere a candidaturii din 1992 din New
York.
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În volumul sãu Tragedie ºi Speranþã (Tragedy and
Hope), Quigley a dezvãluit faptul cã scopul acestei coaliþii a
celor puþini este „nu altul decât acela de a crea un Sistem
Mondial de control financiar ale cãrui pârghii sã fie þinute în
mâinile câtorva persoane ºi care sã domine atât sistemul
politic al fiecãrei naþiuni cât ºi economia lumii ca un întreg
uºor de manevrat”.
Regretabil este însã faptul cã C. Quigley a subscris,
aprobând intenþiile Iluminaþilor. Arnold Toynbee, faimosul
istoric socialist britanic, a privit conspiraþia ca pe o sursã
infinitã de bine.
Pentru ca civilizaþia sã evolueze, a declarat Toynbee,
toate naþiunile independente „ar trebui despuiate de
suveranitate, de autodeterminare ºi subordonate suveranitãþii
unui guvern mondial”.

Scopul îl constituie un Guvern Mondial
Desãvârºirea Proiectului L.U.C.I.D. va împinge
America ºi seminþiile globului în braþele unui guvern
mondial, un þel al elitei susþinut de oameni cu viziuni
federaliste precum Toynbee sau Quigley. Se va împlini astfel
ºi viziunea terifiantã, dar profeticã descrisã de George
Orwell în al sãu 1984. Cum a observat într-un excelent
interviu realizat recent francezul Jean-Marie Le Pen,
preºedinte al Partidului Frontului Naþional, orientat
împotriva Noii Ordini Mondiale, pericolul real care ne paºte
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nu vine de la teroriºti ºi grupãri etnice care prolifereazã ura
interrasialã, interetnicã, ci dinspre globaliºtii ºi
internaþionaliºtii puºi cu orice preþ pe crearea unui sistem
universal de control uman:
„Este limpede ca lumina zilei cã pericolul
reprezentat de doctrina comunistã a fost înlocuit cu
cel al unui guvern mondial. Totul tinde spre
uniformizare, spre anihilarea frontierelor. Aceastã
ideologie predicã un guvern mondial alcãtuit dintr-o
restrânsã oligarhie financiarã, susþinutã de Naþiunile
Unite ºi de numeroase agenþii internaþionale. Privite
prin prisma acestei doctrine, naþiunile lumii sunt
duºmani, obstacole, bariere. Scopul elitei este sã
slãbeascã, sã ruineze aceste naþiuni. Odatã îndeplinit
acest fapt, regimul Fratelui Mare nu va întârzia sã
aparã, aºa cum este descris de Orwell în 1984…”
Domnul Le Pen dã glas unui avertisment demn de luat
în seamã:
„Sã nu ne lãsãm înºelaþi în aceastã privinþã: suntem martori ai unei
veritabile conspiraþii având ca scop precis crearea unei puteri mondiale
care va aboli independenþa naþionalã a fiecãrui stat. Continui sã cred cã
naþiunea este cel mai bun cadru politic ºi economic în stare sã asigure
securitatea, independenþa, apãrarea, identitatea, libertatea, prosperitatea
oamenilor.”

Reþeaua L.U.C.I.D. va trece peste frontierele naþionale.
Va fi necesar ºi obligatoriu un Card Biometric Universal – în
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cele din urmã un biocip implantabil – pentru toþi cetãþenii
pãmântului. Prin cele 2000 de pagini de memorie,
capacitatea de a îngloba un întreg dosar de informaþii intime
ºi de a fi folosit pentru tranzacþii de orice fel, ID-ul
universal, conectat la o reþea computerizatã globalã, va
echivala de fapt cu abolirea Vechii Ordini Mondiale ºi a
statelor naþionale. Dumnezeu spune cã „va judeca
neamurile”, însã Iluminaþii sfideazã totul ºi Turnul Babel se
construieºte a doua oarã.
De fapt aceasta este schema ocultã a conspiratorilor. În
cartea sa, În interiorul coºmarului Noii Ere (Inside the New
Age nightmare), Randall Baer – care este un fost membru de
seamã ºi autor al operelor de tip New Age, devenit creºtin –
a expus aceastã conspiraþie ºi s-a referit la rãdãcinile oculte
ale planului:
„Acest plan constituie o schimbare radicalã, din temelii, a întregii
lumi. Un asemenea plan necesitã o restructurare masivã a civilizaþiei ºi
transformarea ei într-o iluminatã Federaþie Unicã, în care frontierele ºi
suveranitatea naþionalã sunt chestiuni secundare, iar termeni ca
«cetãþenie planetarã» ºi «oraº mondial» sunt la ordinea zilei. Conspiraþia
oferã unei lumi aflate în haos o soluþie radicalã pentru problemele ei
profunde. O pace mondialã aparentã ºi oportunitãþi nemaivãzute… se vor
dezvãlui pe parcurs. De fapt aici zace ºi momeala lui Antihrist pe care el
o aruncã întregii omeniri.”
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Rãdãcinile strãvechi ale Conspiraþiei
Oare cum a fost posibil ca o conspiraþie de proporþii
uriaºe sã se consolideze în aºa de scurt timp?
Cãci, în fond, revoluþia computerelor nu este mai
bãtrânã de câteva decenii. Rãspunsul este acesta: conspiraþia
îºi are rãdãcinile în ocultismul strãvechi. Conspiratorii s-au
strãduit secole de-a rândul sã creeze o Ordine Mondialã
unicã, dar au fost întârziaþi în efortul de a-ºi împlini
groaznicul plan.
Acum s-a gãsit totuºi ingredientul necesar acestei
reþete oribile care va da în sfârºit roade. Acesta este
computerul ºi mai ales capacitatea lui de a crea o reþea
mondialã este ingredientul puternic ce a lipsit atâtea secole.
Prin aceastã unealtã a ºtiinþei oculte se poate duce la
îndeplinire sclavia totalã a omului.
Puþini oameni au tãria sã recunoascã faptul cã secole
de-a rândul omenirea a fost împinsã spre un destin ocult prin
intermediul a ceea ce un mason de gradul 33, Manly P. Hall,
denumeºte ca fiind Miºcare universalã. În cartea sa, Destinul
ascuns al Americii, Hall aratã existenþa realã a Iluminaþilor,
„fiinþe umane iluminate… unite într-un Ordin al Cãutãrii”.
Aceste conºtiinþe superioare, iluminate, sunt cele care
conduc lumea spre centralizarea globalã a puterii. ªi totuºi,
noteazã Hall, „masele mari de oameni îºi duc traiul fãrã a
afla cã ei sunt o parte integrantã a acestei Miºcãri
universale”.
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O Miºcare universalã? Numai la asta se reduce oare
Proiectul L.U.C.I.D.? Sunt toþi oamenii acestei planete
împinºi într-un lagãr întunecat, rece, duºmãnos în care li se
vor numãra ºi firele de pãr din cap? Toþi oamenii vor fi
închiºi – graþie acestei Miºcãri universale – în niºte cuºti de
silicon, supravegheaþi cu stricteþe de senzori biologici ºi
dispozitive computerizate? Poate fi demonstratã aceastã
tentativã de înrobire a rasei umane? Existã documentaþia
necesarã pentru a dovedi, a verifica ipoteza acestei Miºcãri
universale?
Rãspunsul este da. Este uºor de demonstrat cã,
pretutindeni pe glob, guvernele sunt implicate într-o acþiune
sincronizatã de mare amploare de îndrumare a popoarelor
spre cuºca L.U.C.I.D.-ului. Sã luãm, de exemplu, cererea de
carduri biometrice.
Încã din 1993, zeci de guverne au iniþiat o acþiune
concertatã de promovare a unor legi care sã prezinte drept
obligatoriu cetãþenilor proprii faptul de a avea un card ID:
* OLANDA:
OLANDA A fost promulgatã o nouã lege care îi obligã
pe cetãþeni sã poarte cardul personal ID asupra lor în orice
loc ºi moment. Informaþiile de pe card conþin numele,
adresa, naþionalitatea, numãrul din registrul plãtitorilor de
impozite. Cei ce nu prezintã actul la control sunt deja arestaþi
ºi închiºi.
* SINGAPORE:
SINGAPORE Un program obligatoriu de înregistrare a
tuturor cetãþenilor ºi de împãrþire a unui card ID
supertehnologizat inscripþionat prin laser a fost pus la punct
în 1994. „Noul ID va ajuta guvernul sã þinã o evidenþã
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electronicã a populaþiei.” Cardurile de mãrimea unei cãrþi de
credit au fotografii, amprente ale degetului mare, date
personale ºi coduri barice care pot fi decodificate, aflându-se
astfel oricând numãrul ºi informaþiile personale.
* JAPONIA:
JAPONIA În ziarul Japan Times din 1996 citim: „Deºi
existã o aprigã rezistenþã împotriva unor carduri ID în SUA,
în Japonia un plan similar este pus în aplicare cu mult succes
de guvern. Fiecare cetãþean trebuie sã primeascã un numãr
propriu pânã în 1999. El va fi folosit pentru a identifica pe
oricine pentru taxe, vot, control la frontierã ºi multe altele.”
* CANADA:
CANADA Din London Free Press, Ottawa, Canada,
aflãm cã: „Nu toþi sunt de acord cu planul premierului Mike
Harris de a promulga un card ID… Harris a spus cã Ontario
ar putea folosi amprentele pentru asigurãri sociale, carnete
de conducere, asistenþã medicalã. ªi-n Ottawa se
intenþioneazã acelaºi lucru.”
Canada devine în mod rapid un sistem poliþienesc,
asemãnându-se cu vecina sa sudicã, SUA. În revista
Biometrics Today s-a raportat cã SUA ºi Canada
conlucreazã pentru introducerea unui sistem de carduri cu
memorie opticã ºi capacitãþi de redare a vocii umane. În cele
din urmã, toþi cei aflaþi în trecere prin vãmile americanocanadiene vor trebui sã aibã acest card ID „comun”.
* AUSTRALIA:
AUSTRALIA Potrivit ziarului Sidney Morning Herald,
cardurile ID devin obligatorii pentru toþi cetãþenii
continentului, în timp ce cercurile politice cocheteazã cu
ideea unor planuri din ce în ce mai sofisticate de control
electronic al maselor. În Melbourne Age a apãrut acest
reportaj: „În curând australienii s-ar putea sã poarte în loc de
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ceasuri de mânã banderole electronice cu semnãtura lor,
vârsta, detalii privind conturile bancare ºi alte informaþii
necesare oricãrui tip de tranzacþii… Steve Orlawsk, consilier
în cadrul departamentului procurorului general, considerã
ideea acestei brãþãri mult mai eficace decât cea a cardurilor
ID inteligente. Dupã el, pe aceastã brãþarã se gãsesc numãrul
de impozitare, numãrul asigurãrilor medicale, numãrul
contului personal ºi orice alte date utile.”
Dacã este aplicatã ideea acestei brãþãri electronice, va
deveni ea o precursoare a probabilului biocip implantabil în
mâna dreaptã sau în fruntea cetãþeanului?
* TAILANDA:
TAILANDA Toþi cetãþenii tailandezi au primit în
ultimii ani carduri ID. Informaþiile inserate în card sunt în
legãturã directã cu o reþea computerizatã de control al
informaþiilor, aflatã la rândul ei în strânsã conexiune cu
departamentele fiscal ºi judiciar. Revista TIME a dat
amãnunte referitoare la cardul ID ºi la reþeaua adiacentã
tailandezã:
„Fiind un novice în lumea computerelor,
guvernul tailandez a fost uimit ºi mãgulit când vara
trecutã i-a fost decernat premiul „eroului erei
informaþionale” de cãtre Institutul Smithsonian ºi
revista Computerworld… Tehnocraþii ar putea
aprecia sisteme precum cel al Bangkokului, care
pânã în anul 2006 va avea stocate, în cadrul unei
reþele computerizate unitare, informaþii esenþiale
despre 65 de milioane de tailandezi. Numai cã
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susþinãtorii drepturilor civile fundamentale sunt
îngroziþi de acest fapt.

Simon Davies, un expert în asemenea
tehnologii, afirmã cã programul câºtigãtor al
Bangkokului reprezintã în mod potenþial
«unul din cele mai represive ºi mai abuzive
sisteme de supraveghere pe care le-a
cunoscut lumea».

Sistemul informaþional tailandez, cel mai mare
de acest fel, a devenit un simbol al cãii pierzãrii pe
care este mânatã turma… Câteva din cele mai mari
firme de calculatoare au început sã vândã cãtre
guvernele þãrilor din Lumea a treia sisteme care sunt
cu mult mai tiranice decât cele îngãduite în propriile
lor þãri. În unele cazuri, nu neapãrat ºi al Tailandei,
sunt vândute guvernelor computere cu ample
posibilitãþi de folosire în scopuri oculte …
În spatele noilor carduri ID ale Tailandei se aflã
un sistem computerizat sofisticat ºi programe
complexe, în valoare de 50 de milioane de dolari,
care pot ajuta guvernul Big Brother sã punã la punct
în mod rapid un dosar, dosar care sã conþinã orice
trebuie ºtiut despre oricine.”
Acelaºi articol din Time a raportat cã tehnologia
americanã este folositã acum în Africa de Sud ºi Israel
pentru a-i controla pe cei care sunt suspectaþi de cãtre guvern
cã provoacã dezordine sau sunt potenþiali teroriºti. Time a
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afirmat de asemenea cã „Guatemala, în care echipe ale
morþii au fost corelate de opinia publicã cu sute de execuþii
fãrã proces ºi dispariþii, a achiziþionat programe de
supraveghere computerizatã de la Israel în anii 1980”.
ªi marile corporaþii cautã încã cu aviditate sã obþinã
profituri uriaºe. „Se aºteaptã ca Taiwanul sã încheie
contracte în valoare de 270 milioane de dolari pentru
propriul sistem informaþional rezidenþial. Printre potenþialii
clienþi ºi furnizori: Unisys, Digital Equipment Corp., NEC,
ICL.”
* RUSIA:
RUSIA Încã din zilele lui Lenin ºi Stalin, Rusia ºi-a
avut sistemul naþional de identificare (în întreaga URSS, de
fapt) pentru cetãþenii înrobiþi; însã astãzi, prin inventarea
computerelor ºi a unei reþele mondiale, poliþia de la Kremlin
ºi capii spionajului sunt în al nouãlea cer. Lucreazã de zor la
constituirea unei baze comune cu corespondenþii din Statele
Unite, pentru a integra Rusia ºi þãrile vecine, aºa-zise
independente, în sistemul universal.
FBI-ul ºi-a deschis un birou la Moscova ºi are agenþi
de vârf care lucreazã acolo. Este un eveniment fãrã
precedent. (Evident, directorul Louis Freeh a uitat faptul cã
FBI nu este o agenþie globalã, ci una federalã).∗
„FBI-ul a fost foarte amabil în a ne acorda asistenþã în
domeniul contrainformaþiilor”, a declarat Sergei Stephasin,
superiorul contrainteligenþei ruseºti. FBI îºi antreneazã
ofiþerii la Academia FBI din Quantico, Virginia. Între timp,
Adicã o agenþie care ar trebui sã-ºi limiteze acþiunile la teritoriul
federaþiei americane.
∗
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CIA-ul gãzduieºte ofiþeri [agenþi] KGB la cartierul general
din Langley, Virginia, în timp ce Departamentul Apãrãrii a
adus zeci de mii de ruºi, comandouri special antrenate în
scopuri „antiteroriste”. Soldaþii ruºi au fost fotografiaþi la
Fort Drum, New York; Fort Hood, Texas; Fort Polk,
Louisiana ºi oriunde altundeva.
Într-o vizitã efectuatã în capitala Slovaciei – o fostã
naþiune est-europeanã sovieticã – directorul FBI Freeh a
proslãvit cooperarea dintre Est ºi Vest în domeniul înãspririi
legislaþiei. „Lumea devine din ce în ce mai neîncãpãtoare,
mai micã, iar necesitatea ca poliþia sã coopereze este din ce
în ce mai evidentã” a declarat Freeh. El a indicat problema
acutã ºi nerezolvatã a „grupurilor teroriste”, ca argument în
sprijinul unei cooperãri mondiale necesare.

Împreunã cu Freeh au cãlãtorit timp de zece
zile prin þãrile est-europene ºeful Agenþiei de luptã
împotriva drogurilor, ºeful Serviciului Secret ºi
Secretarul Trezoreriei.

* MAREA BRITANIE:
BRITANIE În 1994, acþionând, evident, sub
îndemnul Iluminaþilor, prim-ministrul John Major ºi
guvernul sãu au început subit o campanie naþionalã de
propagandã pentru a-i ademeni pe englezi sã accepte un card
computerizat ID ºi o reþea computerizatã. Într-un interviu
acordat ziarului londonez The Daily Telegraph, primministrul a sugerat cã sistemul propus de el ar putea juca un
rol important în „combaterea criminalitãþii, a delicvenþei”; de
altfel, a subliniat Major, un astfel de sistem s-ar bucura de
„largul sprijin al cetãþenilor”.
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Ulterior, un oficial al cabinetului Major a declarat cã
englezii vor primi un „card ID inteligent pânã în anul 2000”.
Ziarul The Guardian oferea detalii: „Un model, o schiþã a
primului card personal de identitate emis vreodatã de
guvernul britanic a fost arãtatã cabinetului… cardul ar putea
înlocui permisul de conducere, paºaportul, tichetul de masã,
carnetul de sãnãtate al fiecãrui cetãþean… ºi va folosi
informaþii biometrice ºi coduri [parole]”.
Oricum erau plãnuite lucrurile, planurile roz ale
guvernului nu s-au bucurat de „largul sprijin al cetãþenilor”,
aºa cum scontase Primul Ministru. Potrivit cotidianului
londonez The Daily Mail, englezii „s-au revoltat”; temânduse de reacþia opiniei publice, miniºtrii au anunþat cã sistemul
de carduri ID va fi „voluntar”, nu obligatoriu. (Însã odatã ce
guvernul a pus piciorul pe prag ºi este gata sã intre, cine mai
crede oare povestea cu sistemul „voluntar”?)

* FRANÞA:
FRANÞA Aceastã þarã, care a suferit de douã
ori invazia trupelor strãine în timpul celor douã
conflagraþii mondiale din acest secol, este din nou
asaltatã. De aceastã datã este o invazie silenþioasã a
viclenilor organizatori ai reþelei mondiale
L.U.C.I.D. Dupã spusele lui Jean-Paul Creusat ºi
Anthony Halaris, designerii reþelei L.U.C.I.D.,
Interpolul din Franþa – agenþie poliþieneascã
interguvernamentalã – este instituþia aleasã „pentru
a demonstra fezabilitatea ºi utilitatea Sistemului
L.U.C.I.D. pentru sistemul juridic”.
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Dacã cineva, citind aceste rânduri, se îndoieºte de
faptul cã munca aceasta conspirativã de implementare a
Proiectului L.U.C.I.D. a fost împlinitã pe toate cele ºapte
continente, sã citeascã atunci ceea ce au declarat Creusat &
Halaris în legãturã cu rolul Interpolului în aplicarea
sistemului L.U.C.I.D.:

„Interpol a fost o organizaþie
neguverna-mentalã sub numele de Comisia
Poliþieneascã Internaþionalã, fondatã în 1923
în Austria, la Viena. În 1946, organizaþia a
fost restructuratã, iar sediul general a fost
transferat de la Viena la Paris. Numele
actual, ICPO-INTERPOL, a fost preluat din
1977, dupã ultima amendare a
regulamentului de funcþionare de la
Stockholm, Suedia. În prezent, INTERPOL
acþioneazã ca organizaþie interguvernamentalã ºi cartierul general se aflã la Lyon,
în Franþa. Secretarul general este domnul
Raymond E. Kendall. ICPO-INTERPOL
joacã un rol cheie, fiind centrul de comandã
al celor 174 de agenþii poliþieneºti naþionale
din tot atâtea þãri. Munca efectuatã de ICPOINTERPOL este finanþatã, susþinutã de
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cotizaþiile þãrilor membre. Principiul pe baza
cãruia funcþioneazã ICPO-INTERPOL este
sã asigure, sã promoveze o cât mai promptã
ºi mai eficientã asistenþã fiecãrei agenþii
poliþieneºti naþionale, respectându-se
limitele impuse de legislaþiile tuturor celor
174 þãri membre ºi acþionându-se în spiritul
Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului.
Sarcinile majore ale ICPO-INTERPOL sunt
de a gãsi ºi dezvolta proiecte speciale în
stare sã contribuie în mod efectiv la
prevenirea sau eradicarea criminalitãþii pe
plan internaþional. Elementele unui astfel de
proiect sunt:

• stabilirea unei reþele structurate ºi coordonate de
colectare ºi procesare a informaþiei;
• folosirea acestei reþele pentru a se oferi servicii pe
plan naþional ºi a se înlesni conlucrarea dintre
diversele agenþii în cursul diferitelor anchete
[investigaþii];
• studii tehnice ºi propuneri care sã înlesneascã
adaptarea rapidã a tacticilor ºi strategiilor agenþiilor
naþionale.”
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Creusat & Halaris spun mai departe:
„NCB-INTERPOL oferã o punte de legãturã esenþialã
între diversele agenþii naþionale. Parteneriatul SUA în cadrul
INTERPOL-ului a început în 1938 prin autorizarea
Congresului SUA, Procurorul General al SUA fiind
desemnat ca reprezentant oficial al SUA în cadrul
INTERPOL. Operaþiunile INTERPOL-ului au fost întrerupte
pe durata celui de-al doilea rãzboi mondial, dar au fost
reluate în 1947. Procurorul general desemnat în 1958 în mod
oficial Secretar al Trezoreriei ca fiind reprezentantul SUA în
INTERPOL, precum ºi Biroul Central Naþional din SUA au
fost stabilite în cadrul Trezoreriei. Memorandumul îl
desemneazã pe Procurorul General ca reprezentant
permanent la INTERPOL, iar pe secretarul Trezoreriei ca
reprezentant secundar. USNCB opereazã prin eforturile
reunite ale agenþiilor poliþieneºti federale, naþionale ºi locale.
Programe ºi iniþiative precum Programul de Conexiuni
Internaþionale sau Proiectul „Canadian Interface”, încearcã
sã coopereze cât mai eficient în lupta împotriva criminalitãþii
internaþionale. În Programul de Conexiuni Internaþionale,
naþiunile înfiinþeazã un birou [o filialã], o bazã legislativã
care sã fie legatã de USNCB. Investigaþiile desfãºurate astfel
de un stat sau un birou local pot fi transmise, în faza în care
sunt, prin aceastã filialã, cãtre toate celelalte filiale. În cazul
unor infractori periculoºi, ei pot fi mult mai uºor prinºi, cãci
poliþia funcþioneazã acum la nivel european, fiind o reþea cu
multe noduri, care îi repereazã mult mai uºor pe infractori.
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Toate cele 50 de state participã acum la acest program, care
este coordonat de un reprezentant al Poliþiei de Stat. USNCB
are douã filiale mai mici care au rolul de a colecta în mod cât
mai eficient solicitãrile agenþiilor locale ale teritoriilor SUA.
Aceste douã filiale se aflã în San-Juan, Puerto Rico ºi Pago
Pago, Samoa americanã.”

Rolul secret al NSA
Aflãm astfel cã Parisul, sediul central al poliþiei
mondiale cunoscut ca Interpol, „joacã un rol esenþial prin
poziþia sa de Comandant Central al eforturilor reunite ale
agenþiilor poliþieneºti naþionale din cadrul statelor membre,
în numãr de 174”.
SUA, prin intermediul Departamentului Trezoreriei ºi
prin cel al Justiþiei, conlucreazã cu Interpolul pentru a-l ajuta
sã devinã poliþia mondialã.
Eu cred, totuºi, cã NSA este cea care finanþeazã ºi
orchestreazã aceastã simfonie a diavolului. Interpol nu este,
dupã pãrerea mea, decât un simplu mod de organizare, o
unealtã a globaliºtilor. Afirmaþia mea priveºte ºi o altã superagenþie recent înfiinþatã, denumitã Europol. În timp ce
Interpol poate servi ca „Centru de Comandã” temporar,
Iluminaþii îºi îndeplinesc punct cu punct planul ºi emit
comenzile lor cãtre o masã uriaºã de aserviþi prin intermediul
aparatului uriaº cunoscut sub numele de Agenþia Naþionalã
de Securitate (NSA), aflatã la Fort Meade în Maryland.
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De fapt, Statele Unite constituie unica naþiune care
dispune de nivelul tehnologic, de sumele uriaºele ºi de reþeta
necesarã pentru a pune la punct maºinãria atotvãzãtoare a lui
Antihrist. Noi suntem cei care am inventat computerul,
microcipul, laserul, internetul, iar acum putem adãuga listei
ºi L.U.C.I.D.-ul.
* STATELE UNITE:
UNITE În timp ce oamenii de orice
seminþie vor fi prinºi în plasa L.U.C.I.D. prin aceastã
conspiraþie uriaºã, supremaþia economicã ºi militarã a SUA
constituie de fapt una din premisele esenþiale ale Iluminaþilor
atunci când au în vedere construirea unui sistem închis,
diabolic, de dimensiuni mondiale, aºa cum este Proiectul
L.U.C.I.D., un sistem din care nu ai cum scãpa. De aceea
fiecare, de la senatorul SUA Kay Bailey Hutchinson pânã la
senatorul Diane Feinstein, susþine cu ardoare promulgarea
unei legi care sã solicite folosirea unui card ID naþional în
strânsã legãturã cu reþeaua mondialã computerizatã. Cu alte
cuvinte, Republicanii, Democraþii ºi toþi ai lor exercitã
presiuni pentru apariþia sistemului L.U.C.I.D.
În 1996 senatorul de Texas Hutchinson a introdus
proiectul de lege 999 (999 rãsturnat este 666!) care solicita
apariþia cardurilor ID federale. Senatoarea Feinstein din
aripa liberalã a fost omniprezentã pe Dealul Capitoliului,
þinând discursuri ºi conferinþe de presã, cerând
implementarea a ceea ce poate fi descris doar ca Sistemul
Fiarei de Control Uman prin 666.
În ziarul politic Roll Call, foarte influent în
Washingthon DC, Feinstein a fost citatã ca susþinând cã
trebuie implementat cât mai urgent un card ID biometric
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împreunã cu „toate bazele informaþionale adiacente
necesare”.
Senatoarea, care cu doar câþiva ani înainte, în 1992, îl
reprezenta pe analistul politic Patrick Buchanan ºi pe alþi
conservatori care încercau sã punã o stavilã imigrãrii ilegale,
în 1995 ºi-a schimbat brusc optica cu 1800. A motivat
aceastã schimbare de opinie prin faptul cã reþeaua cerutã de
ea era imperios necesarã; doar aceasta, a explicat ea cu
înflãcãrare, poate „rezolva criza imigranþilor ilegali”! Când a
fost întrebatã dacã n-ar trebui sã fie amânatã o vreme
rezolvarea problemei, Feinstein a replicat alarmatã:
„Nicidecum, trebuie s-o rezolvãm acum, urgent!”, adãugând:
„Cel mai indicat ar fi sã insistãm pe apariþia unui sistem
integral acum, sã cerem fiecãruia sã-ºi procure documente
noi într-un interval rezonabil ºi sã supunem acele documente
(card ID) la verificãri anuale”.
În interviul
ºleau. Noul card
supertehnologizat
amprentã vocalã,
digitalã”.

din Roll Call, Feinstein a spus totul pe
ID, dupã detaliile oferite de ea, ar fi
„cu un microcip, cod baric magnetic,
scanare a retinei, fotografie ºi amprentã

Mi se face milã de Hitler ºi Stalin
Analizând propunerile înaintate de Hutchinson,
Feinstein ºi numeroºi alþi politicieni, poate ar trebui sã ne fie
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milã de unchieºul Adolf sau de unchieºul Iosif ºi de
metodele lor de lucru. Cãci Adolf Hitler a muncit din greu
pentru a-i localiza pe evrei sau creºtini prin metode
rudimentare – acte sau tatuaje. Comisarii comuniºti ai lui
Iosif Stalin erau dezavantajaþi prin faptul cã trebuiau sã þinã
dosare despre victimele gulagului sovietic.
Mintea se blocheazã când încearcã sã-ºi imagineze ce
puteri uriaºe vor deþine tiranii de mâine, odatã ce Proiectul
L.U.C.I.D. este deplin funcþional. Dacã ar fi trãit, acest duo
sângeros, Hitler ºi Stalin, ar fi fost foarte invidios sã vadã
versiunea ultramodernã a infamelor brute ale Gestapoului ºi
KGB-ului de altã datã.
Poate cã directorul FBI, Louis Freeh, a pus punctul pe i
dupã numirea sa în funcþie în 1993. Referindu-se la
incredibilul arsenal de mecanisme de control ºi de reprimare
aflat la dispoziþia FBI-ul, Freeh, care susþine cooperarea,
munca de echipã dintre FBI ºi celelalte agenþii de poliþie, a
remarcat în mod sardonic: „Sã împãrþim jucãriile!”
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NOUÃ

Caracatiþa de siliciu: oameni închiºi
în cuºti electronice
„Existã un plan pentru ca America sã intre într-o Nouã
Ordine Mondialã” scrie Dwight Kinman în cartea Ultimul
Dictator din lume. De fapt Kinman spune: „Noua Ordine
Mondialã este cuvântul cheie care simbolizeazã un guvern
mondial”. Acest plan se deruleazã cu viteza unui tren expres:
„În spatele acestui plan se aflã forþe uriaºe de pe
tot pãmântul care se aflã într-o cursã contra
cronometru pentru a stabili un superguvern mondial
pânã în anul 2000. Ele cred cã este aproape gata ºi
trebuie sã mai facã doar ultimele retuºãri.”
Un munte de dovezi îmi aratã cã Dwight Kinman are
dreptate. Planul secret pentru un guvern mondial este în
ultimele faze de aplicare. Dar, dacã este aºa, de ce massmedia tace? De ce sunt oare americanii atât de ignoranþi ºi
atât de orbi la ceea ce se petrece? De ce nu se alarmeazã în
faþa acestei intruziuni brutale în viaþa personalã, în faþa
acestor lanþuri ale lui Big Brother care se lungesc zi de zi?
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Nu vorbim numai de reþeaua L.U.C.I.D., de CBU sau
de viitorul biocip implantabil. Deºi acest sistem este ºi aºa
destul de intruziv, Big Brother are multe alte secrete ascunse
în cãmara ºtiinþei negre. În cartea sa deschizãtoare de
perspective Black is Beautiful, Dr. Peter Ruckman enumerã
câteva dintre tehnologiile care se experimenteazã:
„Aceastã adunãturã de barbari – la fel de pãgâni ca orice vraci din
Antichitate – se ocupã de: mutaþii genetice, mãrirea vitezei de copiere a
ADN-ului, radiaþia prin microunde, structuri cristaline ionice,
(amplificarea magneticã) a undelor
(theta), semnale video, scanere,
scalari, biosisteme, relaþiile între defazajul lungimilor de undã ale
diferitelor unde radio.”

De ce oare majoritatea covârºitoare a americanilor nu
este conºtientã de cuºtile electronice care se pregãtesc pentru
ei, de apusul foarte apropiat al drepturilor constituþionale,
preþioasa noastrã moºtenire? Jeffrey Baker, în cartea ªah
Mat: Jocul Regilor, scrie:
„America a fost prostitã, imbecilizatã, amãgitã,
împinsã într-o stare de semi-conºtienþã. Am devenit
o naþiune de cobai, o naþiune de sacrificiu. Privim
fãrã a înþelege. Auzim fãrã a asculta. Trãim fãrã a
simþi. Pentru a parafraza o reclamã recentã, «am
cãzut ºi n-am chef sã mã mai ridic».”
Marlin Mardoux, care a fondat propriul sãu post de
radio ºi al cãrui talk show conservator – pe teme creºtine –
Point of View [Punct de vedere] este receptat ºi retransmis
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de peste 300 de posturi locale, crede cã problema îºi are
cauza la nivelul dezinformãrii practicate de mass-media. El a
debutat cu acest talk-show proamerican ºi prodemocratic
dupã ce n-a gãsit nici o emisiune radiodifuzatã care sã spunã
adevãrul.
„Cineva trebuie sã spunã! Cineva trebuie sã le ofere
oamenilor o alternativã de a se debarasa de aceastã
propagandã mincinoasã!” a spus el. „Nu pot sã mai stau pe
margine ºi sã privesc nepãsãtor!”
Dr. Peter Ruckman, binecunoscutul pastor din
Pensawla, Florida, autor a zeci de cãrþi excelente, a comparat
mass-media cenzuratã din SUA cu un gât de sticlã strâmt
prin care nu ies informaþiile adevãrate, întregi. El denumeºte
aceastã presã „Perdeaua [Cortina] agenþiilor de ºtiri”:
„A existat o «Cortinã de Purpurã» între Vatican
ºi Roma între anii 500-1996. A existat o «Cortinã
de Fier» peste Rusia din 1945 pânã în 1992, existã
încã o «Cortinã de Bambus» peste China… Dar, în
1996, existã o «Cortinã a domeniului informaþiilor»
care îi împiedicã pe cetãþenii americani în numãr de
200-300 milioane sã afle ce se petrece de fapt chiar
sub nasul lor… Ce au urmãrit oare Life, Time,
Look, Newsweek, USA Today, CBS, NBC, ABC,
CNN, US News & World Report, Fortune, Omni,
National Geographic plus 500 de alte «cotidiene» în
tot timpul în care au pretins cã prezintã «ºtiri»,
«informaþii»? Este cumplit faptul cã nici unul din
aceºti giganþi ai mass-mediei nu v-a adus la

210

cunoºtinþã – mãcar o datã în 60 de ani – distrugerea,
încãlcarea fãrã scrupule a drepturilor stabilite prin
Constituþie.”

O caracatiþã monstruoasã de siliciu
În mod cu totul regretabil, în America zilelor noastre
populaþia este apaticã, indiferentã la pericolul real care ne
paºte. O namilã se ridicã din adâncurile sediului ocult al SSului. Precum o caracatiþã monstruoasã uriaºã de siliciu
[datoritã microcipurilor], Proiectul L.U.C.I.D. îºi întinde
tentaculele
super-tehnologizate,
ameninþãtoare,
respingãtoare. Multe victime ignorante, neajutorate vor fi în
curând încercuite ºi zdrobite de noul stat poliþienesc. Cine
dintre noi va putea sã scape de cuºtile care ne sunt rezervate
cu o minuþiozitate diabolicã?
Este clar cã puterile din spatele Proiectului L.U.C.I.D.
nu doresc sã omitã pe cineva din schema controlului
amãnunþit. Directorul CIA, John Deutsch, membru al
Consiliului de Relaþii Externe, a propus crearea „unui
puternic centru informaþional” care sã-ºi aibã sediul la Ford
Meade, Maryland, adicã – aþi ghicit – în interiorul NSA-ului.
De fapt – cred eu – Deutsch fãcea aluzie la crearea reþelei
L.U.C.I.D. ºi a unor reþele adiacente, program care deja este
într-o fazã avansatã de dezvoltare.
Zbigniew Brzezinski, fost consilier pe probleme de
securitate naþionalã în guvernul Carter ºi confident al lui
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Rockefeller, a profeþit apariþia a ceea ce el a numit „Era
Techenotronicã”. Prin computere, nota Brzezinski în cartea
sa Between Two Ages [Între douã ere], vieþile ºi afacerile
oamenilor vor fi minuþios controlate:
„În curând va fi posibilã supravegherea cvasipermanentã a vieþilor
personale. Informaþiile adunate astfel vor putea fi oricând obiectul unui
acces rapid al autoritãþilor.”

Pare o descriere promiþãtoare a vieþii duse sub ochiul
veghetor al L.U.C.I.D., nu-i aºa?
Magicienii puºi pe treabã: implanturi în creier
Odatã ivite perspectivele biocipului implantabil,
sistemul cibernetic L.U.C.I.D. ar putea deveni foarte uºor
calea cea mai scurtã spre un sistem totalitar absolut, spre o
foarte activã „Poliþie a Gândirii”, ca-n 1984 al lui George
Orwell. În Microwave News Craig McCaw, a cãrui
corporaþie de comunicaþii, McCAW, este un gigant în
domeniul telefoniei celulare, este citat ca sugerând FCC-ului
sã rezerve domenii de frecvenþe radio pentru implanturi în
acelaºi mod în care agenþia stabileºte spectrul emisiilor
pentru TV, radio ºi TV cablu. Din moment ce colosul
McCaw Communications Corporation a fost cumpãrat ºi
absorbit de gigantul AT&T, propunerile domnului McCaw
nu pot fi ignorate ca aparþinând domeniului SF. Magicienii
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telecomunicaþiilor lucreazã din greu pentru a dezvolta
aceastã perspectivã.
Andrew Kuper, în articolul intitulat „Visul de 12
miliarde de $ al AT&T-ului” din revista Fortune, ne-a oferit
aceastã perspectivã dramaticã:
„Craig McCaw este genul de om care odatã a
sugerat cu toatã seriozitatea cã FCC (Federal
Communications Commission) ar trebui sã rezerve
pe viitor niºte spectre de unde pentru comunicaþiile
telepatice, care vor fi posibile prin implanturile
intraencefalice despre care el crede cã vor fi
practicate într-o bunã zi.”
Fraza lui Kuper, „…implanturile intraencefalice despre
care el crede cã vor fi practicate într-o bunã zi”, necesitã
comentarii. De fapt – lucru, se pare, necunoscut de Kuper –
McCaw nu face aluzie nicidecum la vreo erã viitoare, la o
Americã a secolului 21, secol din care sã fi trecut decenii
bune. Cred cã McCaw s-a exprimat foarte limpede; FCC ar fi
bine sã înceapã acum procedeul de alocare a spectrelor de
frecvenþã pentru comunicaþiile telepatice, care sunt posibile
prin implanturile intraencefalice testate chiar în momentul de
faþã pe cobai umani.
Sunt mecanismele de comunicare ºi transmitere
implantabile în creier? Sunt ele implantate în fiinþe umane?
Am atins aceastã problemã într-un capitol anterior. Adaug la
acele informaþii ºi o carte a lui Robert Naeslund care face
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valuri acum în Europa. Iatã câteva date pe care le-am primit
despre aceastã carte:
„Cartea lui R. N., When the State Rapes (Când
statul striveºte), a atras multor oameni atenþia;
cuprinde fotografii cu raze X care aratã cranii
umane cu o diversitate de implanturi. Apar de
asemenea transmiþãtoarele injectabile, precum ºi
relatãri ale oamenilor în vârstã din þara de obârºie a
lui Naeslund, Suedia, care declarã cã le-au fost
injectate transmiþãtoare în vene ºi artere. N. afirmã
cã transmiþãtoarele produc unde radio care induc
amnezia ºi slãbesc sistemul imunitar, lãsându-i pe
bãtrâni vulnerabili în faþa bolilor.
«Barbaria de a-i conecta fãrã ºtirea lor pe
bãtrânii lipsiþi de orice apãrare la un sistem
computerizat continuã de cel puþin zece ani», afirmã
Naeslund.
N. susþine cã existã dovezi covârºitoare cã
„avansãm spre o societate tehnocraticã, guvernatã
de noi reguli sociale care vor zãmisli barbaria,
anarhia… Ca urmare fireascã, sisteme de
supraveghere secretã, capabile sã controleze
activitatea neurologicã a creierului, au fost
dezvoltate în secret, fãrã a fi aduse la cunoºtinþa
opiniei publice…”
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Teoria sistemelor: Tehnologia ocultã a puterii
Computerizarea tuturor aspectelor vieþii noastre, mai
ales a vieþii financiare a oamenilor ºi popoarelor, este
aspectul care le-a permis Iluminaþilor sã punã la punct un
asemenea ansamblu de arme tehnologice. Aceste arme sunt
folosite acum pentru a distruge ºi ultimele posibilitãþi de
apãrare a lumii în faþa conspiraþiei. Folosindu-se de sumele
uriaºe ºi de enorma influenþã politicã, conspiratorii au prins
pãmântul într-o reþea de schimburi internaþionale prin
computere ºi televiziune. Însã aºa cum a remarcat o
oficialitate, Robert Lillienfeld, în cartea The Rise of Sistems
Theory, o asemenea lume „va însemna de fapt sfârºitul
libertãþii ºi diversitãþii, o omogenizare a pãmântului sub
stindardul omului sau, mai bine-zis, sub stindardul unei mici
elite superputernice.
Foarte interesant este cã teoria sistemelor, explicatã în
cartea menþionatã mai sus, constituie esenþa ºi apogeul a
ceea ce eu am descoperit a fi tehnologia ocultã a puterii.
Lillienfeld a avertizat cã dacã elita politicã ºi financiarã va
profita de teoria sistemelor în anii urmãtori, „birocraþia ºi
centralizarea vor deveni cuvinte de ordine”. Rezultatul cert
este acela cã masele mari de oameni vor deveni „liberi”, dar
nu liberi în sensul în care este definitã azi libertatea.
De fapt, masele vor fi libere sã asculte de autoritatea
supremã, sã calce numai în locurile permise. Bineînþeles cã
cei ce vor cãlca în locuri nepermise, care vor refuza sã
coopereze cu cei ce guverneazã birocraþia computerizatã, nu
vor fi toleraþi.
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Ei trebuie ostracizaþi; rebelii trebuie vânaþi ºi excluºi
din perfecta societate New Age.
Grupul conspiratorial pe care l-am demascat în cãrþile
mele anterioare a câºtigat puteri înspãimântãtoare
cumpãrând ºi manevrând sisteme computerizate sofisticate.
Controlând guvernele, ei au ajuns „proprietari” ºi ai
sistemelor computerizate ale agenþiilor de contrainformaþii
naþionale ºi mondiale.
Bazele de date ale NSA, CIA, FBI – de exemplu –
acumuleazã pe zi ce trece bilioane de biþi de informaþii pe
care le stocheazã. Intimitatea – în Noua Erã a tehnologiei
informaþiilor – a devenit un lucru preþuit ºi trãit doar de cei
câþiva care pot ordona ca aceste computere sã nu acumuleze
ºi informaþiile despre ei.
Organizaþia X
Conspiraþia se foloseºte atât de resursele sociale, cât ºi
de cele tehnice. O broºurã fascinantã, denumitã Organizaþia
X, publicatã acum câþiva ani de revista informativã
Intelligence Digest, a subliniat existenþa unui grup
conspirativ în forma în care l-am descris ºi eu:
„Investigaþiile noastre pun în evidenþã un grup
eterogen (Organizaþia X) care are conexiuni la nivel
planetar. Acest grup se crede atât de puternic, de
influent, încât îºi poate permite sã foloseascã
principiile comunismului fãrã teama cã ei –
comuniºtii – îl vor elimina; încât îºi poate permite
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sã foloseascã Miºcarea homosexualilor (care e
foarte puternicã) fãrã a desfiinþa civilizaþia.
Acest grup crede cã poate folosi traficul de
droguri fãrã ca membrii sã fie implicaþi; cã poate
exploata aberaþiile sexuale fãrã vreo consecinþã
asupra sa; cã poate manevra dupã bunul plac traficul
cu cele mai josnice vicii fãrã vreun efect pe termen
lung asupra zonei pe care vrea s-o guverneze.
De-a lungul anilor, acest grup a adunat în
cercurile sale intelectuale dezaxaþi, care manifestau
urã faþã de vechea ordine a societãþii, care erau în
dificultãþi financiare, cei care erau cufundaþi în tot
felul de vicii. A cumpãrat acþiuni (sau a câºtigat
interesul) trusturilor puternice de presã, caselor de
film, corporaþiilor financiare, altor instituþii. A
cultivat cu minuþiozitate detaliul, încât acum
controleazã aspectele vitale în fiecare sferã de
interes.
Planurile se împlinesc prin voluntari civili, aleºi
la întâmplare, care sunt plãtiþi cu bani gheaþã. A
devenit popularã ocupând locurile de frunte în
sport, artã, caritate. Obiectivul organizaþiei X este sã
obþinã puterea absolutã…
Aceastã forþã, pe care o putem denumi „X”, este
coordonatã cu mare grijã. Controlul aparþine unei
singure minþi; se controleazã resurse imense; forþa
este convinsã, pãtimaºã, foarte eficace, fatalã. Are
un singur duºman: opinia publicã. Pe aceasta
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încearcã sã o manipuleze ºi îndepãrteazã pe oricine
încearcã sã o deºtepte.
Liderii acestei forþe ocupã poziþii de cel mai înalt
ordin ºi o persoanã obiºnuitã ar putea cu greu sã
creadã cã distinsa ºi fermecãtoarea persoanã cu care
se întâlneºte la Casa Albã… are implicaþie directã
în controlul comerþului cu viciile cele mai josnice
din San Francisco, Marsilia sau Glasgow.”
Organizaþia X, spun editorii broºurii, nu va fi
niciodatã investigatã de guverne. Autoritãþile evitã sã
ancheteze prea amãnunþit. Mai mult chiar, fiecare guvern
care ar risca un asemenea lucru nu ar supravieþui cãci orice
mijloc de propagandã va fi pus în slujba discreditãrii ºi
ruinãrii acelui guvern. ªi totuºi – considerã analiºtii de la
Intelligence Digest –, o opinie publicã puternicã, dacã poate
conºtientiza pericolul ºi-ºi poate gãsi lideri, poate distruge
planul conspiraþiei X. O altã soluþie nu existã, avertizeazã ei.
Campanii de intimidare ºi reducere la tãcere
În mod cert mass-media lumii „democratice” în care
trãim nu va expune dedesubturile acestei conspiraþii. Acei
puþini temerari care au avut curajul ºi îndrãzneala de a
încerca sã expunã conspiraþia ºi planurile ei au fost în mod
inevitabil victimele unor campanii neruºinate ºi agresive de
murdãrire, intimidare, hãrþuire, dezinformare, dezorientare.
Dacã cele de mai sus dau greº, crima ºi rãpirea sunt folosite
fãrã scrupule pentru a-i reduce la tãcere pe cei suficient de
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imprudenþi pentru a arunca luminã asupra celor mai sensibile
pãrþi ale conspiraþiei.
Sunt foarte conºtient de puterea Iluminaþilor, care mã
pot pãgubi foarte mult, îmi poate distruge bunul nume ºi-mi
poate face rãu familiei. Dacã nu aº fi crezut în purtarea de
grijã a Preaputernicului Dumnezeu, aº fi tremurat de fricã, aº
fi fost tot timpul pe picior de alertã, uitându-mã mereu peste
umãr sã vãd cine e în spate. Însã nu sunt speriat sau intimidat
de aceºti oameni ºi de ameninþãrile lor. Dupã credinþa mea,
faptul cã aceste cãrþi ale mele au reuºit pe piaþã ºi se bucurã
de succes este o dovadã a faptului cã Dumnezeu mã
vegheazã. Sunt conºtient de puterea fãrã limite a
Iluminaþilor, dar le sunt recunoscãtor numeroºilor prieteni ºi
colegi care mi-ar sta alãturi – sunt convins – în cazul unei
campanii împotriva mea.
În timp ce mass-media Vestului este prea
înspãimântatã ºi grijulie sã nu clatine cumva cuibuºorul
inexpugnabil al Iluminaþilor, cei din þãrile ºi sistemele ostile
conspiratorilor au tras multe semnale de alarmã. De
exemplu, Abdl Hassan Bani-Sadr, primul preºedinte al
Republice Islamice a Iranului, politician moderat care a
condus guvernul iranian în timpul în care ostaticii americani
erau reþinuþi la ambasada SUA din Teheran, a scris o carte
importantã care a atins problemele esenþiale ale pacturilor
secrete între Iluminaþi ºi guverne strãine.
Bani-Sadr a verificat faptul cã exista o acþiune
surprizã, ticluitã de locotenentul de campanie al lui Reagan,
William Casey – care va deveni ulterior ºeful CIA, sub
administraþia lui Reagan –, un complot care avea ca scop
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eliminarea ostaticilor americani. Complotul trebuia sã
întârzie eliberarea acestora pânã dupã câºtigarea de cãtre
Reagan a alegerilor ºi depunerea jurãmântului.
Bani-Sadr, care a plecat în exil dupã ce a stârnit mânia
Ayatollahilor ºi a cãzut în dizgraþia cercurilor politice ºi
religioase iraniene, a þinut conferinþe de presã pentru a
promova cartea sa My Turn to Speak: Iran, the Revolution
and Secret Deals With the United States [„E rândul meu sã
vorbesc: Iranul, revoluþia ºi înþelegerile secrete cu SUA”].
Prin cartea sa, Bani-Sadr susþine ipoteza cã un grup restrâns
de persoane neidentificate sunt în stare sã manevreze politica
externã prin propriile „centre de putere” independente.
Aceºti oameni – susþine el – nu trebuie sã lucreze prin
intermediul organizaþiilor guvernamentale sau pe cãi
diplomatice, întrucât ei dispun de propria lor reþea ºi de
agenþii lor în capitalele ºi oraºele importante de pe glob.
Mass-media SUA s-a grãbit sã-l eticheteze pe BaniSadr drept vreun lunatic care doreºte sã se îmbogãþeascã
vânzând cãrþi de senzaþie. ªi totuºi cele afirmate de el se
potrivesc cu ceea ce au afirmat toþi cei care au studiat
conspiraþia în toþi aceºti ani.
Personalitãþile din umbrã
Un alt om care a aruncat luminã asupra conspiraþiei
mondiale este mai puþin credibil decât Bani-Sadr. Acest om,
pe nume Erich Honecker, a fost liderul comunist al
Germaniei de Est. În timp ce se afla în exil în fosta URSS,
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Honecker a spus cã regimul comunist a fost înlãturat în 1989
de „un vast complot ai cãrui ºefi sunt ascunºi în umbrã”.
Honecker a avertizat de asemenea: „Suntem acum –
acesta-i adevãrul – pe drumul spre un Al Patrulea Reich, un
Reich în care banii vor fi etalonul adoptat la toate nivelele
puterii”.
Suntem împinºi sã nu-l credem pe acest om josnic, mai
ales când vorbeºte de un complot vast, de ºefi din umbrã,
care ne împing în mod constant spre un al 4-lea Reich.
Honecker, în fond, este omul a cãrui poliþie secretã – Stasi –
a þinut dosare despre milioane de cetãþeni, este omul care a
ordonat santinelelor sã-i ucidã pe refugiaþii est-germani, care
încercau sã fugã de comunism prin escaladarea zidului
Berlinului. ªi totuºi, declaraþia lui despre existenþa unui
complot vast al unei elite ascunse mi se pare foarte credibilã.
Ar fi fost poate la fel de uºor pentru Honecker sã spunã
cã a fost implicat în maºinaþiunile unor politicieni precum
cancelarul german Helmut Kohl, preºedintele USA George
Bush, liderul sovietic Gorbaciov.
Aceºti trei lideri mondiali nu au arãtat – ºi nici nu ar
trebui – nici un regret pentru cãderea lui Honecker;
descrierea lui Honecker este, totuºi, vrednicã de luat în
seamã.
Noul Grup de Slujitori ai Lumii
Bani-Sadr a vorbit despre o conspiraþie foarte
puternicã, care dispune de centre presãrate pretutindeni pe
glob; se prea poate sã fi vorbit despre organizaþia
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Iluminaþilor. Pe deasupra, coincide cu descrierea fãcutã de
douã grupuri oculte proeminente implicate în aceastã
conspiraþie – Lucis Trust ºi World Goodwill. În cartea
publicatã de Lucis Trust, Serving Humanity [Slujind
omenirea], aflãm cã vârful acestei conspiraþii, capul acestei
caracatiþe – Noul Grup de Slujitori ai Lumii, o expresiecheie folositã de Lucis Trust pentru a desemna elita
Iluminaþilor – este descentralizat ºi ascuns de ochiul opiniei
publice ºi de aceea foarte greu de depistat ºi combãtut:
„Noul Grup de Slujitori ai Lumii nu este o
organizaþie. Nu are nici un sediu general, ci doar
unitãþi disparate pe toatã faþa pãmântului… Are
slujitori în orice þarã.”
Reþineþi cã declaraþia Lucis Trust cã „Noul Grup de
Slujitori ai Lumii nu este o organizaþie” este o încercare
voalatã de a-i înºela pe cei neºtiutori. De ce? În acelaºi
manual, Serving Humanity, la pagina 299 citim cã „NGWS
ar trebui sã devinã un grup bine închegat”. La pagina 298 ni
se spune cã scopul acestui grup de conducere este sã „aducã
luminã în lumea muritorilor”; la pagina 306, autorul
dezvãluie de fapt scopul lor „de a-ºi dezvolta în fiecare þarã,
în fiecare oraº chiar, un birou central”.
În activitatea acestei elite secrete este inclusã ºi
propaganda, realizatã prin pamflete, contacte personale,
corespondenþã, lecturi, conferinþe. Presa este un instrument:
„În ceea ce priveºte mass-media, folosiþi-o cât mai mult
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posibil, cãci prin ea avem un contact foarte larg cu marea
majoritate a oamenilor”.
Având la îndemânã pupitrul de control al mass-mediei
internaþionale, precum ºi accesul nemijlocit la guvernele
lumii, elita îºi poate folosi puterea ori de câte ori se iveºte o
stare de necesitate:
„Sunt în stare sã acþioneze în orice moment ºi sã
arunce în balanþã puterea opiniei publice, încât vor
afecta în mod categoric mersul lumii” (Serving
Humanity).
Un Centru de Comandã
În mod evident, acþiunea unui grup cu o asemenea
putere potenþialã trebuie susþinutã printr-o reþea uriaºã de
organizaþii ºi grupuri coordonate de la un post central de
comandã. ªi, în acelaºi timp, este imperios necesar sã se
menþinã mitul cã asemenea activitãþi nu sunt controlate ºi
coordonate printr-o structurã centralizatã, cã au loc
instantaneu, ca rãspuns al unei opinii publice informate.
Adevãrul este situat la polul opus, dar, aºa cum menþioneazã
cartea lui Alice Bailey, „una din condiþiile esenþiale impuse
de membrii acestui grup este sã se acþioneze din culise, aºa
cum fac de altfel ºi «The Great Ones»” („The Great Ones”
sunt cãlãuzele spirituale pe care Biblia îi vãdeºte ca fiind
diavolii!).
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Numai urmând cu stricteþe acest plan, rãmânând
ascunºi ºi menþinând cu abilitate argumentele pentru a nega
o existenþã ierarhizatã, pot Iluminaþii sã-ºi împlineascã
scopul.
Scopul lor este clar: „construirea unei Noi Ere…
pentru toatã omenirea… într-o singurã lume”.
Sã nu aveþi fricã de furtuna
care se va abate peste noi
Nori negri întunecã orizontul. Vânturi devastatoare se
adunã de prin colþurile pãmântului. Dacã aveþi nãdejdea ºi
întãrirea în Domnul nostru Iisus Hristos ºi aveþi
înþelepciunea de a citi semnele vremurilor, puteþi adulmeca
de acum izul de furtunã; este limpede cã cei care stau în
mãrturia Adevãrului ºi refuzã sã îngenuncheze înaintea lui
Baal sunt duºi la jertfire.
Oamenii nevãzuþi ºi neºtiuþi care conduc aceastã lume
sunt deciºi sã instaleze Noua Ordine Mondialã pânã în anul
2000, anul magic al rãsãritului unui Nou Mileniu.
Proiectarea ºi implementarea Proiectului L.U.C.I.D., cu toate
resursele sale tehnologice de control electronic, este un semn
înfricoºãtor al anarhiei care este pe cale sã se iveascã.
Se va împlini astfel profeþia scripturisticã a
Mântuitorului, cãci El ne-a avertizat cã va veni timpul când
puterile iadului vor rãbufni, încercând cu furie sã-i distrugã
pe fiii lui Dumnezeu:
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„ªi i s-a dat sã facã rãzboi cu sfinþii ºi sã-i
biruiascã ºi i s-a dat ei stãpânire peste toatã seminþia
ºi poporul ºi limba ºi neamul” (Ap 13, 7).
Trebuie sã ne înspãimântãm, sã ne pierdem cu firea?
Sã tremurãm de fricã în perspectiva unui Jihad pãgân
dezlãnþuit împotriva noastrã de diavoleasca Ordine
Mondialã, de satrapii lui Lucifer?
Nicidecum! Sfântul Apostol Pavel a scris: „Cãci
Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci al puterii ºi al
dragostei ºi al înþelepciunii” (2 Tim 1, 7).
Pentru creºtinul întãrit pe piatra credinþei, frica de
puterile rãului este afarã din discuþie! Sfânta Scripturã spune
cã noi suntem învingãtorii, biruitorii, nicidecum cei înfrânþi
(Ap 21, 7).
Sã-i lãsãm pe cei care ne persecutã sã se înfricoºeze;
au foarte multe motive sã o facã. Dumnezeu este Judecãtorul
nemitarnic ºi El le va rãsplãti la judecatã dupã faptele lor:
„Iar partea celor fricoºi ºi necredincioºi ºi
spurcaþi ºi ucigaºi ºi desfrânaþi ºi fermecãtori ºi
închinãtori la idoli ºi a tuturor celor mincinoºi este
în iezerul care arde, cu foc ºi cu pucioasã, care este
moartea a doua” (Ap 21, 8).
Acum ºi un cuvânt cãtre aºa-ziºii creºtini – cãldicei,
vicleni, care se fãþãrnicesc în credinþã ºi strigã în gura mare
sloganuri despre „dragoste” ºi „pace”, care acoperã în mod
conºtient lucrãrile murdare ale elitei într-o deºartã încercare
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de a obþine avantaje politice ºi economice. Suntem cu toþii
afectaþi de aceºti laºi, aceºti înºelãtori care se dau de-ai
noºtri. Aceasta le-o spun lor: „Sã nu credeþi cã veþi scãpa de
gheenã!” Cãci prin compromisuri ºi minciuni aþi fãcut un
„legãmânt cu moartea”, „o înþelegere cu iadul”. De aceea,
“când urgia va trece, vã va zdrobi.”(Is 28, 17-18)
Cãtre micul grup de biruitori – cred cã cei care citesc
aceastã carte îºi construiesc biruinþa – vã spun: Înarmaþi-vã
cu curaj! Pururea sã aveþi în minte ºi în inimã cuvintele
întãritoare ale Domnului nostru Iisus Hristos: „Nu vã temeþi
de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot sã-l ucidã; temeþi-vã
mai curând de acela care poate ºi sufletul ºi trupul sã le
piardã în gheena”” (Mt 10, 28-31). Domnul este sprijin în
vreme de dureri ºi nãpaste, cãci ne-a rãscumpãrat prin scump
sângele Sãu. El ne iubeºte ºi vrea dragostea ºi nãdejdea
noastrã, cãci El risipeºte negura ºi ne aduce la luminã. Doar
sã credem în El.
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ANEXA 1

Operaþiuni secrete ale Agenþiei Naþionale de
Securitate americane (NSA)
Urmãtorul document a avut rol de probã [dovadã]
dovezi în cadrul unui proces desfãºurat la Curtea de Justiþie
din Washinghton DC, proces intentat de John St. Clair
Akwei împotriva NSA, cu sediul la Fort George G. Meade,
Maryland (Procesul civil nr. 92-0449); materialul reprodus
mai jos dovedeºte cunoaºterea amãnunþitã de cãtre John
Akwei a structurii NSA, a activitãþilor privind securitatea
naþionalã, a tehnologiilor brevetate ºi a operaþiunilor secrete
de monitorizare a cetãþenilor. Documentul dezvãluie o gamã
uluitor de largã de tehnologii ºi programe proiectate în
scopul de a-i urmãri ºi controla pe cetãþenii americani.
(Notã: Actele în rezumat ale procesului au fost publicate în
formã integralã în revista Nexus pe lunile aprilie-mai 1996.)

John St. Clair Akwei împotriva Agenþiei Naþionale
de Securitate cu sediul în Fort George G. Meade,
MD, USA (Procesul civil nr. 92-0449)
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1. ACTIVITÃÞILE ªI OPERAÞIUNILE NSA PRIVIND
PRIVIND
SPIONAJUL CIVIL [INTERN]
• Spionajul comunicaþiilor (COMINT)
Supravegherea sub acoperire a tuturor comunicaþiilor
electronice din USA ºi din lume cu scopul de a asigura
securitatea naþionalã. NSA, cu sediul la Fort Meade,
Maryland, dispune de cele mai avansate computere din lume
începând încã din anii ’60. Tehnologia NSA este dezvoltatã
ºi implementatã în secret, fãrã ca opinia publicã sã aibã cea
mai micã idee despre aceasta.
• Spionajul semnalelor [electromagnetice] (SIGINT)
Operaþiunea NSA de spionaj al semnalelor s-a
transformat într-un program de decodificare a tuturor
undelor EMF [electromagnetice] din mediul înconjurãtor, în
vederea reperãrii de la distanþã ºi a urmãririi oamenilor prin
intermediul curenþilor electrici care se gãsesc în corpul lor.
Programul SIGINT porneºte de la faptul cã orice obiect din
mediul înconjurãtor care are în sine curent electric genereazã
în jurul sãu un flux magnetic, flux care emite unde EMF.
NSA ºi DOD [Departamentul Apãrãrii] au pus la punct ºi
brevetat echipament digital avansat care poate analiza de la
distanþã orice obiect care desfãºoarã vreun fel de activitate
electricã, fie el de natura organicã sau anorganicã.
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• Spionajul civil (DOMINT)
NSA deþine fiºiere despre toþi cetãþenii SUA; prin cei
50.000 de agenþi ai sãi (HUMINT), NSA strânge informaþii
despre orice cetãþean american care îi suscitã interesul.
Aceºti agenþi sunt împuterniciþi printr-un ordin executiv sã
spioneze pe oricine. NSA dispune ºi de o reþea permanentã
de securitate naþionalã ºi supraveghere anti-teroristã, strict
secretã ºi tãinuitã de cunoºtinþa opiniei publice.
În SUA, supravegherea cetãþenilor este lesne de
îndeplinit ºi eficientã din punct de vedere economic, întrucât
este efectuatã cu ajutorul reþelei NSA de supraveghere
electronicã; reþeaua (DOMINT) acoperã întreaga suprafaþã
SUA, are zeci de mii de angajaþi din personalul NSA ºi
urmãreºte simultan milioane de persoane. Eficienþa
economicã a misiunilor de supraveghere este asiguratã de
tehnologia computerizatã a NSA, proiectatã special pentru a
micºora la maximum costurile operaþiunilor de spionaj.
Din punct de vedere al relaþiilor sociale, angajaþii NSA
ocupã posturi publice ºi desfãºoarã atât operaþiuni sub
acoperire, cât ºi activitãþi legale, prin care pot oferi colegilor
de spionaj informaþii despre persoanele care trebuie
urmãrite. Angajaþii NSA au o dublã identitate, putând fi
întâlniþi sub masca unui avocat, asistent social sau om de
afaceri.
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• Cetãþeni aleºi ocazional pentru urmãrire de
cãtre personalul NSA
Personalul NSA poate controla vieþile a sute de
persoane de pe teritoriul SUA fãcând uz de reþeaua NSA de
spionaj civil ºi de operaþiunile sub acoperire. Operaþiunile
desfãºurate de ei cu mânã liberã pot trece uneori dincolo de
graniþele legii. Supravegherea pe termen lung ºi sabotarea a
zeci de mii de cetãþeni neºtiutori prin operaþiunile NSA sunt
foarte probabile. Programul DOMINT poate asasina în secret
cetãþeni americani ºi este în stare sã desfãºoare sub acoperire
operaþiuni de control psihologic, pentru a determina
diagnosticarea celor în cauzã ca suferind de boli mentale.

2. REÞEAUA NSA DE SUPRAVEGHERE
ELECTRONICÃ CIVILÃ
Încã de la începutul anilor ’60, cele mai performante
computere din lume se gãseau la NSA, Fort Meade. Cele mai
noi ºi mai spectaculoase descoperiri în domeniu luau drumul
NSA, fiindu-i rezervate. În clipa de faþã, NSA dispune de
computere nanotehnologice, care sunt cu 15 ani înaintea
tehnologiei actuale.
NSA reuºeºte sã urmãreascã toate informaþiile care
circulã pe teritoriul SUA folosindu-se de computere foarte
performante, care utilizeazã inteligenþa artificialã ºi care
monitorizeazã toate comunicaþiile indiferent de mediul prin
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care sunt transmise, pentru a identifica eventuale cuvintecheie, de care sunt interesaþi agenþii sau criptologii NSA.
Computerele respective supravegheazã tot arealul
comunicaþiilor, atât la emiþãtor, cât ºi la receptor. Aceastã
supraveghere a teritoriului SUA este un rezultat al
operaþiunii NSA SIGINT.
Reþeaua de supraveghere electronicã se bazeazã pe un
aranjament celular de dispozitive care pot monitoriza întreg
spectrul de emisii EMF. Acest echipament a fost dezvoltat,
implementat ºi þinut departe de cunoºtinþa publicului în
acelaºi mod în care au fost þinute secrete alte programe
privind rãzboiul electronic.
• Modificarea
Modificarea computerizatã de la distanþã prin
ope
operaþiunea SIGINT
NSA þine sub strictã evidenþã toate computerele ºi PCurile vândute în SUA, aceastã constituind o parte integrantã
a reþelei de spionaj civil [DOMINT].
Echipamentul EMF al NSA poate repera emisiile RF (radio
frecvenþã) provenite de la circuitele electronice ale
computerelor personale (filtrând în acelaºi timp emisiile
similare provenite de la monitoare ºi surse de alimentare).
Emisiile RF de la circuitele electronice ale PC-urilor conþin
informaþiile digitale stocate în PC. Unde RF codificate,
emise special în acest scop, pot intra în rezonanþã cu
circuitele PC-urilor, modificându-le. În acest fel NSA se
poate furiºa în orice computer din þarã în vederea
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supravegherii (spionãrii) sau a intervenþiilor de tip
antiterorist în rãzboiul electronic.
• Detectarea câmpurilor electromagnetice umane în
scopul supravegherii
Câmpul bioelectric generat de un individ poate fi
detectat de la distanþã încât omul poate fi depistat în orice loc
s-ar afla. Criptologii NSA, utilizând echipamentele speciale
EMF pot depista ºi monitoriza de la distanþã potenþialele
electrice simulate, ulterior putând deduce prin decodificarea
acestora stãrile cerebrale ºi procesele mentale ale persoanei
urmãrite; în acest fel, subiecþii pot fi supravegheaþi în mod
absolut.
Personalul NSA poate „suna” pe orice persoanã prin
intermediul reþelei SIGINT de scanare a câmpurilor
electromagnetice, iar dupã aceea computerele NSA vor
supraveghea ºi monitoriza respectivul subiect 24 de ore din
24; NSA poate alege ºi supraveghea pe oricine din SUA.
3. UTILIZAREA DE CÃTRE PROGRAMUL SIGINT A
STIMULÃRII ELECTROMAGNETICE
A ENCEFA
ENCEFALULUI
Programul SIGINT al NSA foloseºte stimularea
electromagneticã a encefalului în cazul supravegherii
neuronale de la distanþã (Remote Neuronal Monitoring,
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RNM) ºi al contactului encefalic electronic (Electronic Brain
Link, EBL). Stimularea encefalicã de acest tip a început sã
fie dezvoltatã prin programul MKULTRA de la începutul
anilor ’50, care includea ºi investigarea ºi controlul
neurologic al radiaþiilor (câmpurile electromagnetice
neionizate), precum ºi dezvoltarea ºi cercetarea bioelectricã.
Tehnologia secretã care a rezultat în urma acestui program
este catalogatã în arhivele NSA drept „informaþii radiative”,
informaþii care sunt definite ca „provenind de la generatoare
întâmplãtoare de câmpuri electromagnetice din mediul
înconjurãtor, excluzând radioactivitatea sau exploziile
nucleare”.
SIGINT a implementat ºi a þinut secretã toatã aceastã
tehnologie, aºa cum a fãcut ºi cu alte proiecte ale Guvernului
SUA din domeniul rãzboiului electronic. NSA consumã cu
aviditate orice informaþie în domeniu ºi þine departe de
cunoºtinþa publicului cercetãrile din aceastã ramurã. Existã ºi
acorduri internaþionale menite sã pãstreze tãcerea despre
aceste tehnici secrete.
NSA dispune de echipament electronic brevetat care
analizeazã de la distanþã activitatea electricã a omului.
„Harta” encefalicã generatã de computerele NSA asigurã
supravegherea neîntreruptã a tuturor proceselor electrice care
au loc în creier. NSA înregistreazã ºi decodificã „hãrþile”
encefalice a sute de mii de persoane, în scopul siguranþei
naþionale. Stimularea encefalicã este folositã în secret ºi de
armatã în cazul conexiunilor creier-computer (de pildã în
avioanele de atac).
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Având ca þintã supravegherea electronicã, activitatea
electricã desfãºuratã de centrul vorbirii – aflat în encefal –
poate fi transpusã într-o redare aproape verbalã a gândurilor
acelei persoane. RNM poate trimite semnalele codificate
cãtre cortexul auditiv din encefal, înlesnind astfel
comunicarea audio nemijlocitã cu creierul (fãrã a mai fi
nevoie de ajutorul urechilor). Agenþii NSA pot utiliza
aceastã metodã în secret îmbolnãvind subiecþii prin emiterea
cãtre ei a unor senzaþii auditive halucinante, caracteristice
schizofrenicilor ºi paranoicilor.
Fãrã a avea vreun contact cu persoana urmãritã,
supravegherea neuronalã de la distanþã poate întocmi o hartã
a activitãþilor electrice a cortexului vizual din encefalul
persoanei respective, iar dupã aceea sã redea pe un ecran
imaginile din creierul subiectului. Agenþii NSA vãd exact
ceea ce vãd ochii persoanei supravegheate. Poate fi
„vizionatã” în acest mod ºi memoria vizualã. RNM poate
trimite imagini direct la cortexul vizual, fãrã a mai folosi
ochii ºi nervii optici. În acest mod, agenþii NSA pot „aºeza”
pe furiº imagini în creierul unei persoane, îndeosebi în
timpul somnului de tip REM, pentru a-i programa creierul în
anumite scopuri.
• Posibilitãþile folosirii metodei RNM
Reþeaua SIGINT existã în SUA încã din anii ’40. NSA,
cu sediul la Fort Meade, dispune de un sistem gigantic de
supraveghere neuronalã de la distanþã, fãrã fir, bidirecþionat,
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folosit pentru a-i urmãri pe cei suspecþi ºi a monitoriza în
mod nedistructiv informaþiile audio-vizuale din creierul lor.
ªi toate acestea se desfãºoarã fãrã vreun contact fizic cu
subiecþii. RNM este cea mai sofisticatã ºi mai recentã
metodã de supraveghere ºi spionaj civil. Cãtre cortexul
auditiv al subiectului pot fi trimise fraze întregi, sunete
tridimensionale ºi sunete subliminale (fãrã a face uz de
urechi), iar cãtre cortexul vizual pot fi trimise imagini RNM
poate modifica percepþiile, stãrile ºi controlul miºcãrilor unei
persoane.
Conexiunea cu cortexul auditiv/vizual a devenit cel
mai utilizat ºi mai performant sistem de spionaj. RNM
permite o interconexiune audiovizualã creier-creier sau
computer-creier.
4. TEHNOLOGIA CONTACTULUI ENCEFALIC
ELECTRONIC (EBL)
Reþeaua SIGINT poate detecta, identifica ºi
supraveghea de la distanþã câmpurile bioelectrice ale unei
persoane.
SIGINT are capacitatea de a monitoriza de la distanþã
informaþiile din creierul uman prin decodificarea digitalã a
potenþialelor
electrice
stimulate
ale
emisiilor
electromagnetice encefalice având o frecvenþã între 30 ºi 50
Hz ºi o putere de 5 mW.
Activitatea neuronalã a encefalului genereazã o
activitate electricã fluctuantã, caracterizatã printr-un flux
magnetic variabil. Acest flux magnetic genereazã o undã
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electromagneticã constantã de 30-50 Hz ºi 5 mW. În emisia
electromagneticã a creierului se aflã anumite ºabloane ºi
semne caracteristice, denumite „potenþiale stimulate” [de
rãspuns].
Fiecãrui gând, reacþie, comandã de miºcare, fapt
auditiv ºi imagine vizualã din creier îi corespunde un
„potenþial stimulat” sau un grup de asemenea „potenþiale
stimulate”. Emisia electromagneticã encefalicã poate fi
decodificatã sub forma gândurilor, imaginilor ºi sunetelor
aflate în creier.
Reþeaua SIGINT foloseºte stimularea cerebralã ca pe
un mod de comunicare ºi transmitere a informaþiilor (precum
ºi a semnalelor sistemului nervos) cãtre spioni ºi, de
asemenea, pentru diferite transmisiuni cãtre creierul celor
supuºi operaþiunilor secrete de supraveghere (la un nivel
neperceptibil de om).
Stimularea encefalicã electromagneticã funcþioneazã
astfel: este trimis un semnal electromagnetic cu o codificare
complexã, care sã rezoneze cu potenþialele stimulate din
creier ºi sã formeze astfel imagini auditive ºi vizuale în
circuitele neurale ale creierului. Stimularea encefalicã poate
modifica starea cerebralã ºi poate afecta controlul miºcãrilor.
Contactul [Conexiunea] encefalic electronic bidirecþionat este realizat prin monitorizarea de la distanþã a
informaþiei audiovizuale din creier concomitent cu transmiterea
sunetului cãtre cortexul auditiv (evitând urechile) ºi a
imaginilor estompate cãtre cortexul vizual (evitând nervii optici
ºi ochii). Imaginile apar sub formã de ecrane bidimensionale în
encefal.
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Contactul encefalic bidirecþionat este arma cea mai
redutabilã ºi sistemul de comunicaþii preferat al personalului
CIA/NSA. Supravegherea neuronalã de la distanþã (RNM,
supravegherea de la distanþã a informaþiilor bioelectrice
stocate în creierul uman) a devenit cel mai eficace sistem de
urmãrire. El este folosit de un numãr limitat de spioni ai SUA.
5. [NICI
[NICI UN TITLU ÎN DOCUMENTUL ORIGINAL]
Pentru a putea aplica programul RNM, este necesarã
mai întâi decodificarea frecvenþei de rezonanþã a fiecãrui
centru de pe scoarþa cerebralã. Frecvenþele la care rãspund
diferitele centre nervoase encefalice sunt situate în intervalul
3-50 Hz. Doar programul SIGINT al NSA moduleazã
[emite] semnalele pe aceastã bandã de frecvenþã (vezi
Tabelul 1).
Tabelul 1: Exemple de stimulare electromagneticã encefalicã
Zona encefalicã
Frecvenþa
Informaþiile induse prin
bioelectricã
modulare
de rezonanþã
Centrul
controlului
10 Hz
Coordonarea impulsurilor de
miºcãrilor
miºcare
Centrul auditiv
15 Hz
Sunete care evitã urechile
Centrul vizual
25 Hz
Imagini care evitã (ocolesc)
ochii
Centrul somatosenzitiv
9 Hz
Hipersensibilitate la stimuli
exteriori
Centrul gândirii
20 Hz
Gânduri subconºtiente impuse
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Aceste informaþii astfel modulate pot fi induse în creier
cu intensitãþi care variazã de la subliminal la perceptibil.
Creierul fiecãrei persoane are o gamã unicã de
frecvenþe de lucru ºi rezonanþã, astfel încât trimiterea
informaþiei audio cãtre creierul unei persoane, dar la
frecvenþa specificã altei persoane, ar avea drept consecinþã
lipsa de reacþie a persoanei respective la stimulul auditiv.
Reclamantul [John Akwei] a aflat de existenþa
programului RNM datoritã faptului cã a fost în contact RNM
bidirecþionat cu grupul Kinnecome de la NSA, Fort Meade.
Aceºtia utilizau sunet bidimensional, pe care îl
trimiteau direct spre creierul reclamantului pentru a-l hãrþui;
supravegherea a durat din octombrie 1990 pânã în mai 1991.
Prin controlul bidirecþionat al programului RNM,
reclamantul a fost hãrþuit: au încercat prin RNM sã-l
îmbolnãveascã ºi sã-l împiedice sã relateze autoritãþilor
activitãþile care au avut loc împotriva lui în ultimii 12 ani.
Grupul Kinnecome numãrã aproximativ 100 de
persoane care lucreazã zi ºi noapte la Fort Meade. Ei au
interceptat encefalic ºi persoanele cu care reclamantul intra
în contact pentru a-l izola de restul lumii. Aceasta este întâia
oarã când un cetãþean american a fost hãrþuit prin RNM ºi a
putut sã dea în judecatã NSA-ul, al cãrui personal s-a folosit
de aceastã metodã de spionaj în chip ilegal.
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6. NSA – TEHNICI ªI RESURSE
Depistarea ºi supravegherea neîntreruptã de la distanþã
a persoanelor în orice loc s-ar afla, oriunde pe teritoriul
SUA.
Un sistem a cãrui implementare e foarte ieftinã permite
ca mii de persoane din orice pãturã socialã sã fie spionate
neîncetat de cãtre SUA.
• Mecanisme de monitorizare RNM de la distanþã
Echipamentul RNM al NSA citeºte encefalogramele
subiecþilor pentru a-i urmãri ºi prin sistemul lor nervos poate
transmite mesaje care sã le afecteze starea fizicã ºi psihicã.
RNM poate depista ºi supraveghea orice cetãþean de pe
teritoriul SUA. Acest echipament este dispus într-o reþea ºi
este folosit pentru operaþiuni de spionaj civil, securitate
guvernamentalã ºi militarã, precum ºi în caz de rãzboi
bioelectric.
• Agenþii sub acoperire din zonele urbane
Zeci de mii de persoane în orice zonã lucreazã ca
agenþi sub acoperire [detectori] ºi spioni ai vecinilor ºi
colegilor de muncã (uneori în mod inconºtient), urmãrind ºi
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verificând subiecþii care au intrat în atenþia personalului
NSA.
Agenþii care nu lucreazã la birou se pot afla într-o
legãturã constantã cu aceºti detectori, care þin permanent
urma celor care sunt urmãriþi de NSA.
Agenþii NSA pot identifica instantaneu de la distanþã
(prin programul RNM) orice individ din mulþime care ia
legãtura cu subiectul supravegheat.
• Substanþe chimice ºi toxice introduse în blocurile de
locuinþe prin intermediul þevilor de plastic se
secrete,
instalate ºi întreþinute de NSA
NSA are locuri special amenajate, prin care poate
construi þevi care sã intercepteze conductele de apã ºi de
aerisire ale celor supravegheaþi ºi sã deverseze în acestea
substanþe toxice (de pildã gaze somnifere sau droguri de
spãlare a creierului). Acestea sunt rezultate ale cercetãrilor
psihofarmaceutice ale CIA.
• Scurtã trecere în revistã a echipamentului de spio
spionaj
ºi antianti-terorism menþionat
Reþea dispunând de echipament EMF, care poate citi
electroencefalogramele omeneºti ºi poate identifica/urmãri
persoanele cu ajutorul computerelor. ESB (stimularea
electricã a creierului) prin intermediul semnalelor EMF este
utilizatã pentru a-i controla pe subiecþi.
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Echipament EMF care colecteazã informaþii de la
circuitele electronice ale calculatoarelor personale prin
decodificarea emisiilor de unde RF ºi care poate pãtrunde în
orice computer personal din SUA.
Tot echipamentul camuflat, toatã tehnologia þinutã
secretã, toate cercetãrile ºtiinþifice neraportate (ca în cazul
cercetãrilor în domeniul rãzboiului electronic).
Deºi este cu desãvârºire necunoscutã publicului larg,
implementarea completã ºi minuþioasã a acestui sistem a
avut loc încã de la începutul anilor ’80.
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ANEXA 2
Sediul central mondial de supraveghere
Articolul urmãtor a fost scris de cetãþeanul australian
Peter Sawyer ºi publicat în Inside News (P.O. Box 311,
Maleny, Queensland 4552, Australia); titlul sãu original este
„Supraveghere Naþionalã” ºi mi-a atras atenþia atunci când a
fost publicat în Lt. col. Archibald E. Roberts’ Bulletin,
periodicul vrednicului de respect Comitet pentru Restaurarea
Constituþiei (P.O. Box 986, Fort Collins, Colorado, 80552).
Articolul a iscat o rafalã de negãri, reproºuri, recunoaºteri ºi
iar negãri din partea liderilor politici australieni. Articolul
susþine cã 1) Agenþia Naþionalã de Securitate americanã
(NSA) este sediul central mondial de supraveghere ºi 2) cã
Australia are propriul „centru computerizat” aflat în
conexiune cu NSA prin satelit ºi care îi supravegheazã în
mod ilegal pe cetãþenii australieni.
Într-o fatidicã zi de toamnã, 4 noiembrie 1952, în
America a fost adusã la existenþã prin decret prezidenþial –
fãrã multã vâlvã – o nouã agenþie guvernamentalã
americanã. Prea puþini americani au sesizat noutatea, erau în
plinã perioadã electoralã. Este foarte îndoielnic ca vreun
cetãþean obiºnuit al Australiei sã fi sesizat ceva; iar dacã a
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fost vreunul, cu siguranþã cã nu a acordat nici o importanþã
întâmplãrii.
Ceea ce constituie o scãpare regretabilã; naºterea NSA
în acea îndepãrtatã zi de toamnã constituia începuturile celui
mai sofisticat ºi mai vast sistem de supraveghere din lume ºi
vestea zorile întunecate ale unei epoci marcate de cea mai
înfricoºãtoare ameninþare la libertatea individualã pe care nu
numai Australia, ci întreaga planetã o vor trãi vreodatã.
NSA s-a nãscut din secþiunea „SIGNALS
INTELLIGENCE” a Departamentului american al Apãrãrii.
Caracteristica unicã a NSA faþã de celelalte organizaþii
guvernamentale din SUA ºi chiar din întreaga lume este
faptul cã NU existã limite sau restricþii care sã-i îngrãdeascã
raza de acþiune. NSA poate (ºi chiar face) orice, oricând ºi
oriunde pofteºte. Administraþia NSA este asiguratã de
„Oficiul pentru Comunicaþii”, cunoscut mai bine sub numele
de „COMSEC”. COMSEC este un comitet de directori,
avându-i ca membri pe secretarul de stat, secretarul
comerþului, secretarul trezoreriei, procurorul general ºi pe
toþi secretarii fiecãrui serviciu armat. Preºedintele este
subsecretarul însãrcinat cu comanda, comunicaþiile, controlul
ºi contrainforma-þiile în departamentul apãrãrii de la
Pentagon.
Deºi este foarte puþin cunoscutã în SUA ºi aiurea, NSA
este literalmente cea mai puternicã organizaþie din lume. Prin
comparaþie cu NSA, mult mai faimoasa CIA nu este decât un
braþ mãrunt al caracatiþei NSA. Neîngrãditã de nici o lege ºi
trebuind sã se justifice doar în faþa Consiliului de Securitate
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al SUA – prin COMSEC –, NSA controleazã la ora actualã o
reþea mondialã de spionaj ºi supraveghere pe care nici mãcar
Orwell, în al sãu 1984, nu ºi-ar fi putut-o imagina.
Majoritatea oamenilor crede cã actuala „erã computerizatã” a
luat fiinþã fie din programele spaþiale, fie din cursa
înarmãrilor nucleare; însã lucrurile nu stau aºa. TOATE
descoperirile epocale în tehnologia computerelor din ultimii
30 de ani, începând de la primele etape ale IBM ºi pânã la
supercompu-terele de azi, au fost destinate NSA-ului. De
fapt, primul „super-computer” din lume, vrednicul de teamã
CRAY, a fost construit pentru NSA ºi instalat în sediul
central în 1976. Întreaga dezvoltare a tehnologiei
computerizate din secolul XX este rezultatul dorinþei
nestãpânite a NSA de a avea maºini din ce în ce mai rapide
ºi mai mari, prin care sã adune, sã controleze ºi sã compare
informaþiile despre sute de milioane de cetãþeni oneºti,
nebãnuitori ºi împãcaþi cu legea. ªi asta nu numai în
America, ci ºi în multe alte þãri, inclusiv în Australia, aºa
cum vom vedea.
Sediul central mondial Fort Meade, Washington
Sediul central al NSA se aflã în Fort Meade,
Washington. Construit în 1954, în mod expres pentru NSA,
Fort Meade este a doua clãdire ca mãrime din Washington
devansat doar de Pentagon. Fort Meade este inima unei
caracatiþei care adunã informaþii ºi ale cãrei tentacule sunt
rãspândite în cele patru zãri. Informaþiile colectate sunt
transmise în principal prin sistemul de sateliþi de
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telecomunicaþie al Agenþie Spaþiale Americane (NASA),
sistem despre care cei mai mulþi oameni cred în mod eronat
cã îºi justificã existenþa mai ales din cauza programelor
spaþiale. Nicidecum; sateliþii, NSA ºi întregul program
spaþial american existã mai ales pentru a asigura NSA un
sistem de telecomunicaþii pe mãsurã. Din acest motiv ºi
nucleul operaþiunilor NASA este declarat în mod oficial ca
fiind „secret”. Toate celelalte, de la astronauþii de pe lunã ºi
pânã la vasele de gãtit din teflon, sunt neînsemnate produse
secundare ale unui plan monstruos de supraveghere a
fiecãrui minut din viaþa cetãþenilor din Apus. Efortul de
construire a unei asemenea maºinãrii gigantice „Fratele cel
Mare”, destinatã Statului Fascist ce va sã vinã, poartã ºi un
nume: Proiectul „PLATFORM”. Versiunea europeanã a lui
Fort Meade se gãseºte la Bruxelles, iar sovieticii dispun la
rândul lor de un sistem similar pentru supravegherea
oamenilor din þãrile Blocului est-european. Aceste centre de
control al oamenilor sunt interconectate între ele.
Deºi NSA a luat oficial fiinþã în 1952, ea provine dintrun acord internaþional semnat în 1947. Cunoscut în mod
oficial sub numele de „The UKUSA PACT” [Pactul
UKUSA], acest tratat a fost încheiat între Marea Britanie,
SUA, Canada, Noua Zeelandã, Australia, toate þãrile membre
ale NATO, Japonia ºi Coreea. Patul UKUSA a fost, pentru a
spune lucrurilor pe nume, nici mai mult, nici mai puþin decât
o înþelegere între toate aceste þãri în a aduna ºi confrunta
informaþiile despre proprii cetãþeni, de a-ºi împãrtãºi unele
altora aceste informaþii ºi de a le trece mai departe sediului
central de la Fort Meade. Pentru a înlesni munca acestei
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alianþe, pactul stabilea o serie de standarde comune în ceea
ce priveºte echipamentul, tehnologia, procedurile de
interceptarea º.a.m.d.
Când am pus pentru întâia oarã subiectul acesta pe
tapet, în decembrie 1988, au existat politicieni care au
declarat în public cã un atare pact nu existã ºi nici nu a
existat vreodatã. Mulþi dintre aceºti foarte „informaþi” aleºi
ai naþiunii se încãpãþâneazã chiar ºi astãzi sã susþinã acest
lucru, în pofida faptului cã pactul UKUSA a fost menþionat
în Parlament, iar existenþa lui confirmatã în Hansard. Ultima
oarã acest lucru a avut loc în 1977, pe 9 martie, când liderul
de atunci al Opoziþiei, Bill Hayden, a pus câteva întrebãri pe
marginea subiectului. Pe 19 aprilie, primul ministru de
atunci, Malcolm Fraser, a refuzat sã rãspundã acestor
întrebãri, „în interesul siguranþei naþionale”.
Sediul iniþial din Australia
Este extrem probabil faptul cã un anumit nivel al
monitorizãrii ºi supravegherii cetãþenilor australieni a fost
întreþinut încã de la început, însã e imposibil sã aflãm cum ºi
de unde. Primul indiciu despre acest sediu de încãlcare a
drepturilor fundamentale ale omului a ieºit la ivealã în 1975.
Atunci, ca ºi astãzi, proiectele guvernamentale care implicau
cheltuieli ce depãºeau o anumitã sumã trebuiau prezentate
unui corp senatorial, Comitetul Parlamentar de Distribuire a
Fondurilor (JPAC). În 1975, JPAC a fost solicitat sã supunã
examinãrii ºi sã încuviinþeze eliberarea de fonduri pentru
construirea unei clãdiri în Deakin, o suburbie din Canberra,
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puþin la vest de noul sediu al parlamentului. Clãdirea destul
de impunãtoare urma sã fie ridicatã în spatele uneia mai
mici, deja existente, care fusese cunoscutã publicului ca
„Centrala telefonicã Deakin”.
Faptul cã nu era ºi nu fusese niciodatã o simplã
„centralã telefonicã” a ieºit la ivealã în cele din urmã în
1975, în hotãrârea de aprobare a fondurilor emisã de JPAC,
când s-a admis cã edificiul existent avea un subsol adânc, în
care era gãzduit sediul central din Australia al NASA al
telecomunicaþiilor prin microunde. Unul din motivele pentru
„necesitatea” unei clãdiri noi, mult mai încãpãtoare, era
acela cã pânã în 1980 se preconiza cã NASA nu o sã mai
dispunã de spaþiu suficient în vechiul domiciliu.
Însã, în ciuda faptului cã acest document este
disponibil pentru oricine face puþin efort sã-l caute ºi în
ciuda faptului cã aprobarea de începere a construcþiei a fost
datã de-abia spre sfârºitul anului 1975, existã ÎNCÃ oameni
politici, ziariºti ºi emisiuni televizate care susþin cã edificiul
construit a fost o banalã „centralã telefonicã” ºi cã a fost
terminat în 1972!
„Vechea centralã telefonicã” din Deakin a fost
construitã în 1966, probabil cu tot cu subsolul destinat
NASA, astfel încât putem presupune fãrã teama de a greºi cã
aici s-a aflat sediul australian al Proiectului Platform pânã în
1980, când a fost terminat noul sediu. Un alt amãnunt
semnificativ este acela cã dimensiunile noii clãdiri Deakin
au fost justificate (în afarã de nevoia de spaþiu a NASA) prin
faptul cã urma sã gãzduiascã reþeaua de telecomunicaþii a
noii Case a Parlamentului. Însã noul centru Deakin,
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incluzând spaþiul necesar Parlamentului, a fost aprobat cu
ºase luni înainte ca Parlamentul sã definitiveze mãcar
„dezbaterile” privitoare la oportunitatea construirii noii Case
a Parlamentului – ceea e vã oferã o idee despre cât de serioase
au fost acele „dezbateri”.

Centrul Deakin – cea mai mare centralã telefonicã din
Australia
La fel ca ºi predecesoarea ei, noua casã NASA a fost
construitã cu titlul de „centralã telefonicã”. Pânã astãzi mai
sunt politicieni ºi personalitãþi mass-media „informate” care
susþin cã a fost construit ca o simplã „centralã telefonicã” ºi
cã, atunci când a fost terminatã, s-a dovedit a fi „de prisos”
raportatã la nevoile Telecom. De aceea – motiveazã
explicaþia oficialã – a sfârºit prin a fi înþesatã de computere.
Existã câteva lucruri care nu merg în aceastã explicaþie
„oficialã”. Primul ºi cel mai important aspect este raportul
JPAC, care confirmã cã edificiul era destinat, între altele,
pentru a acoperi nevoia de spaþiu a expansivei NASA. Al
doilea este publicarea de cãtre Telecom a unei broºuri cu
titlul Service and Business Outlook, în care sunt prezentate
în detaliu cheltuielile pe fiecare an, incluzând cheltuielile
pentru construcþie de peste 250 000 de dolari. Deakin, un
edificiu care costã mai multe milioane de dolari, a fost
construit între 1977 ºi 1980, fãrã ca Telecom sã fi dat vreun
SINGUR CENT pentru construcþie. Nu ºtiu cine a plãtit
clãdirea Deakin, însã sunt sigur cã nu Telecom, cel puþin nu
dupã bilanþurile financiare întocmite de ei.
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Al treilea ºi cel mai evident este acesta: în ciuda
faptului cã Deakin nu era finalizat pânã în februarie 1980,
diferitelor departamente guvernamentale le-a fost închiriat
spaþiul pentru instalarea reþelelor de calculatoare, cu ºase
luni înainte ca edificiul sã fie finalizat. La rândul lor,
departamentele au început sã evalueze „rentabilitatea”
clãdirii pânã la un an ºi jumãtate înainte de a închiria
propriu-zis un spaþiu. Asta înseamnã (dacã daþi crezare
versiunii „oficiale”) cã Deakin a fost începutã la sfârºitul lui
1977, iar la începutul lui 1978, înainte de a fi construit mãcar
un sfert de clãdire, a fost etichetatã drept „de prisos” pentru
Telecom. ªi de data aceasta, politicieni suspicioºi ºi alte
personalitãþi pot oferi o explicaþie rezonabilã.
În afarã de NASA, se admite acum cã în clãdirea
Deakin îºi mai au sediu reþelele computerizate ale
Departamentului Australian al Apãrãrii, al Biroului Fiscal
Australian,
Departamentului
Securitãþii
Sociale,
Departamentul
Commonwealth
al
Educaþiei
ºi
Departamentul Transportului ºi Telecomunicaþiilor. Fiscul ºi
Securitatea Socialã sunt direct conectate cu Medicare
[program federal de asistenþã pentru persoanele în vârstã].
De fapt, Departamentul Sãnãtãþii a folosit reþeaua
computerizatã a Securitãþii Sociale pânã ce a fost pusã la
punct a sa. Telecom ocupã de fapt o porþiune micã, însã
extrem de semnificativã a clãdirii. Este chiar porþiunea în
care se aflã nodurile reþelei de fibre optice, închiriate de cãtre
bãnci pentru a le folosi în „Sistemul de Transfer Electronic
al Fondurilor” (EFTS). TOATE tranzacþiile financiare ale
bãncilor sunt efectuate de o companie subsidiarã. „Funds
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Transfers Services Pty. Ltd.” (FTS). Centrul de calcul al FTS
este situat în Thesiger Court la câþiva paºi de clãdirea
Deakin. Este un aspect asupra cãruia vom reveni mai târziu.
Deakin este ºi sediul central al reþelei de telecomunicaþii a
noii Case a Parlamentului.
Politicienii neagã tot
Atunci când aceste detalii au apãrut pentru prima oarã
în numãrul din septembrie 1987 al periodicului Inside News,
reacþia politicã nu a întârziat sã aparã. Etichetãrile au variat
de la „imposibil” la „ridicol”. Oamenii politici ai Australiei
au declarat într-un singur glas cã noul edificiu nu era „decât”
o centralã telefonicã. Ian Sinclair, liderul Partidului Naþional,
le-a scris alegãtorilor sãi, asigurându-i cã edificiul este
„doar” o centralã telefonicã. Senatoarea democratã Jeanine
Haines a apãrut împreunã cu John Tingle într-o emisiune
matinalã de la radio; ea a afirmat cã „am inspectat personal
locul ºi am aflat cã nu este altceva decât o centralã
telefonicã”. Domnul Tingle ºi conºtiincioasa senatoare au
afirmat apoi cã oricine spune altceva este în mod evident „un
neonazist”, deºi nici pânã astãzi nu am reuºit sã înþeleg care
e legãtura. ªi totuºi, oricine nu este de acord cu doamna
senatoare ºi cu Democraþii este „fascist” într-o formã sau
alta; senatoarea Haines este cea care, referindu-se la
pensionarii australieni, i-a etichetat drept „o adunãturã de
fasciºti geriatrici”.
Garry Nehl, membru al Partidului Naþional, a asaltat
Canberra cu o poveste întinsã pe cinci pagini despre modul
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în care cetãþeni suedezi au fost „prostiþi” sã creadã cã toþi au
fost tatuaþi pe frunte, în secret, printr-o razã laser. Cam
acesta este soiul de povestire stupidã pe care „Peter Sawyer
[autorul articolului de faþã] îl rãspândeºte”, a afirmat pe un
ton autoritar domnul Nehl. Johnny Howard, liderul de atunci
al Opoziþiei, care nu a reuºit sã înþeleagã niciodatã NIMIC
corect, a mers ceva mai departe ºi a pus pe seama mea toatã
istoria cu cetãþenii suedezi, repetând mereu cã „este un
nonsens”. Michael Cobb, politician liberal, a calificat toatã
povestea ca fiind „lipsitã de noimã”. Nu ºtiu dacã existã
vreun sâmbure de adevãr în chestiunea „suedezã”, foarte
greu de crezut, însã ºtiu cã în tot acest timp echipamentul
computerizat în valoare de câteva miliarde de dolari din
centrul Deakin a continuat sã funcþioneze în liniºte, adunând
informaþii despre fiecare cetãþean australian.
Încercãrile repetate de a convinge opinia publicã
australianã cã Deakin este o banalã „centralã telefonicã” au
suferit un prim ºoc în 28 octombrie 1987. În ziua respectivã,
senatoarea liberalã Shirley Walters din Tasmania a dat o
declaraþie de presã pe marginea unui incident recent;
senatoarea relata cum, trimiþând pe unul din membrii staffului sãu (ofiþer) pentru a inspecta clãdirea Deakin, ofiþerul a
fost alungat de doi PAZNICI ÎNARMAÞI, care i-au cerut
numele ºi alte detalii personale ºi au notat numãrul de
înregistrare al maºinii. Aflând despre incident, senatoarea
Walters, în calitate de membru al comisiei JPAC, a încercat
sã obþinã mai multe informaþii despre Deakin. În cele din
urmã a fost îndrumatã spre Departamentul Serviciilor
Administrative (DAS), în sarcina cãruia cãdea administrarea
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centrului Deakin, lucru foarte ciudat. Însã cei de la DAS nau putut sau n-au vrut sã-i ofere mai multe detalii prin
telefon. În aceastã situaþie, senatoarea Walters i-a adus pe
ºefii de la DAS în faþa comisiei JPAC, pentru a afla cã tot
ceea ce ei ºtiu cu certitudine este cã Telecom are în folosinþã
o parte din clãdire. S-a descoperit mai târziu cã totul era o
minciunã sfruntatã, care a fãcut Parlamentul vrednic de tot
dispreþul; însã atunci, ca orice lucru legat de afacerea
Deakin, faptul a fost muºamalizat cu multã grijã. (Dacã
ofiþerii interogaþi au pretins cã la asta se rezumã TOATE
informaþiile pe care le au despre Deakin, înseamnã cã au
minþit. DAS încaseazã chiria de la TOATE departamentele
care-ºi desfãºoarã activitatea în clãdire. Dacã au pretins cã la
asta se rezumã tot ceea ce AU VOIE sã divulge, de
asemenea au minþit, întrucât s-a repetat în mod insistent cã
nu existã vreo „clasificare” secretã a centrului Deakin ºi a
departamentelor din interior.)
Deºi declaraþia de presã a senatoarei Walters nu a fost
difuzatã pe scarã largã, ea a stârnit totuºi rumoare printre
australienii preocupaþi de problemã, care au înþeles cã se
confirmã astfel mãcar o parte din „acuzaþiile fanatice ale lui
Peter Sawyer”. Însã la mai puþin de o sãptãmânã, Walters
ºi-a schimbat radical opinia – lucru specific secretelor care
învãluie centrul Deakin – ºi a fost ocupatã pânã peste cap în
a spune tuturor acestor cetãþeni îngrijoraþi cã toatã povestea
fusese o „eroare”. De fapt nici un ofiþer din staff-ul ei n-a
fost în inspecþie la Deakin, nimeni n-a dat ochii cu vreun
paznic înarmat, nimãnui nu i s-au cerut informaþiile
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personale, nimeni nu a fost alungat, nu este nimic „suspect”
în legãturã cu aceastã clãdire.
Din acel moment, Walters refuzã cu încãpãþânare sã
spunã ce a determinat-o sã dea acea primã declaraþie de
presã. Oricum, faptul cã ofiþerii DAS au fost chemaþi ºi au
minþit în faþa JPAC rãmâne consemnat în rapoartele
comisiei, pentru oricine va vrea sã se convingã. Chestiunea
pretinsei absenþe a paznicilor înarmaþi de la Deakin ridicã un
relevant semn de întrebare. Acum se ºtie cã la Deakin se aflã
sediul „Departamentului Semnalelor Defensive” (DSD),
„creierul” telecomunicaþiilor tuturor forþelor armate
australiene; iar forþele au aºezat paznici înarmaþi în preajma
TUTUROR instalaþii militare din Australia. Cu toate acestea,
australienii trebuie sã creadã cã Deakin, nucleul
telecomunicaþiilor pentru toate operaþiunile militare
naþionale, nu este pãzit nici mãcar cât un hangar al armatei
plin de camioane ieºite din uz. Fie suntem minþiþi cu
neruºinare, fie serviciile noastre de protecþie ºi pazã se aflã
într-o stare JALNICÃ.

Primele încuviinþãri
Faptul cã asigurãrile date de senatoarea Walters n-au
convins pe nimeni a fost evident mai ales atunci când au
început sã aparã importante dezvãluiri; prima a avut loc pe 2
noiembrie 1987. Pânã atunci, chestiunea Deakin fusese
ridicatã de atât de mulþi cetãþeni în faþa aleºilor lor, încât
problema a fost abordatã în Parlament de Brian Howe,
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Ministrul Securitãþii Sociale, care a declarat cã sediul
computerizat al ministerului sãu se aflã la Deakin.
Catalogând observaþiile mele drept „afirmaþii absurde”,
domnul Howe a oferit atunci cea dintâi explicaþie „oficialã”
a stãrii de lucruri de la Deakin. Dupã spusele lui, Telecom a
proiectat clãdirea luând în consideraþie „vechea” aparaturã
de care dispunea la momentul respectiv, însã la finalizarea ei
ºi-a instalat aparatura „nouã”, care ocupa mai puþin spaþiu
decât cel proiectat. S-a ivit, prin urmare, „ceva spaþiu
disponibil”, care din întâmplare, se potrivea „întocmai” cu
necesitãþile ministerului sãu, ºi astfel ºi-au instalat acolo
computerele.
Howe a uitat sã menþioneze cã mai toatã clãdirea era
un „spaþiu disponibil”, în care erau adunate o sumedenie de
reþele computerizate de la mai multe departamente. De fapt,
Howe fãcea toate eforturile pentru a crea impresia cã
Telecom este nucleul central al clãdirii ºi cã celãlalt
colocatar este Ministerul Securitãþii Sociale, care ocupã o
zonã „liberã” destul de micã. Povestea servitã de ministrul
Howe este purã fantezie de la cap la coadã, lucru dovedit de
raportul JPAC din 1975 ºi de alte informaþii care sunt astãzi
la dispoziþia opiniei publice. Ceea ce înseamnã, bineînþeles,
cã domnul Howe a minþit ºi derutat Parlamentul prin
discursul sãu, dar ºi cã nimeni nu pare foarte încântat sã
menþioneze acest fapt, fie el ºi dintre acei bolnavi închipuiþi
care încãlzesc bãncile „Opoziþiei”.
Departe de a liniºti pe cineva, discursul domnului
Howe nu a fãcut decât sã le întãreascã tuturor convingerea cã
„ceva” se întâmplã, aºa încât pe 17 noiembrie a mai încercat
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odatã, încuviinþând de data aceasta cã ºi „alte” departamente
guvernamentale îºi au sediul la Deakin; cã de fapt
MAJORITATEA clãdirii este înþesatã de computere care nu
aparþin de Telecom. Acest mod de formulare a problemei era
însã tributar teoriei cu „aparatura nouã” ºi cu „puþinul spaþiu
disponibil”, încât era nevoie de o nouã „explicaþie” logicã.
De aceastã datã s-a spus cã Telecom „supraestimase”
dezvoltarea zonei Deakin ºi construise un sediu mai mare
decât avea nevoie; încã o datã, aceastã explicaþie sfideazã
logica ºi este o minciunã evidentã.
Sfideazã logica prin faptul cã mica suburbie Deakin
este pânã astãzi un parc natural, presãrat pe alocuri cu mici
suprafeþe rezidenþiale, cu o densitate demograficã scãzutã. Pe
de altã parte, clãdirea Deakin este una intre cele mai mari
„centrale telefonice” din întreaga þarã. Credeþi cumva cã
edificiul a fost construit încã de la început ca o „centralã
telefonicã” localã? În afarã de aceste aspecte, explicaþia este
o minciunã evidentã. Raportul din 1975 al comisiei JPAC
aproba construirii clãdirii Deakin ca fiind încã de la început
noul sediu al NASA ºi ca centru de telecomunicaþii al noii
Case a Parlamentului – deci nu ca o simplã „centralã
telefonicã suburbanã”. Aceasta fãrã a mai menþiona
evidenþele contabile ale Telecom, care demonstreazã cã ei
oricum n-au contribuit financiar la construirea lui. Încã o
datã domnul Howe a fost prins cu ocaua micã, minþind ºi
derutând Parlamentul, dar nici de aceastã datã nimeni – nici
mãcar cei din „Opoziþie” – nu s-a sinchisit în vreun fel.
Aceastã a doua tentativã a ministrului Howe a produs
mai multã consternare decât prima. Politicienii, mai ales cei
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numiþi „conservatori”, au fost literalmente bombardaþi cu
scrisori, telefoane ºi abordãri personale, care solicitau o
inspecþie amãnunþitã a Centrului Deakin. ªi astfel, dupã
patru luni de la apariþia primelor informaþii în periodicul
nostru, cererile copleºitoare ale opiniei publice au silit în
sfârºit un grup din „Opoziþie” sã efectueze o inspecþie în
clãdire.

Inspecþia ºi raportul „Opoziþiei” – o mostrã de înºelare a
opiniei publice
Concluziile investigaþiei sunt publice la ora actualã.
Un grup de politicieni, care doar cu o lunã înainte îi asigurau
pe oameni cã Deakin este o „banalã centralã telefonicã”, au
confirmat cã Centrul Deakin este nucleul naþional de calcul
pentru o serie întreagã de departamente, inclusiv cele
denumite în acest articol. Comisia de investigaþie a putut
vedea vaste biblioteci de dischete, pe care erau înregistrate
majoritatea datelor dumneavoastrã „confidenþiale”. Au aflat
chiar cã toate departamentele aveau acces la aceste
biblioteci, ceea ce însemna de bunã-seamã cã puteau sã
compare între ele datele acumulate – ceea ce ºi fãceau –
lucru de care cetãþenii australieni au fost fermi asiguraþi cã
nu se va petrece niciodatã, nici chiar prin aplicarea legislaþiei
cardurilor ID.
„Opoziþia” a pregãtit apoi un „raport” despre vizita
efectuatã la Deakin, raport care intenþiona sã mai alunge
temerile cetãþenilor. În istorie acest „raport” va rãmâne ca
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una dintre cele ruºinoase tentative de muºamalizare sãvârºite
vreodatã de cei care au folosit banii publici chipurile în
interes naþional. Raportul începea prin a declara cã în ziua
vizitei la Deakin nu erau paznici înarmaþi, prin urmare nici
nu au fost vreodatã. ªi aceasta în pofida faptului cã
senatoarea Walter a fost unul din membrii grupului de
investigaþie. Raportul CONFIRMA cã edificiul nu era o
centralã telefonicã, ci era mai ales tixit de echipamentul
computerizat al unei întregi game de departamente ºi
CONFIRMA existenþa bibliotecii de dischete. Concluzia
raportului era, totuºi, cã nu este ceva „neapãrat suspect” în
toatã povestea asta. Raportul, care se dorea a fi un document
„bine întocmit”, relua cea de-a doua „explicaþie logicã” a
stãrii de lucruri, contrazicându-se în mod EVIDENT cu
raportul JPAC din 1975, ceea ce însemna fie cã acel raport
nu fusese consultat, fie cã informaþiile din el erau ignorate în
mod voit.
Cam atât despre „investigaþii”. Nu este ceva „neapãrat
suspect” în toatã povestea, dupã cum declara un politician,
fiindcã el „nu a putut gãsi pe podea nici un fir care sã lege
computerele într-o reþea. Implicaþiile faptului cã toate
computerele aveau acces la ACEEAªI bazã computerizatã,
fãcând inutile asemenea conexiuni prin fire, erau pentru el
neînsemnate.
Raportul a constatat ºi faptul cã „Comisia Asigurãrilor
de Sãnãtate (Medicare) nu ocupã nici un spaþiu în clãdire ºi,
din cele stabilite pânã acum, nu are vreo conexiune cu
Centrul de Calcul Deakin (sic)”. (A fost o folosire
neinspiratã a limbii engleze sau ceva de genul unei „scãpãri
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freudiene”? Scopul nedeclarat al acestei înscenãri, de la
început la sfârºit, incluzând vizita ºi raportul adiacent, a fost
acela de a demonstra cã Deakin este o simplã ºi inofensivã
adunãturã de computere, puse la un loc în mod întâmplãtor ºi
neconectate unele cu altele. În ciuda acestor concluzii,
raportul se referã în mod repetat la edificiul Deakin ca la
„Centrul de Calcul Deakin”, ca ºi cum am avea o enormã
construcþie destinatã calculului computerizat.)
Raportul accentueazã apoi cã nu existã dovezi ale
afirmaþiei cã departamentele Fiscal, Securitate Socialã ºi
Asistenþã Medicalã ºi oricare alte departamente ar fi
interconectate în vreun fel. Aceste declaraþii, care pretind cã
le oferã cetãþenilor australieni „adevãrul gol-goluþ” despre
Centrul Deakin, au fost fãcute în ciuda faptului cã raportul
JPAC ºi afirmaþiile senatoarei Shirley Walters, fãcute înainte
cu câteva sãptãmâni, demonstrau clar cã Comisia
Asigurãrilor
de
Sãnãtate
foloseºte
computerele
Departamentului Securitãþii Sociale; au fost fãcute deºi
domnul Brian Howe, într-o scrisoare de la începutul lunii
noiembrie, adresatã TUTUROR oamenilor politici,
CONFIRMA interconexiunile dintre Securitatea Socialã ºi
Medicare; deºi „inspecþia” a fost condusã de Wilson Tuckey,
care dispunea de o scrisoare de la Howe care CONFIRMA
interconexiunile dintre fiºierele de la Fisc ºi Securitate
Socialã; deºi conexiunea dintre Fisc ºi Medicare era atât de
EVIDENTÃ, având în vedere cã perceperea impozitelor
Medicare este strâns legatã de adeverinþele impozitelor pe
venit; deºi cel puþin unii dintre politicieni ºtiau prea bine
despre existenþa unei vaste reþele de interconectare inter-
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departamentalã, sistem cunoscut sub numele de „PASS”.
Sistemul PASS a ajuns la cunoºtinþa opiniei publice de-abia
în mai, 1988, ca rezultat al unei audieri în Tribunalul din
Perth, W.A.
„Mass-media”, întotdeauna dornicã sã repete pur ºi
simplu ceea ce i se spune ºi nu sã investigheze cât de cât
veridicitatea informaþiilor, a fost nerãbdãtoare în a prezenta
cele spuse în raportul comisiei de investigare luând de „bune
ºi adevãrate” toate cele scrise ºi neîndoindu-se nici o clipã de
aceasta. Astfel, deºi aveau la îndemânã informaþiile
enumerate mai sus, rapoartele, scrisorile ºi toate celelalte, au
preferat sã prezinte sediul Deakin – care pânã în ziua de azi
figureazã pe toate hãrþile Canberrei ca „centralã telefonicã” –
ca fiind o clãdire uriaºã în care, printr-o stranie coincidenþã,
s-au adunat laolaltã ºi departamentele guvernamentale
implicate în Pactul UKUSA, ºi computerele noastre
defensive ºi NASA.
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ANEXA 3
Ce este L.U.C.I.D.?
Trãim sub puterea legii, iar legea fundamentalã care se
aplicã în SUA este Constituþia, întãritã de Declaraþia
Drepturilor Omului. Dreptul la intimitate ºi libertate sunt
bine stipulate ºi aproape universal acceptate. Spunem
„aproape” pentru cã existã anumite elemente disonante, care
trãiesc în Washighton, New York, care se pun pe ele mai
presus de Constituþie ºi au alte planuri pentru viitorul nostru.
Noi presupunem cã toate contractele întocmite de
Guvernul federal sunt verificate de avocaþii constituþionali
pentru a nu contraveni prevederilor acesteia. Presupunem cã
academiile ºi universitãþile nu vor încheia o înþelegere care
sã presupunã ºi violarea Constituþiei. S-ar pãrea cã
presupunerile noastre sunt eronate.
Cei ce uneltesc s-au întrecut pe ei înºiºi în a pune cap
la cap elementele sofisticate ale unui plan – sistem diavolesc
de urmãrire ºi control al tuturor fiinþelor omeneºti. Sistemul
este – chipurile – necesar pentru cã toþi suntem niºte
potenþiali criminali ºi trebuie sã fim catalogaþi ºi urmãriþi.
Am primit un articol de la douã oficialitãþi care
probabil, n-au citit Constituþia (sã fim oneºti, unul dintre ei
este ofiþer ONU ºi foarte probabil nu este cetãþean SUA).
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Într-un stil despotic, demagogic, ei propun sã fim trataþi cu
toþii ca potenþiali teroriºti, afirmând cã au pus la punct un
plan magnific cu numele L.U.C.I.D.; definit ca fiind un
„studiu conceptual pentru un viitor Sistem Universal de
Identificare”.
L.U.C.I.D. propune ca CBU, acum aflat în lucru la
Departamentul Apãrãrii, sã fie utilizat ca sistem sigur, rapid,
eficient, instantaneu de urmãrire.
Veþi întreba: Urmãrirea cui? Nu urmãrirea criminalilor,
ci doar „verificãri de rutinã ale cazierului ºi activitãþii
personale” ºi urmãrirea „potenþialilor criminali”. Asta
înseamnã – în mod virtual – oricine! (Remarcabilã folosirea
ingenioasã a limbii engleze). Ce este un „potenþial
criminal”?
Autorii sunt foarte trufaºi, ei calificã acest sistem drept
„universal” ºi includ în datele acestui sistem Cardul
Biometric Universal (Cuvântul „L.U.C.I.D.” este extrem de
apropiat de LUCIS sau LUCIFER, dar credem cã este vreo
eroare cauzatã de subconºtientul autorilor).
Acest „studiu conceptual” a fost realizat de Jean-Paul
Creusat, medic al ONU, New York ºi profesor Anthony S.
Halaris de la Iona College, New Rochelle, New York (Iona
este un colegiu de patru ani, fondat în 1940, colegiu de „arte
liberale”, care nu are nici o legãturã cu studiul).
L.U.C.I.D. este de fapt întreaga structurã hardware,
software, o construcþie giganticã, o giganticã reþea care
utilizeazã CBU; sistemul va folosi la transmiterea datelor de
carduri ºi implanturi.
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Un card va putea stoca mai mult de 5 gigabiþi de
informaþii personale, cu capacitate de translaþie în mai multe
limbi. Poate fi citit de unitãþi fixate sau mobile. Pe scurt,
toate datele dumneavoastrã personale (mai mult de 100
dischete) pot fi stocate pe o unitate – precum cardul – în
orice limbã, în orice moment.
Tehnicile de identificare sunt deja pregãtite ºi, orice ar
spune designerii, sunt extrem de abuzive la adresa libertãþii
personale.
Acest CBU va include structura ADN-ului ºi a
materialului imunitar, o scanare a irisului (fiecare iris are o
structurã deosebitã, unicã pentru fiecare om). Ochiul fiecãrei
persoane este unic, iar structura lui nu poate fi modificatã
fãrã a se altera claritatea vederii. Un cod al irisului poate fi
analizat într-o zecime de secundã, spun designerii.
Ca ºi cum cele enumerate nu ar fi suficient de
înspãimântãtoare, ceea ce complotiºtii nu vã spun este cã
întregul „cazier” medical ºi starea actualã a sãnãtãþii poate fi
cititã de pe acest iris. Este un aspect puþin cunoscut, dar
interesant din domeniul medical al irisologiei. Am fost
încredinþaþi de acest fapt de cãtre medici pe care îi
cunoaºtem ºi îi credem. Sistemul funcþioneazã foarte
eficient!
În sfârºit, pentru a fi siguri cã nu le veþi scãpa, ºi
amprenta digitalã ºi cea plantarã vor fi stocate pe acest CBU.
Cardul Inteligent este o avanpremierã a CBU ºi se
foloseºte deja. Unele state îl folosesc pentru programe de
distribuire a hranei, alþii pentru programe caritative.

267

CBU este un abuz la adresa intimitãþii, este
neconstituþional ºi se lucreazã chiar în prezent la
perfecþionarea lui. Dacã opinia publicã nu va protesta în
congres, se va ajunge la aplicarea lui!
Republicanii sunt mult mai înverºunaþi decât
Democraþii în aceastã privinþã. Au majorat bugetul Apãrãrii
pentru a finanþa aceste sisteme de control ºi prevenire a unor
presupuse ameninþãri, care s-ar pãrea cã vin din partea
cetãþenilor, nicidecum a teroriºtilor.
Amintiþi-vã cã nici un incident terorist nu a fost
rezolvat ºi clasat în mod public ºi onest în ultimii 10 ani.
Rãmâne valabilã presupunerea cã unul sau mai multe
incidente au fost sponsorizate de Congres pentru a promova
legea antiterorismului.
Ceva nu merge deloc bine în aceste SUA ale noastre.
Iar cauza o aflãm în sistemul educaþional al Asociaþiei
Naþionale ºi al mentalitãþii socialiste a lui Thomas Dewey.
Aceste idei totalitariste nu reflectã valorile americane,
tradiþia, filosofia ºi, desigur, Constituþia. Aceºti conspiratori
sunt adepþi ai filosofiei hegeliene. Ei cred cã Statul este
stãpânul, iar indivizii trebuie sã i se supunã orbeºte. (În
Hegel, acest principiu este exprimat astfel: „gãseºte-þi
libertatea supunându-te statului”!)
Trebuie sã li se reaminteascã faptul cã – în mod
irevocabil – puterea este delegatã de popor, cãci puterea vine
de la bazã spre vârf ºi nu invers. Orice politician care nu este
de acord sã-ºi schimbe meseria.
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Obiecþii la adresa L.U.C.I.D. exprimate în
„Phoenix Letter”
1. Agenþiile poliþieneºti au dreptul ºi obligaþia de a-i
urmãri pe criminali, aceasta este misiunea lor. Ele nu au
dreptul de a-i urmãri sau de a aduna informaþii despre
cetãþenii care nu au comis vreun delict, decât în cazul în care
existã dovezi cã ei ar putea fi infractori. Aceasta este una din
prevederile celui de-al patrulea Amendament. Noi, poporul,
nu am delegat Guvernului dreptul la violarea intimitãþii!
Desigur, aceasta este un inconvenient pentru agenþiile
poliþieneºti, dar pentru asta sunt plãtiþi, pentru a-i prinde pe
criminali ºi pentru a respecta legea. Motivaþia cu „terorismul
viitorului”, ca motiv al încãlcãrii acestor drepturi
constituþionale, este de-a dreptul inacceptabilã! Este o
pledoarie vicleanã, care urmãreºte interesele proprii. Autorii
sunt proprietari ai sistemului L.U.C.I.D., iar unul dintre ei
este preºedintele Advanced Technologies Group, care are un
foarte mare interes în reuºita acestui sistem. Pe scurt,
câºtigul financiar fabulos se întemeiazã pe înrobirea noastrã.
2. Departamentul Apãrãrii a proiectat un CBU cu o
memorie de 5 gigabiþi. Dacã acesta va fi cumva folosit
pentru a-i depista sau urmãri pe civili în vreun fel oarecare,
atunci finanþarea acestora trebuie sã înceteze acum.
acum
Departamentul Apãrãrii are funcþii legale, dar controlul
populaþiei nu este una dintre ele!
3. Aceste mecanisme nu au fost investigate de cãtre
Congres. Ar trebui sã fie ºi ar trebui sã se audã vocea opiniei
publice!
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4. O sarcinã urgent de îndeplinit pentru designerii
acestui sistem este sã corecteze sistemele prezente, deoarece
ele sunt supraîncãrcate de informaþii false, care nu pot fi
îndepãrtate. Am încercat personal sã elimin aceste informaþii
false, timp de ºase luni, dar nu am reuºit nimic.
Imaginaþi-vã un sistem de tip L.U.C.I.D. Duºmanii pot
infiltra informaþii false [rãuvoitoare] despre dumneavoastrã.
La fel ºi Guvernul. Acest L.U.C.I.D. îi poate manipula la
nivel informaþional pe membrii reþelei în orice mod doresc
cei ce stãpânesc reþeaua. Din nefericire au trecut de mult
vremurile în care ne puteam încrede fãrã nici o teamã în
aceste agenþii poliþieneºti. Evenimente precum cele de la
WACO ºi Ruby Ridge ne-au demonstrat cã pânã ºi cele mai
pricepute agenþii pot fi prinse pe picior greºit de teroriºti.
Cazul O.J. Simpson ne-a arãtat cã detectivii chiar spun
minciuni. Abuzul de minori de la Omaha demonstreazã cã
FBI-ul întreprinde acþiuni ilegale în secret.
Doriþi un sistem L.U.C.I.D. condus de niºte mâini
criminale?
Dacã vreodatã Washinghtonul va lucra în mod
transparent, fãrã activitãþi secrete, dacã va rezolva cazurile
murdare, dacã va lucra în mod cât de cât moral ºi mai ales
dacã va respecta Constituþia, ne vom supune ºi noi
sistemului acestuia. Dar aceste condiþii sunt foarte greu de
îndeplinit. Dupã cum decurg evenimentele astãzi, nu putem
avea încredere în Washinghtonul înarmat cu aceastã
redutabilã armã – L.U.C.I.D. – mai mult decât putem crede
pe O.J. Simpson sau pe detectivul Mark Fuhrman cã spun
adevãrul.
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„Acum mergem sau pentru Hristos sau pentru diavol.
Frontul este clar… Acum devii erou dacã nu saluþi pe diavol.
În tot cazul, vom vedea fapte înfricoºãtoare. Se vor da lupte
duhovniceºti. Sfinþii se vor sfinþi mai mult ºi spurcaþii se vor
spurca ºi mai rãu (Ap 22, 11). Înlãuntrul meu simt o
mângâiere. Este o furtunã ºi nevoinþa are valoare, pentru cã
acum nu avem de vrãjmaº pe Ali-Paºa sau pe Hitler sau pe
Musolini, ci pe diavolul. De aceea vom avea ºi platã
cereascã.”
„În spatele sistemului perfect al cãrþii de credit, al
codului de bare” realizat prin computer, se ascunde o
dictaturã universalã, se ascunde sclavia, robia faþã de
Antihrist (Ap 13, 16).
Cuviosul Paisie Aghioritul

