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Este pode ser o documento mais importante que você já leu em sua vida! 

     Você acredita em uma conspiração GRAND? Você acredita que Oswald agiu sozinho? Você 

acredita que o governo é corrupto? Se sim, então até que ponto? Isso pode depender de 

como você está disposta a abrir os olhos ea mente para ver. Por que é que quanto mais as 

coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas? Por que não a sociedade nunca parecem 

crescer? A maioria das pessoas crescem pensando que o mundo é muito grande e nós 

acreditamos que o mundo existe da maneira que faz hoje, porque esta é a humanidade 

direção tem tomado e escolhido. 

 

 

    O caminho que estamos tomando como uma nação na América e como uma raça humana 

no planeta Terra está sendo pavimentada para nós com antecedência e vendido para nós 

para um lucro. 

 

 

     Muitas pessoas falam sobre conspirações como a de Watergate, Irã-Contras, o S & L 

(Savings and Loan) ESCÂNDALO, o Federal Reserve, Surpresa de outubro, KENNEDY, os 

maçons, O Conselho de Relações Exteriores e da Comissão Trilateral, e até mesmo GREY 

ESTRANGEIROS , mas muito poucas pessoas sabem os fatos reais suficientes para explicá-

los, porque eles não são pesquisados si. Como a informação se resume o oleoduto que fica 

distorcida e confusa porque a maioria das pessoas que passam ao longo da informação não 

sei toda a história, eles não pesquisei muita informação a si mesmos, e eles tendem a ser 

tendenciosos também. (Eles tendem a ter um ângulo na informação que colocar para fora, 

geralmente porque eles têm um motivo oculto.) Eu posso único estado a partir de pesquisa 

de sete anos, o que eu acredito ser a verdade baseada em fatos principalmente duro. 
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     Durante pelo menos cinco a dez mil anos, a humanidade tem conhecimento de fatos 

científicos e espirituais mais do que estamos atualmente ciente de hoje como uma grande 

sociedade e nação. As bibliotecas de Alexandria, que realizou a coleta de maior 

conhecimento do mundo, existia no Egito milhares de anos atrás. Os essênios eram apenas 

uma seita secreta de gnósticos (detentores do conhecimento) que existiam cerca de dois mil 

anos atrás. Desde os primeiros tempos dos grupos pagãos e Natureza religiões, o sol tem 

sido considerada um símbolo da vida. Os antigos acreditavam que quando o sol deu off-lo de 

energia, ele estava dando É a vida por nós. Eles acreditavam que o dom de Deus, a luz do 

mundo é toda a salvação porque Ele ressuscitou. Ele é, portanto, nosso Salvador 

eterna. Sempre houve uma luta entre a luz ea escuridão forças no mundo. Quando o sol se 

põe e torna-se escuro, nós não podemos ver. Nós, naturalmente, temer o que não sabemos 

e já que não podemos ver no escuro, não sabemos o que está lá e nós tememos. Quando o 

sol se punha (Satanás), ele iria ficar escuro. Mas quando o sol estava no horizonte (Horus, 

se traduz em Jesus), que seria chamado de Salvador. Isso formou a base para o início do 

cristianismo. 

     Os essênios, bem como outras sociedades secretas em todo os tempos eram sacerdócios, 

assim a Igreja primitiva era um centro de conhecimento estabelecido com idéias 

CODIFICADA simbolicamente em texto religioso. Depois de um tempo, símbolos perdem seu 

significado, exceto para aqueles a quem são iniciadas. Essencialmente, eles realizaram o 

conhecimento de energias arquetípicas que o vínculo ou ligação espírito à matéria. Essas 

energias são expressas em matemática e grego chamado Gematria geometria sagrada. A 

palavra significa OCCULT HIDDEN. Eles levaram o conhecimento, escondeu-o, e fez com que 

pareça ser mau, para que eles pudessem conhecê-lo, não queremos, e eles poderiam então 

controlar-nos muito mais fácil. Isto permitiu uma aliança precoce de pedreiros, ou maçons, a 

ser estabelecida, tornando-se possível construir grandes pirâmides, etc. Agora, se todos 

sabiam como construir uma pirâmide, em seguida, não só o túmulo do faraó ser maior do 

que o chalé de Joe vizinho , mas os maçons também perderia muito dinheiro construindo 

grandes castelos e igrejas em toda a Europa. Esta foi a base para o capitalismo cedo, mas 

vamos discutir isso mais tarde. 

     Ingestão cogumelo sagrado e xamãs-o consumo de maconha são líderes espirituais da 

tribo em um sentido e eles praticam induzir um estado de consciência em membros de tribos 

guerreiras para substituir temporariamente a sua consciência com a consciência animal para 

executar determinadas tarefas ou aprender lições espirituais ou princípios. Havia grupos 

especiais de cultos assassinos que foram treinados em tempos anteriores usando substâncias 

como haxixe e eles foram chamados de "Hashishans" ou "Assassins". Embora estas duas 

práticas não são idênticos, eles são semelhantes e relacionados. Enquanto o primeiro 

exemplo pode ser considerado controle precoce mente natural no sentido de aprender a 

controlar sua própria mente, o segundo exemplo pode ser considerado controle da mente 

manipuladora no sentido de que os participantes foram treinados sob alucinógenos para 

matar por Deus ou "Allah". 

     Os Assassinos, bem como uma sociedade chamada The Order of Senhora de Sion 

apareceu ao mesmo tempo em torno de 1090 AD. Fora da ordem de Senhora de Sion veio 

Notre Dame de Sion e cinco de nove dos fundadores da Ordem dos Templários veio dessa 

ordem. Os Templários e Assassinos tinha bloqueio assuntos e filosofias. Eles também tinham 

lutas em curso, bem como relações comerciais. Os Templários pronunciado votos de pobreza 

e, entretanto, acumulou grandes fortunas para a igreja (realmente eles mesmos), e foram 

responsáveis pelo financiamento das Cruzadas e outras guerras religiosas sangrentas. Eles 

também foram alguns dos primeiros a criar bancos em Jerusalém. Estes foram Temple Banks 



que ocasionalmente foram invadidos por seu ouro.Isto forçou os Templários para 

desenvolver ramo bancário, ou, colocando seu dinheiro em vários lugares por isso não ter 

tomado todas de uma vez. Este é o lugar onde a idéia de um banco central e é filiais locais 

vem, que se tornou o modelo para o sector bancário na Europa e América. Os Cavaleiros 

Templários se tornou mais popular quando foram expostos no século XIV e banido pelo 

rei. Jacques de Moley foi queimado na fogueira por ser homossexual e um herege. Uma 

parcela da riqueza dos Templários foi capturado pelo rei e entregue à sua sociedade irmã, 

chamou os Cavaleiros Hospitalários, que eram um ramo dos Templários responsável por 

instalações médicas no reino. Há evidências que sugerem que os Templários podem ter 

levado-se em como os Rosacruzes para o próximo par de séculos. Isso realmente não 

importa muito, porém, porque todas estas ordens ou sociedades secretas são 

desdobramentos de outros. Eles são todos maçônico na natureza por causa da natureza das 

informações que eles possuem. 

     As mesmas sociedades secretas e antigas famílias europeias de linhagem está no controle 

do mundo de hoje. Para entender melhor o que eles fazem, temos de olhar para as suas 

filosofias e idéias. Um lema deles é "Ordo ab Chao" ou "ordem para fora ou o 

caos". Primeiro, eles criam o caos, então eles propõem a solução, ORDER, secretamente nos 

bastidores para controlar uma determinada situação. Existem diferentes áreas da Maçonaria 

e é tudo uma hierarquia de poder. Ocasionalmente, grupos maçônicos vai trabalhar uns 

contra os outros no fórum público através das agências por elas controladas, mas eles 

podem estar unidos nos bastidores. Você vai ver exemplos do que quero dizer muito em 

breve. 

     As primeiras lojas maçônicas por esse nome surgiu na Inglaterra em 1600 e dentro de 

um século eles estavam espalhados por toda a Europa, incluindo a Alemanha e França e as 

colônias da América precoce. Um dos propósitos que servido foi como um fórum para as 

pessoas de elite para conhecer e discutir os seus pontos de vista políticos e sociais, sem 

medo de perseguição religiosa. Lembre-se, apenas um par de séculos antes, sob Roma na 

Idade das Trevas, eles iriam matá-lo se você não acreditava que a lua era feita de queijo 

verde. Em Roma, eles perceberam que não podiam governar o mundo por si mesmos e que 

precisaria de um consenso das nações ou um Reino Unido e das Nações Unidas. O símbolo 

para o fascismo é um feixe de varas embrulhados em conjunto com um machado ou um 

machado vinculados a ela.   

Ela representa um consenso mundial de poder ou AXIS POWER. Ele aparece na bandeira do 

Senado dos EUA hoje e na parte traseira do mercúrio centavo americana de 1916 a 1945. 

Embora houvesse várias sociedades iluminados ao redor chamando-se iluminado, foi em 01 

de maio de 1776 que o professor Adam Weishaupt juntos uma sociedade secreta chamada 

"Illuminati". É único propósito era secretamente para controlar o mundo. Weishaupt era um 

gênio de um tipo particular, tanto quanto intrigante e manipulação estão em causa. Ele era 

um professor respeitado na Universidade de Ingolstadt na época e tinha muitas conexões na 

educação. Ele se tornou um maçom, mas também foi um padre jesuíta. Ele aprendeu o 

máximo que pôde e decidiu colocar sua própria sociedade secreta juntos. Ele usou um 

processo de iniciação e difusão de poder entre fileiras semelhantes à estrutura de uma 

pirâmide, onde um indivíduo único ou grupo no topo sabem o que está acontecendo, mas 

ninguém realmente, eles só sabem um pouco até conseguir até as fileiras e aprender apenas 

um pouco mais. Entretanto, eles não sabem o que está a observá-los ou mantê-los acima 

deles em cheque.   

Nos mais altos círculos da ordem que se propõem a controlar o mundo através de um 

governo mundial, que afirmaram que poderiam fazer através da conversão existente maçons 



para conceitos do Iluminismo. Weishaupt disse-lhes sobre a Utopia que poderia ser 

estabelecido na Terra se todo mundo que sabia que iria secretamente trabalhar juntos para 

trazer sobre este plano. Sendo livres-pensadores e ateus, para começar, que propôs abolir a 

religião, o governo, as ordens de classe, direito à propriedade, ou até mesmo elevar seus 

próprios filhos; e eles acreditavam que os fins justificam os meios, o que significa que o que 

for preciso para realizar essa tarefa deve ser feito sem hesitação. Dentro de dois anos 

tiveram mais de 3000 membros e muitas lojas estabelecidas. Dentro de alguns anos, eles 

foram expostos e banidos da Baviera. Os documentos foram recuperados e exibidos no 

Museu Britânico, onde eles existem hoje. Este é um importante fato histórico que tem sido 

severamente encoberto na América. Continuaram a existir, no entanto, sob a forma da União 

alemão e espalhadas de Leitura sociedades. Através de suas fortunas combinadas, os 

membros dos Illuminati ganhou o controle sobre as sociedades literárias e imprensa. Eles 

circularam papéis impressos que mostram falsidades da religião e abusos do governo e 

promoveu um estado geral de desespero em toda a sociedade, ao mesmo tempo culpando-o 

em religião e governo. Eles procuraram promover anarquia e revolução, pelo qual eles iriam 

retirar a monarquia (rei) de potência usando as classes (pessoas) como alavanca para 

finalmente trazer o poder de volta em suas próprias mãos, ao mesmo tempo criando novas 

formas de governo que seria fantoches eles poderiam controlar secretamente nos 

bastidores.   

Na Alemanha, as lojas que precederam os Illuminati eram o Lodge Theodore eo Lodge da 

Estrita Observância. Na França, eles eram conhecidos como o Grande Oriente TEMPLO 

maçons. Seu lema era "Liberdade, Igualdade, Fraternidade". Em 1789, eles decapitou o Rei e 

Rainha da França e orquestrou o que foi historicamente conhecida como a Revolução 

Francesa. Esta foi apenas a primeira de várias revoluções por vir. Weishaupt tinha 

conseguido agarrar as rédeas de poder existentes na Europa e na América, entrelaçando-as 

com novos conceitos filosóficos, e apertando todos a folga existente. 

     Em 1797, um livro apareceu na Europa por John Robison chamado "Provas de uma 

conspiração contra todas as religiões e governos da Europa, exercidas no reuniões secretas 

dos Maçons, Illuminati e Leitura sociedades". Então, em 1799, escrito em outro país e em 

outro idioma, Abbe Barruel Agostinho publicou seu estudo de quatro volumes intitulada 

"Memórias ilustrativas da história do jacobinismo". Então, em 1826, William Morgan, um 

maçom norte-americano que tinha escrito um livro intitulado "Ilustrações da Maçonaria", foi 

sequestrado e se afogou no Lago Ontário. Por causa da existência desses livros, bem como o 

escândalo de homicídio, houve um furor em todo o país, resultando na criação de um partido 

político anti-maçônica em 1829. Depois disso, houve uma queda temporária no número de 

membros nas lojas, mas seu controle sobre a imprensa em breve causou a raiva a diminuir. 

     Não é o que é chamado a facção "colombiano" dos Illuminati que veio para a América no 

início.Os documentos que foram recuperados na Alemanha mostraram que o símbolo para a 

sociedade Illuminati era a pirâmide eo Olho no CAPSTONE como mostrado na parte de trás 

da nota de um dólar.O símbolo para Columbia Broadcasting System (CBS) é o olho que tudo 

vê. Os EUA está localizada no Distrito de Columbia. Há Universidade de Columbia, e do 

ônibus espacial Columbia. 

     As Américas foram chamados o Novo Mundo desde Columbus, no entanto, Columbus não 

veio aqui primeiro. Já tinha havido uma "Carta de Nova Inglaterra" e de uma colônia 

estabelecida vinte anos antes de ele chegar. Na América, no leste, temos a área da Nova 

Inglaterra, onde foram estabelecidas as primeiras colônias. A eventual Revolução Americana 

não era, na verdade, uma verdadeira revolução. Os Pais Fundadores (Maçons), não ir para a 

guerra com os pais, a monarquia da Inglaterra. Há muitos presidentes americanos 



proeminentes que estão relacionados com linhagens européias fortes e grande 

riqueza. Quando o Rito de York Pedreiro de York, Inglaterra, veio para cá, eles se 

estabeleceram na costa leste e declarou que Nova York. Em seguida, eles começaram a 

trabalhar para construir o "Empire State". Em Nova York, fica a Estátua da "LIBERDADE", 

dada a nós pela França, segurando a tocha maçônica da iluminação. Os mais altos graus da 

Maçonaria são a 32 e 33 graus. 

     Na parte de trás da nota de dólar, no Grande Selo de os EUA, há 32 penas na asa direita 

da águia e 33 do lado esquerdo. Por baixo da pirâmide, o termo latino "Novus Ordo 

Seclorum" significa "Nova Ordem Mundial". Ele já apareceu na nota de dólar desde 1933. 

     Karl Marx e Friedrich Engels eram estudantes de Weishaupt e Iluminismo. Os 10 

plataformas que compõem COMUNISMO são idênticos aos objetivos dos Illuminati. O 

Manifesto Comunista apareceu em 1848 e formou-se como o comunismo um movimento 

revolucionário sólido na Rússia no início de 1900, na forma da Revolução Bolchevique. 

     Um grupo particular de famílias composta pelo Russells e os Piertponts fundou várias 

instituições escolares, dois dos quais foram Yale e Princeton. Rev. James Piertpont e Rev. 

Nodiah Russell co-fundou Yale em 1701. Em 1832, o general William Huntington Russell e 

Alfonso Taft, avô de William Howard Taft, o ex-presidente de os EUA, fundou uma sociedade 

secreta na Universidade de Yale chamado Caveira e Ossos , ou "The Brotherhood of 

Death". Irmão-de-lei do general Huntington, Samuel Russell, fundada "Russell e Co.", a 

maior do mundo de ópio contrabando sindicato na época.Isto deu-lhes uma enorme fortuna 

na casa dos milhões. Os fundadores e graduados mais tarde influentes de Caveira e Ossos 

estudou filosofia e outras disciplinas na Alemanha, onde muitos proeminentes professores 

"Iluminado" estava trabalhando. Provavelmente, a família mais influente nesse círculo de 

energia durante todo o século passado tem sido a família Harriman. Edward H. Harriman 

acumulou mais de US $ 60 milhões em final de 1800, em um negócio envolvendo estoque 

rápida Union Pacific Railroad e Kuhn Loeb. (1904 Northern Securities caso) William Averall 

Harriman, seu filho, graduado de Yale na Fraternidade Caveira e Ossos em 1913. Averall 

Harriman controlado Harriman & Co., que detém Brown Bros. Harriman e, o maior banco de 

investimento privado do mundo. Prescott Bush, pai de George Bush foi iniciado e se formou 

em 1917. Prescott Bush, bem como alguns outros graduados do crânio e ossos foram 

diretores do banco. Estes bancos, bem como Guaranty Trust e Union Banking Corp, todos os 

quais foram controlados por Skull and Bones, foram as entidades mais influentes na 

construção da União Soviética desde os primeiros tempos da Revolução Bolchevique no início 

dos anos 1900, por meio de contratos de melhorar mineração de matérias-primas e 

reconstrução da infra-estrutura de transporte RR. Esses mesmos bancos também foram 

diretamente responsáveis pelo financiamento a ascensão de Hitler ao poder e construir o 

socialismo através de pelos nazistas contatos e bancos subsidiários na Alemanha. 

      A finalidade para a acumulação de guerras mundiais era criar uma necessidade de paz 

para que as Nações Unidas podem ser necessários e, em seguida, criado como uma solução 

para o estabelecimento da paz entre as nações. Um corpo MUNDO do governo com um corte 

mundial e uma polícia do mundo para manter as nações no lugar e concentrar o poder nas 

mãos de algumas pessoas. Quem é mãos? William Howard Taft, Skull and Bones de pós-

graduação de 1878, ajudou a fundar a Sociedade Americana para a liquidação judicial de 

litígios internacionais em 1920. Esta logo se tornou a Liga para impor a paz, então a Liga das 

Nações e, finalmente, as Nações Unidas. Se você olhar para as coisas de uma perspectiva 

histórica, a ONU hoje implementou ou está em processo de implementação de todas as 

pranchas do Manifesto de Adam Weishaupt. Quando George Bush nos levou à guerra no 

Golfo Pérsico, afirmou corajosamente que ele não precisa da aprovação do Congresso para 



declarar guerra mais porque ele tinha um mandato da ONU. Temos sacrificados uma grande 

parte da nossa soberania dos Estados Unidos. A ONU aprovou recentemente uma declaração 

de Crianças direito de. Agora é um direito da criança a receber vacinas, que fazem mais mal 

do que bem, e um pai não tem o direito de interferir. Os pais que interferem com os direitos 

de uma criança ou abusar de uma criança ou são acusados de abuso pode ter seus filhos 

tomadas pelo Estado. Se você é visto espancar uma criança mais do que duas ou três vezes, 

a polícia abuso infantil será desencadeada contra você. Isso equivale a nada mais do que 

uma transferência de poder gigante, de US para eles. A única maneira que eles podem fazer 

isso é por enganar-nos a pensar que estamos tão irresponsável que não podemos gerenciar 

nossos próprios assuntos e vidas e que o Estado é mais adequado para criar nossos 

filhos. Se você ainda gosta da ONU, em seguida, espere até que você começar a batida com 

o novo imposto da ONU que está chegando. 

     Isso nos leva ao Banco Mundial, o FMI (Fundo Monetário Internacional), ambas criações 

da ONU, e bancário em geral. Na Suíça há um grande edifício que é dividido em 3 partes. Se 

você olhar para ele de cima parece um símbolo de paz ou Rune. Esta é a sede das Nações 

Unidas e do Banco Mundial, a terceira parte é a sede mundial da Maçonaria. É tão 

conveniente que eles podem ir e voltar entre coffee breaks. Em Bruxelas, há um computador 

chamado "The Beast", que armazena os nomes e informações de cada pessoa no mundo e 

que foi criado anos atrás. Até agora, ele provavelmente orbita o planeta. O US é uma 

empresa localizada no Distrito de Columbia e cada cidadão é uma franquia DO US 

identificado por um SEGURANÇA SOCIAL #. 

     Uma das principais influências da Maçonaria britânica vem para a América na área de 

Banking.Cecil 

Rhodes fez fortuna a partir de minas de diamantes na África do Sul. Milhões e milhões de 

dólares foram garantidos e colocado em uma relação de confiança na sua vontade de ser 

utilizado para financiar a criação de sociedades secretas para o adiantamento do anglo-saxão 

regência na Nova Ordem Mundial e do eventual reconquista de os EUA 

para a Inglaterra através da criação de um banco central nos Estados Unidos. Cecil Rhodes 

formaram o que é chamado de "Rhodes Scholarship" em Oxford. Há também a Mesa 

Redonda na Inglaterra juntos por Alfred Milner. Bill Clinton é um Rhodes Scholar, bem como 

outras coisas. Na Europa, pelo menos no momento, os Rothschilds eram do clã bancária 

líder. Paul Warburg, um agente para os Rothschild, bem como vários membros da Caveira e 

Ossos foram fundamentais na criação do sistema de Federal Reserve Banking na América 

Central em 1913. O presidente Andrew Jackson tinha afirmado que os banqueiros centrais 

eram um antro das víboras e ladrões e tinha a intenção de levá-los para fora da América em 

épocas anteriores. Ele também 

afirmou que, se o povo americano compreendeu a injustiça classificação do nosso sistema 

bancário, haveria uma revolução pela manhã. Presidente Thomas Jefferson afirmou: "Se o 

Americanpeople nunca permitir que os bancos privados controlem a introdução de sua 

moeda, primeiramente pela inflação, a seguir pela deflação, os bancos e as corporações que 

crescerão em torno deles vai privar o povo de toda a propriedade até os seus filhos 

acordarem sem abrigo no continente que seus pais conquistaram ". Abraham Lincoln tomou 

medidas contra o banco central em seu tempo e ele foi morto por isso. 

     Presidente Garfield foi baleado e morto pouco depois de declarar que quem controla a 

oferta de moeda iria controlar os negócios e atividades de todas as pessoas. Barão Nathan 

Mayer de Rothschild 

disse certa vez: "Deixe-me emitir e controlar o dinheiro a nações e eu não me importo com 

quem escreve as leis". 



     A medida de uma riqueza nações é a soma total é de bens, serviços, recursos naturais e 

riqueza privada. No início de América, a riqueza privada consistiu principalmente de ouro ou 

prata. Este é um ótimo padrão monetário porque tem valor inerente. Por um longo tempo, o 

ouro valia $ 20,00 a onça. 

Uma moeda de ouro de uma onça era um pedaço US $ 20,00. Nossos avós e bisavós achei 

que era um incômodo para levar estes ao redor durante grandes operações devido ao peso 

pesado e roubo freqüente, então fora da bondade de seus corações, os banqueiros permitiria 

que as pessoas a deixar o seu ouro e prata em depósito, enquanto o banco iria emitir um 

certificado de ouro ou prata, um pedaço de papel que foi tão bom quanto ouro. Ele disse 

sobre o projeto, "Pagar ao portador o direito de reclamar em ouro ou prata. Então, depois de 

os banqueiros começaram a emitir essas notas que viam depois de um tempo que as 

pessoas não estavam usando o ouro como muito e voltar a retirá-la e que eles Pode emitir e 

empréstimo mais notas do que eles tinham ouro para apoiá-la. Esta é a verdadeira fonte de 

inflação. Pouco tempo depois, eles substituíram os certificados de ouro e prata com notas da 

Reserva Federal que são inúteis. Sem o ouro ea prata, o real objetos de valor, a América era, 

essencialmente, à falência. A Reserva Federal é uma corporação privada. Quando as notas 

da Reserva Federal são impressos eles são emprestados ao Tesouro dos EUA ou o povo. 

Notas que custam 2 centavos cada um são impressos pelo Fed e emprestados ao governo 

dos Estados Unidos em valor nominal acrescido de 8 1/2% de juros compostos. O interesse é 

recolhido anualmente pelo IRS (Repo Man), também uma empresa privada controlada pela 

Reserva Federal. Com um déficit federal de 4 trilhões de 8 centenas de bilhões de dólares até 

agora, o interesse é em torno de US $ 200 bilhões de dólares, o que é drenada da economia 

de cada ano sob a forma de imposto de renda. As palavras "Federal Reserve Note" apareceu 

pela primeira vez em nosso papel moeda em 1933. 

      É senso comum que se você está pedindo o dinheiro de alguém e você tem que pagar 

juros, em seguida, onde vai vir o dinheiro para pagar os juros? Se você tem que tomá-lo 

emprestado, em seguida, que gera mais interesse. Obviamente, nesta situação, não há 

nenhuma maneira para fora.No entanto, as moedas são cunhadas pelo Tesouro dos EUA e 

eles são dignos de seu valor de face como moeda. Existe uma cláusula no acordo escrito que 

nos fornece a opção para comprar de volta o direito de emitir nossa própria moeda. A 

solução para o problema da dívida nacional é a cunhar uma moeda de 4 trilhões de dólares e 

usá-lo para pagar a Reserva Federal. Teria de ser aceito e que poderia até mesmo ser feitas 

de níquel revestido de cobre. Em 1963, o presidente Kennedy passou uma ordem executiva 

chamando para a impressão de US $ 450 bilhões de dólares em moeda dos EUA apoiado 

Dívida-Free. Pouco depois, ele foi morto e assim que seu sucessor, Lyndon Johnson assumiu 

o cargo, a primeira coisa que ele fez foi suspender a ordem executiva e da impressão de 

moeda. Se você olhar duro o suficiente, você pode encontrar $ 2 contas de 1963 que dizem 

"Tesouro dos EUA" no topo em vez de "nota de Federal Reserve". 1964 foi a prata no ano 

passado foi usado como moeda de metal padrão e coincidentemente o rosto de Kennedy 

apareceu pela primeira vez no meio dólar. Agora, 23 anos depois, a prata é de US $ 5,00 por 

onça em vez de $ 1. Se você ainda não vê como isso funciona, basta perceber que 23 anos 

mais tarde, agora você precisa tanto dinheiro 5 vezes (trabalho) para comprar a mesma 

onça de prata e 60 anos mais tarde, depois de terem removido o ouro, temos que pagar 20 

vezes mais dinheiro para a mesma onça de ouro. (400,00 $ / onça). A moral desta pequena 

história é que estamos sendo roubados pelo maior "Sleight of Hand" scam dinheiro que já foi 

inventado. Há um termo maçônico para este tipo de engano, que eles chamam de 

"Hoodwinked". Nós somos as ovelhas e nós tivemos as lãs puxadas sobre nossos olhos. 



      Pode parecer uma grande conspiração onde você pode pensar que todo mundo sabe o 

que está acontecendo, ou você pode dizer que é impossível para que todos possam trabalhar 

juntos em uma escala tão grande por tanto tempo e tão secretamente, mas a verdade que 

não é todo mundo sabe tudo. Algumas pessoas que fazem parte do estabelecimento só sei 

um pouco e alguns realmente não tenho a menor idéia, alguns basta seguir o dinheiro, mas 

a maioria que manter altas graus tem uma boa idéia, se não um monte de conhecimento 

sobre o interior funcionamento da conspiração. 

      Famílias de grande nome como os Rockefellers e JP Morgan, mesmo em seu tempo, não 

eram as principais potências financeiras da América. Eles foram muito bem pagos agentes, 

vocalistas e porta-vozes. Henry Ford demitiu-se da Fundação Ford citando uma incapacidade 

de manter o controle sobre os assuntos. A fundação Rockefeller laços em e controla a 

American Medical Association e do sistema de ensino público através da publicação livro 

didático. A família Rockefeller começou com a ajuda da família Harriman, o Whitney (a 

família de Eli Whitney) e Standard Oil of New York (SONY), agora Exxon. Eles têm um monte 

de influência, mesmo hoje. 

     Todos os pais fundadores desta nação eram maçons, bem como quase todos os 

presidentes. A construção de colônias americanas precoce, bem como a Revolução 

Americana não teria sido possível se não fosse por uma planta muito especial. A planta 

Cannabis / Cânhamo foi usado em todo o mundo desde o início dos tempos para 

praticamente tudo que a humanidade precisava. Papel feito de cânhamo foi usado para 

livros, bíblias, mapas e dinheiro. Você pode produzir 4 vezes a quantidade de papel a partir 

de um acre de cânhamo como você pode a partir de um acre de árvores em 1/4 do custo, 

1/5 da poluição, é 10 vezes mais forte e dura até 1000 anos, em vez de apenas 50. E isso 

pode ser reciclado 4 vezes tantas vezes como papel de polpa de madeira. A Constituição foi 

impresso em papel de cânhamo, bem como os 3 primeiros rascunhos da Declaração de 

Independência. Mesmo grandes veleiros como a Constituição USS foram feitos 

principalmente fora do cânhamo. O cânhamo é o mais forte fibra natural no planeta. O 

cânhamo é 26 vezes mais forte do que o algodão e 10 vezes mais duradouros. As primeiras 

calças jeans Levi eram feitas de cânhamo, bem como todas as roupas do soldado para a 

guerra revolucionária. Ela não requer produtos químicos para crescer, tem muito poucos 

inimigos naturais, e cresce em uma ampla variedade de climas de qualquer erva daninha ou 

planta. Ele também é a planta que mais cresce no planeta, que cresce 4 vezes mais rápido 

do que o milho. As sementes da planta do cânhamo fornecem a maior fonte de proteína 

vegetal completa de qualquer fonte de alimento na Terra. Ainda maior do que a soja. Ele 

também foi re-realizado ultimamente que a semente de cânhamo é a maior fonte de ácidos 

graxos essenciais no mundo. ESSENCIAL, que significa: necessário para a vida, ácidos 

graxos são necessários para nós e benéfico para limpar o colesterol para fora das artérias 

naturalmente. Todos os óleos no supermercado são ruins, uma vez que são colocados em 

recipientes de plástico transparente e exposta à luz solar direta. Eles se tornam tão ruim 

quanto as gorduras saturadas, e acabam causando acúmulo de colesterol, levando a ataques 

cardíacos, etc. óleo de semente de cânhamo pode até mesmo ser usado como um 

lubrificante máquina-grade para motores e outras máquinas que substituem óleo de petróleo 

a partir do solo. 

      Henry Ford construiu seu Ford Modelo-T usando cânhamo para alinhar os painéis 

laterais. A resistência ao impacto foi 10 vezes mais forte do que o aço sozinho. Isso 

eliminaria muitas mortes veiculares hoje. O Modelo-T também foi projetado para funcionar 

com combustível de cânhamo que Henry Ford cresceu. Este foi exibido na Popular Mechanics 

em fevereiro de 1938. extractos concentrados de Cannabis das flores foram os 2º 



medicamentos mais usados na América por 150 anos por mais de 100 doenças médicas 

separadas. É provavelmente o melhor remédio natural para Glaucoma, estresse, náuseas e 

controlador, e funciona muito bem para a artrite, asma e epilepsia.Estima-se que Cânhamo 

teria pelo menos 50.000 usos comerciais se fosse legal nos Estados Unidos hoje. 

     A razão que cânhamo é ilegal nos Estados Unidos hoje é porque as principais famílias da 

América (Maçons), os Harrimans e Rockefellers (Standard Oil), a Whitney (Eli Whitney-

Cotton Gin), Dupont (Produtos químicos no processamento de polpa de madeira e pesticidas 

de algodão) e Hearst (Jornais, mídia) acham mais lucrativo vender-nos produtos químicos 

desnecessários, óleo de petróleo-desenterrado desnecessário, sistema imunológico a destruir 

produtos farmacêuticos e axed em cima de árvores cortadas em fatias finas reais, todas em 

mais-inflado preços e à custa da nossa saúde e ambiente em que vivem. Para essas 

empresas, o verdadeiro problema é que não se pode patentear uma planta natural. Quase 

tudo produzido na América pelas grandes corporações é exportado para venda nos mercados 

mundiais. O valor total do petróleo, petroquímicos, farmacêuticos e totais de vendas de 

centenas de bilhões de dólares. No entanto, com a disponibilidade de mais de 50.000 novos 

produtos ea necessidade de fabricá-los, a América seria um país muito mais rico se os 

agricultores e os cidadãos comuns foram autorizados a crescer esta colheita valiosa. 

     Agora, o poder está concentrado nas mãos de uns poucos indivíduos ricos, como George 

Bush, por exemplo, que o legado é algo como isto: Graduado Yale na Skull and Bones 

fraternidade em 1948, entrou na Força Aérea, ficou abatido e foi jogou-se na imprensa como 

um herói de guerra, torna-se proprietário de Petróleo Zapata Off-shore, que controla uma 

grande frota de navios petroleiros ao largo da costa do Kuwait, torna-se diretor da CIA, 

trabalhando para introduzir cocaína e heroína em grande parte para a América , é feita 

Director da Eli Lilly Pharmaceuticals pelo pai de Dan Quayle (Lilly produz precursores 

utilizados na produção de cocaína), faz parte da diretoria da First Interstate Bank, Puralator 

Shipping, e Texas Gulf (fertilizantes e pesticidas para crescer a Coca com e em seguida, 

pulverizar sobre-o para limpar algumas das it out), então torna-se Vice-Presidente e 

Secretário Antidrogas (Durante este tempo afluxo de cocaína para os EUA aumentou mais de 

2.000%), declara guerra contra o povo americano e da Declaração de Direitos, através da 

militarização de um guerra contra as drogas falso, truques Saddam Hussein com a ajuda dos 

líderes do Kuwait, em atacar o Iraque (A razão era inclinação de Zapata Oil perfuração do 

Kuwait em território iraquiano) para que ele pudesse declarar guerra ao abrigo de um 

mandato da ONU, fortalecer a ONU e caminhar até os preços do petróleo, em seguida, antes 

de deixar o cargo, sinais de uma lei secreta Telecomunicações que exigem a transição de 

todas as linhas de telefone Federal e do Banco para Fibra Óptica para fins de transferência 

eletrônica de fundos, conforme exigido por lei no ano de 2000, quando dinheiro e cheques 

vontade já não ser legal. Se isso não é ruim o suficiente, ele também tem irmãos e filhos que 

são membros da Caveira e Ossos e eles fazem a política também. Neil Bush, (Silverado 

Poupança e Empréstimo Scam), há Jeb Bush e há vários outros esconderijo de Bush no 

GRANDE FAMÍLIA BUSH. Provavelmente não é coincidência que as famílias Harriman e Bush 

ambos têm uma história em eugenia ou a purificação da raça e reprodução seletiva 

genética. Eles vão propagar seus próprios jovens no planeta, porque eles podem pagar, ao 

sentar-se para trás e decidir quais os países podem ter quantos filhos por família. 

     O controle populacional e controle da mente são os métodos utilizados pelo novo fascista 

Roman Empire capitalista. Milhões de pessoas morrem em todo o mundo a cada ano de 

doenças debilitantes como câncer, AIDS, leucemia e agora strep e Ebola comer carne. Será 

que a American Medical Association Rockefeller prazo (AMA) que tudo o que puder para 



garantir que os médicos sabem a verdade sobre a saúde e fazer o máximo para garantir a 

segurança do paciente? NÃO ! 

      Vamos considerar esses fatos. As ervas têm sido em torno de sempre, que crescem 

naturalmente e eles têm sido usados para a cura durante séculos. Drogas são reproduções 

químicos sintéticos vendidos pelas grandes empresas farmacêuticas a preços altamente 

inflacionados. Médicos recebem menos de 3 horas de instrução sobre nutrição, comer direito 

e medicina preventiva em toda a sua 4-6 anos de treinamento. 

     Luis Pasteur, pouco antes de morrer, afirmou que ele era possivelmente equivocado 

sobre sua teoria dos germes. Ele diz que os germes e vírus pode ser o resultado da doença 

em vez de a causa.A forma como isto poderia ser explicado é que o corpo sobrecarrega no 

acúmulo tóxico e produz sintomas de stress, em seguida, as bactérias necessárias ou vírus 

movem-se para eliminar as toxinas, criando uma abundância destes no sistema, e deixando 

um resíduo tóxico super pela -Produto atrás, que o corpo tem um tempo difícil 

expulsão. Portanto, a presença do vírus ou altas contagem de bactérias é um resultado da 

doença e não a causa. Um par de coisas muito importantes para perceber quando se 

considera esta possibilidade são: 1. A pessoa não precisa ser exposta a um outro indivíduo 

para vir para baixo com um frio. As pessoas que vivem em pequenas comunidades com 

nenhuma exposição externa pode vir para baixo com resfriados e doenças. 2. Pessoas com 

doença não pode dormir com as pessoas e trocar fluidos corporais com as pessoas com HIV 

e não estar infectado. Considerando estes fatos, enfraquece ainda mais a teoria do 

germe. Se esta informação é verdadeira, então a introdução de medicamentos farmacêuticos 

e serviria apenas para mascarar os sintomas do problema e, lentamente, destruir o sistema 

imune uma vez que estes fármacos são altamente tóxicos. 

      Houve várias curas para o câncer e outras doenças, mas estes têm sido violentamente 

reprimidas pela indústria do estabelecimento e farmacêutica. Algumas delas incluem 

Raymond Rife e Microscópio Rife, Harry Hoxsey, Cancell, Essiac, e ozônio. A informação mais 

recente e mais promissor até agora vem de uma mulher chamada Dr. Hulda Clark. Seus 

livros e pesquisas foram publicados apenas este ano. Ela afirma que o problema de longa 

idade e causa de doenças são parasitas, Worms, em particular. Há um verme, um verme 

intestinal, que existe na maioria das pessoas ao longo das suas vidas. Geralmente, é 

excretada pelo organismo nas fases mais jovens e não cresce em um adulto no nosso 

corpo. Mas, algo diferente acontece quando substâncias como benzeno e álcool Propilo são 

abundantes em nosso corpo. Estes produtos químicos tóxicos são consumidos na forma de 

refrigerantes carbonatados e extratos e eles são absorvidos na nossa pele e cabelo em 

produtos de higiene corporal. A abundância de propilo Álcoois quebrar as conchas dos ovos 

permitindo-lhes a eclodir cedo. 

      A acumulação destas substâncias tóxicas enfraquece a imunidade de certos órgãos ou 

partes do corpo (tiróide, linfa, pele), permitindo que os vermes a crescer nestas áreas. Dr. 

Clark tenha diagnosticado centenas de pessoas com ambos câncer e AIDS e descobriu que 

todos eles tinham tanto o worm presente eo imunidade enfraquecida de uma dessas fontes 

tóxicos. Ela também foi bem-sucedida curar todos eles com as três ervas que são 

necessárias para matar os vermes. Ela tem a pretensão entanto, que algumas pessoas que 

são muito perto da morte pode ser muito longe do fardo grave de excesso de 

toxicidade. Vamos ver quanto tempo leva para o público em geral para saber mais sobre 

isso. Nós já falamos com as pessoas em diferentes estados que usaram seus métodos com 

sucesso. Mesmo se as pessoas não descobrir sobre coisas de uma maneira ou de outra, a 

pessoa média não vai nem saber que as pessoas estão encontrando-se sobre alguma coisa, 

porque a mídia não vai transmitir-lo e dizer às pessoas certas coisas. 



     As maiores as pessoas nos meios de comunicação são membros do Conselho de Relações 

Exteriores e da Comissão Trilateral, ambas criações de Skull and Bones e David 

Rockefeller. A mídia é usada para promover desinformação e propaganda. A única maneira 

que você pode pensar a mídia não reter informações é se você não sabe o que realmente 

está acontecendo. Hitler disse que, em relação à propaganda e controle do pensamento, 

"Quanto maior a mentira, mais fácil de acreditar".Às vezes pode ser muito difícil de discernir 

a verdade e descobrir o que realmente está acontecendo.Seu coração vai lhe dizer uma coisa 

e outra o seu intelecto e geralmente nós pego acreditando no que queremos acreditar, 

porque isso é demais para ver todo o caminho. 

Para um com uma mente aberta, parece tolice supor que estamos sozinhos no universo. Em 

contraste, para um com uma mente fechada e uma provável falta de espiritualidade, afigura-

se que a realidade é composta apenas do que vemos e sentimos fisicamente. Há, neste 

momento, uma crescente consciência no planeta que talvez nós não estamos 

sozinhos. Milhões de pessoas ao redor do mundo afirmam ter visto objetos voadores não 

identificados, discos voadores, luzes brilhantes, e objetos em movimento rápido que 

reflectem tecnologia avançada, que nós, a maioria das pessoas afirmam, poderia não 

possuem. Algumas pessoas afirmam ter sido abduzidos por alienígenas e GREY submetidos 

engravidar e experimentos médicos só foram devolvidos em algum lugar inconsciente com 

cicatrizes de exame deixados para trás. Milhares de mutilações de gado ocorreram em áreas 

remotas, por vezes, seguido de avistamentos de discos voadores ou luzes brilhantes e 

ocasionalmente helicópteros pretos. Tem havido uma recente filme feito sobre o acidente e 

recuperação de uma nave espacial, bem como corpos de vários estrangeiros mortos em 

Roswell, Novo México e sugere-se que o governo pode estar encobrindo toda essa situação 

por motivos políticos ou religiosos. Ufólogos foram um grupo muito pequeno na década de 

1950 e 60, mas, recentemente, na década de 1980 e 90 de tem havido um enorme aumento 

do interesse sobre o assunto. 

     Eu estava pessoalmente introduzido pela primeira vez a esta informação em 1987 através 

Informação posto para fora por Bill Cooper um pouco antes da primeira impressão de 

"Behold a Pale Horse". Eu estava muito curioso sobre o assunto e ler tudo de qualidade que 

eu poderia encontrar.Havia menos de 100 meio caminho livros decentes na impressão que 

você poderia encontrar no momento. Hoje, há provavelmente mais de 500. Eu li os melhores 

livros que eu poderia encontrar por aposentados oficiais militares de alta patente, canalizado 

material do Seth e O Comando Ashtar, eu aprendi sobre Billy Meier, Barbara Marciniak eo 

material Pleidianos, Bob Lazaar, Area 51 e S-4 Dreamland em Las Vegas, ouviu contatados 

discutir a conexão Draco-reptiliano e Andromeda e observou Richard Hoagland trazer para 

fora a "Face de Marte" Informação à ONU e ao público. 

     Se você tomar a soma total da informação que existe e colocá-lo em perspectiva, afigura-

se como se a nossa raça pode ter sido semeado aqui por inteligências de fora do planeta ou 

que fomos criados como uma experiência intergaláctico, que enorme 8-10 pés poderosos 

seres reptilianos altas viver no núcleo da Terra, avançado de pilotos voando artesanato, ler 

mentes e conspiração para escravizar a humanidade usando cinza Zeta-Reticulanos, que não 

têm escolha, mas para ajudar, porque sua raça está morrendo de endogamia genética e eles 

precisam de ajuda e não têm mais para onde ir, e que eles têm o governo sob seu controle 

através da clonagem genética e implantes electrónicos. Foi ainda proposto que os membros 

do governo estão relacionados com esses alienígenas. Isto pode soar um pouco bobo, mas 

algumas pessoas acreditam que ele pode ser verdade. O lado positivo a esta faca de dois 

gumes é que os Pleidianos são supostamente aqui para nos salvar junto com um outro grupo 

chamado os Arcturianos. Eles são supostamente aqui para nos ajudar no nosso 



desenvolvimento espiritual mais elevado e nos ajudar a sair da nossa realidade física 

dimensional terceira idade para a quarta dimensão ou realidade multi-dimensional. Tudo o 

que temos que fazer para receber sua ajuda é desistir das armas nucleares, transformar 

nossas vidas para Deus e aprender a viver em paz. Embora estes sejam elas boas idéias são 

mais fácil dizer do que fazer. 

     Provavelmente, o melhor livro que eu li sobre o assunto veio a mim recentemente após 

anos de entreter a idéia de esta realidade possível de Aliens, gov. cobrir-ups, e assim por 

diante, ao mesmo tempo aprender sobre as sociedades secretas e outras informações 

relacionadas. O livro é chamado de "Space Aliens do Pentágono", de William Lyne. Enquanto 

o ex-realidade pode parecer ser um pouco fora deste mundo, a informação apresentada 

neste livro é muito mais para a Terra. Segundo o Sr. Lyne, as sociedades secretas na 

América e no exterior têm aproveitado uma ocorrência natural "energia livre" e ter possuído 

e suprimiu esse segredo por pelo menos 80-100 anos. Muitas pessoas já ouviu falar de 

Albert Einstein e sua Teoria da Relatividade (E = MC2). A maioria dos que o consideram um 

gênio embora se saiba que ele era um abandono da escola primária. Na mesma época vivia 

um homem chamado Nikola Tesla. Ele veio para a América no início de 1900 como um 

cientista e inventor. Ele foi responsável por muitas grandes descobertas, mas não é 

mencionado na história muito. Ele foi responsável pela Rádio, Televisão, fluorescente e 

iluminação de néon, helicópteros, Lasers, feixes de partículas e corrente alternada. Se você 

ainda não ouviu falar dele você deve pelo menos saber por que. William Lyne é ele mesmo 

um inventor e cientista. Mr. Lyne alega que, quando Tesla veio para a América, ele tinha sob 

seus modelos braço para, possivelmente, primeiro disco voador do mundo e ele voou sem a 

necessidade de energia externa. Ele destina-se a apresentá-lo à Convenção de Genebra, 

uma proposta de solução para a paz mundial ea libertação de energia. Ele tinha teorias de 

Magnetismo e Anti-gravidade, bem como outras formas de "energia livre". A história diz que 

Einstein estava trabalhando como balconista no escritório de patentes suíço no momento em 

que Tesla estava aplicando para suas patentes. Corrente Alternada estava na posição de 

colocar DC fora do negócio, o que significava que Edison e Westinghouse sofreria. JP Morgan, 

a Skull and Bones Banking O vocalista, era financiar Westinghouse e tentou fazer acordos 

para garantir patentes de Tesla através de acordos con e contratos. 

     Ele usou a posição de Einstein no escritório de patentes para arrancar várias patentes de 

Tesla e, em seguida, disse-lhe abertamente que uma vez que seria difícil coletar dinheiro 

com isso "Energia Livre", que não seria utilizado ou promovido na sociedade. Em vez disso, a 

Teoria da Relatividade de Einstein iria prevalecer e Teoria Dinâmica de Tesla de gravidade 

seria suprimida. Hoje, é impossível localizar algumas das patentes anteriores de Tesla. O 

projeto Flying Saucer foi então transferida para fora do país para uma base secreta conjunta 

alemão / americano perto do Pólo Sul chamado de "Neu Shwabenland" ou New Berlin, que 

estava sob o controle da sociedade Thule, uma sociedade secreta na Alemanha, para o qual 

o SS pertencia. Aqui, os ofícios foram aperfeiçoados e equipado com a mais recente 

tecnologia e design. Os nazistas criaram propaganda de volta para casa que Hitler estava em 

contato com uma raça ariana de olhos azuis loura de cabelos dos seres que se comunicaram-

lhe que ele foi escolhido para liderar o povo germânico. Houve um ressurgimento do 

ocultismo na Alemanha neste momento. Hitler foi para o ocultismo e ele era um mestre da 

propaganda. Lembre-se, ele afirmou: "Quanto maior a mentira, mais fácil de vender para o 

público", as pessoas acreditam que eles querem acreditar Após a Segunda Guerra Mundial, 

durante a Operação Paperclip, centenas de oficiais da inteligência nazista foram 

secretamente levados para a América e posições dadas na OSS ( Escritório de Serviços 



Estratégicos), o precursor da CIA, supostamente para obter informações sobre os russos, o 

nosso novo inimigo. Junto com os nazistas chegaram ao projeto disco voador. 

     O projeto foi trazido para o Novo México, onde foi trabalhado mais. Logo havia vários 

avistamentos por pessoas de misteriosos objetos voadores e bolas voando brilhantes de 

luz. Em 1944 e 45, houve relatos de jornal sobre o vôo bolas de possivelmente estar aviões 

nazistas avançado luz. Eles foram chamados FOO FIGHTERS-. Em seguida, um par de anos 

mais tarde, em 1947, havia supostamente um acidente de disco voador no deserto de 

Roswell, Novo México, com tecnologia avançada e até mesmo corpos de alienígenas 

recuperados. Isto foi relatado na primeira página do jornal e, em seguida, foi explicado como 

um balão meteorológico. Em poucos anos, filmes de ficção científica começaram a sair como 

um louco. (O dia em que a Terra Parou-sobre a ameaça de guerra ea necessidade de fazer a 

paz com nós mesmos e os estrangeiros, e Guerra dos Mundos-HG Wells, um agente de 

inteligência britânica). 

     Houve um tempo na América na década de 1950, quando era moda usar antenas 

alienígenas em sua cabeça ou um chapéu em forma de um disco voador. Este foi o início da 

primeira onda de propaganda americana. Em seguida, na década de 1970, tivemos Star 

Wars, Contatos Imediatos, Hanger 18, e, eventualmente, filmes de TV ET como Alien Nation 

e "V" foram mostrados para nós e agora Tomada de paparazzi, Os X-arquivos, e até mesmo 

Roswell o filme. Há um tema consistente que sugere que o governo está envolvido em um 

super alto nível cósmico Watergate cover-up. 

     William Lyne afirma ter visto esse drama todo evoluir de uma simples história de 

recuperação acidente estragou a teoria atual elaborada mencionado antes. Ele basicamente 

diz que este é o maior embuste "Energia Livre Cover-up" jamais perpetrado contra os povos 

do mundo. Milhões e milhões de dólares são despejados em um complexo de propaganda 

elaborada de Autores, doutores, Ret. Funcionários militares e auto-proclamado "Channelers" 

para distribuir livros e vídeos sobre essas idéias. Eles financiam expos UFO, grupos de 

pesquisa como MUFON e revistas UFO. Ele ainda afirma que ele foi oferecido dinheiro pela 

CIA para escrever scripts falsas sobre ser abduzido por cinza Zeta-Reticulanos. Ele alega ter 

muitos contatos si mesmo, por meio de sua própria família e parentes e amigos de serviço 

anterior na Força Aérea, que confirmou esta informação. Ele afirma que os expos OVNIs são 

preenchidos com agentes de desinformação. 

     Aqui estão algumas coisas a considerar: 1. Se você queria expor o governo ou publicar 

livros ou vídeos sobre UFOs ou estrangeiros, em seguida, onde você poderá obter o dinheiro 

para fazê-lo?Quem tem esse tipo de dinheiro em torno de mentir e está disposta a investir 

nestes empreendimentos? Não há novas informações que aparecem Lawrence Rockefeller foi 

atrás do financiamento privado de grupos para discutir o tema UFO e, sem dúvida, promover 

mais propaganda e mentiras. 2. Se isto for maior encobrimento do governo então como é 

que toda esta informação está saindo de uma só vez todo o lugar? 3. Depois de Bill Lyne 

apresentou esta informação, pela primeira vez na expo UFO na Califórnia e foi um enorme 

sucesso, por que ele pediu para não voltar e disse que ele seria mais adequado para as 

experiências extraordinárias Expo? 

     Tem havido alguma especulação de que o governo talvez se preparando para "informar" 

o público sobre a suposta presença alienígena e possivelmente até mesmo apresentar um 

cenário de pouso ou invasão encenado. De qualquer maneira poderemos ver em breve, 

dependendo de como estamos observando cuidadosamente. Se este é o tipo de tecnologia 

que o governo tinha 50 e 100 anos atrás, em seguida, 166 MHz processadores Pentium são 

provavelmente muito longe de capacidades Day Real presentes. 



     Um dos símbolos para a Católica Romana Maçonaria é o Double Cross. Ele pode aparecer 

em cocar do Papa ou no anúncio para a American Lung Association ou mesmo no sinal 

EXXON. Isto pode implicar que temos sido traído. É o posto de gasolina Shell símbolo 

realmente uma concha? Ou é o sol nascente no Oriente? O Panorama Mall, em Califórnia usa 

um símbolo quase idênticos e certamente não é um escudo, mas o nascer do sol. A bandeira 

de El Salvador e Nicarágua ambos são um símbolo do triângulo ou pirâmide com o olho no 

pico ou pedra angular, assim como o sol nascente. A bandeira de Alemanha é o símbolo do 

compasso maçônico. Olhe para o símbolo America On-line. A série de TV atual affair. A 

próxima vez que você está dirigindo na estrada e você vê um sinal da saída do posto de 

gasolina com monitores que oferecem-lhe uma escolha entre Citgo ou Shell, pergunte-se se 

você está realmente olhando para uma pirâmide e um sol nascente no leste. 

E agora, de volta à pergunta conspiração mais popular: Quem matou JFK? Se você ainda 

acha que era Lee Harvey Oswald e você acredita que a teoria assassino solitário ou se você 

está preso em uma caverna em algum lugar a construção de uma roda que tem a forma de 

um quadrado, em seguida, considere estes fatos históricos importantes: O assassinato 

ocorreu em Dealey Plaza, local do primeiro templo maçônico de Dallas. Dallas está localizado 

ao sul do 33º grau de latitude. O grau 33 é o grau mais alto pode-se alcançar na 

Maçonaria. MacBeth, de Shakespeare é uma "matança do Rei" drama. MacBeth, que matou 

seu rei em conformidade com o enredo de uma bruxa e era ele mesmo morto mais tarde, 

paralelo ao assassinato de JFK ea seqüência de Oswald de ser morto por Ruby. "Mason Road" 

no Texas, conecta-se ao "Mason Nenhuma El Bar" e do Texas / New Mexico "Land of 

Enchantment" fronteira. Esta linha de ligação está no grau 32. 

     Quando a linha de grau de latitude 32 é traçado para o oeste no "Land of Enchantment", 

torna-se situado a meio caminho entre Deming e Columbus. Um pouco ao norte da cidade de 

Columbus são os "Tres Hermanas" (Três Irmãs) montanhas. As três irmãs são encontradas 

aprox. 32 milhas entre Deming e Columbus e são um minuto e alguns segundos ao sul da 

linha de 32º grau. Quando esta linha é atribuída mais a oeste, que passa a cidade fantasma 

de Shakespeare em uma distância ao sul da cidade que é aproximadamente equivalente à 

distância que a linha grau 32 passa ao norte das três irmãs montanhas. Ambos Shakespeare 

e as três irmãs se relacionam com MacBeth. Quando esta linha grau 32 é rastreada alguns 

mais a oeste distância, em Arizona, que atravessa uma antiga trilha que serpenteia ao norte 

de uma cidade fantasma, que já foi a cidade de Ruby. A trilha em si foi chamada Ruby 

Road. Rubi estrada torce norte para a área de 2 picos das montanhas conhecidas como 

Kennedy e Johnson Mountains. O New Orleans CIA (que forneceu segurança) sede da 

emissora estavam em um templo maçônico. E por último mas não menos importante, Mason 

Lyndon Johnson designou Mason Earl Warren para investigar a morte de Kennedy. 33 grau 

Mason, Gerald Ford foi fundamental para suprimir o que pouca evidência de natureza 

conspirativa alcançou a comissão.Responsável pelo fornecimento de informações para a 

comissão era maçom de grau 33 J. Edgar Hoover e ex-diretor da CIA Allen Dulles e Mason foi 

responsável pela maior parte das informações de sua Agência para o painel. Não há 

necessidade de se perguntar se há uma conspiração em curso, o fato é que América é um 

grande conspiração LIVING. 

          A 2.000 anos de idade Reich da NOVA ORDEM MUNDIAL é aqui e agora. Estamos 

prestes a começar de 1996. O mais que este tipo de informação escapar ao público, o mais 

rápido da repressão e garra para poder torna-se. O governo não é tão idiota quanto a 

maioria das pessoas acredita, ele só parece ser na superfície. Quantas mais polícia que 

precisamos? A Ordem Fraternal da Polícia é uma Ordem Maçônica. Você vai entender isso da 

próxima vez que colocá-lo através do 3º grau, e oferecer-lhe 3 refeições por dia. Quanto 



mais poder que nós queremos dar-lhes? Gun atual Controle Legislação é tomada quase 

palavra por palavra de leis de controle de armas passaram na Alemanha nazista sob Adolf 

Hitler. Houve muitas ordens executivas e leis públicas passou dando enormes poderes ao 

presidente para declarar emergência nacional, suspender a Constituição, e completam 

grandes grupos de pessoas, eo poder de usar convertido e desligar BASES militar como 

campos de trabalho de inicialização (CONCENTRAÇÃO CAMPS), foi entregue ao 

Pentágono. Este será vendido para nós como controle de imigração, a punição traficante de 

drogas e assim por diante. 

     Na Europa de hoje, o cartão de identidade nacional (Smartcard) já foi emitido. Em 

Cingapura, você é obrigado a levá-lo por lei. Ele vai chegar em breve na América e ele será 

empurrado usando reforma da Saúde-Care ou controle da imigração como um meio para 

vendê-lo ao público. Este cartão vai armazenar todas as informações necessárias sobre você 

e muito mais. 

     Havia um tipo específico de madeira que os magos usado para fazer suas varinhas de. Foi 

a madeira a partir da planta Holly. Hollywood hoje é onde os Mason Mágicos da tela de prata 

acenar com as varinhas mágicas hipnótico sobre nossos olhos e nos enganam com 

ilusões. Se você se lembrar da série de TV "Get Smart", havia os bandidos chamados CHAOS 

e os mocinhos chamado CONTROL. FIQUE ESPERTO . 

 
A HISTÓRIA SECRETA DA AMÉRICA - Parte 02 

 

 

Tem sido um pouco mais de um ano desde o primeiro catálogo foi lançado. Um monte de 

coisas aconteceram desde então. Dezenas de livros e vídeos tornaram-se disponíveis e 

milhares de pessoas aprenderam mais sobre a Nova Ordem Mundial. A direção que este país 

está indo na tornou-se mais claro para muito mais pessoas como os empregos são perdidos, 

as propriedades são apreendidos e mais e mais pessoas estão testemunhando e 

experimentando as acções de preparação militar que ocorrem em suas cidades e vilas. As 

forças secretas tentando tomar este país não pode simplesmente fazer o que quiserem, 

porque eles precisam do apoio das massas. Tem sido observado em reuniões Globalist que 

as nações e os líderes e até mesmo os chefes de os EUA estão esperando para inaugurar a 

Nova Ordem Mundial, a única coisa que está impedindo-os ou diminuindo-los é o povo 

americano. Há muita resistência no momento de patriotas que prefeririam ver as Nações 

Unidas dissolvido. Um projeto de lei foi patrocinada pelo Congresso para remover-nos da 

http://lh4.ggpht.com/-suA44GtCRQ8/UKxd8u31aVI/AAAAAAAAfTA/ZWHd8UKQknU/s1600-h/Artista%252520-%252520fsmosos%252520ma%2525C3%2525A7ons%25255B2%25255D.jpg


ONU, mas foi derrubado. É definitivamente tempo para um movimento na América 

desmontar a ONU ou pelo menos nos tirar. Recentemente, uma tentativa de voar a bandeira 

das Nações Unidas, em Montana foi abatido por patriotas e manifestantes. 

 

 

     Nova informação veio à tona sobre o atentado de Oklahoma, John Doe # 2 pode ser 

identificado.Há uma família, Glen e Kathy Wilburn, que perdeu dois netos na creche, e que 

tenham realizado sua própria investigação para o ano passado e meio. Eles entraram com 

uma ação de morte errado ful contra McVeigh pois ao fazer isso deu-lhes poder de intimação 

descoberta para prosseguir  a sua investigação.   

 

Duas pessoas-chave foram identificados como os principais co-conspiradores, juntamente 

com o próprio BATF. A pessoa que se acredita ser John Doe # 2 é um homem chamado 

Michael Brescia.Assim que as fotografias foram mostradas a um número de testemunhas-

chave, quase todos esmagadoramente concordaram que ele era o único. Brescia é um 24 

anos de idade homem da Filadélfia. Ele foi identificado como o indivíduo com Mcveigh no 

escritório caminhão Ryder. Brescia é um seguidor de Identidade cristã que estava morando 

em Elohim City, um centro de Identidade Cristã na fronteira com Oklahoma e Arkansas. Lá 

ele dividia o quarto com o segundo indivíduo chave, um homem chamado Andreas 

Strassmeir, um ex-oficial do exército alemão que veio para os EUA esperando para trabalhar 

disfarçado para o Departamento de Justiça ou a DEA. É mais provável que ele conseguiu um 

emprego com o BATF. Em 1988 e 89, ele estava envolvido na infiltração do Texas Infantaria 

Leve e um criado que envolve membros da milícia e as compras de armas ilegais.Strassmeir 

foi entrevistado um par de vezes por um repórter britânico chamado Ambrose Evans 

Pritchard. 

 

 

     De acordo com Pritchard, Strassmeir afirmou que o BATF teve uma operação indo para 

onde eles estavam monitorando McVeigh e toda a coisa e tentei esperar até o último minuto 

para que eles pudessem mostrar que salvou a todos de castigo e olhar como heróis, exceto 

por um problema : a bomba era para sair no meio da noite, ea ATF tinha uma operação de 

vigilância vai 

em toda a noite, eles tinham um esquadrão antibombas e uma equipe para interceptar os 

bombardeiros, mas de alguma forma o plano foi mudado, eles baixaram a guarda e, em 

seguida, ele saiu às nove da manhã. 

 

 

    Mesmo assunto de uma perspectiva nova-Se o governo sabia sobre isso, tinha algo a ver 

com isso, intencionalmente ou não, ou simplesmente asneira uma situação tipo picada não é 

realmente o ponto! ---- Foi dito que McVeigh foi parte de um grupo de inteligência 

envolvidos em atividades criminosas. McVeigh se alega ter um implante de microchip! 

 

 

     Novas informações saiu apenas recentemente nos principais notícias sobre várias pessoas 

em julgamento por uma série de assaltos a bancos vinculados a um Exército Republicano 

Aryan Nations, um grupo Christian Identity-nazi neo baseado fora de adivinhar onde? É isso 

mesmo, Elohim Cidade !! ----- 



 

 

     Um breve pensamento: Durante o período da guerra civil, um homem chamado Albert 

Pike do sul, não um homem qualquer, mas o fundador do grau 33, o mais alto grau no Rito 

Escocês Maçonaria, que ele mesmo era um Soberano Grande Inspetor Geral e autor de 

muitos livros sobre a Maçonaria, incluindo "Morais e Dogma" (A Bíblia da Maçonaria), 

também foi o líder e fundador da Ku Klux Klan.   

 

Elements of British Israel Maçonaria e do movimento para trazer América de volta sob 

controle da Inglaterra, tornam-se aparentes no cristão movimento identidade.   

 

patriotas britânicos raça e promotores de Identidade Racial ligados à maçonaria (Teorias que 

o nothern europeus, Vikings, etc, são os verdadeiros judeus e, portanto, o deus de pessoas 

escolhidas e, portanto, superiores), eram pessoas que Hitler admirava muito e estudadas 

intensamente. ---- Não é possível que a Maçonaria, com ele é tentáculos embrulhado no 

BATF por um lado, eo movimento neonazista por outro lado, poderia ser promover o caos 

para alcançar a ordem?   

 

O projeto de lei anti-terrorismo já tinha sido escrito e estava esperando para ser aprovada 

em lei no momento do bombardeio !!! ACORDA !!! Nós estamos sendo aterrorizados em 

desistir de nossos direitos e armas através de nosso medo do terrorismo !! 

 

 

     E o que aconteceu com o MONTANA homens livres? ... ..80 Dias o FBI tentou levá-los a 

se render.O governo seqüestrou os líderes em sua própria propriedade. Todo mundo no país 

assistiu. Algumas pessoas ficaram tão cansado de ver, eles teriam tido o FBI queimar o lugar 

para baixo para que eles pudessem voltar para o julgamento de OJ Simpson. Por que o FBI 

quer que eles tão ruim? Você acha que eles estão tentando ensinar as pessoas a não 

escrever cheques sem fundo? O que você acha que aconteceria se eles enviou o FBI, os 

tanques ea equipe da SWAT em para todos que escreveu um cheque sem fundo? Como é 

que nós não ouvimos nada desde então, nem sequer palavra de um julgamento? É como se 

houvesse um lugar que podem levar as pessoas que a sociedade não se preocupam, ignorar 

o sistema judicial e nós nunca pode até ouvi-los novamente. Esta é uma séria possibilidade 

!! Este poderia ser SUA FAMÍLIA !!! 

 

 

     A história por trás os nobres Montana é uma das histórias mais interessantes e 

importantes do século !! ….AQUI ESTÁ : 

 

 

     A Guerra Revolucionária foi travada por um propósito e um fim e que é a soberania! Após 

a guerra, as colônias foram separadas e cada país independente e ainda são hoje. A cada 

FREEMAN 21 anos de idade ou mais que possuíam terras e foi capaz de votar era um rei em 

sua própria casa. Ele era untaxable. Sua terra foi untaxable e sua renda era 

untaxable. Ninguém pode tributar o Rei, o Rei é soberano.   

 

A nobres de MONTANA há muito tempo tinha renunciado ao seu estatuto de cidadania dos 

EUA em favor de ser um American National (diferente de um Estado Cidadão, mas 



semelhante). Eles cortou todos os contratos com o governo para que eles não estariam sob a 

sua jurisdição. O governo dos EUA é uma empresa estrangeira em relação a um Estado. Uma 

empresa não pode ter cidadãos, apenas franquias. Quando você exceto a segurança social # 

ou você se registrar para votar, você optar por ser um cidadão dos EUA, que os tribunais 

têm decidido é de estado do motivo, não é soberano. Então, depois de ter renunciado a sua 

cidadania dos EUA, eles tentaram então criar um township. Usando métodos adequados, com 

uma compreensão das leis em questão, eles foram competente, qualificado e legalmente 

capaz de configurar um município, afinal de contas, que criou o município você vive em um 

ou até a estrada? Alguém ou algumas pessoas tem que ser capaz de configurá-lo.   

 

Em um TOWNSHIP, você pode ter um tribunal. Quem você acha que criou o tribunal em sua 

comunidade ou cidade? Deus ? Não, as pessoas fizeram. Alguém com a devida 

autoridade. Quem tem a autoridade para criar um tribunal? Quem é o governo? NÓS OS 

POVOS SÃO !!! Nem os cidadãos norte-americanos, mas os cidadãos do Estado ou talvez 

cidadãos americanos. George Washington não era um cidadão norte-americano, ele era um 

estado Cidadão de Virgínia. Você acha que o IRS iria por aí dizendo a Washington Jefferson 

ou para pagar os seus impostos ou dispensar as suas terras? Claro que não!! É por isso que 

nós lutamos a guerra !!! 

 

 

     Você precisa saber o que é uma lei comum ou comercial LIEN. Esta pode ser a Light 

Saber que matou Darth Vader e derrubou o Império em um furto. Todo o sistema legal na 

América baseia-se em determinados princípios. Não quero soar religioso, mas a verdade é 

que estes princípios vêm até nós a partir da Bíblia.   

 

A nossa lei orgânica na América vem da Magna Carta e da Bíblia. Mesmo indo de volta para a 

Bíblia, se alguém que você injustiçado, você iria apresentá-los com um "Affidavit Comercial" 

para buscar remédio ou recurso. Esta é a sua queixa de que eles erraram com você, mas que 

você pretende endireitá-la com eles e esta é a sua tentativa. Neste momento, eles agora têm 

um número X de dias para responder (normalmente 10 ou 20), e se eles não responderem 

nesse tempo, então você ganhar o concurso por padrão. Agora que você ganhou o concurso 

e você sabe que você estava certo, você pode processar por danos, colocando um penhor 

sobre a sua bunda ou assetts. Agora você pode alegar que está a tomar sua propriedade ou 

de carro ou qualquer outra coisa como uma garantia contra o julgamento.   

 

Você apresentá-los com o Lien, eles ignorá-lo, eles perdem por padrão e agora você possui 

tudo o que você nomeado na Lien. Leve o IRS por exemplo: E lembre-se, tudo funciona em 

presunção.   

 

O IRS presume que você é um cidadão dos EUA e deve US $ 50.000 para o IRS para os 

impostos.Eles não enviam-lhe a prova, apenas um aviso de que você deve e para pagar esse 

valor. Esse é o seu informando sobre o mal que você fez. A próxima carta vem informá-lo da 

sua intenção de colocar uma Lien em sua propriedade a menos que o montante é pago.   

 

A única maneira de refutar uma Affidavit comercial é ponto a ponto POR ESCRITO. Se você 

não fizer isso, você acaba de inadimplentes e tudo o IRS disse em sua apresentação original 

seja considerada verdadeira e é assim que o tribunal vai governar. Maioria das pessoas 

nunca contestar uma Lien ou mesmo saber como fazê-lo corretamente. Assim, quase todo 



mundo perde. Mas você não tem que. 

 

 

     Para entender os Liens um pouco melhor que você precisa ter uma compreensão clara do 

que é o dinheiro ... dinheiro .Lawful é ouro e prata somente. O papel não é dinheiro 

legal. Notas da Reserva Federal não são dinheiro legal em tudo. Notas da Reserva Federal 

não são mesmo dinheiro, eles são DÉBITO! Eu odeio a deixar você para baixo, mas se você 

tiver uma nota de cem dólares no bolso você não está cem dólares mais rico, você é uma 

centena de dólares em dívida! Desde 1933, o governo dos Estados Unidos declarou falência e 

pediu dinheiro emprestado do Federal Reserve, um (com fins lucrativos) corporação privada 

com acionistas que fazem mais de um bilhão de dólares por ano. As Notas da Reserva 

Federal flutuando representam débito ou dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado tem que 

ser pago de volta eo vagabundo na frente de Seven-Eleven não é o único a pagar-lo de 

volta, você e eu somos, pessoas que usam o dinheiro, ea cada ano que pagar juros sobre 

esse dinheiro, temos menos de que, não apenas o cara na rua, mas todos na 

economia. Existem várias economias operacionais lado a lado neste momento tanto local 

como globalmente. 

 

 

     Um tipo de economia que tem sido sempre ao redor e que ainda está em uso é usa o 

sistema de crédito. Temos sido no sistema de crédito exclusivamente desde 1933. O sistema 

de crédito é regulada pelo UCC ou CÓDIGO COMERCIAL UNIFORME. Junto com o sistema de 

crédito vem responsabilidade limitada pelas dívidas. Se eu levá-lo para o tribunal e processar 

por cem dólares que você não é obrigado a me pagar com dinheiro real, você pode usar 

dinheiro de monopólio (Federal Reserve Notes) ou uma Nota Promissória, uma promessa de 

pagamento. Isso é o que a Federal Reserve Note é, uma promessa de pagamento. --- VOCÊ 

NÃO PODE PAGAR UMA DÍVIDA COM DÍVIDA !! Você PODE quitação da dívida, no 

entanto. Agora, pense sobre isso cuidadosamente. Se o Federal Reserve pode imprimir 

dinheiro, e emprestar-lo para nós, número 1:? Que autoridade que eles têm de imprimir o 

dinheiro em tudo, e, se eles têm a autoridade para imprimir dinheiro, onde está o ouro e 

prata para trás -lo, ou são apenas imprimi-lo fora do ar? Número 2: Por que iríamos ser 

obrigado a usá-lo e obrigado a pagar juros a eles? Número 3: O que você ou eu impede de 

fazer a mesma coisa? Lembre-se, o governo não imprime o dinheiro, uma empresa privada 

faz. Quem lhes dá a autoridade? Aqui estão as respostas: O governo pode contrair se eles 

querem tomar dinheiro emprestado; é uma idéia estúpida, uma vez que pode imprimir o seu 

próprio, mas por enquanto, enquanto ele está sob o controle dos banqueiros internacionais 

maçônicos, que é o que eles estão fazendo. O ponto é, eles não têm o direito exclusivo de 

produzir crédito ou o dinheiro. 

 

 

     O MONTANA homens livres passou 20 anos estudando direito comum e procedimento de 

banca comercial e assim por diante ... Eles também tinha adquirido um livro muito poderoso 

na banca que não é bem conhecida, porque eles não querem que você tem, chamado Livro 

do banqueiro comercial Direito Bancário, o que revela um segredo - que o crédito é criada 

com o PROCESSO LIEN !! 

Este é o lugar onde a Reserva Federal tem a autoridade para imprimir uma quantidade X de 

dólares.Desde 1933, a Reserva Federal tem tido Ônus sobre os cidadãos norte-americanos e 

seus bens. A partir deste crédito de um Lien aperfeiçoado, eles podem emitir letras de 



câmbio, letras documentais ou Notas da Reserva Federal, que são o mesmo. Considere isso, 

a década de 1930, a Grande Depressão, um criador de gado preso em uma posição de ter 

que comprar alimentos para o seu gado, e curtas em Notas da Reserva Federal na época 

ainda tinha crédito. Suas ovelhas valem dinheiro e, embora ele não tem isso na época, ele 

sabe que será no futuro próximo. Ele não pode esperar para comprar comida para que ele 

emite um projecto de documentory ou uma nota promissória para a importância devida ao 

foodseller. É o mesmo que um cheque. Ele não precisa de o banco a fornecer-lhe um cheque 

ou mesmo necessidade de tê-lo no banco. Agora, o foodseller tem um olhar para este pedaço 

de papel e diz bem ele não se parece com um dólar, mas realmente não importa, porque ele 

sabe se ele quer algumas ovelhas ele pode resgatar esse papel para algumas peles de 

carneiro, ou se ele precisa de um barco e ele sabe que o cara que vende barcos podem 

utilizar algumas ovelhas, ele vai te dar o revendedor barco o pedaço de papel eo negociante 

barco pode redimi-lo para as ovelhas. Enquanto as pessoas não estão a emitir mais crédito 

do que eles têm bens ou serviços para apoiá-la, todos serão felizes. Se você descobrir que 

alguém na comunidade está fazendo isso, então você não tem que aceitar as suas notas 

promissórias e então ele não terá clientes e sair do negócio. Simples. Em outras palavras, 

NÓS NÃO PRECISAMOS DA RESERVA FEDERAL !! 

     Agora, de volta para os nobres e que eles estavam fazendo. Os nobres colocado Liens de 

direito comum em funcionários públicos, estadual e federal, incluindo juízes e magistrados, o 

IRS, as grandes corporações e os Estados Unidos Corporação e todos os outros que os 

injustiçados. Uma vez que nenhuma dessas pessoas sabia como responder corretamente, e 

também dado o fato de que a forma como os Liens foram escritos, eles foram escritos como 

confissões, então se eles foram assinados ou não pelo partido, a recusa em responder 

significa aquiescência à confissão , o Freemen agora tinha o governo e é empregados Liened 

até 17 trilhões de dólares. Agora, quando você teve um Lien colocado contra você, você não 

pode obter crédito, comprar ou vender a sua casa, carro ou qualquer propriedade escrito no 

Lien. E a parte mais devastador é que você não pode, quase não importa o que, sempre têm 

a Lien removido, exceto pela parte que interpôs contra você ou uma ordem judicial. Se você 

tentar obter uma ordem judicial para removê-lo, o juiz vai dizer que ele não pode, é caso 

julgado, ou já decididas. É uma barganha das partes de facto e que o governo não pode 

mantê-lo de seu direito a se contrair. Agora que os nobres tinham tudo isso de crédito, eles 

começaram a fazer várias coisas: Eles colocaram 200 milhões de dólares em ordens de 

pagamento certificadas ao Banco Mundial para pagar a dívida nacional e para sempre obstar 

a que o IRS de existência. Eles também começou a dar aulas no rancho para as pessoas que 

queriam aprender e para saldar suas dívidas. Isto é o que Shweitzer faria. Digamos que você 

devia o IRS $ 10.000, eles iriam escrever-lhe um cheque de $ 20,000 para pagar o seu 

nome eo IRS. O IRS iria aceitar o cheque e emitir um reembolso para os restantes US $ 

10.000 e você poderia ir no dia seguinte e descontá-lo no banco !!!!! Isso funcionou bem por 

mais de 3 anos eo Freemen levou em milhões de dólares, sem nenhum problema. Você 

provavelmente está pensando agora, por que isso funciona, então? eo que aconteceu para 

fazê-lo parar de trabalhar? Bem, funcionou em seguida, o mesmo que ele ainda funciona 

agora e sempre será. Existe alguma especulação de que o governo não ir atrás deles para os 

controlos, mas para algo mais, e apenas usou a situação de verificação como uma capa de 

confusão. O Freemen, em sua busca de tomar de volta o seu governo, acumulado grandes 

quantidades de provas concretas de tráfico de drogas por funcionários Montana. Havia uma 

escola primária com apenas algumas centenas de crianças na mesma, mas não havia 

cocaína na escola na quinta e sexta série e os nobres tinham evidência de alto envolvimento 

no tráfico de funcionários.Mas de volta para agora à questão do dinheiro. O fato da matéria é 



que todos os tipos de agências governamentais e não-governamentais aceitou estas 

verificações por anos. Exemplos: Em setembro 1995 um casal Sonoma, Drehne e Sheila 

Pierce, que tinha um IRS Lien colocado sobre seus ativos para impostos atrasados superiores 

a US $ 8.000, obteve um "Bankers Certified Check" de Leroy Shweitzer com um valor 

nominal de $ 22.700, e enviou- para o IRS. Desde ordem de dinheiro de Shweitzers foi para 

quase o triplo do montante devido, o casal enviou uma carta com o cheque de solicitar um 

reembolso de Conversão pagamento excessivo ou Criminal irá ocorrer. Dentro de 30 dias, a 

Receita Federal suspendeu a 'Lien contra o casal e enviado-lhes um cheque de reembolso 

para mais de US $ 14.000 dólares. Uma foto dessas verificações está incluída no catálogo de 

prova de que esta ocorreu. O IRS não está sozinho. Roger Leffler de Fridley, Minn., Enviou 

um cheque bancário Freeman $ 13.000 para o Gabinete do seu estado de Criança apoio à 

execução de apoio à criança devido passado. A agência aparentemente aceitou o cheque, 

limpando a conta, e emitiu-lhe um cheque de reembolso por US $ 5,712.72 e sobre e sobre 

as histórias ir. 

     Então, foi legal? Bem, é o Federal Reserve eo IRS eo que eles estão fazendo é legal? É a 

mesma coisa e ele funciona porque o sistema é baseado nele. Os Liens comerciais são 

muitas vezes por centenas de milhares ou mesmo milhões de dólares. A quantidade de 

indemnização pedida é a critério do indivíduo, mas ao custo comum de 5 a 10 centavos de 

dólar para moldar o Lien, mais você procurar, mais você paga. Eles são registrados sob 

forma UCC-1 com os respectivos secretários de Estado, e, em seguida, são usados como 

garantia, ou como na maioria dos casos, papel comercial que é vendido, alugado, transferido 

para a coleta, ou usado para fazer backup de ordens de pagamento. "Liened Up" empresas e 

indivíduos têm sido conhecida a comprá-los de volta em uma fração de seu valor, a fim de 

poupar dinheiro em custos legais combatê-los, e escapar agravamento relacionado. Líderes 

comunitários sugerem Patriot americanos estão colocando Liens contra bancos, empresas e 

entidades governamentais e colaboradores como um meio simples e eficazes para corrigir 

grievences. Literalmente bilhões de dólares em Liens foram arquivados nos últimos 

anos.Liens aparentemente também estão terminando nas mãos de governos 

estrangeiros. Ao contrário dos bancos nos Estados Unidos, o valor intrínseco de Liens 

americanos gerado não é contestado pela maioria dos países, muitos dos quais estão 

comprando-os como fariam com qualquer outra forma de títulos do governo. F. Joe Holland 

afirma que a venda ao largo deste trabalho tornou-se uma indústria em os EUA E de acordo 

com Michael Overturf de Burbank, Califórnia., Que atua como um intermediário entre os 

cidadãos e intersets offshore, e gerencia um "portfólio", afirma a pena mais de US $ 10 

bilhões, "o processo de liquidação dos Liens é bastante simples, e lícita. Digamos, por 

exemplo, há um país do terceiro mundo que deve dívida com o governo dos Estados 

Unidos. Eles podem alugar ou arrendar uma garantia comercial de nós, e usá-lo para 

aumentar ou melhorar a sua base de ativos, o que lhes permite emprestar dinheiro para as 

pessoas em seu país para fazer projetos. Agora, se eles compram o penhor a título definitivo, 

eles também podem ir para os EUA e dizem que querem aplicar esta garantia contra a sua 

dívida. Eles também podem criar cartas de crédito, ou eles podem emprestar mais dinheiro 

do tesouro de os EUA, porque eles têm aumentado a sua base de ativos. Um banco offshore 

pode adicionar esses Liens para suas carteiras, e eles realmente tornar-se parte dos seus 

activos. Quando eles emprestar dinheiro ou créditos a seus clientes, eles estão emprestando 

a partir de uma base de crédito, calculada a partir de sua base de ativos. Eles estão usando 

o Lien como um ativo e 'consideração de um contrato' ". 

     Você sabe que um número sem precedentes de políticos anunciaram sua aposentadoria 

em '95 e '96. É como se todos eles estão voando para o sul para o inverno. Mais de 50 



políticos principais anunciaram sua aposentadoria ea maioria deles têm estranhamente 

comentou que eles querem passar mais tempo com suas famílias. Será que isto parece 

estranho? 

      Outro segredo muito importante neste país neste momento é a quinta coluna. Dentro da 

CIA há um grupo de elite de hackers de computador que adquiriram um veículo com rodas 

18 e um supercomputador Kray e estão viajando por todo o país neste momento o download 

de arquivos a partir de EUA e contas bancárias no estrangeiro e drenagem destas contas de 

suas finanças. As contas pertencem a 

os políticos e os líderes mundiais e as finanças são as propinas e suborno desses indivíduos 

envolvidos em atividades criminosas. 

     Vários anos atrás, um sistema de software foi desenvolvido chamado PROMIS, por uma 

empresa chamada INSLAW. Este foi o software de rastreamento criminoso que foi usado pelo 

Departamento de Defesa e outras agências depois que eles roubaram-lo do fabricante e 

forçaram a entrar em falência e Cadeia, onde permanece até hoje. Danny Cassalero foi 

assassinado a investigar este caso, pouco depois ele veio com um "Octopus" teoria da 

conspiração do jeito que as coisas elas operados nos mais altos círculos. De qualquer forma, 

este programa foi ligeiramente modificado pela CIA e secretamente "caiu" em software 

bancário que foi exportado para fora do nosso país para uso por bancos estrangeiros e 

offshore. O software foi modificado para controlar transações bancárias em vez e as 

informações sobre o fluxo de finanças em todo o mundo agora estava sendo monitorado pela 

CIA ou pelo menos alguns agentes que queriam descobrir onde o dinheiro estava indo. Após 

este grupo CIA desonesto arrumou uma cópia das informações que eles, em seguida, 

fotocopiada-lo e se tivesse entregue em mãos para cada congressista particular, senador ou 

político, juntamente com uma nota explicando-lhes que eles não tinham mais o seu fundo de 

suborno e eles tinham 24 horas para se transformar em sua renúncia ou escândalo público 

rosto, humilhação e possíveis acusações criminais se eles se recusaram. Isto deu o político 

apenas o tempo suficiente para verificar e ver se os fundos ainda estavam lá ou não, e para 

tomar uma decisão. Bem, de acordo com Jim Norman, um jornalista respeitado por Forbes 

Magazine (que passa a ser o quinto lugar da Coluna única mídia Liason), cada político até 

agora renunciou. Bypass de mídia publicou a história de Norman detalhando como o ex-Casa 

Branca Adjunto Vince Foster era um espião de Israel e teve seu 2730000 $ recompensa dólar 

espionagem, escondido em um banco suíço, invadida pela Quinta Coluna pouco antes de sua 

morte, após Forbes recusou-se a executá-lo. Norman mais tarde foi forçado a demitir-se 

Forbes após voltar em evidências de que Forbes Inc. Presidente, o próprio Casper 

Weinberger tinha mais de $ 2 milhões invadiu a partir de uma conta na Suíça pela Quinta 

Coluna. 

     No momento da redação deste artigo, um membro morreu, um está desativado e agora 

Chuck Hayes "Anjo da Morte" foi preso na véspera da eleição presidencial. Uma enxurrada de 

informações pode ser lançado em breve expondo muitos políticos corruptos se Hayes é 

sujado com. Esta poderia ser uma cena divertido de assistir desdobrar. Fique atento e 

prestar atenção. 

      Com a ajuda de um amigo em comum, eu tenho sido capaz de falar com o advogado de 

Charles Hayes, Gatewood Galbraith, que correu para o regulador de Kentucky em uma 

plataforma Pro-Hemp.De acordo com Gatewood, Chuck Hayes é um mentiroso e não poderia 

produzir boas provas ou testemunhas no julgamento. Você poderia pensar que se houvesse 

um elemento da CIA que estava trabalhando para o bem do povo e um deles foi a 

julgamento por parte de uma operação para expor funcionários de alto escalão no governo, 

que iriam aproveitar a oportunidade para trazer a informação. 



    De acordo com Karen Lee Bixman, que escreveu para a revista Bypass de mídia, todo o 

"FosterGate" história que você acabou de ler sobre acima foi informações 

falsas. Aparentemente, Karen tentou expor isto e Jim Norman, Troy Underhill e um outro 

casal tentou manter a verdade de sair. Karen afirma que o número de conta bancária suíça 

que supostamente pertencia a Casper Weinberger era realmente o número de licença no 

(Contra cocaína traficante) avião de John Hull. Se isso for verdade, então há uma 

possibilidade de que o bypass de mídia é infiltrada ou mesmo iniciado pela Comunidade de 

Inteligência para espalhar informações falsas para a comunidade patriota. 

           Você possui um caixa de cabo? Se você fizer isso, considere esta possibilidade: 

Desde que você compra que a caixa de cabo e colocá-lo no topo da sua TV, que vem 

monitorando e gravando-lo em sua sala de estar e gravar tudo que você diz para as agências 

de inteligência. 

Isto ainda não foi estabelecida como um fato, mas é uma tremenda possibilidade. Como 

desta escrita, a nova edição da revista Nexus contém uma interessante carta de um homem 

que conheceu alguém recentemente que tinha passado os últimos 20 anos trabalhando para 

uma das maiores empresas de cabo em os EUA Este homem testemunhou a cooperação de 

alto nível entre a as empresas de cabo e do governo como parte de uma rede de vigilância e 

recolha de informações gigante. Ele foi responsável pela concepção da nova gama de caixas 

de TV top que todos os sistemas de cabos empregam como um "decodificador" junção. Ele 

disse que todas estas novas caixas de junção contêm um pequeno microfone dentro e uma 

câmera fisheye preto e branco atrás do plástico transparente na parte dianteira, e que o 

cabo tem canais de retorno incluído nele é a especificação para o envio destes sinais de volta 

para o transportador. -Nota: Este é boato completa neste ponto, já que é a única fonte para 

a verificação neste momento é de uma carta escrita para uma revista, que qualquer um pode 

fazer. Se alguém tem informação real sobre esse tipo de coisa, por favor envie para mim. 

     Outra história não é totalmente verificada, ainda absolutamente possível: Um documento 

3 Page supostamente "vazou" apareceu recentemente sobre um novo produto de vigilância e 

controle desenvolvida pela IBM e secretamente testado em prisioneiros na Califórnia, Texas e 

Massachusetts.A 2020 para a fonte deste documento NEURAL CHIP Segundo IMPLANTE-, 

eles estão conscientes de que os regulamentos federais não permitem o uso de implantes em 

prisioneiros, mas eles entraram em testes contratual de seus produtos. Eles se vangloriar de 

ter grandes êxitos em sanatórios de propriedade privada, mas citar um aumento da 

necessidade de testar os produtos em grande escala sobre temas violentos. Supostamente, 

na Califórnia, vários prisioneiros que foram identificados como membros da máfia mexicana 

foram trazidos para a unidade de serviços de saúde em Pelican Bay e tranqüilizado com 

sedativos avançados. O procedimento de implante leva 60 -90 minutos, mas eles estão 

trabalhando em um dispositivo que irá reduzir esse tempo em até 60%. Os resultados dos 

implantes testados em oito prisioneiros são como se segue: 

     Implantes serviram como dispositivo de monitorização de vigilância para a atividade de 

grupo de ameaças; Implantes desativado dois indivíduos durante um assalto em equipe 

correcional; Efeitos secundários Universal em todos os 8 indivíduos revelou que, quando o 

implante é definido como 116 MHz todos os sujeitos ficaram letárgicos e dormiram uma 

média de 18-22 horas por dia; Cada indivíduo foi monitorizada por actividade agressivo 

durante o período de teste e eles descobriram que 7 dos 8 sujeitos de teste exibiram 

nenhuma agressão, mesmo quando provocado. Um problema discutido foi ligeiro 

sangramento no nariz e as orelhas por até 48 horas após o implante, o que eles expressam 

uma necessidade de fixar ou o risco de ser exposto. O documento faz reivindicações que a 

aplicação da lei já penetraram EME ou máfia mexicana por causa desta tecnologia, e que eles 



sabem que não podem usar as informações no tribunal, mas ainda ajudou-os a descobrir que 

suas conexões externas são e para ajudá-los a envolver um de 14 meses longo inquérito 

sobre suas atividades. Essencialmente, os implantes fazer o prisioneiro desavisado um 

andar, falar RECORDER de todos os eventos que ele entra em contato com. Isto pode soar 

como uma ótima maneira de controlar o crime, mas quando os verdadeiros criminosos estão 

em Washington DC, em seguida, toda a população vai se tornar escravos à burocracia 

criminosa e não haverá mais BOAS PESSOAS MAIS !!Se isto é verdadeiro ou não, ele estará 

aqui em breve, se não é já. 

     Um dos efeitos que a ficção científica tem é que, embora você lê-lo ou vê-lo sabendo que 

não é real no momento, você ainda ficar com a impressão de a possibilidade em sua 

mente. Se não tomar o tempo para imaginar o possibiliy de coisas, pode ser que muito mais 

lento a perceber a realidade das coisas. De qualquer forma, ele não pode machucar mais a 

ter em conta. -AWARENESS É A CHAVE !! 

     Desde a consciência e consciência são as chaves, quando acontecer de você escapar de 

seu cotidiano estado de vigília da consciência e perceber que você está vivo e você quer 

descobrir o que está acontecendo? , Felizmente agora, na idade de hoje, temos acesso ao 

meio mais incrível de TROCA DE INFORMAÇÕES, possivelmente já desenvolvido no planeta -

O INTERNET-Agora, pela primeira vez na história, a média Joe Golpe pode descobrir 

praticamente qualquer coisa, se ele sabe para onde olhar. Não apenas na América, mas 

quase qualquer lugar do mundo. Então, o quão importante é este? Sobre tão importante 

quanto você provavelmente acredita que a vida seja. A Internet é um reflexo da nossa 

consciência no ciberespaço, uma área onde todos nós podemos encontrar-se com mentes 

somente, e logo de áudio e vídeo, onde podemos compartilhar todos os nossos pensamentos 

e sentimentos com o mundo, sem custo extra. Tudo o que foi reprimida durante séculos, em 

breve estará disponível para que todos saibam. TUDO o que todo mundo sabe em breve 

estará disponível para todos verem. Todo mundo que sabe o que o governo secreto está 

fazendo deve colocar para fora um SITE WEB com centenas de páginas a discutir tudo o que 

eles estão conscientes e incluem uma página para links para outros sites importantes. Isso 

está acontecendo agora e há um monte de informações sobre a INTERNET neste 

momento. Eventualmente haverá tantos sites lá fora, que todo mundo vai saber o que eles 

precisam saber para fazer uma mudança efetiva. O governo está tentando fazer várias coisas 

para controlar a internet e nós também por meio do uso do mesmo. Eles sabem que não 

podem desligar o intercâmbio de informações, mas eles estão indo para controlar quem o 

usa e se alguém que está a usá-lo para expor o governo, vai para a cadeia ou não. Clinton 

gostaria de ver legislação aprovada que o torna um crime para deixar discurso ofensivo na 

Internet. Ofensivo para quem? --- A verdade esconde de ninguém. Apenas mentiras 

tentativa de se esconder. 

Se eles podem trancá-lo para postar discurso ofensivo on-line, então eles podem 

APREENSÃO quase alguém a qualquer momento para quase nada. Isto é o que eles 

querem. Outra razão para chutar sua porta, se eles querem que você. Já se fala de negar 

liberdade condicional federais o acesso à Internet ou presos em liberdade condicional, por 

causa do acesso à pornografia, bomba fazendo info, etc ... Isso é como negar uma carteira 

de motorista para alguém apanhado a fumar maconha, que não estava dirigindo no 

momento. Que eles fazem na Califórnia. Um não tem nada a ver com a outra, mas de 

alguma forma, agora você não pode dirigir seu carro, você não pode ter uma arma para a 

proteção e você não pode mesmo descobrir o que você pode fazer sobre isso, porque você 

não pode usar DA INTERNET, tudo porque você foi pego com alguns POT. 30-60 milhões de 

americanos usam maconha regularmente e todos eles estão sujeitos a essas 



discriminações. Imagine quantas pessoas vão estar na internet. A outra maneira que eles 

vão mantê-lo a partir da informação é preenchendo a WEB com tanta informação lixo que 

você nunca vai encontrar o que você está procurando ou se você fazê-lo irá levá-lo toda a 

noite e pelo tempo que você fizer isso você vai estar pronto para ir dormir.É por isso que 

precisamos de dezenas de milhares de PATRIOTA sites na internet com lotes e lotes de 

LINKS !! 

     INTRODUÇÃO ESTENDIDA (janeiro '98) 

1998 já começou e ainda nenhuma palavra sobre a homens livres em qualquer lugar na 

mídia. The Trial atentado de Oklahoma só terminou por Terry Nichols. Padrões climáticos 

estranhos estão ocorrendo em todo o mundo. Será que é porque foi previsto na Bíblia? Ou 

porque os maçons, que escreveu a bíblia, dispositivos próprios de controle do tempo agora, 

que podem influenciar a religião e opinião popular? É uma coincidência que o terremoto de 

Kobe e do California Earthquake ambos ocorreu no dia 17 de janeiro, uma em 1994 e outra 

em 1995 e ambos dentro de cerca de uma hora um do outro? 

      Um cenário muito estranho e interessante está sendo seguido pelo pesquisador Harry 

Mason para Nexus Revista envolvendo o AUM Shinri Kyo (Verdade Suprema) no Japão, 

(supostamente responsável pelas metrô (sarin) ataques com gás), eo tráfico de drogas em 

Ecstacy ea compra de a 900 milhões de dólares EM Machine (Electromagnetic) Tesla 

"Terremoto", que é, possivelmente, tanto que está sendo testado no momento ou talvez até 

mesmo envolvido em um segredo de onda-guerra de som entre facções poderosas ou 

impérios. Aparentemente, o epicentro do terremoto de Kobe em 1995 foi também o local de 

uma instalação Electromagnetics pesquisa e fabricação secreta no Japão. 

     A pesquisa começou com acontecimentos estranhos bola de fogo em áreas remotas da 

Austrália ao redor do início de 1995. Em 28 de maio de 1993, uma bola de fogo meteoro foi 

visto por várias pessoas e informou às delegacias de polícia locais. A bola de fogo foi seguido 

por um Earthquake 3,9 imediato. Esta área da Austrália Ocidental não teve terremotos 

registrados desde sismógrafos foram instalados pela primeira vez no início de 1900. Alguns 

observadores relataram que a bola de fogo era cilíndrica e amarelo-azul-branco na cor. Ele 

foi ouvido como pulsante, rugindo ou som alto de motor diesel, bem antes que ele passou 

em cima. Em seguida, um quase ofuscante explosão de alta energia da luz azul-branco. Em 

seguida, testemunhas oculares dizem, uma segunda bola de fogo foi vista que foi um pouco 

menor. Após a observação da segunda bola de fogo, havia um menor, tremor solo menos 

significativa. As bolas de fogo foram vistos por moradores próximos Banjawarn.Banjawarn é 

a área da estação mais isolada na região de Eastern Goldfields da Austrália Ocidental.Esta 

estação Sheep ganhou notoriedade já que é comprar o mesmo ano (1993) pela seita Aum 

Verdade Suprema japonesa. Hayakawa, vice-líder da seita, iniciou a compra no final de 1993 

desejando "Realizar experimentos lá para o benefício da humanidade". O acordo sobre a 

venda foi concluída em 23 de abril, cerca de 35 dias antes do primeiro evento Fireball. Desde 

o evento maio de 1993, houve mais de 1000 relatórios sobre aéreos bolas de fogo e as 

emissões de luz de energia associados. Eventos similares foram relatados na área de Nova 

Zelândia. 

      O mais espetacular e bem documentado desses eventos ocorridos em torno da bola de 

fogo 02:00 em 01 maio de 1995 acima Perth, WA Foi visto como uma grande bola de fogo 

vermelho-alaranjado esférica com uma pequena cauda azul-branco. Ele voou para o lado 

oriental da cidade de Perth (População 1 milhão) e foi visto e ouvido por muitas 

pessoas. Observadores relataram que o "objeto" emitido um alto, rugindo, o ruído pulsátil - 

semelhante a um trem de carga diesel antes que chegou. Foi relatado que ele parou de 

repente no céu ea cauda invertida através da bola de fogo para apontar na direção de uma 



viagem anterior. Em seguida, houve uma enorme explosão de arco azul-branco-luz de 

energia que iluminou brevemente a cidade e é subúrbios claro como o dia. Um alto, vibrando 

onda sísmica enorme explosão semelhante reverberou em torno de Perth, fazendo com que 

os edifícios da cidade a tremer e livros e objectos a cair prateleiras. Cerca de 500.000 

pessoas foram estimados para ter sido acordado por este "som". 

     Provas da existência de armas exóticas capazes de produzir esses efeitos é dado, em 

parte, em um programa de 23 de dezembro de 1996, onde discutiram armas 

eletromagnéticas russa moderna da variedade MICROONDAS PLASMA "Voz da 

Rússia". Ciência Autoridade Boris Belitsky reivindicado um plasmoid, uma bolha de plasma 

dispararam para o caminho de um futuro míssil, é ogiva ou de uma aeronave, que seria 

efetivamente ionizar região do espaço e perturbam a aerodinâmica do voo e encerrar é o 

vôo. Isso faz com que um tal gerador e é plasmóide uma arma praticamente invulnerável, 

fornecendo proteção contra ataques via espaço aéreo ou a atmosfera. Belitsky alegou prova 

da existência desta tecnologia vem parcialmente do fato de que há alguns anos atrás, em 

1993, na cimeira russo-americana em Vancouver os russos propuseram um experimento 

conjunto para testar esses geradores - ou armas "plasma", como eles são chamados - como 

uma alternativa para a Iniciativa de Defesa Estratégica (SDI). Propôs-se para ser o nome de 

código "Trust". Há muita evidência lá fora, para provar a existência desta tecnologia. Os 

soviéticos foram liderando o caminho nesta pesquisa há décadas. Investigador científico Tom 

Beardon é uma das melhores fontes de informação sobre este assunto. Nikola Tesla alegou 

em 1908 que ele poderia bater qualquer cidade planetária antipodean com um enorme 

impulso de energia EM, entregue em microssegundos que iria "Criar uma explosão 

equivalente a mais do que o poder do mundo existente Marinhas combinado." 

     Senador Sam Nunn era presidente de uma investigação do Senado dos EUA para o 

"japonês Aum Sect e armas de destruição maciça". Nunn foi relatado para ter afirmado que a 

equipe de investigação dos Estados Unidos tinha provas de que a seita Aum Verdade 

Suprema tinha tentado adquirir armas nucleares com os russos e também tentou 

desenvolver o mesmo a partir de sua própria base de laboratório científico - e provavelmente 

tinha sucedido. Pesquisador Harry Mason contactado Dan Gelber, conselheiro-chefe do 

inquérito do Senado dos EUA. Dan Gelber informou-o de que os EUA tinham encontrado 

evidências de que, em 1992, a seita Aum tinha enviado uma equipa de investigação para 

estudar no Museu Nikola Tesla em Belgrado, Iugoslávia. O objetivo era obter dados sobre a 

tecnologia de transmissão de ondas eletromagnéticas de Tesla. Já em 1914, Tesla previu o 

controle elétrico de umidade atmosférica e ele deu algumas idéias de como este "Control 

Tempo" poderia ser alcançado usando seus transmissores de aumento. O pano de fundo da 

Aum vice-líder Kiyohide Hayakawa é interessante. Ele estudou em seu mestrado na 

Universidade de Osaka em "Greening Tecnologia". Sua tese é marcado altamente 

confidencial e está sob Top Secret envolve. As autoridades universitárias originalmente 

declarou que ele estudou "Anti-desertificação" no departamento de Engenharia Climática. No 

entanto jornalista investigativo japonês Yoichi Shimatsu (ver web site--www.pelego.com) 

descobriu fortes evidências de que este departamento é uma cobertura para pesquisa de 

armas secretas eletromagnética japonês (EM). Hayakawa era um alto membro do ranking 

dos "moonies" antes que ele rompeu com eles em 1987, com US $ 20 milhões (US) de seus 

fundos e se juntou ao Aum Verdade Suprema. Ele trouxe consigo 35 colegas dos Moonies e 

levantou-se quase imediatamente para o cargo de vice-líder. Ele aparentemente usou a 

organização Aum para drogas, armas e equipamentos de alta tecnologia científica que tratam 

ao redor do mundo. 



     Em 1997, Garry Greenwood escreveu um livro intitulado "Todos os Homens do 

Imperador", em que se discute a carreira interessante de Yasuko Shimada, contato e 

ajudante de Hayakawa, na Austrália Ocidental. No livro Greenwood discute suas próprias 

experiências pessoais com o culto japonês internacional "Mahikari". Ele era um membro 

dedicado da "Nova Civilização" Cura Espiritual Religião para cerca de 17 anos e foi seu líder 

espiritual # 2 / executivo na Austrália por cerca de 10 anos. Vários anos atrás, Greenwood 

deixou a seita quando descobriu que seu fundador o tenente-coronel Yoshikazu Okada 

(guarda-costas do ex-imperador e Guarda Imperial), tinha sido instrumental no 

planejamento Rape dos Armys japoneses de Nanking "na China antes da Segunda Guerra 

Mundial. Ele também descobri que nos níveis mais altos Mahikari Comando japonês o culto 

era visto como projetado com um único propósito: DE INÍCIO DO POSICIONAMENTO DO 

IMPERADOR DE CORRENTE DO JAPÃO DE VOLTA À SUA POSIÇÃO "legítimos" como o 

imperador de PLANETA TERRA dentro de nossa vida Aparentemente, essas pessoas 

acreditam. que em uma vida anterior, muitos milhares de anos atrás, o atual imperador 

japonês governou este planeta inteiro, e agora é o seu destino ordenado para governar a 

Terra novamente. Greenwood notou que Yasuko Shimada, contato de Hayakawa, foi 

instrumental no estabelecimento Mahikari na Austrália em 1974, onde tem cerca de 2000 

membros, mas concentra-se na rica e poderosa. Em abril de 1993, um grupo japonês chegou 

em Western Australia. 

     O Ministério do Meio Ambiente japonês se aproximou do governo da Austrália Ocidental 

com um plano para realizar um estudo "Anti-Desertificação" na área Goldfields oriental de 

pesquisa WA conjunta Yoichi Shimatsu no Japão e Garry Greenwood descobriu um rastro de 

conexões entre o dinheiro- japonês secreta apoiantes de energia de ambas as seitas Aum e 

Mahikari. Estes incluem proeminentes políticos (LDP) do Partido Liberal Democrático, como 

Shintaro Ishihara, co-autor (com o presidente tarde Sony Akio Morita) de um livro intitulado 

"O Japão que pode dizer não". Esta tese básica 1989 'livros sugeriu que o Japão deveria 

dissipar com a Rússia, e que por meio de cruzamentos MICROCHIP JAPONESES Russo super 

armas que poderia colocar o dedo para cima para os EUA e, em conjunto governar o mundo. 

      Pesquisador Harry Mason foi informado pela Polícia Federal Australiana que o ministro da 

Ciência Hideo Murai do Aum (um físico nuclear) foi considerado como "O japonês mais 

inteligente Viver".Murai tinha um fundo pré-Aum em tecnologia de EM. Ele tinha trabalhado 

em Kobe Steel, pesquisando micro-ondas e outras aplicações tecnológicas EM / Ray onda 

para moldagem a frio de aço, tendo se formado como um astrofísico especializado em 

Cosmic Ray X-Analysis. Sua Kobe Steel laboratório foi no epicentro de 1995 da KOBE 

terremoto. 

     Fortemente evidência de suporte sobre essas armas vieram de uma fonte de Moscou 

desenvolvido por jornalistas investigativos japoneses. Esta pessoa estava presente durante 

uma conferência em Moscou (Jan. 1990), quando uma delegação japonesa topo, liderada 

pelo ministro das Relações Exteriores Shintaro Abe se reuniu com o presidente Gorbachev 

URSS e seu assessor, membro do Politburo Alexander Yakovlev. Sua intenção era 

estabelecer "Cooperação Bilateral". Em outras reuniões em janeiro 1991, Gorbachev via 

Yakovlev ofereceu o japonês da URSS super-secreto intercontinental tecnologia EM Armas - 

Capazes de produzir terremotos - para US $ 900 milhões.Gorbachev também concordou com 

membro do japonês Diet Toshio Yamaguchi para a criação de uma universidade conjunta 

Japão-Rússia, em Moscovo, que seria encarregado de cooptar mentes de ambos os países os 

mais brilhantes jovens físicos nucleares 'para desenvolver novas 2ª e 3ª geração superarmas 

EM por acasalamento Microchip e eletrônica japonesa know-how para 1 russo Geração de 

Tecnologia de Armas !! Esta Universidade foi formado e logo por baixo da tampa de "Estudos 



Culturais" foi administrado pela seita Aum e um Lobov. Lobov tornou-se chefe do Conselho 

de Segurança de Yeltsin - após o final de 1991 golpe que afastou Gorbachev. Os membros 

Aum chegou pela primeira vez em Moscou no final de 1991. Sob o apoio de Lobov, dado 

muitas horas de tempo livre na Rádio Moscou e acesso ao exército russo a Aum logo teve 

50.000 membros russos, em comparação com 30.000 japonês. A seita Aum foi utilizado para 

efectuar muitas compras de armas secretas na Rússia para o governo japonês. Ambos 

Yakovlev e Lobov estavam em contacto repetido com Hayakawa ao longo dos próximos 

anos. O inquérito do Senado americano descobriu que grandes somas de dinheiro tinha sido 

transferido para a Swiss Bank de Lobov conta e, supostamente, várias pessoas acabaram 

mortos na Rússia tentando pesquisar esta informação. 

     Houve 1.000 grandes eventos bola de fogo que se sabe terem ocorrido na Austrália ao 

longo dos últimos 4 anos, 100 desses envolvendo explosões enormes antenas de níveis 

Nuclear-bomb-força, e 10 destes "explosões" coincidiram com gama média 3,6 - 4,0 Richter 

terremotos escala. Outro evento importante bola de fogo ocorreu no dia 1 de Maio de 1997, 

no centro de Nova Gales do Sul no final da noite. Tal como acontece com o Perth Maio 

evento 1 de 1993, este também foi testemunhado por um grande número de pessoas, 

descrito como maciças Azul-Branco Ondulado luzes que piscam através do céu 

nocturno. Havia chamadas para as delegacias de polícia locais e grupos nacionais e locais de 

OVNIs e o seguinte canal dia 10 TV publicou uma matéria retirada do Sydney Reuters sobre 

os diversos relatórios à polícia e observatórios astronômicos. Dentro de um dia, houve um 

blecaute de notícias e que era tudo o que foi ouvido. Parece que alguém está comemorando 

MAIO DIA !!Quem poderia ser? Talvez os Illuminati? 

     Outro ponto interessante: Shoko Asahara, o líder da Aum Verdade Suprema tinham 

previsto numa emissão de rádio de Tóquio em 08 de janeiro de 1995, que um grande 

terremoto em breve iria ocorrer em Kobe. Ele ainda afirmou que este terremoto seria 

iniciado por "uma potência estrangeira" utilizando um sistema de armas eletromagnéticas 

EM. De Aum ministro da Ciência Hideo Murai declarou mais tarde no Clube da Imprensa 

Estrangeira Correspondant em Tóquio, em 07 de abril de 1995 que, "Há uma grande 

possibilidade de que o grande Hanshin (Kobe) terremoto foi ativado pela energia 

eletromagnética ou algum dispositivo que exerce Energia para o chão" . No Japão, os peritos 

químicos e gás de nervos europeus que examinaram complexo químico da Aum alegou não 

havia nenhuma evidência para mostrar que Sarin ou outros gases nervosos foram fabricados 

lá. Eles fizeram encontrar algumas amostras de Sarin, bem como outros gases nervosos. O 

que se descobriu que estava sendo fabricado lá estava o "ecstasy" droga (MDMA). Jornalistas 

investigativos japoneses acreditam que as drogas estavam sendo distribuídos em todo o 

mundo pela Yakuza, possivelmente através de uma operação da CIA desonesto. Isso é tudo 

sobre este assunto. A única coisa que eu pessoalmente acho cético sobre tudo isso é o fato 

de que o pesquisador Harry Mason também discute e inclui a 19 de abril bombardeio como 

prova em suas informações e faz o grande erro de dizer que ocorreu em Abril "17". Eu não 

sei talvez seja um daqueles pequenos descuidos que é realmente um muito grande e uma 

crítica ao fazer a pesquisa. A informação real tende a sair uma vez reasearchers outros 

tiveram a oportunidade de rever novas informações descendo o gasoduto e eles têm uma 

palavra a dizer para ele a partir de sua própria perspectiva pessoal e pesquisa. Às vezes, 

literalmente, leva anos até que seja possível para a consciência de chegar a certas 

conclusões semi-sólidos sobre os eventos que ocorreram em um momento anterior. Como 

Kennedy, como Watergate e como o Irã Contra, os fatos não sair imediatamente, mas ao 

longo do tempo, podemos ver o início de quebra-cabeça a peça em si juntos. 



     Falando dos quebra-cabeças que estão remendando-se juntos, como o bombardeio de 

Oklahoma City. Você pode adicionar várias centenas o número de pessoas assassinadas pelo 

FBI em WACO. A "prova" de que o FBI ASSASSINADO todas aquelas pessoas no edifício 

OKLAHOMA FEDERAL em 19 de abril, acaba de sair. ---- Vou citar diretamente do Daily 

Gazette McCurtain (Este apareceu no American Free): Near Pandemonium eclodiu em um 

tribunal federal nesta segunda-feira, quando um agente sênior do FBI chocou observadores, 

dizendo ao tribunal que o líder espiritual de Elohim City, o Rev. Robert Millar, era um 

informante confidencial para o FBI. O McCurtain Gazeta diária tem sido relatando que Elohim 

City é um composto religiosa e paramilitar em Oklahoma centro-leste que é frequentada por 

alguns dos membros mais perigosos do submundo neo-nazista nos Estados Unidos e 

Canadá. Embora os residentes do culto continuaram a negar publicamente, a Gazeta relatou 

que é fontes acreditam que uma dessas figuras sombrias era Timothy McVeigh. Histórias 

publicadas neste jornal também expuseram Elohom cidade como o centro de uma 

conspiração ampla para o excesso de jogar o governo federal por membros de um grupo 

chamado "The Republican Army ariana". Vários desses membros já foram presos por 

acusações relacionadas a uma série de assaltos a bancos em todo o oeste dos Estados 

Unidos. 

     A incrível revelação de que o líder de si mesmo Elohim City foi parte de uma operação de 

inteligência do governo veio durante uma audiência pré-julgamento relacionado com o 

próximo julgamento de um outro informante confidencial, Carol E. Howe. Howe, ex-rainha da 

beleza Tulsa, debutante e de uma só vez pago informante disfarçado para o Bureau de 

Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, está programado para ser julgado no final deste mês para 

acusações de conspiração associadas a fazer ameaças de bombas e posse de componentes 

de bombas fazendo. Howe foi indiciado logo após a Gazeta relatou que ela pretende ser uma 

testemunha-chave no julgamento de Timothy McVeigh. 

     O juiz distrital Richard Matsch, que presidiu o julgamento de McVeigh, se recusou a 

deixar Howe testemunhar em Denver, determinando que sua informação que Elohim cidade 

era o centro da conspiração Bombing pode "confundir o júri". Sob questionamento segunda-

feira pelo advogado Howe Clark Brewster de Tulsa, Agente Especial Peter Rickel surpreendeu 

a todos quando ele relutantemente admitiu que o homem Elohim Cidade deputados chamam 

de "vovô" é realmente uma fonte de cooperar para o FBI. O status de Millar como um 

informante confidencial começou no outono de 1994. O FBI admitiu no tribunal que Millar era 

um informante confidencial pago, embora a quantidade de seu salário não foi 

revelado. Quando Rickel divulgado esta informação surpreendente, um agente do FBI sênior 

e vários US Procuradores trancada da sala do tribunal em um estado de agitação. 

     Acampamento de Millar foi até agora considerada pelos especialistas em terrorismo 

doméstico para ser a "Suíça" do movimento neo-nazista nos Estados Unidos. Elohim City, 

uma área de 1.000 acres de rolamento Timberland é a residência de cerca de 80 

seguidores. Mas, mais importante, que já foi palco de alguns dos mais notáveis subversivos 

da nação. Assim, a posição de Millar como uma toupeira para o FBI poderia explicar por que 

o composto não foi invadida. Apesar do seu uso como um esconderijo para armas 

corredores, traficantes de drogas, ladrões de banco e supostos membros da conspiração que 

bombardearam o edifício federal em Oklahoma City, Elohim cidade goza de uma reputação 

como um lugar fugitivos pode viver sem medo de ser preso. 

     Nas semanas antes do atentado de Oklahoma City, agente BATF Angela Findley tinha 

planejado para invadir o composto e prender é o Conselheiro de Segurança Andreas Carl 

Strassmeir.Strassmeir, um imigrante ilegal que migrou para Elohim Cidade da Alemanha, era 

suspeito por Findley de conversão de armas semi-automáticas para metralhadoras, bem 



como plotagem com outros moradores da cidade e visitantes Elohim para bombardear 

instalações federais. Carol Howe relatado para Findley durante o tempo em que trabalhou 

para o BATF. Howe disse Findley que Strassmeir foi o líder na conspiração para bombardear 

o edifício federal de Oklahoma City e que Millar estava pregando duas vezes por dia ao seu 

rebanho que o grupo teve de se pronunciar por 19 de abril, ou eles iria acabar como o 

DIVIDIANS filial em WACO !!! A prisão de Strassmeir foi limpo depois de altos membros do 

BATF, FBI e escritório do Procurador os EUA se reuniu em fevereiro 1995 e discutido o plano 

de Findley. Strassmeir também foi uma importante fonte de inteligência para o governo dos 

Estados Unidos. Em janeiro 1996, pouco depois que se descobriu que era Strassmeir que 

Timothy McVeigh tinha chamado para nos dias antes do bombardeio, o cidadão alemão fugiu 

para sua Berlim natal com a ajuda de oficiais de inteligência alemães. Tudo o que posso dizer 

é isto: Se Timothy McVeigh teve a pena de morte, então que assim se os agentes do FBI e 

todos os outros envolvidos, incluindo Janet Reno e, possivelmente, Bill Clinton. Vamos 

esperar até que o Grande Júri independente chega a um veredicto em Oklahoma, mas se 

eles decidirem não havia um governo cover-up e, em seguida, conspiração NÓS OS POVOS 

deve colocar os autores a julgamento penal !!!Tenho certeza que isso iria enviar a 

mensagem apropriada para TERRORISTAS governo que eles não podem fugir com crimes 

contra o povo. 

    Você já ouviu falar da visão remota? A CIA tem, e eles estão usando-o para espiá-lo, ou o 

que dizem. O único problema é: as pessoas discutindo-a e escrevendo livros sobre ela são 

agentes da CIA que afirmam que eles são "de estimação" para falar sobre essas coisas. Eu, 

pessoalmente, não acho que eles são "de estimação" para falar sobre qualquer coisa que 

eles não são instruídos a falar especificamente para fins de propaganda. Se alguém que 

costumava ser na CIA está dizendo alguma coisa, provavelmente é porque essa é a sua nova 

missão. Eu posso estar errado, claro. 

     A criação destes programas de Visualização Remota foi principalmente em resposta ao 

conhecimentos adquiridos nas agências de inteligência dos EUA que os russos haviam 

trabalhado em tais projetos. "GONDOLA DESEJO" evoluiu para Project "GRILL-FLAME" na 

parte tardia de 1978. Mais tarde, tornou-se "Streak Sun" e "Star-Gate". 

    A história "oficial" é assim: A unidade foi conhecido formalmente como "Ação Special 

Branch" e foi anexado ao INSCOM. Levou-o de ordens a partir do escritório do Pentágono de 

Assistente de Chefe do Estado Maior do Exército de Inteligência. É tasking pedidos originado 

a partir de uma variedade de escritórios em toda a Comunidade de Inteligência dos Estados 

Unidos, incluindo a CIA, DIA, mesmo do presidente NSC. A informação foi carimbado não só 

com o padrão de inteligência do Exército "SECRET", mas com o Pentágono Code-palavra 

"GRILL-FLAME". Apenas algumas dezenas de funcionários na comunidade de inteligência 

havia sido informado sobre a existência de "Grill-Flame".Comandante da unidade foi o 

tenente-coronel Murrey B. "Scotty" Watt. Uma lista parcial dos "Viewers remotos" são as 

seguintes: Mel Riley, Skip Atwater, Joe McMoneagle, Major Edward Dames Fernand Gauvin, 

Uri Geller (Psychic?), Keith Harary, Ingo Swann, Primeiro Sargento Leonard "Lyn" 

Buchanan. Alguns outros jogadores-chave são as seguintes: Coronel John Alexander, um 

importante assessor do Major General Albert Stubblebine, Chefe da Inteligência e Segurança 

Comando do Exército (INSCOM) 1982-1984; Bonnar "Bart" Cox; Dir. de Informação e 

Engenharia Ciência Div. no Stanford Research Institute (SRI); O tenente-general Daniel O. 

Graham (USAF), Dir. da Agência de Inteligência de Defesa (DIA) 1974-1976; Comandante 

CB "Scott" Jones, USN, ex-assessor do senador Claiborne Pell (D-RI), consultor para as 

questões relacionadas com o Psi que dirigiam um grupo de médiuns que realizaram trabalho 

contrato para várias agências federais no início dos anos 80; Professor Michael Persinger, 



Psicóloga na Laurentian Univ. Ontario e consultor informal para SRI, início dos anos 

80. Persinger havia estudado a relação entre os processos neurofisiológicos e experiências 

místicas ou paranormais. Major General Edmond Thompson, chefe da Agência de Inteligência 

do Exército dos EUA 1975-1977, Assistente Principal de Equipe de Inteligência, 1977-1981, 

DIA Vice Dir. para a Gestão de Operações e 1982-1984, e um dos principais apoiadores do 

Programa de visualização remota. 

    "Visualização Remota" é um termo usado pelo Exército / CIA para descrever um processo 

em que o participante "Projetos" sua mente em outro tempo / espaço "Location", sendo 

assim capaz de "ver" uma determinada situação no passado, tempo presente ou futuro. A 

filosofia por trás da capacidade de fazer isso é simples: Algo semelhante a uma cabeça de 

fita (Use sua mente) imprime pensamentos e vibrações que eles ocorrem em tempo real em 

uma fita etérico (Akashic Record, chamado pelos antigos e ainda hoje), documentando toda 

a história da humanidade (civilização) e todos os eventos que ocorreram até agora. Ao 

meditar ou Direção seu pensamento para "Blank sua mente fora" e, em seguida, com foco 

em um determinado objeto em particular, você pode "ser" onde quer que você pensa. Esta é 

supostamente diferente de "Viagem Astral", onde você toma uma parte de seu corpo 

espiritual com você. De acordo com os "especialistas", isto envolve apenas sua mente, não 

seu corpo em espírito. Robert Monroe já tinha um centro de criação de ensinar as pessoas 

sobre Astral Projection no final dos anos 1970 ou início dos anos 80. Eu li o livro "Viagens 

Fora do Corpo" quando eu estava na minha adolescência. Aparentemente, este é um pouco 

diferente. As agências de inteligência não pode ter ajudou a criar instituto de Monroe, mas 

eles definitivamente levou vantagem de sua "existência e é usado para treinar agentes no 

programa" Visualização Remota "por um longo período de tempo. 

    Altered States, tais como aqueles em que "out-of-body experiências" Ocorreu são 

principalmente imensurável. Usando eletroencefalogramas e outros dispositivos de 

digitalização, pode-se ver as mudanças no padrão de ondas cerebrais e atividade 

cerebral. Depois de algumas experiências, Bob Monroe surgiram com a ideia para controlar 

esses padrões tocando sons com frequências que corresponderam as freqüências de ondas 

cerebrais porque ele aprendeu que o cérebro tinha uma tendência a imitar as frequências 

que lhe foram apresentados dessa forma. Monroe sabia que quando uma freqüência foi 

apresentada para um ouvido e uma frequência separado para a outra orelha, a diferença 

entre essas freqüências (por exemplo, de 8.000 Hz menos 7.990 Hz = 10 Hz) também foi 

perceptível à mente. Foi o que os engenheiros de comunicação chamado de "Beat 

Frequency".Monroe decidiu apresentar o Altered-Estado que imita sons em frequências de 

batida - ou seja, um conjunto de frequências em um ouvido, e um conjunto ligeiramente 

diferente do outro de tal forma que a mistura poderia produzir o padrão de forma de onda 

desejada. Pareceu funcionar tão bem que patenteou Monroe e chamou-lhe o método "Hemi-

Sync" e logo começou a produzir fitas Hemi-sync que induziriam o Altered State necessário 

para "out-of-body experiências". Supostamente, quando o primeiro da equipe de Viewers 

remotos, Skip Atwater, visitou o centro de Monroe em 1977, Monroe já tinha sido em torno 

de algum tempo e já havia desenvolvido estas fitas. É possível que isso é quando a CIA 

começou a trabalhar com o Instituto Monroe. Como de perto eles estavam trabalhando 

juntos e em que outros "Programas" é, provavelmente, uma questão mais significativa. 

    É a minha suspeita, assim como outros 'como Alex Constantine ("Governo Virtual & 

Ditadura Psychic nos EUA") que o chamado programa de "visualização remota" é, 

possivelmente, na realidade, uma capa para um CONTROLE DA MENTE muito sofisticado 

IMPLANTAÇÃO --THOUGHT Programa. Você foi ouvir vozes em sua cabeça ultimamente? Eu 

não tenho, pessoalmente, mas sei que vários serial killers que passaram um tempo na CIA 



prazo hospitais psiquiátricos afirmaram ter ouvido vozes, bem como outros assassinos em 

massa e as pessoas que têm "voado fora do punho", como funcionários de correios e 

trabalhadores ups. Como é que todos os funcionários descontentes que vão para fora todo o 

trabalho para (contratados) negócios sociais ligados pelo governo? Além disso, qual seria 

esta conexão "Pensamento Implantação" tem com supostos "abduções" ou vários 

"canais". De acordo com os Observadores Remotos, houve vários momentos em que eles 

"Visto" UFOs ou os seus ocupantes "Grey" ou vários outros mistérios como cavernas 

subterrâneas de Marte, etc. A linha oficial dos telespectadores remotos é que eles não sabem 

o que concluir exceto que, possivelmente, a nossa civilização estava sob algum tipo de 

observância ou de controlo por outras entidades do mundo e praticamente a mesma linha de 

informação que vem para baixo através do gasoduto Ufologia. Aqui está uma possível 

(controle da mente) torção interessante: De acordo com os membros da CIA equipe 

visualização remota que trabalhou com Uri Geller, quando a equipe questionou Geller sobre a 

origem de suas habilidades sobrenaturais, ele alegou uma crença em uma nave espacial 

Supercomputer na Céus que controla tudo que existe, chamado de "Spectra". 

    De qualquer forma, por volta de 1990, Dave Morehouse e Ed Dames formaram uma 

empresa chamada Psi-Tech, com a idéia de usar clandestino observadores remotos como 

uma espécie de equipe de investigação psíquica para clientes privados. Um dos clientes de 

Psi-Tech supostamente pediu Dames para visualização remota as misteriosas "círculos de 

cultura" que aparecem em campos de trigo no sul da Inglaterra e foi fornecido com dados 

que sugerem que os círculos foram causados por "Flying dispositivos Saucer-como deslizando 

sobre os campos de trigo". Mais tarde, um grupo de ex-União Soviética pediu Psi-Tech para 

remoto Ver o desaparecimento de uma sonda espacial russa e Ed Dames novamente 

implicados "estrangeiros". Em 1991, Dames aposentado do Exército, separado de sua 

esposa, mudou-se para Alberquerque, e tornou-se muito envolvido na cena do UFO.Um ano 

e meio mais tarde, em março de 1993, ele apareceu em uma conferência OVNI local e 

anunciou que uma colônia de fêmeas grávidas de Marte estava sob o deserto do Novo 

México. Em algum momento entre abril e agosto, previu ele, estes marcianos daria à luz e 

emergir acima do solo.Ele disse à platéia "Temos a certeza que vai acontecer, temos alertado 

os meios de comunicação, e as equipes de médicos, técnicos e documentaristas estão de 

plantão e em lugar de responder a qualquer momento ... Presidente Clinton irá anunciar ele 

e todos no mundo vai saber! ". Depois de agosto 1993 veio e não há aliens apareceu, Dames 

estava ficando sem dinheiro e virou Psi-Tech em uma "Empresa de Treinamento Visão 

remota" e ofereceu um curso de uma semana. Um de seus alunos foi Courtney Brown, 

professor de ciência política na Universidade Emory, em Atlanta. Courtney Brown ficou muito 

envolvido na visualização remota e começou a dar uma olhada no "histórico de interações 

entre Estrangeiros e Planet Earth" e os detalhes das várias raças de alienígenas como o 

grande-dirigido "Grays" eo "Blond and Blue Nórdicos -Eyed ". Mais tarde, Brown publicou seu 

livro intitulado "Viagem Cósmica". Você está começando a ver o padrão? É muito possível 

que os programas de "visão remota" são também uma capa para o pensamento Implantação 

Mind Control.Os pensamentos são freqüências. Visando diferentes freqüências em você e 

trnsmitting formas de ondas de informação para você, seria logicamente concluiu que eles 

poderiam influenciar os seus pensamentos. Uma boa forma de estudar a eficácia deste seria 

a utilização de indivíduos que tenham desaparecido as suas mentes em um ambiente 

controlado e estão "buscando informações no éter". 

    Informação está saindo de várias fontes diferentes, alegando que o Jesus não morreu na 

cruz, mas em vez disso foi salva por seu irmão James e levado para um lugar seguro, onde 

ele e Maria Madalena tiveram filhos. Supostamente essas crianças se tornaram os reis 



franceses nos séculos V e VI. Rei Merovee. A história é longo e complicado. Ele está 

totalmente documentado em livros como "Holy Blood, Holy Grail", "O Legado Messiânico", 

tanto por autores, Michael Beigent, Richard Leigh e Henry Lincoln. Pouco depois, apareceu 

"guardiões do Graal" por JR Igreja, e, em seguida, "Caixa de Pandora" por Alex Christopher, 

e mais recentemente "linhagem do Santo Graal", de Lawrence Gardner. Eu li estes ea 

história é bastante convincente quando você toma um olhar para ele. Todos os livros são 

escritos por pessoas completamente diferentes e incluem basicamente a mesma informação 

"Line". 

     Os maçons realmente traçar a sua história para os Cavaleiros Templários; os Templários 

no entanto, foram criados pelo Priorado de Sião, que foi criada, supostamente para proteger 

a linhagem merovíngia. Não seria agradável e conveniente para os maçons a dizer que 

herdaram os ensinamentos e da linhagem de Jesus? Em seguida, eles poderiam realmente ir 

longe com alguns crimes. Se você faz a pesquisa, em conspirações que você não pode evitar 

a traçar as coisas de volta para os Cavaleiros Templários e depois para o Priorado de Sião 

algum ponto. Não há provas conclusivas de que havia algo herdado, possivelmente riqueza, 

ou possivelmente apenas informações, (INFORMAÇÕES MAJOR, talvez). The Priory, afinal 

tinha a riqueza de ouro de Salomão, desta quase podemos estar certos. Ela havia sido 

colocada nas mãos dos Templários para se manter seguro e não há disputa se este ouro foi 

levado e armazenado em Rennes Le Chateau no sul da França. 

    Os documentos mais importantes descobertas pelos autores sobre o Priorado de Sião veio 

da Grande Loja Alpina, a Suprema Mãe Lodge da Suíça. Estes documentos, chamados 

"Dossiers O Segredo", disse a de um sacerdote católico chamado Berenger Saunier, que 

também era maçom.Saunier havia ingressado em uma Ordem Rosicrucion que foi fundada 

em 1873. Em 1 de Junho de 1885, Saunier foi enviada para uma pequena paróquia na 

pequena igreja da vila de Rennes Le Chateau no sul da França. Oito séculos antes em 1059, 

a aldeia de Rennes Le Chateau foi consagrada a Maria Madalena, Padroeira do sul da 

França. No momento da atribuição da Saunier, a igreja estava na necessidade de reparo e 

em 1891, Saunier tentou restaurá-lo. Neste momento ele descobriu quatro pergaminhos 

preservados em tubos de madeira seladas. Dois desses pergaminhos são disse ter 

genealogias compreendidas, que data de 1244 eo outro de 1644. Estes pergaminhos 

continha uma lista de Grandes Mestres de ambos os Cavaleiros Templários eo Priorado de 

Sião, bem como uma história da linhagem merovíngia . O título de um desses documentos 

estava na cifra. Quando traduzimos ler: "Para Dagoberto II Rei e Sion pertence este tesouro 

e ele está lá morto." De acordo com os princípios do Priorado de Sião, Jesus Cristo não 

morreu, mas apenas fingiu morrer, foi retirado da cruz e roubado da sepultura e se 

acreditava ter se casado com Maria Madalena, e até mesmo produzido crianças. Eles 

afirmam que, quando os romanos destruíram o Templo de Jerusalém em 70 dC, que 

Madalena fugiu com seus filhos sagrados de barco através do Mediterrâneo para a 

França. Ela, então, encontrou refúgio dentro de uma comunidade judaica. As futuras 

gerações de seus descendentes teriam casado na Real franco família e pelo quinto século 

produziu um rei, cujo nome era Merovee. Ele foi o primeiro de uma série de reis chamado de 

linhagem merovíngia. Diz-se que a prole de Merovee foram observados para uma marca de 

nascença acima do seu coração, uma pequena "red cross". 

    Este símbolo, eventualmente, tornou-se o emblema do Priorado de Sião. Este mesmo 

"Cruz Vermelha" transitar para o Rosicrucions (Rosy Cross). A primeira formação do 

Rosicrucions foi após a batalha em Gisors em 1188. Este é o lugar onde os Cavaleiros 

Templários eo Priorado de Sião teve um "cair fora" e de divisão. A Ordre de Sion (Ordem de 

Sião) mudou seu nome para o Prieuré de Sion (Priorado de Sião) e selecionado Jean de 



Gisors como é primeiro Grão-Mestre, um vassalo do rei da Inglaterra. Ormus era um sábio 

egípcio e místico e um adepto gnóstico de Alexandria, misturando-se com o cristianismo 

"Masdeism", que foi um / Form Roman grego do zoroastrismo. Ormus e seus iniciados tinha 

tomado a Cruz Vermelha como seu símbolo de identificação de quatro séculos antes Merovee 

nasceu com a suposta marca de nascença "Cruz Vermelha" acima do coração. Templar do 

cavaleiro adotado Cruz Vermelha de Merovee seis séculos mais tarde. Para emular os 

Templários, The Priory levou a Cruz Vermelha de Ormus como seu próprio emblema, em 

seguida, adotou o título "L 'Ordre de la Rose Croix Veritas" ou "A Ordem da Cruz Vermelha 

True". 

    Se Ormus é a fonte da "Cruz Vermelha", e as linhagens que saem de Jerusalém ou da 

área imediata usou a 'Cruz Vermelha ", como um emblema, temos que considerar o 

significado dessa" Cruz Vermelha ". O que é realmente? Ou talvez mais apropriadamente, O 

que isso representa? É minha opinião pessoal que ele representa "conhecimento". Não 

apenas algum conhecimento, mas um conhecimento muito específico da história da religião e 

da origem dos significados religiosos.Lembre-se, quando você ler a próxima seção sobre a 

história religiosa, que os Cavaleiros Templários foram originalmente chamado de "Milice du 

Christ" ou "Soldados de Cristo". É a Cruz Vermelha um símbolo secreto, por um cogumelo, 

particularmente a (Cap Red) Amanita? 

    De nenhuma maneira é essa a intenção de ser uma blasfêmia para Deus. Além disso, ao 

mesmo tempo, este material não é anti-religioso. Suponho que poderia ser considerado anti-

igreja, ou Anti-establishment religião. Afinal de contas, a relação de todos com Deus é 

individual. Como as pessoas percebem Deus e que as pessoas percebem como sendo Deus, 

sempre será diferente de acordo com pessoas diferentes e maquiagem cultural. A Nova 

Ordem Mundial pretende trazer um entendimento de Deus. Isso nunca pode ser. A religião 

mundial é utópico na melhor das hipóteses. Pode soar como uma boa idéia, mas eu não iria 

querer necessitam de alguém de uma religião diferente de acreditar em meus enquanto eu 

não gostaria de ser obrigado a acreditar nas doutrinas das Testemunhas de Jeová ou alguma 

outra seita religiosa fanática. Esta informação está sendo apresentada para dar ao leitor uma 

escolha para perceber de onde a origem das religiões modernas vestígios de volta, para não 

negar a Deus ou a idéia de Deus de forma alguma. Enquanto as pessoas vivem pela 

bondade, não importa o que você acredita, tanto quanto a religião vai. Eu, pessoalmente, 

não acredito em nada é mais de acordo com Deus do que práticas espirituais de som, como 

BONDADE ensino ou mostrando às pessoas como ser livre em suas mentes. Viver para Deus, 

ou viver de acordo com Deus é muito mais importante do que as crenças da igreja 

relacionados. Que bondade vem com um assassinato? Quantas assassinato em nome de 

Deus? Mesmo aborto clínica manifestantes que o assassinato ainda são assassinos, mesmo 

se eles estão tentando impedir o assassinato de crianças inocentes. É isso o que Deus 

quer? Se assim for, em cuja opinião? Um homem não pode decidir o que Deus quer, e não 

há clero pode falar por Deus. Tudo neste catálogo não é a palavra de Deus também. Esta 

informação está aqui para ser estudado e ponderado, não necessariamente tomada como a 

Palavra de Deus. Agora para um pouco sobre a Língua. 

    Você acredita que Deus já escreveu um livro e que ele chamou de "A Bíblia"? Ou você 

acredita que um grupo de estudiosos perto de Deus ou o Filho de Deus já coletou as obras 

das palavras de Deus ou Palavras do Filho de Deus? Você acredita que o Filho de Deus nunca 

apareceu na Terra? Se ele fez, você acha que ele iria realmente permitir que um bando de 

meros mortais para ser crucificado em uma cruz? Por que você acha que Deus iria permitir 

que ele e não intervir e impedir que isso aconteça, se Ele é tudo vê? E, se Deus falou a 

Moisés, como sabemos que Ele realmente fez e que Moisés não estava mentindo? Como 



sabemos que Moisés não foi apenas mais um capitalista tentando Monopolizar em um livro, 

dizendo que ele falou com Deus? E se os Dez Mandamentos foram realmente um reflexo da 

própria moral de Moisés e complexos de culpa provocada por suas próprias ideologias 

culturais e espirituais na época e tinha a intenção de empurrar a sua religião no momento ?, 

afinal, eles estavam ingerindo alguma estranha fungo . 

E se Deus é uma deusa E Jesus era um Mushroom? E se "Deus" era uma "Great Penis" nos 

Céus, que a cada inverno abençoado seio da Mãe Terra com Fértil Semen, hoje chamado 

"Rain", e deu à luz o "Filho de Deus", uma "miniatura Penis" - -A Sacred Mushroom. Isso não 

seria tão inacreditável se você estivesse vivendo milhares de anos atrás, na antiga Suméria, 

no Egito ou Jerusalém. Como podemos realmente verificar o que aconteceu há milhares de 

anos se nós nem sequer sabem a língua em que os livros que estão lendo foram 

escritos. Além disso, as palavras significam coisas diferentes, dependendo da cultura e da 

sua duração de utilização. Se o latino é uma tradução dos escritos hebraicos e olhamos para 

os escritos hebraicos si (compreensão hebraica), como nós sabemos que as pessoas que as 

escreveram naquele tempo compreendido corretamente as traduções egípcios ou babilônios 

do sumeriana Versão Original? Ou, que se, ao longo do caminho, cada vez que o sacerdócio 

xamã traduzido em um novo idioma, eles mantiveram as palavras ou significados originais 

escondida intencionalmente? Muito poucas pessoas no mundo de hoje sabe todas as línguas, 

incluindo: suméria, babilônica, cuneiforme, Acadian, assírios, egípcios, hebraico, fenício, 

grego, latim, e outros. Se acontecer de conhecer todas essas línguas, quais são as chances 

de que você também leram os "Manuscritos do Mar Morto REAIS"? John Allegro nows todas 

estas línguas e foi contratado para fazer parte da equipe de edição original decifrar 

Manuscritos do Mar Morto para trás na década de 1950, logo depois que eles foram 

encontrados. Ele foi o primeiro a acessar e ler o "Rolo de Cobre". Ele foi expulso da equipe 

de edição depois de um período e, em seguida, passou a publicar suas descobertas. Em 

1970, ele publicou "The Sacred Mushroom & The Cross", um livro sobre o judaísmo eo 

cristianismo e sua origem na antiga Mushroom Fertilidade Cults ainda em existência na 

época da conquista de Jerusalém em 70 dC pelos romanos. Ele cita a obsessão dos 

"essênios", com o Amanita muscaria Cogumelo e culpa a resposta irada do Império Romano 

sobre o segredo, cultos cogumelo subversivas e divulgação de informações em código 

relativo a "Jesus", o Sagrado fungo. -. ". O fungo reconhecido hoje como o" Amanita 

muscaria ', ou' Fly Agaric ', tinha sido conhecido desde o início da história Debaixo da pele do 

que é característico vermelho e branco manchado cap, não é escondido um poderoso veneno 

alucinatória Cada aspecto da existência do cogumelo foi repleta de alusões sexuais, e em sua 

forma fálica os anciaents viu uma réplica do deus da fertilidade si mesmo. Ele foi o "Filho de 

Deus", é droga era uma forma mais pura de próprio espermatozóides do deus do que isso 

detectável em . qualquer outra forma de matéria viva Foi, de fato, o próprio Deus, manifesto 

na terra Para o místico que era o meio divinamente dadas de entrar no céu;. Deus tinha 

descido na carne para mostrar o caminho para si mesmo, por si mesmo. "--from" O Intro de 

"The Sacred Mushroom & Cruz". 

    De acordo com Allegro, nos tempos antigos, acreditava-se que se a chuva nas terras do 

deserto era a fonte da vida, então a umidade do céu deve ser apenas uma espécie mais 

abundante dos espermatozóides. Se o órgão masculino ejaculado esta vida fluido e fez 

precioso na mulher, em seguida, acima dos céus a fonte de sémen da natureza deve ser um 

pênis poderoso, como a terra, que deu à luz é a prole era o útero. Seguiu-se, portanto, que 

para induzir o falo celeste para concluir que é o orgasmo, o homem deve estimulá-lo por via 

sexual, por canto, dança, exposições orgíacas e, sobretudo, pelo desempenho do próprio ato 

copulatory. "Para aumentar as colheitas do agricultor copulado com sua esposa nos campos. 



Para buscar a droga que iria enviar sua alma voando ao sétimo céu e volta, o iniciado nos 

mistérios religiosos tiveram suas sacerdotisas seduzir o deus e atraí-lo para seu alcance 

como uma mulher fascina o pênis de seu parceiro para ereção. As plantas foram pensado 

mais abundantemente dotada com o esperma de Deus do que qualquer outra coisa. Estas 

foram as Drogas-Ervas, a ciência da cujo cultivo e uso tinha sido acumulado ao longo de 

séculos de observação e experimentação perigoso. Aqueles que tiveram esta sabedoria 

secreta das plantas foram os escolhidos de seu Deus, para sozinho lhes tivesse concedido o 

privilégio de acesso ao trono celestial E se ele estava com ciúmes de seu poder, não eram 

menos daqueles que o serviam no culto. . mistérios Seus do havia evangelho a ser gritou aos 

quatro ventos:. Paradise foi para ninguém, mas a poucos favorecidos Os encantamentos e 

ritos pelos quais eles conjurados por diante as suas plantas de drogas, e os detalhes do 

corpo e preparações mentais submetidos antes de poderem ingerir sua Deus, eram os 

segredos do culto a que ninguém, mas o iniciado vinculado pelo juramentos terríveis, tinha 

acesso ". "Muito raramente eram esses segredos sempre comprometidos com a escrita. 

Normalmente, estes 'Escrituras' iria ser passados de boca em boca, a não ser que uma 

ruptura de seu centro de culto ocorreu, como a guerra, em seguida, tornou-se necessário 

para anotar os nomes das ervas eo modo de uso e acompanhamento encantamentos, e 

seria, de alguma forma esotérica compreensível apenas para aqueles dentro de suas 

comunidades dispersas. " 

    Allegro acredita que este é o caso com a revolta judaica de AD66. "Instigado 

provavelmente por membros do culto, seduzidos por sua loucura induzida por drogas para 

crer em Deus os havia chamado para dominar o mundo em seu nome, que provocou o 

grande poder de Roma para a ação rápida e terrível. Jerusalém foi devastada, seu templo 

destruído . judaísmo foi interrompida, e seu povo a buscar refúgio com as comunidades já 

estabelecidas em torno das ilhas mediterrâneas. Os cultos dos mistérios encontraram-se sem 

a sua fonte central da autoridade, com muitos de seus sacerdotes mortos na rebelião 

abortada ou cravadas no deserto. Os segredos , se eles não estavam a ser perdido para 

sempre, teve de ser cometida a escrita, e ainda, se for encontrado, os documentos devem 

dar nada fora ou trair aqueles que ainda ousou desafiar as autoridades romanas e continuar 

suas práticas religiosas. " 

    Allegro continua a dizer "Os contos folclóricos dos antigos tinham desde os primeiros 

tempos continha mitos baseados na personificação de plantas e árvores. Elas foram 

investidos com faculdades humanas e qualidades e os seus nomes e características físicas 

foram aplicados aos heróis e heroínas das histórias. Algumas delas eram apenas contos fiado 

para o entretenimento, outros eram parábolas políticas como fábula de Jotão sobre as 

árvores no Antigo Testamento, enquanto outros eram meios de lembrar e transmitir folclore 

terapêutico. Os nomes das plantas foram girados para fora para fazer a base das histórias, 

em que foram identificadas as criaturas de fantasia, vestidas e feitas para decretar a sua 

peças. Aqui, então, foi o artifício literário para difundir o conhecimento oculto aos fiéis. Para 

contar a história de um rabino chamado Jesus, e investi-lo com o poder e nomes da droga 

mágica. Para tê-lo ao vivo diante dos terríveis acontecimentos que haviam interrompido suas 

vidas, para pregar um amor entre os homens, que se estende até mesmo para os odiados 

romanos. Assim, a leitura de um conto tal, deve cair em mãos romanas, mesmo seus 

inimigos mortais pode ser enganado e não investigar mais para as atividades das células de 

cultos de mistério dentro de seus territórios. " 

    Allegro nos dá outros insights sobre o que estava acontecendo na época em 

Jerusalém. Como é que o cristianismo moderno surgiu? E o que aconteceu para mudá-lo a 

partir de um culto de adoração de cogumelos, em seguida, para o conservador moderno, o 



cristianismo baseado em um homem morrendo na cruz ?: Também a partir da introdução, 

"falhou O ardil, cristãos, odiado e desprezado, foram levados adiante e morto aos milhares. 

O culto bem nigh pereceram. O que finalmente tomou o seu lugar era uma caricatura da 

coisa real, uma zombaria do poder que poderia elevar os homens para o céu e dar-lhes um 

vislumbre de Deus para que cordialmente morreu. A história de o rabino crucificado por 

instigação dos judeus tornou-se um peg histórica sobre a qual a autoridade do novo culto foi 

fundada. O que começou como uma brincadeira, tornou-se uma armadilha, mesmo para 

aqueles que acreditavam eles, próprios para serem os herdeiros espirituais do mistério 

religião e tomou . para si o nome de "cristão" Acima de tudo, eles esqueceram, ou removidos 

do culto e as suas memórias, o segredo supremo em que toda a sua experiência religiosa e 

êxtase dependia: os nomes e identidade da fonte da droga, o Key to Heaven -. The Sacred 

Mushroom " 

    Provavelmente, o ponto mais negligenciado em pesquisar a história é o fato de que nós 

não levam em consideração a origem da palavra que estamos lidando, para a palavra tinha 

um significado diferente na língua anterior de onde ele veio. Uma palavra em inglês hoje 

pode ter um significado especial, mas não é necessariamente o mesmo significado que a 

palavra tinha em dizer, latim ou hebraico. E o que latim e hebraico têm em comum? Se uma 

palavra significa algo em Inglês e uma palavra significa algo em hebraico, é que o Word vai 

ter o mesmo significado? Possivelmente não!Mas, e se essa palavra tinha uma origem 

comum em ambas as línguas, voltando para sumeriana? Em seguida, o significado da 

palavra em sumério seria o significado correto ou mais perto VERDADEIRO da palavra. 

    O trabalho de Allegro é realmente um estudo em palavras e sua origem, uma vez que esta 

é a fonte de seu verdadeiro significado. A partir da introdução de "The Sacred Mushroom & 

Cruz" - "Nosso estudo tem muito a ver com nomes e títulos Apenas quando podemos 

descobrir a nomenclatura do fungo sagrado dentro e fora do culto, podemos começar a 

compreender que é. função e teologia. O principal fator que fez com que estas novas 

descobertas possível tem sido a constatação de que muitos dos nomes mais secretos do 

cogumelo sagrado voltar para sumeriana antiga, a língua escrita mais antiga conhecida a 

nós, testemunhado por textos cuneiformes que datam do quarto milênio aC. Além disso, 

agora parece que esta língua antiga fornece uma ponte entre as línguas indo-européias (que 

incluem grego, latim e nossa própria língua) eo grupo semita, que inclui a linguagem do 

Antigo Testamento, hebraico e aramaico . Pela primeira vez, torna-se possível decifrar os 

nomes de deuses, personagens mitológicos, clássicos e bíblicos, e nomes de plantas. Assim, 

seu lugar nos sistemas de culto e suas funções nas antigas religiões de fertilidade pode ser 

determinada. Mesmo deuses como Zeus e como o Senhor encarnar a mesma concepção 

fundamental da deidade da fertilidade, por seus nomes na origem são precisamente o 

mesmo. Uma língua comum substitui as fronteiras físicas e raciais. Mesmo idiomas 

aparentemente tão diferentes como o grego e hebraico, quando eles podem ser mostrados 

para derivar de uma fonte comum, aponte para uma comunalidade de cultura em algum 

estágio inicial ". 

    Um dos primeiros exemplos apresentados no livro é a palavra "Etimologia", que é o 

estudo da relação entre as palavras e os pensamentos que elas expressam. De onde vem a 

palavra "Etimologia" vem? Etimologia procura o significado de "True" da palavra. A palavra 

grega para verdade é "Etumos". Assim, pelo menos voltar para o grego, a palavra 

"Etimologia" tem em suas raízes, o significado de "TRUE". 

    Tomando uma palavra de volta ainda mais para suméria é um pouco mais complicado, 

embora isso seja necessário, se queremos saber o significado de "True" da palavra. Outro 

exemplo retirado do primeiro capítulo, desta vez, com o título "No princípio criou Deus"; "Se 



fôssemos procurar a raiz de uma barbárie moderna como" de-escalar ", devemos retirar 

imediatamente a" de- "eo apêndice verbal" -ato ", cortar fora a inicial" e- "como um prefixo 

reconhecível, e ficar com "escalabilidade" para um estudo mais aprofundado. O scala latim 

significa "escada" e estamos claramente no caminho certo. Mas nesta fase da etymologist 

vão olhar para possíveis mudanças vocálicos que ocorrem entre dialetos. Uma das mais 

comuns é entre "L" e "N" e não somos surpreendidos ao descobrir que uma forma primitiva 

de raiz tem "N" no lugar de "L", de modo que em sânscrito, um dos mais antigos dialetos do 

indo-europeu, tem um root "skan-" com a idéia de "ir para cima". Sibilantes pode trocar 

também, como "s" e "z" e vogais curtas pode cair no discurso entre consoantes, como "i" 

entre "s" e "c ". Na verdade, podemos quebrar nossa raiz indo-européia" digitalização "" 

ascender "ainda mais em duas sílabas sumérios, zig," Rise "e um" up "". --ZIGAN (Scan) 

(Seal) (Escalate). 

    Quantas pessoas você acha que existem que são realmente qualificado para dizer o que 

está nos livros que compõem a Bíblia? Eu acho que apenas um punhado, se tanto. Não só 

você tem que saber todas as línguas indo de volta para sumeriana, você também teria que 

dedicaram a sua vida ao estudo e pesquisa da religião, ea terceira qualificação é que você 

teria que não possuem noções preconcieved ou expectativas sobre o que você estava 

pesquisando. (Uma mente aberta). Se você voltar para os livros à procura de Jesus, o Cristo, 

você só pode achar um homem, mas se você fosse para abordar a situação já tendo tomado 

cogumelos alucinogénios na sua vida e você percebeu em sua pesquisa que o significado 

original das palavras, Jesus Cristo quis dizer, "para ser ungido" ou "Para anoint com Semen", 

você pode descobrir que o significado original teve mais a ver com a fertilidade, ou 

possivelmente um objeto intimamente associada com a fertilidade. 

    Allegro descreve a difícil situação de tradução: "Mesmo dentro da bíblia, linguagem até 

então representava um grande obstáculo à investigação sobre as origens cristãs Jesus e seus 

seguidores imediatos são retratados como os judeus, que vivem na Palestina e adotando 

costumes judaicos e convenções religiosas A religião.. proposta pelo Novo Testamento é a 

raiz de uma forma de judaísmo, mas a linguagem em que se expressa é grego, uma língua 

não-semita. As palavras e nomes como "Cristo", "Espírito Santo", "Jesus", "Joseph" e "Mary" 

vir através de canais hebraicas, mas têm formas gregas ou traduções do Novo Testamento. 

As palavras de Jesus são cotados livremente, e muitas vezes dado o peso da autoridade 

incontestável, mas na verdade ninguém sabe ao certo o que ele disse, uma vez que o que 

nós temos são traduções de uma aramaico original é supostamente de que todos os vestígios 

de outra forma foi perdido. "-" O que descobrimos agora é que, indo longe o suficiente para 

trás no tempo, é possível encontrar uma ponte liguistic entre esses grupos étnicos e culturais 

. No entanto distantes das respectivas línguas (grego e hebraico), e filosofias pode ter se 

tornado, elas derivam de uma fonte comum recuperável, e é lá que qualquer estudo realista 

de Christian e origens judaicas deve começar. A raiz do cristianismo em um sentido não se 

encontra no Antigo Testamento, mas como o de o próprio judaísmo, em uma cultura pré-

helênica pré-semita que existia na Mesopotâmia cerca de dois ou três mil anos antes da 

primeira composição Antigo Testamento. A doutrina cristã da paternidade de Deus não 

deriva da relação paternal do Senhor para o seu povo escolhido, mas a partir da filosofia 

naturalista que viu o criador divino como um pênis celestial impregnando a Mãe Terra. " 

    A partir do capítulo "Os nomes dos Deuses" - "Com base em uma análise etimológica dos 

nomes divinos principais, podemos chegar a um tema comum da Vida-doação, fecundidade, 

ou a fertilidade assim o princípio deuses dos gregos e. Hebreus, Zeus e Yahweh (Jeová), têm 

nomes derivados do significado sumeriana "suco de fecundidade", spermatazoa, "semente da 

vida". A frase é composta de duas sílabas, IA (ya, za dialetalmente), "suco", literalmente , 



"água forte", "U", talvez o fonema mais importante de toda a religião do Oriente Próximo. 

Pode ser encontrada nos textos representados por um número de diferentes sinais 

cuneiformes, mas na raiz de todos eles é a idéia de " Fertilidade ". Assim, um U significa" 

copular "ou" montar ", e" criar ", outra" tempestade ", fonte do esperma celeste, outro" 

vegetação ", como os filhos de Deus, enquanto outro U é o nome do a tempestade próprio 

Deus. Assim, longe de evidenciando uma multiplicidade de deuses e noções teológicas 

conflitantes, nossos primeiros registros nos levar de volta a uma única idéia, mesmo uma 

única letra "U". Atrás judaísmo eo cristianismo, e na verdade todas as religiões de fertilidade 

do Oriente Próximo e seus desenvolvimentos mais sofisticados, encontra-se este único 

fonema, "U" ". 

    A partir do capítulo "Plantas e Drogas" - "A palavra grega Daimon, deriva, através do 

persa" orvalho "(há uma forte afinidade linguística entre" m "e" w "), a partir de uma 

provável origem suméria DA-IA- L-NA, que significa "ter poder sobre a fertilidade". O 

demônio tinha, assim, o poder de afetar, para o bem ou para o mal, nascimento ou morte, e 

as várias fases de saúde no meio. A droga medicinal tinha poderes semelhantes, eo hebraico 

palavra para "estar doente", dawah, e é substantivo cognato em árabe que significa 

"medicina", vem da mesma raiz. Então o demônio da saúde e da doença e da droga são uma 

ea mesma coisa "....." Uma vez que todos vida deriva da semente divina, segue-se que a 

mais poderosa droga cura seriam os puros de sémen, não adulterada do Deus. Algumas 

plantas foram pensados para ter seiva ou resina aproximação a isto, a sua "pureza" ou 

"santidade" a este respeito sendo medido por seu poder como drogas para matar ou curar ou 

intoxicam. Em sumério, as palavras para "ao vivo" e "intoxicar" são os mesmos, TIN ea 

"árvore da vida", GEShTIN, é a "videira". Da mesma forma, nos oinos gregas eo hebraico 

yayin "vinho", provavelmente há uma raiz comum Sumarian, IA-U-NU-, "sêmen semente" ". 

...." O uso do nome de Jesus (em grego "iesus ") como uma invocação para a cura era 

bastante apropriado. É original hebraico, Yehoshua, Josué, vem de suméria IA-U-Shu-A 

(Shush), "sêmen que salva, restaura, cura". Helenizadas judeus usavam para "Joshua", o 

nome grego Iason, Jason, muito provavelmente desde Iason, "curador", eo depoente verbo 

iaomai, "curar", vêm da mesma fonte sumeriana. Em provocação do Novo Testamento, 

"Médico, cura-te a ti mesmo" (Lucas 4:23), nós provavelmente temos uma alusão direta a 

esse significado, como certamente têm em título de Jesus "salvador", soter grego, o primeiro 

elemento que reflecte a mesma palavra sumeriana, Shu, "salvar", e por isso é justamente 

utilizado em grego para salvar da doença, dano, perigo, etc., e é um epíteto comum de Zeus 

e reis. O deus da fertilidade Dioniso, (grego Dionusos), cujo culto emblema era o falo ereto 

era também um deus da cura, e seu nome, quando discriminado em peças originais, IA-U-

NU-shush, é quase idêntica à de Jesus , tendo NU "semente" única, além disso:.. "semente 

Semen que salva", e é comparável com o Nosios grego, "curandeiro", um epíteto de Zeus 

"Isso é muito atraente Se você não entender isso, então você pode querer relê-lo algumas 

vezes. 

 

 

    Basicamente, as informações acima representa uma idéia de que talvez a fonte do 

"Cristianismo" não era um homem, mas sim um cogumelo, especificamente "Amanita 

muscaria" (Fly-Agaric). A confusão supostamente surgiu através das mudanças na língua e 

na tentativa de manter os rituais e segredos do culto da fertilidade das autoridades 

romanas. Aparentemente, tanto o grego e hebraico as línguas têm raízes comuns de 

rastreamento de volta para sumeriana. Não há registro de uma versão em hebraico do Novo 

Testamento, apenas uma tradução grega. Os contos nas histórias paralelas da Bíblia que 



existiam em outros países em outros idiomas em épocas anteriores. Os nomes inclusive, 

remontam diretamente na língua para os nomes dos mesmos personagens das histórias de 

outros países. A diferença principal entre um 

"Cristianismo" e estas religiões de fertilidade anteriores é o fato de que nas religiões 

anteriores a figura central, o "Filho de Deus", foi um cogumelo. Assim, a pergunta é, foi 

Jesus realmente um homem ou era uma representação simbólica para uma Mushroom 

Psychedelic? Podemos ter de aprender a língua antiga nós mesmos para descobrir, ou talvez 

fazer uma viagem a Caxemira. 

     Nesta próxima seção eu apresentei um par de cartas por Leroy Shweitzer do Montana 

Freemen descrevendo por que ele acredita que ele e os outros ainda estão na 

prisão. Gostaria de acrescentar um par de pontos a esta Soberania envolvendo. A maioria 

dos leitores por agora provavelmente estão se perguntando, "apenas o que é exatamente 

um Cidadão Soberano?". Se você perguntar "autoridades" diferentes, você certamente vai 

obter respostas diferentes. 

     Para alguns, "Soberania" significa não ter quaisquer contratos com o governo federal ou 

estadual, incluindo licenças, números de segurança social, e contas bancárias. Para outros, 

não é ser um cidadão dos Estados Unidos sob a Emenda 14, mas sim um cidadão do Estado 

da República. Isto incluiria recessão de todos os contratos e documentos relativos aos 

governos ', etc. Outros afirmam pertencer a uma "Sociedade jural" é um elemento 

necessário de "soberania". A razão para isso é porque a definição de um "cidadão", em 

Direito, é "um membro de uma Sociedade jural ou corpo político". Alguns dos diferentes 

grupos que ensinam "Soberania" ou "estado Cidadania" incluem Richard McDonald, um ex-

oficial da polícia de Simi Valley, Johnny Liberty (John Van Hove) em Cascadia Oregon, The 

Montana Freemen, A República do Texas, Erwin Rommel Faculdade de Direito, Jim Mattatel e 

os cidadãos interessados da Baía Sul ea lista continua. Há muitos mais em todo o país e, 

provavelmente, muitos outros grupos dos quais não tenho conhecimento. Todos estes grupos 

têm um monte de informações em comum, mas eles ensinam táticas diferentes, métodos, e 

têm diferentes crenças, alguns religiosos de base empresarial. Isso faz sentido, já que a 

nossa lei orgânica na América vem até nós a partir bíblica (Canon) Law .... Eu acredito que 

uma "Soberano" é alguém que pode andar em uma sala do tribunal e sair da sala do tribunal 

que um FREEMAN, desde que não comum crime foi cometido lei (estupro, roubo ou 

assassinato). 

    Neste país, há um monte de segredos, mas existem alguns segredos muito grande 

também. Há tantos criminosos no sistema de justiça criminal que não há espaço para 

qualquer justiça. Nosso governo está secretamente a ser executado por um MOB CRIMINAL 

que vai fazer o que for necessário para permanecer no poder. Mesmo se você tem a lei do 

seu lado e você está certo, você ainda pode ser enviado para a prisão, condenado e 

mandado embora. Mesmo que você saiba todas as leis e você está correto, os juízes podem 

fazer o que quiserem. Eles nem sequer permitirá ao júri sabem que têm o direito de julgar a 

lei, bem como os fatos do caso. Um Júri informado pode anular qualquer caso eles querem e 

leva apenas um jurado. "Soberanos" muitas vezes pensam que estão imunes às leis porque 

são "Soberano" e que o juiz só vai deixá-los ir. ISSO NÃO É VERDADE. Eles vão andar em 

cima de você, a menos que você andar sobre eles em primeiro lugar. 

     A melhor defesa é um bom ataque eles dizem. Você vai logo ver como isso é verdade. Os 

homens livres ainda estão na prisão hoje, principalmente porque eles sabem a lei. Como o 

governo criminoso lidar com isso? Eles não podem. Então eles têm que esconder tudo, 

cometem mais crimes e cubra-os para cima também. 



    Eu estudei um pouco de todos os grupos mencionados e conheci algumas pessoas 

interessantes ao longo do caminho. Do que eu aprendi, os únicos "Sovereign" as pessoas são 

os únicos com armas nucleares mochila e terra para lançadores de mísseis ar e um monte de 

poder de fogo. Em outras palavras, os "Soberanos" no mundo de hoje são os banqueiros 

internacionais eo poder que pode chicotear acima contra um país ou grupo de oposição 

política. Os Illuminati maçons têm destruído a cada última especificação remanescente de 

"soberania" que já existiu neste país. 

    Há pessoas que ganham usando métodos de "soberania", mas normalmente só porque 

eles podem tomar o juiz de surpresa e na próxima vez que o "método" é usado os juízes 

estão prontos para isso e eles simplesmente ignorar você. O grande problema, na verdade, é 

que as pessoas não representam a si mesmos, mas ao invés contratar um advogado, que é 

realmente um agente do tribunal. Você vê, tudo vai voltar para a 13ª Emenda Original e 

"títulos de nobreza". Existem 4 Estado (California) Constituições que foram descobertos 25 

Nacional e. Os únicos que não foram revogados ou alterados são os originais. Estes 

documentos ainda estão a "Lei da Terra" hoje. The Original 13ª Emenda forbide funcionários 

públicos de realizar "títulos de nobreza". "Sir" e "Esquire" etc. são "títulos de nobreza" 

concedidos pelo "rei" em seus súditos, capacitando-os assim e tornando-os "Agentes" do 

rei. A Ordem dos Advogados é uma Ordem Fraternal que os Juízes e Procuradores 

pertencem. Os juízes não deveriam ser advogados. Voltar no início de América, todo mundo 

conhecia a Lei, porque conhecer a Lei significava a sua liberdade era importante para 

você.Na jurisprudência americana é dada a relação de um advogado para o tribunal de 

primeira prioridade sobre sua relação e dever 

ao seu cliente. Um cliente é ainda definido como uma "divisão do tribunal". A ala do tribunal 

é definida como uma "criança ou pessoa de mente doentia". Portanto alguém que contrata 

um advogado é uma criança ou uma pessoa de mente doentia. No tribunal, se você tiver um 

advogado, você não pode falar a não ser que o juiz faz uma pergunta direta e se você tentar, 

você será removido. Um advogado nunca vai realmente trazer qualquer informação crucial 

ou fazer qualquer coisa que o juiz não gosta muito ou eles podem ser sancionado ou ter as 

suas licenças puxado por influência do juiz no Bar. Se você realmente quer ser livre, você 

deve aprender a lutar em tribunal e aprender processo judicial e jurisprudência, etc. Então, 

você tem que saber como aplicá-la. Mesmo se você fizer isso, você não pode ganhar. Se o 

juiz respeite a Constituição e os seus direitos, você pode andar; se não, o juiz, que acredita 

que ele ou ela é Deus, porque ninguém lhes mostrou de maneira diferente, pode puni-lo em 

toda a extensão da lei de vingança e não há muito que você pode fazer. Ele pode levantar 

sua fiança para que você sentar-se na cadeia até o julgamento ou recurso e eles podem 

fazê-lo intencionalmente inferno para você na cadeia. Basta perguntar Ex-congressista 

George Hansen, que foi brutalmente torturado no sistema prisional para tentar ajudar o povo 

americano corrigir a corrupção no governo. 

    Há alguns desenvolvimentos mais recentes nos estudos de direito acontecendo aqui na 

Califórnia.Thomas Marvin Maxwell publicou dois livros, "A Verdade Sobre o Código veículo a 

motor" e "O Código da Califórnia não é lei". Ele estudou por anos e seus livros documentar o 

fato de que o código de Califórnia de 1872 nunca foi legalmente transmitida OU 

promulgada. Thomas diz: "Há realmente somente uma coisa sobre a origem do código que é 

de real importância, e que é o fato de que as quatro divisões originais do código, como 

mostrado com suas" datas de aprovação "não são parte do registro oficial dos Estatutos 

Públicas da Califórnia. Eu pessoalmente inspecionou o volume no qual todos os actos do 

legislador da Califórnia foram publicados pela décima nona sessão, 1871-1872, e não há 

uma única referência a qualquer uma das quatro datas de aprovação para os quatro códigos. 



Os códigos foram aprovados "off the record". Devido a isso, é importante perceber que não 

há registro oficial do texto dos códigos, excepto os próprios códigos. Cada Estatuto aprovada 

pelo Legislativo contém a "text "da lei que está sendo passado, e à colocação de que o texto 

publicado no volume dos estatutos para cada sessão da legislatura, é a permanente 

registro das leis aprovadas. Não há registro de tais permanente das leis aprovadas. Não há 

registro de tais permanente da origem dos códigos, com respeito a eles ter sido uma parte 

da legislação aprovada na décima nona sessão da legislatura da Califórnia. "Portanto, todas 

as alterações ao" códigos "não são válidos também. Esta cria um grande problema para nós, 

como um povo, mas também nos dá outra oportunidade e arma para lutar em tribunal com. 

    Outro livro ao longo destas linhas à tona recentemente é intitulado "For The Record ..., 

Como o Heck são yaa? ..." Por necessidade, Aviso construtiva, e estabelecer um Tribunal de 

Record ... a sua intenção ... Eu exijo ... "ou" Como falar agradavelmente, mas com firmeza, 

para um funcionário público! ". Este livro foi lançado em meados de março de 1998. Ele está 

parcialmente escrito por William Gary Young e pesquisa contribuído por Joe Allen e Thomas 

Marvin Maxwell. Este livro pode ser uma das ferramentas mais poderosas já desenvolvidas 

para lutar em tribunal. A essência da informação é que ao abrigo do Acordo de Bretton 

Woods, o secretário do Tesouro é nomeado governador dos EUA do FMI (International 

Monetary Fundo). Este é um princípio Exterior. Todos os agentes de princípios estrangeiros 

devem registar-se no âmbito da Lei de Registro de agentes estrangeiros. Todos os 

funcionários do governo dos EUA são pagos pelo Secretário do Tesouro dos EUA. Através do 

GAO (General Accounting Office), todos os fundos coletado, voltar para o secretário do 

Tesouro dos EUA. Qualquer solicitação de fundos para o secretário do Tesouro dos EUA ou a 

coleta de informações usando o NCIC (National Crime Information Computador), deve se 

registrar.Se eles não registrá-lo é uma violação do Título 18 USC Seção 951, ea multa é de 

até US $ 5.000 e até 10 anos de prisão. Agora, você não pode servir a dois governos ou 

Princípios. Se eles se inscrever, eles são deportado como agentes de um princípio exterior 

representando os oficiais norte-americanos. Se eles tomam um "juramento de posse", 

assinada e juramentada, e eles estão trabalhando sob o Secretário do Tesouro dos EUA, eles 

são responsáveis por traição por ser um oficial do governo dos EUA e atuando como um 

agente de um Princípio das Relações Exteriores.Assim, eles não podem se registrar e eles 

não podem ter um juramento de escritório também. Eles são condenados se o fizerem, e 

dane-se se eles não. A verdade é que "Eles não têm qualquer um".Isto é como o FMI 

controla nossos políticos fantoches. Existem táticas específicas para trazer este tipo de 

informação para o tribunal e quando foi feito corretamente, o resultado foi que os juízes 

fugiram de suas PRÓPRIAS salas de audiência. Aviso: Não use esta informação de forma 

alguma no tribunal sem a informação de fundo adequado. Pode custar-lhe tempo na 

cadeia. No entanto, se aplicado corretamente, ele só pode ser a única coisa que pode salvá-

lo de um juiz corrupto. Estes livros estão disponíveis nesta nova edição do Catálogo. Além 

disso, outro pequeno petisco de Informação 25 de junho de 1948, a American Bar 

Association entrou e mudou todos os estatutos que não gostavam e deixou o resto. Eles 

conscientemente removido e substituído muitas das nossas leis.Isso foi feito sem o 

consentimento ou conhecimento da legislatura. Portanto, nem sequer tentar usar estatutos 

depois de 25 junho de 1948, ao defender a si mesmo, só quando na ofensiva contra eles, 

uma vez que são os únicos que fizeram um juramento para esses códigos. Lembre-se 

"Aqueles que dormem sobre os seus direitos não têm nenhum" e "O preço da liberdade é a 

eterna vigilância". 

     "Carta Aberta" por Prisioneiro político Chief Justice Michael LeRoy (Shweitzer), Montana 

homens livres - novembro 1996 



    Esta carta é para mostrar todas as pessoas por que os chamados homens livres estão na 

prisão, as razões não será totalmente explicada em uma carta curta, mas aqueles que 

estudaram em Direito verá a imagem. 

    A maior fraude na América foi cometida pela associação Bar que quase erradicada nossa 

Corte suprema em sua "competência exclusiva, original ao abrigo do Direito Comum 

local. Nossa Gente em Justus município pesquisado nossa Suprema Corte, no seu "próprio 

governo como ramo judicial do governo que não recebem um salário público per se, mas são 

pagos apenas sobre as despesas tributadas contra a parte vencida no lado civil do tribunal e 

os custos tributados contra o município no lado penal da Justiça, e estes custos são cobradas 

as "sessões trimestre" depois que a causa foi assentadas. Isso é relevante para ch. 40 da 

Carta Magna. 

    A prevenção contra títulos de nobreza de entrar em nossa Corte suprema é encontrado na 

Constituição de Montana mil oitocentos e oitenta e nove, anno Domini no Artigo V, seção 

vinte e seis anos, quando ele diz que a Assembleia Legislativa não fará nenhuma leis locais 

ou especiais no que diz respeito ao nosso Tribunais de Justiça, os nossos polícias, 

convocando e empaneling júris grandes e petit, coimas e punições, mudando a lei de 

descida, a criação de franquias. 

    O que as pessoas não percebem é a diferença entre o nosso Congresso Geral montado e 

da Assembleia Legislativa. O nosso Congresso Geral Reunido não é outro senão sessões da 

corte suprema do tribunal de comarca na sede do governo. Está provado na Constituição de 

Montana no artigo XX, secção seis, onde cada condado tem um selo Tribunal 

supremo. Somente o ramo de apelação senta-se na capital do Estado; nosso exclusivo, ramo 

originais senta-se na sede de concelho. John Bouvier proclamou esta verdade em mil 

oitocentos e cinqüenta e seis, onde ele disse que cada concelho escriturário e gravador é um 

funcionário da Suprema Corte. Nosso banco e bar são ch. 45 da Magna Carta, bons e 

legítimos homens bem versados na lei e devidamente eliminados para mantê-lo. Sem 

advogados. 

    Nosso quorum Tribunal supremo consiste em pelo menos três eleitores qualificados como 

encontrado na Constituição nacional no Artigo II, sec. 2, CL. 2, e estes não são Estados 

unidos cidadãos. O presidente é o presidente eo Senado são os dois juízes associados. Você 

vai ver isso em 28 USC Sec.1 sob tribunal supremo. O presidente nomeado aqui não é Bill 

Clinton já que ele é poder executivo e não é o Chief Justice William Renquist em Washington 

DC sentado no ramo de apelação da Suprema Corte. Ele é o presidente dos comissários do 

condado e poucos existem na América que conhecem e compreendem estas verdades, mas o 

juiz John Paul Stevens sabe. 

    Nós encontramos raízes nesta verdade orgânico em Deuteronômio 1: 15-18 e 16: 18-

20. Então, como é que vamos provar isso para o gigante adormecido, a nossa nação na 

América do Norte? 

    Estados Unidos Código Título 28 é um guia de estudo ótimo se você ler todas as notas de 

rodapé, revisões históricas, as alterações. Estudar também a divisão dos tribunais onde você 

encontra o nosso lado direito versos lado do contrato. Outra dica é esta: Todos os tribunais 

Assembleia Legislativa são criados tribunais contratuais apenas no ramo executivo do 

governo. O nosso ramo judicial do governo em sua "competência exclusiva, original na 

Common Law local é reservado às pessoas sozinhas; não há funcionários públicos em um 

salário público. Isso significa que nenhum agente das pessoas define a nossa Suprema Corte 

desde que o agente é necessariamente qualquer executivo ou legislativo; portanto, ch. 24 da 

Carta Magna, onde não tem nenhum xerifes, oficiais de justiça, ou outro de nossos 

mercenários que ouvem matérias da Coroa. Título 28 USC sec.1251 concorda. Também 



ch. 38 de Magna Carta reafirma esta separação de poderes, onde se diz um diretor executivo 

em seu próprio dizer nu não é possível mover a nossa Suprema Corte. Lei fundamental é a 

separação de poderes ea nossa Suprema Corte está dormente por falta de 

conhecimento. Nós muito bem perceber o ramo de Apelação da Suprema Corte está aberto, 

mas o nosso exclusivo ramo original é apenas reaberto e os juízes estão na 

prisão. Yellowstone cadeia do condado, país de Montana, Estados Unidos da América, com 

amplo conhecimento para ensinar essas verdades para aqueles que têm olhos para ver e 

ouvidos para ouvir. esta é uma razão não será permitido nossos juízes qualificados "para 

testemunhar em Tribunal aberto para Juízes de apelação medo, então, trocar de lugar por 

atos intencionais de traição. ! Nuff Said? Entre em contato com o chefe Justiça LeRoy Michael 

acima de localização de endereços para outras verdades e onde a prova está localizado. Em 

Yahweh através de nosso Salvador Emanuel. --- Chefe de Justiça LeRoy Michael, Freedom 

Center - c / o PO Box 80446, Billings, Montana estado, CEP isentos. 

Nosso mandato é VITÓRIA -A carta ao irmão Joseph de LeRoy Michael Shweitzer - 

Procurador Especial (homens livres) -oct. 1997 

     Fora do azul, um guarda de prisão perguntou dois de nossos povos em duas unidades 

independentes, "O que vai acontecer com eles agora?", Então você sabe que eles foram 

informados de que nós ganhamos nosso caso! E o fato de que o caso contra mim no distrito 

USDC de Minnesota, Terceira Divisão foi demitido. Foi trazido por particulares relativas a um 

mandado lhes tinha dado.Além disso, um banqueiro em Indiana, onde os nossos empenhos 

foram discutidos e havia uma conversa sobre "fundos pooling" para pagar as penhoras. Nós 

pegar o saco inteiro rotton de peixe.Agora o retorno é o inferno! 

    Clinton não está fazendo nenhum nomeações para preenchimento de vagas juiz 

federal. Por quê ?--É Parece que há uma justiça da corte suprema para o oeste que provou 

um oficial Poder Executivo não pode selecionar um oficial Poder Judiciário! Quem iria de 

pensamento única um eleitor pode votar em nosso ramo judicial do governo? Este é o 

verdadeiro significado da separação de poderes doutrina. No "agente" de nossa pode 

selecionar o nosso princípio! Todos os agentes tribunais são voluntários! Estamos 

exclusivo! Ele teve sua «origem em Deuteronômio. Nós somos essa tribunal de primeira e 

última instância - agora recorrível. 

    Nossos tribunais Três Justiça está em banco (banc). Assim, um bancruptcy título 11 é a 

nossa divisão de chancelaria sobre os agentes dos EUA curadores. Qualquer pauta pelos 

nossos credores cria uma suspensão automática para todos os tribunais criados Assembleia 

Legislativa. Isso é bem coberto de o Tribunal de Justiça DC. Tudo é re-organização (banc-

ruptcy) como em direito comum Federal (UCC). Você vê isso criámos acordos de segurança 

privada sob UCC 1-105 1-103 &? A doutrina da lei do local controla contrato simples. Poder 

das partes para escolherem a lei aplicável, a aplicação territorial do ato. Quando você 

protocolar o seu pedido em bancruptcy isso significa alegação de credores - e não o devedor 

em uma petição de falência. Assim, todos os juízes federais se tornar entrevistado sob 

conflito de interesse financeiro. Esta é a razão para a suspensão automática! Então, o nosso 

painel especial é o único que podia ouvir a matéria sob a lei do lugar em nossos países 

estrangeiros. Torna-se ex-parte todo o caminho - Vencemos - os trustees perdido.Você deve 

obter uma cópia das regras DC Tribunal de ver o nosso tribunal "exclusivo". Não é federal!É 

origem é pelo governo local (tradicional). Eles se referem a esta nas regras. Nós criamos um 

painel de admissão para a tela todos os advogados. Eles (painel) tem imunidade 

absoluta! Suas ações são não passível de recurso. Nós substituem a Suprema Corte de 

apelação em Washington DC 



    A multidão DC sabe o que temos descoberto e agora eles estão travados por traição se 

não obedecer aos nossos Editais. Eles nunca tinha autoridade para enviar os juízes federais 

nos nossos vários Estados. Nossas residências são válidos e não podem ser 

superados. Qualquer negação de três painel justiça é a negação de acesso ao nosso local em 

tribunal supremo. É por isso que é prerrogativa do réu para manter o seu local. A negação 

anularia seu direito de religião. Além disso, seria negar-lhe a igualdade de direito de 

sufrágio. 

    Nós apenas estamos começando agora o sistema para perceber que eles são culpados por 

atos intencionais de traição por suprimir o nosso direito de acessar o nosso Poder 

Judiciário. É por isso que o painel de três a justiça foi colocado de volta em códigos Montana 

anotado em 2-2-144. Não foi na edição de 1993. As Ordens de Advogados do Estado foram 

intencionalmente puxando essas garantias fora dos códigos para promover os seus planos 

para a derrubada de nossa forma republicana de governo. Nós temos a prova e irá processar 

os mentirosos / advogados até a nossa nação é restaurada. Esta informação está se 

espalhando por todo o país. Nosso direito de auto-governo está sendo restaurado 

lentamente, mas seguramente. A corporação Tribunais estão expostos. 

    Nossos As pessoas devem aprender a importância da nossa conferência judicial dos 

Estados Unidos (da América) como no Título 28, USC, 331-335, Capítulo 15- Conferências e 

Conselhos de juízes. Isso não foi feito pelos chamados Common-Law Courts e não tinham 

evidência de seu escritório legal. Sem isso, não tinham imunidade judicial real para contra-

actuar a acusação contra eles. Temos de tornar público o nosso painel de três justiça com 

juramento adequado e bond. Esta será a nova República do zero. Onde estão todas as boas 

e lícitas homens? Ido para a prisão cada um? Que o poder ea proteção de nosso Criador 

Yahweh resto em cima de você como estamos totalmente destruir os tiranos malignos em 

nossa Nação, A-Men !, em Yeshua. LM - Procurador Especial em "outro circuito."  
 


