
Predslov: 

Falošné svetlo Lucentu 

 Z listu čitateľa: 

Na slovenský telekomunikačný trh sa dostala americká nadnárodná spoločnosť LUCENT. Je silné podozrenie, 
že názov firmy  je zložený zo slov Lucifers Enterprise, čo prakticky znamená „Luciferov podnik“. Nastáva 
globálna svetovláda a je jasné, kto to všetko riadi. Knieža zla. Bol by som rád, keby si o tom informoval 
čitateľov M ROSY. Lucent podpísal zmluvu s francúzskou spoločnosťou Alcatel, ktorá pôsobí na Slovensku. 
Prosím Ťa, napíš, keď budeš vedieť viac. Nech nás všetkých ochraňuje naša Nebeská Matka Panna Mária a Jej 
Syn Ježiš Kristus, náš Pán.          

  Dušan Kochan 

 Toľko z listu nášho čitateľa. O čo ide? Kto je „Lucent?“ Aké má zámery a čo sleduje? Skôr 

než sa pustíme po stopách informácie Dušana Kochana, pozrime si celkom nenápadnú 

správu agentúry SITA zo 7. júna 2007: 

„Po minuloročnej decembrovej fúzii spoločností Alcatel a Lucent Technologies, pôsobiacich 

v info-komunikačnom odvetví spoločnosti Alcatel-Lucent Slovakia, chce spoločnosť v SR v tomto 

roku takmer zdvojnásobiť obrat na 52, 6 mil. eur. ..   Alcatel Lucent poskytuje komunikačné 

riešenia pre telekomunikačných operátorov, poskytovateľov internetových služieb 

a poskytovateľov hlasových , dátových a video aplikácií.  Medzi jej najvýznamnejších klientov 

patria spoločnosti Orange Slovensko a Slovak Telekom.  

Alcatel-Lucent, ktorý pôsobí v 130 krajinách sveta, vlastní kapacity výskumu a vývoja v oblasti 

komunikačných služieb. (krátné) 

Mobilní operátori, komunikácie, infovek. Orange, T-mobile,  O2, vtieravé nekonečne sa 

opakujúce reklamy. Plazma, LCD, digitálna televízia, Magio, netušené priestory, paušály, 

ktoré sľubujú netušenú voľnosť...Balíky služieb, „darčekov“, a telefonovanie.  Zadarmo, 

zadarmo, ZADARMO...(?) 

Projekt otroctva 

Kto to je Lucent Technologies, udomácnený aj u nás na Slovensku, ako aj menej známy projekt 

L.U.C.I.D, nám ozrejmuje šokujúca kniha. Project L.U.C.I.D.  



  

Texe Marrs, známy autor bestselleru   Dark Secrets of the New Age 

(Temné tajomstvá New Age), bol pomocným profesorom letecko-

kozmických štúdií, prednášal o obrannej politike USA, systémoch 

strategických zbraní a príbuzné obory na Texaskej univerzite v Austine 

5 rokov. Vedeckú hodnosť získal na štátnej univerzite v Severnej 

Karolíne. Ako dôstojník amerického letectva velil jednotkám 

elektronickej komunikácie a inžinierstvu. Obdržal niekoľko vojenských vyznamenaní, vrátane 

medaile za službu vo Vietname.   

Texe Marrs napísal knihu, ktorá otriasa pokojom každého súčasníka, 

ktorý len trocha tuší v globalizácii nebezpečenstvo: 

Šelma 666 – univerzálny kontrolný systém ľudstva  Project L.U.C.I.D 

V knihe píše.  

Autorom projektu L.U.C.I.D je spoločnosť Advanced Technologies Group, 

Inc.: „V dobe, keď mal apoštol Ján svoje prorocké videnia, vládol Rím západnej 

civilizácii. V tej dobe rímske autority vydávali  vojakom a otrokom  kúsky 

„mozaiky“, ako prostriedok identifikácie . Mozaika, nazývaná Tesserea bola 

akýmsi druhom starovekej identifikačnej karty.  Taký istý termín – TESSEREA 

bol navrhnutý  národnou bezpečnostnou agentúrou a spravodajskou službou Ministerstva obrany USA, ako 

kódové meno pre navrhované nové I.D. karty pre občanov.   

Zatiaľ čo PLÁN - píše ďalej Texe MARRS vo svojej knihe Project L.U.C.I.D. - pre ich univerzálne zavedenie , 

je známy ako Project MOSAIC ( pozn. MOZAIKA ), ako keby toho nebolo dosť k pochopeniu zlovestných 

zámerov našich kontrolórov, počítačový čip, ktorý bude súčasťou I. D. kariet sa nazýva „CAPSTONE“ ( pozn. 

(kameň na vrchole ). Použitie termínu „capstone“ sleduje dva príbuzné ciele, vzťahujúce sa k súčasnému plánu 

zaviesť kontrolu všetkých občanov pomocou počítačových I. D. čipov. Za prvé - počítačový systém bude slúžiť 

ako „capstone“ Nového svetového poriadku, nazývaného aj Nová civilizácia. Za druhé – oddeľovač, zobrazený 

na našej súčasnej jednodolárovej bankovke, medzi pyramídou Nového svetového poriadku ( Novus Ordo 

Seclorum ) a „capstone“ nad ňou, ktorý zobrazuje vševidúce oko Lucifera, znázorňuje konečný cieľ. 

„Capstone“ klesá a bude pripojený k pyramíde slobodomurárskymi staviteľmi Iluminátmi. Sprisahanie 

Iluminátov bude zavŕšené sieťou L.U.C.I.D., poskytujúcou základné prostriedky pre spútanie ľudí celého 

sveta.“ 



„Ľudia, ktorí tvoria vnútorný kruh Iluminátov, majú globálny plán. Zdá sa, že pri uskutočňovaní tohto plánu plne 

spolupracujú s najväčšími a najmocnejšími korporáciami na tejto planéte. Najväčší telekomunikačný koncern na 

svete je gigant medzi gigantmi, AT&T. AT&T bude istotne hrať významný part na Informačnej superdiaľnici. 

Projektu L.U.C.I.D. Nedávno bolo oznámené, že sa delí na tri samostatné spoločnosti. 

 Jedna z nich je  Lucent Technologies. Znamená Lucent Lucifer’s Enterprise. Lucent znamená „vyžarujúci 

svetlo“. To meno má málo spoločné s výrobkami firmy - telefónnymi prístrojmi. Logo ( Lucent Technologies ). je 

červený kruh s hrubým okrajom V USA Today je táto úchvatná veta: „AT&T dúfa, že meno a logo jednoduchý 

červený kruh - osvieti povedomie o novej spoločnosti“. 

 

  Meno nového produktu firmy Lucent prekonalo moju predstavivosť: Inferno. Peklo. Ba čo viac, logo pre tento 

vtieravo ponúkaný produkt je slovo „inferno“, vytlačené písmom ohnivo červenej a sírovo žltej farby, s 

plápolajúcimi hranami, obklopeným stúpajúcim dymom! Potom som sa pozrel na hornú časť reklamácie letáku a 

objavil som tento citát z Danteho klasického diela Peklo: „Deň odchádzal a stmievanie volalo všetky pozemské 

stvorenia k nočnému tichu. Zatiaľ čo ja sám som sa pripravoval k boju...“ ( pozn. 1 Pt 5, 8 ! ). Danteho 

nesmrteľné dielo Peklo je  o pekle a o Luciferovi. 

Elektronická Babylonská veža?  

Bol to Lucifer, pán pekla, ktorý sa skrze svojho ľudského služobníka, Babylónčana Nimroda, vzoprel Bohu a 

usiloval o vytvorenie Nového svetového poriadku postavením kolosálnej Babylonskej veže. Nimrodove ohromné 

úsilie však bolo zmarené, keď Boh staviteľov uviedol do zmätku tým, že spôsobil, že si nerozumeli, pretože každý 

hovoril iným jazykom. Nastal chaos... v novinách spoločnosti Lucent o softvérovom produkte Inferno  Peter 

Bernstein, prezident Infonautics Consulting, chválil produkt firmy Lucent slovami: „Programové vybavenie 

Inferno je konštruované tak, aby z elektronickej Babylonskej veže odstránilo chaos.“ 

 Ponoril som sa ešte viac do materiálov Inferno a objavil som vetu, že „Aplikácie ( pre Internet/počítač ) pod 

operačným systémom Inferno sú písané v novom jazyku, nazývanom Limbo, ktorý bol vytvorený špeciálne pre 

programové prostredie Inferno...“ Limbo“ -  oddelenie pekla. 

Ďalej som zistil, že komunikačné protokoly pre Inferno sa nazývajú Styx. V pohanskej mytológii a náboženstve je 

Styx synonymum pre  peklo. 

„Lucent – Inferno -  Limbo - Styx“  

Silový systém Inferno je konštruovaný tak, aby televízne prístroje, rozhlasové prijímače, telefóny a ostatné 

elektronické zariadenia mohli byť interaktívne a pripojiteľné k sieti L.U.C.I.D.  



Dnes vo svojej obývačke sledujete a počúvate televíziu. Ale už čoskoro nastane doba, keď niekto iný a 

niekde inde bude prostredníctvom vášho televízneho prijímača sledovať a počúvať vás... 

                                                                         Tex MARRS:  Project L.U.C.I.D. 

Biočipy a koniec slobody 

Bude každý občan čoskoro nútený prijať programovateľný biočip do svojho tela? Umožní biočipový 

implantát sledovanie a stopovanie ľudí pozemnými senzormi a satelitmi, spojených dohromady 

s masívnym, super-počítačovým systémom? 

Americká a iné spravodajské služby majú vážny záujem na tom, aby implantovateľné biočipy zmenili 

každého muža, ženu či dieťa na kontrolovaného otroka. Prostredníctvom kybernetického, 

biočipového mozgového implantátu budú ľudia myslieť a konať presne tak, ako boli 

naprogramovaní.  

Science News, autoritatívny vedecký časopis, uvádza, že: „boli vyvinuté nové elektronické 

technológie, ktoré sledujú mozog. Táto technológia umožňuje vonkajšie 

ovplyvňovanie komunikácií medzi mozgovými bunkami a priame riadenie 

mozgových neurónov človeka.“ 

The Wall Street Journal uvádza, že „výskumné laboratórium amerického námorníctva, je dnes 

schopné zjednotiť mozgové bunky s mikročipmi. Niektorí odborníci sa obávajú, že 

ministerstvo obrany plánuje vyrábať „armádu vraždiacich zombií…“  

                                                              * * * 

Dodajme: V čoraz väčšej a násilnejšej technologizácii celého nášho života ktorú Ilumináti 

stavajú ako pokrok a pohodlie, sa skrýva najčernejšie otroctvo všetkých čias. Všetky historické 

diktatúry mali svoje slabé miesta a okienka, ktorými sa dalo uniknúť. Projekt L.U.C.I.D. 

pripravuje z celej zemegule klietku, v ktorej sa nebude dať skryť - nijako a nikde. Ale predsa... 

Jedno „miesto“ zostáva,  na ktoré peklo nemá nijaký dosah:  Nepoškvrnené Srdce Panny 

Márie, Archa a Koráb našej záchrany.  

                                                                                        Pripravil: Anton Selecký   
www.magnificat.sk  

 

 

http://hlavuhore.wordpress.com/2007/10/10/implantovatelne-biocipy-a-koniec-ludskej-slobody/
http://www.magnificat.sk/
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Věděli jsme, že to přijde 

Uţ není kam se schovat. V tomto ohromujícím odhalení autor, Texe Marrs, rozplétá záhadu 
Projektu L.U.C.I.D., mrazivý program směřující k pohlcení celého světa. Brzy kaţdá osoba 

na Zemi - dokonce i novorozené děti - obdrţí univerzální biometrickou identifikační kartu. 

Těm, kteří budou odporovat, bude do mozku chirurgickým zásahem vsazen biočip pro 

kontrolu vědomí. Program ISO 9000 vyţaduje, aby všechno vyrobené zboţí bylo označeno 

číslem Šelmy, 666. 

Projekt L.U.C.I.D. zplnomocňuje americký skrytý fašistický establishment (státní zřízení) k 

pouţití své masívní moci, počítačových databází ke kontrole bankovních kont a transakcí a 

monitorování intimních detailů ze ţivota lidí. Špionáţní druţice; skryté, miniaturní 
videokamery; a interaktivní televizní soupravy budou sledovat kaţdý náš pohyb. Naše 

telefonní hovory budou odposlouchávány a zaznamenávány do pamětí vzdálených počítačů. 

Všechna data budou centrálně sbírána a vyhodnocována Centrálním Gestapem, kde 
byrokraté bez tváře budou vydávat příkazy policii, armádě a zpravodajským sluţbám. Toto 

je nový, globální policejní stát, tvořený FBI, KGB, CIA, DEA, DIA, NSA, IRS, EPA, OSHA, 

NCIC, USDA, FDA, NRO, BATF, FINCEN, INS, DOJ, WTO, Europolem, Interpolem, 

Mossadem a MAB. 

Projekt L.U.C.I.D., 666 - univerzální kontrolní systém lidí - je hrůznou realitou. Krutá bestie se 
plíží směrem k nám a naše životy již nikdy nebudou takové, jak bývaly. 

 

Texe Marrs je jednou z předních amerických autorit na nebezpečí vysoké technologie a 
nového policejního státu. Je autorem více neţ 35 knih, včetně největších bestselerů, 

Mystery Mark of the New Age, Big Sister is Watching You, Dark Majesty a Circle of Intrigue. 
Mezi jeho nejlepší futurologické knihy o vysoké technologii patří Robotica: The Whole 

Universe Catalog of Robots, The Personal Robot Book, Careers in Computers a Mega 

Forces. Jako důstojník amerického letectva (nyní ve výsluţbě) velel komunikační 
elektronické jednotce po celé zeměkouli. Pět let učil americkou obrannou politiku a dějiny 

aeronautiky na Texaské univerzitě v Austinu. Také učil politickou vědu a mezinárodní 

vztahy na dvou dalších univerzitách. 

 

"Děsivý behemot povstává z hlubin amerického skrytého ss-establishmentu. Jako ohromná 

a nestvůrná silikonová chobotnice, Projekt L.U.C.I.D., natahuje svá zlověstná a hrozivá hi-
tech chapadla. Zástupy nic netušících, bezbranných obětí budou brzy obklíčeny a 

rozdrceny novým Gestapem policejního státu, Velkého Bratra. Kdo z nás můţe uniknout z 

této elektronické klece, která je nyní připravována pro celé lidstvo." 

- Texe Marrs 

 

 

 

 

 



Úvod 

 Věděli jsme, že to přijde 

Šelma 666, Univerzální systém kontroly lidí, byl vytvořen a je uskutečňován v Americe a po 

celém světě. Věděli jsme, ţe to přijde. Nyní je to zde a brzy nebude místo, kde by bylo 

moţné se ukrýt. Do roku 2000 chapadla zlé chobotnice vymačkají kaţdou unci ţivotodárné 

krve ze všech lidí. Hrůzný totalitní policejní stát je za dveřmi. 

V této knize je o tom podána důkladně zdokumentovaná zpráva a váţné varování. Nemysli 

si, ţe ty a tví blízcí mohou uniknout tomuto nestvůrnému behemotovi, který nám leţí v 

cestě. Jakmile bude Projekt L.U.C.I.D. plně funkční, kaţdý muţ, ţena a dítě upadnou pod 

vládu tohoto ohavného kyber-elektronického zla. 

 Velikost a rozměry Projektu L.U.C.I.D. 

Vezmi v úvahu neuvěřitelnou velikost a rozměry Projektu L.U.C.I.D. Za prvé, je nařízeno, 

aby všichni dospělí a děti - dokonce i novorozená nemluvňata - dostali univerzální 

biometrickou identifikační kartu. "Smart karta" (slovo smart je výraz pro: chytrý, 
inteligentní, čilý nebo čiperný - pozn. překl.) s vyspělým počítačovým mikročipem, tato 

výkonná programovatelná ID - karta bude uchovávat miliony bytů informace o svém 

nositeli - jeho fotografii, otisky prstů, otisky chodidel, snímek oka, genotyp DNA, lidská 

leukocytová antigenová data, finanční poměry a osobní minulost. 

Ó ano, ID - karta bude také obsahovat kódová čísla. První bude identifikovat drţitele karty. 
Další, jak věřím, budou nakonec tvořit číslo 666. Číslo 666 bude označovat pekelného 

mistra zodpovědného za ďábelský vynález této univerzální biometrické karty a počítačové 

sítě, která vše propojuje. 

L.U.C.I.D. zřizuje Velkého Bratra, masívní počítačovou databázi bezpříkladné útočné síly. 
Miliony byrokratů, zaměstnaných skrytým Gestapem establishmentu, budou bez přestání 

krmit tuto elektronickou bestii dalšími a dalšími daty. Budou hladově a chtivě sbírat 

informace a cpát je do té bestie, aby mohli neustále rozšiřovat její panství do kaţdého 

koutu a skuliny našich ţivotů. 

Sbírka dokumentů L.U.C.I.D. v kyberprostoru bude okamţitě přístupná tisícům slídících, 

beztvářných agentů a byrokratů celosvětového policejního státu. Americká CIA, IRS a FBI, 

ruská KGB, evropský Interpol a Europol, Izraelský Mossad, zpravodajská sluţba britské 
armády - tyto všechny jsou jen částí celoplanetárního mocenského aparátu, armády a 

zpravodajských sluţeb, které budou mít přístup k vašim a mým spisům. 

 Skladiště Ústředního Gestapa 

Kromě toho, všechny ţivotopisné údaje a osobní údaje o vás budou propojeny a zpracovány 

skladištěm Ústředního Gestapa. Do propasti jeho databank budou plynout nekonečné 

proudy informací - bezpočetné triliony bitů dat - okamţitě, neustále a tiše se budou 

hromadit a hromadit. 

Informace budou přicházet z laserových snímačů v supermarketech, obchodních domech a 

z obchodů se zásilkovou sluţbou. Bude zaznamenána kaţdá jednotlivá poloţka vašeho 

nákupu. Data o vašich denních zvycích a pohybech budou plynout do systému Šelmy ze 
špionáţních druţic, neustále krouţících nad našimi hlavami, které nás všechny sledují jako 

oči obřího vznášejícího se orla, připraveného uchvátit a pozřít své bezbranné oběti. 



Skryté miniaturní videokamery budou zaznamenávat naše aktivity, doma i venku, ve dne i 
v noci, nemravně porušujíc naše soukromí, budou okamţitě přenášet své obrovské soubory 

záznamů, vizuální data do Ústředního Gestapa, pouţitím optických kanálů. 

Interaktivní televizní přístroje nás budou sledovat stejně, jako my sledujeme je - a budou o 

tom podávat zprávu do počítače Šelmy v Ústředí. 

Naše telefonní hovory budou automaticky odposlouchávány a zaznamenávány Národní 

bezpečnostní agenturou (NSA), potom budou v digitální formě posílány do Ústředí po 
informační superdálnici. Kaţdý bude sekvenčně uloţen a bude dostupný na síti L.U.C.I.D.. 

Všechno bude řádně zaznamenáno, uloţeno a přístupné technokratickým agentům, kteří 

spravují tento obludný systém L.U.C.I.D.. 

Zatímco hi-tech policajti a jejich vzdálené senzory, pracující pod L.U.C.I.D., sledují a 
monitorují naše osobní ţivoty, naše materiální zboţí bude rovněţ pod pečlivým dohledem 

agentů Gestapa, kteří ovládají magické nástroje kyber-prostoru. Značka nebo osvědčení o 

kvalitě bude dána kaţdé továrně, kde výrobky odcházelí z montáţní linky. Kaţdá 
součástka, kaţdý díl, kaţdý přístroj, kaţdý stroj, kaţdá součást oděvu, kaţdý kousek 

šperku, kaţdý nástroj, všechno zboţí - bude spadat pod pravomoc programu ISO 9000. 

Vládní inspektor musí udělit certifikační značku továrně vyrábějící daný produkt, jinak 

nebude moci nakupovat a prodávat. 

"Ale systém zde popsaný", můţe říci skeptik, "kódově pojmenovaný Projekt L.U.C.I.D., je 
tak obludný, tak strašlivě protiústavní, ţe lidé v Americe pro něj nikdy nebudou. Ti nikdy 

nedovolí, aby takový bestiální počítačový systém byl vybudován a pouţíván." 

Jak naivní! Jak ukáţu v této knize, není pouze vybudován, jeho pouţití proti Američanům a 

proti všem občanům kaţdého národa na Zemi je nevyhnutelný. Projekt L.U.C.I.D. se ukáţe 

jako Luciferův systém identifikace, dozoru a kontroly z konce časů. 

 Boží proroctví 

Abychom mohli pochopit nevyhnutelnost tohoto zhoubného systému totalitní kontroly, 

musíme svoji pozornost obrátit k Boţím proroctvím pro poslední dny. Organizace spojených 

národů a političtí vůdci kaţdé země na této planetě nemají jinou volbu, ale musí přesně 
vyplnit prorocký scénář pro poslední dny, jak je předepsáno s úţasnou přesností v 

biblickém Boţím proroctví - zázračně předaném Jeho prorokům tisíce let dopředu. 

Proroctví Bible, s jeho srdcervoucí vizí nebezpečné budoucnosti, odhalující konec časů, 

bude bouřlivým obdobím podvodu a zrady. Silné mámení (II. epišt. Tessalonicejským 2:11) 

překoná mysle lidí, aby dobrovolně uctívali Draka (Satana) a Šelmu, také známou pod 
jménem Antikrist (Zjevení 13). Rovněţ budou vzdávat hold jeho Novému světovému 

pořádku. Lidé všude budou podivně prohlašovat, "Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude 

moci bojovati s ní?" (Zjevení 13:4) 

Budou to říkat přesto, ţe Šelmě jsou dána "ústa mluvící veliké věci a rouhání..." Tento 
smělý, ale zlý člověk se dokonce odváţí otevřít ústa k rouhání se Bohu, "... aby se jménu 

jeho rouhala, i stánku jeho, i těm, kteříţ přebývají v nebi." (Zjevení 13:5-6) 

Bible dále varuje, "Dáno jí i bojovati se svatými a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým 

pokolením, nad jazykem i nad národem." (Zjevení 13:7) 

Toto je tedy proroctví, jeţ nám odhaluje neuvěřitelný rozsah panství Šelmy. Její moc se 

rozšíří po celé Zemi. Bude vládnout a panovat nad všemi rasami a nad kaţdým národem. 



 Neobyčejné metody: Znamení a Číslo 

V lidských dějinách se ještě nikdy nevyskytl takový fantastický plán na spoutání a 
ujařmění moderních muţů a ţen do elektronických, kyberneticky uzamčených klecí. Bible 

prorocky předpovídá absurdní a zároveň úţasný systém lidské kontroly a zotročení. Je 

Projekt L.U.C.I.D. onou Šelmou 666, Univerzálním systémem kontroly lidí, který - podle 

Bible - je předurčen "pohltit" celý svět a rozbít jej na kusy (Daniel 7:7)? Je Projekt 
L.U.C.I.D. skutečně vyplněním dech beroucích proroctví o příchodu Antikrista, 666, které 

je zaznamenáno v knize Zjevení?: 

Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiţ počet té šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť 

počet ten šest set šedesáte a šest. (Zjevení 13:18) 

Při studiu proroctví objevíme, ţe aby stmelila a posílila svoji moc nad ţivoty a osudy muţů 
a ţen, Šelma v této kruté době brutality a diktatury Velkého Bratra zorganizuje finanční 

systém a obchodní styk celého světa (Zjevení 18). Kromě toho, pedantskou a absolutní 

kontrolou všech nákupů bdělé, vševidoucí oko Šelmy bude bez přestání sledovat kaţdou 
osobu: "...Aby ţádný nemohl kupovati ani prodávati, neţ ten, kdoţ má znamení nebo jméno 

té šelmy, aneb počet jména jejího." (Zjevení 13:17) 

Uvědomte si, ţe to nepřichází od nějakého "šíleného konspiračního teoretika", jak se vám to 

snaţí namluvit kontrolované sdělovací prostředky. Toto šokující, oči otevírající proroctví 

přichází přímo od Boha. On říká, ţe to přijde, a tak se také stane. 

 Vojenští vynalézaví kouzelníci 

Za více neţ 20 let u letectva Spojených států jsem byl svědkem fantastického 
technologického pokroku - laserem naváděná "chytrá" munice; radary varující před 

střelami; špionáţní satelity; neutronové bomby; dálkově pilotované stroje; a elektroničtí 

"zabijáci" - aparatury, které se vymykají představivosti. 

Vzpomínám si, jak jsem denně jezdil kolem obrovské a obludné pompézní budovy na 
letecké základně Lackland, kde se mladí bojovníci učí pracovat s nejmodernějšími 

kryptografickými zařízeními a technikou. Má mysl se vrací do vysoce klasifikované budovy 

v Itálii - bez oken, obehnané ostnatým drátem, hlídané tajnou policií, a opevněné betonem - 
v níţ jsem se lopotil mnoho měsíců. Uvnitř bzučely mocné počítače a elektronické 

komunikační přístroje - které se zdály přicházet z budoucnosti, nebo z filmu Bucka Rogerse 

- jeţ monitorovaly klimatické události, které se objevovaly po celé zeměkouli. 

Kdyţ jsem byl umístěn v Německu, byl jsem velitelem stovek techniků a specialistů, kteří 

cestovali po celé Evropě a Středním Východě a zřizovali komunikační linky a posílali po 

nich kryptologicky kódované zprávy. 

Na Texasské univerzitě v Austinu jsem pět let vyučoval mladé důstojníky Americkou 

obrannou politiku, organizaci letectva a dějiny letectví a kosmonautiky. Také jsem jim 

předával vědomosti o vojenské strategii a taktice a uvedl jsem je do široké a nové oblasti 
letadel a výzbroje "Hvězdných válek". Dokonce jsme hráli hru, "jak bojovat a zvítězit v III. 

světové válce." 

 Futurismus a technologie 

Později, kdyţ následovalo mé penzionování jako důstojníka amerického letectva, jsem se 

rozhodl efektivně vyuţít své technologické znalosti a zaloţil jsem svoji vlastní konzultační 
firmu, v oboru "high-tech", Tech Trends. Jako prezident Tech Trends, jsem měl výsadu 

setkávat se a sdílet informace s několika nejlepšími americkými technologickými mozky. 



Také jsem prováděl vlastní výzkum a psal futuristické knihy o vysoké technologii pro hlavní 
nakladatele v New Yorku jako je Stein & Day, Simon Schuster, Prentice-Hall, McGraw-

Hill/Tab Books, Dow Jones-Irwin, Barron's a Facts on File. Mezi ně patří tyto knihy: 

Robotica: The Whole Universe Catalog of Robots 

The Personal Robot Book 

Careers in Computers 

High Technology Job Finder 

High Technology Careers 

Careers With Robots 

 Mé vyšetřování mě přivedlo do výzkumných laboratoří a exotických míst korporací, kde 

jsem se stal spoluvlastníkem hrůzu nahánějících informací o nesmírně destruktivních hi-

tech systémech na rýsovacích prknech. V posledních několika letech jsem viděl neustále to 
samé, temné systémy určené pro veřejný trh, často prezentované jako něco pozitivního, 

dobrého a blahodárného pro pokrok a prosperitu lidstva. 

To je důvodem, proč L.U.C.I.D., pokročilá počítačová technologie, globální systém kontroly, 

představovaný v této knize, nebyl pro mě překvapením. Bible Svatá předpovídá její příchod 
v posledních dnech. Mé zkušenosti u letectva a při práci v oblasti high-tech v mé vlastní 

firmě mě varovaly předem. 

Ale na rozdíl od vládních byrokratů a podporovatelů korporací - kteří vládnou děsivou mocí 

a získávají ohromné bohatství ze systému L.U.C.I.D. - nesdílím stejný růţový pohled na 

údajnou prospěšnost tohoto systému. Místo toho jsem zděšen, ţe Američané vstoupí do 
neblahého období krve, teroru a otroctví, které nemá v historii lidstva obdoby. Bohuţel 

velká většina lidí je absolutně nepřipravena na to, co přichází. 

 Učinit lidi šťastnými 

Ve své knize, Permanent Revolution: The French Revolution and Its Legacy, profesor George 

Steiner vykresluje ponurý obraz krátké epizody v dějinách v níţ se všechny věci změnily 
naráz - téměř přes noc. Převrat ve Francii byl tak brutální a tak vymknutý, ţe všechen 

společenský, politický, ekonomický a náboţenský řád byl postaven na hlavu. Krev tekla z 

gilotiny; muţi se kochali těmito krutými činy barbarství a krutosti, zatímco se ozývaly 

výkřiky a nářek mučených, umírajících obětí, tito muţi se lhostejně dívali, nebo se tomu 

smáli (1). 

A toto všechno se dělo proto, aby lidé byli šťastní a aby byla zajištěna jejich prosperující a 

spokojená budoucnost! Jak jeden revolucionář, vůdce Iluminátů/Jakobínů, Francouz 

Rabaud de Saint Etienne zvolal: 

Abychom lidi učinili šťastnými, jejich ideje musí být přestavěny, zákony musí být změněny, 
morálka musí být změněna, lidé se musí změnit, věci se musí změnit, ano, všechno musí 

být zničeno, protoţe všechno musí být znovu postaveno (2). 

Dnes, v posledních letech bouřlivého a rušného 20. století, opět slyšíme klást důraz na 

poţadavky "Nové civilizace", "Nového věku", "Změnu paradigmatu" nebo "Nového způsobu 
myšlení". Říkají nám, ano, všechno se musí změnit - a lidé se musí změnit. Svět musí být 

"znovu objeven"; znovu nalezen "nový význam politiky" za účelem "Nové smlouvy". 



"Tyto změny jsou nutné," nám kaţdý den připomínají ţalářníci, kteří kontrolují naše mysli 
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, "abychom vyřešili imigrační krizi, 

zavedli kontrolu zbraní, abychom se vypořádali s domácím terorismem, s pornografií, 

abychom našli otce, kteří neplatí příspěvky na děti, abychom zachránili "Matku Zemi", 

ohroţená zvířata, abychom mohli bojovat s drogovými kartely, zastavili pouliční 
kriminalitu, abychom mohli sledovat a monitorovat domobranu, zabránit etnickým čistkám 

a kmenové rivalitě, abychom učinili přítrţ náboţenskému fanatismu a nesnášenlivosti, 

abychom mohli rozšířit všeobecnou zdravotní péči, zajistit blahobyt pro všechny, zlepšit 

veřejné vzdělání… Seznam krizí a problémů, které je třeba napravit se zdá být nekonečný. 

 Zásadní řešení 

A tak, aby učinila lidi šťastnými, naše vláda Velkého Bratra, která nás tak vroucně miluje, 

přišla s řešením, které můţe vyřešit mnoho, pokud ne většinu, našich problémů. Nazývají 

to Projekt L.U.C.I.D.. Tento obsahuje řadu nástrojů černé vědy a elektronických aparátů 

Velkého Bratra. Zavedení tohoto systému, slibují, nám zajistí světlou budoucnost. 

Klíčovým komponentem tohoto rozsáhlého kontrolního systému je síť L.U.C.I.D., 

univerzální systém propojených databází. Jeho sponzoři tvrdí, ţe to bude dar z nebe pro 

globální společenství prosazující zákon, zvláště pro boj s mezinárodním a domácím 

terorismem. Avšak překvapivé je, ţe síť L.U.C.I.D. vyţaduje počítačovou registraci, 
permanentní elektronický dozor a integrovaný mikročip, Univerzální biometrická 

identifikační karta pro kaţdé dítě narozené na planetě Zemi. Proč mají být stopována a 

monitorována nemluvňata? Existuje snad nějaký známý případ v análech kriminalistiky, v 

němţ novorozeně v kočárku spáchalo nějaký odporný čin globálního terorismu? 

Konstruktéři sítě L.U.C.I.D. tvrdí, ţe jejich systém je pouze návrh, ţe se v současné době 

nerealizuje. Nesmysl! Mocnosti, které nám vládnou, jiţ mnohé aspekty tohoto zvrhlého 

kontrolního počítačového systému realizují. Činí tak bez našeho svolení a z větší části bez 

našeho vědomí! 

Pokud máte námitky, řeknou vám ovšem, ţe to dělají pro vaše dobro, ţe jejich kontrolní 

čidla vám zaručí ochranu a bezpečnost. Jakmile bude Projekt L.U.C.I.D. plně funkční, 

dodají, pomůţe vyřešit všechny ty hrozné krize, o nichţ tisk neustále mluví. Počítač, 

vytrubují do světa, je nástroj pouze pro blaho lidstva. Je nezbytné učinit vás šťastnými! 

 Oběti Baalovi 

Avšak v knize Computer Consciousness, autorů H. Dominica Corveye a Neila McAlistera, 
zní slova výstrahy: "Pokud nám bude chybět strach ze schopnosti počítače stát se 

novodobým Baalem, který vyţaduje naše oběti na oltář technologie," varují, "potom se 

můţeme lehce stát nejdříve jeho uctívači a nakonec jeho oběťmi (3)." 

Prosím, naléhavě vás ţádám, čtěte Projekt L.U.C.I.D. pozorně a zboţně. Upřímně se zeptejte 
sami sebe, "Není toto nastolení vlády Šelmy 666, Univerzálního systému kontroly lidí, 

předpovězeného v knize Zjevení? Nemusíme se obávat schopnosti počítače stát se 

moderním Baalem? Nemůţeme se nejdříve stát jeho uctívači a později oběťmi?" 

  Znej pravdu a připrav se! 

Dnes je velice nepopulární - jak činím zde já - přinášet zprávy o "soumraku a zhoubě". Zdá 
se, ţe lidé o tom nechtějí slyšet. Bojí se strašné pravdy; proto se ji snaţí vypudit z myslí a 

vědomí. Nebylo by však lepší znát pravdu, objevit to nejhorší, a připravit se na ni? 



Patrick Henry, největší americký řečník a vlastenec v revoluční válce proti tyranskému 
reţimu britského krále Jiřího III., jednou učinil burcující prohlášení, v němţ takové věci 

obhajoval. Mým přáním je, aţ budete číst a studovat následující stránky, abyste si vzali k 

srdci jeho inspirující a povznášející slova. Patrick Henry, podle historických záznamů, byl 

muţem, který odmítl hrozby a svody Baala. On miloval Jeţíše Krista a byl ochotný 
následovat pravdu aţ do smrti. V jedné z jeho nejslavnějších a nejmilovanějších řečí Patrick 

Henry řekl toto: 

Je přirozené u člověka oddávat se iluzím naděje. Máme sklon zavírat naše oči před 

bolestivou pravdou a poslouchat píseň sirény, dokud nás nepřemění na zvířata. Je snad 
toto úkolem moudrých muţů, povolaných k velkému a svízelnému boji za svobodu? Máme 

snad být mezi těmi mnohými, kteří mají oči a nevidí, mají uši a neslyší pro věci, které se 

týkají jejich dočasných výhod? Pokud jde o mě, jakkoli to můţe být bolestivé, jsem ochoten 

znát celou pravdu; vědět to nejhorší a připravit se na to (4). 

  

- Texe Marrs 

Austin, Texas 

 

KAPITOLA 1. 

  

Projekt L.U.C.I.D. - 

Univerzální systém kontroly lidí - Šelma 666 

 Existují překvapivé a nepopiratelné důkazy o neuvěřitelném, novém univerzálním systému 

kontroly lidí - "Šelma 666". Projekt, oficiálně nazvaný L.U.C.I.D., je absurdním systémem 
univerzálního otroctví, který je - dokonce jiţ teď, kdy čtete tyto řádky, realizován federální 

policií a mezinárodními zpravodajskými sluţbami. Systém Šelma 666 nařizuje, aby kaţdý 

muţ, ţena a dítě měli "high-tech", "chytrou" identifikační kartu, zvanou Univerzální 
biometrická karta. Tento zrůdný systém má být zaveden do roku 2000, aby oslavil úsvit 

Nového věku, příchod třetího milénia. 

Tato computerizovaná I.D. karta - která má být nakonec nahrazena implantovaným 

biočipem - je elektronická svěrací kazajka, která umoţní Gestapu Nového světového řádu 

vystopovat a napojit se na kaţdého muţe, ţenu a dítě na této planetě. Naše aktivity budou 
monitorovány 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, federálními gestapáckými agenturami - 

FBI, IRS, BATF, CIA, DIA, DEA, NSA, NRO, FINCEN, Americkou finanční správou, 

Ministerstvem spravedlnosti a bezpočtem dalších strašáků a policejních agentur. Jejich 

počet se násobí téměř týdně! 

Se systémem Šelma 666 bude rovněţ spojena mezinárodní policie a zpravodajské sluţby, 

včetně americké pravé ruky Velkého Bratra - CIA, zvrácené ruské KGB, zcestné a zkaţené 

British Intelligence Service a izraelské teroristické a krvavé špionáţní organizace Mossad. 

 S orwellovským systémem "znamení Šelmy" nebude žádné soukromí 

Computerizovaná Univerzální biometrická karta zaručuje kontrolu a dozor nad kaţdou 
ţivou lidskou bytostí. Karta bude obsahovat šablony, nebo vzorky "genotypu DNA 



jednotlivce" a jeho nebo její "lidský leukocytový antigen". Software umělé inteligence a 
speciální senzory zavedené do karty také uskuteční řadu dalších identifikačních metod, 

včetně sejmutí takových lidských rysů, jako jsou fotografie tváře a profilu, otisky prstů, 

otisky nohou a snímek oka. 

Computerizované kamery, ve tvaru pera, na principu vláknové optiky a laseru, budou 

pouţity vydávacími centry I.D. karet, rozesetými po celém světě. Všichni občané budou mít 
nařízeno ohlásit se v těchto centrech a nechat svá těla sejmout pomocí těchto kamer, aby 

karta mohla být okamţitě vyrobena a vydána. Děti narozené v budoucnosti okamţitě 

vstoupí do systému v nemocnicích a ostatních porodních střediscích. 

 Zřízení masívního globálního komputerizovaného systému 

Jiţ byla zřízena důmyslná, mezinárodní, computerizovaná, telekomunikační a zpravodajská 
centra pro přípravu nových kontrolních karet pro lidi. Jsou pouţívány nejpokročilejší 

superpočítače na světě. Všechny špionáţní informace, získané o lidech, plus budoucí data z 

jejich univerzálních biometrických karet, poplynou do gigantické sítě nazývané "Universal 
Computerized Identification Clearinghouse Resource Center". Toto centrum je samým 

srdcem zlověstného systému L.U.C.I.D., Univerzálního systému pro kontrolu lidí - Šelma 

666. Podle důvěryhodného zdroje je L.U.C.I.D. interaktivní a okamţitý sledovací systém 

všech ţivých lidských bytostí na Zemi. Je konstruován tak, aby nikdo nemohl utéci z jeho 

sevření. Nikdo! 

 Gestapácké agentury k zadržení podezřelých protivládních živlů 

Ačkoli by to konstruktéři popřeli, věřím, ţe federální a mezinárodní gestapácké agentury 

pouţijí tyto okamţitě získané informace ze systému Šelma 666 k sledování, vyšetřování, 

monitorování, špehování, zadrţení a uvěznění "odpůrců". Podle vysoce důvěrných, 
zasvěcených informací, které jsem soukromě přijal, je zřejmé, ţe za odpůrci budou 

definováni jako: "Jakékoli a všechny osoby, které budou protestovat nebo odporovat 

fašistickému řádu Iluminátů a Nového světového řádu." 

Nedávno, v roce 1994, předloţené návrhy zákonů proti terorismu a kriminalitě, jsou 
katalyzátorem, který umoţní okamţité zadrţení a uvěznění kterékoli a kaţdé osoby, která 

bude povaţována za "teroristu". Tyto osoby budou povaţovány za "riziko pro vnitřní 

bezpečnost." 

Je zřejmé, ţe terčem zadrţení se stanou křesťané, vlastenci a další občané, bez ohledu na 

to, zda spáchali nějaký trestný čin, nebo ne. "Myšlenkové zločiny", jako takové, poskytnou 
ospravedlnění pro zadrţování disidentů. Účelové zadrţování občanů je eufemisticky 

nazýváno "preventivní opatření". 

 Domy a ostatní soukromý majetek bude zabaven 

Domy soukromých osob, jejich auta, bankovní účty a ostatní majetek bude zabaven. Bude 

to provedeno na základě v současné době platného zákona o konfiskaci majetku, který byl 
původně vydán proti překupníkům drog, ale nyní bude pouţit napříč Amerikou 

gestapáckou policií k perzekuci a zruinování soukromých osob, kteří budou vzdorovat 

kriminálním aktivitám vlády Velkého Bratra. Tyto konfiskační zákony jsou obyčejně 
pouţívány federálními agenturami a místními úřady padesáti států k zmocnění se majetku 

lidí, kteří nespáchali ţádný zločin. Ţádný rozsudek ani zatykač není třeba. 

Nedávno, zrádný federální soud roztrhal na kusy 200 let starý ústavní zákon soudním 

rozhodnutím, ţe "Osobní majetek nemá ústavní práva." 



 Nápravná střediska... nebo koncentrační tábory? 

Jednotlivci, kteří byli zadrţeni a jejichţ majetek byl zabaven a prodán v aukci, budou 
potom převezeni s ostatními disidenty nákladními automobily, autobusy a letadly do 

oblastních "Federálních vězeňských přepravních středisek" řízených agenturou FEMA 

(Federal Emergency Management Agency - pozn. překl.) k řádné "kategorizaci" a 

"roztřídění". Tímto způsobem budou zcela rozděleny rodiny. Sousedům a místním 
společenstvím bude sdělena záminka, ţe přeţivší manţel, manţelka nebo dítě obdrţí 

"pomoc" od vlády. 

Konečné roztřídění bude, pokud to bude povaţováno za vhodné, provedeno v oblastním 

Nápravném a vazebním středisku. Nacisté nazývali taková střediska koncentrační tábory. V 
Sovětském svazu byly známy jako gulagy. V těchto "střediscích" budou pouţívány techniky 

výslechů, mučení a konečné likvidace, vyvinuté a vybroušené CIA a zvláštními jednotkami 

Zelené Barety během programu Operace Phoenix, které budou určeny k pronásledování 
občanů. Během Vietnamské války byl přísně tajný program federální vlády, Operation 

Phoenix, zodpovědný za zadrţení, uvěznění, mučení a zavraţdění více neţ 50 000 

nevinných civilistů. CIA a zvláštní jednotky americké armády to oslavovali jako úspěch a 

model a prototyp budoucích programu "pacifikace lidí". 

 Pro vaši vlastní ochranu a bezpečnost 

Předběţné informace o projektu L.U.C.I.D. jsou nyní dokonce rozšiřovány do zastupitelství 
soudní moci. Lze očekávat, ţe vedoucí činitelé těchto úřadů dostanou pokyny, jak pouţít 

krycí propagandu, aby se chytře vyhnuli dotazům veřejnosti a místního tisku, aby strašná 

pravda nebyla známa dříve, neţ bude příliš pozdě. Například, vládní propagandističtí 
experti budou ujišťovat vyděšené a překvapené masy, ţe "všechny ústavní záruky zůstanou 

zachovány." 

Znepokojeným občanům bude rovněţ sděleno, ţe nový systém je zkonstruován pro jejich 

"ochranu" před barbarskými činy mezinárodních a domácích teroristů, například před 
bombovými útoky, které se vyskytly v Oklahoma City a v Obchodním centru v New Yorku. 

Veřejnost bude předkládáno k věření, ţe "L.U.C.I.D. je pro vaše dobro a kaţdý, kdo říká 

něco jiného, je buď konspirační blázen nebo nebezpečný protivládní ţivel." 

 Bůh varoval, že tento den přijde! 

Bible předpovídá, ţe Univerzální systém kontroly lidí Šelma 666 z konce časů bude pouţit k 

ovládnutí a zotročení lidstva: "Ţádný člověk nebude moci kupovat a prodávat, který nebude 

mít znamení, nebo jméno šelmy, nebo počet jména jejího." (Zjevení 13:17) Nyní je to tady! 

Věřím, ţe Projekt L.U.C.I.D. bude realizován podle instrukcí vnitřního kruhu Iluminátů. 

Systém byl vyvinut a je instalován fašistickými mezinárodními korporacemi a bankami, 

které pracují společně s konzultanty OSN, zpravodajskými byrokraty a dozorci a 
personálem pro prosazování zákona. Projekt L.U.C.I.D. je Satanův ďábelský systém z konce 

časů totální a absolutní kontroly lidí. Přivede lidstvo k přímé podřízenosti Antikristovi a 

jeho bandě hrdlořezů v holínkách. Kaţdá vláda na světě bude spolupracovat se systémem 
Nového světového pořádku a utiskovat své občany. Všechny vlády a korporace všude na 

světě, budou mít přístup k síti L.U.C.I.D.. Nebude kam se schovat! 

 Očišťování a čistky 

Očišťování planety Země je blízko. Šelma má v úmyslu zbavit se takových dynamických 

"nepřátel státu", jako jsou křesťanští separatisté, vlastenci a nacionalisté. Kaţdý národ na 



Zemi se připojí k této kampani za vykořenění "lidské pakáţe a nemocných lidských krys", 

které prý nyní zamořují poraněné, posvátné tělo Matky Země. 

Projekt L.U.C.I.D. jasně naplňuje proroctví Bible (Daniel 7:25), která odhaluje, ţe Šelma: 

A slova proti Nejvyššímu mluviti bude, a svaté výsostí potře; nadto pomýšleti bude, aby 

proměnil časy i práva, kdyţ vydáni budou v ruku jeho, aţ do časů a časů, i do částky časů.  

Tento kardinální vývoj v ovládání lidstva signalizuje rychlý, dechberoucí příchod konce 

časů Šelmy. Její univerzální systém je v Bibli popsán jako "hrozný a nesmírný". Hrůzyplná 

moc globálního systému Šelmy je taková, "...kteráţ zţírala a potírala, ostatek pak nohama 

svýma pošlapávala..." (Daniel 7:7). 

 Moudří pochopí 

Proč zveřejňuji tato děsivá fakta o projektu L.U.C.I.D. - fakta, která jsou jak alarmující, tak 

deprimující - ačkoli absolutně pravdivá? Mí přátelé, je naší povinností varovat ty, kteří dlí v 

nevíře, ţe čas jiţ nadešel. Někteří moudře pochopí a připraví se, ţe naleznou ochranu v 
Jeţíši Kristovi. On sám poskytuje pomoc a ochranu. Ostatní se nám budou posmívat a 

osočovat nás jako fanatiky. Potom povýšeně odejdou a budou pokračovat ve svém 

bezboţném ţivotě a neřestných způsobech. Ale i toto bylo předpovězeno v Boţím slově. 
Jenom vyvolení, moudří - ti, kteří znají a věří v našeho Pána Jeţíše Krista - pochopí, a je to 

tak, jak má být. Proto čteme, ţe v posledních, důleţitých dnech: 

Přečisťováni a bíleni a prubováni budou mnozí; bezboţní zajisté páchati bezboţnost budou, 

aniţ co porozumějí mnozí z nich, ale moudří porozumějí (Daniel 12:10) 

Je toho mnohem víc, co potřebujete vědět o projektu L.U.C.I.D.. Věřím, ţe zasvěcené 

informace, které jsme obdrţeli, jsou obrovsky důleţité, neuvěřitelně vitální a otřesné. 
Začněme tedy rozplétat toto strašlivé tajemství, které nám naši elitářští dozorci nechtějí 

prozradit! 

 Kdo je zodpovědný za Projekt L.U.C.I.D.? 

Projekt na kontrolu lidí celého světa prostřednictvím univerzální počítačové identifikace a 

sledovacích systémů začal nejdříve v pokřivených mozcích plánovačů Nového světového 
řádu, na vysokých postech americké super-tajnůstkářské Národní bezpečnostní agentury 

(NSA). NSA je agentura, která zaměstnává tisíce vládních byrokratů, zpravodajských 

úředníků, vojenského personálu a technologických specialistů na operaci globálního 
rozsahu. Její ústředí, přísně střeţené bezpečnostním personálem americké armády, leţící u 

Fort Meade, Maryland, je umístěno v druhé největší budově v USA (větší je pouze budova 

Pentagonu ve Washingtonu D.C.). Tento obrovský behemot je případně přezdíván "Palác 

záhad". 

Poslání NSA, široké a všezahrnující, se týká plánování války, bezpečnostního vyšetřování, 
kontroly klasifikovaných materiálů a řízení americké široce rozvětvené špionáţní a 

zpravodajské sítě. CIA, Ministerstvo obrany, dokonce i Bílý dům a jeho drţitelé přijímají 

rozkazy od šéfů NSA. 

NSA dohlíţí na všechno v mezinárodním měřítku. Kaţdá hlavní zahraniční zpravodajská 
agentura a byro pro prosazování zákona je pověřeno počítačovým carem v NSA neustále 

informovat o svých aktivitách. Tento dozor a kontrola se rovněţ vztahuje na šéfy vnitřní 

bezpečnosti a představené ministerstev spravedlnosti a jejich kanceláří v kaţdém státě 
Evropy, Severní, Jiţní a Střední Ameriky a Asie. Hanebná činnost a mezinárodní zločiny 

zpravodajské sluţby Francie, tajné policie KGB v Rusku, izraelské špionáţní agentury 



Mossad, britské MI-6 a Kanadské tajné zpravodajské sluţby (CSIS) mohou všechny leţet u 

nohou americké neblaze proslulé Národní bezpečnostní agentury. 

Bzučení počítačů a tajemný zvuk linoucí se z ultra- klasifikovaných, kryptografických 

strojů uvnitř "Paláce záhad" NSA nikdy neustává. Dvacet čtyři hodin denně bzučí v NSA její 

obří počítačová síť, která koreluje, vypočítává a analyzuje data a zprávy z mezinárodních 

bank, z 32 ředitelství Organizace spojených národů a z útrob tajných společností, 

Vatikánské kurie a různých agentur více neţ 170 zemí celého světa. 

 Zdroj celosvětového zla 

Tato ohromná nestvůrnost je v současné době zdrojem celosvětového zla pro Nový světový 

pořádek, který někteří nyní nazývají "Nová civilizace". Je zodpovědná za genocidní masakry 

stovek tisíc lidí ve Rwandě, Burundi a Angole v Africe, za brutální etnické čistky a zabijácké 
tábory v Bosně a za krvavé, experimentální operace v koncentračním táboře, prováděné 

poskokem NSA Jimem Jonesem z Peoples Temple v Guyaně, Jiţní Amerika. 

Na základě rostoucí hory důkazů, jsem rovněţ přesvědčen, ţe Národní bezpečnostní 

agentura, prostřednictvím svých podpůrných, slouţících organizací v Americe - CIA, FBI, 
DOJ, BATF, IRS atd. - je zodpovědná za hrůzné, vraţedné a barbarské činy terorismu 

kdekoli na planetě Zemi. S jejím tzv. "černým rozpočtem", NSA a její podřízené organizace 

sponzorují, vytvářejí, financují a řídí teroristické skupiny všech ideologických směrů a 

odstínů, od levého křídla komunistů po pravého křídla fašistů, od islámských Arabů po 

Ţidy a od přívrţenců nadvlády bílých po černé separatisty. 

Ale hlavním a nejstrategičtějším posláním labyrintu, známého jako národní bezpečnostní 

agentura, je vývoj a dozor nad konstrukcí Univerzálního systému kontroly lidí Šelma 666. 

Prostřednictvím dozoru Defence Advanced Research Project Agency (DARPA), s jejím 

vlastním multimiliardovým rozpočtem, NSA byla schopna vytvořit a nainstalovat 
neuvěřitelný globální systém počítačů, druţic, telekomunikačních zařízení a přístrojů pro 

dozor. 

Od 70. let DARPA spotřebovala miliardy dolarů za přispění našeho marnotratného a 

rozhazovačného Kongresu. Tyto peníze šly zdánlivě do výzkumu a vývoje nových a 
pokročilých, vysoce důmyslných vojenských zbraní. Avšak ve skutečnosti DARPA 

spotřebovala nepředstavitelné mnoţství peněz na vývoj laserových paprsků smrti, 

klimatických zbraní, systémů na principu elektromagnetického pole, průzkumných druţic 

atd. DARPA byla také tvůrcem pohádkového raketového obranného systému, známého pod 

názvem "Hvězdné války". 

Avšak neznámí, dokonce ani našim ignorantským a podvodným senátorům a zástupcům, 

společně se svými obrannými projekty, muţi, kteří plánují za masívními zavřenými dveřmi 

Paláce záhad NSA, rovněţ spotřebovali 250 miliard dolarů během poslední čtvrtiny století, 
aby vytvořili systém pro kontrolu nad lidmi. Tyto systémy jsou navíc tak ďábelsky 

dokonalé, ţe je musel vymyslet sám Satan. 

 Povolán sám Lucifer 

O tom není pochyb. Skutečný Hlavní výkonný úředník (CEO=Chief Executive Officer) NSA 

není lidská bytost. CEO musí být sám Lucifer. A ačkoli lidští vynálezci tvrdí opak, já věřím, 
ţe akronym L.U.C.I.D. znamená Lucifer's Universal Criminal Identification System. (Krátká 

verze je Lucifer's I.D. System!) 



Všimněte si klíčového slova "Criminal". V Luciferově pokřiveném filozofickém paradigmatu 
a způsobu myšlení je biblický křesťan největším zločincem. Spolu s vlastenci a dalšími 

odpůrci Nového světového řádu bude biblický křesťan vyřazován ze společnosti, 

pronásledován a neutralizován. Nakonec tato identifikace, sledování a monitorování 

nevinných, přesto opovrhovaných křesťanů, bude mít za následek věznění a smrt bezpočtu 

obětí. 

Jestliţe nespadáte do kategorie křesťanů nebo vlasteneckých odpůrců Nového světového 

řádu, nemyslete si, ţe uniknete vševidoucímu oku projektu L.U.C.I.D., který pro nás 

připravil Velký Bratr. 

Dr. Antony Sutton, odborník na futuristické technologické systémy říká, ţe L.U.C.I.D. můţe 
být zaměřen na jisté skupiny lidí, které jsou podle mínění vlády neţádoucí, ale pod dozor 

jejích "high tech" senzorů se dostane kaţdý. 

Sutton, velice erudovaný výzkumník, který je autorem knihy The Secret Establishment a 

dalších knih, které demaskují tajné společnosti a odhaluje cíle globalistů, je jedním z 

hrstky lidí, kteří dosud odhalili zjevné nebezpečí projektu L.U.C.I.D.. Píše: 

Plánovači Velkého Bratra nyní vymysleli totalitní schéma, jehoţ cílem je, lapit nás všechny 

do centrálního počítačového sledovacího systému, s předpokladem, ţe jsme všichni zločinci 

a musíme být katalogizováni a sledováni... 

L.U.C.I.D. navrhuje, aby univerzální biometrická karta, která je nyní vyvíjena 

Ministerstvem obrany, byla pouţita jako "bezpečnostní, jednotný, interaktivní a okamţitý 

sledovací systém." 

"K sledování koho?", můţete se zeptat. Ne zločinců, ale podle vlastních slov konstruktérů 

"ke kontrole dodrţování zákona" a proti "alias criminals". To znamená potenciálně kaţdého. 

Tleskáme jejich geniálnímu pouţívání anglického jazyka. Co to znamená "alias criminal"? 

 Význam zkratky L.U.C.I.D. 

Proč akronym L.U.C.I.D.? Jaká slova tyto písmena zastupují? Dr. Sutton si všímá, ţe "Slovo 

LUCID je značně blízké slovům LUCIS, nebo LUCIFER." 

"Věříme", píše Sutton, "ţe si toto slovo nevymysleli konstruktéři systému." 

Terry Cook, další výzkumník, který si je vědom plánu L.U.C.I.D., se ptá: "Co tedy zkratka 

L.U.C.I.D. znamená? Co tyto iniciály znamenají? To nikdo neví!" Ale Terry Cook má svá 

podezření a rovněţ si povšiml spojení "LUCID/LUCIS/LUCIFER" (2) 

"Podle Webster's New Collegiate Dictionary." píše Cook, slovo lucid znamená "zalit světlem; 

světélkující; průsvitný..." To nás můţe přivést na stopu, ţe za scénou číhá Lucifer. (3) 

Bible varuje, ţe satan nebo Lucifer skutečně často přichází podvodně zahalen pláštěm 
dobra a spravedlnosti. On a jeho vyslanci se nejeví jako ďáblové plánující konspiraci a jako 

zlí lidé, ale jako "andělé světla" (II Korintským 11:14). Faktem je, ţe v kaţdém okultním 

systému kněţí a teologové kladou důraz na touhu najít "více světla". 

Jak Sutton, tak Cook se zmiňují o přední okultní organizaci známé jako Lucis Trust, 
zaloţené v roce 1922 jako Lucifer Publishing, a jeţ měla sídlo na náměstí United Nations 

Plaza v New York City. V mých knihách Dark Secret of the New Age, Mystery Mark of the 

New Age, New Age Cult and Religions a dalších zkoumám Lucis Trust a jeho podpůrné 
organizace. Ukazuji zde, ţe je blízce spřízněný s vedením Organizace spojených národů a ţe 



členství v Lucis Trustu přijali Robert McNamara, bývalý ministr obrany a bývalý 

představený Světové Banky. 

Lucis Trust je formálně akreditovaný jako "nevládní organizace (NGO) OSN." Rovněţ jsem 

ukázal, ţe jméno Lucis je odvozeno od jmen Lucifer (sluneční boţstvo) a Isis (významná 

bohyně v Egyptě). Lucis Trust, říkají výzkumníci, je příbuzné s kmenem latinského slova 

pro "světlo" nebo "zrozen ze světla". 

Terry Cook podotýká, ţe v symbolu loga Lucis Trustu se ukrývají písmena L, U a X, neboli 

LUX, coţ latinsky znamená "světlo". 

Prvořadým cílem Lucis Trustu je Nový světový řád, tvořený "tisíci světelnými body". (Někteří 

tvrdí, ţe zakladatelka Lucis Trustu, Alice Baileyová, termín "Nový světový řád" vymyslela.) 

Tomuto Novému světovému řádu bude předsedat Kristus Nového věku, nebo Mesiáš, který 

jiţ brzy přijde, bude vládnout a sjednotí lidstvo na principech okultismu, magie a vědy. 

S jistotou nemohu říci, zda konstruktéři sítě LUCID, Dr. Anthony Halaris a dr. Jean-Paul 

Ceusat, jsou členy Lucis Trustu, nebo některé z jejich podřízených organizací. Ale moţná 

bychom měli poznamenat, ţe společnost Advanced Technologies Group, Inc., která je 
autorem projektu LUCID, má, podle různých adresářů na Internetu, sídlo buď ve West Des 

Moines, Iowa, nebo v Lombard, Illinois. Dr. Halaris, který je prezidentem firmy, uvádí 

adresu jako New Rochelle, New York. To je ve stejném státě, kde má lucis Trust své ústředí. 

Halaris je také uváděn jako profesor vědy o počítačích na univerzitě Iona ve státě New York. 

Kdeţto dr. Creusat je doktorem medicíny, který má oficiálně pozici "konstruktéra systému 
LUCID". Je rovněţ zaměstnancem Interpolu jako "Lékařský vyšetřovací úředník pro 

kontrolu narkotik" a je zástupcem "International Narcotics Enforcement Officers 

association" (INEOA) při NGO-ECOSOC Organizace spojených národů (4). ECOSOC je 

akronym pro Economic and Social Council of the United Nations. 

Zkrátka, dr. Creusat je zástupcem zahraniční policejní agentury, spolupracující s nevládní 

organizací (NGO) OSN. Jak jsem se jiţ zmínil, Lucis Trust je také akreditovaný jako NGO 

Organizace spojených národů. 

Rozpletení záhady 

Je mi zřejmé, jak výzkumníci Antony Sutton a Terry Cook objevili, ţe konstruktéři Creusat 
a Halaris velmi neochotní odhalit skutečný význam akronymu LUCID. Musel jsem zapojit 

veškerý svůj vyšetřovací um, abych z těchto muţů vymámil alespoň formální odpověď na 

moji jednoduchou ţádost o informaci. Nejdříve má kancelář osobně kontaktovala dr. 

Antonyho Halarise na univerzitě Iona. "Co znamená zkratka LUCID?" zeptali jsme se. 
Rezervovaný Halaris nám to odmítl říci a místo odpovědi nás odkázal na dr. Jean-Paula 

Creusata, svého společníka. 

Dr. Creusata jsme našli v New Yorku ve společnosti s názvem Birkmayer Software 

Development. (Je Birkmayer další společností ve vlastnictví CIA?) Kdyţ Creusat odmítl s 

námi mluvit, poţádali jsme o rozhovor pana Bernarda Lam, technického specialistu firmy. 

Ačkoli připustil, ţe je blízkým spolupracovníkem dr. Creusata na projektu LUCID, Lam 

tvrdil, ţe neví, co tento akronym znamená. Potvrdil nám, ţe dr. Creusat pracuje pro 

Interpol, mezinárodní policejní agenturu, s ústředím v Paříţi. Pan Lam nám také ohledně 
projektu LUCID řekl, ţe Creusat byl jeho hlavním konstruktérem, a tak, jak se vyjádřil, je 

Creusat "Otcem tohoto dítěte." 



Naše diskuse se slečnou Crusilou Ramosovou, která je prý Creusatovou sekretářkou, byla 
podobně neplodná. "Ne," řekla slečna Ramosová, "Já nevím, co písmena v LUCID 

znamenají." 

Po podivném zpoţdění a zdánlivě energických pokusech nás odbýt jsme nakonec byli 

schopni komunikovat přímo s dr. Jean-Paulem Creusatem, prostřednictvím jeho E-mailové 

adresy na Internetu. Creusat nám také nejdříve neodpověděl na jednoduchou otázku: "Co 

znamenají písmena v akronymu LUCID?" 

Nakonec se pan doktor nechal zlomit naší buldočí vytrvalostí a poslal nám e-mailem 

zprávu, v níţ tvrdil, ţe LUCID znamená "Logical Universal Communication Interactive 

Databank." Creusat prohlásil, ţe on a dr. Antony Halaris nejsou na výplatní listině vlády, 
ale jsou soukromí podnikatelé. "Výzkum a vývoj LUCID byl proveden soukromě." Potom 

dodal, "Aţ bude LUCID úplně vyvinut, doplní a zdokonalí mezinárodní justiční systém." 

Ponechám na vaší představivosti, zda dr. Creusat je nebo není čestně přímočarý a sdílný. 

Celá věc mi skutečně připadá velmi bizarní. Je zde občan Francie, dr. Jean-Paul Creusat, 
který je zaměstnancem Interpolu, mezinárodní policejní agentury se základnou v Evropě, a 

který je rovněţ nějak spřízněn s OSN a se dvěma málo známými americkými společnostmi, 

Advanced Technology Group a Birkmayer Software, které konstruují celosvětový počítačový 

sledovací systém pro potírání zločinu a kontrolní síť, kterou bude pouţívat CIA, FBI a jiní. 

Přesto tvrdí, ţe je při vývoji LUCID finančně nezávislý. 

Někdo jen trochu podezřívavý můţe říci, ţe to zavání patronací Národní bezpečnostní 

agentury (NSA). 

 Konečný cíl projektu LUCID 

Zatímco začlenění Creusata a Halarise zůstává poněkud nejasné a záhadné, o konečném 

účelu LUCID není pochyb. Projekt LUCID je určen k sledování a pozorování kaţdého a je 
přípravou na vládu Šelmy, čili prorokovaného Antikrista. Neobviňuji řadové techniky a 

profesionály - ţeny a muţe, kteří pomáhají konstruovat a realizovat technologii, která je 

základem tohoto zhoubného projektu, ze zlých úmyslů. Technologie, jako taková, je mimo 

morálku. Můţe být pouţita pro dobro i zlo. 

Je zcela moţné, ţe profesor Antony Halaris a dr. Jean-Paul Creusat, muţi kteří tvrdí, ţe 

jsou technickými konstruktéry systému LUCID, jsou blaţeně nevědomí o "velkém obrazu". 

Moţná, ţe nevědí, k jakým zlovolným účelům bude jejich technologie slouţit. Je zcela 

moţné, ţe tito muţi nenesou o nic větší vinu za pouţití LUCID, neţ měl Albert Einstein za 
pouţití atomových zbraní. Einstein tím, ţe formuloval svou teorii relativity a další 

matematické a fyzikální pojmy, poskytl důleţité klíče pro pozdější vývoj a pouţití 

smrtonosné atomové bomby. 

Jsou to skrytí šéfové v národní bezpečnostní agentuře, jejich poskokové a zvláště jejich 
nadřízení z vnitřního kruhu Iluminátů, které můţeme právem označit jako strůjce tohoto 

systému. Jsou to oni, kdo vymysleli tento kolosální projekt a kteří mu dají konečnou 

podobu a uvedou jej do pohybu. Pokud se nebudou kát, tito muţi budou shledáni vinnými, 

aţ přijde soudný den, za neomluvitelné zločiny a zradu Boha a člověka. 

 Které federální agentury jsou zapojeny do projektu LUCID? 

V roce 1945, za vlády prezidenta Harryho S. Trumana, zednáře 33. stupně, začal být 

formován aparát národní bezpečnosti. Chapadla tohoto monstra, podobného chobotnici, 

tvořily Ústřední zpravodajská sluţba, Bezpečnostní sluţba letectva USA, Zpravodajská 

sluţba námořnictva a samozřejmě Národní bezpečnostní agentura. Během let tato 



chobotnice získala monumentální sílu a energii díky zákonu o "vnitřní bezpečnosti", návrhu 
zákona o "kontrole zločinnosti" a legislativě "proti terorismu". Dnes, rozmnoţená a 

vykrmená chapadla chobotnice, zahalují neuvěřitelnou řadu úřadů na prosazování zákona, 

zpravodajských sluţeb a technologických organizací. 

Většina Američanů slyšela - dejme tomu - o Federálním úřadu pro vyšetřování (FBI), 

Imigrační a naturalizační sluţbě (INS), Úřadu pro alkohol, tabák a střelné zbraně (BATF) a 
Ústřední zpravodajské sluţbě (CIA). Je zde ale také Federální komise pro komunikace 

(FCC), Správa potravin a léčiv (FDA) atd. Málokdo rovněţ neslyšel o všudypřítomné - a 

zkaţené! - Interní daňové sluţbě (IRS) a Správě sociálního zabezpečení (SSA). Ti, kdo měli 

co do činění s protidrogovými zákony, znají Agenturu na potírání drog (DEA). 

Avšak je vysoce nepravděpodobné, ţe průměrný Američan - byť by měl třeba středoškolské 

nebo vysokoškolské vzdělání - někdy slyšel o následujících vládních institucích a 

systémech kontroly a dozoru. Přesto tyto organizace budou řízeny a kontrolovány Šelmou, 
aby připravily velký konečný úder s cílem nastolení totální kontroly a zpustošení lidstva. 

Zde je jen několik vzájemně provázaných organizací, které jsou řízeny z NSA, a systémů, jeţ 

pouţívají kontrolní mechanismy zaloţené na vyuţití vysoce pokročilé technologie a obsahují 
Univerzální systém na kontrolu lidí - Šelma 666. O kolika z následujících organizací jste jiţ 

někdy slyšeli, nebo víte, čím se zabývají?  

National Reconnaissance Office (NRO) 

National Law Enforcement Telecommunications System 

Projects Agency 

National Crime Information Center (NCIC) 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

Multi-Jurisdictional Task Force (MJTF) 

Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAFIS) 

Interstate Identification Index (III) 

Office oE Special Investigations (OSI) 

Triple I National Central Bureau (NCB) 

Man and Biosphere Program (MAB) 

National Strategy Information Center (NSIC) 

Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) 

Counter-Terrorist Center (CTC) 

Nuclear Emergency Search Team (NEST) 

Defense Information Systems Agency (DISA) 

National Institute of Standards and Technology (NST) 



Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 

Defense Intelligence Agency (DIA) 

Directorate for Science and Technology (DST) 

Information Infrastructure Task Force (IITF) 

Air Force Systems Command (AFSC) 

International Criminal Police Organization (ICPO or INTERPOL) 

Nationál Endowment for Democracy (NED) 

National Identification Center (NIC) 

National Security Council (NSC) 

Computer Emergency Response Team Coordination Center (CERT) 

Defense Message Agency (DMA) 

Law Enforcement Satellite System (LESS) 

Combined DNA Identification System (CDIS) 

 Nestoudná nemravnost 

Výše uvedený seznam je pouze namátkový a neúplný výčet organizací, které jsou napojeny 

na LUCID Tyto mocné vyzvědačské a policejní agentury jsou součástí našeho neznámého 
amerického gestapáckého státního zřízení. Není divu, ţe Clark Matthews, počítačový 

konzultant, spisovatel a autorita na technologické řídicí systémy, nedávno prohlásil, ţe 

"Vláda nestydatě pokračuje ve svém úsilí o novou moc a o sociální kontrolu, zaloţenou na 

nejmodernější technologii, která můţe být kombinací vtíravé vize George Orwella 1984, s 

nemravností leninských čistek ve 20. letech tohoto století." (5) 

Pod Clintonovou administrativou, říká Matthews, národ trpí "vlnami zákonodárství, 

studijních skupin a pilotních programů, a všechny jsou vytvářeny proto, aby bujela 

byrokracie a zvýšila se vládní kontrola nad kaţdým Američanem." (6) 

Matthews porovnává mnoţství nových výzvědných a policejních vládních agentur, 
kontrolních systémů a programů, blízkých pohromě, uzavřené v Pandořině skříňce. 

Skutečné potíţe začaly, pokračuje, kdyţ Pandora otevřela svoji skříňku a vysypala na nás 

všechen její obsah." (7) 

Nyní, říká Matthews, po letech vládního budování "amerického high tech Leviatana, je 

všechen zlořád ze skříňky venku." (8) 

Já s moudrou analýzou Clarka Matthewse souhlasím. Pohroma je skutečně ze skříňky 

venku a hrozí zamořit lidstvo strachem a zkázou. Projekt LUCID nabývá konečného tvaru. 

 Stínová vláda 

Další informovaní Američané, kteří mají v lásce Ústavu a Listinu práv a svobod, na rozdíl 

od "oněmělých mas", jsou si vědomi ohavného federálního a globálního behemota, který 



nám je v patách, a vyjadřují svůj hluboký zájem. V časopise Perceptions dr. Richard Boylan 
uvedl výčet "tajných, často nebezpečných a velice drahých agentur, projektů a skupin ze tří 

odvětví", z nichţ se prý skládá naše "stínová vláda". (9) 

"Je to," říká Boylan, "druhá, do značné míry skrytá vláda v naší zemi, paralelní k naší první 

(legální) vládě." "Její aktivity," poznamenává, "jsou průměrnému daňovému poplatníkovi, 

který ji platí, úplně neznámé." (10) 

 Založeno záhadné "Národní identifikační centrum" 

Boylanův výzkum stínové vlády přesně zapadá do vyšetřování mých i výzkumů ostatních 
badatelů. Koncem roku 1994 jsem ve svém informačním bulletinu Flashpoint například 

demaskoval zaloţení záhadného "Národního identifikačního centra." Zatímco dr. Creusat a 

dr. Halaris tvrdí, ţe jejich LUCID je "systém budoucnosti", jehoţ čas ještě nepřišel, existuje 
obrovské mnoţství důkazů, ţe LUCID pouze dodá Univerzálnímu systému pro kontrolu lidí 

- Šelmě 666, který jiţ byl vybudován, konečné obrysy. Po úplném zavedení sítě LUCID 

dojde k uchopení totální moci a zavedení bezpříkladné a hrozné kontroly nad celým 
lidstvem. Proto označuji celou tuto operaci na pokrytí světa touto rozsáhlou, satanskou 

pavučinou elektronického zla a otroctví jako Projekt LUCID. Tento projekt ďábel pouţije k 

tomu, aby se všichni lidé klaněli obrazu Šelmy (Zjevení 13). 

Zde je zpráva, otištěná v bulletinu Flashpoint v roce 1994, o jiţ zaloţeném Národním 

identifikačním centru: 

Existuje vůbec člověk, který je tak naivní, ţe věří, ţe nedávná záplava legislativních návrhů 
na kontrolu střelných zbraní, identifikačních karet a dalších plánů na "kontrolu lidí" není 

součástí celkového, pečlivě naplánovaného a promyšleného spiknutí? Pokud ano, potom to, 

co zde odhalím, by mělo otevřít oči i těm největším hlupákům. 

Za zády veřejnosti, bez jediné zmínky jak v liberálních, tak konzervativních médiích, 
Kongres a Bílý dům se tajně dohodly zaloţit a vybudovat obludu, zvanou Národní 

identifikační centrum. Toto zařízení, které se buduje ve Virginii, má být dokončeno a dáno 

do provozu během dvou let. To umoţní federální soudní moci a tajným sluţbám pouţívat 

nejmodernější počítačový systém pro totální kontrolu kaţdé stránky našich ţivotů. 

Skutečnosti o novém Národním identifikačním centru jsou přísně drţeny v tajnosti ze 

strachu, aby občané nevyvolali poplach a nezačali po svých kongresmanech poţadovat 

zastavení tohoto projektu. Ale jeden z poslanců Kongresu, Neal Smith, ze 4. obvodu v Iowě, 

omylem zveřejnil významnou informaci o vládním protiústavním gestapáckém plánu ve 
svém volebním bulletinu z října r. 1993. Diskutoval zde záleţitost kontroly osobních 

střelných zbraní (s níţ poslanec Smith nadšeně souhlasí) a mimo jiné napsal: 

Podvýbor pro dotace, jemuţ předsedám, aktivně usiloval o efektivní řešení tohoto 

problému… ale program, který uskutečňujeme, zabere více času. Řešení klasifikace lidí 
vyţaduje vybavení Národního centra výpočetní technikou, aby místní úřady pro kontrolu 

dodrţování zákona mohly okamţitě získat informace ze všech států. Jinými slovy řečeno, 

všechny státy dodají informace do Národního centra a Národní centrum bude mít určitý 

identifikační systém, který bude identifikovat kaţdého ţadatele… 

Toto Smithovo protiústavní "konečné řešení" kontroly zbraní a dalších "kriminálních" 

záleţitostí - zaloţením Národního identifikačního centra - není pouhým návrhem, ale 

rýsující se realitou, jak dokazuje toto znepokojivé doznání: 

Dosud jsme investovali 392 milionů dolarů do jednoho takového centra, půl hodiny jízdy od 

Washingtonu D.C. a doufáme, ţe bude dokončeno a vybaveno do dvou let... Doufáme také, 



ţe všechny státy budou do tohoto systému zařazeny do roku 1998 a budeme potom 

dodávat informace na této rozvíjející se bázi... 

Mezitím budeme pokračovat ve zřizování Národního identifikačního centra pro tento a další 

účely boje proti zločinnosti. 

Dávejte, prosím, pozor: Národní identifikační centrum neumoţní vládním kontrolorům 

pouze vystopovat a identifikovat vlastníky zbraní, ale bude rovněţ slouţit, jak Smith 

připouští, dalším účelům boje se zločinem. S jakými zločiny? Není pochyb o tom, ţe 
Centrum bude identifikovat a sledovat všechny odpůrce Nového světového řádu: 

konzervativní křesťany a vlastence, nepřátele státu jako jste vy nebo já a naši bliţní. 

Ve světle těchto skutečností si uvědomujeme, jak hluboká jsou biblická proroctví, která nás 

varují před Šelmou, Antikristem, který má přijít v posledních dnech. Jeho vláda posledních 
dní způsobí, ţe všichni budou muset přijmout znamení. Jeho policejní síly budou 

registrovat a sledovat občany, aby "ţádný člověk nemohl kupovati nebo prodávati, neţ ten, 

kdoţ má znamení nebo jméno té šelmy, aneb počet jména jejího." 

Je potom Národní identifikační centrum vyplněním dávného proroctví? Já věřím, ţe 
odpověď zní ano. Ale to je ovšem pouze jedna část širšího systému Antikristovy kontroly, 

která je nyní zaváděna. Například existuje také Národní průzkumný úřad, který dohlíţí na 

satelity, které špehují civilní osoby a je zde také nový "clipper" čip Velkého Bratra/Velké 

Sestry, který jiţ byl vyvinut a nyní je instalován do telefonních přístrojů, televizních 

přijímačů a ostatních produktů spotřební elektroniky. 

Jeţíš, náš Spasitel, nám řekl o znameních, které se objeví těsně před jeho příchodem. 

Nabádal nás, abychom se dívali a byli všímaví. Ano, moji přátelé, sleduji tyto věci pozorně a 

vše, co mohu říci, je: "Přesně tak, přijď rychle, Pane Jeţíši!" 

 Pavoučí síť propojených databází 

Je třeba poznamenat, ţe po mém odhalení v roce 1994 kongresman Neal Smith a jeho 
úřednický personál odmítal odpovídat na otázky ohledně Národního identifikačního centra. 

Avšak v nedávném článku ve Federal Computer Week, časopise pro federální zaměstnance 

Washingtonu, D.C., autor v podstatě připustil existenci tohoto centra a jeho aktivity. V 

článku s názvem "Federal Agencies Link, Share Databases," John Monroe píše: 

Agentury pro boj se zločinem napříč federální vládou nalily peníze do programů, zaloţených 

na informačních technologiích. Podle Divize vlády pro obchodní sluţby, v letech 1995 aţ 

1999 federální agentury utratí 5,5 miliard dolarů na informační technologii pro potírání 

zločinu… V těchto programech je běţným prvkem vybudování informační substruktury: 
pavučiny propojených databází a rychlých sítí, aby federální, státní a místní úředníci pro 

prosazování zákona měli okamţitě dostupná data. 

Cílem federální vlády je poskládat náhodné kousky dat dohromady a získat tak ucelenější 

obraz - coţ někteří nazývají zpravodajstvím (11). 

Monroe, který, jako federální lokaj, se zdál schvalovat tento systém Velkého Bratra, dále 
odhalil, ţe prakticky všechny federální agentury, od FBI aţ po Imigrační a naturalizační 

sluţbu, DEA, Celní sluţbu, Tajnou sluţbu, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo 

financí - budou spojeny dohromady v jednu rozsáhlou, propojenou, "zpravodajskou" 
počítačovou síť. A skutečně, pro vybudování tohoto systému byla vytvořena koordinační 

skupina, blahovolně nazvaná "Federal Law Enforcement Wireless Users Group" (12). 



Článek ve Federal Computer Week zlověstně tvrdí, ţe computerizovaný systém můţe být 
pouţit při "polních operacích" prostřednictvím ručních přístrojů a zařízení, které, umoţňují 

(pomocí druţice) spojení s centrálním mozkem počítačové sítě. Stejně pobuřující je 

odhalení, ţe "Federální agentury rozšiřují tato spojení na státní a místní organizace 

prosazující zákon." (13) 

Jinými slovy, jakmile bude realizován Projekt LUCID, celý ústavní systém, který zaloţili 
naši otcové, kteří moudře oddělili státní a místní správu policie od federální moci, bude 

fakticky zrušen. Velký Bratr nahradí naše více neţ dvěstěleté dědictví oddělených 

policejních sil centrální policejní mocí. 

Clark Matthews, píšící do Mondo 2000, shrnuje naši neradostnou situaci takto: Amerika a 
svět, říká Matthews, divoce běţí do náruče zlovolného Velkého Bratra. Téměř ode dne, kdy 

prezident Clinton nastoupil do úřadu, to bylo zřejmé. Tajní stráţci národní bezpečnosti 

nadiktovali vládě veřejná nařízení, která byla dokonalou přípravou pro zneuţití nové 

generace informačních technologií pro nesmírně propracovaný policejní stát. 

Pod jeho vedením nabyl stát absolutního dozoru konkrétního tvaru a zdá se, ţe se skládá 

ze tří základních komponent: 

* Automatické špehování všech veřejných a soukromých komunikačních sítí. 

* Automatická "analýza" všech občanů pomocí počítačů: sbírání všech dostupných detailů - 

zdraví, spotřebitelské zvyklosti, politické aktivity atd. 

* Digitální identita a mechanismy sociální kontroly; zvláště pak "chytré karty", 

charakteristické integrovaným obvodem o velmi vysoké hustotě integrace a moţností 

sledování drţitele karty. 

"Chytrá karta" je doslova kompletní počítač na kreditní kartě, s velkou digitální pamětí a 

dokonce se schopnostmi bezdrátové komunikace. Jakmile se chytré karty a digitální peníze 

masově rozšíří, potom nemůţe být pochyb o tom, ţe tento systém bude fungovat s 

nelítostnou účinností. 

Informační vědy - a vtírající se "Informační superdálnice" - se zvrhnou na totalitní stát 

absolutního dozoru. Například tento rok řada federálních agentur náhle oznámila reálné 

kompletní plány na omezení přístupu do jejich sluţeben pouze pro drţitele chytrých karet 

(14). 

 Jasné a aktuální nebezpečí 

Matthewsova analýza je pronikavě přesná. Všechno je zřejmě dirigováno shora. Všechny 

federální agentury jsou integrovány do sítě LUCID. 

Tyto státní policejní agentury představují jasné a aktuální nebezpečí nejen pro soukromá a 

ústavní práva Američanů, ale dokonce i pro naše holé ţivoty! Z důvodů asistence desítek 

nových policejních agentur a systémů, vytvořených během posledních desetiletí, zapouští 
projekt LUCID pevně kořeny. Nějaký Hitler, Pol Pot nebo Stalin by byl u vytrţení, kdyby měl 

takové mikročipy, kamery, lasery, počítače, satelity, elektromagnetické vlny, zbraně na 

kontrolu mysli, odposlouchávací obvody a telekomunikační přístroje dnešního policejního 

státu Dicka Tracyho. 

Dick Tracy byl ovšem hodný chlapec. Ale, jak zjistíme, špatní hoši jsou u moci nyní. V 

Americe a kolem celé zeměkoule instalovali rozsáhlý orwellovský systém, jenţ by Dick Tracy 

označil jako protiústavní a odmítl by jej jako hrozbu skutečné zákonnosti a pořádku. 



Po dobu víc neţ čtvrt století pracovaly skryté elementy americké společnosti, společně se 
zahraničními mocnostmi, na vybudování tohoto děsivého, obrovské chobotnici podobného 

systému totální kontroly. Nyní konečně, jak se blíţíme k úsvitu 21. století a nového 

milénia, národ, který dal světu tolik mnoho - od telefonu k tryskovému letadlu a televizi - 

se můţe chlubit i tímto pekelným vynálezem. 

My inteligentní, brilantní a důmyslní Američané jsme zkonstruovali nejpropracovanější, 
nejrevolučnější a technologicky nejdokonalejší systém totalitní kontroly v análech lidstva. S 

realizací projektu LUCID, jako korunou tohoto bezprecedentního, hyperefektivního a 

nejsystematičtějšího systému totální kontroly, svět jistě nezůstane stejný. Abychom 
pochopili LUCID a nejzazší zlo, které představuje, musíme nahlédnou za okraj propasti, 

kde se nalézá ponurá budoucnost lidstva pod totalitní vládou. Čtěte pečlivě a pokorně 

následující kapitolu, která popisuje systém LUCID, jak jej nabízejí jeho příznivci. 

 

KAPITOLA 2. 

  

Už není kam se ukrýt 

Projekt LUCID - globální počítačová síť - je tak důmyslně konstruován, ţe nikdo nemůţe 

uniknout jeho vševidoucí a vševědoucí umělé inteligenci. Mnozí budou bezpochyby hledat - 
tím, nebo oním způsobem - slabé místo systému. Důvtipní počítačoví hackeři vyvinou 

krajní úsilí, aby našli klíč k jeho elektronickému, silikonovému mozku. Ale tento systém je 

vybudován tak, s tolika zabezpečeními proti selhání, s tolika vrstevnatými strukturami, a je 
zkonstruován s tak komplikovaným a komplexním kryptografickým kódováním, ţe 

narušení systému bude nemoţné. Nezbyde ţádné místo k úkrytu! 

Podivnou kličkou okultní záhuby se Lucifer, se svojí sítí LUCID, snaţí ubohým způsobem 

napodobit Boha. Bible nám říká, ţe aţ se Pán vrátí, lidé nebudou schopni uniknout Jeho 

velkému hněvu. 

A králové země, i kníţata, i bohatí, a úředníci, a mocní, i kaţdý sluţebník, i všeliký 

svobodný, skryli se v jeskyních a v skálí hor. 

A řekli horám i skálí: Padněte na nás, a skryjte nás před tváří toho, kterýţ sedí na trůnu, a 

před hněvem toho Beránka. 

Neboť jest přišel ten den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci ostáti? (Zjevení 6:15-17) 

Lucifer je bledou napodobeninou všemohoucího Boha, snaţící se zaloţit dobře uspořádaný, 

uzavřený planetární systém kontroly lidstva. Projekt LUCID je jeho vybraným prostředkem 
- systémem, kterým dá volný průchod svému vlastnímu hněvu, který si vybije na 

obyvatelích Země. 

Abychom pochopili, jak důmyslně naplánovaný a vymyšleny Luciferův systém je, obrátíme 

svoji pozornost na zvláštní rysy sítě LUCID. Je překvapující, ţe ačkoli mnoho z toho, co 
LUCID obnáší, je drţeno v tajnosti, jeho konstruktéři, profesor Antony Halaris a dr. Jean-

Paul Creusat nám poskytli pohled z ptačí perspektivy na tento systém ve dvou článcích, 

publikovaných v časopise Narc Officer (1). 

Časopis Narc Officer je oficiálním časopisem sdruţení Narcotics Officers Association of 
America. Tento časopis čtou převáţně federální agenti, ale také mnoho orgánů pro 



prosazování zákona na státní a místní úrovni, zahraniční a korporační tajné sluţby a 
policejní kruhy. Takţe zveřejnění těchto článků v Narc Officeru názorně ukazuje, ţe LUCID 

je jiţ v takovém stádiu svého vývoje a nasazení, ţe byrokraté ve vedení Národní 

bezpečnostní rady - a elita, které tito lidé slouţí - dali souhlas ke zveřejnění těchto 

informací pro pracovníky tajných sluţeb na nízké úrovni a pro policejní byrokraty. 

 Jak LUCID pracuje 

Pojďme tedy přímo k těmto vysvětlujícím článkům autorů Creusata a Halarise a 

prozkoumejme, co LUCID je a jak pracuje. 

Za prvé, zjistili jsme, ţe jméno LUCID je chráněno autorským právem. Kdyţ Creusat a 

Halaris hovoří o tomto systému, vţdy,  kdyţ je zmíněno slovo LUCID, je k němu připojena 

značka (c). O důsledcích chránění jejich sledovacího a identifikačního systému na 
prosazování zákona obchodní značkou se můţeme jenom dohadovat. Musíme však učinit 

závěr, ţe, podle existujícího zákona o autorském právu a ochranných známkách, nebude 

moci v budoucnosti ţádná soukromá společnost smět pouţívat akronym LUCID pro název 

dalšího systému, společnosti nebo produktu. 

LUCID, jak nám bylo řečeno, má být "Univerzální identifikační systém". Jeho pouţití, bylo 

nám dále sděleno, bude efektivní "v roce 2000 a po něm". (2) 

Z toho vyplývá, ţe LUCID bude postupně instalován, aby byl do roku 2000 plně funkční a 

kompletní. Univerzální a všezahrnující povaha sledovací a dohlíţecí sítě LUCID je 

naznačena v komentáři autorů, ţe "systém LUCID bude informačním centrem, kde se 

budou slučovat mnohojazyčné informace do společné komunikační sítě." (3) 

V běţné řeči to znamená, ţe data a informace budou do počítačového systému LUCID 

plynout "ze všech zdrojů" - tj. z kaţdé vládní agentury, kaţdého byra, kaţdé banky a 

finanční instituce, kaţdé korporace, kaţdé univerzity, od kaţdého prodavače a obchodníka, 
z kaţdé policejní stanice, kaţdé vojenské posádky, od kaţdého vyšetřovatele a tak dále... A 

tak všechny informace budou systémem LUCID "sloučeny", to jest sebrány, unifikovány, 

analyzovány a učiněna rozhodnutí. 

Bude to jeden bod, ovládací centrum a globální mozek pro dozor nad kaţdou osobou na 
Zemi. Uloţí do své kybernetické paměti kaţdou transakci, kaţdý klep a kaţdý bit informace 

dostupný na kaţdého člověka z 5,5 miliardy lidí, ţijících na planetě Zemi. 

Skutečnost, ţe LUCID "bude slučovat mnohojazyčné informace do společné komunikační 

sítě" znamená, ţe LUCID bude sbírat a zpracovávat zprávy z celé zeměkoule v jakémkoli 

jazyce. LUCID bude jedinou agenturou Nového světového řádu pro identifikaci, sledování, 
špehování, dozor a represi. Má se stát spojeným a unifikovaným registrem pro Univerzální 

biometrické karty vydávané globálně občanům a všechna data, která bude obsahovat 

mikročip integrovaný na kartě. 

Je nanejvýš významné, ţe všechny počítače na Zemi - celá informační superdálnice - budou 
spojeny do sítě LUCID. Ta bude tvořit primární planetární jádro, "společnou komunikační 

síť, spojující všechny další počítačové sítě a datové systémy." Stručně řečeno, není pochyb o 

tom, ţe LUCID se stane Univerzálním systémem pro kontrolu lidí - Šelmou 666. 

 Univerzální systém pro kontrolu lidí - Šelma 666. 

"Šelmovská" povaha projektu LUCID je potvrzena tvrzením Creusata a Halarise v jejich 
článku, uveřejněném v Narc Officeru, ţe síť LUCID bude "Univerzálním computerizovaným 



identifikačním zúčtovacím centrem"(4). Přečtěte si, prosím tento titulek ještě jednou a 

zamyslete se nad kaţdým slovem zvlášť. Důsledky a důleţitost LUCID je překvapující. 

Dalším vodítkem k znepokojivému a alarmujícímu významu LUCID je tvrzení jeho 

konstruktérů, Creusata a Halarise, ţe systém zavede "bezpečnostní, interaktivní a okamţitý 

univerzální informační systém." (5) Věřím, ţe slovo "bezpečnostní" znamená, ţe pouze ti, 

kdo budou zmocněni Velkým Bratrem, budou mít přístup k neuvěřitelnému mnoţství dat, 
uloţených v systému. "Interaktivní" znamená, ţe gestapácké jednotky po celé zeměkouli, 

jejíţ příslušníci budou mít udělen zvláštní bezpečnostní kód, budou tohoto systému 

pouţívat ke sledování a kontrole jednotlivců a jejich kaţdého pohybu. "Okamţitý" znamená, 
ţe na ţádost dostanou okamţitě data. Systém je popsán Creusatem a Halarisem jako 

poskytující své sluţby "24 hodin denně, 7 dní v týdnu." (6) 

Globální rozsah LUCID je naznačen tvrzením, ţe systém bude přijímat a vybírat zprávy a 

ţádat informace "jak z rozvojových, tak průmyslových zemí." Bude to univerzální bod 
kontaktu," bylo nám řečeno. Bude shromaţďovat data o jednotlivcích, získaných ze: "sítí 

federálních, státních a místních agentur; veřejných a soukromých neziskových organizací; 

NCIC (Celonárodní počítačový systém pro prosazování práva); NBC-Interpolu; Trojího I; a 
Ministerstva spravedlnosti a bude základním komunikačním spojením mezi národními a 

mezinárodními agenturami na prosazování zákona a... ministerstev vnitra a spravedlnosti 

zúčastněných zemí." (7) 

Jinými slovy, znamená to konec americké suverenity. Tím pádem ovšem můţeme devátému 

dodatku americké ústavy říci sbohem. Nyní bude platit nové heslo: "Hello world, goodbye 

U.S.A.!" 

 Sledování "Alias Criminals" 

Dále nám bylo sděleno, ţe LUCID usnadní - to jest umoţní - kontrolu dodrţování zákona v 

nezločineckém prostředí a identifikaci "alias criminals". (8) 

Co znamená výraz "alias criminals"? (česky bychom jej mohli přeloţit jako potenciální 

zločinci - pozn. překl.) Autoři uvádějí řadu příkladů okolností, za nichţ bude tento systém 
pouţit ke sledování "alias criminals". Jsou zde obsaţena i data, nutná pro personál vlády - 

byrokraty, vyšetřovatele, zákonodárce, policii a špióny - aby na základě těchto informací 

mohli dělat rozhodnutí ve věcech a oblastech, jako jsou: 

* Zaměstnání 

* Administrativa 

* Status uprchlíka 

* Udělování licencí 

* Soudnictví 

* Vyšetřování 

* Obţaloba 

* Poručnictví 

* Prodej zbraní 



Jinými slovy, LUCID bude kontrolovat celou škálu lidských činností, od zaměstnání a 
udělování licencí všeho druhu, aţ po výslechy u soudu, opatrovnictví dětí a svolení k drţení 

a vlastnění zbraní. Pomocí sítě LUCID bude získáváno, ukládáno a vybíráno ohromné 

mnoţství zpravodajských informací a osobních údajů. 

Dementní mozky, které nám chtějí nacpat LUCID do chřtánu, ujišťují, ţe jeho elektronická 

tykadla jsou schopná běhat po celé Informační superdálnici a hledat pikantní klepy a údaje 
o našich osobních ţivotech a osudech. A tak čteme, ţe LUCID bude "podporovat, vyhledávat 

a aktualizovat data… ze sítí federálních, státních a místních agentur; veřejných a 

soukromých neziskových organizací" a tak dále (9). Také nahradí všechny ostatní existující 

"chytré karty". 

Velikost tohoto computerizovaného úsilí přesahuje lidskou představivost. Bude zaloţena a 

udrţována sbírka dokumentů na 5,5 miliard lidí ve zhruba 200 zemích celého světa. Bylo 

oznámeno, ţe ve fiskálním roce 1994 jeden jediný počítačový systém americké vlády v 
Národním kriminalistickém informačním centru (NCIC), zpracoval 506 milionů transakcí. 

Je prostě nevyčíslitelné, kolik transakcí bude probíhat v systému LUCID, ale konečné číslo 

se bude pohybovat v oblasti trilionů. To je skutečně totální kontrola nad lidskou populací. 
Pořekadlo, ţe informace se přeměňují na moc, potvrdí svoji pravdivost, aţ tento odporný, 

dotěrný systém bude fungovat na svoji plnou kapacitu, někdy před příchodem 21. století. 

 Přístup k Šelmě: Univerzální biometrická karta 

Je to Univerzální biometrická (I.D.) karta, která Univerzálnímu systému pro kontrolu lidí - 

Šelma 666 dává největší autoritu a moc nad světovou populací. Podle konstruktérů LUCID 

je celá počítačová technologie systému, hardware i software připravena, aby zapadla do 
"rámce budoucího modelu univerzálních biometrických karet." Karta systému LUCID bude 

"chytrá karta": bude mít velikost kreditní karty a bude vyrobena z plastu se zabudovaným 

mikročipovým počítačem. Univerzální biometrická karta (UBC) bude plně autonomní s 
reprogramovatelným computerovým čipem (10). Jinými slovy: ve stovkách tisíc snímacích 

center a stanovišť po celé Americe a celém světě mohou agenti Velkého Bratra vloţit vaši 

UBC kartu do snímače, propojeného s hlavním počítačem v ústředí ve Ft. Meade, Maryland 

nebo kdekoli jinde. 

Potom můţe být do vaší karty nahrána nová nebo opravená informace, která okamţitě 

aktualizuje počítač na vaší identifikační kartě novými vyslíděnými informacemi, které o vás 

v poslední době sehnali. 

Mezitím policie a další vládní agenti, kdekoli na světě, budou schopni si vyţádat a obdrţet 

"okamţitá aktualizovaná individuální data". Počítačová I.D. karta, chlouba konstruktérů, 
"nejen, ţe je schopna uloţit víc neţ pět gigabajtů individuálních dat, ale rovněţ bude číst, 

prostřednictvím mnohojazyčného přepisovače/překladače, vaši computerizovanou šifru 

přes snímač do přenosné nebo fixní jednotky." (11) 

Toto je temná a děsivá budoucnost špičkové technologie kontroly, očekávající kaţdého z 
nás, jakmile bude to, co konstruktéři hrdě nazývají "Univerzální computerizované zúčtovací 

centrum", spolu se sítí LUCID, realizováno. Bude to znamenat konec lidské svobody a 

důstojnosti. A nezapomeňte, ţe říkají, ţe to bude hotové, svištět po informační superdálnici 

Velkého Bratra, do roku 2000. 

 Oči to mají..., stejně jako prsty a hlas... 

Aby se ujistili, ţe vás správně identifikovali, zaměřili a mohli neustále sledovat, kde se 

pohybujete a co děláte, bude systém LUCID vyuţívat širokou řadu "biometrik". 



Biometrika v podstatě znamená "měření biologických faktorů". Věda byla řadu let ohromně 
zaneprázdněna výzkumem prostředků identifikace osob pomocí měření a záznamu jeho 

nebo jejích fyzických charakteristik. Důmyslné senzory jsou nyní schopné vás identifikovat 

podle tvaru ruky, chodidla nebo hlavy. Jsou schopny změřit a identifikovat vaše oko a 

topografii otisků vašich prstů. Je zde rovněţ typ vaší krve a váš jedinečný kód DNA. Byly 

rovněţ vynalezeny přístroje, které vás mohou identifikovat podle zabarvení vašeho hlasu. 

V nedávném čísle vynikajícího, prorockého listu The Omega Times, vydávaného 

novozélandským autorem a evangelistou Barry Smithem, redaktor John Koutsimanis 

vysvětlil, jak dnes biometrika nalézá běţné vyuţití vládou a průmyslem k identifikaci 

jednotlivců: 

Biometrika můţe znít trochu jako společnost, která vyrábí produkty pro péči o pleť, ale 

není tomu tak. Toto slovo je pouţito k identifikaci osob na základě charakteristických 

znaků jednotlivců. 

Níţe je uveden seznam příkladů, jak je biometrika vyuţívána po celém světě jiţ dnes. Není 
pochyb o tom, ţe biometrická technologie bude v blízké budoucnosti globálně 

standardizována. 

a: V bankovnictví se pouţívá identifikace pomocí otisků prstů. Kdyţ bankovní úředník chce 

například otevřít trezor, poloţí dlaň na snímací zařízení, které mu sejme otisky prstů, 

porovná je se vzorem uloţeným v počítači a pokud se otisky shodují, je danému úředníkovi 

umoţněn přístup do trezoru. 

b: Mezinárodní letiště v San Franciscu má více neţ 80 zařízení na snímání geometrie ruky, 

která identifikují lidi, kteří zde pracují a umoţňují jim přístup. 

c: Systém sociálního zabezpečení v okrese Los Angeles pouţívá automatické vyhledávání 

otisků prstů, aby se ujistil, ţe lidé nevyuţívají sociální dávky vícenásobně. Tato sluţba má 

být rozšířena i do dalších států. 

d: Kolombská vláda instalovala zařízení na snímání geometrie ruky ke kaţdému sedadlu v 

Senátu a Domě reprezentantů, aby bylo moţno kontrolovat, kdyţ poslanci hlasují, zda jsou 

skutečně přítomni. 

e: Některé státy a místní vlády v rozvinutých zemích pouţívají ověřování hlasu k identifikaci 
méně rizikových provinilců, kteří jsou uvězněni ve svých domovech. Počítač je volá v 

náhodnou denní dobu. 

f: Rusko začalo pouţívat ověřování geometrie ruky a otisků prstů u bankovních účtů na 

karty. Významné je zde to, ţe drţitel karty není identifikován pouze podle čísla karty. 

g: Společnost Lotus má centrum pro denní péči pro své zaměstnance. Jestliţe se děti necítí 

dobře, nebo nejdou do školy, zaměstnanci Lotus Corp. je dají do centra pro denní péči, kde 
je zaznamenán otisk jejich dlaně. Kdyţ přijde čas, kdy své děti odsud vyzvedávají, musí být 

ověřena geometrie jejich dlaně. 

h: Transakce pro vyplácení důchodů První národní banky v Jiţní Africe, která má 48 000 

klientů, vyţadují ověření otisků prstů. 

i: Přistěhovalecké úřady na celém světě si uvědomily, ţe nejsnazší cestou, jak urychlit 
odbavování na důleţitých letištích, je odbavit časté mezinárodní cestující pomocí 

automatizovaného systému. Tito cestující dostanou "chytrou" kartu se zaznamenanou 

geometrií ruky a otisky prstů a jsou pak rychle odbaveni. 



Toto je pouze několik příkladů identifikace pomocí lidských charakteristických znaků. Svět 
bude brzy zaplaven tímto druhem technologie a tudíţ únik před zákonem bude téměř 

nemoţný. 

Nakonec to dopadne tak, ţe kamkoli půjdete, vţdy budete nakonec vystopováni pomocí 

rozsáhlé sítě této technologie (12). 

Ve svém článku v Narc Officer plánovači LUCID, dr. Jean-Paul Creusat a dr. Anthony 

Halaris, popisují typy biometrických informací, které budou získávány od lidí, aby mohly 
být naprogramovány jejich osobní Univerzální biometrické karty jako prostředky 

identifikace: 

Výzkum a vývoj systému LUCID prokáţe jeho uskutečnitelnost a praktičnost… Systém 

bude přenášet kódovaná data informační strukturou sítě LUCID ze vzdálených 

biometrických senzorů a/nebo ze senzorů biometrických karet… 

Všechny tyto metody byly vyvinuty s pouţitím programů umělé inteligence (AI), popsaných 

roku 1992 R. L. Shermanem v jeho článku v časopise Computer and Security, nazvaném 

"Biometric Futures". Technologie poskytne metody pro pozitivní identifikaci, ovšem s 
ohledem na lidská práva a občanské svobody, pomocí záznamů lidských charakteristických 

rysů jako jsou fotografie, otisky prstů, otisky chodidel, snímky oka, textová data… genotyp 

DNA a údaje o lidském leukocytovém antigenu v milnících ţivota jednotlivce. Tato 

periodicky aktualizovaná data, pomocí ohleduplných zařízení, budou snímána pomocí 
dotykových senzorů pro snímání otisků prstů, otisků chodidel, computerizovaných kamer 

ve tvaru pera na principu vláknové optiky pro snímání oční duhovky atd. 

Nezávislé testy prováděné Sandia National Laboratories, New Mexico, potvrdily, ţe nyní jsou 

dostupné systémy pro snímání otisků prstů a oční duhovky za účelem výzkumu i pro 
ostatní účely. Otisky prstů, chodidel a snímky oka budou porovnávány s pevnými 

digitalizovanými předlohami. Pouze budou aktualizovány fotografie obličeje v určitých, 

pevně stanovených časových intervalech (13). 

Podle Creusata a Halarise budou v paměti "univerzální biometrické karty systému LUCID" 
uloţeny digitalizované předlohy těchto identifikačních technik. Následující slova jsou jejich 

doslovné citace: 

...bude dostupný DNA genotyp a lidský leukocytový antigen, jeţ budou představovat 

vynikající technologie pro určení pravděpodobné totoţnosti… určení DNA genotypu je 

proces určování pravděpodobné totoţnosti jednotlivce na základě vědecké analýzy DNA, 
obsaţené v tkáni lidských buněk. Test lidského leukocytového antigenu můţe určit 

pravděpodobnou lidskou totoţnost pomocí vědecké analýzy dědičného materiálu bílkovin. 

Technologie "iris scan" je nový bezdotykový způsob identifikace osob. Řecké slovo iris 

znamená "duha". V tomto případě je tímto slovem míněna kruhová barevná část oka - 
duhovka, pigmentovaná membrána obklopující oční zřítelnici, která je opatřena svaly, jeţ 

upravují velikost zřítelnice za účelem regulace mnoţství světla, které vstupuje do oka. 

Kaţdá duhovka má jedinečnou, stabilní a velmi podrobnou strukturu. Ophtalmologové z 
Connecticutu, dr. Leonard Flom a dr. Aran Safir, si nechali patentovat myšlenku pouţití 

snímku oční duhovky pro identifikaci osob. Jasně viditelné rysy zahrnují rýhy, prohlubně, 

kruhy, skvrny, zuţující se brázdy, koróny, koláţovitá vlákna a nitky. Jako celek tyto 
rozličné tvary tvoří jedinečný vzor. Protoţe je duhovka vnitřní částí oka, je chráněna před 

vnějším prostředím. Chirurgická změna oční duhovky nemůţe být provedena bez trvalého 

poškození zraku. Kromě toho duhovka a zřítelnice automaticky reagují na změnu osvětlení. 

Duhovky identických dvojčat jsou rozdílné, a co je ještě zajímavější, kaţdá duhovka 
jednotlivce je rovněţ jedinečná. Všechny tyto faktory přispívají k efektivnosti identifikace 



podle duhovky jako nejspolehlivějšího prostředku ke zjišťování totoţnosti, kdyţ je sejmuta 
pomocí veřejného biometrického senzoru. Jiţ byl vyvinut a otestován hardware i software 

pro snímání duhovky. Detekce a analýza duhovky vyţaduje dobu kolem čtvrtiny vteřiny. 

Obrázek duhovky - iriskód - o velikosti 256 bytů je analyzován zhruba za desetinu 

sekundy. Program porovná aţ 4000 kompletních iriskódů za sekundu s pravděpodobnou 
chybou 1: 131 000. Systém LUCID byl zkonstruován, aby zajistil pohodlnou identifikaci bez 

fyzického kontaktu s pouţitím snímání oční duhovky. 

Otisk chodidla novorozeněte je spolehlivý, rychlý a laciný způsob určení osobní totoţnosti. 

V listopadu 1994 v periodiku FBI Law Enforcement Bulletin zvláštní agent Michael E. 
Stapleton ve svém článku "Best Foot Forward" obhajoval tuto identifikační metodu. Rýhy 

na chodidle poskytují mnoho detailů vhodných pro identifikaci jednotlivce a lze je 

jednoduše elektronicky vyhodnotit. Kromě toho připojení otisků prstů matky k otisku 
chodidla dítěte do dvou hodin po narození, dříve neţ je dítě odděleno od matky, vylučuje 

pochybnosti o rodičovství. Tato metoda je podporována FBI a Národním centrem pro 

ztracené a zneuţívané děti jako preventivní prostředek proti únosům novorozeňat. 

Otisky prstů jsou fyzickou charakteristikou, která je běţně dostupná prostřednictvím 
různých databázových programů, jeţ pouţívá NCIC a neziskové organizace jako je Národní 

program identifikace dětí pomocí otisků prstů, která má sídlo na Illinoiské univerzitě v 

Chicagu. Elektronické snímání otisků prstů bude vhodnou a praktickou biometrickou 

technologií k potvrzování totoţnosti jednotlivců, kterou bude pouţívat systém LUCID (14). 

 Sledují tě každou minutu 

Pokud si myslíte, ţe Univerzální biometrická karta bude pouze vhodným nástrojem pro vaši 
identifikaci pro potřeby bankovnictví, nakupování v obchodních domech a podobně, potom 

se bohuţel velice mýlíte. Nezapomínejte, ţe konstruktéři LUCID, Creusat a Halaris, nám 

řekli, ţe tento systém bude pouţit pro získávání informací a dat ze "vzdálených 

biometrických senzorů a/nebo ze senzorů biometrické karty." 

Toto je alarmující zpráva, která nám říká, ţe krví podlité oči a dlouhá chapadla elektronické 

chobotnice budou doslova všude. Vy i já budeme sledováni, měřeni, vyhodnocováni a opět 

sledováni. Jak? Prostřednictvím senzorů pro dozor, monitorování a stopování, které 

nepochybně budou umístěny na stanovištích, kde je rozhodně nebudeme očekávat. 

Ve Vietnamu byly senzory vyhazovány z amerických letadel podél Ho-Či-Minovy stezky a 

dalších transportních cest, které pouţívaly vojenské síly Severního Vietnamu, jeţ se 

přesouvaly do Jiţního Vietnamu. Tyto senzory detekovaly lidi, kteří se dostali do jejich 

blízkosti a posílaly zprávy do počítačů, které byly umístěny na amerických vojenských 
instalacích. Výsledkem tohoto procesu bylo to, ţe na tato místa byla vyslána bojová a 

bombardovací letadla, která na nevinné oběti sesílala smrtonosný déšť kulek a leteckých 

bomb. 

Dnes jsou biometrické senzory rozesety po celých Spojených státech, Kanadě, řadě zemí 
Evropy i dalších kontinentů. Tato senzorická zařízení neustále posílají digitalizované zprávy 

do NSA a jejích podřízených policejních a špionáţních organizací. Takový masívní, 

centralizovaný sběr a kaţdodenní vyhodnocování bezpočtu trilionů bitů informací pomocí 
důmyslných, computerizovaných senzorů nemá obdoby. Znamená to ztrátu soukromí lidí a 

zánik dlouho opatrovaných ústavních práv. 

Konspirační elita, která nařídila zavedení tohoto gestapáckého, nelidského systému, musí 

skutečně opovrhovat Listinou práv a svobod, zvláště pak čtvrtým dodatkem americké 

ústavy, jehoţ záměrem bylo americkým občanům zajistit bezpečí a ochranu před 

bezdůvodným vyšetřováním a zadrţováním. 



Ale LUCID, bez ohledu na prohlášení jeho tvůrců a konstruktérů, je ve skutečnosti vrahem 
čtvrtého dodatku, který nám zaručuje naše právo na svobodu projevu. Konec konců, 

LUCID s ohromným mnoţstvím svých senzorů slibuje, ţe nás bude sledovat, špehovat a 

zbavovat soukromí "24 hodin denně, 7 dní v týdnu". 

Příkladů propojování biometrických systémů s počítači existuje bezpočet. Dochází k explozi 

technologických moţností. Stáváme se průzračnými (v angl. orig. pouţit výraz "lucid" - 
pozn. překl.); tj. jasnými a průhlednými pro vládní agenty a jejich agentury. Opět 

zdůrazňuji, ţe jiţ není kam se ukrýt. 

 Budou mít zdigitalizovanou tvoji tvář 

Vezměte si například technologii zvanou "rozpoznávání obličeje". V časopise Popular 

Science se říká, ţe "Nové programové vybavení a další příslušenství umoţňují počítačům 
digitalizovat, analyzovat a rozpoznávat tváře… taková identifikace můţe být pouţita jako 

elektronický klíč..." Článek pokračuje vysvětlením, ţe umělá inteligence (AI) a nová metoda, 

zvaná "fuzzy logika", dávají počítačům schopnost rozpoznávat obličeje stejně, jako to 

dokáţe lidský mozek (15). 

Ve stejné době stroj za 25 tisíc dolarů od firmy Miros, Inc. z Wellesley, Massachusets, 

pouţívá počítače a software od firmy Microsoft (Windows) pro vytvoření digitálního obrazu 

obličeje osoby a jeho porovnání s obrazem pořízeným dříve, který je uloţen v databázi nebo 

v paměti identifikační karty. Systém funguje i v tom případě, ţe se jej snaţíte oklamat tím, 
ţe si vezmete brýle nebo pouţijete makeup. Nyní, protoţe LUCID je rovněţ zaloţen na 

software Microsoft Windows, získáváme vodítko, jak tato schopnost bude vyuţita. 

Systém Intelligent Video od firmy Integrated Systems, Inc. z Norcrossu, Georgia, je ještě 

okázalejší. Je naprogramován nejen na hledání charakteristik tváře, ale i na "řeč těla", 
která je pro kaţdého jednotlivce jedinečná. Tisíce těchto videokamer, dálkově řízených 

počítačem, mohou být skrytě instalovány v budovách a na ulicích a sledovat určité lidi. 

Jestliţe je rozpoznána zájmová osoba, počítač to okamţitě oznámí obsluze. Takţe kamkoli 
půjdeme, budeme sledováni a naše pohyby budou oznámeny zpravodajským agenturám 

Velkého Bratra. 

V zemích, jako je Singapore nebo Velká Británie, jsou tyto inteligentní kamerové systémy jiţ 

v provozu - 300 000 v samotné Británii! Tyto národy jsou zavírány do videem 
monitorovaných ptačích klecí. Ale místo ptáků jsou do těchto elektronických pastí chytáni 

muţi a ţeny. 

Simon Davies, generální ředitel sledovací skupiny Privacy International z Washington, D.C. 

nedávno oznámil, ţe na Olympijských hrách Atlanta '96 byly nainstalovány nové 

computerizované videopřístroje s technologií na rozpoznávání tváře. Kolik lidí si uvědomilo, 

kdyţ sledovali tyto sportovní události, ţe byli rovněţ sledováni? (16) 

 Sledují nás satelity 

Satelitní technologie zaujímá nejvyšší příčku mezi technologiemi, umoţňujícími naše 

elektronické uvěznění. Kdyţ v roce 1990 skončila Studená válka, myslela si naivní 

veřejnost, ţe naše vojenské pozorovací druţice budou demontovány. Přesto byly vydány 
desítky miliard dolarů na obranu ročně za účelem vypouštění a údrţby špionáţních druţic. 

"Osvícení" měli vţdy připraveno spoustu argumentů pro pokračování a rozšiřování 

satelitního dozoru. 



Kamery satelitů jsou tak pokročilé, ţe mohou z kosmu rozeznat golfový míček, leţící na 
zemi. Mohou říci, zda osoba má dlouhé vlasy, nebo je holohlavá. Díky těmto špionáţním 

vetřelcům na obloze není nikde na Zemi soukromí. 

Satelity, obíhající po orbitě, jsou rovněţ propojeny s implantovatelnými biočipy a 

mikročipovými senzory a vysílači. Kdyţ ponesete svou zbrusu novou Univerzální 

biometrickou kartu (UBC) v náprsní tašce nebo v peněţence, satelit můţe sledovat váš 
pohyb. Jsou toho schopny díky dvaceti čtyřem satelitům pro GPS (Global Positioning 

Satellites), které neustále krouţí kolem Země (17). Připusťme, ţe vy i já se můţeme 

vzbouřit, zahodit plastickou computerovou UBC kartu a odmítnout ji nosit u sebe. Ale 
potom bez ní nebudeme moci nakupovat nebo prodávat. Nebudeme schopni řídit automobil 

nebo získat zaměstnání. Nebudeme schopni inkasovat šek nebo získat lékařskou péči. 

To je samo o sobě dost špatné, ale jiţ za několik dalších let, pokud bude plán Velkého 

Bratra úspěšný, budeme mít všichni průsvitnou biočipovou kartu vloţenou pod kůţí! 
Univerzální biometrická karta se stane součástí našich těl. Potom skutečně nebudeme 

schopni opustit bez ní domov. 

Na začátku 90. let naše obrovská flotila Hvězdných válek, sloţená ze špionáţních druţic, 

dokončila - pomocí přísně tajných misí NASA - jejich napojení na pozemní senzory a 

vyvinula osobní počítačovou špionáţní síť, která spadá pod pravomoc nově vzniklé 
gestapácké organizace, zvané National Reconnaisance Office (Národní průzkumná 

kancelář). Tato gigantická špionáţní síť stála 400 milionů dolarů. A to v době, kdy jiţ 

fakticky neexistuje vojenská hrozba od Rusů. Ruská hrozba, ani nebezpečí od dalších 
nepřátel ovšem nikdy nebyly důvodem pro budování globální satelitní špionáţní sítě. 

Skutečným důvodem vţdy bylo získání kapacit pro vybudování Univerzálního systému 

kontroly lidí - Šelma 666. 

Kolik Američanů má alespoň mlhavou představu o tom, ţe na hlavních silnicích, cestách a 
mostech jsou v provozu dozorné kamery zvané "Smart Highway"? Ještě děsivější jsou 

poplašné zprávy o tom, ţe nejnovější "interaktivní" televizní přístroje budou mít skryté 

miniaturní kamery a mikročipy, které umoţní vysílat váš obraz a hlas zpět, abyste mohli 

být sledováni zpravodajskými agenturami Velkého Bratra. 

 Má to oči 

Neustále jsou vynalézány novější a lepší způsoby našeho špehování a stopování. Korporace 

vědí, ţe kdyţ tyto systémy na kontrolu lidí prodají vládě a průmyslu, budou z toho mít 

obrovský zisk. 

V The New York Post byl nedávno uveden poučný příklad, jak blízko je doba, kdy se všichni 

budeme muset podřídit nové technologii "iris scan". Článek, nazvaný "Banky budou brzy 
pouţívat identifikaci podle očí", říká, "Zdá se to být jako vystřiţené z filmu o Jamesu 

Bondovi." Oční duhovka zákazníka se sejme kamerou a bude uloţena do databáze. Potom 

uţ nikdy nebude třeba tuto operaci opakovat. Bude to stabilní prostředek identifikace (18). 

"Kdyţ zákazník později přistoupí k pokladnímu stroji," informuje nás článek, "kamera 
pořídí pět jeho snímků, druhý z nich bude snímek oka." Snímek oka můţe být v současné 

době pořízen ze vzdálenosti tří stop. Avšak budoucí pokrok umoţní, aby byl snímek oka 

pořízen přes ulici nebo napříč místností. "Počáteční testy přesnosti přístroje prokázaly," 

uvádí The New York Post, "ţe z 1995 případů bylo 1994 identifikováno správně." (19) 

  

 



Jsou zakládány databanky DNA 

Takţe zařízení na snímání oční duhovky jsou jiţ zde! A vzpomeňte si, ţe Univerzální 
biometrické karty rovněţ obsahují záznam o kódu DNA jednotlivce. Jak blízko jsme k 

všeobecnému zavedení této techniky policejního státu k identifikaci a sledování občanů? 

No, před několika lety, v roce 1994, obletěl desítky novin v USA článek z novinového 

syndikátu Knight-Ridder. Nesl název "USA posety databankami DNA" Novinový článek 
vynesl na světlo strašidelnou zprávu, ţe databanky DNA jsou jiţ budovány a uváděny do 

provozu. Zde je část toho, co bylo odhaleno: 

Díky případu O. J. Simpsona kaţdý ví, ţe substance zvaná DNA můţe usvědčit zločince s 

neobyčejnou přesností. 

Co mnoho lidí neví, je, ţe je rychle budován systém databank DNA. Ty jiţ obsahují vzorky 
krve od milionů Američanů bez ohledu na to, zda v minulosti spáchali nějaký kriminální 

čin… Jednou tato rostoucí sbírka můţe pokrývat kaţdého občana… 

Avšak někteří vědci, lékaři a právníci mají z těchto genetických "otisků prstů" obavy a podle 

nich představují bezprecedentní hrozbu pro soukromí jednotlivců. "Myšlenka, ţe bude 
existovat ohromná databanka genetické informace na miliony lidí, je odpuzující," řekl v 

roce 1991 na slyšení Kongresu James Watson, který je drţitelem Nobelovy ceny za 

průkopnickou práci na poli DNA. 

Existují tři hlavní zdroje materiálu pro databanky DNA: 

* Nemluvňata: Od 60. let je novorozeným dětem odebírána krev jako součást povinných 

státních ochranných programů proti dědičným chorobám, jako je mentální retardace, 

cystická fibróza, svalová distrofie a chudokrevnost. 

* Vojsko: Od června 1992 jsou od kaţdého rekruta odebírány vzorky krve a slin. Touto 

cestou jiţ bylo sebráno téměř 700 000 vzorků. A kaţdý den přibývají další tisíce vzorků. 

* Zločinci: Od roku 1991 buduje FBI národní katalog vzorků DNA, které sbírají státní a 

místní úřady pro prosazování zákona. Zhruba polovina států jiţ má zaloţeny databáze, 
které jsou propojeny do národní sítě, známé jako CODIS (Combined DNA Identification 

System) (20). 

Myslíte si, ţe je to pouhá náhoda, ţe vláda jiţ řadu let urputně sbírá vzorky DNA? Je 

náhoda, ţe od roku 1991 buduje FBI "národní katalog vzorků DNA" a ţe vláda zaloţila 

národní síť databází DNA, známou jako CODIS? (21) 

Je také náhoda, ţe vláda jiţ léta plánuje a konstruuje systém univerzálních biometrických 
karet, které pouţívají kód DNA jako identifikační nástroj? A konečně, je náhoda, ţe 

celonárodní síť databází vzorků DNA, CODIS, je propojena se sítí LUCID? 

Není to součást velkého Hlavního plánu, odhaleného v biblických proroctvích, na zřízení 

luciferského identifikačního a kontrolního systému, aby "nikdo nemohl kupovat ani 

prodávat, jestliţe nebude mít znamení, jméno nebo počet jména Šelmy"? 

 Inovace ve stylu Gestapa 

Kdyţ zkombinujeme tyto gestapácké inovace s nedávným úspěchem vlády v kontrole 

Internetu a ovládnutí jeho "on-line message bulletin board" systémů, začínáme si 

uvědomovat, jaké monumentální změny se odehrávají v americké společnosti. 



A tak Simon Davies z Privacy International můţe oprávněně poukazovat na to, ţe 
"Odhalování soukromí, jeţ nemá obdoby, bude znamenat, ţe oblasti ţivota člověka, které 

byly tradičně povaţovány za soukromé, budou zevrubně odhaleny." (22) 

"Technologie dozoru," dodává Davies, "si rychle najdou cestu do všech oblastí našeho 

ţivota." (23) 

Davies mluví pouze o technologických schopnostech vlády proniknout do našich 

soukromých ţivotů pomocí jejího špehovacího čarodějnictví. Avšak Projekt LUCID je 
konstruován k vyuţití předností celé, škály technologií, které jiţ existují. Jak dr. Antony 

Sutton, autor a bývalý člen Hoover Institution, zdůrazňuje: 

Identifikační techniky, které pouţívá LUCID, jiţ byly vyvinuty a - bez ohledu na to, co říkají 

jeho konstruktéři - neobyčejně útočí na osobní svobody. (24) 

Co víc, systém se stane ještě všemocnějším, neţ byl kdy předtím, přesnějším a diktátorsky 
efektivnějším, protoţe se vyvíjejí další příšerné technologie. Byl to Angličan A. K. 

Chesterton, který kdysi prohlásil, ţe existuje spiknutí tak nesmírné a ďábelské, ţe 

konečným výsledkem bude uvěznění lidstva a celosvětová tyranie. Ve svém díle The 

Unhappy Lords: An Exposure of Power Politics prohlašuje: 

Tvrdím, ţe existuje spiknutí za účelem destrukce Západního světa, jako předehra pro 

zahnání lidstva do ovčí ohrady, která bude předznamenávat celosvětovou tyranii. (25) 

Jak moudrá a prorocká byla Chestertonova slova. Skutečně se zdá, ţe Projekt LUCID 

poskytuje prostředky pro "zahnání lidstva do ovčí ohrady". A jak Bible (Zjevení 13) varuje, 

očíslovávání, identifikace a označovací systém, jako je LUCID, jenţ byl předpovězen, se 

stane "předehrou celosvětové tyranie" pod vedením Antikrista, Šelmy 666. 

 

KAPITOLA 3. 

  

Nová označovací karta - "Neopouštěj bez ní domov!" 

 "Byla navrţena celonárodní identifikace občanů," hlásá titulek USA Today. Redaktorka z 

Washington, D.C., Maria Puenteová, informuje čtenáře, ţe "všichni občané USA a legální 

přistěhovalci obdrţí ekvivalent národní identifikační karty podle očekávaného návrhu 
Komise pro imigrační reformu, jíţ předsedá bývalá demokratická poslankyně Barbara 

Jordanová, Kongresu." (1) 

Toto oznámení o očekávání národních identifikačních karet vyvolalo rozruch mezi 

vlasteneckými Američany. Kongresové telefonní a faxové linky zaplavila skutečná bouře 

protestů. Komise poslankyně Jordanové byla ohromena negativní reakcí, a proto své 
rozhodnutí stáhla s tím, ţe vydávání identifikačních bude odloţeno. Místo toho komise 

navrhuje, aby byla zřízena "národní databáze". Bude se jednat o počítačový systém, v němţ 

budou o kaţdém občanovi uvedeny základní údaje. 

 Hlavní plán 

Ale pozor! Federálové se myšlenky národních identifikačních karet nevzdávají. Potřebují je 
ke kontrole občanů. Podle jejich hlavního plánu budou nejdříve pro kaţdého muţe, ţenu a 

dítě vydány identifikační biometrické karty s fotografií, čárovým kódem a zabudovaným 



mikropočítačem. Tím pádem budou vydány identifikační karty tzv. "nepřátel státu" (ano, 

přátelé, pro vás a pro mě!). 

Avšak jakmile si obyvatelstvo zvykne na své zbrusu nové identifikační karty a uvidí, jak 

snadno se nakupuje, prodává, ţádá a poskytuje zaměstnání, federálové přistoupí k 

druhému kroku svého plánu. 

V druhém kroku bude vláda důvěřivé masy informovat, ţe "chytré" identifikační karty jiţ 

nejsou uţitečné. Byrokraté budou neustále naříkat, jaká jsou identifikační karty ohromná 
zátěţ. Zabírají místo v peněţence nebo náprsní tašce. Mohou být ztraceny nebo ukradeny. 

Nebylo by pro nás snazší, vhodnější a efektivnější mít malý mikročip vloţený přímo na čele 

nebo na pravé ruce? Potom skutečně nebudete moci "bez ní opustit domov!" 

 Mexické I.D. karty - projekt CIA? 

Vláda se nás tudíţ nejdříve pokusí přesvědčit, ţe potřebujeme národní I.D. karty. Aby bylo 
dosaţeno tohoto experimentálního cíle, jsou prováděny desítky experimentálních testů. V 

roce 1994 americká CIA a její mexičtí partneři z NAFTA vydali pro občany nové 

computerizované "voličské smart karty". Karty byly vyvinuty společně americkými a 
mezinárodními korporacemi, jako je Polaroid, IBM, Booz Allen, Hamilton a Oracle 

(kalifornská softwarová společnost). Zkorumpovaná mexická vláda utratila 730 milionů 

dolarů za doručení těchto karet 46 milionům voličům. Věřím, ţe peníze šly z tajných 

bankovních kont CIA. 

Pokud věříte, ţe tyto I.D. karty, první mexický národní identifikační systém, zaručují čestné 
a svobodné volby tam dole v Mexiku, potom já vlastním ten velký most, umístěný v 

baţinách Louisiany, a prodám vám ho za výhodnou cenu. 

Zatímco CIA a Mexičané pouţívají své občany k experimentálním účelům, zde v starých 

dobrých USA jedno ministerstvo, které si Bill Clinton skutečně oškliví - ministerstvo obrany 
- asistuje při provádění dalšího testu Velkého Bratra. Nyní jsou naši vojáci nevědomě 

pouţíváni jako psychologičtí pokusní králíci. 

Příslušníci naší armády jsou zařazeni do programu, který je označován zkratkou MARC. 

Ano, čtete to správně. Ministerstvo obrany (DOD) vydává svůj nový MARC. Dokonce to 

nepopisují jako "kartu". Ale jen jako MARC. 

Podle DOD je termín MARC akronymem pro "Multi-Technology Automated Reader Card". 

Bylo nám řečeno, ţe "MARC má standardní čárový kód, magnetický prouţek, vytlačená 

data, digitální fotografii a integrovaný počítačový čip." Obsahuje masívní pole informací a je 

pouţívána k nakupování a k vojenským a zdravotním záznamům o drţiteli karty. 

 Účelem je kontrola 

Národní identifikační karta je nám předkládána jako prospěšná a výhodná. Nevěřte tomu. 
Skutečným důvodem vlády pro její zavedení je moţnost kontroly. Centrální databáze a 

computerová I.D. karta zajistí okamţitou kontrolu občanů a vštípí strach do lidských srdcí. 

Jak Rupert Butler napsal ve své knize An Illustrated History of Gestapo, "za nacismu 
všichni němečtí občané museli mít vţdy u sebe identifikační průkaz a mohli být kdykoli 

zastaveni buď civilní nebo vojenskou policií." (2) 

Komunistické policejní státy pouţívaly stejné metody jako nacisté. Všechny tyranské vlády 

jsou stravovány stejnou posedlostí kontrolovat své občany pomocí identifikačních karet a 

národními registry. Don McAlvany ve své knize The McAlvany Intelligence Advisor píše: 



Občané (nebo otroci) ve všech komunistických zemích musí u sebe neustále nosit 
identifikační dokumenty o své osobě a musí být vţdy připraveni prokázat svoji totoţnost 

komunistickým autoritám - na hraničním přechodu, na vlakovém nebo autobusovém 

nádraţí, na letišti, na ulici atd. Kaţdý občan se obává, ţe uslyší slova "ukaţte mi vaše 

papíry". 

Ale tyto dokumenty nebyly computerizované. Nová Národní identifikační karta bude 
computerizovaná "chytrá karta", která ponese stovky stran údajů (aţ 2000 stran) o kaţdém 

americkém občanovi. 

Establishment/parta Nového světového řádu a jejich clintonovští zaměstnanci jsou jiţ 

velice blízko k uzamčení řetězu kolem všech Američanů prostřednictvím "high-tech" 
Národních identifikačních karet, napojených na vládní databáze, které zničí 100% 

soukromí amerických občanů a umoţní vládě kontrolovat skutečně všechny aspekty jejich 

ţivotů (3). 

Abychom jasně ilustrovali pravdivost tvrzená Dona McAlvanyho, uvedeme krvavý příklad 
událostí ve Rwandě, zemi v Africe, kde v roce 1995 bylo zmláceno, zastřeleno a ubito k 

smrti na milion muţů, ţen a dětí při masovém vraţdění vojenských sil a jejich rivalů, 

kmenových skupin. Oběti byly vybrány z důvodu zprávy o jim nařízených I.D. kartách. Jak 

o tom psali v San Francisco Chronicle: 

Rwanda jiţ nebude dělat rozdíly mezi Huty a Tutsii, aţ bude vydávat nové identifikační 
karty, čímţ se ukončí praxe, která pomáhala příslušníkům hutských milicí vybírat si své 

oběti během posledních let genocidy, sdělila včera oficiální místa. 

Řekli, ţe karty o totoţnosti budou obyvatelstvu vydávány tento týden v Kigali a později 

budou distribuovány v ostatních částech Rwandy. 

Během genocidy z minulého roku příslušníci hutských milicí poţadovali karty o totoţnosti 
na civilistech, které zastavili. Pokud na kartě měli uvedeno, ţe jsou příslušníky tutsijské 

menšiny, byli ubiti k smrti nebo zastřeleni (4). 

 Zavedení Znamení Šelmy 

Zpravodajský analytik C. B. Baker věří, ţe to, co se plánuje, není nic jiného neţ "zavedení 

znamení 666, systému šelmy." V komentáři ke zprávě, uvedené v The Washington Times, 
řekl, ţe podle vládního schématu bude kaţdý nosit u sebe "chytrou (I.D.) kartu" s 

kódovanými osobními informacemi. Baker varuje: 

Tento všeobecný poţadavek, aby kaţdý u sebe nosil takovou "chytrou kartu", pomůţe 

federální vládě vytvořit marxistickou, satanistickou diktaturu a signalizuje události z Konce 

časů, předpovězené ve Zjevení 13:16-18: "A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým 
i chudým, svobodným i ve sluţbu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb 

na čelích svých. Aby ţádný nemohl kupovati ani prodávati, neţ ten, kdoţ má znamení aneb 

jméno té šelmy, aneb počet jména jejího. Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiţ počet té 

šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest." 

Je zajímavé, ţe Baker dává do souvislosti prorockou předpověď z knihy Zjevení s 

univerzálním identifikačním systémem, který má být nařízen pro celý svět. V době, kdy měl 

apoštol Jan své prorocké vize, vládl Řím západní civilizaci. V té době římské autority 
vydávaly vojákům a otrokům kousky mozaiky, jako prostředek identifikace. Mozaika, zvaná 

tesserea, byla jakýmsi druhem starověké identifikační karty. Je přinejmenším zajímavé, ţe 

stejný termín tesserea, byl navrţen Národní bezpečnostní agenturou a zpravodajskou 

sluţbou Ministerstva obrany jako kódové jméno pro navrhované nové I.D. karty pro občany! 



Zatímco plán, pro jejich univerzální zavedení, je znám jako Project Mosaic. Jako kdyby toho 
nebylo dost k pochopení zlověstných záměrů našich kontrolorů, počítačový čip, který bude 

součástí I.D. karet, je nazýván "Capstone" (česky přibliţně kámen na vrcholku - pozn. 

překl.). 

Pouţití termínu Capstone sleduje dva příbuzné cíle, vztahující se k současnému plánu SS 

establishmentu zavést kontrolu všech občanů pomocí computerizovaných I.D. čipů. Za 
prvé, computerizovaný systém bude slouţit jako "capstone" Nového světového řádu, rovněţ 

nazývaného Nová civilizace. Za druhé, oddělovač, zobrazený na naší současné 

jednodolarové bankovce, mezi pyramidou Nového světového řádu (Novus Ordo Seclorum) a 
"capstone" nad ní, který zobrazuje vševidoucí oko Lucifera, slunečního boha světla, 

znázorňuje konečný cíl. 

"Capstone" klesá a bude připojen k pyramidě zednářskými staviteli Iluminátů. Spiknutí 

Iluminátů, které jiţ trvá věky, bude završeno sítí LUCID, poskytující základní prostředky 

pro spoutání lidí celého světa. 

 Hlad po naší kontrole 

Jaký jiný závěr můţeme vyvodit, neţ ten, ţe současná kampaň za zavedení I.D. karet pro 

všechny lidské bytosti ţijící na Zemi, je podnícena neukojitelným hladem po završení věky 

trvajícího satanského spiknutí? Nyní, po letech příprav, se tento téměř krveţíznivý hlad po 

kontrole mas uhnízdil v deformovaných myslích byrokratů. Martin Anderson, starší 
poradce prezidentova Ekonomického politického poradního výboru za Reaganovy 

administrativy, nedávno popsal tento podivně tyranský, byrokratický způsob myšlení: 

"Chytrá karta" je otevřená pozvánka pro zavedení identifikačních karet. Na počátku 80. let, 

kdyţ jsem pracoval v Západním křídle Bílého domu jako poradce prezidenta Reagana pro 
domácí politiku, jsem byl překvapen horoucí touhou vládních byrokratů, z nichţ mnozí byli 

jmenováni Reaganem, po zavedení národních identifikačních karet. 

Ponecháme-li stranou věci týkající se osobního soukromí, široké a mocné pole vládních 

agentur - Immigration and Naturalization Service, Ministerstvo vnitra, FBI, IRS, CIA - 
kaţdá z nich má své konkrétní důvody pro to, aby kaţdý Američan u sebe nosil národní 

identifikační kartu. Takový zákon mohl být v červenci 1981 prosazen Reaganovým 

kabinetem nebýt toho, ţe prezident Reagan tuto myšlenku osobně vetoval s odůvodněním, 

ţe by se jednalo o příliš velký zásah do soukromí občanů. 

Idea národních identifikačních karet, avšak pod novým jménem, se objevila znovu, 
tentokrát ale prudčeji a s větší naléhavostí neţ kdykoli předtím. Pokud se nám nepodaří 

tuto myšlenku rychle zlikvidovat, můţeme být svědky konce soukromí ve Spojených státech 

a všichni budeme označkováni jako dobytek. (6) 

"S Clintonovou administrativou," dodává Anderson, "můţe vzít myšlenka chytrých karet 
ošklivý obrat." Anderson říká, ţe v Ira Magazineru, Clintonova vrcholného plánovače, našel 

znepokojivé myšlenky, ţe cílem vlády je "vytvořit integrovaný systém s kartou, kterou kaţdý 

dostane při svém narození." Anderson dále poznamenává, ţe to znamená "národní 

databanku, která bude obsahovat všechny tyto informace." 

Bylo dáno slovo politikům, stejně jako byrokratům, aby nalákali občany na údajné výhody 

povinného zavedení I.D. karet se zabudovaným malinkým počítačovým čipem, schopným 

uchovávat ohromné mnoţství informací o svém drţiteli. Pravda je však zcela jiná. S 
takovým systémem mohou být lidé kontrolováni takovým způsobem, o němţ se Hitlerově 

Třetí říši ani nesnilo. 



V roce 1994 se federální vláda evidentně snaţila naráz zavést tuto chytrou I.D. kartu, pro 
kaţdého z nás, výkonným nařízením prezidenta. A skutečně, Americká poštovní sluţba 

(USPS) dostala nařízení připravit k odeslání 100 milionů elektronických I.D. karet. Karta se 

nazývala "Americká karta". 

Na národní konferenci zástupci USPS ukázali prototyp Americké karty. Zaměstnanec 

Poštovní sluţby Chuck Chamberlain opatrně vysvětlil, jak tato individuální Americká karta 
bude elektronicky propojena s mnoţstvím vládních a soukromých databází. Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo financí, I.R.S., Státní úřad pro veterány a všechny ostatní 

politické a vládní agentury - BATF, FBI, OSHA, CIA, FDA, EPA atd. - by měly automaticky 
přístup k stovkám stran privátních dat, uloţených v osobní Americké kartě občana. 

Agentury by rovněţ byly schopny do karty vkládat nové, aktualizované informace z 

centrálních počítačů (8). 

K informacím, zde uloţeným, by měly přístup i banky a centrální databáze digitálních 
podpisů, která by byla pouţita k potvrzování autorizací lidí pro elektronickou poštu a 

finanční transakce. 

Po vyslechnutí plamenné a euforické zprávy od zástupců Poštovní sluţby o jejich báječné 

nové Americké kartě, jeden znepokojený odborník, na rozdíl od optimistického pohledu 

ostatních, poznamenal, ţe: 

V nepříliš vzdálené budoucnosti objevíte ve své poště neškodně vyhlíţející smart kartu, 
zalepenou v úřední obálce. Bez Americké karty (nebo jak se nakonec tato smart karta bude 

jmenovat) nebudete schopni vlastnit majetek, dostávat sociální dávky, lékařskou péči, 

provádět bankovní transakce a tak dále. Bez ní nebudete moci nic! Váš ţivot bude 
absolutně pod kontrolou... Jiţ bylo navrţeno výkonné nařízení pro zavedení těchto karet a 

pro jejich vnucení americkému lidu bez schválení Kongresem! (9) 

Clark Matthews, uznávaný spisovatel na poli nových technologií, provedl podobnou 

analýzu. Ve svém článku, nazvaném "Nebezpečí v poště", napsal: 

Nebuďte překvapeni, kdyţ vám povím, ţe strýček Sam má pro vás nové nablýskané okovy, 
na nichţ je vyryto vaše jméno... Kaţdý člen vaší rodiny dostane osobní obálku. V kaţdé 

obálce najdete nevinně vyhlíţející smart kartu... Vláda se chystá redukovat kaţdého 

Američana na totálně závislou bytost a na téměř totální dozor nad kaţdým jednotlivcem 
prostřednictvím těchto hanebných karet... Je to super smart karta - karta Tesserea, 

vyvinutá Ministerstvem obrany a zdokonalená odborníky na distribuované systémy z 

Poštovní sluţby, Ministerstva financí,IRS a pravděpodobně i Národní bezpečnostní agentury 

(10). 

Matthews tvrdí, ţe věří, ţe vývoj této I.D. karty a databází, které leţí u jejich základů, by byl 
monumentálním skokem do temnoty, nového věku kontroly lidí a otroctví. Matthews se 

odvolává na Card Tech/ Security Tech Conference (tj. konference o bezpečnostních 

technologiích) a poznamenává, ţe tento systém je výsledkem společného vývoje vlády a 
nejvýznamnějších korporací, jehoţ účelem je nastolení policejního státu s absolutní 

kontrolou všech občanů. Jinými slovy, obchodní manaţeři korporací jsou více neţ rádi, ţe 

mohou prodávat vládě high tech nástroje, jeţ budou pouţity k tomu, aby nás elektronicky 

rdousily! Matthews k tomu trpce poznamenává: 

Jestliţe Američané budou označkováni jako dobytek nebo tetováni nebo jim bude 

implantován vysílač nebo jinak permanentně označeni a monitorováni vládou - jako otroci 

za starých časů - lidé, kteří navštěvují (kaţdoroční) Card Tech/Security Tech Conference 

chtějí být jedněmi z těch, kdo prodávají značkovací ţelízka (11). 



Jak Matthews oznamuje, ţe stejně jako shrábnou výrazný zisk, můţete očekávat, ţe 
obchodní a marketingoví zástupci korporací budou souhlasit s politiky. Budou nás 

ujišťovat, ţe budeme elektronicky označkováni, hlídáni a špehováni pro "naše dobro". 

Univerzální biometrická I.D. karta, budou nám říkat ujišťovacím tónem, bude humánní věc 

- prostředek, který nám ulehčí od mnoha strastí a obtíţí. Skutečně, ďábel často přichází 

přestrojen jako "anděl světla". 

 Řešení našich imigračních problémů 

Například chytrá I.D. karta bude vylíčena jako naše záchrana a lék na strašný mor a 

záplavu nelegálních přistěhovalců, kteří narušují hranice USA. Pravda je však taková, ţe 

naši politici se pramálo starají o to, ţe jsme obléháni nelegálními cizinci. Většina 
amerických senátorů, kongresmanů a guvernérů jednotlivých států patří k zuřivým 

podporovatelům multikulturalismu. Vztekle napadají kaţdého, kdo se staví proti přílivu 

cizinců, jako "etnocentrika, člověka s úzkým obzorem, nebo jako staromódního 
náboţenského fanatika." Kdyţ liberálové, jako kalifornská senátorka Diane Feinsteinová a 

massachusetský senátor Edward Kennedy, začali podporovat národní I.D. karty jako 

prostředek proti přílivu nelegálních přistěhovalců, vůbec jim nešlo o tuto věc. Tito 
politikové milují ilegální imigraci, nenechte se jimi zmást - je to materiál pro stavbu jejich 

politických hnízd. 

Co dále tito lidé milují, je kontrola, a pod záminkou kontroly imigrace budou kontrolovat 

nás, bohabojné občany, ne vlny cizinců, připravených nezákonně překročit naše hranice. 

To je důvod, proč musíme být bdělí, kdyţ nám propagandistická média sdělují, ţe moderní 

technologie nám pomůţe odvrátit imigrační krizi. 

R.E. McMaster ve svém informačním bulletinu The Reaper pronikavě analyzoval článek v 

USA Today o novém gigantickém vládním počítačovém projektu: 

Americká Imigrační a naturalizační sluţba (INS) v úterý oznámila kontrakt za 300 milionů 

dolarů na počítačové programy, které nás mohou posunout blíţe k éře Velkého Bratra - 

národním I.D. kartám. INS prohlásila, ţe je to dosud její největší kontrakt a chlubí se tím, 
ţe je to model úsilí Clintonovy administrativy o omezení "papírování". Bude trvat tři roky, 

neţ se tento počítačový systém stane funkčním. Americká Komise pro imigrační reformu 

podá svou první zprávu 30. září a očekává se, ţe doporučí vytvoření národní databáze z 
důvodu prevence před zaměstnáváním ilegálních přistěhovalců... Čas národních I.D. karet 

se blíţí zároveň se ztrátou svobody (12). 

Mé zasvěcené zdroje ve Washingtonu D.C. mi sdělily, ţe věří, ţe tento kontrakt za 300 

milionů dolarů na software pro počítačovou síť, o níţ psali v USA Today, je součástí 

všezahrnující sítě LUCID - Šelmy 666. Tato domněnka byla potvrzena oznámením v jednom 
mezinárodním časopise v roce 1996, jeţ se týkalo návrhu dvou mocných amerických 

zákonodárců na vytvoření behemota, počítačového identifikačního systému v ceně šesti 

miliard dolarů (13). Tento drahý systém by údajně lépe kontroloval ilegální imigraci. Tito 
dva zákonodárci tvrdí, ţe jedině s gigantickým systémem, jako je tento, mohou Spojené 

státy zastavit příliv ilegálních přistěhovalců. 

Za navrhovaného systému by Američané museli zaplatit 70 dolarů za "pracovní kartu", tj. 

smart I.D. kartu, kterou by museli mít neustále u sebe pod hrozbou zadrţení, uvěznění a 
pokuty. Pracovní I.D. karty by byly integrovány do mezinárodního identifikačního registru 

nebo databáze zaměstnanců (14). 

Věřím, ţe tento úchylný, dotěrný počítačový identifikační systém, za šest miliard dolarů, 

navrhovaný wyomingským senátorem Alanem Simpsonem a texaským poslancem Lamarem 



Smithem, je ve skutečnosti Projekt LUCID, který je schopen sledovat, stopovat a zotročit 

všech téměř šest miliard obyvatel Země! 

 Vzniká nový policejní stát 

Zavřeli by tě doopravdy, kdyby jsi opomenul zaţádat o jejich smart I.D. kartu? Co se stane 

odpůrcům, kteří nebudou mít kartu ve své náprsní tašce, peněţence nebo kapse? Gary 

Pelphrey z Georgie, píšící do Marietta Daily Journal, nám nedávno poskytl předzvěst 

kouzelných dní, jeţ se brzy stanou šokující realitou. Pelpsrey říká, ţe současné tvrdé 

opatření je namířeno proti cizincům, ale "kdo bude na řadě příště?" 

Aţ vám bude 60 let, zdálo se mi, tak by vám takové věci jiţ neměly hrozit. Skutečně jsem si 

myslel, ţe jsem si doteď vytvořil něco, co někdo můţe nazývat pěknou patinou, která mě 

chrání před útokem neobvyklých pohledů a zvuků. 

Není tomu tak. Dnes ráno můj přítel právník z našeho domu přiběhl do haly a křičel, "Měl 

bys vidět, co se děje na ulici před správní budovou, která se právě staví." 

Následoval jsem ho k rohovému oknu. To, co jsme viděli, jsem dosud vídal pouze v televizi 

ve zpravodajstvích z diktátorských zemí. 

Nad hlavami lidí krouţila helikoptéra, ve výšce, kterou jsem odhadoval na 100 aţ 150 stop, 

coţ je pod limitem, který stanoví FAA pro centrum města. 

Ulice mezi správní budovou Cob County Courthouse a rozestavěnou budovou byla 

uzavřena osmi aţ dvanácti automobily s poznávacími značkami od okresu Rockdale po 
Dale na Floridě. Jedno z aut bylo řízeno pěkně ostrou agentkou v černé uniformě a nemělo 

ţádnou poznávací značku. Byl zde rovněţ autobus pro transport "viníků" neznámo kam. 

Zavolal jsem dispečerovi Marietty 911, který mi sdělil novinu, ţe místní policie neví nic o 

tom, co se děje jeden blok od jejich ústředí. 

Všichni agenti říkali, ţe nemají čas vysvětlovat, co dělají a na čí rozkaz. 

Zdálo se, ţe provádějí zátah v této oblasti na kaţdého, kdo má hispánské vzezření a pokud 
nedokáţe prokázat, ţe je občanem, je svázán s rukama za zády nějakým plastickým 

výmyslem, podobným tomu, který pouţíváme doma na zavazování pytle s odpadky. 

Čtyři aţ šest lidí takto svázaných (zdá se, ţe nikdo přesně nevěděl kolik) bylo odvezeno 

pryč, moţná vrtulníkem, nebo jedním z flotily sedanů, nebo moţná dokonce autobusem, na 

místo, o němţ se můţeme pouze dohadovat. Máme snad u nás gulagy? 

V tu chvíli jsme si uvědomili, ţe kdyţ vláda chce napnout své ohromné svaly, tak to udělá. 

A pokud chceme vyváznout se zdravou kůţí, můţeme jen nečinně přihlíţet. Zároveň jsme si 

uvědomili, ţe se to týká nás všech. 

Mocní v naší vládě se nepouštějí do zátahu na skautský oddíl nebo Rotary klub. Začínají s 

nějakou skupinou psanců, nějakou politicky zbankrotovanou částí naší společnosti, 
řekněme jako třeba tajný náboţenský kult nebo izolovaná menšina, jako jsou třeba 

Hispánci. Ale i taková náboţenská skupina má svá práva a nesmí být šikanována 

federálními agenty. 

Tito lidé hispánského vzezření mají rovněţ občanská práva. Jestliţe jsou občany Spojených 
států amerických, nemusí mít u sebe identifikační dokumenty, stejně jako my. Důkazem, 

ţe mám občanská práva je to, ţe mohu řídit auto, mohu vstupovat do budovy Cobb County 



Courthouse a mohu kupovat potraviny se slevou v Cub Foods. Ale v současné době 

nemohu prokázat, ţe jsem občanem. Vy snad ano? 

Po proţití incidentu z dnešního rána jsem o tom mluvil s dalšími lidmi, kteří tam byli. 

Kaţdého z nás zachvátila úzkost a kdyţ jsme byli připraveni si to přiznat, byli jsme 

vyděšeni z toho, ţe jsme viděli z takové blízkosti pouţití (nebo zneuţití) zdrcující vládní 

moci. Celé to vyvolávalo asociace hnědých košil za 2. světové války, fašistů v černých 

košilích a hrdlořezů v koţených holínkách (15). 

Naneštěstí tupé masy občanů, permanentně krmené propagandou Nového světového řádu 

prostřednictvím médií a vedené k nepřemýšlení, nihilismu "vesmírných kadetů" a surovosti 

systémem veřejného vzdělání, nemohou pochopit, co leţí před námi v zářivé blízké 
budoucnosti, v noční můře high tech společnosti. Děkuji však Bohu za ty Američany i 

občany jiných národů, kteří chápou hluboký prorocký význam toho, co vychází najevo. Zde 

je například úryvek z dopisu od jednoho z mých korespondentů, pana Stevena Heinecke z 

Columbia Heights, Minnesota, který mi nedávno napsal: 

Podle mého odhadu se tento národ a celý svět nachází na kritické křiţovatce a příští měsíce 

rozhodnou o skutečné podstatě naší budoucnosti… Jakmile budou zavedeny národní I.D. 

karty a nastane finanční, energetická a potravinová krize, vypuknou lidové nepokoje, 

kriminalita, chudoba a násilí v měřítku, jeţ nemá v zemi obdoby, coţ vládě poskytne 

skvělou záminku pro omezení našich ústavních práv a pro naše odzbrojení. 

Pan Heinecke rovněţ tvrdí: "Mí přátelé z Poštovní sluţby mi říkají, ţe vedení tvrdě a rychle 

pracuje na vybavení kaţdé pošty v zemi špičkovými scannery… Rád bych věděl, zda tyto 

scannery budou pouţity pro nové identifikační karty pod záminkou, ţe nový 

computerizovaný systém bude zabraňovat teroristům zasílat poštou bomby." 

Můj přítel a korespondent má pravdu. Kaţdý den nám tisk vnucuje počítačové databanky a 

smart I.D. karty jako řešení ilegální imigrace, jako prostředek pro kontrolu zbraní, jako 

prostředek proti násilí mladistvých, kriminalitě, terorismu a dalších nemocí naší 
společnosti. V nedávném příspěvku z Harrisburgu, Pensylvania, uveřejněném v Assocated 

Press, nám bylo řečeno, jak elektronické snímání otisků prstů a národní databáze mohou 

zabránit podvodům při poskytování sociálních dávek. Poslanec Tom Petrone z Allegheny, 
Pensylvania, tvrdil: "Náš stát by se měl připojit k národní databázi otisků prstů, která 

zabrání lidem pouţívat falešná jména pro podvodné získávání sociální podpory a poukázek 

na jídlo." (16) 

V Kalifornii pro zabránění falšování řidičských průkazů nedávno zavedli průkaz s barevnou 

fotografií, magnetickým prouţkem, průhledným hologramem a dalšími speciálními 

charakteristikami. 

Zřejmě se jedná o předchůdce programu udělování řidičského oprávnění s účastí státu v 

rámci mezinárodního systému sítě LUCID. Mnoho dalších států rovněţ zavádí nové řidičské 

průkazy s identifikačními procedurami. 

Odbor pro motorová vozidla státu Kalifornie ve svém "Drivers Licence Information Memo" č. 

91-1 prohlašuje: 

Nový proces zahrnuje pořízení a uloţení fotografie ţadatele, otisky prstů a podpis v digitální 

formě… Stát vytvoří centralizovanou databázi, ke které bude mít přístup ústředí Jednotky 

informační sluţby pro pozdější zobrazení nebo tištění dokumentů. 

Novinové zprávy naznačují, ţe - stejně jako Kalifornie - prakticky všech 50 států je v 

procesu instalace nových systémů pro vydávání řidičských oprávnění, často se 



zabudovaným snímáním oční duhovky, otisků prstů, fotografií, čárovým kódem, číslem 
sociálního pojištění, dopravní a kriminální historií, atd. Toto plus fakt, ţe jsou činěny kroky 

k propojení těchto pracovišť jednotlivých států do celonárodní počítačové sítě, nám 

naznačuje, jak mohutný stisk pro nás naši neviditelní vládci připravují (17). 

Dosud největší stupeň kontroly bylo moţno zajistit prostřednictvím centralizované - tj. 

národní - smart I.D. karty. Projekt LUCID však jde ještě dál zavedením globálního systému 
I.D. karet. Budou to smart karty, propojené pomocí satelitů a optickými kabely se všemi 

justičními, vládními a korporačními počítačovými sítěmi po celém světě. To bude vyplněním 

proroctví ve Zjevení 13, ţe celý svět bude uctívat šelmu a přijme její znamení, jméno nebo 

počet jejího jména. 

 Je plán zdravotní péče konspirační podvod? 

Jelikoţ totální a absolutní kontrola můţe být získána pouze prostřednictvím byrokracie 

policejního státu, v posledních letech eskalovalo úsilí o zavedení národních I.D. karet. Po 

zvolení Billa Clintona prezidentem tajemnice pro zdraví a humanitární pomoc Donna 
Shalala a massachusettský senátor Edward Kennedy společně vymysleli plán za 100 

milionů dolarů, aby novorozenci a všechny děti měly svůj záznam v národním počítačovém 

registru pro zajištění "všeobecného povinného očkování". (18) 

Kdyţ vlastenečtí Američané povstali, aby proti tomu protestovali, senát USA v tichosti tento 

podvodný návrh Shalala-Kennedyho stáhnul. 

Clintonova administrativa však přišla s plánem na povinnou lékařskou péči podruhé. 
Klíčovým komponentem tohoto plánu na socializaci lékařské péče byl poţadavek čipové I.D. 

karty pro kaţdého Američana, která by byla napojena na hlavní řídicí počítačovou síť. 

Martin Anderson, píšící do The Washington Times, varoval před touto skrytou agendou a 
potenciálními hrůzami Clintonovy masívní, daňovými poplatníky financované, přemrštěné 

zdravotní péče: 

V tomto plánu je něco mnohem horšího neţ jen nové daně, uvalené na občany, nebo 

zvýšená fyzická bolest a utrpení, jeţ bychom museli snášet při nekonečném čekání ve 
frontách na lékařskou péči. To něco je zařízení, které vtrhne do našeho soukromí 

způsobem, který dosud neměl obdoby. 

Prezident Clinton to drţel ve své ruce, kdyţ promlouval k národu a mával s tím jako s 

malou americkou vlajkou. Ale nebyla to vlajka, byla to "karta lékařské péče" - jeho 

uhlazený název pro národní identifikační kartu. Podle jeho plánu by Národní zdravotnická 

rada pro kaţdého z nás určila "národní, jedinečné identifikační číslo". 

Kdykoli navštívíme lékaře nebo dostaneme lékařský předpis nebo půjdeme do nemocnice, 

bude náš zdravotní záznam "vyvolán, opraven a vyslán" prostřednictvím naší identifikační 

karty. Tyto záznamy budou poslány do "elektronické sítě" a federální vláda za tímto účelem 

stanoví "národní standard pro elektronický přenos dat". 

To je pravda, lidi. Národní počítačová databanka, obsahující všechny naše zdravotní 

záznamy, bude otevřena pro zvědavé, slídivé oči byrokratů, dalších "autorizovaných lidí" a 

ovšem všem neautorizovaným čmuchalům, kteří přemýšlejí, jak nabourat systém. 

Co umoţňuje toto hrůzné porušování soukromí, je pozoruhodný technologický pokrok. Tato 
pěkná, červená, bílá a modrá karta, kterou prezident mával, se nazývá "smart karta". 

Některé karty obsahují počítačový čip, některé mají optické záznamové zařízení. Tento druh 

karet je nyní schopen si pamatovat tisíce stran osobních dat, digitalizované otisky prstů, 

tvar obličeje a dokonce i váš hlas. 



Jakmile bude karta zde, uţ se jí nezbavíme. Tlak na rozšíření pouţívání takového 
technologického tetování bude silný a neúprosný. Jestliţe ji musí mít kaţdý, proč tam 

nepřidat i číslo našeho sociálního zabezpečení, aby vládní úředníci mohli porovnat naše 

zdravotní záznamy s ostatními osobními údaji? 

Vláda můţe poţadovat, aby kaţdý, kdo ţádá o podporu, si nechal vystavit kartu jako 

prevenci před podvodem. Můţeme chytit ilegálního cizince podle zákona "nemáš kartu, 
nedostaneš práci". Policie ji můţe pouţít k provedení všech osobních záznamů o všech 

našich parkovacích lístcích a překročeních povolené rychlosti, můţe všechny záznamy 

zkontrolovat kdykoli řidič zastaví. Můţeme poţadovat, aby všichni vlastníci zbraní měli v 

kartě zaznamenáno číslo zbraně… 

Jestliţe se tzv. karta lékařské péče prezidenta Clintona stane skutečností, můţeme políbit 

na rozloučenou naše soukromí, jak je nyní chápeme. Ovšem na druhé straně můţeme 

povaţovat kartu za trvalou památku na Billa a Hillary a na všechno, co pro nás udělali (19). 

Antony Sutton, jehoţ knihy, jako je The Secret Establishment, jsou základním zdrojem 
informací o globální elitě a jejich snahách o naše zotročení, rovněţ varuje před skrytým 

programem Clintonovy administrativy na zavedení zdravotních karet. Není to naše zdraví, 

co zajímá elitu, píše. Je to sledování a kontrola nás, lidí. Dále Sutton říká, ţe vidí malý 

rozdíl mezi "vnitřním pasportem", který byl poţadován v SSSR po jeho občanech, a 

navrhovanou novou smart I.D. kartou, jeţ má být vnucena lidem ve Spojených státech: 

Řadu měsíců jsme byli zmateni Clintonovou podporou UNIVERZÁLNÍ zdravotní péče, aby 

se kaţdý občan musel podrobit jejímu byrokratickému programu. Potom jsme obdrţeli 

vzorky karet zdravotní péče, jeţ Clinton navrhuje univerzálně distribuovat. Je to neobyčejné 

zařízení - mnohem víc neţ identifikační karta. 

Tato karta má zhruba tvar a velikost obyčejné kreditní karty, ale ve skutečnosti je to karta 

pro ukládání dat (aţ 2000 stran informací), pouţívající nejnovější technologii optického 

záznamu. Karta můţe zaznamenat cokoli, tj. textová data, grafiku, obrázky, hlas, otisky 
prstů… Data mohou být vysílána telekomunikačními kanály nebo lze kartu pouţívat v 

reţimu off-line (tj. vloţením do čtecího zařízení). Informace, zde uloţená, je nesmazatelná, 

odolává magnetickému a elektrickému poli a vydrţí teplotu do 200 st. Fahrenhaita. Je to 

ideální sledovací zařízení Velkého Bratra. 

Pro případ, ţe to potřebujete vědět, je vyráběna firmou Drexler Technology Corporation, 

Mountain View, California (telefon: (415) 969-4428, fax: (415) 967-6524). 

Nyní víte, proč Mr. Clinton chce UNIVERZÁLNÍ systém zdravotní péče. Nemá nic 

společného se zdravím, ale má hodně co dělat se snahou o katalogizaci nás všech v 

počítačích Velkého Bratra. 

Americká poštovní sluţba se horečně připravuje na rozeslání 100 milionů těchto karet 
během několika měsíců a kapacita společnosti Drexler je minimálně 100 milionů karet 

ročně. Počítačový tisk dokonce vypátral, ţe jiţ bylo podepsáno výkonné nařízení o povinném 

zavedení těchto karet. PC Week se ptal Bíleho Domu na jeho stanovisko a dostalo se mu 

odpovědi "no comment". 

Další etapou bude identifikační biočip, vloţený pod kůţi při narození. 

Poznamenejme, ţe paní Clintonová je znepokojena reakcí veřejnosti na tyto administrativní 

návrhy. Co očekává? Je nějaký rozdíl mezi Clintonovou Univerzální identifikační kartou a 

sovětským vnitřním pasportem? Rozdíl je pouze v tom, ţe Clintonova karta je efektivnější! 



Poznámka na závěr: Proč administrativa chce záznam hlasu na zdravotní kartu? Nejnovější 
techniky dozoru pouţívají počítačové supertechnologie rozpoznávání hlasu a tímto 

způsobem můţete být kdykoli identifikováni s výjimkou telefonního hovoru (20). 

 Útočná síla zlovolné povahy 

Jestliţe někdo pochybuje o tom, ţe plán na zřízení centrální databáze, provozované vládou, 

který vyţaduje, aby všichni občané nosili identifikační kartu, je zlovolný, potom by si měl 

přečíst komentář Thomase J. DiLorenza, profesora ekonomie na Loyola College v Baltimoru 
a externího vědeckého pracovníka na Cato Institute. V úvodníku, otištěném v The Wall 

Street Journal, dr. DiLorenzo srovnává Clintonův plán pro Spojené státy s národně 

socialistickým systémem zdravotní péče, zavedeným italským fašistickým diktátorem 
Benito Mussolinim. DiLorenzo nachází zaráţející podobnosti mezi těmito dvěma systémy 

(21). 

Je zřejmé, ţe americký plán socializující zdravotní péče z konce 90. let je pouze přihřátou, 

technicky dokonalejší verzí systému, který museli snášet ubozí italští občané. Dr. 

DiLorenzo uzavírá: 

Většina lidí spojuje fašismus pouze s rasismem a antisemitismem, ale byla to rovněţ 

filozofie, známá jako "korporatismus", která byla součástí této ideologie. Clinton adoptoval 

korporatismus z 30. let jako organizační princip jeho reformy péče o zdraví. 

V protikladu k omšelým sloganům, ţe "za Mussoliniho, jezdily vlaky včas", je pravda 

taková, ţe korporatismus byl naprostou hospodářskou katastrofou pro italský lid. 

Doufejme, ţe tato chyba se nebude opakovat v USA. 

Naštěstí nebyl systém zdravotní péče prezidenta Billa Clintona nikdy uzákoněn. 

Informovaní občané opět vyuţili svého práva a poţadovali, aby Kongres tento zákon 

neschválil. Bohuţel málokdo z kverulantů protestoval kvůli potenciální moţnosti zneuţití 
smart I.D. karet Velkého Bratra. Většině se bohuţel zdála mnohomiliardová cena za 

socializaci systému zdravotní péče příliš vysoká. 

Ale věřte mi, ţe spiklenci s námi dosud neskončili. Mé zdroje mi říkají, ţe rozhodli, ţe lid 

Spojených států bude mít fašistický zdravotní systém s computerizovanými vládními 
databankami a identifikačními kartami. Uvidíte, ţe tento návrh bude brzy znovu vzkříšen - 

určitě do roku 2000. 

 "Je to pro vaše dobro," říkají 

Poslední výmluvou establishmentu pro poţadavek I.D. karet je "imigrační krize". Vykládají 

nám, ţe za pakatel (osm miliard dolarů pro začátek!) můţeme vyřešit problém ilegálních 

cizinců zavedením systému národních I.D. karet a zřízením všezahrnující databáze registru 
obyvatelstva. Elita, aby osladila svoji nabídku, vypráví občanům, ţe systém I.D. karet ušetří 

daňovým poplatníkům miliardy dolarů, které nyní utrácíme za zdravotní péči a sociální 

podporu pro cizince ţijící v USA. Rovněţ jsme ujišťováni, ţe I.D. karta bude znamenat více 

práce pro americké občany. 

Pokud jde o skutečné zájmy, bylo by pro americký lid hanebné, zaprodat svá ústavní práva 

na soukromí a vzdát se více neţ dvěstěletého vlasteneckého dědictví pro ekonomické 

výhody, které údajně vyplynou ze sítě smart I.D. karet - Šelmy 666. 

Ve skutečnosti jsou ekonomické výhody, získané zavedením high tech kontrolního systému 
elitou, pochybné. Je nanejvýš pravděpodobné, ţe práce a továrny dál poplynou do zámoří, 

protoţe korporační fašisté, kteří nyní vládnou v Americe, shledávají odporným a hnusným 



platit americkým dělníkům slušné mzdy, kdyţ si můţou najmout otroky v rudé Číně a 

Rusku za 10 aţ 25 centů na hodinu! 

Vidíme, ţe federální vláda obratně pouţívá výmluvu za výmluvou, aby nám mohla nacpat 

systém národních I.D. karet kolektivně do krku. Poslední návrh je nařídit I.D. karty 

školním dětem v rámci plánu národního vzdělávání, Goals 2000. Další plán, pocházející od 

Ministerstva práce, vyţaduje I.D. karty pro všechny dělníky, kteří potom budou 
elektronicky napojeni na Národní databázi práce, kvalifikace a zaměstnanosti. Tajemník 

Robert Reich na tiskové konferenci nadšeným zástupcům médií oznámil, ţe tato myšlenka 

bude mít za následek "lepší pracovní příleţitosti" pro Američany bez práce. 

Pan Reich měl moţná na mysli, ţe brzy budou volná místa pro pracovníky bezpečnostních 
sluţeb, hlídače objektů, personál do kuchyně atd. ve vazebních střediscích a 

koncentračních táborech, které jsou nyní údajně připravovány pro odpůrce vlády, 

vlastenecké konstitucionalisty, biblické křesťany a další oběti. 

 Akce vlády a reakce veřejnosti 

Klíč k budoucím záměrům vlády a také k tomu, jak někteří lidé budou reagovat, můţěme 
nalézt v tom, co se děje ve vojenských instalacích. Tam jsou naši vojáci, námořníci a letci 

nuceni proti své vůli přijmout vládní high tech I.D. karty, zlověstně a prorocky nazvané 

"MARC Card". V dubnu 1995 na Card Tech/Security Conference ve Washingtonu D.C. 

firma Gemplus Card International Corp. oznámila, ţe Ministerstvo obrany (DOD) vystavilo 
obrovskou objednávku na počáteční dodávku 60 000 mikroprocesorů, určených pro nové 

vojenské I.D. karty. Od té doby společnost ve svých dodávkách mikroprocesorů armádě 

pokračovala (23). 

Gemplus rovněţ poskytuje čtecí zařízení pro karty, napojená na centrální počítače, aby 
DOD mohlo "číst" I.D. karty na stanovištích rozmístěných po celém světě. Společnost 

Gemplus je obří firma, která má rozeseta obchodní zastoupení po celém světě a výrobní 

závody má ve Francii a v Německu. Společnost se v červenci 1995 v tisku chlubila tím, ţe 
můţe vyrobit 20 milionů svých smart karet za měsíc. V roce 1994 firma vyrobila 140 

milionů karet. 

Evidentně ne všichni naši hrdí muţi a ţeny naší armády jsou šťastní z toho, ţe se musí 

vzdát svého těţce získaného soukromí a přijmout MARC kartu. Uvědomujíc si hrůzu, 
prorocký význam a důsledky, někteří stateční vojáci tvrdohlavě odmítají kartu. Dosud tři 

muţi v uniformě byli postaveni před vojenský soud. Technický serţant Letectva USA z 

Hamptonu, Virginia, byl jedním z nich. Serţant Sinclair neuposlechl rozkaz poskytnout 

krev a vzorky slin pro určení kódu DNA (24). 

Časopis Christianity Today nedávno přinesl příběh o námořníkovi, který také neuposlechl 
rozkazy týkající se vystavení MARC karty. V článku, nazvaném "Námořník se obává, ţe 

identifikace je satanská", radaktorka Jennifer Ferrantiová píše: 

Šestadvacetiletý pilot válečného námořnictva, který je křesťanem, vidí děsivou podobnost 

mezi identifikační kartou MARC (Multitechnology Automated Reader Card), kterou u sebe 
musí nosit příslušníci námořnictva na základně Kaneohe Bay, Hawaii a dalším znamením 

(v originále pouţito slovo mark - pozn. překl.) - znamením šelmy, popsaném v knize Zjevení. 

Kapitán Joel Kirk se tudíţ zdaleka vyhýbal tomu, aby měl svoji fotografii na této nové 

identifikační kartě, která nese jméno, hodnost, sériové číslo a počítačový čip se dvěma 

megabyty paměti pro zaznamenání jakýchkoli údajů, které armáda uzná za vhodné. 



Vojenské kruhy říkají, ţe pouţití karty MARC umoţní rychlejší rozmisťování vojska. Ale 
Kirk se obává, ţe karta bude vyţadována pro všechny druhy transakcí. "Jakmile přijmete 

kartu a oni rozmístí čtecí zařízení do jídelen a směnáren a skladů zbraní, stanete se 

otrokem tohoto systému," říká. A je zde pouze malý rozdíl v tom, jestli v ruce drţíte kartu 

MARC nebo máte znamení (mark) na ruce (25). 

 Cenu platí svatí a hrdinové 

Kapitán námořnictva Joel Kirk zřejmě četl Bibli. Ví, ţe karta MARC udělá z muţů a ţen 
otroky. Zdá se, ţe naši vojáci se stanou prvními oběťmi Univerzálního systému kontroly lidí 

- Šelma 666. Dobří lidé, jako serţant Sinclair a kapitán Kirk, praktikují politiku odmítání a 

za svoje čestné odmítnutí slouţit Baalovi musí zaplatit. Jsou to praví hrdinové z Konce 
časů. Nyní přichází palčivá otázka: Co budeš dělat ty, aţ po tobě jednoho dne (a bude to 

brzy) budou poţadovat, abys přijal smart kartu 666, která bude tvým osobním pasem do 

mezinárodního útisku a nemilosrdné kontroly? 

Tak aby ty, kteříţ se bezboţně proti smlouvě chovati budou, v pokrytství posilovat 

úlisnostmi, lid pak, kteříţ zná Boha svého, aby jímali. Coţ učiní. (Daniel 11:32) 

Pročeţ vyučující lid, vyučující mnohé, padati budou od meče a ohně, zajetí a loupeţe za 

mnohé dny. (Daniel 11:33) 

Přečišťováni a bíleni a prubováni budou mnozí; bezboţní zajisté bezboţnost páchati budou, 

aniţ co porozumí mnozí z nich, ale moudří porozumějí. (Daniel 12:10) 

 

KAPITOLA 4. 

  

Implantovatelné biočipy: situace "dělej nebo zemři" 

 Brzy budeme mít všichni pod kůţí vloţený biočip a kdyţ půjdeme do obchodu, budeme 

pomocí něho nakupovat a prodávat. Dáme jednoduše ruku před snímací zařízení, jeţ nám 
částku, kterou máme zaplatit, strhne z našeho bankovního účtu. Toto je předpověď mého 

dobrého přítele Terryho Cooka, jedné ze špičkových autorit na poli implantovatelných 

biočipů. Jiţ řadu let Terry varuje lidi před nebezpečím, které tkví v tomto fantastickém, 

novém nástroji kontroly. 

Moje vlastní průkopnická práce na tomto poli se datuje od poloviny 70. let, kdy jsem 

začínal se svým hlubokým výzkumem tohoto komplexního a fascinujícího prostředku 

kontroly mysli prostřednictvím počítačových zařízení, implantovaných do lidské bytosti. Mé 

rané studie byly z oblasti robotů a vyústily v pět knih o robotice a umělé inteligenci. 
Některé z těchto knih byly publikovány špičkovými nakladatelstvími v New Yorku a byly 

zařazeny do hlavního výběru edicí Computer Book Club, Electronic Book Club a World 

Future Society. 

V roce 1987 jsem ve své první knize Mega Forces zkoumal prorocké dimenze toho, čemu 
říkám "černá věda" nebo "temná technologie". Tato kniha vyšla v nakladatelství Tandale 

House Publishers a později byla znovu otištěna v Living Truth Publishers. Na stranách 27 a 

28 jsem tvrdil: 

Odborníci na robotiku a umělou inteligenci usilovně pracují na zdokonalení robotů, 
podobných ţivým bytostem s mozky z křemíkových čipů, které mohou přemýšlet, činit 



nezávislé úsudky a jednat bez pomoci lidí. Do roku 2000, nebo krátce poté, biologické 
inţenýrství - které jiţ vytvořilo v laboratoři bakteriovou formu ţivota - odevzdá své znalosti 

robotice. "Biologické čipy" - masité substance - budou pouţity ke konstrukci mozků robotů. 

Několik společností jiţ na tomto projektu pracuje… Bude to moţné díky novým úspěchům v 

robotice, které se vynořují na obzoru, vymoţenostem, jeţ zahrnují pouţití materiálů 

podobných lidským tkáním a výrobu organických "mozků", nebo biologických jednotek 

počítačů. To není nesmysl z oblasti science fiction. To je skutečnost. 

Gohram International, vysoce vyspělá firma se sídlem v Gohramu, Maine, která se zabývá 

technologickým výzkumem a vývojem, říká, ţe se rychle vyvíjí průmysl biočipů, který má 

objem řádově miliardu dolarů. Podle firmy bude biočip ohromným technologickým 
úspěchem, zaloţeným na "kvantovém inţenýrství", které nakonec umoţní vytvořit konečný 

molekulární počítač. "Biočipová revoluce jiţ ve skutečnosti začala. Desítky výzkumníků ve 

veřejných i soukromých laboratořích po celém světě se spojují ve výzkumném úsilí, jeţ v 

devadesátých letech zaměstná talent desítek tisíc lidí." (1) 

 Ohromující odhalení 

Všimněte si, ţe moje kniha Mega Forces byla poprvé přístupná široké veřejnosti v roce 

1987. V té době má odhalení o nastupujících nových implantovatelných biočipech, které 

způsobí revoluci v ţivotě lidí a robotů, ohromila mnoho čtenářů. Jednoduše nemohli uvěřit, 

ţe věda jiţ tak pokročila. Ale je tomu skutečně tak. Dokonce jiţ v době, kdy jsem psal Mega 
Forces, jsem věděl o supertajných experimentech, prováděných vládou a laboratořemi 

soukromých společností, v nichţ lidské subjekty - obvykle nedobrovolní a nic netušící 

pokusní králíci - měli počítačové čipy a vysílací zařízení implantovány v mozcích, 

sluchových orgánech nebo kdekoli jinde ve svých tělech. 

Pochopitelně všechny vysoce klasifikované a utajené výzkumy byly prováděny "pro pokrok 

vědy a pro dobro lidstva." Jistě tomu tak bylo! Ve skutečnosti, pokud jde o zájmy elity, 

mohly existovat pouze dva důvody pro vývoj a zavedení univerzálního systému, v němţ 
kaţdý muţ, ţena a dítě budou mít v těle implantován biočip. Jedním z nich je samozřejmě 

faktor peněz. Pro high tech korporaci, která obdrţí vládní zakázku na implantovatelný 

biočip pro šest miliard lidí, to bude zdroj obrovských zisků. Ale prvotním důvodem pro 
zavedení tohoto systému je kontrola. Implantovatelný biočip poskytuje Iluminátům a jejich 

poskokům neuvěřitelný potenciál pro získání absolutní a nepřetrţité kontroly nad vědomím 

lidí. 

Jak jsem napsal v Mega Forces, "Nikdy v lidské historii neměli tyrani a šílenci takový 

nástroj - nástroj, který mohou pouţít k pustošení myslí a terorizování celé populace… 
Člověk se chvěje hrůzou, kdyţ pomyslí, ţe moc této schopnosti můţe zkorumpovat vůdce, 

kteří mohou podlehnout pokušení kontrolovat myšlenky jednotlivců." (2) 

To je přesně ta pochmurná zpráva, kterou předkládám jiţ deset let. Bohuţel si toho všimlo 

jen několik přemýšlivých lidí. Nedávno jsem byl konečně citován coloradskými novinami 
The Boulder Weekly, které přinesly varovný článek pojednávající o biočipových 

implantátech. Časopis Media Bypass později otisknul tento úryvek: 

The Boulder Weekly citoval Texe Marrse, profesora politické vědy a autory knihy "Dark 

Secrets of the New Age", který říká, ţe tyto implantáty budou pravděpodobně "pouţity 
jedinou celosvětovou vládou ke sledování lidí a provozování kontroly jejich ţivotů... Existuje 

mnoho důkazů, ţe takové čipy se jiţ vyvíjejí a mohou být napojeny na neuronovou síť 

mozku, dávajíc komukoli, kdo ovládá tento čip, schopnost řídit myšlení a jednání člověka, 

který má tento čip implantován." (3) 



Jsem si jist, ţe mnozí z lidí, kteří četli toto číslo The Boulder Weekly, se muselo posměšně 
ušklíbnout. Ale skeptikové a cynici jsou politováníhodně a odporně nevědomí. Zapomínají 

totiţ na nebezpečí, které Stanley Wellborn v U.S. News and World Report nazývá "biočipová 

revoluce" a "závod o vytvoření ţivého počítače." (4) 

 Odposlouchávání mozku 

Pouze několik autorit na poli biočipů a implantovatelných přístrojů se připojilo k mému 

varování před potenciálem této technologie, zneuţitelným pro kontrolu vědomí. Většina 
implantovatelné biočipy nabízí jako báječnou a světlou budoucnost lidstva. Jedním z 

takových expertů je G. Harry Stine. Ve své knize, The Silicon Gods, předvídá blízkou 

budoucnost, v níţ se lidé mohou stát téměř bohy prostřednictvím "zesilovačů inteligence", 

implantovaných do mozků (5). 

Stine píše, ţe zesilovače inteligence - nepatrné mikročipy, buď implantované do lidských 

mozků, nebo schopné dočasného připojení k mozku a senzorickým kanálům - velmi brzy 

skutečně dovolí druhým "dostat se do hlavy člověka". S takovými přístroji budeme mít 

úţasnou moţnost slyšet myšlenky ostatních lidí (6). 

Výzkumníci učinili rychlý pokrok k jejich uskutečnění. Oči otevírající článek v Science 

News podal zprávu, ţe "jsou vyvíjeny nové elektronické techniky odposlouchávání mozku." 

Podle Science News, "Techniky, které jsou studovány na Michiganské univerzitě v Ann 

Arboru, laboratořích AT&T a na dalších místech, dovolují mluvit přímo k neuronům v 

mozku člověka." V článku se také říká, ţe současný výzkum se zaměřuje na vývoj čipů, 
které by buď byly implantovatelné do mozku, nebo by byly pokryty mozkovými buňkami 

(7). 

Začlení síť LUCID jednou tuto technologii na řízení a kontrolu mozku do svého globálního 

systému? Dokonce Stine, optimista, který věří, ţe člověk nedovolí zneuţití těchto 

schopností, přesto varuje: 

Obsahuje to také semeno nepředstavitelného zla: skutečnou kontrolu vědomí člověka 

jinými lidmi. Ţádné vymývání mozků, ţádná propaganda, ţádné staré a osvědčené 

prostředky psychického a fyzického nátlaku policie nebo mučení, ale skutečné ovládání 

lidského vědomí (8). 

 Armáda zombií 

Izolované zprávy referující o vládním výzkumu biočipů podávají důkazy o děsivé 

budoucnosti lidstva, jakmile budou tyto ďábelské přístroje zavedeny v masovém měřítku. V 

roce 1995 Pat Cooper, reportér Defence News, napsal článek s názvem "Výzkumná 

laboratoř námořnictva se pokouší propojit neurony s čipy". Cooper citoval Lawrence Korba, 
bývalého vysokého úředníka Ministerstva obrany, který řekl, "Studie Ministerstva obrany 

umoţní vyrobit armádu zombií." (9) 

Výzkum, poznamenal Cooper, "vyvolal zájem u americké zpravodajské komunity, kdyţ 

zjistili, ţe existuje bezpočet moţností pouţití této nově vznikající technologie." (10) Cooper 
citoval Steva Aftergooda, staršího analytika Federace amerických vědců se sídlem ve 

Washingtonu, který tvrdil, "Tyto aplikace (inteligentního biočipu) mohou mít strašné 

důsledky." (11) 

Na Defence Electronics Symposium (sympózium o elektronických systémech pro účely 
obrany), sponzorovaném American Defence Preparadness Association (americké sdruţení 

pro připravenost k obraně), které se v roce 1995 konalo v Arlingtonu, Virginia, William 



Tolles, bývalý ředitel výzkumu v Naval Research Laboratory (výzkumná laboratoř 
námořnictva), prohlásil: "Jakmile bude tato technologie ověřena, budete moci ovládat ţivé 

bytosti." (12) 

Kyle Olson z Institutu pro kontrolu chemických a biologických zbraní se s touto 

znepokojivou analýzou shodoval. " Dveře se kývají oběma směry," řekl Olson. "Získali jste 

na jedné na jedné straně zbraň typu Frankensteina, ale na druhé straně to můţe způsobit 

problémy spojené s ţivotními podmínkami lidí." (13) 

Z pozitivní stránky, navrhoval Olson, můţete například naprogramovat paměť v 

implantovatelném biočipu, vloţit jej do vaší hlavy a okamţitě budete umět Francouzsky 

nebo nějaký jiný jazyk." (14) 

Perspektiva, ţe člověk pouţije tuto novou biočipovou technologii pouze pro dobro, je 
přehnaně optimistická, nicméně je pro běţné představy o vysoce technologicky rozvinuté 

společnosti typická. A tak reportér Tesera Allen ve zprávě, nazvané "Senzační budoucnost: 

biočipová technologie ze sci-fi románů je zde," dramaticky píše: 

U pokladny v supermarketu nesahejte po peněţence. Poté, co váš nákup bude oceněn, 
zaznamenán a uloţen do nákupní tašky, jednoduše natáhnete ruku před snímač 

počítačového kódu, který bude běţnou výbavou obchodů, a účet za nákup vám bude 

automaticky odečten z vašeho bankovního účtu. Nebo si představte toto: Výkonný biočip, 

vyrobený z ţivých bílkovin, který jakmile bude chirurgicky implantován do mozku, umoţní 
programovat nebo přenést neomezené mnoţství informací do mysli člověka, aniţ by musel 

otevřít knihu. 

Je to nemoţné? Je to nápad ze sci-fi románu? Technologie, schopná dosáhnout takových 

fantastických výkonů, je jiţ zde nebo, jako v případě ţivých biočipů, v procesu vývoje, říká 
Tim Willard, výkonný úředník World Future Society, společnosti se sídlem ve Washingtonu, 

D.C., která tvrdí, ţe má po celém světě 27 000 členů, včetně autora knihy Future Shock, 

Alvina Toffera. 

Ale navrhněte něco, jako implantování lidí, a zvedne se obrovská vlna protestů," řekl 
Willard. "Zatímco si lidé během let zvykli na umělé části těla, je proti implantování takových 

věcí silná averze. Je to představa typu 'Velký Bratr tě sleduje'. Lidé se obávají, ţe by 

všechen jejich pohyb a myšlenky byly sledovány. To není otázka toho, zda je tato 

technologie zde nebo ne. Lidé přesto mají obavy." (15) 

Ale Tim Willard zřejmě obavy nemá. Věřím, ţe je nemá ani většina Američanů. Miliony 
občanů, opojené dnešním moderním high tech čarodějnictvím, zapomínají na osudné 

nebezpečí, ţe tato technologie bude zneuţita. Na rozdíl od křesťanů, kteří znají Bibli, lidé 

jako Tim Willard a další vlivní členové proglobalistické World Future Society, která je 
orientovaná na New Age, se jeví jako příliš přesvědčení o schopnosti lidí kontrolovat svoji 

vládu. 

"Za 15 aţ 20 let budou dnešní mikročipy vyřazeny a nahrazeny biočipy, vyrobenými z 

ţivých bílkovin." Willard říká, ţe technologie za biočipem je "zcela nekomplikovaná a jen 

trochu propracovaná a bude moci být pouţita v rozmanitých lidských aplikacích." (16) 

"Je myslitelné, aby kaţdému novorozenci bylo přiděleno číslo a toto potom šlo s člověkem 

po celý ţivot," řekl Willard (17). 

Je nanejvýš pravděpodobné, dodal, ţe bude s výhodou implantováno na hřbet pravé nebo 

levé ruky, "aby šlo snadno snímat." (18) 



"Můţe být pouţito jako univerzální identifikační karta, která by nahradila kreditní karty, 
pasy, a podobné věci," řekl Willard. "U pokladny v supermarketu jednoduše natáhnete 

ruku před skener a z vašeho účtu se automaticky odečte částka za váš nákup." (19) 

 Proroctví Bible vyplněno 

Jak fascinující je uvědomit si, ţe Willardovo vizionářské, budoucí pouţití implantovatelného 

biočipu by dokonale naplnilo proroctví Bible. Například Zjevení 13 varuje, ţe bude dáno 

Znamení Šelmy buď na čelo nebo na pravou ruku. Rovněţ pouţití biočipu pro komerční 
nákupy připomíná proroctví, ţe v posledních dnech nikdo nebude moci nakupovat nebo 

prodávat, pokud nebude mít znamení, jméno, nebo počet jména šelmy. 

Co pan Willard vidí jako pozitivní a prospěšnou skutečnost, která se nás bude dotýkat v 

bezprostřední budoucnosti, bude ve skutečnosti nástupem hrůzné éry kontroly, utrpení a 

pronásledování, jeţ byla předpovězena Boţími proroky před zhruba 1900 lety! 

Zdá se, ţe existuje bezpočet způsobů "Frankensteinova typu", jak se dá biočip vyuţít. 

Například, co takhle implantovatelný biočip, vyvinutý Antikristovými vědci, který by byl 

naprogramován tak, aby způsoboval, ţe lidé budou milovat Satana a nenávidět Jeţíše 
Krista? Nemohl by takový biočip, zavedený do mozku, okamţitě vyrobit dav servilních lidí, 

ochotných a dychtivých uctívat obraz Šelmy a provádět všechny její příkazy, včetně zabíjení 

znovuzrozených křesťanů? 

To není tak absurdní představa, jak se na první pohled můţe zdát. To není sci-fi. Hovoříme 

zde o reálné technologii, která je dostupná jiţ nyní a jeţ bude aplikována v blízké 
budoucnosti přesně tak, jak je to popsáno v biblickém proroctví. Glenn Krawczyk například 

v článku nazvaném "Kontrola vědomí a Nový světový řád", který byl otištěn v časopise 

Nexus, přináší zdokumentovaný důkaz kontroly vědomí, biomedicínská zařízení 

implantovaná do lidské bytosti. Na konci článku je uveden detailní seznam pramenů (20). 

Pokud se vám představa budoucí armády zombií, ovládané biočipy, které by byly nasazeny 

ke zničení odpůrců Antikristova Nového světového řádu, zdá přitaţená za vlasy, potom 

moţná jisté návrhy, o jejichţ realizaci nyní vláda a vedení jistých korporací váţně uvaţuje, 

probudí alespoň některé Američany z jejich letargie. 

Tyto návrhy doporučují, aby kaţdé lidské bytosti byl při narození implantován 

programovatelný biočip. Tento naprogramovaný čip nebo "počítačová identifikace" bude, jak 

říkají federální úředníci a korporační plánovači, obsahovat přinejmenším tolik 

biometrických dat o jednotlivci, kolik jich je předpokládáno pro LUCID. 

Budou lidé důvěřivě sedět naprázdno, zatímco jim Velký Bratr bude toto hladké beranidlo 
zaráţet do prsou? Monetary and Economic Review, výborné periodikum Larryho Batese, 

přineslo článek, který náleţitě popisuje naše tvrzení, jak svobodní občané budou připraveni 

o svoje svobody a lidskou důstojnost. Článek, provokativně nazvaný, "Smart karty dělají 

naše zotročení tak pohodlným," varuje: 

Nezapomínejte, ţe cílem party Nového světového řádu je kontrolovat ekonomické a 

společenské chování kaţdého jednotlivce. Mnoho lidí se podřídí tomuto finančnímu otroctví 

z pouhé pohodlnosti (21). 

 Paranoidní myšlení... nebo realita? 

Ať člověk vynalezne jakoukoli technologii, Ilumináti ji v posledních dnech pouţijí k ovládání 
a buď uklidnění, nebo vyvolání strachu a hrůzy v masách. Někteří to mohou nazývat 



paranoidním myšlením, ale moudří vědí, ţe je to pravda. Jak tvrdí vlastenecký časopis 

Media Bypass v článku nazvaném "Čip ve vašem rameni": 

Technologie implantátů není nová. Ačkoli je to obvykle zesměšňováno jako paranoidní 

sebeklam, Správa potravin a léčiv (FDA) nařídila od roku 1994 implantovat elektronický 

biočip lidem, kteří obdrţí kardiostimulátor, prostetický přístroj nebo dokonce prsní 

implantáty. Doslova tisíce Američanů nyní nosí tyto mikropřístroje pod svojí kůţí... 
Ohroţená zvířata a dobytek také nosí implantáty, aby mohla být sledována jejich migrace a 

stravovací zvyky (22). 

Je zajímavé, ţe Timothy McVeight, údajný pachatel bombového útoku ve federální budově v 

Oklahoma City, tvrdil, ţe v době jeho aktivní sluţby v americké armádě mu bylo do těla 
implantováno "sledovací zařízení". Bylo to ono zařízení, jeţ umoţnilo federální policii 

vystopovat a lokalizovat McVeigha tak brzy po bombovém incidentu? Věděli federálové, díky 

satelitní technologii, kde se podezřívaní teroristé po celou dobu nacházeli - dokonce ještě 

před výbuchem bomby? 

Dr. Rod Lewis, vydavatel CE Chronicles a vedoucí vědecké studijní sítě v Houstonu, Texas, 

který si je zřejmě vědom této pozoruhodné moţnosti, poznamenal: "Neexistují zprávy, ţe 

McVeigh trpěl nějakým druhem duševní choroby, poruchy, nebo vykazoval nějaké 

symptomy paranoidního nebo sebeklamného myšlení." (23) 

Lewis dále píše: 

Co činí tento případ ještě zajímavějším, je to, ţe Dr.Louis J.West, M.D. (tj. doktor 
lékařských věd), profesor psychiatrie na UCLA, poskytl rozhovor CNN den po pumovém 

útoku, jako odborník na "teroristické chování". 

Dr. West prováděl psychiatrická vyšetření Jacka Rubyho, nájemného vraha Lee Harvey 

Oswalda. Je rovněţ dobře znám díky své práci na poli kontroly vědomí v 60. letech a tím, ţe 

byl zastáncem pouţití implantace biočipu ke kontrole násilného chování. 

Kolovaly pověsti, ţe většina výzkumů dr. Westa byla sponzorována Ústřední zpravodajskou 

sluţbou (CIA). Nyní je známo, ţe dr. West bude konzultujícím psychiatrem tohoto případu a 

ţe všechny vojenské a zdravotní záznamy pana McVeigha byly uzavřeny. 

Jméno dr. Westa je zmiňováno v řadě knih o kontrole vědomí, včetně A Casebook of 
Alternative 3 od Jima Keitha, Operation Mind Control od Waltera Bowartse a práce "The 

Controllers" od Martina Cannona. 

Je jen náhoda, ţe ze všech psychiatrů ve Spojených státech byl pro psychiatrické vyšetření 

pana McVeigha vybrán právě dr. West? Zdá se, ţe v očích vlády pro to byl dobrý důvod - 

moţná nechtěli, aby ostatní viděli něco, co udělali (24). 

Jestli má (nebo měl?) Timothy McVeigh implantován biočip ve svém těle nebo ne - a já mám 
podezření, ţe měl - to s určitostí nevím, ale musíme vzít na vědomí mrazivý fakt, ţe se 

zavedením projektu LUCID nás nepatrný, implantovatelný, programovatelný, biočipový 

computer očekává v naší budoucnosti. Nevyhnutelné je na dosah ruky. Allen Woodham, 
předseda South East Christian Witness, duchovního úřadu v Austrálii, správně říká, ţe 

kaţdý z nás se bude muset vyrovnat s příšernou skutečností, která nyní zvedá svou 

ošklivou hlavu: 

V době, kdy čtete tyto řádky, jsou miniaturní implantovatelné elektronické vysílače 
zaváděny po celém světě u chovatelů hospodářských zvířat. Povaţují to za pokrok a ve 

skutečnosti tomu tak opravdu je. Ale jednou (a bude to brzy) výhonek tohoto systému bude 



pouţit způsobem, který jeho vynálezci nikdy nepředvídali: jako nástroj globální vlády, 

Satanova Nového světového řádu. 

V současné době jsou Američané očíslováni devítimístným číslem sociálního pojištění, které 

umoţňuje, aby byli vyhledáni kdekoli v zemi pomocí počítačů. Brzy však tento systém bude 

nahrazen novým, globálním osmnáctimístným blokem číslic, které umoţní sledovat lidi 

mezinárodně. Taková planetární síť umoţní iluminátskému Novému světovému řádu, 
Organizací spojených národů kontrolované světové vládě přidělit kaţdému jednotlivci na 

zemi jedinečné identifikační číslo, za účelem sledování a kontroly. Tento osmnáctimístný 

číslovací systém se bude skládat ze tří skupin po šesti číslicích: 6-6-6! 

Je to náhoda? Ne! Není, pokud věříte proroctví Bible. Vloţení tohoto čísla pod kůţi na pravé 
ruce, jak Bible předpovídá ve Zjevení 13:16-18, je nyní prakticky skutečností! Jednotlivci, 

takto očíslovaní, mohou být ihned identifikováni, sledováni a kontrolováni při všech svých 

pohybech a činnostech kdekoli na světě! 

Tato technologie nepochybně povede k univerzálnímu systému totalitního zotročení pod 
computerizovanou, globální, ekonomickou sítí elektronického otroctví. V tomto 

přicházejícím BEZHOTOVOSTNÍM PLATEBNÍM SYSTÉMU nikdo nebude schopen nic a 

nikde NAKUPOVAT NEBO PRODÁVAT bez globálního biočipového "ZNAMENÍ" Nového 

světového řádu na své pravé ruce nebo na čele (znamení Šelmy). 

Biočip bude činitelem, pomocí něhoţ budou registrovány všechny finanční transakce. Bez 
něho nebude dovoleno ţádné transakce provádět; nebude ţádný příjem, ţádná potrava, 

ţádné přístřeší. Jakmile jednou bude zaveden univerzálně, Satanův systém totálního 

elektronického zotročení bude uvalen na všechny občany Nového světového řádu. Nikdo 
nebude vyjmut z povinnosti nosit jeho "ZNAMENÍ bez toho, aby musel čelit rozsudku 

smrti... opravdová situace "DĚLEJ NEBO ZEMŘI"! 

Můj dobrý přítel Allen Woodham má pravdu. Jsem si naprosto jistý, ţe aţ si přečte tuto 

knihu, Projekt LUCID, bude ještě více přesvědčen neţ kdykoli předtím, ţe příchod této 
temné technologie a zřízení masívní, globální počítačové sítě, naplánované pro LUCID, 

postaví lidstvo do situace "Dělej nebo zemři." 

 Je třeba mít prorockou jasnozřivost 

Je politováníhodné, ţe velká většina Američanů a občanů ostatních zemí světa zahyne, 

protoţe nevlastní prorocké vědomosti a předvídavost nutnou pro přeţití. 

George Orwell ve své klasické novele 1984 o Velkém Bratrovi a totalitním státě si všímá, ţe 

existuje jen málo lidí, kteří jsou bdělí a ostraţití před machinacemi a manipulacemi vládců. 
A tak se lidé jako celek stanou z důvodu nevědomosti, apatie a popírání skutečnosti obětí 

kolosálního spiknutí: 

Lidé mohli být přinuceni přijmout nejkřiklavější znásilnění skutečnosti, protoţe nikdy plně 

nepochopili nenormálnost toho, co po nich bylo poţadováno a dostatečně se nezajímali o 

věci veřejné, aby si povšimli, co se děje (26). 

Jak vzrušující a spásné je proroctví Bible! Ti, kteří věří Boţímu Slovu, mají obrovskou 

výhodu proti mnohonásobnému stádu "jednoduchých" (tj. nevědomých a oklamaných) lidí, 

kteří popírají Písmo. Člověk, který je schopen rozlišovat, který se spoléhá na to, ţe Bible 
vidí přicházející zlo dopředu, moudře nachází ochranu pod křídly Nejvyššího. Jak je psáno, 

"Moudrý člověk předvídá zlo a ukryje se, ale hlupáci jdou dál a jsou potrestáni." (Přísloví 

22:3)

 



KAPITOLA 5. 

  

Tajemství znamení Nového věku 

 Stane se implantovatelný biočip, propojený s celosvětovou řídicí sítí LUCID, základem pro 

záhadné, avšak ďábelské Znamení Šelmy? Zdá se, ţe je moţné, dokonce pravděpodobné, ţe 
se toto tvrzení ukáţe jako pravdivé. Ale, jak uvidíme, elitáři, kteří nyní ovládají americkou 

vládu a Organizaci spojených národů mají pro nás připraveny i jiné technologické systémy, 

které mohou tvořit označovací systém. 

Martin Anderson, bývalý Reaganův pobočník, který je nyní starším odborným asistentem v 
Hooverově výzkumném institutu na Stanfordově univerzitě v Palo Alto, Kalifornie, je mezi 

těmi, kteří nejvíce varují veřejnost před ohroţením soukromí a bezpečnosti jednotlivců 

takovými high tech nástroji, jako jsou Smart I.D. karty a biočipové implantáty. V článku, 
publikovaném v San Jose Mercury News, který je distribuován celonárodně, Anderson 

tvrdil: "Pokud toto hnutí, vnucující Američanům národní identifikační kartu, nebude rychle 

zastaveno, můţeme být svědky konce soukromí ve Spojených státech. Všichni budeme 

označeni jako mnoho ryb." (1) 

V The Washington Times Martin Anderson dále stupňuje své varování před nebezpečím 

zneuţití, kdyţ nabádá Američany, aby nevěřili růţovým předpovědím politiků a byrokratů, 

ţe navrhované I.D. karty a biočipové implantáty by udělaly ţivot hezčím, pohodlnějším a 

bezpečnějším pro občany. Anderson řekl zlověstným tónem, ţe: 

Tento nepatrný mikročipový transpondér je jako technologické tetování a je mnohem 
efektivnější neţ čísla, jimiţ nacisté nesmazatelně označovali na paţi své oběti v 

koncentračních táborech… 

V principu není rozdíl mezi tím, být přinucen nosit mikročip v plastické I.D. kartě ve vaší 

peněţence a malým transpondérem vsazeným do vaší paţe. Princip, ţe Velký Bratr má 
právo vás sledovat, je v obou případech zřejmý. Jediným rozdílem těchto dvou technik je, ţe 

v druhém případě máte čip pod kůţí (2). 

Andersonův závěr v jeho aktuálním článku zní jako váţné varování. "Jakmile pošpiníte 

myšlenku soukromí," poznamenal Anderson, "Všechny druhy inovací vládní kontroly jsou 
moţné. Nepřišly na mysl ani Aldousi Huxleyovi, kdyţ psal svůj mrazivý román Brave New 

World (Báječný nový svět)." (3) 

 Reagan upustil od myšlenky identifikačních karet 

Byl to Martin Anderson, kdo ve své knize Revolution odhalil, ţe za Reaganovy 

administrativy v 80. letech několik vysokých vládních úředníků nabádalo prezidenta 

Reagana, aby zavedl mikročipové národní I.D. karty. Důvodem pro tento návrh bylo to, ţe 

takový systém by pomohl zamezit ilegálnímu přistěhovalectví (4). 

Ale Anderson, který v té době byl domácím poradcem prezidenta a seděl na této schůzce, 

nahlas promluvil a dal skupině přítomných politiků námět k přemýšlení. 

"Chtěl bych vám navrhnout jiný způsob, o němţ si myslím, ţe je mnohem lepší," řekl jim 

ironicky, avšak s váţnou tváří. "Je to mnohem levnější, nedá se to padělat. Je to velmi 

lehké a nemůţe se to ztratit. Je to dokonce vodovzdorné." (5) 



"Všechno, co musíme udělat," pokračoval Anderson, " je vytetovat identifikační číslo do 

paţe kaţdého člověka." (6) 

Anderson však tím chtěl cosi naznačit. Naráţel totiţ na tetování obětí nacistů v 

koncentračních táborech. Ti, kteří přeţili, mají dodnes toto tetování znát. Jeho slova na 

přítomné zapůsobila jako blesk z čistého nebe. 

Pan Anderson popsal ohromenou reakci přítomných následovně: "Několik lidí u stolu 

zalapalo po dechu. Dva členové vlády vypadali, jako kdyby dostali pohlavek. Po dlouhou 

dobu nikdo nic neřekl." (7) 

Vnitřní tajemník James Watt potom vysvětlil aspekt, který cítil jako důleţitý pro 

konzervativní křesťany: Identifikační tetování je povaţováno za Znamení Šelmy (Antikrista), 

zmiňované ve Zjevení 13:16-18. Někteří křesťané se dívají na vládní identifikační karty jako 
na první krok k identifikačnímu tetování. Konzervativní křesťané, poznamenal Watt, tvořili 

rozhodující základ pro Reaganovo volební vítězství. 

Ronald Reagan, dokonale prozíravý politik, který přiznal, ţe věří proroctví Bible, tuto 

námitku přijal. Potom utišil kabinet a návrh na zavedení I.D.karty smetl se stolu 

sarkastickou poznámkou: "Moţná bychom měli označit všechna batolata." (8) 

 "Čip ve vašem uchu" 

Za Reaganova působení v Bílém domě se jiţ nikdy neobjevil další návrh na zřízení systému 
identifikačních karet. Ale v roce 1993, se zvolením Billa Clintona prezidentem Spojených 

států, začala váţná kampaň propagující a naléhající na americký lid, aby přijal high tech, 

elektronicky vypolstrovaná pouta I.D. karet a biočipů. 

Jednou z Clintonových poradkyň, podporujících biočipové "znamení", je dr. Mary Jane 
Englandová, členka zhoubné, socializující iniciativy péče o zdraví Hillary Clintonové. Ve 

svém proslovu na konferenci, sponzorované počítačovým gigantem IBM, která se konala v 

Palm Springs, Kalifornie, v roce 1994, nejenţe podpořila myšlenku povinného zavedení 

národní I.D. smart karty, ale šla ještě dál: 

Smart karta je báječná myšlenka, ale mnohem lepší by bylo zavést něco, čemu já říkám 

"čip ve vašem uchu", který by umoţnil přístup k vašim zdravotním záznamům bez ohledu 

na to, kde se nacházíte, dokonce i na pohotovosti v bezvědomí bychom měli přístup k těmto 
zdravotním záznamům. Potřebujeme jít dál neţ je úzká computerizace smart karty a 

skutečně plně vyuţít technologii, kterou máme k dispozici (9). 

Nemyslete si, ţe pouze Clintonovy klony a liberální demokraté stojí za nekalými snahami 

označit nás čísly, zotročit nás prostřednictvím technologického tetování a sledovat nás 

vševidoucím počítačovým systémem. Satan není registrovaný Demokrat; on je stejně 
šťastný, kdyţ můţe působit i prostřednictvím Republikánské strany. Vzpomeňte si na 

diskusi na prezidentské konferenci kabinetu za Reaganovy éry. 

Jedním z oddaných členů Republikánské strany, který aktivně agituje za zavedení systému 

národních I.D. karet, je kalifornský guvernér Pete Wilson. Wilson opakovaně papouškoval 
volání liberálních demokratů po povinném zavedení I.D. smart karet. Wilson, jako mnoho 

dalších, se zaklínal strašákem vzrůstajícího imigračního problému. Systém I.D. karet je 

nutný k zastavení ilegálního přistěhovalectví, říká guvernér, který se připojil k této 
pokrytecké kampani za povinné I.D. karty kalifornských senátorek za Demokratickou 

stranu Diany Feinsteinové a Barbary Boxerové (10). 



Je imigrační krize skutečně vhodnou záminkou Velkého Bratra k zaraţení našich osobních 
práv a svobod? Enriqueta Ramosová, zástupkyně Orange County Community College (Los 

Angeles), vyslovila oprávněné varování poté, co se informovala na návrh Wilsona, 

Feinsteinové a Boxerové. "Národní identifikační karta by mohla přivést Kalifornii na 

nebezpečnou cestu," řekla Ramosová. "Vytvoří to neonacistický stát v USA, kde se bude 
poţadovat, aby jeden na druhého donášel. Věřte, ţe dalším krokem bude označení 

aplikované přímo na naše těla." (11) 

 Sen o planetární diktatuře 

Ramosová a další lidé, kteří se staví proti povinným I.D. kartám, lidské kontrole a 

označovacím systémům, moudře vidí tyto dotěrné, soukromí ničící přístroje, jako návrat éry 
nacismu a krutých a brutálních koncentračních táborů. Nikdy bychom neměli 

zapomenout, ţe leninisté a stalinisté v komunistickém Rusku a jeho podrobených 

republikách byli stejně brutální a krvaví, pokud nebyli ještě horší. Sovětský svaz měl své 
identifikační karty - a "nové" Rusko je má dosud! To samé platí pro maoistickou rudou 

Čínu i pro dnešní údajně osvícenější Čínskou lidovou republiku. 

V průběhu celé historie všichni tyrané, jakékoli barvy nebo ideologie, touţili po moci a 

kontrole, kterou tyto I.D. karty umoţňují. Ale v minulosti hrozní diktátoři a masoví vrazi 

měli k dispozici pro své krvavé operace pouze metody nízké technické úrovně. Nyní však, 
na prahu 21. století, věda umoţnila zkonstruovat síť LUCID, představila implantovatelný 

biočip a slibuje, ţe brzy nám dodá další pokročilé systémy kontroly. Jak blaţeně rozechvělí 

by museli být Hitler, Lenin, Stalin nebo Mao Tse Tung v dnešní době, kdyby mohli vyzbrojit 
své přisluhovače těmito báječnými high tech hračkami pro identifikaci, sledování a ovládání 

státem vlastněných otroků neustále se zvětšující globální kolonie. 

Projekt LUCID Národní bezpečnostní agentury, s celým svým technologickým 

čarodějnictvím je snem o budoucnosti planetárních diktátorů a noční můrou všech 
křesťanů a vlastenců. Bible Svatá předpovídá, ţe jednoho dne se náhle na scéně objeví 

planetární diktátor, touţící po krvi, který, posilován ďábly, jeţ jej vlastní, odvede svoji 

špinavou práci. 

Svět je jiţ v tento moment připravován na příchod Antikrista a, pokud se tento trend udrţí, 

potom chmurný den jeho nástupu k moci jiţ není daleko. 

 Jednosvětovou vládu povede Antikrist 

Moţná nejděsivější a nejmrazivější pasáţí Knihy Zjevení je Zjevení 13, které popisuje 
uchopení moci krvelačnou Šelmou, Antikristem, jejíţ číslo je 666. Bible odhaluje, ţe tento 

falešný "Kristus" se bude rouhat Bohu, rozpoutá válku se svatými a přemůţe je. Prorokuje: 

"Protoţ klaněti se jí budou všickni, kteříţ přebývají na zemi, jichţto jména nejsou napsaná 

v knize ţivota Beránka, toho zabitého od počátku světa" (Zjevení 13:8). 

Jsem přesvědčen, ţe se nacházíme na prahu období, kdy uvidíme tuto Šelmu ze Zjevení 

drát se k moci. Víme, ţe jakmile stane v čele jednosvětové vlády, bude krutě pronásledovat 

ty, kteří odmítnou pokleknout před Satanem. Proroctví Bible jasně říká, ţe Antikrist a jeho 
falešný prorok, světový náboţenský vůdce, který mu slouţí, bude mít obraz Šelmy vystaven 

v kostelích, synagogách a chrámech po celém světě. Kaţdý člověk potom bude nucen 

uctívat obraz Šelmy… nebo bude zabit (Zjevení 13:15). 

Antikrist Nového věku bude svou ţeleznou pěstí vyţadovat, aby kaţdý muţ, ţena a dítě na 

planetě přijal odporné Znamení: 



A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v sluţbu 

podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých. 

A aby ţádný nemohl kupovati ani prodávati, neţ ten, kdoţ má znamení aneb jméno té 

šelmy, aneb počet jména jejího. (Zjevení 13:16-17) 

V mém prvním národním bestselleru Mystery Mark of the New Age jsem odhalil 

znepokojivý, dokonce neuvěřitelný tajný Plán Iluminátů a jejich okultních vůdců k 

nastolení vlády Satana tím, ţe kaţdý z nás dostane toto temné a odporné Znamení. Zjevení 

13 dojde svého naplnění. 

Mystery Mark of the New Age je šokující odhalení tohoto skrytého Plánu, dát kaţdému 

Znamení Šelmy. V této knize cituji mnoho nejprominentnějších vůdců New Age a obnaţuji 

jejich pozoruhodný, přesto brutální projekt světové nadvlády. 

Mystery Mark of the New Age úplně vysvětluje, co Bible říká jak o obrazu, tak o Znamení 
Šelmy. Objevíte v ní, ţe někteří stoupenci New Age jiţ toto Znamení přijali! A dozvíte se, jak 

Satanovo jednosvětové náboţenství plánuje zařídit, aby kaţdý z nás ochotně Znamení 

Šelmy přijal. 

Ne, Šelma nebude muset nutit svět, aby ji uctíval, se zbraní v ruce. Pokud bude temný plán 
New Age úspěšný, kaţdá osoba na naší planetě bude s láskou opatrovat Znamení, které ji 

bude dáno na pravou ruku nebo na čelo. Lidé po tom budou zoufale touţit a dokonce 

budou stát v tisícihlavých zástupech před kostely, přeměněnými na centra uctívačů Nového 

věku jenom proto, aby měli moţnost přijmout Znamení. 

Ano, já vím - je to celé tak fantastické. Konec konců, kdo z nich přijme toto Znamení s 
plným vědomím toho, ţe to pro ně bude znamenat záhubu v podobě věčného pekelného 

ohně a zkázy? 

A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu 

jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, i tenť bude píti víno hněvu 
Boţího, víno, kteréţ jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před 

obličejem svatých andělů a před obličejem Beránka. A dým muk jejich vstoupíť na věky 

věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříţ se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a 

jestliţe kdo přijme znamení jména jejího (Zjevení 14:9-11). 

Přesto je většina lidí nevědomá o svém osudu a přijme Znamení. Proroctví Bible prokáţe 

svou pravdivost. Toto prokazuje svoji pravdivost jiţ nyní. Jsme na to připravováni mistry 

propagandy New Age a technikami kontroly vědomí. Satanistické symboly, jako je bezboţný 

trojúhelník a pěticípá hvězda, zaplavují naše televizní obrazovky; objevují se v časopisech, 
novinách a na obalech alb rockových skupin. Lidstvo je alchymicky indoktrinováno novou 

"změnou paradigmatu" a je připravováno na království Nového věku. 

Korporační pohlaváři pomáhají a usnadňují příchod Antikrista, někdy nevědomě, jindy 

vědomě. Vezměte si například nedávný inzerát Master Card, mezinárodní firmy prodávající 
kreditní karty. V Colorado Christian News redaktorka Joann Chiarello Brusová nedávno 

napsala článek s názvem "Velký Bratr je tady". Její článek je přinejmenším oči otevírající: 

Věděli jsme, ţe to přijde. Léta nám o tom vyprávěli. Povídali jsme si o tom, jaké to bude, jak 

to bude prodáváno a zaváděno. Přesto se nám zdá, ţe to přišlo příliš brzy. Minulý měsíc, 
kdyţ jsem byla v Arizoně, můj zeť viděl velmi zajímavou reklamu. Těsně předtím, neţ jsme 

šli do novin, byla tato reklama vysílána v Coloradu. Jakási ţena je vyobrazena v prázdné 

bílé místnosti. Ozývá se svištění a nad hlavou jí běţí text: sociální pojištění, bankovní účet, 

kreditní karta, řidičský průkaz, zdravotní politika, telefon, fax, atd. 



Hlas se ptá, "jak si to můţeš všechno pamatovat?" Potom si sám odpovídá, "Master Card 

pracuje na řešení. Nepatrný váleček." 

Kamera zaostří na ţenin hřbet pravé ruky; ona ji zvedne a vidíte na jejím ukazováčku vzor 

sloţený z bodů. Hlas říká: "Vaše osobní znamení". Potom hrdě prohlašuje, ţe toto vám 

Master Card přinese v budoucnosti! 

To je ale marketingová strategie! Nové znamení řešící problém zapamatování si všech těchto 

čísel. Ztráta nebo odcizení karty se stane problémem minulosti. Poloţte svůj prst pod 
skener a okamţitě víte všechny potřebné informace. Andrew řekl, ţe málem spadl ze ţidle, 

kdyţ viděl tu reklamu se "znamením". Ačkoli všechny známky napovídají, ţe nejsme jiţ 

daleko od této technologie, Andrew neočekával, ţe uvidí reklamu na osobní znamení v 

televizi (12). 

 Je 666 svaté a posvátné číslo? 

Jak jsem uvedl v Mystery Mark of the New Age, okultističtí vůdci New Age dokonce začali 

říkat masám, ţe 666 je "svaté a posvátné číslo." Nabádají nás, abychom si v mysli vytvořili 

obraz falešného boha nebo bohyně a tento obraz uctívali. Ještě horší je to, ţe se zápalem 
mluví o přicházející velké iniciaci celého lidstva do mystéria náboţenství Nového věku. 

Vrcholem této iniciace, říkají, je získání Znamení. Po obdrţení Znamení, tvrdí tito falešní 

učitelé, se stanete boţskou bytostí. 

Nelze popsat, jaké jsem měl pocity, kdyţ jsem poprvé, s Boţí pomocí, začal odhalovat tento 

téměř nepředstavitelný a hrozný Plán. 

Skutečnost, ţe současná technologie poskytuje neomezené prostředky kontroly lidstva, 
předpovězené v Knize Zjevení, je jasnou známkou toho, ţe Antikrist je jiţ blízko svého cíle. 

Den, kdy se zmocní světa, je jiţ za dveřmi: 

I pohleděl jsem, a aj, kůň bílý, a ten, kterýţ seděl na něm, měl lučiště. A dána jest jemu 

koruna, i vyjel, přemáhaje a aby přemáhal (Zjevení 6:2). 

Šestá kapitola knihy Zjevení, z níţ je tato pasáţ, je naplněna prorockým významem. Zde 
vidíme čtyři děsivé jezdce apokalypsy. První je muţ na bílém koni, rychle následovaný 

jezdci na ryšavém, černém a šedém koni. Tito jezdci přinášejí kruté války, smrt, hlad, 

nemoci a mor, zničení ţivotního prostředí a další absurdní hrůzy. Je to obraz globálního 
teroru, zkázy a krveprolití, které se má objevit v posledních dnech před slavným návratem 

Jeţíše. 

 Příchod zachránce: Muž na bílém koni 

Všimněte si, ţe první jezdec přijíţdí na bílém koni. To naznačuje, ţe bude téměř všeobecně 

obdivován jako mírotvorce, zachránce, který přichází, aby zachránil lidstvo od prudkých 

krizí a neřešitelných problémů, před kterými stojíme. Jistě, naše planeta je dnes obléhána 
ze všech stran. Máme etnické spory a náboţenské čistky v Bosně; pouliční gangy a násilí v 

mnoha městech; všude hojně rozšířený kokain, heroin a další ilegální drogy; a šíření 

smrtelné epidemie AIDS. Také jsou to sporadické teroristické aktivity v Izraeli a Libanonu a 
arogantní drţení a brutální utlačování upoutaných republik v Rusku. Zatímco mnoho částí 

Afriky je ovládáno anarchií, kmenovou nenávistí a hladověním. 

Japonská burza a reálné hodnoty jmění se zhroutily. Hospodářský pokles v Evropě hrozí, ţe 

se změní na tragickou depresi. Na obzoru je finanční chaos. V USA se lidé obávají deficitu 
federálního rozpočtu, který se nejasně rýsuje jako zlovolný strašák, jenţ uchopí 

průměrného Američana za hrdlo a hodí jej do moře dluhů (14). 



Většina z těchto krizí je vytvářena ničemnými vládami, zvláště v Americe. Hlavní podíl na 
tom mají FBI, NSA, CIA, BATF a mnoho dalších agentur, které tajně financují a sponzorují 

domácí terorismus, komunistické buňky, neonacisty a skupiny typu KKK. 

Zvláště domácí terorismus je vládou vytvořené strašidlo, od něhoţ se očekává, ţe zaţene 

vyděšené masy do čekající náruče Velkého Bratra. V minulosti jsem o tom přinesl dostatek 

důkazů - například v mých videích "Fašistický teror se plíţí Amerikou" a "Krvavé skvrny na 
rukou vlády Velkého Bratra" - ţe policie Spojených států, gestapácký establishment, pod 

dohledem NSA, řídí doslova všechny teroristické skupiny světa. Bombový útok ve World 

Trade Center v New York City, masakr v Oklahoma City a mnoho dalších bylo plánováno a 

provedeno vládními přisluhovači (15). 

Výsledek byl předvídatelný: médii vyrobený pokřik z Kongresu a Bílého domu, aby byly 

přijaty "protiteroristické zákony". Tento proces, píše Bob Trefz v Cherith Chronicle, se 

nazývá "nastavení oprátky". Vysvětluje, jak to funguje: 

Způsob, jak tato oprátka pracuje, je následující. Návrh antiteroristického zákona poskytne 
prostředky proti těm, kteří se hodí do kategorie teroristů (nebo odpůrců tyranské vlády) a 

umoţní jejich uvěznění nebo deportaci těch, kteří dostanou nálepku jako "cizinci". 

Biometrická Národní ID karta rozpozná otisky prstů, obraz sítnice a/nebo kód DNA 

kaţdého občana národa. 

To poskytuje moţnost rozpoznání a sledování všech osob, které budou přinuceny nosit 
Znamení Šelmy. Od těch, kteří se podrobí biometrické identifikaci, můţe být poţadováno, 

aby o sobě při procesu kvalifikace jako "občané" podali všechny druhy informací. Ti, kdo se 

odmítnou podrobit, mohou být okamţitě označeni za "cizince", ne-občany, odpadlíky a stát 

se předmětem zadrţení nebo deportace. 

Těm, kteří znají dějiny středověku a španělské inkvizice a moderní dějiny 20. století a 

vyšetřovací metody Gestapa a Hitlerovu cestu k moci, připadají dnešní paralely s 

upevňováním moci policie v Třetí říši nápadné a zlověstné. Osobní cesty Ţidů do 
koncentračních táborů a táborů smrti začínaly registrací. Nyní se to velice jasně rýsuje na 

obzoru v Americe. 

Ţijeme v době analogické s dny útoků Hitlerových ostrých hochů na disidenty napříč celým 

národem, kdy jsou u nevinných lidí prováděny razie a domovní prohlídky a často je jim 
zabavováno a kradeno jejich vlastnictví. Ţijeme v době analogického uchopení moci 

exekutivou, zatímco se upevňují pozice národních policejních sil (16). 

S vládou, která úmyslně vytváří chaos a utahuje smyčku, a za takových tvrdých a 

nepřátelských okolností, jimţ v současné době musíme čelit, muţi a ţeny všude na světě 

volají po vůdci, hrdinovi, státníkovi, který by dal věci do pořádku - muţi na bílém koni. A 
mnoho lidí, inspirovaných tiskem, řízeným Ilumináty, poţaduje, aby byl u kormidla 

globální organizace. 

Zjevení nám říká, ţe muţ na bílém koni má luk: má vojenské prostředky, aby mohl zajistit 

mír. Také vidíme, ţe má korunu. Takţe musí mít politickou moc, aby mohl splnit svoji 

globální roli dobyvatele. 

Byly učiněny konečné kroky v této prorocké hádance pro jezdce na bílém koni, aby mohl 

předstoupit a zaujmout své osudné místo, jako nejšpatnější muţ v análech lidských dějin. 

Lidé na planetě Zemi jiţ byli vymýváním mozků a ohlupováním uvedeni do patřičného 

stavu. Jsou jiţ připraveni. Čas jiţ nadešel. 

  



Plán Organizace spojených národů 

Organizace spojených národů se stává středem jeviště dramatických událostí, které se nyní 
rozvíjejí. Její generální tajemník, Egypťan Boutros Boutros-Ghali, poţadoval, aby OSN 

dostala svou vlastní Světovou armádu. Globální mír, říká Boutros-Ghali, můţe přijít jedině 

z ústí pušky a z ohnivého ústí letecké střely. 

V kancelářích OSN se ozývají telefonáty z celého světa, úpěnlivě prosící, aby OSN pouţila 

svoji vojenskou moc a palebnou sílu k potlačení místních vzpour, povstání a násilností. 
Somálsko musí být nakrmeno, Irák zkrocen, Angola zpacifikována, etnické čistky v Bosně 

zastaveny a Jiţní Afrika vyléčena z rasové nesnášenlivosti. 

Někteří navrhují, aby OSN vyslala své modré barety do Los Angeles, Chicaga, Houstonu a 

dalších měst v USA v případě rasových nebo jiných výtrţností. Tvrdí přitom, ţe místním 

policejním sloţkám nelze věřit. 

V Rio de Janeiru aktivisté ochránců ţivotního prostředí na summitu o Zemi poţadovali, aby 

bohaté národy vybraly miliardy na daních od svých občanů. Peníze by šly do truhlic OSN a 

byly by darovány národům Třetího Světa, jejichţ ţivotní prostředí je údajně znečištěno 
Spojenými státy a dalšími Západními národy. OSN by rovněţ dostala moc udrţovat pořádek 

ve světě, bez ohledu na hranice jednotlivých států by trestala znečišťovatele ţivotního 

prostředí a vybírala pokuty od "viníků", globálních občanů. Ano, síly OSN se musí stát 

policajty, chránícími ţivotní prostředí planety Země. 

 Světová armáda OSN je již na dohled 

Pokřik, aby Organizace spojených národů měla svoji vlastní, stálou Světovou armádu 
dosahuje rozměrů epidemie. Nejdříve generální tajemník OSN Boutros-Ghali uveřejnil ve 

Foreign Affairs, propagandistickém časopise Rady pro zahraniční vztahy (CFR), plán na 

zřízení sil OSN. Potom jej podpořil George Bush tím, ţe poslal americké vojáky do Somálska 

pod patronací OSN. 

Nikdo jiný neţ sám velký řečník, bývalý prezident, nyní churavějící, Ronald Reagan, 

nedostal nařízeno od tajného bratrstva Iluminátů dělat propagandistické proslovy ve 

prospěch Světové armády OSN. Svou kampaň začal 4. prosince 1993 na Oxfordské 
univerzitě v Anglii. Bill Clinton se rovněţ nechal získat pro podporu pravidelné armády 

OSN. Mezitím Michail Gorbačov, loutka Nového světového řádu, pokračoval v podpoře linie 

OSN při svém kaţdém vystoupení na veřejnosti. 

Pokud Tajné bratrstvo své úsilí nezastaví, potom jiţ brzy armáda OSN dostane úplnou 

vojenskou kontrolní a vynucovací moc nad celou naší planetou. Elita plánuje udělat z kdysi 
hrdé armády, letectva, námořnictva a pobřeţní stráţe pouhé pobočky a atašé nové, globální 

sítě na udrţování mírů. Celý tento mocný arzenál přejde plně pod velení vůdců Tajného 

bratrstva a Ústava Spojených států se stane pouhým cárem papíru. 

 Jedině OSN to může udělat 

Problémy světa se zdají být nepřekonatelné. Jedině Jednosvětová vláda a dokonce 
sjednocené nové náboţenství to můţe zajistit, říkají "odborníci". Jedině neporazitelná moc 

Organizace spojených národů to můţe udělat. A tak ve Fultonu, Missouri, v roce 1992 

bývalý ruský prezident Michail Girbačov navrhl ustavení globální vlády. Ostatní světoví 

vůdci se k této myšlence okamţitě připojili. 



V roce 1996 na Světovém fóru v San Franciscu, pořádaném z iniciativy Michaila 
Gorbačova, se ozývalo podobné volání po světové vládě a sjednocení všech náboţenství 

světa. 

Je významné, ţe jedním z muţů, kteří navštívili Gorbačovovo fórum, byl miliardář Bill 

Gates, zakladatel Microsoftu, softwarové firmy, která poskytne internetovou kapacitu pro 

LUCID. 

 Potřebujeme Velkého vůdce: Antikrista 

Přirozeně tato povýšená, mocnější OSN, která bude strukturovaná jako Jednosvětová vláda, 
bude potřebovat vůdce, velkého vůdce, muţe neobyčejně kvalifikovaného pro roli hlavy 

globální armády, planetární IRS, mezinárodních policejních sil na ochranu ţivotního 

prostředí a zpravodajské sluţby Organizace spojených národů, podobné hanebné americké 
CIA a nechvalně známé KGB v Sovětském svazu. Měl by to být člověk autoritativní, přesto 

ochotný poţádat o radu a dbát mínění Rady moudrých. 

Věřte mi, ţe elitáři na nejvyšším stupni hierarchie Iluminátů mají svého muţe, pro pozici 

všemocného světového führera, jiţ vybraného. Není toto důvod, proč si jejich vlastní 
agentura, Rada pro zahraniční vztahy (CFR), vybrala své podivné, ale výmluvné, logo: 

jezdce na bílém koni? 

Logo CFR, jak je vyobrazeno na jejich čtvrtletníku Foreign Affairs, zobrazuje silného, 

prudkého, nahého muţe, jedoucího na nádherném bílem oři. Jezdec má útočně zvednutou 

pravici na znamení triumfu a vítězství. Ale podívejte se na záhadné gesto jeho ruky. 
Symbolizují muţovy prsty okultní znamení rohatého ďábla, el diablo, nebo je to pouhé 

zdání? 

Před čtvrtstoletím evropský vůdce Henri Spaak, později Generální tajemník NATO, jednou v 

momentě zoufalství a frustrace vyhrknul, "Jsme jiţ unaveni pomalým řešením našich 

problémů. Dejte nám muţe - ať je to ďábel nebo bůh - a my půjdeme za ním." 

Nyní, v těchto osudných posledních měsících před příchodem třetího milénia, kdy se 

blíţíme k roku 2000, se přání pana Spaaka stane skutečností. Jezdec na bílém koni právě 

přijíţdí. Povede posílenou a bdělou Světovou armádu a bude předsedat Organizaci 
spojených národů, která svým vševidoucím okem bude vrhat pronikavé pohledy do všech 

koutů světa. 

Americká Ústava, náš více neţ dvě stě let starý standard, je tiše odsunována stranou. 

Protesty amerických vlastenců je pohrdáno. Jednosvětová vláda, pro niţ Ilumináti pracují, 

je nyní v dohledu. Velký plán Svobodných zednářů a jejich Bilderberské skupiny je 

korunován úspěchem. 

Ale pozorně poslouchej: Slyšíš to, ozvěnu toho hrozného hlasu, který přicházel k apoštolu 

Janovi na ostrově Patmos před tak dávnými lety? Hlasu, který tenkrát odhalil velké 

tajemství: "I pohleděl jsem, a aj, kůň plavý, a toho, kterýţ seděl na něm, jméno bylo smrt a 

peklo šlo za ním." (Zjevení 6) 

 Jediný prostředek záchrany 

Kdo můţe uniknout Znamení a Šelmě Nového věku? Odpověď je odhalena v Písmu: Jenom 

ti, jejichţ duše jsou naplněny Duchem Svatým Ţivého Boha. 

To je ta zpráva, kterou Jeţíš Kristus, náš Spasitel, sděluje ztracenému světu, oklamanému 

učením New Age, velkou lţí Iluminátů. Bůh si přeje, aby nikdo nezahynul. Tak nás miluje, 



ţe nám dal svého jediného syna, aby zaplatil za naše hříchy. Ale nikdo z těch, kteří odmítají 

jeho lásku a bouří se proti Jeho Slovu, neunikne Šelmě a jejímu Znamení. 

Prosím, jděte na vedlejší cesty i na hlavní silnice a přesvědčujte kaţdého, koho potkáte, aby 

se obrátil k Jeţíši, neţ bude pozdě. Šelma se jiţ blíţí k naplnění svého osudu. Jako ztracené 

ovce budou miliony lidí následovat falešného mesiáše Nového věku směrem ke své zhoubě. 

Přesto Jeţíšova závaţná slova dosud znějí z hlubin staletí: 

Amen, Amen pravím vám: Kdoţ slovo mé slyší, a věří tomu, kterýţ mě poslal, máť ţivot 

věčný, a na soud nepřijde, ale přešel jest ze smrti do ţivota. (Jan 5:24) 

 

 

KAPITOLA 6. 

  

ISO 9000: Program na označení všeho mamonu na Zemi nadpřirozeným číslem Šelmy 

 "Ţádný nemůţe dvěma pánům slouţiti," řekl Jeţíš Kristus. "Nemůţte Bohu slouţiti i 

mammoně" (Matouš 6:24). Tím, ţe nám dopředu sdělil tento princip vlády, náš Pán objasnil 

skutečnost, ţe vyšší věci patří Duchu, zatímco věci pozemské - "mamon" - patří 

Protivníkovi. Bůh je nejvyšší a porazí Protivníka, ale podle své vůle dovolí Satanovi, aby po 

krátké období historie pokračoval ve svém díle. Bible nám tedy říká, ţe dokud se Kristus 
nevrátí, bude Satan "pánem tohoto světa". Pouze křesťané jsou vyňati z jeho moci. Je 

dočasným pánem země a všechny její produkty a zboţí (mamon) je ovládáno ďáblem skrze 

jeho lidské agenty. 

Jak je tudíţ příhodné, ţe planetární elitní dozorci přišli s neuvěřitelným, novým systémem 
úzkostlivé kontroly všeho světového mamonu. Tento systém se nazývá osvědčení ISO 9000 

a obkličuje kaţdého výrobce na zemi. Věřím, ţe program ISO 9000 bude významně 

napomáhat kontrole majetku lidstva a zboţí pomocí univerzální sítě LUCID. 

Co cifry "9-0-0-0" znamenají? V okultní numerologii je devítka nejzazším číslem zla. V čísle 
devět je obsaţeno a ukryto číslo 666! Okultní numerolog sečte jednotlivé číslice 6,6 a 6 a 

dostane číslo 18. Tyto číslice opět sečte a dostane číslo 9. Takţe jednociferné číslo 9 

obsahuje trojmístné číslo šelmy, 666. 

Tři nuly (O) budou pravděpodobně představovat hříšnou trojici Satana - tři otevřené kruhy, 

nebo sluneční tělesa. 

Můţe pak kód ISO 9000 představovat computerizovaný systém identifikace veškerého 

světového mamonu Šelmou 666, na jehoţ vlastnictví si činí výhradní nárok? 

 ISO 9000 se stane celosvětovým standardem 

Skutečně v kaţdé společnosti z kaţdého odvětví průmyslu se šušká o povinném programu 

ISO 9000. Očekává se, ţe brzy, do roku 2000, nebude moci nikdo na planetě vyrábět a 

prodávat své zboţí, pokud nebude mít osvědčení ISO 9000. 

V průmyslovém časopise American Papermaker Jackie Coxová píše: "ISO 9000 se stává 
minimálním standardem pro obchodování na světovém trhu pro 90. léta a pro příští 

tisíciletí." (1) Sue Jacksonová, konzultantka řízení kvality a technologického centra 



společnosti DuPont, dodává: "ISO 9000 je systém certifikace kvality, který společnosti 
budou muset mít, ať jsou to továrny nebo dodavatelé, pokud budou chtít obchodovat ve 

sjednocené Evropě, USA nebo jinde ve světě." (2) 

Jiţ více neţ 100 zemí na celém světě přijalo ISO 9000 jako svůj standardní systém kontroly 

kvality. Osvědčení ISO 9000 vzniklo v Evropě jako výsledek rozhodnutí Bilderbergerů, 

tajnůstkářské skupiny okolo 125 nejbohatších a nejmocnějších průmyslníků a bankéřů na 
zemi. Nejdříve to bylo "dobrovolné". Ale současný plán je, aby se do konce roku 1999 toto 

osvědčení stalo povinným. ISO 9000 se rychle stává základním poţadavkem pro obchodní 

styk ve všech národech světa. 

Nejbohatší podnikatelé hodlají přinutit kaţdého producenta - malého nebo velkého - 
opustit své místo na trhu, pokud se nepodrobí jejich plánu na registraci všech, kteří 

vyrábějí nějaké zboţí nebo mamon, na zemi. To přináší na mysl proroctví obsaţené v 

Zjevení 18, jeţ zaznamenává pád obchodního tajemství Babylonu: 

I zkřikl silně hlasem velikým, říka: Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem 

ďáblů, a stráţí kaţdého ducha nečistého, a stráţí všelikého ptactva nečistého a ohyzdného. 

I kupci zemští budou plakati a kvíleti nad ním; nebo koupí jejich ţádný nebude kupovati 

více: 

Koupě zlata, a stříbra, a drahého kamene, i perel, i kmentu, i šarlatu, i hedvábí. i 

brunátného roucha, i všelikého dřeva thyinového, a všech nádob z kostí slonových, i 

všelikého nádobí z nejdraţšího dříví, i z mědi, i ze ţeleza, i z mramoru, 

A skořice, i vonných věcí, a mastí, i kadidla, i vína, i oleje, i bělí, i pšenice, i dobytka, i ovec, 

i koní, a vozů, i sluţebníků, i duší lidských. 

I ovoce ţádostivá duši tvé odešla od tebe, a všecko tučné a stkvoucí odešlo od tebe, aniţ 

toho více nalezneš. 

Ti, kteříţ v tom kupčili, a jím zbohatli zdaleka stanou pro strach muk jeho, plačíce a 

kvílíce, a řkouce: Běda, běda, město veliké, kteréţ odíno bylo kmentem, a šarlatem, a 
brunátným rouchem, a pokryto bylo zlatem, a kamením drahým, i perlami; nebo v jednu 

hodinu zahynula tak veliká bohatství. 

I všeliký správce lodí, i všecko mnoţství lidí, kteříţ jsou na lodích, i plavci, a kteříţkoli svou 

ţivnost na moři mají, zdaleka stanou, a zkřiknou, vidouce dým zapálení jeho, řkouce: Které 

bylo podobné městu tomuto velikému! 

A sypouce prach na hlavy své, křičeti budou, plačíce a kvílíce, a řkouce: Běda, běda, město 
veliké, v němţ zbohatli všickni, kteříţ měli lodí na moři, z drahých věcí jeho; nebo jedné 

hodiny zpustlo. (Zjevení 18:2, 11-19) 

Takţe vidíme, ţe univerzální komerční systém volného obchodu není vůbec "volný". Je 

kontrolován. Tuto kontrolu zajistí ISO 9000. Jak potvrzuje jeden špičkový průmyslový 

odborník: 

Vládní agentury přijmou normu ISO 9000 za svůj standardní systém kvality. Americké 

Ministerstvo obrany (DOD), NATO a FDA oznámily, ţe hodlají přejít na ISO 9000, moţná s 

dalšími dodatečnými poţadavky (3). 

  



Požadována internetová registrace 

Jeden můj přítel, který pracuje na ministerstvu obrany, mi důvěrně sdělil, ţe "Vláda tvrdí, 
ţe do roku 2000 musí být všechny obchodní transakce prováděny přes Internet, 

prostřednictvím elektronické komerce." Mimoto můj přítel dodává, ţe "Federální vláda bude 

brzy poţadovat, aby všichni podnikatelé byli registrováni v systému CCR (Centralized 

Contractor Register = Centralizovaný podnikatelský registr)." 

To znamená, říká, ţe všechny osoby a společnosti, které provádějí obchody s vládou, musí 
být zaznamenáni v jejich registru a pouţívat TPN (Trading Partner Number = Číslo 

obchodního partnera). 

"Pokud nebudou mít toto číslo," varuje, "nebudou smět prodávat své produkty!" 

Představte si to! Ať vyrábíte police na knihy, šroubky, hodinky, kladiva nebo odpadkové 

koše, budete vytlačeni z trhu, pokud vaše výrobní zařízení - dokonce i v případě, ţe je to 
domácí dílna nebo garáţ - nebude mít certifikační značku ISO 9000. Dokonce i potom 

budete muset být registrováni a mít číslo obchodního partnera (TPN). Kromě toho po vás 

bude poţadováno, abyste všechny vaše obchodní transakce prováděli přes Internet a 
identifikovali je vaším registračním číslem. Víme jiţ, ţe Internet bude v budoucnu propojen 

se sítí LUCID. 

Velký nebo malý, kaţdý výrobce se musí podrobit tomuto systému, čímţ se naplní proroctví 

Bible, ţe Šelma "rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i ve 

sluţbu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých. Aby ţádný 
nemohl kupovati ani prodávati, neţ ten, kdoţ má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet 

jména jejího." (Zjevení 13:16-17) 

Rudolph G. Boznak, který pracuje u mezinárodní konzultační firmy, psal v časopise 

Industrial Engineering o jednom mezinárodním výrobci počítačů, který "bolestně objevil", ţe 
z důvodu ISO 9000 byly ohroţeny jeho prodeje v ceně 1,5 miliardy dolarů (4). Této 

společnosti pohrozili: Získej pro své výrobky ISO 9000, nebo jsi mimo! 

Zatímco společnosti, které včas rozpoznaly nevyhnutelné a snaţí se získat ISO 9000, se těší 

výhodám z jejího všeobecného přijetí. Jedna společnost, Intertek, se ve svých reklamách 
chlubí tím, ţe má "certifikaci ISO 9000." Plošný inzerát, otištěný v časopisech před pěti lety, 

hlásal: "S Intertekem nebudete odmítnuti na sedmi kontinentech." 

V tomto inzerátu Intertek vytrubuje následující zprávu: 

Intertek je jednou z prvních amerických firem s udělenou certifikací ISO 9000, 

sledovatelnou u členských států EC. To činí naši certifikační značku okamţitě 

rozpoznatelnou na celém světě. Stále více a více zemí je nuceno přejít na tento standard 
kvality, a tak naše osvědčení ISO 9000 bude stále podstatnější pro kaţdého, kdo vyváţí do 

ciziny. Se značkou Intertek si jméno vaší společnosti získá respekt a příleţitosti organizace, 

která má certifikát ISO 9000. Bez ní riskujete ţe budete odmítnuti na sedmi kontinentech. 

 Je uplatňován dohled prostřednictvím povinných auditů 

Z průmyslových publikací se můţeme dozvědět, jak program ISO 9000 funguje: 

Certifikační proces ISO 9000 pouţívá systém registrace třetí stranou, coţ znamená, ţe 
zplnomocněný nebo oprávněný soudní poradce provede nezávislý audit systému řízení 

kvality organizace. 



Společnosti musí předloţit důkazy, ţe jejich systém je zdokumentovaný… Jakmile je 
certifikace udělena, provádí se audit dvakrát do roka, aby se ověřilo, zda systém vyhovuje 

při systémových změnách a změnách poţadavků (5). 

Donald W.Marquardt, píšící do časopisu Management Review, říká, ţe získat osvědčení ISO 

9000 můţe být drahé: "Tento proces můţe trvat i rok a stát 100 tisíc dolarů nebo i víc." (6) 

Ale pokud certifikát ISO 9000 nemáte, můţe to být ještě draţší. Nakonec vám bude 

prodávat vaše zboţí zakázáno. Neil Maltra z Volvo-General Motors and Heavy Trucks 
oznamuje, ţe potenciálním obchodním partnerům bez ISO 9000, kteří chtějí obchodovat s 

jejich společností, říkají, aby šli jinam. Vysvětluje: "Potenciální dodavatel, který volá, je 

dotázán, zda má ISO 9000. Pokud řekne 'ne', my mu odpovíme, aby zavolal znovu, aţ 

certifikaci bude mít." (7) 

 Kdo stojí za ISO 9000? 

Kdo provozuje program Velkého Bratra ISO 9000? Časopis Training v článku s názvem, "Co 

byste měli vědět o ISO 9000", říká, "Standardy ISO 9000 byly vyvinuty v průběhu 80. let 

Mezinárodním úřadem pro standardizaci (ISO)." (8) 

Časopis Quality, další zdroj průmyslových informací, vysvětluje, ţe National Accreditation 
Council for Certification Bodies (NACCB), která má ústředí v Londýně, "je oficiální 

schvalovací autoritou pro registrační úřad třetí strany ve Spojených státech." (9) 

Avšak dva americké orgány, Americká společnost pro kontrolu kvality (ASQC), Milwaukee, 

Wisconsin, a Americký institut pro národní standardy (ANSI), budou mít skutečně 

absolutní a totální kontrolu nad celým procesem výroby a prodeje ve Spojených státech! Ale 

kdo jsou tyto organizace? Kdo je zaloţil? Kdo je řídí? Kdo jim dal jejich pravomoc? 

 Program "Six-Sigma Quality" 

Pro další rozsáhlou kontrolu nad světovým trhem zboţí, kromě programu ISO 9000, zřídili 

světoví průmysloví magnáti ještě další takzvaný "systém kontroly kvality". V obchodní sekci 

novin USA Today byl nedávno uveden článek nazvaný "Americké společnosti tlačí na 
kvalitu," v němţ redaktor John Hillkick vysvětluje, ţe největší firmy na světě nyní začínají 

vyţadovat něco, čemu říkají "six-sigma quality". (11) 

Mnohé z těchto obřích korporací, zapojených do prosazování programu six-sigma, jsou 

aktivními členy Rady pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise a dalších globalizačních 
organizací Nového světového řádu. Například Motorola vytvořila vnitropodnikový institut 

Six-Sigma Quality. Další korporace, které jsou aktivní v Six-Sigma Quality, jsou Eastman 

Kodak, L.L.Bean, IBM, Texas Instruments, Fuji a Digital Equipment. 

Co přesně termín "six-sigma" znamená? To skutečně nevím, ale toto neblahé číslo šest 

(anglicky six) tam jistě není "pro nic za nic", ţe? 

 Schválen globální čárový kód 

Dalším kontrolním zařízením, které se začíná pouţívat po celém světě, je čárový kód. Dnes 
vidíme jeho všudypřítomné pouţití na veškerém zboţí v supermarketech a ve velkých 

obchodních domech. Ale víte, ţe opět Ilumináti zaloţili mezinárodní organizace pro dohled 

nad standardizací a univerzálním zavedením čárových kódů? V roce 1991 přišla z Bruselu 
informace, ţe dvě organizace, Uniform code Council (UCC) a International Article 

Numbering Associatoin, navrhly nový standard čárového kódu pro pouţití v globální 



distribuci maloobchodního zboţí, průmyslových výrobků, komerčních, farmaceutických a 

dalších produktů. 

Dříve měl kaţdý národ svůj vlastní standard pro čárové kódování. Ale stále více komerčních 

odbytišť po celé planetě přijímá globální kódovací systém. 

 Světová obchodní organizace 

Nově zaloţená Světová obchodní organizace (WTO), vytvořená Kongresem, návrhem zákona 

GATT, utáhne ještě více šroub ISO 9000, six-sigma a systému univerzálního čárového 

kódu. Skutečně se řítíme do temné éry, v níţ nikdo nebude moci nakupovat nebo prodávat, 
pokud nebude mít znamení, jméno nebo číslo šelmy. Proroctví Bible se naplní okázalým 

způsobem. 

V kombinaci s Univerzální biometrickou kartou a globálním systémem lidské kontroly, pod 

projektem LUCID, poskytne ISO 9000 přicházející Světové vládě prostředek všeobecné 
kontroly. Všechno, co máme a vlastníme - dokonce i soukromí našich těl - bude patřit 

Šelmě. 

 

KAPITOLA 7. 

  

Krvavé peníze: zisky korporací a vytváření lidských kyberotroků 

  

Blíţíme se rychle k období totálního zotročení lidstva v Technoronickém věku? Jak jsem 

odhalil v Circle of Intrigue a dalších knihách, lidé, kteří tvoří vnitřní kruh Iluminátů, mají 

globální plán. Zdá se, ţe při uskutečňování tohoto plánu plně spolupracují s největšími a 
nejmocnějšími korporacemi na této planetě. Největší telekomunikační koncern na světě je 

gigant mezi giganty, AT&T. AT&T bude jistě hrát významný part na Informační 

superdálnici, která je nyní vytvářena na podporu Projektu LUCID. 

Nedávno bylo oznámeno, ţe se dělí na tři samostatné společnosti. Jedna z nich - společnost 
dříve známá jako Bell Laboratories - byla čerstvě přejmenována na Lucent Technologies. 

Ale má toto nové dítě AT&T rohy? Je jméno Lucent nějakým způsobem spojeno se jménem 

Lucifer? Můţe tomu být tak, jak se domnívá jeden spisovatel, ţe Lucent znamená Lucifer's 

Enterprise (tj. Luciferův podnik)? 

V Bibli je Lucifer titulován jako "syn úsvitu". Prý často přichází v přestrojení jako "anděl 
světla". Ve starověku byl pohany uctíván jako "Sluneční bůh, Osvícený nebo Bůh světla". V 

moderní době skupiny New Age a Svobodných zednářů pokračují v této starověké glorifikaci 

Lucifera. Jednou prominentní organizací New Age je Lucis Trust. Její zakladatelka, Alice 
Baileyová, oslavovala rohatého jako "nositele světla", "zářící bytost". On je, vytrubovala, 

"Iluminátor" lidstva. 

Jelikoţ globalistická okultní skupina Alice Baileyové, Lucis Trust, uctívá Lucifera jako 

"Iluminátora lidstva", stejně jako Svobodné zednářství ve svém egyptském náboţenství, 
věřím, ţe pravý význam jména Lucis je Lucifer plus Isis (Isis byla nejvyšší bohyní v Egyptě). 

O tom, ţe ve slově Lucis je obsaţeno slovo Lucifer, svědčí fakt, ţe Lucis Trust byl zaloţen v 

roce 1922 jako Lucifer Publishing! 



 Lucent znamená "vyzařující světlo" 

Nyní pečlivě čtěte úryvek z článku, publikovaného 6.února 1996 v USA Today, pod názvem 

"AT&T pojmenovala své dítě jako Lucent": 

Společnost bez jména jej nakonec dostala. AT&T bude nazývat společnost vyrábějící 

přístroje, která vznikla rozdělením telekomunikačního giganta na tři části, jako Lucent 

Technologies. Lucent? To jméno znamená vyzařující světlo nebo jasný - přestoţe má málo 

společného s výrobky firmy - telefonními přístroji. 

AT&T pojmenovala společnost v pondělí na zasedání správní rady. Ta plánuje nabídnout 
akcie společnosti Lucent letos na jaře. AT&T doufá, ţe jméno a logo - jednoduchý rudý 

kruh - osvítí povědomí o nové společnosti. 

Všimněte si především prohlášení, ţe jméno nové, rozdělením vzniklé, korporace Lucent 

znamená "vyzařující světlo". Logo pro novou, mocnou korporaci je rudý kruh s hrubým 
okrajem. Má poslední kniha Circle of Intrigue (Kruh intrik), odhalující Ilumináty, vrhá 

světlo na pravý a skrytý význam ohnivého, hadovitého kruhu. Mezi zdroji, citovanými v mé 

knize, je Hislopovo klasické pojednání The Two Babylons. Hislop píše: "Ve starověkém 
Babylonu král… typu Antikrista... byl oslavován jako Sluneční bůh... Iluminátor 

materiálního světa… Osvětlovač lidských duší." (1) 

Pro okultisty představuje kruh jejich satanské boţstvo, velkého a obávaného Slunečního 

hada. Ţhnoucí, rudé slunce nebo kruh je jeho obraz. Písmo jej zjevuje jako "velkého rudého 

draka" a jeho globální systém jako šarlatovou šelmu (Zjevení 12:3 a 17:3-5). Jak zajímavé, 

ţe logo Lucent Technologies je rudý kruh! 

Ve výše uvedené citaci z článku v USA Today je úchvatná tato věta: "AT&T doufá, ţe jméno 

a logo - jednoduchý rudý kruh - osvítí povědomí o nové společnosti." 

 Shoda okolností? 

Moţná, ţe AT&T zvolila nešťastné jméno svého nového dítěte (Lucent = Lucifer?) náhodou. 

Bez konečného důkazu nemůţeme s jistotou tvrdit, ţe šlo o zlý úmysl. Je moţné, ţe tento 
podivný okultistický jazyk a terminologie, kterou AT&T pouţil a jíţ citovaly noviny USA 

Today - fráze jako "osvítí povědomí" nebo "vyzařující světlo" - jsou náhodné. Ale v 

kombinaci s tím, ţe AT&T za logo zvolila ohnivě rudý kruh, tak převládající a významný 
symbol u pohanských a jiných temných kultur, to skutečně vyvolává otázky a váţná 

podezření. 

Na podporu tohoto podezření den předtím, neţ jsem si přečetl v USA Today toto oznámení, 

obdrţeli v Living Truth Ministers telefonát od jednoho manaţera AT&T, který je křesťan. 

Vyjádřil zděšení, ţe jeho společnost udělala takovou věc. Tento muţ kategoricky odsoudil 
rozhodnutí AT&T slovy: "Mnoho zaměstnanců společnosti má podezření, ţe zvolené jméno 

Lucent má luciferský význam." 

Křesťanský badatel Des Griffin, autor Fourth Reich of Rich, Descent Into Slavery a dalších 

knih, ve své vynikající publikaci Midnight Messenger nedávno vyjádřil svůj hluboký zájem o 
volbu názvu a loga společností AT&T pro svou pobočku. Zvláště si všímá skrytého významu 

této symboliky: 

Ti, jimţ je známa okultní symbolika a symbolika hnutí New Age, pochopí, co se zde 

zdůrazňuje. Vůdci ukrývají své záměry v symbolech, a čím vyšší stupeň zasvěcení a větší 
znalosti jedinec má, tím více chápe, jaká skutečná zpráva je pomocí těchto symbolů 

předávána. 



Jeden význam rudého kruhu je "nepřemoţitelné slunce" (které je jiţ řadu let odhaleno v 
rudém "O" v logu firmy Mobil). O slunci se věří, ţe je dárcem a udrţovatelem všeho ţivota. 

Pro zasvěcené světlo z tohoto slunce představuje - ve svém hlubokém významu - Lucifera. 

Jméno Lucifer označuje v Latině světlo, stejně jako slovo "Lucent". 

Dalším zjemněním této doktríny, která je dodnes před lidmi tajena, je, ţe světlo znamená 

vědomosti. Jak se věřilo ve starověku, ti, kdo mají vědomosti, jsou ostatním nadřazeni, a 
tudíţ ctihodní a oprávnění své znalosti pouţít k ovládání a řízení těch, kteří tyto znalosti 

nemají. Tito ubozí, neosvícení chudáci mohou být ovšem vděční, ţe mají takové laskavé 

vůdce, kteří od nich vymáhají daně a udrţují je v chudobě. 

Ještě hlouběji v této doktríně je myšlenka, ţe lidé jsou svými vlastními bohy, a ţe lidské 
vědění a intelekt sám o sobě je náš zachránce a vládce. Podle toho, co všechno má být nyní 

lidem odhaleno, lze usuzovat, ţe se nacházíme v kritickém bodě obratu. Ti, kteří se řídí 

touto doktrínou a naučí se chápat smysl symbolů a konvencí, budou odměněni, zatímco 
ostatní, přestoţe někdy mají větší talent a schopnosti, jsou při povyšování a uznání 

opomíjeni… (2) 

 Prázdná nádoba bude naplněna 

"Nejdůleţitější skutečností v tomto hmotném světě," říká Des Griffin, "je, co se stane s 

našimi ţivoty, rodinami a kariérou." Naše rodinné ţivoty, pokračuje, jsou hluboce 

poznamenány naší kulturou, a je zřejmé, ţe Lucent má v úmyslu ovlivnit naši kulturu. 

Griffin vysvětluje: 

Podle Bell Labs News je Lucent "mnohými kategorizován jako prázdná nádoba." Bell Labs 

News říká, "Rozhodli jsme se pro Lucent, protoţe máme šanci tuto prázdnou nádobu 

naplnit hodnotami, výrobky a tímto způsobem si vzájemně pomoci." 

Ti, kdo vědí, jak AT&T pomáhala křesťanským zaměstnancům v minulosti, můţe ze slov 
CEO (tj. Chief Executive Officer = vedoucí výkonný úředník) tušit budoucnost. Abychom se 

zmínili alespoň o jednom příkladu: dělali velké těţkosti - vyhazovem nebo disciplinárními 

tresty - těm, kteří otevřeně neschvalovali homosexualitu. 

Prázdná nádoba - symbolická pro ţivoty mnoha Američanů v 90. letech - nemůţe být 
naplněna více výrobky, přesto se mnoho lidí dalo zlákat touto vidinou; a Lucent se snaţí z 

toho mít zisk. Jinými slovy, hodnoty, kterými si pan Schacht z AT&T přeje naplnit tuto 

"prázdnou nádobu" není z těch hodnot, o něţ by stáli následovníci biblického Boha a Pána 

Jeţíše Krista (3). 

 Lucid, Lucent, Inferno: pekelné podobnosti? 

Stojí za zmínku, ţe jméno Lucent se nápadně podobá slovu Lucid, nebo L.U.C.I.D. 
Dlouholetý manaţer, který mi psal o svém zájmu o nový směr jeho společnosti, který se 

projevil novým jménem a novým logem - stejně jako personální politikou, orientovanou na 

New Age - mi pověděl, ţe upřímně věří, ţe pravým, i kdyţ skrytým významem jména Lucent 

je Lucifer's Enterprises (Luciferův podnik); jinými slovy Luc-ent. 

Jako na objednávku na podporu tohoto názoru ve dnech, kdy jsem od svého přítele z AT&T 

dostal dopis a materiály, jsem rovněţ obdrţel v poště od člena fakulty Angličtiny na 

Rochesterské univerzitě v New Yorku zprávu, kterou vydala společnost Lucent 
Technologies, v níţ nabízela svůj "síťový operační systém a programovací prostředí." Jméno 

tohoto nového produktu firmy Lucent překonalo moji představivost: Inferno. Ano, Inferno. 



Co víc, logo pro tento vtíravě nabízený produkt je slovo "inferno", vytištěné písmem ohnivě 

červené a sírově ţluté barvy, s roztřepanými hranami, obklopeným stoupajícím kouřem! 

Potom jsem se podíval na horní část reklamního letáku a objevil jsem tuto citaci z Dantova 

klasického díla Peklo: 

Den odcházel a stmívání volalo všechna pozemská stvoření k nočnímu tichu. Zatímco já 

sám jsem se připravoval k boji... 

Dantovo nesmrtelné dílo Peklo je vyprávění o pekle a o Luciferovi! A tak jsem se ptal sám 

sebe, "Neoznamuje tento reklamní leták firmy Lucent, ţe jejich nový produkt, určený pro 

spojení s globální počítačovou sítí Internet, je pekelného, Luciferova původu? 

 Elektronická Babylonská věž? 

Byl to Lucifer, pán pekla, kdo se skrze svého lidského sluţebníka, babyloňana Nimroda, 

vzepřel Bohu a usiloval o vytvoření Nového světového řádu postavením kolosální 

Babylonské věţe. Nimrodovo ohromné úsilí však bylo zmařeno, kdyţ Bůh stavitele uvedl ve 
zmatek tím, ţe způsobil, ţe si nerozuměli, protoţe kaţdý mluvil jiným jazykem. Nastal 

chaos. Jak kouzelné bylo číst v novinách společnosti Lucent o softwarovém produktu 

Inferno, kde Peter Bernstein, prezident Infonautics Consulting, chválil produkt firmy 
Lucent slovy: "Programové vybavení Inferno je konstruováno tak, aby z elektronické 

Babylonské věţe odstranilo chaos." 

Ponořil jsem se ještě více do materiálů Inferno a objevil jsem větu, ţe "Aplikace (pro 

Internet/počítač) pod operačním systémem Inferno jsou psány v novém jazyce nazývaném 

Limbo, který byl vytvořen speciálně pro programové prostředí Inferno." 

Limbo? Není to jiné označení pro očistec, který se nachází v niţším oddělení pekla, kde 

duše čekají na soud a potrestání? 

Dále jsem zjistil, ţe komunikační protokoly pro Inferno se nazývají Styx. V pohanské 

mytologii a náboţenství je styx synonymem pro pekelnou oblast podsvětí, kde sídlí čerti. 

Jinými slovy: peklo! 

 Temná zpráva? 

"Lucent... Inferno... Limbo... Styx!" Jakou podivnou a temnou zprávu, ptal jsem se sám 

sebe, se tento korporační gigant snaţí poslat? 

Potom jsem si ve firemních novinách Bell Labs News, společnosti Lucent Technologies, 

přečetl článek o jejich novém síťovém operačním systému, který mi věc poněkud osvětlil. 

Zde je část onoho článku, který napsal Patrick Regan, zaměstnanec Lucent Technologies, s 

názvem "Uvnitř Inferna": 

Dantova Boţská komedie, středověká báseň, která inspirovala tvůrce při hledání názvu pro 
svůj nový síťový operační systém Inferno, podrobně líčí metafyzickou cestu, která začíná 

procházkou peklem a končí vizí ráje. Příběh projektu Inferno je ve své výpravnosti, tématu 

a obsazení rolí poněkud skromnější, ale příběh končí šťastně. 

Při vývoji systému Inferno, od prvních návrhů aţ po jeho komerční vyuţitelnost, neuplynulo 
více neţ 13 měsíců. Postup urychlovala spolupráce mezi vynálezci systému a jeho 

realizátory. Představení systému veřejnosti se setkalo s pozitivní a nadšenou odezvou od 

průmyslových analytiků a ţurnalistů. V této souvislosti, dříve neţ Inferno bude moci 



přesvědčit zákazníky o své výkonnosti na trhu, Bell Labs News můţe nabídnout pohled 

dovnitř Inferna - na jeho koncepci, projekt a technologii. 

Interaktivita: Intraktivní televize (ITV) byla prvním komerčním cílem při tvorbě systému 

Inferno. Spolupráce mezi výzkumníky a lidmi, kteří mají blízko k obchodu, rozšířila 

základní myšlenku o to, co potřebuje trh, co můţe poskytnout síťová technologie a na co se 

má výzkumný tým zaměřit. 

Počátkem roku 1995, podle Dennise Ritchie, vedoucího výzkumu softwarových systémů, se 
malá skupinka setkala v Murray Hill, New Jersey, na výzvu prezidenta Bel Labs Dana 

Stanzione a Boba Martina. Potom technický náměstek pro síťové systémy s přítomnými 

diskutoval, jak mohou softwaroví výzkumníci poradit a pomoci vývojářům, kteří pracují na 

interaktivních TV systémech. 

Téma rozhovoru se z interaktivní TV brzy přeneslo na vymýšlení síťového operačního 

systému, který by umoţnil interaktivním aplikacím pouţít jakékoli médium, jakýkoli druh 

sítě a mnoho druhů komunikačních přístrojů, včetně osobních počítačů, TV set-top boxů, 
elektronických her, inteligentních telefonů a přenosných zařízení, jako jsou digitální diáře 

(4). 

Převedeno do běţného jazyka, síťový systém Inferno je konstruován tak, aby televizní 

přístroje, rozhlasové přijímače, telefony a ostatní elektronická zařízení mohla být 

interaktivní a připojitelná k síti LUCID! Dnes se ve svém obýváku sledujete a posloucháte 
televizi, ale jiţ brzy nastane doba, kdy někdo jiný a někde jinde bude, prostřednictvím 

vašeho televizního přijímače, sledovat a poslouchat vás. 

Velký Bratr jiţ na tom tvrdě pracuje. A vize George Orwella 1984 klepe na dveře. 

 Kruh Hadího krále 

Jak jsem vysvětlil ve své knize Circle of Intrigue, zatvrzelí 

okultisté, kteří vedou aktivity Iluminátů, uctívají svého pána Lucifera jako ohnivě 
červeného hada, který je symbolicky znázorněn jako kruh. Zde je ukázán nejvyšší znak 

Theosofické společnosti Heleny Blavatské, luciferské organizace z 19. století, která byla 

podhoubím pro vznik novodobé konspirativní skupiny známé jako Lucis Trust. 

Podívejte se pozorně na toto luciferské logo. Všimněte si hadího kruhu s korunou. Uvnitř 
kruhu je druhý, téměř skrytý, vnitřní kruh s uzavřeným znakem zvaným svastika. Tento 

vnitřní kruh, se svou svastikou, představuje exkluzivní, desetičlenný vnitřní kruh 

Iluminátů. To jsou Mudrci. Ti jsou v Circle of Intrigue odhaleni jako Luciferovi zvrácení 

vůdci - super bohatí elitáři, vedení svou šílenou hrabivostí, neukojitelným hladem po 

penězích, kontrole a moci. 



Tito muţi jsou prorocky popsáni jako "deset rohů" (viz Zjevení 13 a 17), kteří dohlíţejí na 
dnešní masívní, globální spiknutí. Jejich cíl: kataklyzmaticky vyčistit Zemi a "osvítit 

povědomí" u těch, kteří přeţijí, podstatně redukovat populaci do roku 2000 a oslavit jasný 

úsvit svého Nového milénia. 

  Nové kanceláře na Páté Avenue 666 

Výše jsem uvedl, ţe Lucent Technologies, pobočka AT&T, rovněţ přijala za své logo ohnivý, 

rudý kruh. Analyzovali jsme jméno Lucent samotné a zkoumali jsme rovněţ jeho pekelně 
pojmenované novátorské produkty. Je zde však jedna, ještě podivnější náhoda, naznačující 

spojení této korporace s Šelmou 666 a jejím globálním policejním počítačovým systémem 

LUCID? Skutečně je! 

Crain's (formálně Crain's New York Business) je jedna z nejvlivnějších a nejuznávanějších 
obchodních publikací v New Yorku. Je dychtivě čtena Newyorčany a lidmi z Wall Streetu. 

Ve svém červencovém vydání 1996, na straně jedna najdeme tuto překvapivou informaci, 

kterou zde doslova přetiskujeme: 

 Lucent hledá prostor 

Lucent Technologies, bývalá přístrojová divize AT&T s majetkem za 21 miliard dolarů, 
hledá na Manhattanu prostory. Společnost jiţ podepsala nájemní smlouvu na 40 000 

čtverečních stop na Páté Avenue 666, za nájem v odhadované výši 30 dolarů za čtvereční 

stopu, a nyní se rozhlíţí po dalších 150 000 čtverečních stopách ve Finanční čtvrti 

Manhattanu. Cushman & Wakefield Lucent zastupují. Realitní kanceláře - Sumitomo 
Realty na Páté Avenue 666 a Paramount Group ve Finanční čtvrti - jednají v jejich 

zastoupení. 

Co to je za mysl matoucí náhodu? Lucent Technologies, společnost s logem ve tvaru rudého 

kruhu, která nám prodává svůj úţasný, nový internetový software Inferno, přestěhovala své 
kanceláře na Pátou Avenue 666! Z knihy Zjevení víme, ţe číslo 666 identifikuje Šelmu. 

Číslo pět je v okultní a zednářské numerologii číslem smrti. Tak se opět ptám: Jsou 

všechny tyto věci pouhé náhody?… Nebo to jsou všechno důkazy, ţe Lucent Technologies je 

ve skutečnosti skupina vlastněná Ilumináty? 

 Báječný nový technotronický svět 

Dnes je identifikační systém Znamení Šelmy konstruován přímo před našimi zraky. 

Mezitím, pod bdělým dohledem Iluminátů, všechny světové vojenské zpravodajské, 

špionáţní a policejní agentury urputně pracují na vynálezech ještě účinnějších, 

elektronických, high tech okovech. Záměrem těchto dozorců je nahnat nás jako otroky do 

Báječného nového technotronického světa. Cílovým datem jejich projektu je rok 2000. 

Nejpřednější telekomunikační společnost na světě náhle vytvoří svoji výzkumnou a 

vývojovou pobočku, kterou pojmenuje Lucent Technologies. Budou novátorské mozky u 

ctihodné společnosti, historicky známé jako Bell Laboratories, nyní přejmenované na 
Lucent, aktivní při uskutečňování bezboţného úkolu Velkého Bratra nastolit 

technotronickou kontrolu? 

Budou prvotřídní vědci a inţenýři od Lucentu v první linii při vývoji pokročilých nástrojů 

lidské kontroly, které jsem zařadil do kategorie "černé vědy"? Bude Lucent Technologies 
napomáhat při vývoji odposlouchávacích zařízení, mikročipů, špehovacích a dozorných 

systémů, systémů umělé inteligence, virtuální reality, řízení robotů a dalších přístrojů, 

které nás přivedou do věku konečného Věku technotroniky? Bude hrát Lucent klíčovou roli 



při zavádění nových, high tech přístrojů a metod, které umoţní krutý systém finanční 

kontroly, prorokovaný v Boţí svaté Bibli? 

Můţe být docela dobře moţné, ţe muţi, kteří jsou nyní mozky za Lucentem a dalšími 

korporacemi, o nichţ zde byla řeč, nemají tušení o tom, jak se jimi stvořené "děti" - 

produkty jako Inferno, Limbo atd. - hodí do scénáře konce časů. Bez konečného a 

nezpochybnitelného důkazu nemohu tyto muţe označit jako vědomé a znalé agenty Zlého. 
Nicméně, Satan je více neţ schopný zneuţít dokonce ty nejupřímnější z nevědomých 

hlupáků a poskoků, aby vykonali jeho špinavou práci zde na Zemi. Představte si, jaké 

škody můţe napáchat s produkty vymyšlenými brilantními muţi, kteří těkají po halách a 

chodbách nejpřednější technologické laboratoře na světě! 

Co někdo můţe pokládat za komerční objevy, které se stanou pomocníky člověka, se 

nevyhnutelně změní na výrobky, které budou mít za následek jeho utlačování. 

 Spojování korporací: vytváření obrovských zisků 

Mé vyšetřování a komentáře, které se týkaly Lucent Technologies, pobočky AT&T, si 

nekladly za cíl zabývat se pouze jedinou americkou nebo mezinárodní společností. Ve 
skutečnosti, během posledních několika let, svět korporací zaznamenal překotný výzkum a 

vývoj pokročilých prostředků počítačového řízení. Dělají to především pro zisk - pomáháním 

Velkému Bratrovi při zavádění jeho ohromného, nového systému kontroly mohou vydělat 

úţasné jmění. 

Uvaţte například, co Roland Kane, vedoucí pracovník firmy Cubic Corporation nedávno 
řekl o jejich novátorských, high tech přístrojích, určených pro řídicí systémy. "Kdyby bylo 

po našem," řekl Kane, "implantovali bychom kaţdému za ucho čip jiţ v porodnici." (5) 

Podle časopicu Popular Science je Cubic Corporation pana Kana jednou z mnoha 

společností, které aktivně "posunují hranici smart karet - peněz budoucnosti." (6) Smart 
karty ovšem nejsou pouhým kouskem plastu - jsou to maličké, přenosné počítače. Smart 

karty, poznamenal Phil Patton z Popular Science, budou brzy tak futuristické, ţe "budou 

ověřovány biomorficky pomocí otisků prstů nebo obrazu duhovky." Bezhotovostní 
společnost roku 2000, zaloţená na vyuţití smart karet, můţe být jednou dokonce 

nahrazena, říká Patton, "čipem implantovaným pod naši pokoţku." (7) 

Ceny akcií Cubic Corporation vyletěly během posledních let nahoru jako raketa, coţ je jistě 

známkou toho, ţe informovaní insideři a prozíraví investoři vidí pole produktů pro 

kybernetické řízení jako prudce se rozvíjející oblast s vysokými zisky. Kdyţ byly akcie 
Lucent Technologies poprvé nabídnuty v dubnu 1996, jejich hodnota prudce stoupla o 13 

procent během jednoho dne, coţ byl na Wall Streetu rekord (8). 

Ale nic - dokonce ani nebetyčně vysoký kurs akcií společnosti Lucent - nemůţe dostihnout 

stratosferický vzestup akcií malé společnosti s názvem Comparator. Comparator je nová 
společnost, prodávající pokročilý typ biometrického identifikačního přístroje, který pracuje 

s otisky prstů. V květnu 1996 trţní záznamy Nasdaq ukázaly, ţe cena akcií této nepatrné 

společnosti vzrostly o neuvěřitelných 2 900 procent během tří dnů! 

Co víc, tento fantastický vzestup nastal uprostřed zpráv, ţe finanční poměry této 

společnosti jsou propastné! (9) 

Ačkoli Comparator, Cubic a Lucent zaznamenávají nárůst hodnoty svých akcií do 

nebetyčných výšin, nejsou v ţádném případě tyto tři společnosti jediné, o něţ se investoři 

perou. Takové společnosti, jako Fingermatrix, U.S. West, Scanpoint, Polaroid, Oracle, 

DataCard, Bloodhound Sensors, Identix, TRW, Harris, Gemplus, Microscan, Malco, Danyl, 



Cotag, Identicator, Trigon, Symbology, Fargo Electronics, Recognition Systems a desítky 

dalších prosperují. 

Velký Bratr zřejmě nešetří sliby o pohádkových ziscích a je více neţ ochotný tuto 

technologii rozšířit všude kolem. Prorokovaný kontrolní systém, který identifikuji jako 

Projekt LUCID, je budován - a rychle. 

 Pohltit celou Zemi 

Co bylo kdysi nemyslitelné, se nyní dostalo do sféry moţného - dokonce do oblasti reality. 

Lucent Technologies a tisíce dalších high tech výzkumných společností a středisek nás 
hbitě tlačí do brutální a děsivé éry, v níţ bude člověku zasazen konečný, prudký úder od 

jeho dozorců. Dělají to z důvodu honby za ziskem, někteří ani nechápou, ţe peníze, které 

vydělají, se jiţ brzy, aţ Velký Bratr začne "čistit" společnost, stanou "krvavými penězi". 

Biblickému proroku Danielovi byla ukázána vize právě z tohoto věku - Věku technotroniky, 
lidského otroctví. Danielova vize předvídala čtyři království šelem, které budou na Zemi 

vládnout v historické posloupnosti. Nyní jsme svědky a zaţíváme nástup posledního 

království, nebo světové moci - království čtvrté šelmy. 

Ano, prorokovaná Šelma z posledních dní se plíţí směrem k Jeruzalému. A co víc, zakládá 
svůj hnusný, dotěrný technologický systém po celé zeměkouli, vyplňujíc kaţdý kout, 

kaţdou škvíru svýma high tech očima a ušima, a svýma krvavýma, elektronickýma 

rukama. 

Jiţ velmi brzy všichni občané USA a skutečně celá Země se začne třást a chvět před 

nezastavitelným útokem této bezuzdné, technologické bestie: 

Řekl takto: Šelma čtvrtá znamená království čtvrté na zemi, kteréţ rozdílné bude ode všech 

království, a zţíře všecku zemi, a zmlátí ji, a potře ji. 

 "Protož bděte..." 

Jsi připraven na rychlý příchod čtvrté šelmy a jejích temných, technologických divů? Je 

tvůj ţivot v pořádku? Věříš pouze v Beránka Boţího, který ti poskytne ochranu a ţivobytí? 

Buď bdělý, buď střízlivý, buď ostraţitý, prorocké spisy varují: "Protoţ bděte; nebo nevíte, 
kdy Pán domu přijde, u večer-li, čili po půlnoci, čili kdyţ kohouti zpívají, čili ráno. Aby snad 

přijda v nenadále, nenalezl vás, a vy spíte." (Marek 13:35-36) 

 

KAPITOLA 8. 

  

Celosvětový projekt Iluminátů  

 Existuje globální spiknutí, jehoţ cílem je, aby kaţdý muţ, ţena a dítě dostalo osobní číslo a 

inteligentní identifikační kartu s integrovaným mikročipem? Jistě si vzpomínáte, ţe jsem v 

předešlých kapitolách předloţil nepopiratelné důkazy o tom, ţe síť LUCID, tak jak je 
navrţena, umoţní vytvořit celosvětový policejní stát. Nikomu nebude dovoleno uniknout 

jejím high tech poutům. 

Většina lidí je ţalostně a tragicky nevědomá, pokud jde o světové spiknutí elity a skrytý 

plán několika lidí, kteří vládnou na nejvyšším stupni této elity - jimţ říkám Ilumináti. Ale 



bývalý profesor Caroll Quigley z Georgetownské univerzity nevědomý nebyl. Věděl o tomto 
rozsáhlém spiknutí za účelem spoutání lidí celého světa, protoţe měl přístup k nejtajnějším 

záznamům. Quigley byl politickým učitelem prezidenta Billa Clintona a sám Clinton se v 

roce 1992 o tom zmínil během své nominační řeči na prezidenta USA v Madison Square 

Garden, New York City. Ve své knize Tragedy and Hope (Tragédie a naděje) Quigley odhalil, 
ţe cílem této monstrózní konspirace několika jednotlivců "není nic menšího, neţ vytvoření 

Světového systému finanční kontroly v soukromých rukou, který by umoţnil ovládnout 

politický systém kaţdé země a ekonomiky světa jako celku." (1) 

Caroll Quigley se bohuţel ztotoţňoval s cíli Iluminátů a jejich plán schvaloval. Později 
Arnold Toynbee, slavný britský socialistický historik, zabývající se světovými dějinami, 

rovněţ toto spiknutí viděl jako zvěstování dobra. Pro vývoj civilizace, prohlašoval, "musí být 

všechny nezávislé národy zbaveny své suverenity a podřízeny svrchovanosti globální vlády." 

(2) 

 Cílem je globální vláda 

Dokončení projektu LUCID rychle přesune Ameriku a národy celého světa pod křídla 

jednosvětové vlády, coţ bylo vytouţeným cílem světových federalistů, jako je Quigley a 

Toynbee. Rovněţ to vyplňuje vizi George Orwella o děsivé budoucnosti, jak ji vykreslil ve 

svém románu 1984. Jak řekl nedávno Francouz Jean-Marie Le Pen, předseda francouzské 
antiglobalistické strany Národní fronta, ve svém interview, skutečné nebezpečí nepřichází 

od teroristů a etnicky nesnášenlivých skupin, ale od globalistů a internacionalistů, 

snaţících se vytvořit celosvětový systém kontroly lidí: 

Je zřejmé, ţe nebezpečí komunistické nadvlády nad celým světem bylo nahrazeno 
nebezpečím globalistické a obchodní nadvlády. Tato ideologie směřuje ke světové vládě 

úzké finanční oligarchie, podporované Organizací spojených národů a různými 

mezinárodními podpůrnými agenturami. Stoupenci této nové světové nadvlády povaţují 
národy světa za své úhlavní nepřátele. Jakmile jí bude dosaţeno, potom přijde vláda 

"Velkého Bratra", popsaná v Orwellově románu 1984... 

Pan Le Pen vyslovuje varování a doporučení, na něţ bychom všichni měli brát ohled: 

Nenechme se v tom mýlit: Jsme svědky skutečného spiknutí za účelem vytvoření 

celosvětové moci, která lidi zbaví jejich národní nezávislosti. Věřím, ţe národ je dosud 
nejlepším politickým rámcem pro zajištění obrany, nezávislosti, bezpečnosti, identity, 

svobody a prosperity lidí (3). 

Síť LUCID bude protínat národní hranice. Bude povinně vyţadovat Univerzální 

biometrickou kartu - a nakonec implantovaný biočip - pro občany Francie, USA, Británie, 

Německa, Číny, Brazílie - čili pro občany všech států na zemi. Se svojí pamětí o kapacitě 
2000 stran, se svou schopností uchovávat všechny soukromé informace a transakce a 

propojením s globální počítačovou sítí, bude univerzální I.D. karta nevyhnutelně znamenat 

destrukci odvěkého systému národních států na zemi. Boţí Slovo říká, ţe Bůh bude "soudit 

národy". Ale Ilumináti Bohu vzdorují, a tak bude Babylonská věţ znovu postavena. 

To je ve skutečnosti skrytým záměrem globálních spiklenců. Randall Baer, bývalý 

významný vůdce a autor New Age, který se stal znovuzrozeným křesťanem a začal 

odhalovat toto masívní, elitářské spiknutí za účelem světové nadvlády, se o tom zmiňuje ve 

své knize Inside the New Age Nightmare: 

Tento program není nic menšího neţ úplné vyvrácení samých základů nejen Ameriky, ale 

celého světa. Takový plán volá po totální restrukturalizaci planetární civilizace do osvícené 

Jednosvětové federace, v níţ národní hranice a státní svrchovanost jsou druhotné a 



"planetární občanství" v "globální vesnici" je příkazem dne. Toto spiknutí nabízí světu, který 
zoufale potřebuje řešení váţných globálních problémů jako je zajištění světového míru, 

ekologie, odstranění hladu a podobně, své Velké řešení. Zde leţí Antikristův poslední svod, 

který nabízí světu (4). 

 Starověké kořeny spiknutí 

Ale jak můţe celosvětové spiknutí, takových nesmírných rozměrů, dosáhnout tak velkého 

úspěchu za tak krátkou dobu? Kromě toho počítačová revoluce trvá pouhých několik 
desetiletí. Odpověď je, ţe toto spiknutí má své kořeny ve starověkém okultismu. Spiklenci 

se jiţ mnoho století snaţí nastolit Jednosvětovou vládu, ale ve svém úsilí o završení jejich 

hrozného plánu nebyli dosud úspěšní. 

Nyní však byl nalezen chybějící díl - ingredience, která bude konečně korunovat jejich úsilí 
úspěchem. Počítač, přesněji - globální síť počítačů, je tímto mocným, dosud chybějícím 

dílem. S počítačovou sítí a jejími připojenými senzory získají schopnost nastolit totální 

kontrolu a zotročení světové populace. 

Jen málo lidí rozpoznává, ţe lidstvo je jiţ po celá staletí vedeno k okultnímu osudu pomocí 
něčeho, co zednářský učenec 33 stupně Manly P.Hall popsal jako Univerzální pohyb. Ve své 

knize The Secret Destiny of America (Tajný osud Ameriky) Hall upozorňuje na existenci 

Iluminátů - "osvícených lidských bytostí, sdruţených v Řádu hledání (Order of the Quest)." 

Tyto vysoce uvědomělé, osvícené bytosti, říká Hall, směrují svět stále hlouběji ke globalizaci 
a centralizované moci. Přesto, podotýká, "velké masy lidí ţijí, aniţ by měli potuchy o tom, ţe 

jsou součástí Univerzálního pohybu." (5) 

Univerzální pohyb? Je jeho součástí Projekt LUCID? Budou lidé všude na světě 

shromáţděni do temného a opuštěného, konsolidovaného koncentračního tábora 
kybernetického světa? Budou muţi, ţeny a děti nahnáni - prostřednictvím Univerzálního 

pohybu - do zamčených křemíkových klecí a sledováni pomocí biologických senzorů a 

computerizovaných stráţí? 

Můţe být tento pokus, strčit nás do křemíkových klecí pomocí mechanismu Univerzálního 

pohybu, potvrzen a dokázán? Existují o tom dokumenty a důkazy? 

Odpověď zní ano? Je snadné demonstrovat, ţe vlády celého světa jsou simultánně a s 

velkým nasazením zapojeny do zahnání lidstva do kotle LUCID. Vezměme si například 

poţadavek na povinné zavedení biometrických identifikačních karet. Od roku 1993 tucty 

vlád, ve vzácné shodě, iniciovaly národní legislativní a byrokratické programy, aby mohly 

své I.D. karty nacpat svému obyvatelstvu do krku: 

Holandsko: Byl vydán nový zákon, vyţadující, aby občané nosili identifikační karty 

neustále u sebe. Karta obsahuje číslo pojistky, jméno, adresu a národnost. Osoby, které se 

nemohou prokázat identifikačním průkazem, jsou zadrţeny a uvězněny (6). 

Singapore: V roce 1994 byl dokončen povinný program, aby byli registrováni všichni 
občané a byly jim vydány high tech, laserem tištěné I.D. karty. Podle australského Sunday 

Magazine, který vychází v Sydney, "Nová identifikace osob umoţní vládě udrţovat o svých 

občanech elektronický přehled." V tomto časopise se praví, ţe "Smart karta, velikosti 
kreditní karty, obsahuje fotografii, otisk palce, osobní detaily a strojově čitelný čárový kód, 

který zahrnuje osobní číslo drţitele a osobní údaje pro úřední kontrolu." (7) 

Japonsko: V novinách Japan Times z roku 1996 čteme: "Ačkoli ve Spojených státech 

panuje zuřivý odpor proti vydávání identifikačních čísel vládou, v Japonsku je podobný 

plán, prováděný japonskou vládou, uskutečňován úspěšně. Bude předloţen návrh zákona, 



který by měl být schválen v roce 1997, aby v roce 1999 měl kaţdý občan identifikační číslo. 
Číslo bude pouţito k identifikaci za účelem odvodu daní, voleb, pasové kontroly a mnoha 

dalších funkcí." (8) 

Kanada: V London Free Press, Ottawa se píše: "Ne kaţdý je nadšen nápadem premiéra 

Mike Harrise zavést národní identifikační karty... Nový konzervativní premiér řekl, ţe 

Ontario by mohlo mít karty s otisky prstů, které by byly pouţity pro zdravotní péči, řidičské 
oprávnění a sociální zabezpečení. Navrhl, aby Ottawa pouţila stejného čísla pro podpory v 

nezaměstnanosti a další sociální dávky." (9) 

Kanada se rychle stává high tech policejním státem a ve svých globalistických podnicích 

drţí krok se svým jiţním sousedem, USA. V časopise Biometrics Today bylo oznámeno, ţe 
Kanada a Spojené státy spolupracují na zavedení systému karet s optickou pamětí s 

identifikací pomocí otisků prstů a rozpoznáváním hlasu. Nakonec všichni lidé, cestující 

přes hranici mezi USA a Kanadou, budou muset mít identifikační kartu (10). 

Austrálie: Podle listu Sydney Morning Herald budou I.D. karty povinné pro všechny 
Australany. Mezitím australské politické kruhy překypují stále důmyslnějšími a 

propracovanějšími plány na elektronickou kontrolu mas (11). V australských novinách 

Melbourne Age otiskli nedávno tuto zprávu: "Australané moţná jiţ brzy budou nosit 

náramky, které budou obsahovat jejich elektronický podpis, věk, údaje o bankovním účtu a 
další údaje potřebné k provádění elektronických obchodů… Steve Orlovski, zvláštní 

poradce na Ministerstvu spravedlnosti, vidí myšlenku náramků pouze jako vhodnější 

náhradu smart karet, které se v současné době vyvíjejí… Říká, ţe na kartě můţete mít číslo 

pojistky, číslo zdravotní karty, číslo bankovního účtu a další informace." (12) 

Pokud bude elektronický náramek zaveden, stane se jednoduchým předchůdcem 

konečného řešení: biočipu implantovaného buď na zápěstí pravé ruky, nebo na čele? 

Thajsko: Všichni občané v minulých letech obdrţeli I.D. karty. Informace na kartách jsou 

napojeny na Kontrolní datovou počítačovou síť, se spojením na oddělení daní a orgány 

policie. Časopis Time si všímá aspektu Velkého Bratra u thajských identifikačních karet: 

Jako nově příchozí do světa počítačů, thajská vláda byla překvapena a polichocena minulé 

léto, kdy získala ocenění od Smithsonova institutu a časopisu Computerworld a stala se 

tak "hrdinou informačního věku“… Technokraté mohou obdivovat systémy, jako je ten 
bangkokský, který do roku 2006 bude mít uloţena aktuální data na 65 milionů Thajců v 

jedné, integrované počítačové síti. Ale zastánci lidských práv jsou zděšeni. 

Simon Davies, australský odborník na podobnou technologii a člen pozorovací skupiny 

Privacy International, říká, ţe bangkokský program, který vyhrál výše zmíněnou cenu je 

potenciálně "jedním z nejrepresivnějších dozorných systému, které svět vůbec viděl." 

Thajský databázový systém o populaci - největší svého druhu - se stal symbolem 
alarmujícího trendu... Některé největší počítačové firmy začaly prodávat vládám zemí 

Třetího světa systémy, které mnohem více útočí na soukromí občanů neţ je to moţné u 

nich doma. V některých případech, ačkoli nemusí být nutně thajské, jsou vládám 

prodávány počítače, které mají obrovský potenciál ke zneuţití... 

Nové thajské I.D. karty jsou podporovány počítačovým systémem za 50 milionů dolarů, 

který můţe umoţnit vládě Velkého Bratra vytvořit sbírku dokumentů, která jí řekne vše, co 

potřebuje o komkoli vědět." (13) 

V článku je dále uvedeno, ţe tato americká technologie je nyní zaváděna v Jiţní Africe a 

Izraeli pro kontrolu osob, které vláda podezřívá, ţe by mohli působit problémy. 



Time také říká, ţe "Guatemala, kde čety smrti byly spojovány se stovkami poprav bez 

soudů a zmizení, na začátku 80. let nakoupila počítačový dozorný software z Izraele." (14) 

V časopise se dále praví, ţe high tech korporace se snaţí o co největší zisk. "Očekává se, ţe 

Taiwan podepíše kontrakt v hodnotě 270 milionů dolarů na svůj vlastní informační systém 

o občanech. Mezi nabízejícími firmami je Unisys, Digital Equipment Corp., NEC a ICL." (15) 

Rusko: Z časů Lenina a Stalina má Rusko národní (nebo celosovětský) identifikační systém 

pro své zotročené občany. Ale nyní, s vynálezem počítačů a globálního Internetu, jsou 
kremelští šéfové policie a špiclů nadšeni. Denně úzce spolupracují se svými protějšky ve 

Spojených státech na integraci Ruska a jeho tak zvaných nezávislých sousedních republik 

do univerzálního systému. 

FBI si otevřela kancelář v Moskvě a nyní tam přidělila své špičkové agenty. To je vůbec 
poprvé, co si FBI otevřela svou kancelář na území cizího státu. (Ředitel Louis Freeh 

evidentně zapomněl, ţe FBI je federální, nikoli globální policejní agentura.) 

"Americká FBI laskavě vyhověla naší ţádosti o pomoc," řekl Sergej Stěpašin, šéf ruské 

kontrarozvědky. FBI nyní cvičí ruské policisty na své Akademii FBI v Quanticu, Virginia. 
Mezitím CIA hostí ruské agenty KGB ve svém ústředním komplexu v Lanley, Virginia, 

zatímco ministerstvo obrany přivezlo desítky tisíc příslušníků speciálních jednotek do 

Spojených států na "antiteroristický" výcvik. Ruští vojáci byli vyfotografováni ve Fort Drum, 

New York; Ft. Hood, Texas; Fort Polk, Louisiana a na dalších místech (16). 

Na své návštěvě hlavního města Slovenska, které bylo součástí Východního bloku, si ředitel 
FBI Freeh chválil spolupráci mezi Východem a Západem při potírání zločinnosti. "Svět se 

stává menším a potřeba policie pracovat společně je čím dál důleţitější," prohlásil Freeh. 

Freeh poukázal na přetrvávající problém "extrémistických skupin", coţ je prý jeden z 

příkladů, kde je nutná mezinárodní spolupráce." (17) 

Na desetidenní cestě po zemích Východní Evropy Freeha doprovázeli: šéf americké 

Protidrogové agentury (DEA = Drug Enforcement Agency), ředitel Tajné sluţby (Secret 

Service) a zástupce tajemníka finanční správy (18). 

Velká Británie: V roce 1994 vláda premiéra Johna Majora, evidentně na příkaz Iluminátů, 
náhle zahájila celonárodní propagandistickou kampaň, jeţ měla přesvědčit britské 

obyvatelstvo přijmout computerizovanou síť identifikačních karet. V londýnském Daily 

Telegraphu se ministerský předseda snaţil čtenářům vsugerovat myšlenku, ţe navrhovaný 

systém by mohl sehrát důleţitou roli v "boji se zločinem". Kromě toho Major tvrdil, ţe síť 

I.D. karet se bude těšit "podpoře široké veřejnosti." (19) 

Krátce potom kabinet oficiálně oznámil, ţe Angličanům budou "smart I.D. karty vydány do 

roku 2000." Jak uvedly noviny The Guardian: "Kabinetu jiţ byla ukázána první smart I.D. 

karta, kterou bude britská vláda vydávat občanům... karta můţe nahradit řidičský průkaz, 
cestovní pas, důchodovou kníţku a zdravotní kartu kaţdé osoby... a bude pouţívat 

biometriku a hesla." (20) 

Avšak růţové plány vlády na povinné zavedení systému identifikačních karet se zřejmě 

nesetkaly s "širokou podporou veřejnosti", jak se ministerský předseda chlubil. Místo toho, 
podle The Daily Mail, Britové způsobili politikům na čele vrásky - "vzbouřili se," oznamovaly 

noviny. Z obav před reakcí veřejnosti, ministři vlády spěšně oznámili, ţe tento systém I.D. 

karet bude pouze "dobrovolný", nikoli nucený. (Ale jakmile jednou vláda strčí nohu do 

dveří, kdo bude věřit této pohádce o "dobrovolnosti" systému I.D. karet?" (21) 



Francie: Země, která v tomto století prodělala vojenskou invazi během dvou světových 
válek, je bohuţel opět vystavena vnějším útokům. Tentokrát je to tichá invaze prohnaných 

organizátorů globální sítě LUCID. Podle Dr. Jean-Paula Creusata a Anthonyho Halarise, 

konstruktérů sítě LUCID, byl vybrán francouzský Interpol, mezivládní policejní agentura, 

aby "demonstroval uskutečnitelnost a praktičnost systému LUCID pro kriminální policii." 

(22) 

Pokud někdo z čtenářů pochybuje o tom, ţe projekt LUCID je součástí konspiračního plánu 

a ţe je rozšířen na všech kontinentech, potom čtěte, co Creusat a Halaris říkají o roli 

Interpolu při realizaci systému LUCID: 

INTERPOL byl pod názvem Mezinárodní komise kriminální policie (ICPO), jako nevládní 
organizace, zaloţen v září 1923 ve Vídni. Organizace byla rekonstituována a její ústředí bylo 

roku 1946 přemístěno z Vídně do Paříţe. Současné jméno, ICPO-INTERPOL, bylo přijato v 

roce 1977 po posledních úpravách pravidel jeho fungování ve švédském Stockholmu. V 
současné době INTERPOL jedná jako mezivládní organizace a její ústředí se nachází v 

Lyonu, ve Francii. Generálním tajemníkem je pan Raymond E. Kendall. Interpol hraje 

klíčovou úlohu jako ústřední velení pro společné úsilí národních institucí na prosazování 
zákona všech 174 členských zemích. Činnost Interpolu je financována příspěvky členských 

států. Členské státy se zavázaly zajišťovat a podporovat nejširší moţnou vzájemnou 

spolupráci mezi všemi policejními autoritami v mezích zákonů, existujících v 174 členských 

zemích a v duchu Všeobecné deklarace lidských práv (OSN). Úkolem dneška je zakládat a 
vyvíjet speciální projekty, které účinně přispějí k potlačování a prevenci mezinárodního 

zločinu. Jedná se o následující speciální projekty: 

* zřízení strukturovaného a koordinovaného systému pro sběr a zpracování informací; 

* pouţití tohoto systému pro výměnu informací mezi národními sluţbami pro účely vedení 

vyšetřování a 

* technické studie a návrhy, které by umoţnily národním sluţbám přizpůsobit jejich taktiky 

a strategie. (23) 

Creusat a Halaris pokračují: 

Interpol poskytuje hlavní komunikační spojení mezi členy policejní komunity dané země a s 

jejich protějšky v ostatních členských zemích. Účast USA v Interpolu začala v roce 1938 po 

jejím schválení americkým Kongresem a jmenováním hlavního státního zástupce jako 

oficiálního reprezentanta pro tuto organizaci. Během 2. světové války byla činnost Interpolu 
přerušena, obnovena byla v roce 1947. Hlavní státní zástupce v roce 1958 jmenoval 

tajemníka Státní pokladny jako reprezentanta USA v Interpolu a v rámci Státní pokladny 

byla zaloţena Americká národní ústřední kancelář (USNCB = US National Central Bureau). 
Bylo dohodnuto, aby hlavní státní zástupce byl stálým zástupcem v Interpolu a tajemník 

Státní pokladny jej v jeho nepřítomnosti zastupoval. 

USNBC funguje díky společnému úsilí federálních, státních a místních úřadů pro 

dodrţování zákona. Programy a iniciativy, jako např. State Liaison Program (program styku 
se státem) a kanadský Interface Project, rozšiřují rozsah vyšetřovacích zdrojů zahrnutím 

mezinárodní komunity, a tvoří tedy nedílnou součást úsilí o vypořádání se s problémem 

mezinárodního zločinu. Pod programem styku se státem se zřídí úřad uvnitř jejich vlastní 
policejní komunity, která bude slouţit jako spojení s USNBC. Mezinárodní vedení, vyvinuté 

během vyšetřování zločinů, prováděných státními nebo místními jednotkami, můţe být 

provozováno prostřednictvím styčné kanceláře (Liaison Office) a ţádosti o kriminální 

vyšetřování ze zahraničí jsou usměrňovány přes příslušnou styčnou kancelář nebo místní 
agenturu. Všech 50 států (Unie) nyní participuje na styčném programu, který je 



koordinován zástupcem od státní policie. USNBC má dvě pomocné kanceláře, které slouţí 
pro efektivnější zjišťování potřeb amerických teritorií. Pomocné kanceláře jsou umístěny v 

San-Juan, Puerto Rico; a v Pago Pago, American Samoa (24). 

 Skrytá role Národní bezpečnostní agentury 

Potom jsme objevili, ţe - podle organizátorů projektu LUCID - Paříţ, Francie - sídlo globální 

policejní agentury známé jako Interpol, "hraje klíčovou roli Ústředního velení společného 

úsilí národních agentur pro dodrţování zákona, jejich 174 oficiálních policejních orgánů 

členských států." (25) 

Spojené státy, prostřednictvím ministerstva financí a spravedlnosti, koordinují svoji činnost 

s Interpolem při provozování svého poslání světového policajta. 

Věřím však, ţe to je Národní bezpečnostní agentura (NSA), kdo financuje a diriguje celou 

tuto šarádu. Jsem přesvědčen, ţe Interpol je jednoduše organizačním nástrojem globalistů. 
To samé můţeme říci i o další nově zřízené super-zpravodajské agentuře, zvané Europol 

(26). Ale zatímco Interpol můţe slouţit dočasně jako "Ústřední velení", potom Ilumináti 

předají velení legiím poskoků, rozmístěným po celém světě, přes jejich obří aparát, známý 

jako Národní bezpečnostní agentura, se sídlem ve Fort Meade, Maryland. 

Spojené státy jsou ve skutečnosti jediným národem s technologickým know-how a 

bohatstvím, potřebným pro zřízení Antikristova aparátu, vševidoucího oka. Jsme zemí, 

která vynalezla elektrickou síť, počítač, mikročip, laser a Internet. Nyní na seznamu 

přibyde LUCID. 

Spojené státy: Zatímco lidé všech národů na zemi jsou lákáni do sítě LUCID, jako součásti 
"Univerzálního pohybu", nadvláda USA je klíčovým momentem plánu Iluminátů na 

vybudování kontrolního systému, z něhoţ nebude úniku - sítě LUCID. To je také důvod, 

proč všichni, od senátorky Kay Bailey Hutchisonové (Texas) po senátorku Dianu 
Feinsteinovou (Kalifornie), vykřikují abychom přijali zákony na povinné zavedení národních 

I.D. karet, propojených do globální počítačové sítě. Jinými slovy, manipulovaní politici na 

obou stranách spektra - Republikáni i Demokraté - intenzivně agitují pro systém LUCID. 

V roce 1996 texaská senátorka Hutchisonová předloţila Senátu návrh zákona č. 999 (coţ je 
obráceně 666!) pro povinné zavedení federálních I.D. karet. Její liberální protějšek, 

senátorka Feinsteinová řečnila na Capitol Hill a dělala prohlášení pro tisk o rok dříve, v 

roce 1995, kdy volala po zavedení něčeho, co můţe být popsáno jedině jako Šelma 666, 

Univerzální systém kontroly lidí. 

Ve vlivných politických novinách Washingtonu, D.C., byla Feinsteinová citována, jak 
naléhá, aby byly zavedeny I.D. karty s biometrickou identifikací, metodou snímání obrazu 

oční duhovky, "s databázovou podporou." (27) 

Senátorka, která teprve před několika lety, v roce 1992, bušila do politického komentátora 

Patricka Buchanana a dalších konzervativců za to, ţe chtěli zarazit ilegální přistěhovalectví, 
v roce 1995 udělala náhle dramatický obrat. Vysvětlovala, ţe zoufale potřebujeme síť I.D. 

karet; jenom ona, vysvětlovala naléhavě, můţe "vyřešit krizi ilegálních přistěhovalců!" Na 

otázku, "Nemohli bychom si tento návrh prostudovat později?" kategoricky odpověděla, "Ne, 

musíme to udělat nyní a rychle!" a dodala: 

Neměli bychom jednoduše přijít hned s jednoduchým integrovaným systémem, který by 

vyţadoval, aby všichni občané obdrţeli v rozumné době nové dokumenty a kaţdý měl 

povinnost si tento dokument (I.D. kartu) nechat kaţdý rok zaktualizovat...?" (28) 



V interview pro Roll Call to senátorka Feinsteinová řekla pěkně naplno. Byla však stručná: 
"Nová I.D. karta by byla vyrobena pokročilou, vysokou technologií s mikročipem, 

magnetickým čárovým kódem, záznamem klasu, vzorem sítnice, digitálně kódovaným 

otiskem prstu a digitální fotografií." (29) 

 Horší než za Hitlera nebo Stalina... 

V porovnání s návrhy Hutchisonové, Feinsteinové a mnoha dalších politiků 

establishmentu, byli Hitler a Stalin hodní strýčkové. Konec konců, Adolf Hitler musel 
neúnavně pracovat, aby pomocí staromódních identifikačních metod - jako je tetování a 

dokumenty - zjistil a lokalizoval své ţidovské a křesťanské nepřátele. A Stalinovi 

komunističtí komisaři měli nevýhodu v tom, ţe své oběti sovětských gulagů museli hledat v 

nespolehlivých záznamech. 

Kdyţ si představíme, jakou neobyčejnou mocí budou tyrani zítřka vládnout, jakmile bude 

systém LUCID pevně zaveden, musí nás jímat hrůza. Kdyby byli naţivu, jak závistivě by 

Hitler a Stalin zírali na všechny ty technické zázraky, které mají k dispozici dnešní verze 

jejich neblaze proslulých hrdlořezů v černých holínkách! 

Moţná to nejlépe vystihl ředitel FBI Louis Freeh po svém jmenování do funkce v roce 1993. 

Kdyţ naráţel na neuvěřitelně široké pole computerizovaných kontrolních a bojových 

zařízení, dostupných federální policii, Freeh kladl důraz na spolupráci a týmovou práci 

mezi jeho FBI a ostatními policejními orgány. Přitom cynicky poznamenal, "Půjčujme si své 

hračky navzájem." 

 

KAPITOLA 9. 

  

Silikonová chobotnice: lidé lapeni do elektronických klecí 

"Existuje plán na zavedení Nového světového řádu v Americe," píše Dwight Kinman ve své 

knize The World's Last Dictator. Ve skutečnosti, říká Kinman, "je Nový světový řád 

kódovým jménem pro jednosvětovou vládu." (1) 

Tento plán, dodává, "získává moment a zrychlení utrţeného nákladního vlaku:" (2) 

Za tímto plánem stojí mocné, globální megasíly, které vyvíjejí neúprosné a neúnavné úsilí 
na zřízení vlády nad celým světem do roku 2000. Věří, ţe svůj cíl mají jiţ na dosah ruky a 

připravují se na svůj konečný úder (3). 

Jsem přesvědčen, díky hoře důkazů, ţe Dwight Kinman má pravdu. Skrytý plán na zřízení 

jediné celosvětové vlády je těsně před svým završením. Ale jestliţe tomu tak je, proč se o 

tom nehovoří ve sdělovacích prostředcích? Proč jsou Američané tak hanebně nevědomí a 
tak bolestně slepí k tomu, co se děje? Proč nejsou více vylekaní ze ztráty své osobní 

svobody a soukromí, která vyplývá z pokračujícího růstu technologických řetězů Velkého 

Bratra? 

Není to pouze síť LUCID, její vzdálené senzory, její Univerzální biometrická karta a budoucí 
implantovatelný biočip, o čem mluvíme. Velký Bratr má v říši Černé vědy mnoho dalších 

nástrojů, které jsou stejně útočné, jako tento systém. Dr. Peter Ruckman, ve své vynikající 

knize Black is Beautiful, vyjmenovává některé znepokojivé, pokročilé technologie, s nimiţ 

se experimentuje: 



Tato nová banda barbarů - stejně jako nějaký pohanský čarodějný doktor u starých Aztéků 
- jsou zcela zabraní do: genetických experimentů, jednoduché fáze, přepisu kódu DNA, 

mikrovlnného záření, převrácené a efektivní hmotnosti tenzorových bodů, mikro-

pyramidových struktur v plátcích mědi, iontových krystalických struktur, měničů theta 

vln, zpracování videa, sítě silových bodů Země, fluxonů, spinorů, skalárů, ULF efektů na 

biologické systémy a fázových vztahů ve vlnovém pohybu radiových frekvencí (4). 

Proč je velká většina Američanů tak nevědomá o elektronických klecích, které pro ně 

připravují a o rýsující se ztrátě našeho drahocenného dědictví ústavních práv? Jeffrey 

Baker, v knize Cheque Mate: The Game of Princes, píše: 

Amerika oněměla, otupěla a utišila se do stavu polovědomého bytí. Stali jsme se 
"Stepfordovým národem". Díváme se, aniţ bychom viděli. Posloucháme, aniţ bychom 

slyšeli. Ţijeme, aniţ bychom cítili. Jak to vyjadřuje parafráze nedávné reklamy - "Upadl 

jsem a nechci uţ vstát." (5) 

Marlin Maddoux, který zaloţil svou vlastní rozhlasovou síť a jehoţ konzervativní, 
křesťanská "talk show" Point of View je denně poslouchána na 300 rozhlasových stanicích, 

věří, ţe problém leţí v trvalé přehradě propagandy a špatně informujících médiích. Své 

svobodné a proamerické vysílání začal poté, co nemohl najít ţádné pravdivé programy v 

kontrolovaném éteru. 

"Někdo uţ musí promluvit! Někdo musí lidem ukázat cestu, jak čelit propagandě," rozhodl. 

"Uţ nemohu déle stát stranou." (6) 

Dr. Peter Ruckman, dobře známy pastor z Pensacoly, Florida, který je autorem desítek 

vynikajících knih a specializuje se na obranu Bible krále Jakuba před útoky nevědomých 

tzv. "intelektuálů", rovněţ označil sdělovací prostředky jako překáţku bránící Američanům 

v získávání přesných a pravdivých informací. Nazývá to "Zpravodajskou oponou médií:" 

Od roku 500 do roku 1996 existovala mezi Vatikánem a Římem "Purpurová opona". Mezi 

Ruskem a okolním světem byla v letech 1945 aţ 1992 zase "Ţelezná opona" a nad Čínou 

dosud existuje "Bambusová opona"... Ale v roce 1996 je to "Zpravodajská opona médií", 
která brání 200 milionům americkým občanům, aby se dozvěděli, co se skutečně děje před 

jejich nosy... Co Life, Time, Look, Newsweek, USA Today, CBS, NBC, ABC, CNN, US News 

and World Report, Fortune, Omni a časopis National Geographics (plus 500 deníků) dělají, 
místo toho, aby podávaly zprávy? Nemuselo to být osudné, kdyţ za šedesát let se ani 

jednou nezmínily o totální a úplné destrukci všech občanských práv, které nám zaručuje 

Ústava? (7) 

 Obludná silikonová chobotnice 

Je politováníhodné, ţe v dnešní Americe, navzdory dlouhé tradici ústavních práv, apatické 

obyvatelstvo si není vědomo současného nebezpečí. Děsivý behemot se vynořuje z hlubin 
skrytého amerického SS establishmentu. Jako obrovská a obludná silikonová chobotnice, 

Projekt LUCID, roztahuje svá zlověstná a děsivá high tech chapadla. Zástupy nic 

netušících, beznadějných obětí budou brzy obklíčeny a rozdrceny novým policejním státem 
Velkého Bratra. Kdo z nás můţe uniknout z elektronických klecí, které jsou nyní 

připravovány pro celé lidstvo? 

Mocnosti, které daly příkaz k vybudování takového kontrolního systému, jistě nikoho 

nenechají uniknout. Ředitel CIA John Deutsch, člen globalistické Rady pro zahraniční 
vztahy (CFR), nedávno navrhnul vytvoření "Centra pro technologie informační války", které 

by mělo být zřízeno v sídle Národní bezpečnostní agentury ve Fort Meade, Maryland (8). Ve 



skutečnosti věřím, ţe Deutsch naráţel na vytvoření sítě LUCID s přidruţenými dozornými 

sítěmi, projektu, který je jiţ v pokročilém stádiu realizace. 

Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce pro národní bezpečnost v Bílém domě za prezidenta 

Cartera a Rockefellerův důvěrný přítel, předpověděl příchod něčeho, co nazýval 

"Technotronickým věkem." Prostřednictvím počítačů, psal Brzezinski ve své knize Between 

Two Ages, budou lidské ţivoty a záleţitosti neustále a podrobně sledovány: 

Brzy bude moţné uplatňovat téměř nepřetrţitý dozor nad většinou osobních informací o 

občanech. Tyto soubory budou neustále a okamţitě dostupné úřadům (9). 

Zní to jako přesný popis ţivota pod bedlivýma očima sítě LUCID, ţe? 

 Čarodějové při práci: mozkové implantáty 

S příchodem implantovatelného biočipu se kybernetický systém LUCID rychle stane 

"přímou cestou" k totálnímu zotročení lidí policií Velkého Bratra pomocí kontroly vědomí. V 

Microwave News je citován Craig McCaw, jehoţ Communications Corporation je celulární 
telefonový gigant, který navrhuje, aby FCC rezervovala určité pásmo rozhlasového spektra 

pro implantáty stejným způsobem, jako je tomu u rozhlasových, televizních nebo 

kabelových signálů. Jelikoţ McCawovo korporační impérium bylo nyní koupeno a připojeno 
ke kolosu AT&T, nelze se na komentář pana McCawa dívat jako na science fiction. 

Komunikační čarodějové tvrdě pracují na tom, aby to bylo moţné. 

Andrew Kuper v článku s názvem "Celulární sen AT&T za 12 miliard dolarů", uveřejněném 

v časopise Fortune, nám poskytl tento dramatický a hluboký pohled: 

Craib McCaw patří k lidem, kteří se vší váţností navrhují, ţe by Federální komunikační 

komise (FCC) měla rezervovat část spektra pro telepatickou komunikaci, která by byla 
umoţněna mozkovými implantáty, o nichţ předpokládá, ţe jednoho dne budou existovat 

(10). 

Kuperova slova, "...Mozkové implantáty, o nichţ předpokládá, ţe jednoho dne budou 

existovat," vyţadují komentář. Ve skutečnosti nevědomý Kuper netušil, ţe se pan McCaw 
nezmiňoval o Americe v 21. století, nějaké budoucí epoše, vzdálené od nás desítky let. 

Věřím, ţe to myslel tak, jak to řekl - ţe by FCC měla tento proces nastartovat nyní a 

spočítat, jak rozdělit frekvenční spektrum pro umoţnění telepatické komunikace, jíţ by 
zprostředkovaly mozkové implantáty, které se nyní testují na ţivých, lidských pokusných 

králících. 

Jsou mozkové komunikační přístroje a vysílače - biočipy - skutečně chirurgicky 

implantovány lidským bytostem? V předchozích kapitolách jsem jiţ na toto téma narazil. 

Další informace se můţete dočíst v knize Roberta Naeslunda, která nyní způsobuje rozruch 
v Evropě. Zde jsou nějaké informace, které jsem obdrţel o této nové, odhalující, 

Naeslundově knize: 

Kniha When the State Rapes, od Roberta Naeslunda, upoutala pozornost na celém světě. 

Obsahuje rentgenové fotografie, ukazující lidské lebky s různými implantáty. Jsou zde také 
ukázány injektovatelné vysílače, stejně jako mnoţství starších lidí v Naeslundově rodném 

Švédsku, kterým byly tyto vysílače injektovány do ţil. 

Naeslund říká, ţe vysílače produkují radiové vlny, které navozují amnézii a oslabení 

imunitního systému, coţ činí starší lidi náchylnými k nemocem. 



"Nelidské napojování starších, bezbranných lidí, bez jejich vědomí, na počítače se dělo 
během posledních deseti let, " píše Naeslund. Říká, ţe existuje mnoho důkazů o "postupu 

směrem k technokratické společnosti, která se bude řídit novými společenskými normami, 

které budou plodit nelidskost… Jako přirozený důsledek těchto snah byly tajně, bez vědomí 

veřejnosti, vyvinuty skryté systémy pro dozor, schopné řídit a sledovat neurologickou 

činnost mozku…“ (11) 

 Teorie systémů: okultní technologie moci 

Computerizace všech aspektů ţivota, zvláště finančních záleţitostí lidí a národů, je to, co 

nakonec Iluminátům umoţní shromáţdit neuvěřitelný arzenál technologických zbraní. Tyto 

zbraně jsou nyní pouţívány k útokům proti hrstce lidí na celém světě, kteří se dosud brání 
spiknutí. Pouţitím svého ohromného mnoţství peněz a kapitálových zdrojů, kombinovaným 

s politickým vlivem, byli spiklenci schopni svět těsněji spojit v mozajku computerizovaných 

a televizních masmédií a výměny informací. Ale jak jedna z autorit, Robert Lillienfeld, 
poznamenala ve své zajímavé knize The Rise of Systems Theory, takový svět "bude 

znamenat konec rozmanitosti a svobody, homogenizaci zeměkoule pod nadvládou člověka - 

nebo spíše pod nadvládou nepočetné, ale mocné elity." (12) 

Zajímavou věcí je, ţe podstatou systémová teorie, kterou Lillienfeld ve své knize, 

publikované jiţ zhruba před patnácti lety, vysvětluje, je v podstatě, jak jsem zjistil, okultní 
technologie moci (13). Lillienfeld varuje, ţe pokud finanční a politická elita v příštích letech 

zneuţije teorie systémů, "byrokracie a centralizace se stane příkazem dne." Výsledkem 

bude, ţe niţší třídy, masy lidí, budou "svobodné", ale ne ve smyslu, jak dnes svobodu 

definujeme. 

Místo toho se masy budou moci svobodně podrobit vyšším autoritám, budou moci 

svobodně s nimi drţet krok. V takovém systému ovšem ti, kdo krok drţet nebudou, kteří 

odmítnou spolupracovat s pány, kteří řídí computerizovanou byrokracii, nemohou být 
tolerováni. Ti se musí stát psanci a rebely, kteří budou pronásledováni a vyhnáni ze 

společnosti Nového věku. 

Spiklenecké skupiny, které jsem demaskoval ve svých předchozích knihách, byly schopny 

uchvátit neuvěřitelnou moc skoupením a ovládnutím propracovaných počítačových 
systémů, zvláště databank historií provedených finančních transakcí. Prostřednictvím své 

kontroly vlád rovněţ získali "vlastnictví" computerizovaných systémů, které pouţívají 

justiční a vyšetřovací orgány a špionáţní agentury. Například databanky NSA, CIA a FBI se 

neustále zvětšují triliony bitů uloţených informací. Soukromí v Novém věku informačních 
technologií bude něco, čeho si budou moci cenit a z čeho se bude moci těšit jen hrstka 

vyvolených, kteří budou schopni tyto počítače, řídící svět, ovládat, a o nichţ nebudou v 

jejich databázích záznamy. 

 Organizace X 

Spiknutí vyuţívá společenské zdroje, stejně jako technické. Před několika lety informační 
bulletin Intelligence Digest uveřejnil malou broţuru s názvem Organization X, kde se píše o 

existenci konspirační skupiny, jak jsem ji popsal já: 

Naše vyšetřování odhalilo různorodou skupinu (Organizaci X), která má kontakty po celém 

světě. Zdá se, ţe tato skupina věří, ţe je natolik silná, ţe si můţe dovolit vyuţívat 
komunismus bez nebezpečí, ţe ji komunisté nakonec zničí; a ţe si můţe dovolit vyuţívat 

homosexuální hnutí (které je velmi mocné) bez úpadku civilizace. 

Zdá se, ţe si myslí, ţe můţe vyuţívat drogového podsvětí ke svým cílům, aniţ by do toho byl 

zataţen její vlastní personál; ţe můţe vyuţívat sexuálních úchylek bez důsledků pro ně 



samé; a ţe můţe dlouhodobě vyuţívat organizovaného zločinu bez nebezpečí pro struktury, 

které věří, ţe vládnou. 

Během let tato skupina získala podporu nespokojených intelektuálů, těch, kteří mají zášť 

proti starému uspořádání společnosti, lidí ve finanční tísni a jedinců s vadami charakteru. 

Koupila si rozhodující vliv v mocných publikačních společnostech, ve filmovém průmyslu, 

finančních domech a v dalších institucích. Věnovala nesmírnou pozornost detailům, aby 

měla pod kontrolou ţivotně důleţité věci v kaţdé sféře. 

Tiše vedli špatně placené státní úředníky do riskantních podniků, které vyţadovaly peníze. 

Získávali si popularitu zaujímáním významných míst ve sportu, umění a v charitativních 

organizacích. Cílem této skupiny je získat absolutní moc... 

Tato síla, kterou můţeme nazývat "X", je těsně koordinována. Je to jedna mysl; je to 
ovládání nesmírných zdrojů; je přesvědčená, vášnivá, efektivní a smrtelná. Bojí se pouze 

jediné věci: veřejného mínění. Snaţí se je řídit a zastaví kaţdého, kdo by je chtěl 

vyburcovat. 

Vůdci této skupiny zaujímají nejvyšší a nejváţenější místa a obyčejný člověk by těţko 
uvěřil, ţe tito kultivovaní a ušlechtilí lidé, s nimiţ se setkávají v Bílém domě... mají přímé 

kontakty s vedením těch nejničemnějších zločineckých skupin v San Franciscu, Marseilles 

nebo Glasgowě. 

Organizace X, říkají redaktoři Intelligence Digest, nikdy nebude vyšetřována vládami. 

Autority se bojí vyšetřovat příliš zblízka. Co víc, vláda, která by se o něco takového 
pokusila, by nepřeţila, protoţe kaţdý nástroj propagandy by byl pouţit na to, aby ji zničil. 

Přesto analytici z Intelligence Digest věří, ţe silné veřejné mínění, pokud by se je podařilo 

vyburcovat, můţe zničit konstrukci spiklenců z Organizace X. Jiná cesta není, tvrdí. 

 Zastrašovací kampaně a umlčování 

Sdělovací prostředky v demokratickém světě rozhodně nikdy neodhalí kořeny spiknutí. 
Těch několik statečných muţů a ţen, kteří nají odvahu a smělost pokusit se odhalit toto 

spiknutí a jeho strůjce, se nevyhnutelně stává obětí zlomyslných, špinavých, štvavých, 

dezinformačních a zastrašovacích kampaní. Pokud všechny pokusy takovou osobu 
zdiskreditovat selţou, je pouţito vraţdy, atentátu nebo únosu k umlčení těch, kteří mají 

odvahu demaskovat nejcitlivější části plánu spiklenců. 

Jsem si vědom moci, jakou má bratrstvo Iluminátů, aby mohlo poškodit mě nebo mé dobré 

jméno nebo moji rodinu. Nebýt toho, ţe věřím ve Všemohoucího Boha, který mě chrání a 

dohlíţí na mě, byl bych i já naplněn strachem a neustále bych se ostraţitě ohlíţel přes 
rameno, jestli mi nehrozí nějaké nebezpečí. Ale já nejsem ani vylekán, ani zastrašen těmito 

muţi a jejich patolízaly. Věřím, ţe napsání a vydání mých knih je důkazem toho, ţe na mě 

dává pozor Bůh. Uvědomuji si neomezené zdroje spiklenců, ale jsem vděčný mnoha 
přátelům a kolegům, o nichţ vím, ţe by ochotně stáli za mnou, kdyby establishment proti 

mně rozpoutal kampaň kvůli odhalení projektu LUCID. 

 "Říjnové překvapení" potvrzeno 

Zatímco média establishmentu na Západě jsou příliš vyděšena a bojí se narušit 

bezpečnostní síť Iluminátů, ze zemí a systémů, které vzdorují spiknutí, se ozývá mnoho 
varovných hlasů. Například Abdul Hassan Bani-Sadr, první prezident Islámské republiky 

Írán a umírněný politik, který vedl íránskou vládu v době, kdy na ambasádě USA byla 

drţena americká rukojmí, napsal v roce 1991 zasvěcenou knihu, která se dotýkala moci 

celosvětového spiknutí Iluminátů a jejich činnosti v zahraničních vládách. 



Bani-Sadr potvrdil, ţe existoval plán s názvem "Říjnové překvapení" vedoucího Reaganovy 
předvolební kampaně Williama Caseye - který se později, za Reaganovy administrativy, stal 

ředitelem Ústřední zpravodajské sluţby - a dalších na osvobození amerických rukojmí. Plán 

spočíval ve zpoţdění osvobození rukojmí, dokud Reagan nevyhraje volby a nebude 

inaugurován. 

Bani-Sadr, který poté, co upadl v nemilost Ajatoláha a stal se neoblíbeným v náboţenských 
kruzích, odešel do exilu, na tiskových konferencích, kde obhajoval svoji knihu "Rozhodl 

jsem se mluvit: Írán, revoluce a tajné dohody se Spojenými státy", tvrdil, ţe existuje zvláštní 

skupina neznámých muţů, kteří jsou schopni řídit světovou zahraniční politiku ze svých 
vlastních, nezávislých "mocenských center". Tito muţi, řekl, nemusí ke své práci vyuţívat 

vládní organizace nebo diplomatické kanály, ale mají svoji vlastní síť a agenty v hlavních a 

důleţitých městech po celé zeměkouli. 

Média ve Spojených státech rozpoutala nechutnou kampaň a vykreslila Abdula Bani-Sadra 
jako podivínského blázna, aby jeho knihu zdiskreditovala. Ale jeho úvahy byly potvrzeny 

mnoha dalšími autory, kteří sami toto spiknutí v minulých letech objevili a studovali. 

 Vůdci spiknutí v pozadí 

Další muţ, který vrhnul určité světlo na světové spiknutí, je méně důvěryhodný neţ Bani-

Sadr. Tento muţ, zesnulý Erich Honecker, byl komunistickým vůdcem Východního 

Německa. Kdyţ byl v exilu, tak Honecker řekl, ţe jeho komunistický reţim byl v roce 1989 

svrţen "rozsáhlým komplotem, jehoţ vůdci jsou zahaleni tajemstvím." 

Honecker také varoval: "Nyní jsme - a to je pravda - na cestě k Čtvrté říši, říši, v níţ je 

skutečným vládcem, který v rukou třímá otěţe moci, kapitál (peníze)." 

Svádí nás to k pokušení nevěřit opovrţeníhodnému muţi, jako je Honecker, kdyţ činí 

naráţky na rozsáhlý komplot s chamtivými vůdci spiknutí, skrývajícími se dosud někde v 
pozadí, kteří nás nedobrovolně strkají do strašné Čtvrté říše. Konec konců, Honecker je 

přece muţ, jehoţ obávaná tajná policie Stasi zakládala spisy na miliony občanů, muţ který 

nařídil pohraniční stráţi střílet po Východních Němcích, kteří se snaţili emigrovat z této 
komunistické země přelezením Berlínské zdi. Ale jeho domněnka o rozsáhlém komplotu mi 

připadá pravdivá. 

Pro Honeckera by přece bylo snadné svalit jednoduše vinu na machinace takových politiků, 

jako je německý kancléř Helmut Kohl, dále americký prezident George Bush nebo sovětský 

vůdce Michail Gorbačov. Tito tři proslulí, světoví vůdci si rozhodně nedělali výčitky svědomí 
- a ani nemuseli - kvůli tomu, ţe byl Honecker odstaven. A tak si Honeckerův popis 

neznámých vůdců spiknutí, kteří číhají v pozadí, aby ve vhodném okamţiku zaloţili Čtvrtou 

říši, zaslouţí naši pozornost. 

 Nová skupina služebníků světu 

Bani-Sadrův popis konspirační skupiny s jejími "centry" po celé zeměkouli odpovídá 
skutečné organizaci Iluminátů. Co víc, kryje se se dvěma prominentními okultními 

skupinami, zapojenými do světového spiknutí - Lucis Trust a World Goodwill. V knize 

organizace Lucis Trust, Serving Humanity, najdeme, ţe hlava konspirační chobotnice - New 
Group of World Servers (Nová skupina sluţebníků světu), coţ je kódová fráze Lucis Trustu 

pro elitu Iluminátů, je decentralizovaná, očím skrytá skupina, kterou je tudíţ těţké odhalit 

a bojovat s ní: 

Nová skupina sluţebníků světu není organizace. Nemá ústředí, ale pouze sluţební jednotky 

po celém světě... Má pouze v kaţdé zemi své sluţebníky (14). 



Zapamatujte si prohlášení Lucis Trustu, ţe Nová skupina sluţebníků světu (NGWS) "není 

organizace". Je to však pouze tenký pláštík, který má oklamat nevědomou veřejnost. 

Ve skutečnosti v té samé příručce, Serving Humanity, na straně 299 čteme, ţe NGWS "by 

se měla stát a stane se silným sjednoceným světovým společenstvím." Na straně 298 je 

nám řečeno, ţe cílem této vůdčí skupiny je "poskytovat centrum světla pro svět lidí"; a na 

straně 306 autor odhaluje, ţe jejich záměrem je "zřídit v kaţdé zemi, a nakonec v kaţdém 

větším městě, ústřední byro." (15) 

Zjistili jsme, ţe práce této skryté elity rovněţ zahrnuje propagandu. Ta je realizována 

pomocí pamfletů, osobních kontaktů a korespondence, prostřednictvím přednášek a 

diskusí (16). Vyuţívají také hromadných sdělovacích prostředků: "pokud jde o vyuţití 
tisku... postupujte co nejaktivněji a co nejsvědomitěji... protoţe ten je pro lidské bytosti 

nejdostupnější." (17) 

S námi ovládanými sdělovacími prostředky a volným přístupem k vládním autoritám, 

poznamenává Serving Humanity, bude elita schopná uplatňovat svou moc okamţitě, kdyţ 

vyvstane potřeba: 

Budou schopni kdykoli zaktivizovat takovou váhu myšlenek a tak významný názor 

veřejnosti, ţe budou moci rozhodujícím způsobem ovlivňovat světové záleţitosti (18). 

 Stanoviště ústředního velení 

To samozřejmě vyţaduje gigantickou síť organizací a skupin, koordinovaných z nějakého 

místa ústředního velení. Ale zároveň je třeba neustále udrţovat mýtus, ţe takové aktivity 

nejsou centrálně řízeny a kontrolovány, ţe se to děje spontánně, jako odezva na názor 
informované veřejnosti. Pravda však bude zcela opačná, jak odhaluje kniha Alice Baileyové, 

"Jednou z podstatných podmínek, jeţ musí členové této skupiny plnit, je, ţe... musí 

pracovat za scénou, jak to dělají Vznešení." (19) ("Vznešení" jsou duchovní vůdci, nebo, jak 

je nazývá Bible, ďáblové!) 

Jedině zastíráním svého plánu, zůstáváním v pozadí a udrţováním schopnosti přijatelně 

popřít, ţe taková globální, hierarchicky řízená organizace existuje, mohou Ilumináti 

dokončit svůj úkol. V Serving Humanity najdeme tento cíl definovaný následovně: "Jejich 

úkolem je uvést do Nového věku... jedno lidstvo... jeden svět." (20) 

 Nemějte obavy, ačkoli se planeta řítí do katastrofy 

Na obzoru se rýsují temné bouřkové mraky. Silné větry násilí nabírají rychlost. Pokud jste 

naplněni Duchem Svatým a máte porozumění, můţete to cítit ve vzduchu. Ti, kdo stojí 

pevně za Pravdou, a kteří odmítnou pokleknout před Baalem, budou terčem útoků a určeni 

ke zkáze. 

Neviditelní muţové, kteří vládnou světu, jsou rozhodnuti nastolit svůj Nový světový pořádek 
v magickém roce 2000 - s příchodem nového milénia. Představení Projektu LUCID, s jeho 

technologickou mocí elektronické kontroly, je zlověstným znamením, zvěstujícím příchod 

velkého chaosu. 

To naplní proroctví Bible, v němţ nás Pán varoval, ţe tento čas nastane, kdy přijdou 

samotní obyvatelé pekla a pokusí se zničit Boţí lidi: 

Dáno jí (šelmě) i bojovati se svatými, a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, 

nad jazykem, i nad národem. (Zjevení 13:7) 



Mělo by to v nás vyvolávat hrůzu a strach? Máme se třást a chvět při vyhlídce na nesvatou 
válku - Dţihad! - kterou proti nám povedou satanské síly Nového světového řádu, vlády 

Velkého Bratra? 

Absolutně ne! Inspirovaný apoštol Pavel napsal: "Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale 

moci, a milování, a mysli způsobné" (II. Timoteovi 1:7). Pro věřícího křesťana je strach před 

zlem v rozporu s jeho přesvědčením. Bible říká, ţe jsme překonávatelé zla, ne poraţení 
(Zjevení 21:7). Ačkoli můţeme být individuálně slabí, náš Bůh je silný a zvítězí. On je náš 

štít. 

Nechť elitističtí muţové a ţeny, kteří se staví proti Bohu a kdoţ pronásledují pravé 

vlastence a křesťany, se bojí. Ve skutečnosti oni mají mnoho důvodů ke strachu. Bůh bude 

jejich soudcem a odmění je po zásluze za jejich nesmírně zlé skutky: 

Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vraţedníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a 

modlářům, i všechněm lhářům, díl jejich v jezeře, kteréţ hoří ohněm a sirou, jenţ jest smrt 

druhá. (Zjevení 21:8) 

Nyní slovo k vlaţným pseudo-křesťanům, ďábelským nápadníkům víry, kteří si libují ve 
velkohubých heslech o "lásce" a "míru" a kteří neustále zakrývají zlé skutky Velkého Bratra 

a jeho společníků v marné snaze svým podlézáním získat politické a ekonomické výhody. 

My všichni jsme zamořeni těmito zbabělci a podvodníky v našem středu. Říkám jim toto: 

Nemyslete si, ţe můţete uniknout přicházejícímu ohni a chaosu. Svými kompromisy a svým 

přijímáním Lţi jste uzavřeli "smlouvu se smrtí" a "pakt s peklem": 

A vykonám soud podle pravidla, a spravedlnost podle závaţí, i zamete to omylné útočiště 

krupobití, a skrýši povodeň zatopí. 

A tak zrušena bude smlouva vaše se smrtí, a srozumění vaše s peklem neostojí; a kdyţ 

předcházeti bude pomsta rozvodnilá, budete od ní pošlapáni. (Izaiáš 28:17-18) 

Malé skupině přemáhajících - a věřím, ţe většina z vás, kteří čtete tuto knihu, do této 
skupiny patří - říkám: Seberte odvahu. Dbejte slov Jeţíše Krista: "A nebojte se těch, kteříţ 

mordují tělo, ale duše nemohou zamordovati... Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni 

budou... Protoţ nebojte se..." (Matouš 10:28-31). A tak vidíme, ţe Bůh je s námi i časech 
pronásledování a bolesti. On nás vykoupil svou krví. On Nás miluje. Věř v Něho, který 

zahání všechen strach. Jenom Věř. 

 

Příloha č.l 

Skryté operace americké Národní bezpečnostní agentury 

Následující dokument obsahuje důkazy obţaloby Národní bezpečnostní agentury (NSA), Ft 

George G. Meade, Maryland (číslo podání 92-0449), které předloţil John St. Clair Akwei u 

soudu ve Washingtonu, D.C. V tomto dokumentu jsou uvedena fakta o struktuře, 
aktivitách, vlastněných technologiích a skrytých operacích NSA na monitorování 

jednotlivých občanů. Tento dokument odhaluje znepokojivé pole technologií a programů, 

zkonstruovaných pro sledování a kontrolu jednotlivců. 

(Poznámka: Tento dokument byl celý otištěn v časopise Nexus v čísle duben-květen 1996.) 

John St. Clair Akwei versus Národní bezpečnostní agentura, Ft. George G. Meade, 

Maryland, USA (číslo podání 92-0449) 



1. Poslání NSA a domácí zpravodajské operace  

 Komunikační zpravodajství (COMINT) 

Hromadné pokrytí všech druhů elektronické komunikace v USA a ve světě pro zajištění-
národní bezpečnosti: NSA ve Ft. Meade má od začátku 60. let nejvyspělejší počítače na 

světě. Technologie NSA je vyvíjena v utajení před soukromými společnostmi, akademickým 

světem a širokou veřejností. 

 Signálové zpravodajství (SIGINT) 

Poslání NSA v oblasti signálového zpravodajství se vyvinulo na program dekódování 

elektromagnetických vln (EMF) v prostředí pro bezdrátové odposlouchávání a ukládání 
informací do počítače a sledování osob na principu měření el. proudů v jejich tělech na 

dálku. signálové zpravodajství je zaloţeno na faktu, ţe v okolí vodiče, jímţ protéká el. 

proud, se vytváří elektromagnetické pole. NSA/DoD (Ministerstvo obrany) vyvinul vlastní 
pokročilé digitální zařízení, které je schopno na dálku analyzovat všechny objekty, které 

vykazují elektrickou aktivitu, bez ohledu na to, zda jsou umělého, nebo organického 

původu. 

 Domácí zpravodajství (DOMINT) 

NSA má záznamy o všech amerických občanech. NSA sbírá informace na občany USA, kteří 

mohou zajímat více neţ 50 000 agentů NSA (HUMINT). Tito agenti jsou, na základě 
výkonného nařízení, oprávněni sledovat kohokoli. NSA má stálou národní, bezpečnostní, 

protiteroristickou sít. Tato dozorná sít je úplně zamaskovaná a skrytá před veřejností. 

Sledování jednotlivců je v USA snadno a levně zabezpečeno pomocí elektronické dozorné 

sítě NSA. Tato sít (DOMINT) pokrývá celé Spojené státy, zahrnuje desítky tisíc zaměstnanců 
NSA, sleduje miliony osob současně. Levná realizace sledování je zajištěna počítačovou 

technologií NSA, která je konstruována tak, aby provozní náklady byly co nejniţší. 

Zaměstnanci NSA pracují v polověřejných pozicích ve svých společenstvích a mají vedle své 

funkce také krycí zaměstnání, aby přišli do styku s lidmi, jeţ mají sledovat. Personál NSA 

má v komunitě obvykle krycí totoţnost jako sociální pracovníci, právníci a obchodníci. 

 Jednotliví občané jsou příleţitostně cílem dozoru nezávisle fungujícího personálu 

NSA 

Personál NSA můţe kontrolovat ţivoty stovek občanů v USA prostřednictvím domácí 

zpravodajské sítě NSA a krycích zaměstnání. Operace, které nezávisle provádějí, mohou 

někdy jít aţ za hranice zákona. Je pravděpodobné dlouhodobé sledování a sabotáţe desítek 
tisíc nic netušících občanů ze strany NSA. Síť NSA DOMINT má schopnost tajně provádět 

úkladné vraţdy amerických občanů nebo skryté kontrolní psychologické operace, jejichţ 

výsledkem je, ţe subjekt je diagnostikován jako duševně chorý. 

 2. Domácí elektronická dozorná síť NSA 

 Od začátku 60. let byla většina nejpokročilejších počítačů světa ve Fort Meade, sídle NSA. 
Výzkumné objevy v oblasti těchto počítačů byly prováděny pro NSA. V současné době NSA 

vlastní počítačovou nanotechnologii, která je o 15 let napřed před současnou počítačovou 

technologii. 

NSA získává celkové pokrytí informací v USA pouţitím pokročilých počítačů, které vyuţívají 
umělé inteligence pro monitorování veškeré komunikace, bez ohledu na to, o jaké se jedná 



médium, nebo jakým způsobem je komunikace kódována (NSA zaměstnává velké mnoţství 
kryptologů). Tyto počítače monitorují všechny komunikace na vysílacích i přijímacích 

koncích. Celkové pokrytí USA je výsledkem mise SIGINT Národní bezpečnostní agentury. 

Elektronická dozorná síť NSA je zaloţena na celulárním uspořádání přístrojů, které mohou 

monitorovat celé elektromagnetické spektrum. Toto zařízení bylo vyvinuto, vyrobeno a 

drţeno v tajnosti stejným způsobem, jako ostatní programy elektronického válečnictví. 

* Pouţití signálového zpravodajství pro dálkové narušování počítačů 

NSA sleduje všechny osobní i další počítače, prodané v USA. Je to nedílná součást Domácí 

zpravodajské sítě. 

Elektromagnetické přístroje NSA se mohou naladit na elektromagnetické emise z logických 

obvodů osobních počítačů (PC) (a přitom odfiltrovat vyzařování z napájecích zdrojů a 

monitorů). Elektromagnetická emise z obvodů osobních počítačů obsahuje digitální 
informace z PC. Kódované elmag. vlny ze zařízení NSA mohou rezonovat s obvody v PC a 

měnit v nich data. Tímto způsobem můţe NSA získat bezdrátový přístup do kaţdého 

počítače v zemi, ve stylu modemu, pro dozorné a antiteroristické elektronické válečnictví. 

* Detekce elmag. pole v lidských bytostech za účelem dozoru 

Bioelektrické pole subjektu můţe být zjišťováno na dálku, a tak lidé mohou být sledováni, 

ač jsou kdekoli. Pomocí speciálních elektromagnetických přístrojů mohou kryptologové 
NSA číst na dálku evokované potenciály (z EEG). Tyto signály mohou být dekódovány jako 

stavy mozku a myšlenky. Tímto způsobem můţe být subjekt dokonale monitorován na 

dálku. 

Personál NSA můţe napojit kohokoli v zemi na sít signálového zpravodajství snímáním 
elmag. spektra a počítače NSA budou sledovat tuto osobu 24 hodin denně. NSA si můţe ke 

sledování vybrat kohokoli v U SA. 

3. SIGNÁLOVÉ ZPRAVODAJSTVĺ NSA POUŢÍVÁ ELMAG. STIMULACI MOZKU 

Signálové zpravodajství pouţívá elmag. stimulaci mozku pro neurální monitorování na 

dálku (RNM) a elektronické napojení na mozek (EBL). Elmag. stimulace mozku byla 
vyvíjena od začátku 50. let v rámci programu MK-ULTRA, který zahrnoval neurologický 

výzkum záření (neionizujícího elmag.) a bioelektrický výzkum a vývoj. Výsledná tajná 

technologie je v Národním bezpečnostním archívu zařazena pod názvem "Radiační 
zpravodajství", které je definováno jako "informace z bezděčně vyzařovaných 

elektromagnetických vln do prostředí, která nezahrnuje radioaktivitu nebo nukleární 

detonaci." 

Zavedení technologie signálového zpravodajství je udrţována v tajnosti stejným způsobem, 

jako ostatní programy elektronického válečnictví americké vlády. NSA sleduje dostupné 
informace o této technologii a utajuje tento vědecký výzkum před veřejností. Existují rovněţ 

mezinárodní zpravodajské dohody za účelem utajení této technologie. 

NSA vlastní elektronický přístroj, který analyzuje lidské elektrické aktivity na dálku. 

Mapování mozku, pomocí počítačů NSA; spojitě sleduje všechny aktivity v mozku. NSA-
zaznamenává a dekóduje mozkové mapy jednotlivců (stovky tisíc osob) pro účely národní 

bezpečnosti. Rovněţ je tajně pouţívána elektromagnetická stimulace mozku vojáky pro 

spojení mozku s počítačem (například ve vojenských bojových letadlech). 



Pro účely elektronického dozoru můţe být elektrická aktivita v mozkovém centru řeči 
přeloţena do slov. RNM můţe poslat zakódované signály do sluchového centra, a tak 

komunikovat přímo s mozkem (s vynecháním sluchu). Agenti NSA mohou tohoto principu 

vyuţít k oslabování subjektů simulací sluchových halucinací, které jsou charakteristické 

pro schizofrenii. 

Bez jakéhokoli kontaktu se subjektem můţe RNM mapovat elektrické aktivity centra vidění 
mozku sledované osoby a ukazovat obrazy z jejího mozku na monitoru počítače. Agenti NSA 

vidí, co vidí oči sledovaného subjektu. Můţe být rovněţ sledována vizuální paměť. RNM 

můţe poslat obrazy přímo do centra zraku a obejít tak oči a oční nervy. Pracovníci NSA 
mohou toto tajně pouţívat pro vloţení obrazů do mozku sledovaného subjektu, zatímco je v 

REM fázi spánku, pro účely programování mozku. 

* Schopnosti pracovníků NSA pouţívajících RNM 

Signálové zpravodajství existuje v USA od 40. let. NSA má ve Ft. Meade rozsáhlý 

dvoucestný bezdrátový RNM systém, který pouţívá ke sledování subjektů a k neútočnému 
monitorování audiovizuálních informací v jejich mozcích. Toto všechno se děje bez 

fyzického kontaktu se subjektem. RNM je nejdokonalejší metodou dozoru a domácího 

zpravodajství. Do sluchového centra (s vynecháním sluchu) mohou být poslány řeč, 3D 

zvuk a podprahové frekvence, stejně jako Lze do centra zraku posílat obrazy. RNM můţe u 

subjektu změnit vnímání, náladu a motorickou kontrolu. 

Spojení (mozkové) centrum řeči/centrum sluchu je nejdokonalejší komunikační systém ve 

zpravodajské komunitě. RNM dovoluje úplné audiovizuální spojení mozek-mozek nebo 

mozek-počítač. 

4. TECHNOLOGIE SIGNÁLOVÉHO ZPRAVODAJSTVĺ - SPOJENÍ S MOZKEM - NÁRODNÍ 

BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY 

SIGINT NSA můţe na dálku detekovat, identifikovat a monitorovat bioelektrické pole osoby. 

Signálové zpravodajství NSA má zvláštní schopnost dálkově a nezjistitelně sledovat 

informace v lidském mozku digitálním dekódováním elektromagnetických (EMF) emisí o 

frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5 miliwattů, které jsou mozkem produkovány. 

Činnost neuronů v mozkových centrech vytváří střídavý elektrický signál, který způsobuje 
změnu magnetického toku. Tento magnetický tok produkuje konstantní elektromagnetické 

vlny o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5mW. Elektromagnetická emise z mozku obsahuje 

namodulované signály, nazývané "evokované potenciály". 

Kaţdá myšlenka, reakce, motorický povel, sluchový vjem a zrakový obraz má v mozku 

odpovídající "evokovaný potenciál". EMF emise z mozku můţe být dekódována do běţných 

myšlenek, obrazů a zvuků v mozku subjektu. 

SIGINT NSA pouţívá stimulaci mozku, vysíláním EMF vln, jako komunikační systém pro 

vysílání informací (stejně jako zprávy nervového systému) zpravodajským agentům a rovněţ 

pro skryté vysílání do mozků subjektů (na nevnímatelné úrovni). 

Mozková stimulace pomocí EMF vln pracuje tak, ţe se vysílají komplexně zakódované 
elektromagnetické signály pro spuštění evokovaných potenciálů (událostí) v mozku, čímţ 

vytváří zvuky a obrazy v nervových obvodech mozku. Mozková stimulace EMF vlnami můţe 

rovněţ změnit psychické stavy osoby a působit na její motorickou kontrolu.  



Dvoucestné elektronické mozkové spojení je uskutečňováno dálkovým monitorováním 
audiovizuální informace, zakódované v podobě EMF vln, a vysláním této informace do 

druhého mozku. Obrazy se v mozku objevují jako na filmovém plátně. 

Dvoucestné elektronické mozkové spojení se stalo nejdokonalejším komunikačním 

systémem personálu CIA/NSA. Dálkové neurální monitorování (RNM, dálkové monitorování 

bioelektrické informace v lidském mozku) se stalo nejdokonalejším dozorným systémem. V 

americké zpravodajské komunitě je pouţívá omezený počet agentů. 

5. [V původním dokumentu bez nadpisu] 

RNM vyţaduje dekódování rezonančního kmitočtu kaţdé specifické oblasti mozku. 

Frekvence, na něţ různé mozkové oblasti reagují, se pohybují v rozmezí od 3 do 50 Hz. 

Signálové zpravodajství moduluje signály v těchto frekvenčních pásmech: 

Bioelektricky rezonanční informace vyvolaná  

Oblast mozku kmitočet (10Hz] pomocí demodulace 

-------------------------------------------------------------------------------- 

motorické centrum – 10 - Koordinace pohybů  

sluchové centrum – 15 - Zvuk, který obchází sluch  

centrum vidění – 25 - Obrazy, které obchází zrak  

centrum hmatu - 9 - Pocity doteků 

centrum myšlení  -20 - Myšlenky, vnucené podvědomí 

Tyto modulované informace mohou být vloţeny do mozku s různou intenzitou od 

podprahových po vnímatelné. Mozek kaţdého člověka má jedinečnou sadu bioelektrických 
rezonančních frekvencí. Posláním zvukové informace do mozku osoby s rezonančním 

kmitočtem jiné osoby můţe způsobit, ţe tato informace nebude přijata. 

Plaintiff zaţil RNM, kdyţ byl v dvoucestném kontaktu se skupinou Kinnecom NSA ve Ft. 

Meade. 

Od 10/90 do 5/91 Plaintiffa týrali tak, ţe pouţili RNM 3D zvuk přímo do mozku. 

V květnu 1991 prováděli dvoucestnou RNM komunikaci s Plaintiffem a RNM pouţili k 
tomu, aby jej odradili a znemoţnili mu jít za autoritami ohledně jejich aktivit proti 

Plaintiffovi během posledních dvanácti let. 

Skupina Kinnecom čítá okolo sta osob, které 24 hodin denně pracují ve Ft. Meade. Členové 

této skupiny jsou rovněţ odposloucháváni na úrovni mozku. Toto je první případ, kdy 

soukromá osoba byla týrána pomocí RNM a byla schopna vznést obvinění proti 

zaměstnancům NSA, kteří zneuţili zpravodajských metod. 

6. Techniky a zdroje NSA 

Dálkové monitorování/sledování jednotlivců v jakékoli oblasti, uvnitř jakékoli budovy, 

nepřetrţitě a kdekoli v zemi. Systém laciné realizace těchto operací dovoluje, aby byly 

sledovány tisíce osob v kaţdé komunitě agenty NSA. 



* Dálkové přístroje RNM 

Přístroje RNM NSA čtou evokované potenciály (EEG) lidského mozku na dálku za účelem 
sledováni jednotlivců a mohou posílat zprávy přes nervové systémy a ovlivňovat jejich 

činnost. 

RNM můţe elektronicky identifikovat jednotlivce a sledovat je kdekoli v USA. Tento přístroj 

je na síti a je pouţit pro domácí zpravodajské operace, pro vládní a vojenskou bezpečnost a 

jako bioelektrická zbraň. 

* Špehové v oblastech metropolí 

Desítky tisíc osob v kaţdé oblasti, pracující jako pátrači a špehové na svém pracovišti nebo 
v okolí bydliště, sledují a kontrolují subjekty, které byly personálem NSA určeny pro tajný 

dohled. 

Agenti, pracující mimo kanceláře, mohou být v trvalém spojení s pátrači, kteří na příkaz 

NSA sledují desítky osob.  

Agenti NSA v odlehlých kancelářích mohou okamţitě identifikovat (s pouţitím RNM) 

jakoukoli osobu, která přijde do styku s pohlíţejícím subjektem. 

* NSA instaluje chemikálie a drogy do obytných budov s vyuţitím vodovodního potrubí 

NSA vlastní sady nástrojů, které vyuţívají vodovodního a vzduchového potrubí pro 

distribuci drog (jako například uspávací plyn nebo drogy na "praní mozku"). To je výsledek 

psychofarmakologie CIA. 

 Stručný přehled výše uvedeného přístrojového vybavení amerických zpravodajských 

sluţeb a protiteroristických jednotek 

Pevná sít speciálních EMF přístrojů, které dokáţe číst EEG lidského mozku a 
identifikovat/sledovat jednotlivce s pouţitím digitálních počítačů. Elektrická stimulace 

mozku (ESB) prostřednictvím EMF signálů, vytvářených signálovým zpravodajstvím NSA, je 

pouţívána k ovládání subjektů. 

EMF přístroje, které sbírají informace z elektronických obvodů osobních počítačů (PC), 
dekódují elmag. emise a získávají bezdrátový přístup (na způsob modemu) do libovolného 

osobního počítače v zemi. 

Všechny přístroje jsou skryté, všechny technologie jsou tajné, o ţádném vědeckém 

výzkumu nejsou podávány zprávy (např. o výzkumu elektronických zbraní). Tyto metody 
domácího zpravodajství, veřejnosti neznámé, přesto úplně a důkladně realizované, se 

pouţívají od počátku 80. let. 

Prameny 

Tyto publikace byly objevovány od prosince 1991 poté, co Plaintiff uvědomil autority 

(Ministerstvo spravedlnosti atd.) o nezákonných postupech zaměstnanců NSA. Kdyţ nebylo 

proti zaměstnancům NSA podniknuto ţádné opatření, začal jsem zkoumat technologii 

dozoru zpravodajské komunity a objevil jsem následující publikace: 

 

The Body Electric: Eledromagnetism and the Foundation of Life, by Robert Becker, M.D. 



Monitoring neuroelectric information in the brain; EM waves; ESB (pp. 265, 313, 318). 

Cross Currents, by Robert Becker. Simulating auditory hallucinations (pp. 70, 78, 105, 

210, 216, 220, 242, 299, 303). 

Remote computer tampering using the RF emissions from the logic board (p. 174). 

Currents of Death, by Paul Brodeur. Driving brain electrical activity with external EM; 

magnetophosphenes; Delgado (pp. 27, 93). 

The Zapping of America, by Paul Brodeur, DoD EM ESB research; simulating auditory 

hallucinations. 

Of Mice, Men and Molea les, by John H. Heller,1963. Bioelertricity; probing the brain with 

EM waves (p. 110). 

The Three-Pound Llniverse, by Judith Hooper. CIA EEG research; EEGs for surveillance 

(pp. 29,132,137). 

In the Palaces of Memory, by George Johnson. EM emissions from the brain; the brain as 

an open electromagnetic circuit. 

The Puzzle Palace, by James Bamford. Signals intelligence; most advanced computers in 

the early sixties. 

The US Intelligence Community. Glossary terms at National 

Security Archives: Radiation Intelligence (information from unintentionally emanated 

electromagnetic energy, excluding radioaetive sources). 

The Search for the "Manchurian Candidate," by John Marks.  

Electrical or radio stimulation to the brain; CIA R&D in bioelectrics (p. 227). 

Secret Agenda, by Jim Hougan. National security cult groups. 

Crimeš of the Intelligence Community, by Morton Halperin. 

Surreptitious entries; intelligence agents running operations against government workers.  

War in the Age of Intelligent Machines. NSA computer supremacy, complete control of 

information. 

Alternate Computers, by Time-Life Books. Molecule computers. 

The Mind, by Richard Restak, M.D. EEG Systems, Inc.; decoding brain EM emanations; 

tracking thoughts on a computer (p. 258). 

MedTech, by Lawrence Galton. Triggering events in the brain, direct to auditory certex 

signals. 

Cyborg, by D. S. Halacy, Jr, 1965. Brain-to-computer link research contracts given out by 

the US Government. 



Psychiatry and the CIA: Victims of Mind Control, by Harvey M. Weinstein, M.D. Dr. 

Cameron; psychic driving; ultraconceptual communications. 

Journey lnto Madness: The True Story of Secret CIA Mind Control and Medical Abuse, by 

Gordon Thomas. Intelligence R&D; Delgado; psychic driving with radio telemetry (pp. 127, 

276, 116, 168-69). 

Mind Manipulators, by Alan Scheflin and Edward M. Opton. 

MKULTRA brain research for information-gathering. 

The 8rain Changers, by Maya Pines. Listening to brain EM emissions (p. 19). 

Modern Bioelectricty. Inducing audio in the brain with EM waves; DoD cover-up; EM wave 

ESB; remote EEGs. 

Magnetic Stirnuiation in Cünical Net rophysiology, by Sudhansu Chokroverty. 

Magnetophosphenes; images direct to the visual cortex. 

The Mind of Man, by Nigel Calder. US Intelligence brain research. 

Neuroelectric Society Conference, 1971. Audio direct to the brain with EM waves; two-way 

remote EEGs. 

Brain Controf, by Elliot S. Valenstein. ESB; control of individuafs. 

Towards Century 21, by C. S. Wallia. Brain stimulation for direct-to-brain communications 

(p. 21). 

Mind Wars, by Ron McRae (associate of Jack Anderson). Research into brain-to-brain 

electronic communications; remote neural EM detection (pp. 62,106,136).  

Mínd Tools, by Rudy Rucker. Brain tapping; communícatíons with varying biomagnetic 

fields (p. 82). 

US News _ World Report, Jan 2,1984. EM wave brain stimulation; intelligence community 

high tech (p. 38). 

Ear Magazine. Article on extremely low freBuency radio emissions in the natural 

environment; radio emissions from the human body. 

City Paper, Washington, DC, Jan 17,1992. Artiele on FCC and NSA "complete radio 

spectrum" Iistening posts. 

Frontiers in Science, by Edward Hutchings, Jr, 1958 (p. 48). Beyond Biofeedback, by Elmer 

and Alyce Green, 1977 (p. 118). 

The Body Quantum, by Fred Alan Wolf. 

Ctoning: A Biologist Reports, by Robert Gilmore MeKinnell. Ethical review of cloning 

humans. Hoover s FBI, by former agent Wil(iam Turner. Routines of electronic surveillance 

work (p. 280). 

July 20, 2019, by Arthur C. Clarke. LIDA; neurophonics; brain-computer link. 



MegaBrain, by Michael Hutchison. Brain stimulation with EM waves; CIA research and 

information control Cpp. 107, 108, 1 17,120, 123). 

The Cult of lnformation, by Theodore Rosnak,1986. NSA Directive # 145; personal files in 

computers; computer-automated telephone tapping. 

The Body Shop. 1968 implantation of an electrode array on the visual cortex for video 

direct to the brain; other 1960's research into electronically triggering phosphenes in the 

brain, thus bypassing the eyes. 

Evoked Potentials, by David Regan. Decoding neuroelectric information in the brain. 

  

Příloha č.2 

Ústředí světového dozoru 

Následující zpráva, původně nazvaná "National Surveillance", kterou napsal Australan 
Peter Sawyer, byla původně publikována v Inside News (P.O. Box 311, Maleny, Queensland 

4552, Australia). Poprvé vzbudila moji pozornost, kdyţ byla v Americe otištěna ve velmi 

uznávaném bulletinu podplukovníka Archibalda E. Robertse s názvem Výbor na obnovení 
Ústavy (Committee to Restore Constitution, P.O. Box 986, Fort Collins, Colorado 80522). 

Tento článek vyvolal velký rozruch a spoustu energického popírání, přiznání, zakrývání a 

dalšího zakrývání od australských politických lídrů. V článku se říká, ţe (1) Americká 

Národní bezpečnostní agentura (NSA) je světovým ústředím dozoru a (2) Austrálie má své 
vlastní tajné "počítačové centrum'; propojené s NSA prostřednictvím satelitu, které 

nezákonně sleduje australské občany. 

Onoho osudného dne v Americe, 4.listopadu 1952, byla zaloţena prezidentským dekretem, 

tiše a bez fanfár, nová vládní agentura. V Americe si toho všimlo málo lidí; bylo to 
uprostřed předvolební kampaně. Není jisté, zda o tom obyčejní Australané vůbec věděli, 

nebo pokud ano, tak tomu zřejmě nevěnovali pozornost. Coţ je škoda; onen den, kdy se 

zrodila Národní bezpečnostní agentura (NSA), ohlašoval začátek světově 
nejpropracovanějšího a všezahrnujícího systému dozoru a začátek největší hrozby osobní 

svobodě a volnosti nejen v Austrálii, ale na celé planetě, jakou si lze představit. 

NSA vznikla z poválečné sekce "Signálového zpravodajství" amerického ministerstva obrany. 

Mezi - vládními agenturami v Americe je unikátem a vlastně i ve většině ostatních zemí, 
protoţe nejsou určeny nebo definovány limity její moci. NSA si můţe kdykoli a kdekoli 

dělat, co chce (a také to dělá). Tuto organizaci řídí Office of Communication, která je 

známější jako "COMSEC". ČOMSEC je rada ředitelů, která se skládá ze státního tajemníka, 

tajemníka pro obchod, tajemníka financí, nejvyššího státního zástupce a tajemníků všech 
ozbrojených sluţeb. Předsedou je podsekretář ministerstva obrany pro velení, kontrolu, 

komunikace a zpravodajství. 

Ačkoli se to příliš neví ani v USA, ani jinde ve světě, NSA je doslova nejmocnější organizací 

na světě. V porovnání s ní je mnohem známější CIA pouhou pomocnou "policejní rukou" 
svého rodiče NSA. Jelikoţ není omezována ţádným zákonem (je zodpovědná pouze 

americké Národní bezpečnostní radě prostřednictvím COMSEC), NSA nyní řídí informační a 

dozornou síť, rozprostřenou po celé zeměkouli, ţe dokonce Orwell, autor románu "1984", by 
si to nedokázal představit. Většina lidí věří, ţe dnešní "počítačový věk" vyrostl bud z 

kosmického programu, nebo ze závodů v atomovém zbrojení, ale není tomu tak. Všechny 

významné pokroky v počítačové technologii, během posledních třiceti let, od samých 

začátků IBM po dnešní superpočítače, byly učiněny pro NSA. Vlastně první "super počítač", 



úctu vzbuzující CRAY, byl postaven pro potřeby NSA a byl nainstalován v jejím ústředí v 
roce 1976. Celý vývoj počítačové technologie ve 20. století byl výsledkem neukojitelného 

hladu NSA po stále větších a rychlejších strojích pro sběr, porovnávání a odkazování na 

údaje o stovkách milionů čestných, zákonů dbalých a absolutně nic netušících občanů. A 

nejen v Americe, ale i v mnoha dalších zemích světa. Včetně, jak uvidíme, Austrálie. 

Světové ústředí dozoru Fort Meade, Washington 

Ústředí NSA je ve Fort Meade, Washington. Tato budova, která byla vybudována v roce 
1954 speciálně pro NSA, je druhou největší budovou ve Washingtonu, jiţ zastiňuje pouze 

sám Pentagon. Fort Meade je hlava chobotnice, která svými chapadly sbírá informace ze 

všech koutů světa. Základním prostředkem sběru informací je satelitní komunikační 
systém Národního úřadu pro aeronautiku a kosmické lety (NASA), o němţ si většina lidí 

mylně myslí, ţe je tady v první řadě pro kosmický program. Není tomu tak. Satelity, NASA a 

celý kosmický program existují hlavně proto, aby pro NSA zajišťovaly telekomunikační 
systém. To je důvodem pro to, aby velká část těchto operací byla označena jako "tajné". 

Všechno ostatní, od astronautů na Měsíci, po teflonové pánve jsou pouze vedlejší produkty 

monstrózního plánu, jehoţ cílem je monitorování všech aspektů osobního ţivota kaţdého 
člověka v celém Západním světě. Toto úsilí na vybudování konečného stroje "Velkého 

8ratra" pro konečný fašistický stát má dokonce svůj oficiální název - "Project Platform". 

Evropská verze Fort Meade je v Bruselu a Sověti mají podobný systém počítačového dozoru 

pro lidi zemí Východního bloku. Tato centra kontroly lidí jsou navzájem propojena. 

Ačkoli byla NSA oficiálně vytvořena v roce 1952, vzešla z mezinárodní dohody, podepsané 
roku 1947, jejíţ oficiální název zní "UKUSA PACT". Jednalo se o dohodu mezi Británii, USA, 

Kanadou, Novým Zélandem, Austrálii, všemi zeměmi NATO, Japonskem a Koreou. UKUSA 

PACT byl, jednoduše a otevřeně řečeno, dohodou mezi těmito zeměmi o sbírání a 
porovnávání informací o svých vlastních občanech a vzájemném sdílení těchto informací a 

jejich posílání do Fort Meade. Pro usnadnění tohoto procesu dohoda formulovala sadu 

společných standardů pro vybavení, terminologii, zadrţovací procedury atd. 

Kdyţ jsem v prosinci 1988 poprvé odhalil skutečnosti o paktu UKUSA, našli se politici, 
kteří veřejně tvrdili, ţe podobný pakt neexistuje a nikdy neexistoval. Mnoho z těchto 

"informovaných" představitelů to tvrdí dodnes, navzdory faktu, ţe UKUSA PACT byl 

zmiňován v Parlamentu a jeho existence byla potvrzena v Hansardu. Naposledy to bylo v 

roce 1977, kdy 9. března vůdce opozice pan Bill Hayden vznesl o této záleţitosti interpelaci. 
19. dubna ministerský předseda, pan Malcolm Fraser, na tuto interpelaci odmítl odpovědět 

prý "z důvodu zájmů národní bezpečnosti." 

První australské ústředí 

Je vysoce pravděpodobné, ţe určitá úroveň dohledu a sledování australských občanů byla 

prováděna jiţ od začátku, není však moţné zjistit jak a kde. První stopa k australskému 
ústředí tohoto neznámého porušování našich základních práv se objevila v roce 1975. 

Tehdy, stejně jako dnes, vládní podniky, zahrnující výdaje přes určitou danou částku, musí 

být předloţeny senátnímu orgánu, Joint Parlimentary Accounts Committee (JPAC, zřejmě 
se jedná o jakousi obdobu našeho rozpočtového výboru parlamentu - pozn. překl.). V roce 

1975 byl JPAC poţádán, aby prozkoumal a prověřil peněţní prostředky na stavbu nové 

budovy v Deakinu, zeleném předměstí Canbery, která měla být umístěna nedaleko, 
západně od nové budovy Parlamentu. Tato mohutná budova měla být vybudována za 

existující, mnohem menší budovou, která byla dosud veřejnosti známa jako "Deakinská 

telefonní ústředna". 

Ţe se nejedná, a nikdy nejednalo, o obyčejnou telefonní ústřednu, nakonec v roce 1975 

objasnila schvalovací zpráva JPAC, kde bylo připuštěno, ţe existující budova měla rozsáhlý 



suterén, v němţ bylo umístěno mikrovlnné komunikační ústředí NASA. Částečné 
ospravedlnění "potřeby" nové, mnohem větší budovy bylo to, ţe - podle předpokladů - do 

roku 1980 nebudou NASA stávající prostory stačit. 

Mimochodem, navzdory dokumentu, který je snadno dostupný komukoli, kdo se o to 

zajímá, a navzdory skutečnosti, ţe povolení k zahájení stavby bylo vydáno koncem roku 

1975, existují dosud politici, novináři a "aktuální" televizní programy, které trvají na tom, 
ţe budova byla stavěna pouze jako běţná "telefonní ústředna" a ţe byla dokončena v roce 

1972! 

"Stará" deakinská "telefonní ústředna" byla postavena v roce 1966, pravděpodobně se 

suterénem NASA, takţe Lze oprávněně předpokládat, ţe od roku 1966 do 1980, kdy byla 
dokončena nová, větší budova, tam bylo australské ústředí PROJEKTU PLATFORM. Další 

zajímavá skutečnost je, ţe velikost nové deakinské budovy byla převáţně ospravedlňována 

(nehledě na potřeby NASA) na základě toho, ţe by tam byla umístěna telekomunikační síť 
nové budovy Parlamentu. Avšak vybudování prostor pro toto zařízení bylo schváleno plných 

šest měsíců předtím, neţ Parlament dokončil debatu o tom, zda se nová budova 

Parlamentu bude vůbec stavět, coţ nám dává určitou představu o jak seriózní "debatu" se 

jednalo. 

 Deakinské centrum - největší telefonní ústředna v Austrálii 

Stejně jako její předchůdce, nová budova pro NASA byla budována pod kamufláţí, ţe se 
jedná o "telefonní ústřednu". Dodnes existuji politici a "informované" osobnosti z médií, 

které trvají na tom, ţe původně byla budována jako ústředna a kdyţ byla dokončena, 

zjistilo se, ţe je pro potřeby Telecomu "nadbytečná". Toto je oficiální vysvětlení, proč a jak 

došlo k tomu, ţe tato ústředna je plná počítačů. 

Toto "oficiální' vysvětlení má několik vad na kráse. Za prvé a nejpředněji je to zpráva JPAC, 

která potvrzuje, ţe budova byla zamýšlena, mezi dalšími věcmi, pro rozšiřující se zařízení 

NASA. Za druhé, Telecom vydal broţuru s názvem "Service and Business Outlook", která 
detailně rozepisuje jeho hlavní výdaje kaţdý rok, včetně stavebních výdajů za více neţ 250 

000 dolarů. Deakinská impozantní budova za mnoho milionů byla stavěna v letech 1977 aţ 

1980 a Telecom na ni nedal ani cent. Nemám tušení, kdo nakonec za deakinskou budovu 

zaplatil, ale Telecom to nebyl. Alespoň podle jeho vlastních finančních zpráv. 

Třetím a nejvýmluvnějším faktem je, ţe navzdory tomu, ţe Deakin byl dokončen aţ v únoru 

i980, měla ministerstva vlády pronajmuty tyto prostory pro své "počítačové ústředí" plných 

šest měsíců před dokončením této budovy. Tato ministerstva začala odhadovat "vhodnost" 

budovy pro jejich účely jiţ rok a půl před podpisem nájemní smlouvy. To znamená, (pokud 
chcete věřit oficiální verzi) ţe stavba Deakinu byla zahájena na přelomu let 1977-78 a dříve 

neţ byla postavena z jedné čtvrtiny, byla pokládána pro Telecom za "nadbytečnou". 

Pochybující politici a mediální typy mohou najít plné vysvětlení tohoto odhadovacího 
procesu ve zprávě JPAC z roku 1979 0 "MANDATA", jiné, pravděpodobně zpackané, 

počítačové síti. 

Bez ohledu na NASA, se dnes připouští, ţe v Deakinu sídlí Národní počítačové ústředí, 

mimo jiné, pro australské ministerstvo obrany, daňový úřad, ministerstvo sociálního 
zabezpečení, ministerstvo vzdělání Commonwealthu a ministerstvo dopravy a komunikací. 

Daně a sociální zabezpečení jsou spojeny se zdravotní péčí. Ministerstvo zdravotnictví 

pouţívalo počítačové zařízení sociálního zabezpečení, dokud nemělo dokončeno své vlastní. 

Malou, ale velice významnou část budovy zabírá Telecom. Je to část, která obsahuje síťové 
uzly pro optické kabely, pronajaté bankami pro jejich "přenosový systém elektronických 

peněz". Všechny finanční transakce bank jsou prováděny podpůrnou společností, "Funds 

Transfers Services Pty Ltd." (FTS). Počítačové ústředí FTS je hned vedle Deakinského centra 



v Thesiger Court. K této záleţitosti se vrátíme příště. Deakin je rovněţ ústředím 

telekomunikační sítě pro novou budovu Parlamentu. 

Politické zastírání 

Kdyţ se tyto podrobnosti poprvé objevily v září 1987 v Inside News, byla politická reakce 

okamţitá. Ozývaly se výrazy od "nemoţné" po "absurdní". Australští politici se jednomyslně 

shodli v tom, ţe budova je "pouze" telefonní ústřednou. Ian Sinclair, vůdce národní strany, 

napsal svým voličům ujištění, ţe to je "jenom" telefonní ústředna. Senátorka Janine 
Hainesová, ze strany Australských Demokratů, vystoupila v ranním vysílání sydneyského 

rozhlasu společně s Johnem Tingle a řekla, ţe "osobně prozkoumala to místo a zjistila, ţe to 

není nic jiného neţ telefonní ústředna." Pan Tingle a paní senátorka se vzácně shodli v tom, 
ţe kaţdý, kdo tvrdí něco jiného, je samozřejmě "neonacista", ačkoli jsem dodnes neobjevil, 

jakou to má spojitost. Přesto, podle senátorky, kaţdý, kdo nesouhlasí s ní a s Demokraty, 

je nějakým druhem "fašisty". Byla to senátorka Hainesová, kdo mluvil o určité skupině 

starších australských občanů jako o "bandě geriatrických fašistů". 

Garry Nehl, politik Národní strany, zaplavil Canberu pětistránkovým článkem o tom, jak 

lidé ve Švédsku byli "obalamuceni", aby uvěřili, ţe všichni byli tajně označeni na čele 

číslem, vypáleným laserovým paprskem. Toto, řekl pan Nehl autoritativně, "je nějaký 

nesmysl malicherného Petera Sawyera." Malý Johnny Howard, tehdejší vůdce opozice, 
který nikdy nic neudělal správně, šel ještě o krok dál a skutečně připsal příběh o švédském 

číslovacím systému na můj vrub a opakoval tvrzení, ţe "to je celé nesmysl." Michael Cobb, 

venkovský liberální politik, to označil jako "pošetilost". Nevím, je-li na velmi 
nepravděpodobném "švédském" příběhu něco pravdy, nebo ne. Zato ale vím, ţe Deakin a 

jeho počítačové vybavení za miliardu dolarů shromaţďuje data o kaţdém Australanovi. 

Bylo to 28. října, kdy se objevila první trhlina v úsilí přejít Deakin jednoduše jako "telefonní 

ústřednu." Toho dne liberální senátorka z Tasmánie, Shirley Waltersová, udělala prohlášení 
pro australský tisk, ţe poslala jednoho úředníka z jejího personálu do Deakinu prozkoumat 

toto místo, ale byl zastaven dvěma členy ozbrojené stráţe, jeden z nich chtěl vědět jméno a 

osobní údaje tohoto úředníka a poznamenal si poznávací značku jeho auta: Kdyţ se to 
senátorka dozvěděla, snaţila se z titulu své oficiální funkce člena výboru JPAC zjistit další 

údaje o Deakinu. Nakonec byla odkázána na Ministerstvo správních sluţeb (DAS), která 

byla zodpovědná za tuto "telefonní ústřednu". Oni jí však nemohli nebo nechtěli prozradit 

ţádné podrobnosti po telefonu. Senátorka Waltersová potom před výborem JPAC řekla, ţe 
jediné, co DAS prý mohl s jistotou říci, bylo to, ţe Telecom pouţíval část budovy. Později se 

zjistilo, ţe to byla leţ a pohrdání Parlamentem, ale tento fakt byl - jako všechno ostatní, co 

bylo nějak spojeno s Deakinem vhodně zapomenut. (Pokud dotázaní úředníci tím mysleli, 
ţe to je všechno, co skutečně vědí o Deakinu, potom lhali. DAS vybírá nájemné od všech 

resortů, které sídlí v budově: Pokud tím mínili, ţe to je vše, co o tom smějí říci, potom lhali 

rovněţ, protoţe shodně popírali, ţe subjekty, které v Deakinu sídlí, podléhají nějaké 

"bezpečnostní" klasifikaci.) 

Ačkoli prohlášení senátorky pro tisk nebylo široce publikováno, nicméně způsobilo mezi 

částí australské veřejnosti určitý rozruch, protoţe měli pocit, ţe to potvrzuje "divoké 

představy Petera Sawyera." Další z podivností, jeţ obklopovaly Deakinskou záhadu bylo to, 
ţe za týden si senátorka Waltersová pospíšila ujistit zainteresované osoby, ţe celá ta věc 

byla "omyl". Ţádný z jejích úředníků nešel do Deakinu, nikdo nebyl konfrontován s 

ozbrojenou stráţí, nikdo nebyl poţádán, aby odešel poté, co byl dotazován na osobní údaje 

a kolem tohoto místa nebylo vůbec nic podezřelého. 

Od té doby aţ dodnes senátorka vytrvale odmítá komentovat své tehdejší prohlášení pro 
australský tisk. Přesto skutečnost, ţe úředníci DAS byli dotazováni a lhali výboru JPAC, 

zůstane navţdy zaznamenáno v tiskových zprávách, coţ můţe kdokoli potvrdit. Z tvrzení, ţe 



v Deakinu nebyla přítomna ozbrojená stráţ, vyplývá zajímavá otázka. Nyní se připouští, ţe 
v Deakinu sídlí ústředí "Obranného signálového ředitelství", komunikační "mozek" všech 

našich ozbrojených sil, chcete-li. Naše ozbrojené síly mají ozbrojené stráţe ve všech 

ostatních vojenských instalacích v zemi. Od Australanů se však očekává, ţe budou věřit, ţe 

Deakin, který obsahuje komunikační "nervové centrum" pro všechny naše vojenské 
operace, není střeţen ani jako vojenské garáţe, plné starých nákladních aut. Buď nám 

lţou, nebo je bezpečnost v naší zemi ve velmi špatných rukou. 

První přiznání 

Ţe ujišťování senátorky Waltersové nikoho nepřesvědčilo, bylo evidentní, kdyţ se 2. 

listopadu 1987 poprvé objevil hlavní průlom. Tou dobou se našlo dost lidí, kteří obtěţovali 
své poslance kvůli Deakinu, ţe pan Brian Howe, ministr sociálního zabezpečení, tuto 

záleţitost předloţil Parlamentu, a potvrdil, ţe národní počítačové ústředí jeho ministerstva 

má vlastně sídlo v Deakinu. Jelikoţ hodnotil má tvrzení jako "bizarní nesmysly", zplodil pan 
Howe první "oficiální" verzi, jak to skutečně bylo. Podle něho Telecom zkonstruoval budovu 

pro potřeby "staré" technologie, ale nakonec byla instalována "nová" technologie, která 

zabírala méně prostoru. Tudíţ tam "Zbylo trochu místa", které - zcela náhodou - bylo 

ideální pro Sociální zabezpečení, a tak tam dali své počítače. 

Pan Howe se však jiţ nezabýval takovým detailem, ţe téměř celá budova byla "ušetřeným 
prostorem", který pro své počítače vyuţila ostatní ministerstva. Ve skutečnosti pan ministr 

dělal všechno proto, aby vzbudil dojem, ţe Telecom zabíral většinu prostoru a ţe jediným -

nájemníkem byl resort sociálního zabezpečení, který zajímal relativně malou, "ušetřenou" 
plochu. Ţe celý tento příběh byl od začátku aţ do konce výmysl, nyní ukazuje jak zpráva 

JPAC z roku 1975, tak i další informace, jeţ jsou nyní dostupné veřejnosti. To ovšem 

znamená, ţe pan Howe ve svém projevu lhal a uváděl v omyl Parlament, ale zdá se, ţe se 

opět nikomu nechce o tom mluvit, dokonce ani simulantům, zahřívajícím lavice "opozice". 

Řeč pana Howea nikoho neuklidnila, jen lidi ještě více přesvědčila, ţe se "něco" děje, a tak 

na svém dalším vystoupení, 17. listopadu, připustil, ţe "další" ministerstva rovněţ obsadila 

Deakinn, vlastně většina prostor budovy byla zaplněna počítači, které neměly nic 
společného s Telecomem. To činilo teorii o "nové technologii a ušetřeném prostoru" značně 

problematickou a bylo třeba vymyslet nové "logické vysvětlení". Tou dobou se začalo tvrdit, 

ţe Telecom své poţadavky na prostory "předimenzoval" a tudíţ postavil svoji ústřednu 

mnohem větší, neţ potřeboval. Toto vysvětlení, opět popírající veškerou logiku, je to rovněţ 

evidentní leţ. 

Vysvětlení popírá logiku dodnes i v tom, ţe malé předměstí Deaicin je povaţováno za 

přírodní park s řídce roztroušenými obytnými domy. Naproti tomu deakinská ústředna je 

největší telefonní ústřednou v zemi. Věříte, ţe tato budova byla budována jako "místní" 
ústředna? Ať tomu věříte, nebo ne, toto vysvětlení je prokazatelná leţ. Zpráva JPAC v roce 

1975 potvrdila, ţe tato budova nebyla na prvním místě míněna jako "předměstská telefonní 

ústředna", ale jako nové ústředí pro mikrovlnnou komunikaci NASA a jako komunikační 
centrum pro novou budovu Parlamentu. Nemluvě jiţ o vlastních záznamech Telecomu, 

které potvrzují, ţe on jí ani nestavěli. Pan Howe byl opět přistiţen pří lţí a klamání 

Parlamentu a opět to zřejmě nevadilo nikomu z "opozice". 

Druhý pokus pana Howea vyvolal ještě větší zděšení neţ jeho první vystoupení. Politikové, 
zvláště ti tak zvaní "konzervativní", byli doslova bombardováni dopisy, telefonáty a 

osobními konfrontacemi poţadujícími plné vyšetření Deakinského centra. A tak konečně 

začátkem prosince, téměř čtyři měsíce po prvních článcích, které se objevily v tomto 

bulletinu, aby se uklidnila veřejnost, skupina "opozičních" politiků uskutečnila inspekci 

budovy. 



Inspekce a zpráva opozice - cvičení v podvádění 

Výsledek této inspekce je nyní znám veřejnosti. Skupina politiků, kteří všichni ještě před 
měsícem ujišťovali lidi, ţe Deakin je "pouze telefonní ústředna", potvrdili, ţe budova je 

vlastně Národním počítačovým ústředím pro celou řadu vládních ministerstev, o nichţ jsme 

se jiţ v tomto článku zmínili. Dále se ukázalo, ţe počítačové disky obsahovaly knihovny 

záznamů s "důvěrnými" údaji o občanech. Dokonce jim bylo řečeno, ţe všechna 
ministerstva mají přístup ke všem těmto knihovnám, coţ znamená, ţe úředníci z jednoho 

ministerstva mohli číst data jiného ministerstva, přestoţe byli Australané ujišťováni o tom, 

ţe něco takového není moţné, dokonce ani podle navrhovaného zákona o identifikačních 

kartách. 

"Opozice" potom připravila "zprávu" o své prohlídce, která měla opět slouţit jenom k 

uklidnění veřejnosti. Historie zaznamená tuto "zprávu" jako jedno z nejhanebnějších 

zastírání skutečnosti, jaké bylo spácháno lidmi, kteří ţijí z peněz daňových poplatníků, a 
kteří by se měli starat o jejích zájmy. Zpráva začínala tvrzením, ţe v době návštěvy nebyla v 

budově přítomna ozbrojená stráţ, a ţe tam ani nikdy nebyla. Toto si dovolili napsat přesto, 

ţe jedním z členů inspekce byla senátorka Waltersová. Dále zpráva potvrzuje, ţe budova 
není telefonní ústředna, ale je z větší části obsazena počítačovým vybavením ministerstev a 

rovněţ potvrzuje existenci digitálních knihoven. V závěru zprávy se ale říká, ţe v tom 

"nemusí být nic nekalého." Zpráva, která je povaţována za "seriózní vyšetřovací" dokument, 

opakuje druhé "logické vysvětleni, jak tato situace vznikla, coţ je v přímém rozporu se 
schvalovací zprávou JPAC z r. 1975, a znamená to, ţe buď tento dokument nebyl brán v 

úvahu, nebo informace, v něm uvedená, byla jednoduše ignorována. 

Tolik "vyšetřování". Podle jednoho z politiků na tom nebylo "nic nekalého" proto, ţe "nemohl 

najít ţádné dráty, vedoucí po podlaze, které by počítače navzájem propojovaly." Tím pádem 
domněnka, ţe všechny počítače měly přístup ke stejným diskovým polím s databázemi, 

byla pro něho bezpředmětná. 

Zpráva pokračovala tvrzením, ţe "Komise zdravotního pojištění nezabírá prostor v budově a, 

jak bylo zjištěno, není propojena s Deakinským počítačovým centrem." Účelem tohoto 
cvičení, od začátku aţ do konce, včetně inspekce a následné zprávy, bylo vzbuzovat dojem, 

ţe Deakin je pouze náhodné seskupení nepropojených počítačů. Navzdory tomu zpráva 

opakovaně hovoří o Deakinském centru počítačů, jako by se jednalo o velké výpočetní 

středisko. 

Zpráva potom šla do detailů o tom, ţe neexistují důkazy, které by podepřely tvrzení, ţe 
Daňový úřad, Sociální zabezpečení a Zdravotnictví nebo nějaká jiná ministerstva byla 

propojena. Tato prohlášení tvrdící, ţe poskytují Australanům pravdivý příběh o Deakinu, 

byla učiněna přesto, ţe JPAC, jehoţ členkou byla Shirley Waltersová, jen o několik týdnů 
dříve prokazatelně oznámil, ţe Komise sociálního zabezpečení skutečně pouţívala 

počítačové zařízení Ministerstva sociálního zabezpečení v Deakinu. Byla učiněna přesto, ţe 

pan Brian Howe v dopise všem politikům, ze začátku listopadu, potvrdil propojení mezi 
Sociálním zabezpečením a Zdravotnictvím. Byla učiněna přesto, ţe "inspekci" vedl pan 

Wilson Tuckley, který vlastnil dopis od pana Howea potvrzující propojení mezi Daňovým 

úřadem a záznamy sociálního zabezpečení. Byla učiněna přesto, ţe prokazatelně existuje 
propojení mezi Daňovým úřadem a Zdravotnictvím, které kontroluje, zda lidé, kteří pobírají 

nemocenské dávky, platí daně. Byla učiněna přesto, ţe alespoň někteří přítomní politici si 

byli aţ příliš vědomi rozsáhlého sytému počítačů propojujícího jednotlivá ministerstva, 

který byl znám jako "PASS". O systému PASS se veřejnost dozvěděla v květnu 1988 na 

slyšení u soudu v Perthu, W.A. 

"Média", která vţdy raději opakují to, co slyšela, neţ aby cokoli sama prošetřila, byla 

šťastná, ţe mohla prezentovat prohlášení politiků jako "fakta", místo aby si je sama ověřila. 



A tak, navzdory výše uvedeným informacím, dostupným zprávám, dopisům a tak dále, 
ukázali Deakin, který je dodnes zobrazován na mapách Canbery jako "telefonní ústředna", 

jednoduše jako velkou budovu, která čirou náhodou nakonec poskytla přístřeší všem 

ministerstvům, která mají vztah k paktu UKUSA, počítačům Ministerstva obrany a NASA. 

   

Příloha č.3 

Co je L.U.C.I.D. ? 

Následující článek byl poprvé otištěn v bulletinu dr. Anthonyho Suttona s názvem Phoenix 

Letter (pro informaci o předplatném si napište na adresu Phoenix Letter, Svite 216C, 1517 
14th St. West, Billings, MT 59102). Jsem dr. Suttonovi vděčný za jeho laskavé svolení s 

jeho přetištěním v této knize. 

Ţijeme pod vládou zákona a základním zákonem, který vládne ve Spojených státech, je 

Ústava, potvrzená Listinou práv. 

Právo na soukromí a procesní právo jsou dobře zavedeny a téměř všeobecně přijímány. 
Říkáme "téměř" proto, ţe existují znepokojivé známky, ţe několik elementů ve 

Washingtonu, New Yorku a v akademickém světě se povyšuje nad Ústavu a má s naší 

budoucností jiné plány: 

Předpokládáme, ţe všechna omezení, prováděná federální vládou, jsou kontrolována 

ústavními právníky, aby nedošlo k porušení Ústavy. Předpokládáme, ţe akademici a 
univerzity by nenavrhly omezení, která by byla v rozporu s Ústavou. Zřejmě naše 

předpoklady mohou být chybné. 

Plánovači Velkého Bratra se vyznamenali totalitním plánem na lapení nás všech do 

centrálního počítačového sledovacího systému s předpokladem, ţe my všichni jsme 

potenciální zločinci a musíme být katalogizováni a sledováni. 

Dostali jsme článek od dvou akademiků, kteří, ač by to měli znát; nikdy nečetli Ústavu. 

(Abychom byli spravedliví, starší z autorů je úředník Organizace spojených národů a 

nemusí být občanem USA.) Ve velkém totalitním stylu navrhují nakládat se všemi lidmi 
jako se zločinci a vypracovali velkolepý plán, známý jako LUCID, popsaný jako "koncepční 

studie pro budoucí Univerzální informační a identifikační systém."  

LUCID navrhuje, aby Univerzální biometrická karta, kterou nyní vyvíjí Ministerstvo obrany, 

byla pouţita jako "bezpečnostní, jednotný, interaktivní a okamţitý sledovací systém." 

Můţete se zeptat: ke sledování koho? Ne zločinců, ale "ke kontrole dodrţování zákona" a ke 

sledování tzv. "alias criminals". To znamená potenciálně kaţdého. (Blahopřejeme jim k 

jejich geniálnímu pouţívání Angličtiny. Co to znamená "alias criminal“?) 

Autoři jsou tak drzí, ţe na schématu, popisujícím systém LUCID, to nazývají "univerzální 

systém" a říkají, ţe zahrnuje "individuální Univerzální biometrickou kartu." (Slovo LUCID je 

pozoruhodně blízké slovu LUCIS nebo Lucifer. Věříme, ţe to není Freudovské uklouznutí, 

které můţeme připsat na vrub autorů.) 

Tuto studii Velkého Sratra napsali Jean-Paul Creusat, doktor medicíny, zaměstnaný 

Organizaci spojených národů, a profesor Anthony 5. Halaris z Iona College, New Rochelle, 

New York. (lona je univerzita "svobodných umění", která je čtyři roky v soukromých rukou, 

jeţ byla zaloţena v roce 1940, ale nemá institucionální vazbu na toto studium.) 



LUCID je hardware, software a počítačový rámec určený pro práci s Univerzálními 
biometrickými kartami, které nyní vyvíjí Ministerstvo obrany. Systém přenáší zakódovaná 

data ze vzdálených senzorů (tj. implantátů a ID karet). 

Karta bude mít schopnost pojmout více neţ 5 gigabytů osobních údajů s mnohojazyčnou 

schopnosti. Můţe být čtena pomocí pevné nebo mobilní jednotky. Stručně řečeno, všechna 

vaše data (rovnající se stovkám disket) mohou být kdykoli přečtena pomocí malé, přenosné 
jednotky bez ohledu na to, v jakém jsou jazyce. Pouţité identifikační techniky jsou jiţ 

vyvinuty a, bez ohledu na to, co říkají její konstruktéři, neobyčejně prudce útočí na osobní 

svobody. 

Součástí Univerzální biometrické karty bude genotyp DNA a lidský leukocytový antigen 
(získaný z proteinového materiálu). Systém iris scan (kaţdá oční duhovka má jedinečnou, 

stabilní a podrobnou strukturu) bude pouţit pro osobní identifikaci. Oko nemůţe být 

chirurgicky pozměněno bez poškození zraku. Iris kód můţe být analyzován během jedné 

desetiny sekundy, říkají konstruktéři. 

Co však vám konstruktéři neřeknou (jako kdyby jiţ toho nebylo dost), je to, ţe z kaţdé oční 

duhovky je moţné přečíst celou zdravotní historii člověka a jeho současný zdravotní 

stav.Iridologie je málo známý, avšak zajímavý lékařský obor. Byli jsme osobně ujištěni 

lékaři, kterým věříme, ţe tento systém funguje. Jaké jste prodělali nemoci a jak na tom po 

zdravotní stránce právě jste, to všechno je zaznamenáno v duhovce. 

Vidíte, jakou cenu to můţe mít pro Velkého Bratra! 

Nakonec, aby měli jistotu, ţe na vás mají všechno, na vaši Univerzální biometrickou kartu 

vám ještě zaznamenají i otisky prstů a chodidel. 

Smart karta je přípravná verze Univerzální karty a jiţ se pouţívá. Některé státy ji pouţívají 

místo potravinových lístků, jiné pro sociální programy: 

Univerzální biometrická karta je hrubý vpád do soukromí, je protiústavní a je v současné 
době vyvíjena: POKUD OBČANÉ NEBUDOU PROTESTOVAT U SVYCH POSLANCU V 

KONGRESU, BUDOU ZAVEDENY.  

Republikáni jsou v tomto ohledu horší neţ Demokraté. Zvýšili rozpočet na obranu, takţe se 

nyní na tyto plány kontroly vydává víc, neţ v době Studené války na obranu před 
předpokládaným nepřítelem. Zdá se, ţe nyní jsou nepřítelem číslo jedna občané, nikoli 

teroristé. 

Uvědomte si, ţe během posledních deseti let nebyl ani jeden teroristický incident spolehlivě 

a úplně vyřešen. Zůstává otevřena moţnost, ţe některé z nich by mohly být státem 

sponzorované incidenty, aby se vytvořilo v Kongresu ovzduší pro přijetí protiteroristických 

zákonů. 

Ve Spojených státech se děje něco velmi špatného. Máme podezření, ţe se vracíme k 

vzdělávacímu systému pod kontrolou Národního sdruţení a mentalitě (socialistické) 

Thomase Deweye. Tyto myšlenky na kontrolu neodráţejí americké hodnoty, tradici, filozofii 
- a určitě ne Ústavu. Tito plánovači jsou hegelovci. Věří, ţe stát je dozorce a jednotlivci se 

musí podrobit státu. (V Hegelovi je to vyjádřeno slovy, "hledej svou svobodu v poslušnosti 

státu.") 

Mělo by jim být ostře připomenuto, ţe v USA je moc státu delegována lidmi, tj. moc jde 

zdola nahoru. A politik, který na to zapomíná, by měl odstoupit ze svého úřadu. 



Phoenix Letter vznáší námitky proti projektu LUCID 

Policie má právo a povinnost sledovat zločince, je to její funkce. Policie nemá právo sledovat 
nebo sbírat informace o občanech, kteří nespáchali ţádný zločin, pokud neexistují důkazy, 

ţe mohli porušit zákon. To je zaručeno Čtvrtým dodatkem. My lidé jsme v Ústavě 

nedelegovali své právo na soukromí federální vládě. 

To jistě činí policii ţivot těţší, ale právě za to je placená, aby pronásledovala zločince a 

nepřekračovala zákon. Hájit se "budoucím terorismem", jako důvodem pro porušování 
ústavních práv jednotlivce, je zcela nepřijatelné. V případě LUCID to je samoúčelná 

výmluva. Autoři systému LUCID, z nichţ jeden je prezidentem společnosti Advanced 

Technologies Group, jsou finančně zainteresovaní na tomto počítačovém kontrolním 
systému Velkého Bratra. Zkrátka, vaše ztráta osobní svobody je jejich budoucí finanční 

zisk. 

Ministerstvo obrany (DOD) vyvíjí Univerzální biometrickou kartu s pamětí o velikosti 5 

gigabajtů. Jestliţe je navrţena pro sledování civilistů nějakým širokým, neústavním 
způsobem, potom Kongres musí IHNED zrušit financování tohoto vývoje. DOD má své 

zákonné funkce. Kontrola populace mezi tyto funkce nepatří. 

Tento vývoj dosud nebyl vyšetřován Kongresem. Mělo by se tak stát a měl by být slyšet váš 

hlas. 

Naléhavějším úkolem pro ty, kteří chtějí katalogizovat a sledovat všechny občany, je opravit 

současné systémy. Systém, který vydávají za důvěryhodný, je naplněný nepravdivými 
informacemi. A VY JE NEMŮŢETE ODSTRANIT. Pokoušeli jsme se osobně, po dobu šesti 

měsíců, tyto nepravdivé informace odstranit, ale bez úspěchu. Jedna firma s dobrou 

pověstí - ne z těch největších - dovolila jistému podvodnému operátorovi proniknout do 

systému a zanést tam nepravdivé informace.) 

Představte si systém LUCID. Vaši nepřátelé tam mohou zanést nepravdivé informace. Vláda 

tam můţe dát klamné informace. Systém LUCID můţe z občanů udělat cokoli, co operátoři 

budou chtít. Naneštěstí jsou dny, kdy jsme běţně mohli důvěřovat orgánům na prosazování 
zákona, jiţ nenávratně pryč. Waco a Ruby Ridge nám říkají, ţe i ten nejlepší orgán na 

prosazování zákona můţe být převzat zločinci. Případ O.J. Simpsona nám ukázal, ţe 

policejní detektivové lţou. Zneuţívání dítěte v Omaze nám říká, ţe Federální orgány na 

prosazování zákona půjdou ruku v ruce se zakrýváním a zločineckou činností. 

Chcete, aby byl systém LUCID v rukou zločinců? 

V den, kdy Washington objasní zakrývání, vyšetří tucty špinavých epizod a nabude morální 
přístup k ţivotu a práci, potom budeme ochotni se s podporovateli systému LUCID bavit o 

otázkách Ústavy. O čemţ pochybujeme. V situaci, jaká dnes panuje, nemůţeme věřit 

Washingtonu s nástrojem, jako je LUCID o nic víc neţ tomu, ţe O. J. Simpson nebo 

detektiv Mark Furhman mluví pravdu. 

 

 

 

 

 



O autorovi 

  

Dobře známý autor národního bestselleru číslo jedna, Dark Secrets of the New Age, 

Texe Marrs napsal 35 dalších knih pro takové významné nakladatele, jako jsou Simon & 
Schuster, John Wiley, Prentice Hall/Arco, Stein & Day a Dow Jones-Irwin. Prodaly se jiţ 

miliony výtisků jeho knih. 

Texe Marrs byl pomocným profesorem letecko-kosmických studií, učil americkou obrannou 

politiku, systémy strategických zbraní a příbuzné obory na Texaské iniverzitě v Austinu po 

dobu pěti let. Rovněţ učil mezinárodní záleţitosti, politickou vědu a psychologii na dvou 
dalších univerzitách. Promoval s vyznamenáním na univerzitě Park College v Kansas City, 

Missouri, vědeckou hodnost získal na státní univerzitě v Severní Karolíně. 

Jako důstojník amerického letectva (nyní penzionovaný) velel jednotkám elektronické 

komunikace a inţenýrství. Obdrţel několik vojenských vyznamenání, včetně medaile za 

sluţbu ve Vietnamu, slouţil v Německu, Itálii a na několika místech Asie. 

Jako prezident Living Truth Publishers v Austinu, Texas, je Texe Marrs častým hostem 

rozhlasových a televizních "talk show" po celých USA a Kanadě. Jeho měsíčník Flashpoint 

je distribuován do celého světa a je také slyšet po celém světě v jeho mezinárodním 

krátkovlnném rozhlasovém programu World of Prophecy. 

 Náš informační bulletin 

Texe Marrs nabízí zdarma informační bulletin o proroctví Bible a světových událostech, 

tajných společnostech, hnutí New Age, kultech a okultní výzvě křesťanství. Pokud o tento 

bulletin máte zájem, napište prosím na adresu: 

Living Truth Ministries 

1708 Patterson Road 

Austin, Texas 78733 

Domovská WWW-stránka Texe Marrse: 

http://www.texemarrs.com/ 

 

 

 

http://www.texemarrs.com/


Tajemství Apokalypsy 

Ještě o čísle 666 

(O tomto čísle čti v Bibli v knize Zjevení: 13,16-18) 

Jako inţenýru - konstruktérovi mikročipů ve velké skupině specialistů se mi podařilo 
zúčastnit se práce na jednom projektu v městě Phoenix ve státu Arizona. Současně na 

tomto projektu pracovalo v Bostonu a taktéţ v Hunfordu. Činili jsme experimenty s jednou 

ţenou, v jejíţ míše bylo implantováno několik mikročipů napojených radiosignálem. 
Původně byla úplně nehybná, neboť všechny funkce jejího organismu byly narušeny. Po 

našem zásahu (implantaci čipu do míchy) se její ruce i nohy začaly pohybovat a svaly se 

začaly napínat. Pokračovali jsme v práci na zdokonalení mikročipů a podařilo se nám 

dosáhnout kontroly nad spánkem ţeny. 

Musím poznamenat, ţe nejsem lékařem, nýbrţ inţenýrem, a mojí úlohou bylo vytvoření 

mikročipu a nikoliv ovládat její organismus - tím se zabývali jiní. Konali jsme i pokusy na 

vězních. Postupně se mikročipy stávaly plochými -a vhodnými pro implantace - tj. zavedení 
do organismu. Museli jsme zhotovit velmi malou destičku, která by mohla projít jehlou 

injekční stříkačky. 

Zkoušky s touto destičkou se konaly v horách Sacramenta v Los Angeles v státě Kalifornii 

na mnohých zvířatech. Miliony dolarů byly vynaloţeny na k určení místa - nalezení 

vhodného bodu na těle, kam by mohl být implantován mikročip skládající se z 250 tisíc 
součástek. Stáli jsme před problémem vyřešit napájení (tj. dodávky elektřiny pro provoz 

čipu), kvůli čemuţ bylo nutno změnit teplotu organismu. Bylo potřeba najít takové místo na 

lidském těle, kde by se rychle měnila teplota. Určena byla dvě taková místa: čelo a pravá 

ruka člověka. 

Na projektu pracovalo mnoho lidí, kteří však nebyli zasvěceni do konečného cíle, často 

nevěděli, čím se zabývali jiní. Já jsem pracoval na zdroji nabíjení baterie, to jest na baterii 

napájející mikročip. V té době jsem byl Bohem upozorněn a začal jsem studovat. Písmo 
svaté. Přečetl jsem si i následující řádky: "A on učinil, aby všichni, malí i velcí, bohatí i 

chudí, měli znamení na své pravé ruce nebo na svých čelech" (Zjevení 13,16). Nyní jsem 

přesvědčen, ţe Jan, kdyţ mu Pán toto ukázal ve vidění, viděl tu malou destičku, která se 

dává skrze injekční jehlu. Při práci nad projektem si pracovníci nevšímali jeho cíle - označit 
všechny lidi ţijící na planetě. Jednou za mnou přišel vládní úředník a řekl mi, aby sem si 

informaci o tom, ţe destička je hotova, nechal pro sebe. V dětských domovech na Floridě 

jsou uţ nyní děti, jimţ byly implantovány tyto destičky. 

Otázal jsem se jistého lékaře z lékařského střediska v Bostonu, - co se stane, kdyţ tato 
destička přestane z nějakých důvodů pracovat? Odpověděl, ţe organismus okamţitě 

zareaguje - objeví se hnisavé rány. Bible v knize Zjevení praví: "I šel prvý anděl a vylil svou 

číši na zemi: i ukázaly se ukrutné a zlé vředy na lidech, kteří přijali znamení šelmy, a na 
těch, kteří se klanějí jejímu obrazu" (Zjev. 16,2). Jeţíš velmi dobře zná všechny technologie, 

které jsou na zemi vyvíjeny. 

Existuje 23 druţic, které mohou přečíst informaci dokonce i z tak malých předmětů, jako je 

např. poštovní známka. Taková druţice je schopna přečíst celou informaci uloţenou v naší 
licenci (povolení k nějaké činnosti); a toto kaţdých 19 minut. Jsou jiţ nové druţice série 

LIO kontrolující vše z malé výšky. Jsou natolik citlivé, ţe stanovují změny teploty lidského 

těla s přesností 0,4 stupně Celsia. Před nimi není moţné se schovat. 



Smart-karta 

Nyní se snaţí spojit kreditní kartu a debetní kartu do jedné. Rychle se tomu blíţíme. 
Vicepresident USA navrhuje, aby kaţdý občan státu byl zachycen tímto systémem a nosil s 

sebou smart kartu. Připravuje se zavedení implantací destičky pod kůţi. Smart-karta 

obsahuje plnou informaci o člověku. Kdyţ vám budou navrhovat implantaci nového 

systému identifikace, nesouhlaste s tím! Bylo uvolněno 500 milionů dolarů za vnášení 
informací do systému valferů (tj. podkoţní informace). Ve vládních kruzích se diskutovalo a 

byla nastolena přímá otázka: nemůţeme kontrolovat všechny lidi, kdyţ je nebudeme 

schopno identifikovat, to znamená, kdyţ bude moţnost záměny. Karu můţete ztratit, 
někomu ji ukrást, ale znamení (destička pod kůţí) bude vţdycky s vámi. Ztratit to můţete 

jen ztrátou ruky anebo hlavy a to se dá vţdy zpozorovat. Kdyţ vám někdo uřízne ruku, a 

půjde si do obchodu něco koupit s tím, ţe bude chtít platit pomocí mikročipu instalovaného 
v uříznuté ruce, řeknou mu: "Tady něco nesouhlasí…“ Nebude totiţ moţno cokoliv kupovat 

nebo prodávat, kdyţ nebudete mít na sobě instalováno toto znamení. Uţ nyní máme tisíce 

dětí, jimţ před ne"kolika lety implantovali podkoţní deštičku, a zatím není pozorován ţádný 
vedlejší účinek. Ve Švédsku má podkoţní destičku implantováno sedm tisíc lidi, avšak 

zatím nebyly ţádné problémy. Brzy to zachvátí celý svět. 

Světová vláda 

Svaté Písmo hovoří o jedné světové vládě, a ţe znamením budou označeni (téměř) všichni 

lidé. Tento problém se netýká jen USA. Není náhodou, ţe CRU má programy o pravých 

křesťanech, které byly připraveny, aby byli kompromitováni prostřednictvím hnutí New Age 
(nový věk). Nejste šokováni tím, ţe se ve školách vyučuje vše, co chcete, ale kdy jste slyšeli, 

ţe by se v tzv. "public schools" vyučovalo náboţenství? 

"Je nutno mít svědectví Ducha působícího- ve vás. Je to otázka ţivota a smrti. Kdyţ v 

posledních dobách ve vás nebude svědectví Ducha, pak se neubráníte a dostanete se do 

moci přicházejícího antikrista…“ 

Jedna kartička 

Zde je ještě jeden příklad. Ve zdravotním plánu presidenta Clintona se navrhuje zavést 

jednotnou národní zdravotní kartu potvrzující osobnost člověka (identifikace), která bude 

připravena podle nejnovější technologie s utajeným řídícím číselným systémem. Podle 
všeho to znamená, ţe se bude dávat číslo na čelo nebo na ruku, a moţná i na jiné části 

těla. Nikdo nebude připuštěn k laseru bez tohoto čísla. 

Dnes se uskutečňuje přechod ke společnosti bez vlády (peníze budou staţeny z oběhu). 

Zpočátku se bude uţívat kartotéka a později podkoţní implantace čísla. Evropské 

společenství uţ připravilo vše pro tento účel. Svoji oficiální existenci oznámilo toto 
společenství v lednu 1993. Patří k němu 12 zemí Evropy. To je centrum budoucí vlády. 

Nalézáme se na prahu této epochy, kdy se budou lidem přidělovat čísla (znamení) šelmy. A 

tragédie některých křesťan bude spočívat v tom, ţe si nevšimnou, kdy začne vláda 
Antikrista. To je příčina, proč potřebujeme kaţdodenní svědectví Svatého Ducha… Musíme 

nutně zdravě ohodnotit situaci, abychom nebyli zavlečeni do systému Antikrista. 

Col Sanderson 

inţenýr - konstruktér počítačových mikročipů Ţizň i věra, srpen 1995 

Převzato ze slovenského pravoslavného časopisu »Odkaz sv. Cyrila a Metoda« č. 5/1998 

 


