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Αυτό μεταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 1995.Ορισμένα ονόματα και φράσεις,
ήταν δυσδιάκριτες,αλλά δεν αλλοίωσαν το περιεχόμενο.
Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις του 1995!!
Το διεθνές δίκτυο ελευθέρου Τύπου,δεν είναι θρησκευτική ομάδα,ούτε
πολιτική οργάνωση,αλλά μία ανεξάρτητη,παγκόσμια αντιπροσωπεία Τύπου
έρευνας στον τομέα της πολιτικής,οικονομίας,ιατρικής και στρατιωτικής.
Ειδικευόμαστε στην έρευνα και έκδοση ειδικών αναφορών και ακουστικών ταινιών,δια να εκθέσουμε τον υπόκοσμο της συνωμοσίας των
Ηνωμένων Εθνών,που σκοπεύει να εφαρμόσει μια Νέα Παγκόσμια Τάξη!!
Ο στόχος μας είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ,
ότι το πρόγραμμα μιας ''νέας παγκόσμιας τάξης'',δεν είναι ένα όνειρο κάποιας
ανεδαφικής,παρανοϊκής θεωρίας!! Είναι ένα πραγματικό σε εξέλιξη πρόγραμμα.Προς ποίο σκοπό;
ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ
ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ!!
Δια να καταργήσουν κάθε εθνική ταυτότητα και εθνική υπερηφάνεια,
προκειμένου να καθιερωθεί μια παγκόσμια ταυτότητα και υπερηφάνεια!!
Δια να καταργήσουν την οικογένεια όπως είναι γνωστή σήμερα και να
να την αντικαταστήσουν με άτομα που θα εργάζονται όλα για την δόξα μίας
παγκόσμιας κυβέρνησης!!
Δια να καταστρέψουν κάθε ατομική,καλλιτεχνική ,επιστημονική και
δημιουργική εργασία και να εφαρμόσουν μία παγκόσμια κυβέρνηση ,με μονόπλευρη διανοητική στάση!!
Αυτό το είδος κηρύξεως πολέμου από τα Ηνωμένα Έθνη (Ο.Η.Ε.),είναι
για την εφαρμογή μίας καθολικής και υποχρεωτικής ιδιότητας μέλους των
Ηνωμένων Εθνών,μία ισχυροποίηση από τους πολύ-στρατούς και τη δύναμη
πολύ-αστυνομίας,ένα παγκόσμιο υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του Ο.Η.Ε.
Με ένα Διεθνές Δικαστήριο,μία νέα παγκόσμια Εμπορική συμφωνία για όλα
τα Έθνη!!
Το τέλος του ψυχρού πολέμου και των τοπικών πολέμων όπως γίνεται
σήμερα,και η υποχρέωση των Εθνών για συνύπαρξη της ειρήνης,γίνεται για
να καθιερώσουν μία νέα παγκόσμια θρησκεία και ένα νέο παγκ.Πολιτισμό!!
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Εάν επιθυμούμε πραγματικά να καταλάβουμε το πρόγραμμα της Μπλε Ακτίνας της NASA και από πότε ξεκίνησε,πρέπει να επιστρέψουμε στο ξημέρωμα
της ''εποχής του Υδροχόου''.
Θυμάστε εκείνο το τραγούδι που λέει: '' Όταν το φεγγάρι βρίσκεται
στο έβδομο σπίτι και ο Δίας ευθυγραμμίζεται με τον Άρη,τότε η ειρήνη θα
καθοδηγήσει τον πλανήτη μας και η αγάπη θα οδηγήσει τα αστέρια΄'' ;
Αυτό αναφέρεται στο έτος 1982,διότι τότε ξεκίνησε η συνωμοσία της
''εποχής του Υδροχόου'',πριν από την εφαρμογή της Νέας Παγκόσμιας Τάξης,
η οποία είχε προσδιορισθεί να αρχίσει το 1983,ταυτόχρονα με το σχέδιο
''Μπλε Ακτίνα''της NASA!! (BLUE BEAM PROJECT).
Όμως καθυστέρησε,δεν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί,αλλά από το 1983
έχουν περάσει 11 έτη από την δημοσίευση της παρούσης μελέτης και η Νέα
Τάξις Πραγμάτων βελτιώθηκε πραγματικά με τη Νέα Διαστημική Τεχνολογία,
η οποία τους επιτρέπει να πραγματοποιήσουν τα σχέδια τους στη γη!!
Έτσι οι στόχοι του Κινήματος της Νέας Εποχής,κάτω από την οποία τα
Ηνωμένα Έθνη λειτουργούν σήμερα,είναι η εφαρμογή και παρουσίαση ενός
παγκόσμιου μεσσία!! (Ήδη διαφημίζουν τον διαβόητο Meitreya)!!!
Τα εργαλεία της Νέας Παγκόσμιας Κυβέρνησης είναι τα εξής:
1) ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2)ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
3)ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4)ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 5)ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ.
(Αυτό σημαίνει ότι όλα τα ''πράσινα κινήματα''θα συγχωνευθούν η θα
εξαφανισθούν τελείως).
6)ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ.
7) Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΣΚΛΑΒΩΝ ΣΕ
ΕΠΤΑ ΦΥΛΕΣ ΟΠΟΥ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΘΩΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ !!!
8) Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ
ΕΘΝΗ ΟΠΩΣ ΤΑ(F.E.M.A)ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
9)Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΩΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!
Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα είναι ένα ενδιάμεσο κυβερνητικό σύστημα,
μεταξύ Ρωσίας,της Μεγάλης Βρετανίας και Κοινοπολιτείας,των
Ηνωμένων Πολιτειών στο μεγάλο αυτό χωνευτήρι λαών.
Αυτό είναι στο τέλος,μία νέα πνευματική-πολιτική παγκόσμια τάξη,που
θα αντικαταστήσει την παλαιά,εις την οποία ζούμε σήμερα!!
Ποία είναι τα σχέδια της ''Νέας Παγκόσμιας Τάξης'' ;
Προγραμματίζουν την καταστροφή όλων των ανθρώπων,που πιστεύουν
στη Βίβλο(οι οποίοι λατρεύουν τον Ιησού Χριστό)και την πλήρη εξαφάνιση
του χριστιανισμού!!!
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Δια να επιτευχθεί αυτό το σχέδιο,η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα αλλάξει τους
Εθνικούς Νόμους,ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα χριστιανικά σύμβολα,π.χ.
Ο Σταυρός,θα τεθούν εκτός Νόμου,για να γίνουν παράνομα!!!
Πάσχα και Χριστούγεννα για παράδειγμα,θα αντικατασταθούν από
τις εορτές της Νέας Τάξης σε όλο τον κόσμο!!
Η εξαφάνιση και πλήρης καταστροφή όλων των ''Μυστικών Εταιρειών''
''Μυστικών Αδελφοτήτων'' Μασονικών Στοών και Ιερών,τα οποία άπαντα
θεωρούνται ότι αποτελούν την μεγαλύτερη απειλή δια την επιβίωσή των,
μετά την εγκαθίδρυση της μίας Παγκόσμιας Θρησκείας και Κυβερνήσεως!!
Η Παγκόσμια Τάξη προγραμματίζει επίσης,την κατάργηση όλων των
νομισμάτων,δια την ανάδειξη ενός παγκοσμίου νομίσματος(AMERO); και
την διενέργειαν του εμπορίου με ''ηλεκτρονικό χρήμα''δια υπέρ-μεταφοράς.
Οι διανοούμενοι και τα βασικά βιβλία που εκθέτουν το δόγμα της συνομωσίας της Νέας Τάξης Πραγμάτων είναι τα εξής:
Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ,η οποία έγραψε το βιβλίο'' Ίσις αποκεκαλυμένη''
και το ''Μυστικό Δόγμα''.
Αλίκη ΜπέΪλι,που έγραψε: '' Ή Φυλή,η Μύησις και εξωτερίκευσις της
Ιεραρχίας'',Μύησις ανθρώπινη και Σωτήρος'',Η Επανεμφάνιση του Χριστού ''
( Ο Υδροχοϊκός τους Χριστός,είναι ο νέος Μεσσίας )!! Το πεπρωμένο του
Έθνους'',στο οποίο προγραμματίζουν τι πρόκειται να κάνουν με τα Έθνη Κράτη,'' Η Ατελής Αυτοβιογραφία'',Μαθητεία και η Νέα Εποχή'',Εσωτερική
ψυχολογία''.
Αυτά τα βιβλία είναι πολύ σημαντικά για τους διανοούμενους της Νέας
Εποχής,οι οποίοι συνωμοτούν για την επιβολή της Νέας Τάξης!!
Επίσης τα βιβλία του Nicola Roerich : Μεϊτρέγια(ο νέος τους Μεσσίας);
'' Σαμπάλα η Περίλαμπρη'', Η σειρά γιόγκα Agni ''.
O David Spagler που έγραψε:Αποκάλυψις-Η γέννηση μίας Ν. Εποχής'',
που θεωρήθηκε ώς η Βίβλος στους εσωτερικούς κύκλους της Ν. Εποχής,
'' Σκέψεις δια τον Χριστόν'',το οποίο αναφέρεται στην Εωσφορική μύηση,
'' Σύνδεση με το διάστημα'',το οποίο υποστηρίζει ότι υποτιθέμενοι εξωγήινοι έρχονται δια να σώσουν τους γήινους από τον εαυτό τους!! ''Σχέσεις
και ταυτότητα'',Η Αγάπη της Εκδηλώσεως'',Ρωγμές της Νέας Εποχής''και
''Προς ένα Πλανητικό Όραμα'',το οποίο συσχετίζεται άμεσα,με το όραμα
της Νέας Παγκόσμιας Τάξης,όπως το προγραμματίζουν να είναι !!
Τώρα τι εκείνοι οι άνθρωποι σχεδιάζουν και συντρίβουν ;Εγώ επαναλαμβάνω:Αυτό δεν είναι ένα όνειρο και μία παρανοϊκή σκέψις,αυτό είναι
πραγματικότης!!
Το προγραμματίζουν έτσι,ούτως ώστε οι άνθρωποι που θα δεχτούν
την Νέα Τάξη,θα πρέπει πρώτα να δεχθούν τη Νέα Παγκ. Θρησκεία!!!
Δια να εισέλθουν στη ''νέα παγκόσμια θρησκεία'',οι χριστιανοί θα
πρέπει να παραιτηθούν από τις πεποιθήσεις τους!!
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Έτσι όπως λένε,η ''μύησις''θα γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα,εντός της
πρόσφατα οργανωμένης ''νέας χριστιανικής εκκλησίας'' η οποία θα είναι μία
αναδιοργανωμένη και αυστηρά ελεγχόμενη μασονική στοά,απόκρυφη οργάνωση βασισμένη σε μία εωσφορική μύηση!!
Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε εδώ,είναι ότι ουδείς θα είναι δυνατον να κρατήσει την παλαιά του πίστη και συγχρόνως να εισέλθει εις την
θρησκεία της Νέας Εποχής. Αυτό είναι αδύνατον.
Για εκείνους που δεν θα δεχτούν τη Νέα Παγκόσμια Τάξη και τελικώς
την απορρίψουν,οι Νεοεποχίτες έχουν ήδη κατασκευάσει στρατόπεδα συγκεντρώσεως,επανεκπαιδεύσεως!!
Τα ονομάζουν στρατόπεδα ταξινόμησις του ''ουράνιου τόξου'',για τους
φυλακισμένους αντιστασιακούς στη Νέα Παγκόσμια Τάξη !! Το Ουράνιο Τόξο
θεωρείται ως η ''γέφυρα''που οδηγεί στον σατανικό κόσμο της Νέας Τάξης !!
Εμείς ήδη γνωρίζουμε για παράδειγμα,ότι ο καθένας θα πρέπει να
πάρει έναν όρκο στον Εωσφόρο,με μία τελετουργική έναρξη,προκειμένου να
περάσει ''εκείνη τη γέφυρα'' της Νέας Παγκόσμιας Τάξης!!
Όποιοι αντισταθούν στην Εωσφορική μύηση,θα σταλούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου θα χωριστούν σε κατηγορίες !!
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ
1) Η ταξινόμηση των χριστιανικών παιδιών όπως έχει σχεδιασθεί,είναι να
χρησιμοποιηθούν ως ανθρώπινες θυσίες,όπου μέσα στις τελετές ''Μαύρης
Μαγείας'' θα εξαναγκασθούν να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε είδος σεξουαλικών οργίων,η να χρησιμοποιηθούν ως σεξουαλικοί σκλάβοι!!!
2) Η ταξινόμηση των φυλακισμένων που θα χρησιμοποιηθούν σε ''ιατρικά
πειράματα'',όπου ''νέα φάρμακα''και ''νέες τεχνολογίες''θα δοκιμασθούν!!
3) Η ταξινόμηση των υγιών φυλακισμένων,για ''διεθνές κέντρο ανθρώπινων
οργάνων'',όπου τα ζωτικής σημασίας όργανά τους,θα αφαιρούνται ένα
προς ένα,ενώ θα διατηρούνται στη ζωή,με συστήματα υποστήριξης ζωής!!
4) Η ταξινόμηση για όλους τους ''υγιείς υπόγειους εργαζόμενους. Η Νέα Τάξη
είναι βασικά,μία Παγκόσμια Δικτατορία βασισμένη στην Εωσφορική
θρησκεία Luciferean. Μία δικτατορία με την απατηλή εμφάνιση δημοκρατίας!
Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η ''ψευδαίσθηση δημοκρατίας'',τα στρατό
πεδα και η εργασία ''σκλάβων'',θα κρυφτούν από τον πληθυσμο,σε μεγάλες
''υπόγειες αποικίες'', οι οποίες κατασκευάζονται την στιγμή που γράφουμε
αυτή την αναφορά. (έτος 1993) !!
5) Η ταξινόμηση αυτή είναι των ''αβέβαιων φυλακισμένων''στο Διεθνές Κέντρο Επανεκπαίδευσης'',όπου θα επανεκπαιδευτούν οι φιλακισμένοι,με
ότι μέσα κριθούν πρόσφορα προκειμένου να μετανοήσουν ενώπιον της
Παγκοσμίου Τηλεοράσεως,όπου θα δοξάσουν τις αρετές της Νέας Τάξης!!
6) Η ταξινόμηση αυτή είναι το''Διεθνές Κέντρο Εκτελεστών!!Αρκετά σαφές!!
7) Δια την ταξινόμηση αυτή δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία και περιμένουμε
τις λεπτομέρειες,καθώς επίσης δια την ταξινόμηση χρώματος κατηγορίας!!
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Πρέπει να κατανοήσετε,ότι όταν αποφάσισα να δημοσιεύσω πριν από έξη
μήνες,μερικά από τα πιο σημαντικά σχέδια της NASA-BLUE BEAM PROJECT
δεν ήμουν βέβαιος εάν θα επιβίωνα,φανερώνοντας το σχέδιο''γονατίσματος''
όλων των θρησκειών και παραδόσεων των λαών!!
Αλλά τώρα η χριστιανική συνείδησή μου,η πραγματική και βαθιά αγάπη
μου,για όλους τους άγνωστους αδελφούς και αδελφές μου,στην Αμερική και
σε άλλες χώρες του κόσμου,δέχομαι ελεύθερα να δώσω τη ζωή μου,εάν πρέ
πει να συμβεί,για την αλήθεια,για τον Ιησού Χριστό,δημοσιεύοντας για πρώτη φορά,πάντα τα τέσσερα κύρια στάδια του σατανικού προγράμματος της
NASA ''Μπλέ Ακτίνα''.
Ζητάω από τον καθένα που θα ακούσει και θα διαβάσει την παρακάτω
ειδική περιγραφή,να μη παραλύσει από τους φυσικούς φόβους του,αλλά
να διαδώσει παντού,το περιεχόμενο αυτής της μικρής ταινίας των 90'λεπτών.
Να συγκεντρωθούν μαζί οι χριστιανοί,προκειμένου να προσευχηθούν και να
σκεφθούν,πως να προγραμματίσουν τους διάφορους τρόπους που θα οργανώσουν οι ίδιοι,για να επιζήσουν από την κυβερνητική επίδειξη δυνάμεως,
και την κατάληψη της εξουσίας,υπό της κυβερνήσεως της Νέας Τάξης!!
Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε,είναι ότι η Νέα Παγκόσμια Κυβέρνηση
δεν θα είναι κάτι μόνιμο,αθάνατο! Επτά χρόνια θα κρατήσει σύμφωνα με την
Αγία Γραφή και την Αποκάλυψη!!
Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε τώρα,είναι το να σκεφτούμε πως θα
οργανωθούμε,για να επιζήσουμε τέτοιων σατανικών σχεδίων!!
....[ μουσική '' interlude '' ]
Σημείωσις εκδότου: Ο συγγραφέας αυτής της
αναφοράς και ο βοηθός του δολοφονήθηκαν με διαφορά ολίγων εβδομάδων'
Ο ένας στον Καναδά και ο άλλος κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού εις την
Ιρλανδίαν! Τώρα εμείς πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία των.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΜΠΛΕ ΑΚΤΙΝΑ''
Το δυσώνυμο πρόγραμμα''Μπλέ Ακτίνα'' της ΝΑSA έχει τέσσερα διαφορετικά
στάδια,τέσσερα μέρη,δια να επιβληθεί η ''νέα παγκόσμια θρησκεία''με τον
Αντίχριστο επικεφαλής και πρέπει να θυμηθούμε,ότι είναι το βασικό όχημα,
δια την Παγκόσμια Κυβέρνηση. Χωρίς την ''νέα παγκόσμια θρησκεία'',(ΜRA)
τέτοια κυβέρνηση,τέτοια παγκόσμια δικτατορία,είναι απολύτως αδύνατη!!!
Το επαναλαμβάνω: Χωρίς την παγκόσμια πίστη στην θρησκεία της ''Νέας
Εποχής''η επιτυχία της Νέας Τάξης Πραγμάτων είναι αδύνατη !!
Δι'αυτό η ''Επιχείρηση Μπλέ Ακτίνα είναι τόσο πολύ σημαντική γι'αυτούς,
αλλά κρατήθηκε τόσο καλά μυστική μέχρι τώρα.
Το πρώτο βήμα αφορά την καταστροφή όλης της αρχαιολογικής γνώσης.
Ασχολείται με την οργάνωση τεχνητών σεισμών,σε ορισμένες ακριβείς θέσεις στον πλανήτη,όπου υποθετικά νέες ανακαλύψεις θα εξηγήσουν τελικά
σε όλους,το λάθος των βασικών δογμάτων,όλων των θρησκειών.
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Η παραποίηση αυτών των πληροφοριών,θα χρησιμοποιηθεί για να κάνει
όλα τα Έθνη να πιστέψουν,ότι τα θρησκευτικά τους δόγματα έχουν παρεξη γηθεί επί αιώνες και παρερμηνευθεί .
Η ψυχολογική προετοιμασία δια την πραγματοποίηση αυτού του πρώ του βήματος,έχει ήδη αρχίσει με τις κινηματογραφικές ταινίες προπαγάνδας
'' 2001''- Η Οδύσσεια του διαστήματος,η σειρά ''Σταρ Τρεκ'',Ο Πόλεμος των
Άστρων''και εσχάτως '' Ημέρα Ανεξαρτησίας '' και ο ''Πόλεμος των Κόσμων''
όλες οι οποίες διαπραγματεύονται ''εισβολές από το διάστημα''και ζητούν τη
συνένωση όλων των Εθνών,δια να τις αντιμετωπίσουν!!
Το Φιλμ '' Ιουρασικό Πάρκο'',αναφέρεται στη θεωρία της εξελίξεως και
λέγει ότι όλα τα ''περί Θεού'',είναι ψεύδη!!
Εκείνο που είναι σημαντικό να καταλάβετε στο πρώτο στάδιο,είναι ότι
αυτοί οι τεχνητοί σεισμοί,θα γίνουν σε τοποθεσίες,όπου επιστημονικές και
αρχαιολογικές διδασκαλίες,έχουν υποδείξει ότι..απόκρυφες διδασκαλίες και
μυστήρια έχουν θαφτεί.
Με αυτούς τους τεχνητούς σεισμούς , τα ''απόκρυφα μυστήρια, των
επιστημονικών ''ανακαλύψεων'',θα χρησιμοποιηθούν για να κλονίσουν όλα
τα βασικά θρησκευτικά δόγματα.
Αυτό είναι το πρώτο βήμα του σχεδίου για την ανθρωπότητα,διότι εκείνο που θέλουν να κάνουν,είναι να καταστρέψουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των.
Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει ένα γιγαντιαίο σόου στο Διάστημα, με
τρισδιάστατα ''οπτικά ολογράμματα''με ήχους και προβολή ''ολογραφικών
εικόνων''με ''Λέϊζερ'',σε διάφορα μέρη του κόσμου,όπου κάθε τόπος θα λαμβάνει διαφορετικές εικόνες,σύμφωνα με την κυριαρχούσα περιφερειακή,
εθνική και θρησκευτική πίστη του! Αυτή η ''φωνή του Θεού''θα μιλάει σε
όλες τις γλώσσες του κόσμου!!
Για να καταλάβετε αυτό,θα πρέπει να μελετήσουμε τις διάφορες έρευνες
που έγιναν στις μυστικές υπηρεσίες τα τελευταία 25-30 χρόνια,όπως αυτήν:
Οι Σοβιετικοί έχουν κατασκευάσει ένα προηγμένο ''υπολογιστή''και τον
και τον εξήγαγαν σε άλλες χώρες. Τον τροφοδότησαν με μικρές ψυχολογικές
λεπτομέρειες στοιχείων,βασισμένες στις μελέτες της ανατομίας και βιολογίας
του ανθρωπίνου σώματος και στις μελέτες της χημείας και ηλεκτρικής ενέρ γειας του ανθρωπίνου εγκεφάλου.
Αυτοί οι υπολογιστές ήταν τροφοδοτημένοι επίσης με διαφορετικές
γλώσσες και έννοιές τους. Οι διάλεκτοι όλων των ανθρώπων,έχουν τροφοδοτηθεί στους υπολογιστές μέσω των δορυφόρων.
Οι Σοβιετικοί άρχισαν να προγραμματίζουν τους υπολογιστές με τα
αντικειμενικά προγράμματα,όπως αυτά του νέου Μεσσία!!
Φαίνεται επίσης ότι οι Σοβιετικοί ξέρουν και να καταστρέφουν.
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Το προσωπικό της Νέας Παγκόσμιας Τάξης,δύναται να δημιουργήσει και
αυτοκαταστροφικές τάσεις μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία,με την εκπομπή
ενός ηλεκτρονικού κύματος στο κάθε μυαλό,σε πολλά πρόσωπα στις διαφο ρετικές κοινωνίες,εάν αυτά τα πρόσωπα δεν ''πειθαρχούν'' στα κελεύσματα
της Νέας Τάξης Πραγμάτων!!
Υπάρχουν δυο διαφορετικά πράγματα σε εκείνο το δεύτερο μέρος:
Το πρώτο είναι το ''σόου'' στο διάστημα!! Από που προέρχεται αυτό;;
Η παράσταση αυτή με ολογραφικές εικόνες,θα χρησιμοποιηθεί ως μία
προσομοίωση του τέλους,κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα Έθνη θα βλέπουν εικόνες,σκηνές που στρέφονται στην εκπλήρωση αυτών που επιδιώκουν,για να ''επαληθευτούν'' οι προφητείες!!
Αυτές οι σκηνές θα προβάλλονται από δορυφόρους στο στρώμα Νατρίου της ατμόσφαιρας,που υπάρχει περίπου 60 μίλια πάνω από την επιφάνεια
της γης. Διεξάγονται πειράματα από καιρού εις καιρόν !! Τα ονομάζουν U.F.O.
'' ιπτάμενα λουκάνικα'',φωτεινοί δίσκοι .
Το αποτέλεσμα αυτών των εσκεμμένα οργανωμένων σκηνών,θα είναι
για να δείξουν στον κόσμο τον ψεύτικο ''Χριστό'',τον μεσσία Μεϊτρέγια ,δια
την άμεση εφαρμογή της Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας !!
Αρκετή εντύπωση θα προκληθεί από όλα αυτά στους ανυποψίαστους
ανθρώπους,για να τους παγιδεύσει στο ψέμα. Ακόμα και οι πλέον μορφω μένοι άνθρωποι θα εξαπατηθούν !!
Το πρόγραμμα έχει τελειοποιήσει τη δυνατότητα κάποιας συσκευής,
να ανυψώνει ολόκληρη ομάδα ανθρώπων ''στον αέρα''και να τους μεταφέρει σε μία ''ανύπαρκτη χώρα'' . Αυτή είναι η λεγόμενη ''Αρπαγή'' !!
Βλέπουμε δοκιμές αυτής της συσκευής στην απαγωγή ανθρώπων,από
αυτούς τους μυστηριώδεις '' Γκρίζους Εξωγήϊνους '',που απαγάγουν ανθρώ πους από τα κρεβάτια τους,και από τα παράθυρα,τους μεταφέρουν στα
''μητρικά πλοία''που τους περιμένουν!!
Η αναμενόμενη αντίσταση στη Νέα Παγκόσμια Θρησκεία,στη Νέα Τάξη
στον Νέο Μεσσία και οι συνεπαγόμενοι ''Ιεροι Πόλεμοι'',θα έχουν ως απο τέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών,σε μέγεθος προτάκουστο σε όλη
την ανθρώπινη ιστορία !!
Το ''Μπλε Πρόγραμμα Ακτίνων''της NASA θα ισχυρισθεί ότι είναι η παγκόσμια εκπλήρωση των παλαιών προφητειών,τόσο σημαντικό γεγονός,
όπως αυτό που πραγματοποιήθηκε 2000 χρόνια πριν.
Η αποπλάνηση των πληθυσμών θα γίνει,όταν οι υπολογιστές θα συντονισθούν με τους δορυφόρους και με το λογισμικό,θα κάνουν επίδειξη ''προβολής ολογραφημάτων''σε όλα τα μέρη της γης με τρισδιάστατες εικόνες και
με ακουστικά κύματα ELF( εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας ) VLF & LF (Low
frequency )!!
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Συγκεκριμένα,η επίδειξη θα γίνει με κινούμενες εικόνες υπολογιστών,
οι οποίες θα φαίνεται ότι προέρχονται από τα βάθη του διαστήματος!!
Οι έκπληκτοι οπαδοί των διαφόρων θρησκειών,θα βλέπουν καθένας
τον δικό του μεσσία να έρχεται!!
Οι προβολές του ''Χριστού'',του ''Κρίσνα''του''Μωάμεθ''του''Βούδα''κ.λ.π,
θα συγχωνευθούν σε ένα. Μετά από τις εξηγήσεις των μυστηρίων,οι προφητείες και η ''Αποκάλυψη''θα έχει γίνει!!
Αυτός ο Θεός στην πραγματικότητα είναι ο Αντίχριστος,ο οποίος θα εξηγήσει ότι οι διάφορες Γραφές,ήταν παρανοημένες. Ότι οι παλαιές θρησκείες
έστρεψαν τον αδελφό,ενάντια του αδελφού,έθνος εναντίον άλλου έθνους!!
Επομένως,οι παλαιές θρησκείες πρέπει να καταργηθούν,για να ανοίξει
ο δρόμος στη ''Χρυσή Νέα Εποχή''της μίας Παγκόσμιας Θρησκείας,η οποία
αντιπροσωπεύεται από έναν Θεό Αντίχριστο,που θα βλέπουν μπροστά τους!!
Φυσικά αυτή η έξοχα οργανωμένη παραποίηση,θα οδηγήσει σε κοινωνικό θρησκευτικό αναβρασμό,σε μεγάλη κλίμακα,συμπεριλαμβανομένων των
εκατομμυρίων προγραμματισμένων θρησκευτικών ''φανατικών νεοεποχιτών
υποστηρικτών'',μέσω των δαιμονικών περιπτώσεων''κατοχής'',τέτοιας κλίμακας που δεν υπήρξε ποτέ πριν!!
Επί πλέον,αυτό το γεγονός θα εμφανιστεί σε μία εποχή,μεγάλης πολιτικής αναρχίας και γενικού σάλου,εξ αιτίας κάποιας μεγάλης καταστροφής!!
Τα Ηνωμένα 'Εθνη,έχουν προγραμματίσει να χρησιμοποιήσουν την
''Ωδή στη χαρά''του μασόνου Μπετόβεν,ως επίσημο ύμνο της Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας.
Εάν βάλουμε αυτό το ''σόου''παράλληλα με το πρόγραμμα''[πόλεμος
των άστρων],καταλήγουμε σε αυτό: Ο συνδυασμός ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας και η ύπνωση,έχει γίνει επίσης θέμα εντατικής έρευνας.
Το 1974 για παράδειγμα,ο ερευνητής G.F. Shapits δήλωσε σε μία ερευνητική πρόταση: '' σε αυτή την έρευνα αυτό θα παρουσιαστεί με την έννοια,
ότι η προφορική λέξη του υπνωτιστή,μπορεί να διαμορφωθεί σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια,άμεσα στο υποσυνείδητο μέρος του ανθρωπίνου εγκεφάλου,χωρίς τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε συσκευής για το μήνυμα και χωρίς το πρόσωπο που εκτίθεται σε τέτοια επιρροή,να έχει τη δυνατότητα να
ελέγξει τις πληροφορίες σκεπτόμενος συνειδητά. Μπορεί να νομίζει ότι η..
''ορθολογική'' συμπεριφορά του,έχει γίνει με την πλήρη ελευθερία του !!!
Οποιοσδήποτε ερευνητής των φαινομένων channeling,θα ελάμβανε
αμέσως υπ'όψιν του αυτόν τον τομέα της έρευνας.
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί το γεγονός,ότι ο αριθμός των ανθρώπων που θεωρούνται '' channelers '', έχει κλιμακώσει γρήγορα σε αυτόν
τον τύπο έρευνας. Είναι παράξενο το πόσο παρόμοια τα μηνύματά τους
είναι,ανεξάρτητα από ποία οντότητα υποστηρίζουν ότι είναι η πηγή της ''θείας
καθοδήγησης τους''. Θα προτείνετο ότι οποιοδήποτε άτομο που θεωρεί τις
νέες ''μεντιουμιστικές''πληροφορίες σωστές,θα πρέπει να ελέγξει εάν αυτές
οι πληροφορίες εξυπηρετούν τη Νέα Παγκόσμια Τάξη!!
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Η εφημερίδα '' Πρωί του Σύδνεϋ ''ανακοίνωσε ένα στοιχείο στις 21
Μαρτίου 1983. Το άρθρο δηλώνει ότι,''οι Σοβιετικοί είχαν εισβάλει στο
ανθρώπινο μυαλό! Το άρθρο ''υποβλήθηκε στην εφημερίδα από τον Δρ.
Nathan Abnuengy, βοηθό καθηγητή στο τμήμα γεωργίας της Ασίας.
Αξίζει να αναφερθεί το άρθρο επί μακρόν,αν και η γραμματική του
είναι λίγο παλαιά. Αυτό το άρθρο αναφέρεται στους Σοβιετικούς,που κατασκεύασαν τους προηγμένους υπολογιστές που μπορούν να λειτουργήσουν
μέσω των δορυφόρων στο διάστημα.
Αλλά τώρα δεν μιλάμε πλέον για τους Σοβιετικούς,μιλάμε για τον Ο.Η.Ε.
Τα εξυπηρετικά της Νέας Τάξης ,τα οποία τροφοδοτούν τα κομπιούτερς με
τις αναγκαίες πληροφορίες.
Ο συντάκτης αυτού του άρθρου,αναφέρει ακόμη ότι το άρθρο θίγει
σημεία που δεν πρέπει να αγνοηθούν.
Νομίζω ότι τα πρόσωπα που έφτιαξαν αυτό το ''μέγα πρόγραμμα''ελέγχου του νού,το πώλησαν σε κάποια οργάνωση,χωρίς να αντιληφθούν ότι
ο αγοραστής θα μπορούσε να το χρησιμοποίηση για να υποδουλώσει..όλη
την ανθρωπότητα!!
Φανταστείτε πόσο έχουν προχωρήσει τεχνολογικώς,από τότε που
γράφτηκε το άρθρο !!
Οι πρόοδοι της τεχνικής,μας ωθούν στο ''τρίτο στάδιο'' της επιχειρήσεως Blue Beam Project of Nasa,η οποία προχωρεί στην τηλεπάθεια και
την ηλεκτρονικώς ενισχυμένη αμφίδρομο επικοινωνία,όπου κύματα ELF,
VLF & LF θα φθάνουν μέσα σε κάθε άνθρωπο,μέσα στο μυαλό του,πείθοντας κάθε έναν από αυτούς,ότι ο ''δικός του Θεός''του μιλάει μέσα στα βάθη της ψυχής του!!
Τέτοιες ακτίνες θα προέρχονται από τους δορυφόρους και από την
μνήμη των υπολογιστών,οι οποίοι αποθηκεύουν πολλά στοιχεία για κάθε
άνθρωπο επί της γης και τη γλώσσα του!!
Αυτές οι ακτίνες θα συμπλέξουν στη συνέχεια και θα αναμειχθούν με
τη φυσική σκέψη,για να διαμορφώσουν αυτό που λέγεται ''διάχυτη τεχνητή
σκέψη''. Αυτό το είδος τεχνητής νοημοσύνης,πηγαίνει στην έρευνα των δεκαετιών του '70,του '80 και του '90,όπου ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει συγκριθεί με το Computer.
Πληροφορίες ''ταϊζονται''μέσα,επεξεργάζονται,ολοκληρώνονται κ' μετά
μία απάντηση διατυπώνεται και ενεργείται!
Οι ελεγκτές μυαλού,χειρίζονται τις πληροφορίες σαν το κομπιούτερ,με
τον ίδιο τρόπο που ο προγραμματιστής υπολογιστών χειρίζεται τις πληροφορίες.
Τον Ιανουάριο του 1991 το πανεπιστήμιο της Αριζόνα,φιλοξένησε μία
διάσκεψη που τιτλοφορήθηκε: Εργαστήριον προηγμένης έρευνας του ΝΑΤΟ
δια τρέχοντα και αναδυόμενα βιομοριακά συστήματα ''.
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Τι σημαίνει αυτό ακριβώς; Αναφερόμαστε σε ένα έγγραφο που παρεδόθη
σε αυτή τη συζήτηση,εκείνη τη στιγμή. Ήταν στην πραγματικότητα μία διαμαρτυρία και μία προειδοποίηση που φέρνει ρίγος στους επιστήμονες, για
την πιθανή κατάχρηση αυτών των ερευνητικών συμπερασμάτων.
Οι ανακαλύψεις των φυσικά,ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
έχουν αναπτύξει τον εξοπλισμό επικοινωνίας,που μπορεί να κάνει τον τυ φλό να βλέπει, τον κωφό να ακούει και τον κουτσό να περιπατεί !!
Μπορεί να ανακουφίσει τον ετοιμοθάνατο από τον πόνο, χωρίς την
χρήση όποιουδήποτε φαρμάκου και δεν ομιλώ για επιστημονική φαντασία.
'Ενας άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει τη χρήση όλων ικανοτήτων του,
μέχρι την ημέρα του θανάτου.
Αυτός ο εξοπλισμός επικοινωνιών,εξαρτάται από ένα νέο τρόπο κατανοήσεως του ανθρωπίνου εγκεφάλου και του νεύρο-μυϊκού συστήματος,με
αποστολή παλμών ακτινοβολίας σε υπερβολικά χαμηλές συχνότητες !!
Μερικοί από αυτούς τους εξοπλισμούς,λειτουργούν τώρα μέσα στην
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ( CIA ) και το Ομοσπονδιακό Γραφείο
Ερευνών ( FBI ) .
Ποτέ δεν θα χρησιμοποιηθούν για το καλό των ανθρώπων,επειδή είναι
κεντρική γραμμή για την πολιτική του προέδρου Μπούς.
Στο εσωτερικό των Η.Π.Α. Ο νέος εξοπλισμός επικοινωνιών,χρησιμο ποιείται για να βασανίσουν και δολοφονήσουν πρόσωπα που ταιριάζουν με
τρομοκράτες, ή ανθρώπους οι οποίοι ''δήθεν είναι τρομοκράτες'' !!
Δια να βασανίσουν και δολοφονήσουν πολίτες που ανήκουν σε οργανώσεις,οι οποίες προάγουν την ειρήνη και την ανάπτυξη στη Κεντρ.Αμερική!
Δια να βασανίσουν και δολοφονήσουν ανθρώπους,οι οποίοι λένε ''όχι
στα πυρηνικά όπλα'',και να δημιουργήσουν μία ''φυλή σκλάβων'',που είναι
γενικά αποκαλούμενοι,ο ''Manchurian υποψήφιος''.
Ο υπερπόντιος πειραματισμός,παίρνει θέση στους ομήρους που κατέ χουν οι Ηνωμένες Πολιτείες,ο Καναδάς,η Μεγάλη Βρετανία,η Αυστραλία,
η Γερμανία,η Φιλανδία και η Γαλλία.
Επιπλέον έχει υπάρξει μία μακροχρόνια σειρά από παράξενες αυτοκτονίες,μεταξύ των Βρετανών επιστημόνων,υπολογιστών που είχαν όλοι
σύνδεση με το ναυτικό των Η.Π.Α. !!
Αυτό που είναι δυνατόν να ρωτήσει κανείς τώρα,μπροστά σε μία τέτοιαν ψυχολογία του τρόμου είναι: ''Οποιαδήποτε κυβέρνηση,εταιρεία ή
ψυχίατρος,θα προωθούσαν εκούσια τέτοια φρίκη σήμερα ;
Η απάντηση είναι αρκετά προφανώς,ναι! Κυβερνητικές αντιπροσωπείες και οι εταιρείες που λειτουργούν προς τη Νέα Παγκόσμια Τάξη ,
προετοιμάζονται για να προαγάγουν ότιδήποτε που θα τους βοηθήσει για
να επιτύχουν τον στόχο του συνολικού κοινωνικού τους ελέγχου.
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Όσον αφορά το θέμα γιατί; Δια ένα πράγμα: ''Εάν τρομοκρατείτε το
κοινό και τους κάνετε να φοβηθούν για την ασφάλειά τους,θα επιτρέψουν
σε σας να εφαρμόσετε ''δρακόντειες πρακτικές επιβολής νόμου'',τους αφοπλίζουν και διατηρούν εκτενή αρχεία δι'αυτούς!! (Ηλεκτρονικό φακέλωμα)!
Πρέπει μόνο να σου πουν,ότι όλα γίνονται να σας προστατεύσουν φυσικά!
Αφ'εταίρου,προωθεί την αποσύνθεση της τρέχουσας μορφής δημοκρατικού πολιτικού κοινωνικού συστήματος και οδηγεί στην αναζήτηση των εναλλακτικών λύσεων του ρεύματος,πολιτικής μεθοδολογίας.
Φυσικά η εναλλακτική λύση έχει προγραμματιστεί ήδη. Καλείται Νέα
Παγκόσμια Τάξη και αυτή δεν θα έχει την ασφάλεια ή τα συμφέροντά σας
στην καρδιά της. Όπως λέγει ο Τζορτζ Μπους:''Διαβάστε τα χείλη μου ''.
Ο φόβος έχει χρησιμοποιηθεί πάντα από τους ισχυρούς,για να ελέγξει
και να υποτάξει τις μάζες. Το παλαιό αξίωμα,''διαίρει και βασίλευε''δια της
κατακτήσεως,παίζεται τώρα στο όριό του σε κάθε γωνιά του πλανήτη, για
να εξασφαλίσει ότι καθένας εκφοβίζεται και ότι τούτο είναι αναγκαίο, δια
την προσωπική του ασφάλεια και ότι πρέπει να φοβάται,ή να θεωρεί ύπο πτους όλους τους άλλους γύρω του! Αυτό είναι ο''Έλεγχος του νου''.ΜΚ-UL.
Τώρα για να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο σε εκείνη την νέα
τεχνολογία,η οποία είναι στη βάση του προγράμματος''Μπλε Ακτίνα'',πρέπει
να εξετάσουμε αυτό το απόσπασμα του ψυχολóγου James V. McConnel,το
οποίο δημοσιεύθηκε το 1970 σε ένα τεύχος της ''Ψυχολογίας Σήμερα'' .
Αυτός δήλωσε ότι: '' Η ημέρα έχει έρθει που μπορούμε να συνδυάσουμε
την αισθητήρια στέρηση με τα φάρμακα ύπνωσης,και με έξυπνο χειρισμό
της ανταμοιβής και της τιμωρίας,δια να αποκτήσουμε σχεδόν απόλυτο έλεγχο της συμπεριφοράς ενός ατόμου.
Πρέπει έπειτα να είναι δυνατό,να επιτύχετε ένα πολύ γρήγορο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό τύπο,''θετικής πλύσης εγκεφάλου'',που θα επέτρεπε
σε μας να κάνουμε μία δραματική αλλαγή,στη συμπεριφορά και την προσωπικότητα ενός ανθρώπου''.
Όταν μιλήσαμε πριν,για το είδος ακτίνων και επικοινωνία ηλεκτρονικώς
ενισχυμένη,με αυτή οι άνθρωποι θα επηρεασθούν μέσα στον εγκέφαλο τους
κάνοντας τον καθένα να θεωρεί,ότι ο Θεός του μιλά σε αυτόν,στην ψυχή του.
Αναφερόμαστε σε εκείνο το είδος τεχνολογίας και εκείνο το είδος σκέψης που ο ίδιος αυτός ψυχολόγος υιοθετεί:'' πρέπει να αναδιαμορφώσουμε
την κοινωνία έτσι,ώστε όλοι θα εκπαιδευόμαστε από τη γέννησή μας,να κά νουμε ότι η κοινωνία μας θέλει,και όχι ότι θέλουμε εμείς!
Κανένας δεν θα επιτρέπεται να έχει δική του προσωπικότητα,να είναι
''κύριος του εαυτού του''!!
Αυτό το απόσπασμα και αυτές οι ιδέες,είναι πραγματικά σημαντικές,διότι είναι η βασική διδασκαλία των Ηνωμένων Εθνών !!
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Αυτό που είναι σημαντικό,σε αυτή τη δήλωση,είναι ότι η Νέα Τάξη
θα οργανωθεί πέρα από την παλαιά. Αυτό σημαίνει ότι ο παλαιός ''τρόπος
σκέψης συμπεριφοράς και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις μας, θεωρούνται
παλαιές και μη ορθές !!
Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν σε ''στρατόπεδα επανεκπαίδευσης'' των
Ηνωμένων Εθνών,για να είναι βέβαιοι ότι οι άνθρωποι που έχουν κατ'αυτούς αντικοινωνική συμπεριφορά,θα εκριζωθούν,ώστε άλλοι άνθρωποι
με την Νέα Συμπεριφορά κατά τα πρότυπα του ''1984'' του Όργουελ ( BIG
BROTHER),θα εκπληρώσουν τις ανάγκες στην''ατζέντα''της Νέας Τάξης !!
Μήπως αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα''ελέγχου του νου ''
Mind Control- που υπήρξε ποτέ;
Επειδή η ''Μπλε Ακτίνα'' της NASA αποτελεί την κατευθυντήριο γραμμή,
ελέγχου του νου,θα πρότεινα να εξετάσετε τα στοιχεία προσεκτικά,πριν
πείτε ότι τα λεγόμενα αυτά,αποτελούν φανατική παράνοια !!
Τώρα εάν πάμε περαιτέρω στις διαφορετικές εκθέσεις που έχουμε εδώ,
βρίσκουμε ότι η λειτουργία και η τεχνολογία ''ελέγχου του μυαλού,περι λαμβάνουν μία συσκευή αποστολής σημάτων,η οποία εκπέμπει σήματα στην
ίδια συχνότητα του ανθρωπίνου νευρικού συστήματος,η οποία συσκευή,
κατασκευάζεται από την εταιρεία '' Ηλεκτρο-οπτικά συστήματα LORAL ''στην
Πασαντένα της Καλιφόρνιας.
Η LORAL αποτελεί μία σημαντική ανάδοχο συστημάτων Αμύνης, έχει
πραγματοποίηση προηγουμένως την έρευνα για τα ''κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα''δια λογαριασμό του Στρατηγού Leonard Perez της Πολεμικής
Αεροπορίας των Η.Π.Α.,η οποία έψαχνε ένα όπλο για να εμφυτεύσει μυνή ματα στο μυαλό του εχθρού και να ωθήσει τα δικά του στρατεύματα, προς
υπεράνθρωπες πράξεις ανδρείας.
Η συσκευή εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες της συχνότητας
Gigahertz,διαμορφωμένες στην εξαιρετικά χαμηλή συχνότητα ELF !!
Χρησιμοποιείται δια να βασανίσει τους ανθρώπους φυσικά και διανοητικά
εξ αποστάσεως.
Όπλα αυτού του τύπου θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί,εναντίον
γυναικών,σε μία Βρετανική διαμαρτυρία κατά της παρουσίας αμερικανικών
βλημάτων ''Κρουζ'',σε Αμερικανική αεροπορική βάση,στη δεκαετία του '70.
Αυτό το όπλο μπορεί να προκαλέσει συνολική κατάργηση των αισθητήριων,με την ραδιοφωνική μετάδοση ενός σήματος στα ακουστικά νεύρα, σε
τέτοια υψηλή δύναμη,ώστε να εμποδίζει τη δυνατότητα του θύματος να
ακούσει και να σκεφθεί!!
Η συσκευή έχει πάρει την έννοια της παλαιάς φράσης:''Είναι τόσο θόρυβος εδώ μέσα,ώστε δεν μπορώ να ακούσω ούτε να σκεφτώ''και το μετέτρεψε σε ισχυρό όπλο του τρόμου!!
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Η διαδικασία που υιοθετείται από τέτοιες τεχνολογίες ELF, περιγράφονται
σε διάφορες δημοσιεύσεις του αμερικανικού τμήματος αμύνης.
Μία τέτοια δημοσίευση έχει τον τίτλο: ''Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
και η κρούσις χαμηλής εντάσεως'',από τον πλοίαρχο Paul E. Tyler,διοικητή
του ιατρικού τμήματος του Ναυτικού των Η.Π.Α. Το οποίο συμπεριλαμβά νεται σε μία συλλογή με τίτλο''διάταγμα κρούσεως χαμηλής εντάσεως και
σύγχρονη τεχνολογία'',επεξεργασμένη από τον συνταγματάρχη G.Dean,
USAF (United states Air Forces).
Το έγγραφο παρεδόθη το 1984 και η συλλογή δημοσιεύθηκε το 1986
από τον πανεπιστημιακό Τύπο της πολεμικής αεροπορίας Maxwell Airforce
Base. Αλαμπάμα.
Μία άλλη συσκευή μικροκυμάτων,μπορεί να στείλει απ'ευθείας ευδιάκριτα σήματα άμεσα σε ένα μόνο άτομο,ενώ παραμένουν μη ανιχνεύσιμα
σε οποιοδήποτε άλλον. Η τεχνολογία είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει
χρησιμοποιώντας ένα συνηθισμένο ραντάρ αστυνομίας.
Το μικροκύμα που παράγεται από τη συσκευή,διαμορφώνεται στις
ακουστικές συχνότητες και μπορεί να μεταδώσει ραδιοφωνικά,φωνή μέσα
στον εγκέφαλο !! Εδώ ερχόμαστε στο πρόγραμμα ''Μπλε Ακτίνα''της ΝΑΣΑ!
Η εκπομπή αμφίδρομης υπεραισθητής επικοινωνίας και εικόνων από
τα βάθη του διαστήματος,αντιστοιχεί ευθέως σε αυτό το είδος επικοινωνίας.
Η επικοινωνία από το διάστημα,ταιριάζει ακριβώς με εκείνο το είδος
τεχνολογίας. Στο βιβλίο του το''ηλεκτρικό σώμα'',ο υποψήφιος Robert Baker
( βραβείο Νόμπελ ),περιγράφει μία σειρά πειραμάτων που γίνονται από τις
αρχές του 1960 από τον Allen Frie ,όπου αυτό το φαινόμενο καταδείχθηκε
αρχικά,καθώς επίσης και από πιο πρόσφατα πειράματα,που έγιναν το 1973
στο Στρατιωτικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Walter Reed από τον Δρ. J.C.Sharp.
Ο ίδιος προσωπικά υποβλήθηκε στις δοκιμές,στις οποίες αποδείχθηκε
ότι θα μπορούσε να ακούσει και να καταλάβει τις προφορικές λέξεις,σε μία
ανηχοϊκή αίθουσα απομόνωσης,μέσω ενός διαμορφωμένου μικροκύματος!
Το ακουόγραμμα,είναι ανάλογο της ηχητικής δόνησης λέξεων,ακτινο βολιών στον εγκέφαλό του. Τότε ο Baker συνεχίζει να αναφέρει: Μία τέτοια
συσκευή,έχει προφανή εφαρμογή σε καλυμμένες επιχειρήσεις,με σκοπό να
οδηγήσουν έναν ''στόχο τρελό που''ακούει άγνωστες φωνές''και ''οδηγίες φωνές, ή να δώσουν μη ανιχνεύσιμες οδηγίες,σε έναν προγραμματισμένο
δολοφόνο !!
Τώρα υπολογίστε όταν ακούμε εκείνον τον νέο ''Μεσσία''από το διά στημα, ο οποίος θα δίνει οδηγίες μιλώντας σε ζηλωτές και διάφορους φανατικούς θρησκευτικούς ανθρώπους στη γη από το εσωτερικό!!
Φανταστείτε ποιά αναταραχή και υστερία θα εγένετο στους ανθρώπους σε κλίμακα πρωτόγνωρη!! Καμμία αστυνομία της γης,δεν θα μπορούσε να ελέγξη τόση μεγάλη αναταραχή !!!
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Σε ένα βιβλίο του 1978 με τίτλο ''Μικροκυματική ακουστική επίδρασις
και εφαρμογή'' από τον James C. Lynn, περιγράφετε πως οι ''φωνές''μπορούν να μεταδοθούν απ'ευθείας στον εγκέφαλο !!
Αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τους
κωφούς να ακούνε και τους τυφλούς να βλέπουν! Αλλά αντ'αυτού την
έχουν στρέψει σαν όπλο ενάντια στον κόσμο!
Ο Αllen Frie επίσης αναφέρει,ότι θα μπορούσε να επιταχύνει,να βραδύνει ή να σταματά την καρδιά μεμονωμένων βατράχων με τον συγχρονι σμό ενός μικροκύματος,διαμορφωμένο με τους παλμούς της καρδιάς!!
Σύμφωνα με τον Robert Baker, παρόμοια αποτελέσματα έχουν ληφθεί
χρησιμοποιώντας ζωντανούς βατράχους,γεγονός το οποίον αποδεικνύει ότι
είναι τεχνικώς δυνατόν,να παραγάγει''καρδιακή κρίση''με μία ακτίνα,που
σχεδιάζεται να διαπερνάει το ανθρώπινο στήθος !!
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΕΚΔΟΤΟΥ: Αμφότεροι ο συντάκτης αυτής της αναφοράς
Serge Monast και ο σύντροφός του δολοφονήθηκαν σχεδόν συγχρόνως,
με ''καρδιακές προσβολές'',ο ένας πηγαίνοντας στον Καναδά και ο άλλος
ευρισκόμενος στην Ιρλανδία. Ουδείς εξ αυτών είχε την παραμικρή καρδιακή
ενόχληση!!
Επίσης η θυγατέρα του Serge Monast απήχθη και δολοφονήθηκε!!
Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι ο Baker δεν συμμετέχει σε τέτοια έρευνα.
Έχει καταδειχθεί ότι η εστίασις υπερβολικά υψηλής συχνότητας (UHF)
ηλεκτρομαγνητικών ενεργειακών ακτίνων,μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να προκαλέσουν μία ιδιαίτερη αναταραχή και μυϊκή δραστηριότητα , ή
αντιθέτως να προκαλέσουν μυϊκή αδυναμία και λήθαργο !!
Τα μικροκύματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να κάψουν
το ανθρώπινο δέρμα και τα εσωτερικά όργανα,να ενισχύσουν την επίδραση
των φαρμάκων,βακτηριδίων και δηλητηρίων,ή να επηρεάσουν τη λειτου ργία ολόκληρου του εγκεφάλου!!
Αυτά τα αποτελέσματα είχαν όλα μελετηθεί επί μακρόν από την CIA !!
Στις 21 Σεπτεμβρίου 1977, στην κατάθεσή του ενώπιον της Υποεπιτροπής
της Συγκλήτου δια την υγεία και την επιστημονική έρευνα ,ο Δρ. Sydney
Gottlieb,που διεύθυνε το πρόγραμμα MK-Ultra εκείνη τη στιγμή, αναγκά στηκε να συζητήσει τις πτυχές-έρευνας της CIA ,να βρει μία τεχνική για τη
προσβολή του ανθρωπίνου οργανισμού,με ηλεκ.μέσα εξ αποστάσεως !!
Έτσι αυτό είναι κάτι που υπάρχει τώρα,το οποίο έχει ωθηθεί στο υψηλότερο βαθμό του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το διάστημα,μέσω του
δορυφόρου για να φθάσει σε κάθε άνθρωπο επάνω στον πλανήτη !!
Νεότερες πληροφορίες του 2009,αναφέρουν ότι όλοι οι δορυφόροι θα
στρέψουν σύντομα τα τηλεσκόπια τους προς τη γη!!
Πυκνώνουν οι εμφανίσεις ''παράξενων φαινομένων''στη Ρωσία και
στη Σερβία,με ''ουράνιους Σταυρούς'', και '' Λευκά κυκλικά νεφελώματα'' !!
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Εάν ερευνήσουμε λίγο βαθύτερα σε εκείνο το είδος διαδικασίας
ελέγχου του νου των ανθρώπων,βρίσκουμε ότι ο εξοπλισμός και η τεχνολογία ελέγχου των ανθρώπων,έχει χρησιμοποιηθεί για να επηρεάση την
πολιτική με περισσότερο άμεσο τρόπο.
Ο Michael Dukakis o δημοκρατικός υποψήφιος πρόεδρος,ο οποίος
ήταν αντίπαλος του George Bush στις αμερικανικές εκλογές του 1988,
έγινε στόχος της τεχνολογίας μικροκυμάτων,προκειμένου να εμποδιστεί,
η εντυπωσιακή δημόσια ομιλία του,μόλις οι προεκλογικές στατιστικές
τον παρουσίασαν ''φαβορί ''δια τους ψηφοφόρους,και σοβαρή απειλή για
τις προοπτικές εκλογής του Μπους !!
Επίσης υποστηρίζει ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε ενάντια στην
Kitty Dukakis και την έφερε στο χείλος της αυτοκτονίας !!
Στον κόσμο της Disneyland της αμερικανικής πολιτικής,ο προεδρικός
υποψήφιος με προβλήματα,θα έχανε τον αγώνα δρόμου για το Λευκό Οίκο.
Αυτό που μπορώ να προσθέσω εδώ,για εκείνα τα ''νέα είδη''διανοητι κών πεδίων μαχών,που θα χρησιμοποιηθούν στο BLUE BEAM PROJECT
για να εφαρμοστεί ο Νέος Κόσμος και η Νέα Θρησκεία, είναι αυτό :
Στην έκδοση του περιοδικού του Αμερικανικού στρατού,το οποίο κα λείται ''Στρατιωτική Επιθεώρησις'' (Τεύχος Δεκεμβρίου – 1980 )ένα άρθρο
του Συνταγματάρχη John B. Alexander με τίτλο '' Το Νέο Διανοητικό
Πεδίο Μάχης: ''ακτινοβόλησέ με επάνω Spock '' παρέχει περαιτέρω διορατικότητα,και τεχνικές που βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτών.
Γράφει: '' Αρκετά παραδείγματα θα καταδείξουν τις περιοχές , στις
οποίες έχει σημειωθεί πρόοδος.
Η μεταφορά ενέργειας από έναν οργανισμό σε άλλο,η δυνατότητα να
θεραπεύσεις ή να προκαλέσεις ασθένεια από απόσταση,προκαλώντας κατά
συνέπεια την ασθένεια ή τον θάνατο,χωρίς καμία προφανή αιτία ,η τηλε παθητική τροποποίηση της συμπεριφοράς,που περιλαμβάνει τη δυνατότητα
να προκαλέσεις ''υπνωτική κατάσταση''μέχρι αποστάσεως 1000 χ.λ.μ. Έχει
καταγραφεί !! Η χρήση της τηλεπαθητικής ύπνωσης κρατά επίσης τη μεγάλη δυνατότητα.
Αυτή η ικανότητα θα μπορούσε να επιτρέψει στους πράκτορες ,να προγραμματιστούν βαθειά, χωρίς συνειδητή γνώση του προγραμματισμού τους!
Στον κόσμο του κινηματογράφου,ο Manchurian υποψήφιος,ζει και δεν
απαιτείται ακόμη και ένα τηλεφώνημα.
Σήμερα τεχνικές τηλεπαθητικής επικοινωνίας εξετάζονται. Εάν τελειοποιηθούν,αυτή η ικανότητα θα μπορούσε να επιτρέψει άμεση μεταφορά της
σκέψης μέσω της τηλεπάθειας,από ένα μυαλό ή ομάδα μυαλών, σε ένα επίλεκτο συγκεκριμένο φορέα. Ο μοναδικός παράγοντας είναι ότι ο παραλή πτης,δεν θα είναι ενήμερος ότι η σκέψη του έχει εμφυτευθεί από άλλη πηγή!
Θα πιστεύει ότι οι σκέψεις είναι δικές του !!
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Το τρίτο βήμα της NASA του προγράμματος ''Μπλε Ακτίνων''ονομά
ζεται ''τηλεπαθητική ηλεκτρονική αμφίδρομη επικοινωνία''.Ο Συνταγματάρχης
Alexander συνεχίζει: '' Εάν είναι δυνατό να ταϊσει κάποιος τεχνητή σκέψη
στον πολύ-γενετικό τομέα μέσω του δορυφόρου,θα γίνει δυνατός ο έλεγχος
ολόκληρου του πλανήτη !!
'' Η μόνη αντίσταση ενός ατόμου θα ήταν να ''εξετάζει συνεχώς''το κίνητρο
πίσω από την σκέψη του και να μην ενεργεί με σκέψεις που βρίσκονται έξω
από τα όρια της προσωπικής του ιδεολογίας,θρησκείας και ηθικής ''.
Επαναλαμβάνω είναι σοφό,να εξεταστεί,πως η τηλεόραση,οι διαφημίσεις
και οι διάφορες μορφές κοινωνικής πίεσης,χρησιμοποιούνται συνεχώς,για να
χειριστούν εκείνα τα όρια !!
Έχει αναφερθεί από τον Συνταγματάρχη Alexander στην περίληψη του
άρθρου στην ''Στρατιωτική Επιθεώρηση'' : '' Οι πληροφορίες γι'αυτά τα είδη
τεχνολογίας που παρουσιάζονται εδώ,θα θεωρηθούν από μερικούς γελοίες,
διότι δεν ταιριάζουν με την άποψή τους.( Έτσι θέλουν να σκέπτονται κάποιοι)
Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν ακόμη να πιστεύουν,ότι ο κόσμος μας
είναι επίπεδος! Αυτό σημαίνει πολλά,επειδή εάν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν,
ότι αυτό το είδος τεχνολογίας είναι δυνατόν,ή ότι ''αγγίζει'' τα όρια της επι στημονικής φαντασίας,τότε εκείνοι οι άνθρωποι θέτουν τον εαυτό τους σε
μεγάλο κίνδυνο,επειδή όταν η νύχτα των ''χιλίων αστεριών''θα λάμψει στο
διάστημα,και κατά την διάρκεια ''εκείνης της νύχτας''ο Νέος Μεσσίας και η
Νέα Παγκόσμια Θρησκεία θα εφαρμοστούν στον πλανήτη,οι άνθρωποι της
''πλάνης''δεν θα έχουν το χρόνο να προετοιμασθούν,για να σώσουν τον εαυτό τους από μία τέτοια τεχνολογία! ΔΕΝ πιστεύουν και δεν θα έχουν το χρόνο
να προετοιμασθούν. Αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο !!
Τώρα πρόκειται να μιλήσουμε για το ''τέταρτο βήμα'' του προγράμματος.
Το τέταρτο βήμα αφορά την παγκόσμια υπερφυσική εκδήλωση,με ηλεκτρονικά μέσα. Περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς προσανατολισμούς.
Πρώτον είναι να κάνει την ανθρωπότητα να πιστεύει,ότι εξωγήινοι πρόκειται να εισβάλουν στη γη,σε κάθε μεγάλη πόλη,ώστε να κάνει τα κράτη να
χρησιμοποιήσουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο,για να αντεπιτεθούν !!
Κατ'αυτόν τον τρόπο,το δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών θα απαιτήσει
ώστε όλα τα κράτη που εκτόξευσαν πυρηνικούς πυραύλους,να αφοπλισθούν
αφού η ''εισβολή'' αποδείχθηκε ψευδείς !! Και πως τα Ηνωμένα Έθνη θα γνωρίζουν ότι η ''εισβολή'' ήταν ψευδής;Διότι θα την έχουν σκηνοθετήσει !!
Το δεύτερο είναι να κάνουν να πιστέψουν οι Χριστιανοί,ότι η ''Αρπαγή''
πρόκειται να συμβεί,με την υποτιθέμενη ''θεία παρέμβαση των εξωγήινων,
για να σώσουν τους γήινους,από έναν άγριο και ανηλεή δαίμονα !!
Ιδού λοιπόν πως θα πλανηθούν οι ''αιρετικοί χριστιανοί''που πιστεύουν
στην ''Αρπαγή''της Δευτέρας Παρουσίας! Να προσέξουν αυτό οι Ορθόδοξοι !!
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Ο σκοπός τους είναι να εξουδετερώσουν κάθε ισχυρά αντίσταση,εις
την επιβολή της Νέας Τάξης Πραγμάτων,με ένα μόνο μεγάλο κτύπημα!!
Στην πραγματικότητα εντός ωρών από την έναρξη του θεάματος στον
ουρανό! Ο τρίτος προσανατολισμός σε εκείνο το ''τέταρτο βήμα'',είναι ένα
μίγμα από ηλεκτρονικές και υπερφυσικές δυνάμεις !!
Τα κύματα που θα χρησιμοποιηθούν εκείνη τη στιγμή,θα επιτρέψουν
σε ''υπερφυσικές δυνάμεις'',οι οποίες θα διατρέξουν τις ''οπτικές ίνες'', τα
ομοαξονικά καλώδια( αυτά που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των τηλεοράσεων ),ηλεκτρικές και τηλεφωνικές γραμμές,προκειμένου να δια περάσουν τον καθένα ταυτοχρόνως,μέσω των διαδεδομένων ηλεκτρο νικών συσκευών. Εμφυτεύσιμα μικροτσίπ θα έχουν πλέον μπει παντού !!
Ο σκοπός όλων αυτών αποβλέπει σε εμφάνιση παγκοσμίως σατανικών φαντασμάτων,προβαλλόμενων σε όλο τον κόσμο,προκειμένου να
ωθηθεί όλος ο πληθυσμός σε υστερία και τρέλα,για να πνίξει τους ανθρώπους σε κύματα αυτοκτονιών,δολοφονιών και μόνιμων ψυχολογικών διαταραχών!!
Μετά από εκείνη τη νύχτα των''χιλίων αστεριών'',η ανθρωπότητα θα
είναι έτοιμη δια τον Νέο Μεσσία,να επανεγκαθιδρύσει την ειρήνη παντού,
με οποιοδήποτε κόστος ,ακόμη και με την παραίτηση από την ελευθερία !!
Αυτό που είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς εδώ,είναι ότι οι
τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε εκείνο το τέταρτο βήμα,είναι ακριβώς
οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν στην ΕΣΣΔ για να αναγκάσουν τους ανθρώπους,να δεχτούν τον κομμουνισμό!
Οι ίδιες τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν και από τα Ηνωμένα Έθνη,δια
να εφαρμόσουν την Νέα Παγκόσμια Θρησκεία και Νέα Παγκόσμια Τάξη !!
Πολλοί άνθρωποι ρωτούν,πότε πρόκειται να συμβούν όλα αυτά, και
πως πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά την νύχτα εκείνη των ''χιλίων
αστεριών'',και ποιά γεγονότα θα υποδείξουν τις ημέρες που θα συμβούν
αυτά;
Σύμφωνα με διάφορες έρευνες και τις διάφορες εκθέσεις που λαμβάνουμε,πιστεύουμε ότι όλα θα ξεκινήσουν μετά από μία οικονομική συντριβη. Όχι μία πλήρη συντριβή,που θα έβαζε κάτω όλη την οικονομία αλλά
μία οικονομική συντριβή,που θα την χρησιμοποιούσαν ως πρόφαση, για
να δημιουργηθεί ένα ενδιάμεσο οικονομικό σύστημα,πριν να εισαγάγουν
το ηλεκτρονικό χρήμα,και καταργήσουν όλα τα χάρτινα ή πλαστικά νομίσματα και μετρητά!!
Εκείνο που θέλουν να κάνουν με το ''ενδιάμεσο νόμισμα'',είναι να
αναγκάσουν όσους έχουν κάποια αποταμιευμένα χρήματα,να τα ξοδέψουν,
επειδή θεωρούν ότι θα έχουν ''προβλήματα''στην εφαρμογή της Ν. Τάξης!!
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2009 στη Σύνοδο της G 8
που έγινε στην L' Aguila της Ιταλίας,παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της
Ρωσίας Dmitry Medvedev,''το νόμισμα του μελλοντικού ενωμένου κόσμου!!
Το ''Αmero'' είναι το νέο παγκόσμιο νόμισμα,της συνομωσίας !!
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Τώρα εάν κάπου υπάρχουν,μερικοί ανεξάρτητοι άνθρωποι που έχουν
χρήματα και δεν εξαρτώνται άμεσα από αυτούς,πιθανόν να επιζήσουν, και
είναι αυτοί ακριβώς,που μπορούν να στραφούν εναντίον τους.
Εάν όμως ,όλοι είναι χρεωκοπημένοι,ώστε κανείς να μη μπορεί να
χρηματοδοτήσει έναν πόλεμο οίουδήποτε είδους,τότε το χάρτινο χρήμα θα
σταματήσει να υπάρχει! Αυτό είναι ένα από τα πρώτα ''σημάδια'' !!
Γι'αυτό θέλουν να αρχίσουν με ένα είδος οργανωμένης ''οικονομικής
συντριβής'',για να εκδώσουν το Νέο Παγκόσμιο Νόμισμα!!
Μετά από αυτό,προγραμματίζουν να βγάλουν σε παγκόσμια βάση, τα
ηλεκτρονικά μετρητά. Αλλά δια να επιβάλουν παγκοσμίως ηλεκτρονικά
μετρητά,(καλούμενη επίσης ''ηλεκτρονική εθνική οδό'',δεν είναι ακόμα πιθανόν έτοιμοι να τα εφαρμόσουν σε όλο τον πλανήτη.
Για να εφαρμόσουν τα''ηλεκτρονικά μετρητά''παγκοσμίως,πρέπει να
έχουν τελειώσει την εφαρμογή της''λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας''παντού.
Για τους ανθρώπους που αναρωτιούνται,''τι είναι η λωρίδα αυτή;''
Λέμε ότι είναι ο ηλεκτρονικός περίπλοκος τρόπος,να ελεγχθούν άμεσα οι
άνθρωποι σε κάθε σπίτι,όπου θα εφαρμοστεί ή θα εγκατασταθεί !!
Σε εκείνο το στάδιο,ο έλεγχος ο πολιτικός,ο έλεγχος καθενός στον
πλανήτη θα είναι δυνατός!
Για να αποτρέψει επίσης όποιοδήποτε είδος ανεξαρτησίας,η Νέα Τάξη έχει
''σφραγίσει''σε όλο τον πλανήτη,τα πουλιά,τα ψάρια,τα άγρια ζώα με μικροτσίπ !! Γιατί; Επειδή θέλουν να σιγουρευτούν,ότι οι άνθρωποι που δεν θα
δεχθούν την Νέα Παγκόσμια Τάξη,αυτοί δεν θα είναι σε θέση να αλιεύσουν
και να κυνηγήσουν πουθενά!!
Εάν προσπαθήσουν να επιβιώσουν κυνηγώντας και αλιεύοντας,και θα
έπιαναν ένα ψάρι ή ένα ζώο με ένα εμφυτευμένο μικροτσίπ,θα ήταν ανιχνεύσιμοι από τον δορυφόρο,θα κυνηγηθούν θα συλληφθούν και θα φονευθούν
επί τόπου!!
Ήδη, η Νέα Τάξη Πραγμάτων αλλάζει τους νόμους όλων των χωρών,
για να σιγουρευτούν αμέσως,ότι θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των τροφών
και των βιταμινών!!
Αλλάζουν επίσης τους νόμους για τη θρησκεία,και επίσης για ψυχια τρικές διαταραχές,προκειμένου να εντοπιστεί,όποιος είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για την Νέα Τάξη Πρααγμάτων.
Όσοι βρεθούν με ψυχιατρικό πρόβλημα,θα κλείνονται σε στρατόπεδο
εξοντώσεως,όπου τα όργανά τους θα πωλούνται σε όποιον πληρώσει....τα
περισσότερα!!
Όσοι δεν φονευθούν επιτόπου,θα χρησιμοποιηθούν σαν εργάτες σκλάβοι ή δια ιατρικά πειράματα!!
Ο σκοπός της Νέας Τάξης και Νέας Εποχής,είναι μία παγκόσμια δικτατορία,όπου θα μπορεί να ελέγχει όποιον-δήποτε,όπου-δήποτε ανηλεώς και
χωρίς εξαίρεσιν !!!
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Γι΄αυτό η νέα τεχνολογία που αναπτύσεται αμέσως,είναι μία τεχνολογία
ελέγχου των ανθρώπων. Εάν παίρνατε για παράδειγμα,την τεχνολογία της
δεκαετίας του 1940 ή της δεκαετίας του '50,θα διαπιστώσετε ότι αυτή έγινε
για να βοηθήσει τους ανθρώπους ,για μία ευκολότερη ζωή.
Η νέα όμως τεχνολογία,με τους υπολογιστές,τα κινητά τηλέφωνα,τις
τηλεοράσεις,τα μικροτσίπ,τις κάρτες διαφόρων ειδών,εισόδου,υγείας,πιστωτικές,και η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας-οπτικών ινών,φανερώνει ότι αυτή
χτίζεται με τέτοιο τρόπο,ώστε να ανακαλύψει και να ελέγξει όποιον-δήποτε
παντού!!
Αυτή η τεχνολογία γίνεται με ένα σκοπό. Να υποδουλώσει όλον τον
πληθυσμό της γης,δια να μπορέσει να αναδυθεί ο Αντίχριστος και να εδραιωθεί η Νέα Θρησκεία και η Παγκόσμιος Κυβέρνησης της Νέας Τάξης,η οποία
όμως θα κυβερνήσει μόνον δια μίαν επταετίαν,σύμφωνα με την Αποκάλυψη.
Εάν δεν μπορείτε να δείτε,εάν δεν μπορείτε να μάθετε,εάν δεν μπορείτε
να καταλάβετε,τότε εσείς και η οικογένειά σας θα υποκύψετε στις φωτιές
των κρεματορίων ,τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε κάθε χώρα,σε κάθε
πολιτεία της γης,κατασκευασμένα δια να ασχοληθούν μαζί σας!!
Σας ευχαριστούμε και καλή νύκτα.
SERGE
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