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UMA VISÃO DA TECNOLOGIA DO 

AAARRRMMMAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEESSSCCCAAALLLAAARRR   
 

 

PARTE 1: 

OOO   IIIMMMPPPEEERRRAAADDDOOORRR   BBBUUUSSSHHH   EEESSSTTTÁÁÁ   NNNUUU   
Com os EUA envolvidos na guerra no Oriente Médio, a realidade 
chocante é que suas forças militares não possuem as armas mais 
poderosas no mundo hoje. Os russos dominaram a tecnologia das armas 
escalares mais de vinte anos atrás e já alcançaram uma clara vantagem 
estratégica sobre o Ocidente. Assim, a questão é: Por que eles ainda não 
impuseram sua supremacia militar se suas forças armadas têm a 
capacidade inquestionável de tomar o controle do mundo?  

A Nova Ordem Mundial está chegando! Você está preparado?  
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Compreendendo o que realmente é essa Nova Ordem Mundial, e 
como está sendo implementada gradualmente, você poderá ver o 

progresso dela nas notícias do dia a dia!! 

Aprenda a proteger a si mesmo e aos seus amados! 

Após ler nossos artigos, você nunca mais verá as notícias da 
mesma forma. 

Agora você está na 
THE CUTTING EDGE  

"A ROUPA NOVA DO IMPERADOR" 

 

Para aqueles de vocês que passaram pela escola sem terem lido "A 
Roupa Nova do Imperador", de Hans Christian Andersen (1837), vamos 
revisar os fatos desse conto para que você possa ver a aplicação dele na 
guerra de George W. Bush contra o Oriente Médio. 

“Há muitos e muitos anos havia um imperador tão 
apaixonado pelas roupas novas, que gastava com elas 
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todo o dinheiro que possuía”. Pouco se incomodava com 
seus soldados, com o teatro ou com os passeios pelos 
bosques, contanto que pudesse vestir seus trajes. 

Tinha um para cada hora do dia, e, ao invés de se dizer 
dele o que se diz de qualquer imperador: Está na Câmara 
do Conselho, dizia-se sempre a mesma coisa: 0 imperador 
está se vestindo." 

Na capital em que ele vivia a vida era muito alegre; todos 
os dias chegavam multidões de forasteiros para visitá-la, 
e, entre eles, certa ocasião chegaram dois vigaristas. 
Fingiram-se de tecelões, dizendo-se capazes de tecer os 
tecidos mais maravilhosos do mundo. E não somente as 
cores e os desenhos eram magníficos como também os 
trajes que se faziam com aqueles tecidos possuíam a 
qualidade especial de serem invisíveis para qualquer 
pessoa que não tivesse as qualidades necessárias para 
desempenhar suas funções e também que fossem muito 
tolas e presunçosas." 

As frases-chave nessa história são “não ter as qualidades 
necessárias para desempenhar suas funções, “muito tolas” e 
“presunçosas”“. 

 

O imperador estava receoso de visitar os tecelões e 
examinar seus tecidos maravilhosos, pois poderia revelar 
que era muito tolo e, portanto, não tinha as qualidades 
necessárias para desempenhar suas funções. Em seu 
lugar, ele enviou seu bom e velho primeiro-ministro para 
ver os tecidos. Quando esse ministro olhou para o tear e 
não conseguiu ver nada, entrou em pânico, certo que 
estava sendo revelado que era muito tolo e desqualificado 
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para desempenhar suas funções. Portanto, ele fingiu que 
conseguia ver a roupa; após cumprimentar os tecelões por 
terem fabricado uma roupa tão maravilhosa, ele voltou até 
o rei, para contar em grandes e vívidos detalhes como era 
maravilhosa a roupa. 

O imperador então enviou outro "fiel cortesão" para ver o 
serviço dos tecelões e quando este não pôde ver nenhum 
tecido, chegou à mesma conclusão que o primeiro-
ministro. Após dizer aos tecelões que o tecido era 
maravilhoso, voltou até o rei e, quando prestou contas de 
sua visita, contou em grandes detalhes que o trabalho 
estava realmente encantador. 

Neste ponto, toda a cidade estava literalmente 
comentando os relatos dos dois honestos e respeitáveis 
ministros. Todas as pessoas da cidade diziam que não 
pudiam esperar para ver o maravilhoso tecido usado para 
confecionar a nova roupa do imperador. O próprio 
imperador ficou envolvido nessa charada até que tomou 
coragem para ir ver pessoalmente o tecido. 

Quando o imperador não conseguiu ver coisa alguma, 
entrou em pânico! Em vez de revelar que não tinha as 
qualidades para o cargo e era muito tolo, fingiu ver o 
tecido, e fez grandes elogios aos tecelões. Ele viu os 
tecelões trabalhando com afinco em um tear 
completamente vazio, e ficou tão embaraçado que fingiu 
que podia ver o tecido. 

Os dois vigaristas ficaram a noite toda trabalhando, à luz 
de velas, na noite anterior ao dia de uma grande procisão 
em que o imperador apareceria diante da população, 
convencendo a população que eles tinham trabalhado a 
noite toda para poder cumprir o prazo da entrega de uma 
nova e magnífica roupa para o imperador. 

Finalmente, na manhã seguinte, os tecelões pediram que 
o rei se despisse para que eles pudessem colocar as peças 
"tão leves quanto uma teia de aranha" sobre ele. Embora 
o imperador visse sua nudez no espelho, virou-se uma vez 
ou outra para o espelho, a fim de contemplar-se, fingindo 
que se via vestido em um magnífico traje. 

Quando o imperador se colocou à vista da população 
totalmente nu, todos ficaram pasmados! As pessoas 
podiam ver a nudez do imperador, mas tinham receio 
de admitir, sem querer dar a perceber que não podiam ver 
coisa alguma, para não passarem por tolas ou incapazes.  

Cada uma dizia para a outra: “Como está bem vestido o 
imperador”! Que cauda magnífica! A roupa assenta nele 
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como uma luva! O caso é que nunca uma roupa do 
imperador fizera tanto sucesso. 

Ninguém - nem o rei, nem os ministros, nem os cidadãos 
medianos nas ruas - tinham a coragem de dizer aquilo que 
seus olhos diziam, isto é, que o rei estava absolutamente 
nu! 

EEELLLEEE   NNNÃÃÃOOO   EEESSSTTTAAAVVVAAA   UUUSSSAAANNNDDDOOO   RRROOOUUUPPPAAA   AAALLLGGGUUUMMMAAA!!!   

   

 

 

                                                              

 

 

 

Finalmente, um menino, obviamente ainda não 'educado', 
e sem se preocupar que as demais pessoas pensariam que 
ele era 'muito tolo', exclamou a verdade: 
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'Mas eu acho que ele não veste roupa alguma!' - 
aquele inocente menino disse em alta voz. reino, porém, 
tinha sido liberado pela inocente verdade dita por uma 
criança.  

Imediatamente, a multidão tomou coragem de gritar a 
mesma coisa para o imperador, agora horrorizado. Como 
ele e seus ministros tinham sido ludibriados pelos falsos 
tecelões, a presunção e a falta de auto-confiança deles, 
impediram que vissem aquilo que seus olhos físicos 
mostravam, e todos provaram que eram desqualificados 
para o cargo e imperdoavelmente estúpidos. 

O imperador, porém, manteve a compostura e continuou 
mais impassível do que nunca, até voltar para o castelo. O 
Verdadeiramente, esse imperador.  

'NÃO VESTIA ROUPA ALGUMA. ' 

   

AAA   AAARRRRRROOOGGGAAANNNTTTEEE   LLLIIIDDDEEERRRAAANNNÇÇÇAAA   AAAMMMEEERRRIIICCCAAANNNAAA      

DDDEEESSSDDDEEE   OOO   111111   DDDEEE   SSSEEETTTEEEMMMBBBRRROOO   

Agora mesmo, todo o mundo está passando por um exercício similar 
com o presidente Bush e sua guerra da Nova Ordem Mundial, uma 
guerra que foi planejada desde 1870 [leia o artigo N1056], o gatilho da 
qual será o ataque ao Iraque. Nesta série de dois artigos, enfocaremos o 
aspecto técnico de um armamento; veremos que, conforme Bush leva o 
mundo a uma guerra desnecessária, está literalmente cumprindo esse 
conto de Hans Christian Andersen de forma exata. Quando você 
examinar os fatos, verá que os EUA estão sem roupa em toda essa 
situação.  

Vamos voltar à cena de 13 de setembro de 2001, dois dias após os 
ataques ao World Trade Center e ao Pentágono. Veja a arrogância do 
Sub-secretário da Defesa, Paul Wolfowitz, ao descrever a resposta 
planejada dos EUA aos ataques de 11 de setembro. 

Resumo da Notícia: "ESTÁGIO ARMADO PARA O ATAQUE", 
Susanne M. Schafer, Associated Press, The Sun Chronicle, sexta-feira, 
4/9/2001. 

"Washington - Nas descrições mais explícitas já feitas das 
intenções do governo Bush, o Sub-secretário da Defesa 
Paul Wolfowitz disse na quinta-feira que a retaliação será 
continuada até que as raízes do terrorismo sejam 
destruídas. "Essas pessoas tentam se esconder. Elas não 
poderão se esconder para sempre... Elas pensam que seus 
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abrigos são seguros, mas não serão seguros para 
sempre... não é simplesmente uma questão de capturar 
pessoas e responsabilizá-las, mas remover os santuários, 
remover os sistemas de apoio, dar fim aos estados que 
patrocinam o terrorismo." [Página 2; coberto em detalhes 
no artigo N1542] 

 

Os EUA tinham acabado de prometer - em um nível bem alto - que iriam 
atacar qualquer país que estivesse abrigando, treinando ou patrocinando 
o terrorismo, com o objetivo de "dar fim ao estado". Em outras palavras, 
os EUA estariam se colocando como o policial global que traria todos 
esses gângsters internacionais à justiça; além disso, estariam se 
colocando como o JJJUUUIIIZZZ e como o JJJÚÚÚRRRIII   GGGLLLOOOBBBAAALLL que decidiria 
arbitrariamente quem é culpado e, unilateralmente, decidiria se a 
evidência era forte o suficiente para chegar a uma conclusão positiva. A 
implicação dessas palavras é clara: os EUA vão decidir que evidência 
existe que é forte o suficiente para garantir que o país específico seja 
levado à justiça. Finalmente, o Subsecretário da Defesa, Wolfowitz disse 
que os EUA seriam também o carrasco executor. 

Embora os EUA tenham alinhado um número considerável de países para 
apoiarem o ataque ao Iraque, muitos outros países têm sido firmes o 
bastante para protestar que as evidências não fortes, não são 
conclusivas e, certamente, não justificam uma guerra total, 
especialmente uma guerra que pode provocar a erupção de uma 
conflagração regional no Oriente Médio. 

Esses países estão representando o papel do menino inocente nesse 
conto de Andersen; estão exclamando para todos ouvirem:  

"O imperador não veste roupa alguma". 
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UMA TECNOLOGIA PREEMINENTE DE 

ARMAMENTOS  

Se os líderes de uma nação são assim terrivelmente arrogantes e 
ousados em declarar para o mundo que vão "dar fim aos estados" que 
patrocinam o terrorismo, você acharia que esses líderes estão fazendo 
essa afirmação a partir de uma posição de absoluta força militar. Você 
acharia que essa arrogância é o resultado de esses líderes reconhecerem 
que os EUA são o King Kong militar do mundo inteiro. Realmente, a 
mídia de massa diz há mais de uma década que os EUA são a única 
superpotência mundial, desde que a URSS foi desmantelada. Vimos 
muitos artigos falando com jactância sobre as novas armas que 
poderiam ser usadas contra o Iraque, algumas das quais não existiam 
antes de 11/9/2001. 

A poderosa implicação é que os EUA têm a mais forte e mais poderosa 
força militar no mundo. Se qualquer país se atrever a se opor aos EUA, 
poderá sentir o chicote das forças militares americanas onipotentes. 
Como o presidente Bush já disse muitas vezes, "Quem não estiver 
conosco, estará contra nós." 

O primeiro segmento deste artigo lidará com um assunto muito 
chocante: Os EUA NÃO possuem a mais poderosa e mais avançada 
tecnologia de armamentos do mundo! Inimigos dos EUA têm esse 
tipo de tecnologia! Pelo menos cinco países no mundo 
possuem o tipo de tecnologia que pode submeter as forças 
militares americanas à aniquilação em algumas poucas 
horas, se decidirem lançá-las contra nós! 

"A AMÉRICA QUEIMARÁ NO FOGO!". 



 10 

Neste artigo, falaremos de um desses sistemas bélicos: a tecnologia dos 
armamentos escalares. Obteremos muitas das nossas informações de 
um livro chamado Fer De Lance, escrito pelo tenente-coronel Thomas E. 
Beardon, atualizado em 2002. 

Antes, porém, queremos citar o coronel Byron Weeks, da reserva da 
Força Aérea, em uma advertência que fez em 5 de outubro de 2002; 
publicamos os comentários dele na seção Daily News Updates, não uma, 
mas várias vezes. Veja o que disse o coronel Weeks: 

"A assim-chamada América Imperial muito provavelmente 
não tem os meios de apoiar suas várias tentativas de 
controlar o mundo. Somos mais fracos agora do que 
nunca antes. As bravatas de Bush são vazias e, mesmo 
que tenhamos o canhão de Tesla, assim também a Rússia 
e a China os têm, e a Rússia tem armas escalares 
eletromagnéticas há mais tempo - tempo suficiente para 
ter experimentado e testado várias formas delas muitas 
vezes. Mas embora evidentemente os EUA tenham alguns 
armamentos energizados por HAARP, o físico e tenente-
coronel Thomas Beardon diz que não temos muito, se é 
que temos, e nossos armamentos escalares ainda não 
estão prontos para serem usados eficientemente..." 

"Se atacadas, nossas forças terrestres estarão tão 
vulneráveis quanto patinhos sentados, lá no deserto árido 
e quente, e sem ter aonde se esconder. As cidades e os 
antigos sistemas ABM não nos protegerão. Se atacarmos o 
Iraque, o que agora parece ser inevitável, podemos 
esperar sermos atacados por todos os lados, com bombas 
nucleares, EMPs, e ondas do interferômetro 
eletromagnético longitudinal que virão sobre nós como 
fogo do céu. A América queimará no fogo..."  

"A AMÉRICA QUEIMARÁ NO FOGO". 

Estremeci quando li essas palavras, mas não pude negar os fatos 
ocultistas: o Plano da Nova Ordem Mundial prevê que os EUA queimarão 
como a ave fênix, o pássaro mítico do antigo Egito, que morre 
voluntariamente e queima-se em chamas tão grandes que seu corpo é 
reduzido a cinzas. Os Pais Fundadores ocultistas foram instruídos por 
seus espíritos-guia demoníacos que a verdadeira ave nacional dos EUA 
seria a lendária fênix. No tempo certo, os EUA queimarão no fogo como 
a fênix, e das cinzas surgirá a Nova Ordem Mundial, com o Anticristo na 
cena mundial. 

Este é o plano. 

Para maiores informações sobre a ave fênix e sua aplicação aos EUA, 
leia os seguintes artigos: 
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N1399 - O Centro Governamental em Washington Foi Projetado de 
Acordo com a Árvore da Vida Sefirot, da Cabala 

N1493 - Os Pais Fundadores dos EUA Planejaram Washington Como a 
Capital Ocultista do Mundo - Parte 2 (disponível na área restrita aos 
assinantes) 

N1603 - A Fênix nos Cartões de Natal Enviados Pela Primeira-Dama 
Laura Bush 

Como o plano ocultista maçônico é que os EUA sejam a ave fênix, a 
advertência do coronel Weeks bateu fundo em meu coração; mas ainda 
assim, a resposta permaneceu: como é possível para a Rússia e a China 
terem armamentos tão mais avançados, quando tradicionalmente os 
EUA é que sempre possuíram o nível de tecnologia mais alto no mundo? 
Este artigo responde a essas questões. 

O ARMAMENTO ESCALAR 

O ARMAMENTO ESCALAR SÃO ONDAS ELETROMAGNÉTICAS 
EMITIDAS POR MEIO DE ANTENAS DE RÁDIO 
CONSTRUÍDAS DE UMA FORMA ESPECIAL.  

Embora os EUA tenham construído antenas HAARP quase uma década 
atrás, essa tecnologia é evidentemente inferior à tecnologia russa e pode 
representar um gigantesco esforço para "alcançar" o armamento russo. 
Veja o que diz o coronel Beardon: 

"Já há algum tempo, a Rússia e vários outros países 
possuem armas altamente avançadas 'eletromagnética-
estendida' (energética) de um tipo totalmente novo, 
usando uma teoria da eletrodinâmica grandemente 
aprimorada ... A maioria dessas armas energéticas é mais 
avançada do que aquilo que anteriormente foi conhecido 
pelas comunidades militares, de inteligência e científicas 
dos EUA.... Um grande fator de contribuição que retardou 
os EUA é que os fundamentos imprecisos da teoria de 
Maxwell, de 1865, não foram alterados pela comunidade 
científica ocidental." 

"Com os EUA substancialmente atrasados nessas 'novas' 
superarmas estratégicas, um novo Projeto Manhattan 
parece ser aconselhável e garantido... Um sério 
desenvolvimento que ocorreu anteriormente neste ano 
(2002) foi o emprego pela China das armas de potencial 
quântico (QP) e as armas de pulso de energia 
eletromagnética negativa (EMP) - um tipo que 
originalmente chamávamos de MindSnapper para disfarçar 
sua verdadeira natureza. As armas de potencial quântico 
são as armas dominantes no mundo atualmente, seguidas 
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de perto pelo armamento de energia eletromagnética 
negativa.... Não podemos ter certeza de quantos países já 
têm o armamento de energia EMP negativa, mas são pelo 
menos cinco... Os EUA ainda estão bem atrasados..." [Fer 
De Lance, pg 4-5] 

Essa informação é surpreendente, e confirma a desesperada advertência 
do coronel Byron Weeks, feita em 5 de outubro de 2002. "A América 
queimará no fogo", ele diz, porque não tem os armamentos mais 
poderosos do mundo; não tem os armamentos para suportar as 
bravatas do presidente Bush, do Secretário de Defesa Rumsfeld e do 
Sub-secretário da Defesa Wolfowitz. 

Na verdade, desde 1985, quando a Rússia começou a testar seus novos 
armamentos, seus cientistas e militares fizeram vários testes 
contra aviões e mísseis, e observaram atentamente as reações 
americanas. O coronel Beardon disse: 

 "Novamente, a reação dos britânicos - e dos EUA também - foi 
conforme prevista. Novamente, MOSTRAMOS QUE NÃO 
SABÍAMOS NADA A RESPEITO DO ARMAMENTO ESCALAR 
ELETROMAGNÉTICO, E QUE NÃO RECONHECÍAMOS UM QUANDO 
ENCONTRÁVAMOS SEUS EFEITOS." [Fer De Lance, pg 271] 
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O coronel Weeks descreveu um determinado tipo de arma chamado 
DOMO DE TESLA. Neste ponto, vamos mostrar para você o que é um 
Domo de Tesla, como funciona, e por que é tão importante ter um deles 
no campo de batalha hoje. Você descobrirá que nenhuma frota deve 
partir se os cientistas não puderem empregar um DOMO DE TESLA 
eficiente; nenhum exército deve marchar e nenhuma força aérea deve 
ser acionada sem esse Domo. 

Como você pode ver com as informações na parte de baixo da gravura, 
essa é uma ilustração de um teste que o russos fizeram em 1986 sobre 
Atlanta, na Geórgia, durante um período de tempo não especificado. 
Vamos acompanhar a explicação detalhada do coronel Beardon: 

"Em 12 de novembro de 1986, os soviéticos chegaram a 
colocar um 'falso escudo' gigante sobre Atlanta, na 
Geórgia. Se o escudo tivesse sido real e não apenas de 
teste, os aviões e mísseis que estivessem voando para ele 
teriam explodido instantaneamente e sido destruídos. Esse 
modo - 'engarrafar' uma área de armas estratégicas - é 
útil para anular todo um sistema de lançamento 
estratégico de ICBMs (mísseis balísticos intercontinentais) 
ou uma grande base de bombardeiros, etc. Ela também 
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pode 'engarrafar' uma grande força-tarefa de um porta-
aviões no mar, incluindo os aviões e os mísseis 
Tomahawk, os tiros dos canhões navais, etc. Com um 
escudo real, os aviões ou mísseis voando para ele (de 
dentro ou de fora) explodem e são destruídos." [Fer De 
Lance, pg 135] 

 

 

Esse DOMO DE TESLA é absolutamente o armamento mais poderoso 
sobre os qual eu já ouvi falar! Se o presidente Bush mobilizar os navios, 
os aviões e os exércitos americanos sem um Domo de Tesla funcional, 
todas essas forças poderão ficar 'engarrafadas' defensivamente, ou 
poderão não atacar o inimigo como pensamos que vão fazer! Se 
qualquer avião, por exemplo, tentasse voar para fora do Domo de Tesla, 
explodiria e seria destruído. 
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Além disso, se a Rússia erigisse um DOMO DE TESLA sobre Bagdá, 
por exemplo, nenhuma das armas americanas poderia tocar a cidade! 
Você pode ver que qualquer sistema de armamentos hoje precisa se 
mover sob a proteção de um DOMO DE TESLA. Em outras palavras, o 
Domo sempre precisa se mover por cima e em torno dos navios, dos 
aviões e dos exércitos à medida que eles se deslocam até seu destino. 
Como você pode imaginar a partir dessa figura, um Domo pode ser 
criado para se mover continuamente e com a mesma velocidade que o 
avião, de modo que sempre o estará envolvendo. 

Novamente, podemos ver como essa arma pode ser usada de forma 
defensiva ou ofensiva. Se um Domo de Tesla for colocado em volta de 
aviões e se mover com eles, nenhuma força inimiga poderá destruí-los; 
da mesma foram, se o Domo de Tesla for erigido em volta de um alvo, 
nenhuma de nossas armas funcionará contra ele. 

Mas, então, as notícias ficam piores. Ao discutir os terríveis efeitos de 
um enorme DOMO DE TESLA, lemos: 

"Como mostrado... duas superfícies escalares hemisféricas 
são criadas, usando-se múltiplos transmissores de 
freqüência e expansões de séries de Fourier truncadas. A 
interferência dos dois hemisférios escalares cria um 
grande e brilhante núcleo hemisférico de energia 
eletromagnética comum. No núcleo, a densidade da 
energia é suficiente para levantar matéria Dirac do Dirac 
Sea do vácuo. O núcleo é assim preenchido com um 
plasma brilhante."  

"Esse núcleo pode ter várias centenas de quilômetros de 
diâmetro na base. A energia enorme que é requerida para 
formar esse núcleo de defesa é obtida por uma 'torneira 
de energia escalar' no núcleo derretido da própria Terra, 
como explicado anteriormente. No final de abril/início de 
maio de 1985, 27 dessas 'torneiras de energia' foram 
colocadas na Terra pelos soviéticos. Cada torneira é capaz 
de gerar explosões exotérmicas, explosões endotérmicas, 
modificar o clima, localizar e destruir submarinos 
submersos, detectar e destruir mísseis balísticos logo após 
o lançamento, detectar e destruir os bombardeiros 
estratégicos de longo alcance logo após a decolagem, etc." 

"De qualquer modo, o escudo Tesla gigante é útil contra 
qualquer tentativa de ataque... Não há a necessidade de 
discriminar verdadeiros veículos transportadores de ogivas 
de veículos falsos e despistadores, etc. Tudo o que estiver 
entrando no escudo é simplesmente 'limpo', 'esterilizado', 
ou destruído. O escudo pode cuidar dos mísseis balísticos 
de longo e de médio alcance e suas ogivas nucleares, 
bombardeiros estratégicos e suas bombas nucleares, 
mísseis cruzeiro e suas ogivas nucleares, veículos de 
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reentrada e suas ogivas, veículos despistadores, etc." [Fer 
De Lance, pg 258-9]  

 

PARA COMPREENDER PLENAMENTE AAA   AAABBBRRRAAANNNGGGÊÊÊNNNCCCIIIAAA   DDDAAA   
MMMEEENNNTTTIIIRRRAAA QUE O GOVERNO ESTÁ CONTANDO PARA NÓS, 
TEMOS SOMENTE DE LEMBRAR QUE ESTAMOS 
CONTINUAMENTE VENDO NOTÍCIAS DA FORÇA AÉREA 
FAZER TESTES PARA ATINGIR FISICAMENTE UM MÍSSIL 
USANDO OUTRO MÍSSIL, EM TESTES DE 'DEFESA CONTRA 
MÍSSEIS'! ESSES ASSIM-CHAMADOS TESTES - SE É QUE 
SÃO REALMENTE REALIZADOS - SÃO EXEMPLOS PERFEITOS 
DE PROPAGANDA! ESSES 'TESTES' SÃO SIMPLESMENTE 
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DESTINADOS A ESCONDER A VERDADEIRA NATUREZA DA 
TECNOLOGIA DE NÓS. 

Se nós estamos olhando para uma tecnologia que foi tornada 
irrelevante trinta anos atrás, e fomos levados a acreditar que é 
tecnologia de ponta, nunca veremos a existência da verdadeira 
tecnologia. E, quando formos atingidos por essa tecnologia no 
campo de batalha ou em nossas cidades, nunca saberemos o que 
nos matou! 

 

Lembre-se, até HAARP oferece uma DEFESA LIMITADA e 
relativamente primitiva contra os mísseis. Portanto, os militares e o 
governo sabem com certeza que estão mentindo para nós quando 
encenam esses testes de 'defesa contra mísseis', em que o choque de 
um míssil contra outro é supostamente o objetivo. 

ALGUMAS APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA DOS 

ARMAMENTOS ESCALARES 

Os transmissores russos podem carregar componentes escalares que, 
além dos ataques biológicos, podem ser usados para muitos outros 
propósitos, tais como: 

1. Influenciar ou controlar o clima. 
2. Fazer desviar as gigantescas correntes atmosféricas das camadas 

superiores da atmosfera. 
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3. Detectar, rastrear e destruir os mísseis logo após o 
lançamento deles. 

4. Detectar, rastrear e destruir os bombardeiros estratégicos e 
outros aviões. 

5. Atacar alvos de superfície terrestres e nos oceanos com grandes 
explosões eletromagnéticas aéreas: a explosão eletromagnética 
produz a bola de fogo, os efeitos térmicos e a onda da 
explosão DE UMA EXPLOSÃO NUCLEAR, mas sem a radiação 
nuclear e a contaminação radioativa decorrentes. Nota: Esse 
armamento escalar também produz a distintiva nuvem em forma 
de cogumelo que normalmente está associada somente com as 
armas nucleares. Portanto, as 'colunas de fumaça' citadas em 
Joel 2:30 podem ser produzidas por armas escalares, e não 
nucleares! 

6. Ataques na superfície terrestre e dos oceanos por grandes 
'explosões frias' em que os seres vivos congelam quase 
instantaneamente, deixando as instalações e os equipamentos 
intactos. Nota: Discutiremos esse assunto em um artigo 
posterior, pois nem o tempo nem o espaço nos permitem abordar 
esse assunto aqui. 

7. Atacar alvos de superfície terrestre e nos oceanos por meio de 
várias perturbações eletromagnéticas severas, para que todos os 
equipamentos eletrônicos entrem em pane. Nota: O armamento 
escalar pode destruir os sistemas eletromagnéticos mesmo se 
eles tiverem sido 'robustecidos'! 

8. Atacar o pessoal em terra e no mar por meio da destruição direta 
de seus sistemas nervosos com uma forte energia 
eletromagnética induzida internamente. 

9. Prejudicar o funcionamento de instalações distantes, dos 
equipamentos, ou do pessoal, ou destruir as plantações em 
grandes áreas por meio de frio intenso ou calor excessivo, 
e até mesmo provocar uma surpreendente oscilação entre os 
dois. 

10. Causar terremotos distantes em uma zona de falha distante 
depositando energia nas rochas ali, fazendo aumentar a tensão 
(estresse) nas placas até que ocorra uma movimentação na zona 
de falha. Nota: O autor de Nova Era Bill Cooper observa que, 
durante o período de tempo de pânico planejado, a cidade de Los 
Angeles será atingida por um terremoto devastador de 9 graus. 
Agora, pelo menos sabemos de onde virá esse terremoto! 

11. Causar grandes e anômalas movimentações das placas tectônicas 
de uma grande área, depositando e extraindo energia de áreas 
alternadas, causando uma deformação na grande placa rochosa. 
Nota: Albert Einstein observou que todo o continente norte-
americano poderia ser deformado, fazendo-o submergir nos 
oceanos, usando-se dispositivos nucleares posicionados nas 
linhas de falha corretas em todo o continente. 

12. Criar uma grade de interferência na água para que os submarinos 
submersos possam ser detectados, rastreados e destruídos, antes 
que seus mísseis sejam disparados. Nota: Isso significa que 
todos os sofisticados e caros submarinos serão totalmente 
neutralizados! Lembre-se, a razão por que os EUA aumentaram 
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drasticamente sua dependência dos submarinos foi por que eles 
eram indetectáveis! 

13.Atacar navios e forças-tarefa pela água, atravessando seus 
cascos, sem aviso. 

14.Atacar silos de mísseis e sítios de armazéns nucleares 
'antes do lançamento', diretamente pela própria terra. 

15.Iniciar a explosão nuclear completa de ogivas nucleares do 
tipo implosão a bordo dos mísseis nas estações de batalha. 

16.Iniciar a explosão nuclear completa de ogivas do tipo 
implosão em sítios de armazenamento e em reserva 
pronta. 

 

 

17. Destruir minas marítimas e sensores submersos, incluindo até 
'campos' inteiros. 

18. Detectar e destruir torpedos hostis, mísseis antinavios e 
anti-submarinos e munições e cargas anti-submarinos 
lançadas. Nota: Essas capacidades nos números 15-18 
significam que os armamentos escalares podem quase 
instantânea e simultaneamente explodir todas as ogivas 
nucleares e convencionais no arsenal americano em todo o 
mundo. Em um momento, no piscar dos olhos, os EUA poderão 
se tornar impotentes. 

19. Interferir no aterramento elétrico de sistemas de geração e de 
distribuição de energia elétrica distantes para que o sistema falhe 
de forma catastrófica.  

 

20. Interferir no aterramento elétrico de sistemas de produção de 
energia elétrica distantes para que os transmissores de rádio e de 
televisão, as redes de energia, e as fiações complexas em 
edifícios e instalações irradiem um componente de onda escalar, 
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ou um sinal complexo desejado, nos equipamentos e nas 
pessoas. 

O tenente-coronel Beardon então conclui solenemente: 

"Resumindo, os complexos do transmissor Pica-pau 
(ESCALAR) e outros armamentos eletromagnéticos 
associados são mais úteis nas grandes missões requeridas 
na guerra." [Fer De Lance, índice] 

Em outras palavras, todo sistema de armamento que os EUA 
arduamente enviaram à guerra e os homens e mulheres que devem 
operá-los, estão em grande risco de total aniquilação por um sistema de 
armamentos que os EUA ainda não usam, pelo menos não de forma 
eficiente. Ouça o coronel Weeks novamente: 

"ESTAMOS MAIS FRACOS AGORA DO QUE NUNCA 
ANTES. As bravatas de Bush são vazias, e mesmo se 
tivermos o canhão de Tesla, a Rússia e a China 
também os têm, e a Rússia tem as armas escalares 
eletromagnéticas há mais tempo - tempo o 
suficiente para ter testado e experimentado várias 
formas delas diversas vezes. Embora evidentemente 
tenhamos algumas armas HAARP, o físico e tenente-
coronel Thomas Bearden diz que não temos muitas, 
e nosso armamento escalar ainda não está pronto 
para ser usado de forma eficiente..." 

MAS E AS SUPERARMAS AMERICANAS? 

Neste ponto, você provavelmente está protestando e dizendo, “Mas os 
EUA desenvolvem suas próprias superarmas”! Elas podem não ser 
exatamente armas escalares, mas são novas, e também são terríveis e 
podem contrabalançar esses sistemas de armamentos escalares. O 
coronel Beardon responde a essa questão. 

"Temos radares terrestres, interceptores 
endoatmosféricos, interceptores exoatmosféricos, 
sensores aéreos, sensores colocados no espaço, 
interceptores de propulsão química, pistolas 
eletromagnéticas, armas de feixe de partículas, lasers de 
alta energia, amarrados todos juntos por sistemas maciços 
de controle e de comando... Sistemas maciços. Maravilhas 
eletromagnéticas. Lasers nucleares de poder 
surpreendente. Talvez até lasers de raios-X e de raios 
gama. Armas de radiofreqüência de energia dirigida. 
Railguns estupendos. Sensores em toda a parte. Redes 
gigantes de comunicações. Bancos de computadores e 
sistemas de controle." 
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"E tudo isso está vulnerável aos armamentos de 
interferômetro eletromagnético. 'Radares' 
eletromagnéticos escalares gigantes podem simplesmente 
passar por tudo isso como uma foice pelo meio do feno." 
[Ibidem, pg. 331] 

E os armamentos escalares americanos?  

"Nosso armamento escalar ainda não está pronto para ser 
utilizado de forma eficiente." 

OOO   IIIMMMPPPEEERRRAAADDDOOORRR   BBBUUUSSSHHH   EEESSSTTTÁÁÁ   NNNUUU!!!   

PPPOOORRR   QQQUUUEEE   AAAIIINNNDDDAAA   EEESSSTTTAAAMMMOOOSSS   VVVIIIVVVOOOSSS???   

Os russos aparentemente fizeram seu grande avanço inovador no início 
dos 1960, durante o tempo do premiê Kruschev. Com base nessa grande 
inovação, Kruschev se orgulhava que a Rússia possuía armas fantásticas 
que revolucionariam a guerra conforme o mundo a conhecia; o 
arrogante governo americano e a imprensa igualmente arrogante 
ignoraram essas afirmações, considerando-as meras propagandas. 

Nesse tempo, Kruschev também bateu com seu sapato na mesa nas 
Nações Unidas e ameaçou, "Vamos enterrar vocês!" 

EM 1963, A TECNOLOGIA ESCALAR SOVIÉTICA INTERFERIU 
TANTO COM OS CONTROLES DO SUBMARINO “US THRESHER” 
QUE ELE AFUNDOU. [Fer De Lance, pg. 12] 

Em 1985-6, os soviéticos começaram a finalizar seus 
armamentos e a torná-los mais sofisticados. Eles aperfeiçoaram 
muitas das capacidades relacionadas anteriormente, derrubando aviões 
em pleno vôo com seus testes. Cada vez, após o 'acidente', os serviços 
de Inteligência deles ouviam atentamente as reações dos militares 
americanos para ver se tinham alguma indicação do que tinha feito o 
avião cair; os americanos nunca suspeitaram de nada.  

Durante os anos 1990, os russos continuaram a aperfeiçoar sua 
tecnologia inovadora, criando as armas do Potencial Quântico e Energia 
Eletromagnética Negativa, cada uma das quais será tratada em um 
artigo separado futuramente. Portanto, quando o coronel Weeks 
menciona o fato que a comunidade científica americana ainda não 
empregou eficientemente as armas escalares, está dizendo que ela ainda 
não empregou as armas escalares de primeira geração! Os russos estão 
bem além da primeira geração e estão agora pelo menos na terceira 
geração desse armamento. 

Os russos podem eficientemente destruir os EUA e a Grã-Bretanha e ao 
mesmo tempo sofrer pouco ou nenhum dano! Apenas para garantir que 
sobreviverão se algumas das armas americanas tiverem a sorte de 
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penetrar no Domo de Tesla deles, os russos criaram um sofisticadíssimo 
programa de abrigo civil contra bombardeiros; na semana passada, os 
informes de notícia indicaram que a Rússia está realizando exercícios de 
tempo de guerra com sua população civil, enquanto que os chineses 
estão pela primeira vez realizando exercícios de simulação de ataques 
aéreos.  

Por que ainda estamos vivos? 

OS LEOPARDOS NÃO MUDAM SUAS PINTAS 

A maioria das pessoas acredita que o comunismo está morto; 
NADA PODERIA ESTAR MAIS LONGE DA VERDADE! 

O atual presidente russo, PUTIN, é um antigo oficial da KGB que 
simplesmente vestiu um novo paletó, um paletó no estilo ocidental. O 
cargo dele não se chama mais "premiê", mas "presidente", pois assim 
ele soa mais ocidental, menos comunista e, portanto, não ameaçador. 
Mas, dentro de Putin ainda bate o velho coração comunista, esse 
coração ainda anela pelo dia em que o comunismo russo governará o 
mundo, com o capitalismo ocidental caído em ruínas fumegantes. 

O comunismo chinês está vivo e bem de saúde, e poucas pessoas estão 
enganadas com relação à sua verdadeira natureza. Alguns de seus 
generais já chegaram a ameaçar que, se os EUA enviarem sua Marinha 
para defender Taiwan, a China aniquilará essa força naval. Agora que 
sabemos que a China tem armamentos escalares de primeira e segunda 
geração, podemos apreciar a validade dessa ameaça! 

O espírito comunista governa a Rússia e China hoje, e ambas estão 
armadas com armas que não podem ser neutralizadas! 

Então, por que ainda estamos vivos? 

Uma das grandes surpresas para mim quando eu estava contemplando 
as ramificações desse conhecimento era concernente a Mikhail 
Gorbachev, que ascendeu ao cargo de premiê soviético em 1985. 
GORBACHEV era um jovem e enérgico premiê que agia como se tivesse 
planos para a moribunda União Soviética. Ele deve ter estado pouco 
tempo no cargo quando foi apresentado aos novos armamentos russos, 
chamados Armamentos Escalares, se não os conhecia antes nos cargos 
anteriores que ocupou. Ele deve ter ficado entusiasmado ao ver as 
capacidades desse novo sistema de armamentos, um sistema que 
deixava as potências ocidentais abertas para a aniquilação. Pela primeira 
vez, os soviéticos podiam aniquilar o Ocidente sem temer que também 
fossem aniquilados. Não somente a população no mundo ocidental não 
compreendia as inovações que os soviéticos tinham alcançado, mas os 
governos ocidentais e seus serviços de Inteligência também não tinham 
pista alguma que os soviéticos tinham alcançado essa inovação de 
ruptura. 
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Gorbachev será para sempre lembrado como o carniceiro do 
Afeganistão, pois levou as tropas russas a uma guerra em que esse 
novo sistema de armamentos foi testado, mas uma guerra em que a 
Rússia fez aparentar que estava sendo derrotada e tinha de se 
retirar como um cachorrinho com o rabo entre as pernas! 
DEZENAS DE MILHARES DE AFEGÃOS MORRERAM OU FICARAM 
FERIDOS DIANTE DESSE FABULOSO NOVO ARMAMENTO. 

Como Gorbachev tinha esse tipo de coração de carniceiro, por que não 
usou essas armas para se tornar o primeiro Ditador do Mundo? 

Mais ainda ao ponto, por que Gorbachev seguiu o Plano dos Illuminati de 
desmantelar a União Soviética de forma a criar o plano de 
Reorganização em Dez Supernações, no qual a Rússia tornou-se parte 
da supernação número 5? 

Gorbachev humildemente deixou a posição militar mais poderosa 
no mundo - armado com armas inimagináveis - para se tornar o porta-
voz da NOVA ORDEM MUNDIAL, quando poderia ter aniquilado seus 
oponentes ocidentais e se tornado o GGGOOOVVVEEERRRNNNAAANNNTTTEEE   SSSUUUPPPRRREEEMMMOOO   DDDOOO   
MMMUUUNNNDDDOOO! Quando Gorbachev humildemente seguiu o plano dos 
Illuminati, desafiou a natureza humana - naturalmente ímpia - E A 
DOUTRINA FUNDAMENTAL DO COMUNISMO, à qual ele era 
totalmente dedicado. Suas ações não fazem absolutamente sentido 
algum, pelo menos na superfície. 

Por que ainda estamos vivos? 

  DEUS ESTÁ NO COMANDO DA HISTORIA 

Se a União Soviética tivesse usado seus novos armamentos escalares 
para aniquilar os países ocidentais: 

1. O mundo não teria sido reorganizado sob o comando das dez 
supernações européias. 

2. A Europa Ocidental não teria se tornado a supernação 
número 2 desse plano, restaurando assim O ANTIGO 
IMPÉRIO ROMANO. SERÁ DESSE IMPÉRIO QUE O 
ANTICRISTO SURGIRÁ.   

3. O MICROCHIP ou microcircuito implantável em seres humanos 
ainda não estava pronto em 1985, ou em 1995, mas está 
pronto agora. O desenvolvimento do sinal da besta teria 
sido interrompido, talvez de forma permanente. 

4. A religião ecumênica, que está atraindo todas as falsas 
religiões do mundo - incluíndo o protestantismo apóstata - 
em uma Religião do Mundo Unificado, que servirá ao Anticristo e 
ao Falso Profeta, ainda não teria se desenvolvido. Somente 
hoje é que o movimento religioso ecumênico amadureceu até o 
ponto em que pode se unir agora sob esse estandarte da Religão 
do Mundo Unificado. 
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5. Os sistemas de informática não eram sofisticados o suficiente 
antes do Bug do Milênio, na passagem de 1999 para o ano 2000 
para que pudessem realizar todas as transações financeiras de tal 
modo que as transações de compra e venda pudessem ser 
controladas pelos computadores por meio de um microcircuito 
implantável nas pessoas. O medo do Bug do Milênio forçou todos 
os governos do mundo a atualizarem seus sistemas de 
informática. 

6. A economia mundial ainda não tinha ainda crescido até a 
Economia Globalizada que existe hoje. Esforços tremendos 
têm sido feitos para globalizar cada aspecto da economia para 
que o Anticristo possa controlá-la e levá-la até o ponto em que 
"ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o 
sinal." [Apocalipse 13:17] 

7. A pregação do evangelho em todo o mundo fez grandes avanços 
desde 1985. Usando os computadores, o rádio, a televisão e a 
Internet, a semente do evangelho tem sido propagada mais do 
que em qualquer outro tempo na história. Grandes avanços têm 
sido feitos na tradução da Bíblia para novas línguas, alcançando 
pessoas que nunca antes tinham ouvido o evangelho. Lembre-se 
das palavras proféticas de Jesus Cristo: 

"E este evangelho do reino será pregado em 
todo o mundo, em testemunho a todas as 
nações, e então virá o fim." [Mateus 24:14] 

8. A entrada do Anticristo na cena mundial teria sido evitada, porque a 
Rússia estaria governando seu poleiro global com mão de ferro, apoiada 
por forças militares equipadas com armamentos inimagináveis pela 
humanidade. 

Sem dúvida alguma você pode pensar a respeito de muitos outros 
exemplos em que, no ano de 1985,  a cena mundial não estava 
preparada para o cumprimento das profecias...mas s parece pronta 
agora.  

Se Gorbachev tivesse lançado uma guerra de aniquilação em vez de 
seguir humildemente o plano dos Illuminati de dissolver a URSS, não 
teria sido possível a implantação do governo mundial do Anticristo. 

Como foi que Deus impediu um ataque liderado por Gorbachev no fim da 
década de 80? Como impediu Boris Yeltsin de se tornar o governante do 
mundo, e como está impedindo que Putin lance essa guerra antes do 
aparecimento do Anticristo? A resposta é ao mesmo tempo profunda e 
surpreendentemente reveladora. Uma vez que você compreender esse 
princípio, sua fé nas profecias bíblias e no Deus que as proferiu 
aumentará exponencialmente! 

A resposta está em Apocalipse 17:17: "Porque Deus tem posto em 
seus corações, que cumpram o seu intento, e tenham uma 
mesma idéia, e que dêem à besta o seu reino, até que se 
cumpram as palavras de Deus."  
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O próprio Jesus Cristo tem evitado que os russos usem essa tremenda 
vantagem tecnológica contra os EUA, protegendo-os da aniquilação, para 
que o cenário possa amadurecer e as profecias bíblicas possam ser 
cumpridas. A disposição humilde de Gorbachev de atuar em harmonia 
para seguir o plano dos Illuminati para dissolver a URSS, embora tivesse 
o poder para tomar o controle global para si mesmo, demonstra 
conclusivamente que Deus colocou Seu plano nas mentes de Gorbachev, 
de Yeltsin e de Putin - para continuarem a agir como soldados leais dos 
Illuminati, embora suas forças armadas tenham a capacidade 
inquestionável de tomar o controle do mundo. 

Além disso, Deus colocou essa idéia nas mentes desses líderes russos e 
chineses de hoje, para que atuem em harmonia para permitir o 
aparecimento da besta. Esses líderes continuarão a atuar dessa maneira 
"até que se cumpram as palavras de Deus." 

CONCLUSÃO 

Aqui está a lição tremendamente emocionante deste artigo: Se Deus 
implantou o conceito nas mentes desses líderes russos, para que 
humildemente continuem seguindo o plano dos Illuminati de 
organizar o mundo para que o Anticristo possa aparecer, você 
não acha que Ele certamente agirá para garantir que todos os 
outros detalhes de Seu plano sejam cumpridos? É claro que sim! 
Essa revelação tem me entusiasmado grandemente, pois compreendo 
que Jesus Cristo está com o controle de tudo, até ao ponto de suplantar 
as emoções e os processos mentais perversos dos homens. 

Se seus caminhos não estão retos diante do Senhor Jesus Cristo, você 
não deve mais perder tempo, porque O "INIMIGO DE NOSSAS 
ALMAS" DEU AOS REGIMES MAIS CORRUPTOS E SANGÜINÁRIOS 
QUE O MUNDO JÁ VIU - O RUSSO E O CHINÊS - OS SISTEMAS DE 
ARMAMENTOS COM OS QUAIS PODERÃO DESTRUIR QUALQUER 
PAÍS QUE SE ATREVER A SE COLOCAR EM SEUS CAMINHOS. 

PAÍSES QUE NÃO POSSUEM ARMAMENTO ESCALAR: 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - O que acontecerá com os EUA? 
Uma grande pista é encontrada na realidade que, em 1776, os PAIS 
FUNDADORES OCULTISTAS dos Estados Unidos foram 
enfaticamente instruídos por seus espíritos-guia demoníacos que o 
verdadeiro símbolo nacional dos EUA deveria ser a ave Fênix, aquele 
pássaro mítico que voluntariamente morre quando chega sua hora, 
queimando nas chamas; das cinzas renasce uma nova Fênix. Levado à 
sua conclusão extrema, esse simbolismo significa que, no momento 
certo da história mundial, os EUA deverão ser destruídos pelo fogo, e, a 
partir das suas cinzas surgirá a Nova Ordem Mundial. 

Os EUA foram designados pelos pelos “demoníacos espíritos-guia” para 
serem destruídos e  queimarem nas chamas como a ave FÊNIX. 
Poderia a falta do ARMAMENTO ESCALAR ter um papel decisivo 
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nesse plano? Poderia, o fato que os cientistas e líderes políticos 
americanos nunca terem achado apropriado desenvolver esse 
tipo de armamento, ter sido uma forma proposital de ocasionar a 
destruição dos EUA?   

Mais do que nunca, os tempos são trabalhosos, e precisamos nos apegar 
a Jesus Cristo como nunca antes! 

PAÍSES QUE POSSUEM O ARMAMENTO ESCALAR: 

ISRAEL - Recebeu o papel proeminente em todo o período do fim dos 
tempos e recebará Jesus como o seu longamente aguardado Messias, 
quando Ele retornar nas nuvens com grande glória. [Zacarias 12:9; 
Apocalipse 19:11-21] 

Durante esse período de tempo, Deus usará Israel como seu 
instrumento de indignação e julgamento sobre as nações que estiverem 
em volta dele. Veja: 

1. "Congregarei todas as nações, e as farei descer ao 
vale de Jeosafá; e ali com elas entrarei em juízo..." 
[Joel 3:2]  

O Vale de Jeosafá é um termo genérico que representa a região do  vale 
de ARMAGEDOM. Deus então diz o tipo de julgamento que executará 
neste lugar (sexta e sétima taças da ira de Deus 

2. "Proclamai isto entre os gentios; preparai a 
guerra, suscitai os fortes; cheguem-se, subam todos 
os homens de guerra. Forjai espadas das vossas 
enxadas, e lanças das vossas foices; diga o fraco: Eu 
sou forte. Ajuntai-vos, e vinde, todos os gentios em 
redor, e congregai-vos. Ó SENHOR, faze descer ali os 
teus fortes; suscitem-se os gentios, e subam ao vale 
de Jeosafá; pois ali me assentarei para julgar todos 
os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está 
madura a seara; vinde, descei, porque o lagar está 
cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a 
sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale 
da decisão; porque o dia do SENHOR está perto, no 
vale da decisão." [Joel 3:9-14] 
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EUROPA OCIDENTAL - De acordo com Daniel 9:27, o Anticristo virá 
de um IMPÉRIO ROMANO RESTAURADO. ESSE IMPÉRIO É A 
EUROPA OCIDENTAL, atualmente a segunda maior superpotência no 
mundo.  
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RÚSSIA - Deus prediz que a Rússia tomará parte numa invasão contra 
Israel no fim dos tempos; essa invasão é especificada em Ezequiel 38 e 
39. Essa invasão será uma operação muito grande e será executada à 
vista de todos os satélites modernos. Portanto, será uma operação 
assistida por todo o mundo. Todos saberão que a UNIÃO EUROPÉIA 
estará contando com a Rússia quando estiver a caminho  de destruir 
Israel; portanto, sabemos que os EUA, o aliado tradicional de Israel, 
terão sido removidos ou neutralizados antes da União Européia, 
juntamente com a Rússia, enviar suas tropas par iniciar seu ataque. 

CHINA - Os eruditos modernos da Bíblia reconhecem que os chineses 
são os "reis do oriente" que atravessarão o rio Eufrates, que ficará 
seco, conforme Apocalipse 16:12.   

A CHINA FINALMENTE COMPLETOU A CONSTRUÇÃO DE UM 
ESTRADA INDO DA CHINA CENTRAL, passando pela Caxemira, 
pelo meio do Paquistão, pelo Afeganistão, E INDO ATÉ O IRÃ; 
essa estrada será usada para o transporte do imenso exército 
que a China enviará ao Oriente Médio para travar a batalha de 
Armagedom.  
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UUUMMMAAA   VVVIIISSSÃÃÃOOO   TTTEEENNNEEEBBBRRROOOSSSAAA   DDDAAA   TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGIIIAAA   

DDDEEE   CCCOOONNNTTTRRROOOLLLEEE   DDDOOO   CCCLLLIIIMMMAAA      

O ARMAMENTO HAARP 

Uma compreensão básica sobre uma tecnologia que poderá ser utilizada 
pelo Anticristo para operar sinais e maravilhas e causar estupendas 

destruições durante a Tribulação. 

A Nova Ordem Mundial está chegando! Você está preparado?  

Compreendendo o que realmente é essa Nova Ordem Mundial, e 
como está sendo implementada gradualmente, você poderá ver o 

progresso dela nas notícias do dia a dia!! 

Após ler nossos artigos, você nunca mais verá as notícias da 
mesma forma 

Agora você está com a  
THE CUTTING EDGE 
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A idéia que está por trás do Controle do Clima é simples, quando você 
pensa de forma simples. Quando presencia um forte temporal, com 
muitos relâmpagos e trovões, qual fato o deixa mais intrigado? Você não 
fica impressionado com a poderosa exibição de descarga de energia? A  

 

energia é o ingrediente básico que está por trás das 
tempestades. Portanto, você precisa acreditar que, talvez, se a energia 
for o fator externo dominante em todos os tipos de tempestades, então 
pode ser também o fator-chave para a criação delas. 

ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA  

Assim, quanta energia é necessária para criar e depois direcionar as 
tempestades? A resposta a essa pergunta depende de muitos fatores, mas 

vamos lhe dizer quanta capacidade foi construída na recente central de 
transmissão de energia criada no remoto Alasca. Essas torres de transmissão 
de energia não são torres típicas, pois foram projetadas para gerar energia de 

um modo tal que ela é irradiada na ionosfera em uma quantidade imensa. 

"O projeto de trinta milhões de dólares do Pentágono, eufemisticamente 
chamado de HAARP (High Frequency Active Auroral Research) é feito 
para projetar mais de 1.7 GW (gigawatts) de energia radiada na 
ionosfera - a camada eletricamente carregada que está acima da 
atmosfera da Terra. Basicamente, o aparelho é o inverso de um 
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radiotelescópio - apenas transmite em vez de receber. Ele 'faz ferver a 
parte superior da atmosfera'. Após aquecer e interferir com a ionosfera, 
as radiações são refletidas de volta para a Terra, formando longas ondas 
que penetram em nossos corpos, no solo e nos oceanos." [Angels Don't 
Play This HAARP, pg 8] 

Permitamos que o Dr. Begich explique esse conceito: 

"... o invento propicia a capacidade de colocar quantidades 
sem precedentes de energia na atmosfera da Terra em 
locais estratégicos e manter o nível de injeção, 
particularmente se o pulso aleatório for empregado, de 
uma maneira muito mais precisa e melhor controlada que 
até aqui realizada pela arte anterior..." [pg 28] 

"... o objetivo é aprender como manipular a ionosfera em 
uma escala muito maior do que a União Soviética pôde 
fazer com suas instalações similares. HAARP seria o maior 
aquecedor ionosférico no mundo, localizado em uma 
latitude mais favorável para colocar a invenção de 
Eastlund em prática." [pg 29] 

Além disso, a partir dessa latitude ao norte, a energia poderia ser 
direcionada à ionosfera para que fosse refletida de volta para a Terra 
exatamente onde os cientistas querem que ela caia. O segredo é 
aprender como e onde direcioná-la para atingir a Terra onde eles 
querem que ela caia, criando o tipo de desastre ou condição climática 
que desejarem. 

Em resumo, esse é o núcleo do conhecimento adquirido recentemente 
para controlar o clima. Derramando energia medida que foi focada em 
certas partes da ionosfera, os cientistas podem criar todos os tipos de 
tempestades, como furacões, chuvas fortes, inundações, tornados e 
seca. No artigo N1118, "UN Treaty Proves Weather Control is Real", 
citamos artigos publicados na imprensa que informaram que a Malásia 
contratou um empresa russa de Modificação do Clima para criar um 
furacão que fosse direcionado bem perto para limpar a poluição 
atmosférica das cidades malaias sem realmente vir até a terra e causar 
devastação. Essa companhia russa forneceu a solução e a Malásia 
limpou seus ares. 

Nossas fontes de informações também nos dizem que não somente 
furacões podem ser criados, mas podem ser desmantelados se os 
cientistas desejarem. E, eles certamente podem ser levados ao oceano 
exatamente como dirigimos nossos carros nas estradas. Portanto, 
precisamos perguntar por que os cientistas americanos permitem que 
um número sem precedentes de furacões, como o Andrew, venham ao 
continente? Por que os cientistas estão permitindo grandes danos e 
perdas de vidas nas recentes tempestades sem precedentes, se têm a 
capacidade de manter essas tempestades longe de nós? 

O governo não tem nossos melhores interesses em vista? 
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Mantenha essa idéia em mente ao examinarmos outros aspectos dessa 
tecnologia HAARP que está lançando uma enorme quantidade de energia 
na camada superior da atmosfera. Os pesquisadores rapidamente 
descobriram que essa tecnologia poderia ser usada de outras formas 
que não apenas para controlar o clima. Descobriram que tinham 
tropeçado em uma ARMA que poderia ser utilizada de forma 
muitíssimo eficiente, para destruir, destruir e destruir, sem que a vasta 
maioria da população mundial saiba o que está acontecendo com ela. 
Afinal, a maior parte das pessoas hoje ainda acredita que o controle do 
clima básico do planeta esteja fora do alcance da humanidade. 

Os cristãos acreditam que Deus pode controlar o tempo, e encontram 
grande conforto nessa crença. Afinal, sabemos que a Terra e um planeta 
pequeno movendo-se no vácuo de um espaço frio e inóspito a mais de 
100.000 Km/h. A maioria de nós instintivamente sabe que somente 
podemos confiar em um Deus Onipotente e Sábio que controla os 
sistemas básicos de operação do planeta Terra. Se imaginarmos que o 
homem, com toda sua inerente iniqüidade, puder tomar o controle dos 
sistemas básicos de operação da Terra, todo o planeta poderá ser 
arruinado pela deliberada impiedade humana ou por sua falta de 
compreensão do poder que ele agora tem em suas mãos, e veríamos o 
pânico em uma escala nunca imaginada antes! A Terra poderia ser 
destruída e tornar-se inóspita para a vida humana se erros fossem 
cometidos acidentalmente. 

Os cientistas e autores de Nova Era que escreveram o livro Angels Don't 
Play This HAARP estão preocupados exatamente com esse tipo de dano 
acidental à Terra. Estão preocupados que os seguintes danos possam ser 
feitos à Terra, alguns dos quais poderiam tornar o planeta desabitado. 
Se você é um cristão que crê literalmente nas Escrituras, sabe que Deus 
nunca permitirá que a Terra se torne desabitada, pois não permitirá que 
o homem destrua completamente aquilo que ele criou e declarou bom. 

Entretanto, também sabemos que o livro do Apocalipse prevê uma 
destruição sem precedentes que Deus ordena ou permite, para "destruir 
os pecadores" [Isaías 13:9-13].  

Estamos muito interessados no fato que muitos dos "sinais e maravilhas" 
do Anticristo possam ser encenados por meio da tecnologia HAARP. Além 
disso, muitos dos atos físicos de julgamento contidos no livro de 
Apocalipse e em passagens paralelas nos profetas do Antigo 
Testamento, poderão ser criadas por meio dessa tecnologia HAARP. 

Dado o coração desesperadamente corrupto do homem, talvez o maior 
estrago possível seria Deus permitir que o homem obtenha capacidade e 
poder sem precedentes em suas mãos. 

Achamos muito interessante que o fraseado de Deus no Apocalipse 
parece apoiar essa interpretação que Deus permitirá que o homem 
detenha poder tecnológico que possa usar contra os outros homens, de 
acordo com a malignididade de seu coração. Veja o fraseado em 
algumas dessas passagens. A palavra 'dado' em cada um destes versos 
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é o item G1325, "didomi" na Concordância de Strong, o que signfica 
'dar', 'conceder', ou 'receber'. Em outras palavras, estas Escrituras estão 
dizendo que Deus permitirá que os homens do Anticristo recebam 
capacidade que nunca possuíram antes. Essas capacidades serão então 
usadas para trazer o julgamento de Deus sobre a população rebelde da 
Terra. 

• Apocalipse 6:4 - Essa passagem fala sobre o primeiro cavaleiro 
que cavalga após o aparecimento do Anticristo, simbolizando seu 
aparecimento na Terra. "E saiu outro cavalo, vermelho; e ao que 
estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e 
que se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma grande 
espada." Nesse caso, a humanidade receberá a capacidade de 
envolver os habitantes da Terra em uma guerra sem 
precedentes. 

• Apocalipse 6:8 - Essa passagem diz que os homens receberão 
uma capacidade de matar uns aos outros de uma forma sem 
precedentes. "E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava 
assentado sobre ele tinha por nome Morte; e o inferno o seguia; 
e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com 
espada, e com fome e com peste, e com as feras da terra." 
- Demonstraremos que a tecnologia HAARP pode oferecer esse 
tipo de arma aos moradores da Terra. 

• Apocalipse 13:5 - O Anticristo recebe uma capacidade sem 
precedentes de Deus para reinar com um nível de malignidade e 
audácia nunca visto antes na história. "E foi-lhe dada uma boca, 
para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-lhe poder 
para agir por quarenta e dois meses." Embora HAARP não possa 
dar ao Anticristo essa boca para proferir blasfêmias, dar-lhe-á a 
capacidade de projetar seus discursos para todo o mundo, e as 
pessoas poderão ver a imagem dele refletida no céu, falando com 
elas em seu próprio idioma! 

• Apocalipse 13:7 - O Anticristo recebe o poder de matar os 
santos de Deus. "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e 
vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e 
nação." Acho altamente instrutivo que a mesma capacidade sem 
precedentes que o Anticristo receberá para governar a 
humanidade e matar os santos de Deus é o mesmo tipo de 
capacidade tecnológica sem precedentes que Deus dará ao 
homem nessas outras passagens. 

• Apocalipse 16:8-9 - HAARP pode criar esse flagelo do grande 
ardor do sol! "E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e 
foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os 
homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o 
nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas; e não se 
arrependeram para lhe darem glória." Acho muito instrutivo que, 
embora a última parte dessa passagem diga que Deus retém 
poder sobre essa pragas, a primeira parte da passagem diz que 
Deus "dará" aos homens ímpios poderes sem precedentes por 
meio dos quais os outros homens serão julgados! Em outras 
palavras, embora Deus permitirá que Satanás revele novas 
capacidades aos cientistas humanos para infligir morte e 
sofrimentos aos homens ímpios, Deus reterá o controle final. 
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Agora, vamos examinar algumas das preocupações desses cientistas de 
Nova Era a respeito do dano que HAARP poderá infligir à Terra. Essa 
tecnologia pode: 

• Criar terremotos quando e onde forem desejados na Terra. [pg 
18, 26, falam sobre o uso de HAARP para criar terremotos. 
Entretanto, as forças armadas americanas descobriram 
acidentalmente como criar terremotos usando uma tecnologia 
ligeiramente diferente. Veja a descrição de um terremoto 
causado na página 47] "Os engenheiros tentaram substituir uma 
seção 10x40 Km da ionosfera com um "escudo de 
telecomunicações" de 350.000 agulhas de cobre lançadas em 
órbita... quando os militares enviaram uma faixa de pequenos 
fios de cobre para a atmosfera para orbitar o planeta de modo a 
'refletir as ondas de rádio e tornar a recepção mais clara', 
tivemos o terremoto de 8.5 graus no Alasca e o Chile perdeu uma 
boa parte da sua região costeira. Aquela faixa de fios de cobre 
interferiu com o campo magnético da Terra." 

• Manipular os sistemas climáticos globais, alterando os padrões do 
tempo, a incidência de chuvas, ou secas. [pg 19,26] 

• Fazer a Terra sair de seu ciclo normal de rotação. [pg 21] 
• Redirecionar as correntes de ar na atmosfera [pg 34, 39] 
• Redirecionar o fluxo de Electrojet Stream [pg 41] 
• Magnificar e focalizar a luz solar, um efeito chamado de 

skybusting [pg 35] Esse processo poderia provocar buracos nas 
camadas protetoras de ozônio, permitindo assim que uma luz 
solar intensa atravesse a atmosfera e provoque queimaduras 
graves nas pessoas [pg 57]. Leia Apocalipse 16:8, citado 
anteriormente. 

• Controle da mente. [pg 17-18,26] Usando o bombardeio de ondas 
de freqüência extremamente baixas, na mesma faixa de 
freqüência que o cérebro humano opera, você pode mudar os 
pensamentos e emoções de uma pessoa. Deus nos ajude quando 
e se os homens ímpios aperfeiçoarem esse tipo de armamento! 

• HAARP pode criar explosões da mesma magnitude de uma bomba 
nuclear, mas sem a radiação! [pg 38, 62]. Esse processo está 
protegido pela patente 4.873.928. Essa poderia ser a "grande 
espada" portada por uma das forças do Anticristo em Apocalipse 
6:4. Como essa arma, seria possível atacar alvos com grandes 
explosões, mas sem lançar mísseis com ogivas nucleares, ou usar 
aviões, ou porta-aviões!! Essa descoberta poderá tornar todos as 
estratégias militares sobre como se defender de um ataque 
inimigo totalmente inúteis. 

Subitamente, tenho algumas idéias luminosas! Compreendo por que os 
negociadores russos e norte-americanos puderam chegar a um acordo 
sobre a destruição de tantas ogivas e mísseis nucleares. Cada lado até 
mesmo permitiu que equipes de inspeção supervisionassem a destruição 
das ogivas e mísseis do outro. O mundo sentiu-se muito mais seguro. 

Entretanto, as ogivas nucleares transportadas por mísseis estão 
obsoletas!! Se ambos os lados podem criar explosões da mesma 
magnitude de uma bomba nuclear sem criar radiação, por meio das 
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torres de transmissão de rádio do tipo HAARP, os mísseis com ogivas 
nucleares não serão mais necessários. Como você se defende de um 
ataque de magnitude nuclear que está sendo iniciado por ondas de rádio 
ELF silenciosas e invisíveis? Como se defende de um ataque de 
magnitude nuclear que está sendo iniciado por ondas de rádio ELF 
geradas no território inimigo, que sobem até a ionosfera e depois são 
refletidas para o seu território para criar a explosão? 

Claramente, o mundo entrou em uma era de guerra totalmente nova, 
que ninguém antes concebeu nem imaginou muito bem. 

Além disso, esse assunto nos traz à próxima capacidade de HAARP e da 
tecnologia de ondas de rádio similares. Esses transmissores de rádio de 
ELF podem formar um escudo impenetrável contra os mísseis e aviões 
invasores, ou qualquer coisa que tente penetrar no espaço aéreo! Então, 
por que estamos tentando aperfeiçoar um míssil antimíssil que pode 
realmente abater outro míssil no ar? Por que as forças armadas 
americanas estão se movendo rapidamente em conjunto com as forças 
armadas israelenses para trazer esse míssil antimíssil mais eficiente a 
Israel para oferecer melhor proteção contra os mísseis sírios e egípcios? 
Eles provavelmente não querem que muitas pessoas saibam que os EUA 
possuem esse tipo de eficiente escudo de mísseis em qualquer campo de 
batalha, seja estratégico ou tático. Quando os árabes se envolverem na 
luta contra os israelenses na próxima guerra, poderão ficar chocados 
com o tipo de armas que os aniquilará!  

 

A existência desse tipo de capacidade militar também é a razão por que 
os EUA estão fornecendo armamentos aos governos árabes para lutarem 
contra Israel na próxima guerra. Os árabes não compreendem que as 
forças armadas israelenses já obtiveram uma vantagem decisiva na 
capacidade de aniquilação! 
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Na verdade, parece que a Infantaria estará obsoleta nas próximas 
guerras. 

O maior preocupação do autor e cientista de Nova Era Nick Begich, em seu livro 
Angels Don't Play This HAARP é que os cientistas e militares são muito 
arrogantes no uso ignorante e inconseqüente da energia que está sendo 
disparada na ionosfera. Os cientistas militares falam sobre "colocar essa coisa 
em quinta marcha e ver o que acontece"! Essa atitude é de uma total 
arrogância. E se eles iniciarem uma reação não intencional na atmosfera que 
não puder ser controlada ou paralisada? 

 

SSSIIINNNAAAIIISSS   SSSOOOMMMBBBRRRIIIOOOSSS:::   

   

OOOCCCOOORRRRRRÊÊÊNNNCCCIIIAAASSS   NNNAAATTTUUURRRAAAIIISSS   AAAGGGOOORRRAAA   IIIMMMIIITTTAAAMMM 

OOOSSS   FFFIIILLLMMMEEESSS   RRREEECCCEEENNNTTTEEESSS   SSSOOOBBBRRREEE   DDDEEESSSAAASSSTTTRRREEESSS   

Se filmes como "O Dia Depois de Amanhã" e "10.5" foram usados 
para telegrafar os golpes vindouros, temos razão para preocupação. Os 
graves acontecimentos naturais recentes têm semelhança com a base 
sobre a qual esses filmes foram criados! 

A Nova Ordem Mundial está chegando! Você está preparado?  

Compreendendo o que realmente é essa Nova Ordem Mundial, e 
como está sendo implementada gradualmente, você poderá ver o 

progresso dela nas notícias do dia a dia!! 

Aprenda a proteger a si mesmo e aos seus amados! 

Após ler nossos artigos, você nunca mais verá as notícias da 
mesma forma. 
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Agora você está na 
THE CUTTING EDGE  

INTRODUÇÃO  

 TELEGRAFANDO SEUS GOLPES PLANEJADOS 

Os Illuminati gostam de TTTEEELLLEEEGGGRRRAAAFFFAAARRR   SSSEEEUUUSSS   GGGOOOLLLPPPEEESSS, como já 
observamos diversas vezes. Permita-nos revisar rapidamente os fatos 
pertinentes, como um prefácio para este artigo. 

* "Predições" espantosas do FEMA dos três desastres mais 
mortais que ameaçam a América - feitas em 10/9/2001 - um dia 
antes dos ataques de 11/9:  

Resumo da notícia: "Terremoto na Califórnia Pode Ser o Próximo 
Katrina", Raiders News, 9/9/2005 

"A sismologista Lucy Jones, da Pesquisa Geológica dos 
EUA, assistiu uma sessão de treinamento de emergência 
em agosto de 2001 na Agência Federal de Gerenciamento 
de Emergência, que discutiu as três catástrofes mais 
prováveis de atingirem os Estados Unidos. A primeira na 
lista era um ataque terrorista em Nova York. A segunda 
era um fortíssimo furacão atingir New Orleans. A terceira 
era um grande terremoto na falha de San Andreas." 

Obviamente, as primeiras duas "predições" realizaram-se; só o grande 
terremoto na falha de San Andreas ainda não se cumpriu. Os Illuminati 
telegrafaram seus golpes contra a América e já perpetram dois deles. 
Com base nesse fato, as pessoas que vivem na Califórnia deveriam 
encarar a terceira "predição" com muita seriedade. 

Se você não leu nossos artigos que provam que cientistas que trabalham 
para os Illuminati controlam o clima diariamente, pedimos que pare e 
leia os artigos na seção Controle do Clima / Guerra Climática. Temos 
nossos artigos originais, recursos bibliográficos e citações relevantes de 
especialistas para que você possa saber o que verdadeiramente está 
ocorrendo!  

* Apenas alguns meses antes dos ataques de 11/9, um filme na 
televisão retratou um ataque às Torres Gêmeas na Cidade de 
Nova York usando controle remoto para direcionar aviões contra 
os edifícios.  

* Em 1995, a firma de criação de jogos ocultistas de RPG, a Steve 
Jackson Games, lançou seu novo jogo, "Illuminati Card Game". 
Cada carta representava uma ação que os Illuminati planejaram 
executar para derrubar a Velha Ordem Mundial - a civilização atual - 
para que então a Nova Ordem Mundial possa ser estabelecida. Duas 



 38 

cartas foram de grande interesse em 11/9/2001: 1) "Terror Nuclear" que 
mostrava as Torres Gêmeas sob ataque. A torre da direita tinha uma 
enorme explosão como uma bola de fogo, aproximadamente dois terços 
da sua altura, quase no lugar exato em que o primeiro avião de 
passageiros bateu na torre! 2) O Pentágono em chamas a partir do meio 
- quase exatamente como as cenas de 11/9/2001.  

O Jogo Illuminati também tinha muitas outras cartas, como Controle do 
Clima e Tempestade. Visite a seção Terceira Guerra Mundial para ler 
nossos artigos sobre esse assunto esclarecedor. Esse jogo de cartas é 
literalmente uma "arma fumegante", que prova o conhecimento prévio e 
a intenção de parte dos Illuminati para deliberadamente encenarem 
estes tipos de ataques para derrubar a Velha Ordem Mundial - e o 
conhecimento era bem difundido no mundo do ocultismo desde 1995!  

* N2069 - "O Furacão Karina Parece Estar Seguindo o Roteiro do 
Filme 'Oil Storm'. Produz Exatamente o Que o Plano Propõe: Lei 
Marcial, FEMA, Segurança Interna e o Pentágono Praticando Para 
o Vindouro Desastre em Âmbito Nacional (artigo não traduzido, 
disponível no sítio da Cutting Edge.) 

Este filme é importante para qualquer um que duvide que os Illuminati 
planejam e executam esses desastres naturais terríveis. Como 
mostramos nesse artigo recente, só dois acontecimentos que o filme 
retratou não ocorreram na realidade:  

1) No filme, um ataque terrorista neutraliza a área de Houston como um 
importante local de refino de petróleo e de carga de navios. Isso não 
ocorreu ainda. No entanto, é possível o furacão Rita estar planejado para 
realizar essa neutralização? Lembre-se que o subtítulo desse filme é: 
"América, sua linha petrolífera vital foi cortada." 

2) O filme retrata os caminhoneiros entrando em greve. Isso não 
ocorreu ainda; no entanto, se o petróleo for a $100 o barril, os 
caminhoneiros independentes irão possívelmente entrar em greve. A 
economia americana sofrerá grandemente em duas frentes ao mesmo 
tempo: altos preços do petróleo e paralização do transporte.  

Como você pode ver, os Illuminati gostam de contar às pessoas o que 
farão e como farão, algumas vezes antes do acontecimento real. Eles 
arrogantemente entendem que a maioria das pessoas nunca fará a 
conexão entre o "faz-de-conta" do filme ou no jogo de cartas e o 
acontecimento real. Nossos líderes também entendem que a maioria das 
pessoas não pode conceber que o governo esteja agindo para matá-las 
ou ferí-las; afinal de contas, há mais de 40 anos que as escolas públicas 
ensinam que podemos e devemos confiar no governo federal. Esse 
condicionamento prévio de uma população inteira por quatro décadas 
serve muito bem ao atual presidente norte-americano, que é um 
membro da sociedade Caveira e Ossos, enquanto ele cumpre agora sua 
parte no roteiro para derrubar nosso atual sistema constitucional de 
governo, para que então a ditadura da Nova Ordem Mundial possa ser 
estabelecida. 
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TORNANDO PÚBLICO O PRÓXIMO MAREMOTO 

"Ondas Gigantes - Instruções na carta: Desastre! Este é um 
ataque instantâneo para Destruir qualquer Localidade de 
Controle. Não requer uma ação. Seu poder é 20 contra uma 
Localidade Muito Grande, 24 contra qualquer outra localidade. Se 
o ataque for bem sucedido, o alvo é devastado. Se o disco da 
sorte der um número maior que 10, o alvo é destruído.  

Para qualquer um que tenha assistido o filme, "O Dia Depois de 
Amanhã", a perspectiva de ondas de 18 a 30 metros lavarem uma 
cidade é plausível, de fato. Esse tipo de onda verdadeiramente arrasaria 
uma cidade - ou até uma região costeira - dependendo de onde a onda 
atinja. A tsunami que atingiu o litoral da Indonésia e inundou vários 
países banhados pelo Oceano índico, matou dezenas de milhares de 
pessoas com as sucessivas ondas gigantescas.  

Publicamos artigos sobre esse terremoto e a tsunami resultante e 
incentivamos que você os leia com atenção. 

* N1992 - "Terremoto no Irã em 26/12/2003 e Maremoto no Sudoeste 
Asiático em 26/12/2004 Contêm Assinaturas Ocultistas: Teriam Ambos 
Sido Provocados Pela Tecnologia dos Armamentos HAARP e/ou 
Escalares?"  

* N1995 - "O Governo da Indonésia Promove Conferência Regional Para 
Agilizar a Reconstrução Após a Tsunami - Acontecimentos Recentes 
Parecem Indicar Que a 'Fritura' do Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, 
Já Foi Iniciada."  

Portanto, a ameaça de um maremoto, produzido por uma tempestade do 
tipo furacão, como em "O Dia Depois de Amanhã", ou por um 
terremoto, como vimos na Indonésia em 26/12, é muito real. Agora, 
com estes pensamentos em mente, considere a seguinte notícia: 

Resumo da notícia: "Tsunami dobrará perigo de terremotos: tremor 
costeiro não ofereceria alerta suficiente sobre uma subseqüente parede 
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mortal de água", Beth Caspar, Statesman Journal, Lincoln City, Oregon, 
15/9/2005. 

"Cada terremoto importante na falha ao longo da costa do 
Oregon traz consigo a possibilidade de outro desastre: 
uma tsunami. Este é o cenário do qual são feitos os 
pesadelos. Haverá um tremor severo por quatro a cinco 
minutos, que destruirá as pontes litorâneas, partirá as 
rodovias e tornará certos solos em algo como areia 
movediça. As linhas de energia, torres de telefonia e os 
edifícios grandes racharão pelo meio. 

"E então algo igualmente mau virá. Depois de 12 e 15 
minutos, várias ondas grandes, de aproximadamente 18 
metros baterão no litoral, talvez pelas próximas doze 
horas... Os residentes das regiões litorâneas estão cientes 
dessa possibilidade. Cada vez que eles dirigem na Rodovia 
101, vêem sinais azuis e brancos apontando para as 
colinas acima, para longe do oceano em caso de uma onda 
de água do mar. Mas os educadores não estão certos que 
os residentes e visitantes estão cientes da ação rápida que 
precisarão tomar. 'No caso de um terremoto, você precisa 
sobreviver ao terremoto e, se sobreviver, tem de 12 a 15 
minutos para ir a um hospital, ou a um lugar acima de 30 
metros', disse Patrick Corcoran, coordenador de 'Alcance 
de Perigos', no serviço de extensão da Universidade do 
Estado do Oregon, no condado de Clatsop. 'Basicamente, 
você precisaria sair correndo o mais rápido que puder'."  

Esse período de tempo é muito, muito pequeno. Se uma pessoa não está 
imediatamente ciente que um terremoto ocorreu, talvez não possa 
escapar as águas furiosas antes de ser submerso pela onda mortal. Mas, 
sistemas de alerta de terremoto estão em funcionamento - Certo?  

"Para complicar ainda mais as coisas, o sistema nacional 
de alerta de tsunami não valeria nada para os residentes 
do Pacífico Noroeste se um terremoto ocorresse na Zona 
de Subducção Cascadiana, fora na costa do Oregon. 'O 
sistema de alerta é muito útil para tsunamis distantes', 
disse Tyree Wilde, o meteorologista da coordenação de 
aviso para a Administração Atmosférica e Oceânica 
Nacional. 'Em caso de um tremor... na Zona de Subducção 
de Cascadia, essas bóias de tsunami não registrariam uma 
tsunami antes de ela atingir o litoral. Se uma tsunami for 
gerada, as bóias eventualmente veriam a onda, mas não 
registrariam em tempo suficiente para advertir a 
população de Oregon e Washington, porque esses estados 
estão muito próximos'." (Ibidem) 

Em outras palavras, um terremoto na Zona de Subducção de Cascadia 
seria tão próximo que a tsunami atingiria o litoral antes de as bóias de 
alerta serem acionadas! O único alerta que os residentes teriam é o 
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tremor do terremoto. Assim, o litoral inteiro do Oregon está sob o risco 
de sofrer muitas mortes e danos de uma tsunami. A onda gigante 
gerada pelo tremor na Indonésia em 26/12/2004 mostra o quão mortal 
uma tsunami pode ser.  

A população do estado do Oregon parece estar em grande risco para um 
tsunami - uma onda gigante. 

Separe um tempo para clicar e ler este artigo sobre a Zona de 
Subducção de Cascadia para ver como a costa do Oregon é muito 
vulnerável a um maremoto. 

 

UMA LENTA MOVIMENTAÇÃO SÍSMICA ESTÁ 

OCORRENDO EXATAMENTE AGORA 

No filme de desastre de terremoto, "10.5", o tremor que abriu a falha de 
San Andreas derrubou o centro de Los Angeles em um abismo começado 
em Seattle, no estado de Washington. Um olhada no mapa revela que 
Seattle está perto da fronteira canadense, a aproximadamente 160 Km - 
uma distância muito curta geologicamente. Depois de alguns dias do 
tremor em Seattle, Los Angeles desaparecia em uma cova bem funda 
aberta no interior da Terra. 

Com isto em mente, vamos revisar esta notícia recente: 

Resumo da notícia: "Vagaroso Deslocamento Sísmico Ocorrendo no 
Pacífico Noroeste", Live Science, 13/9/2005. 

"Um acontecimento sísmico importante, imperceptível ao 
ser humano, começou no Noroeste Pacífico como predito, 
de acordo com a Agência de Pesquisa Geológica, do 
Canadá. A possibilidade de um terremoto importante é 
trinta vezes mais alta agora, por um período aproximado 
de duas semanas.... O acontecimento é chamado tremor 
episódico e deslocamento (ETS). Ele envolve um 
movimento lento das placas tectônicas de Juan de Fuca e 
da América do Norte ao longo da margem de Cascadia, do 
sul da Colúmbia Britânica. As falhas associadas com as 
placas têm sido locais de grandes terremotos - quase 
como o tremor colossal que causou a tsumani em 
dezembro passado na Indonésia - a cada 500 anos 
aproximadamente, segundo os registros geológicos. O 
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último tremor de tal magnitude na área foi em 26 de 
janeiro de 1700." 

Não se console com o fato de que se passaram "apenas" 305 anos desde 
o último grande tremor nessa região. Estamos falando de Controle do 
Clima aqui, o que significa que o terremoto pode ser desencadeado 
exatamente no tempo correto que os Illuminati quiserem para promover 
seu plano global. Lembre-se das palavras do Secretário de Defesa 
Williand Cohen, no dia 28 de abril de 1997, em uma conferência sobre 
antiterrorismo em Atlanta, na Geórgia. 

Uma informação muito interessante vem de outro artigo, concernente à 
freqüência que um tremor tão colossal ocorre; esse artigo, acima, diz 
que eles ocorrem a cada 500 anos. Veja, porém, a revelação em outro 
artigo anterior da mesma publicação:  

Resumo da notícia: "Pode Estar Iminente um Terremoto Gerador de 
Tsunamis, Próximo aos EUA", Live Science, 3 de janeiro de 2005. 

"A zona de subducção cascadiana, uma falha que se 
estende por 1.080 Km a 80 Km a partir do litoral do 
Pacífico Noroeste - de Cabo Mendoncino, na Califórnia, até 
a Ilha de Vancouver no sul da Colúmbia Britânica, no 
Canadá - experimentou um conjunto de quatro terremotos 
imensos nos últimos 1.600 anos. Os cientistas estão 
tentando compreender se está para ocorrer um 
deslocamento gigantesco mais uma vez... O registro 
histórico para essa zona, que tem os dados registrados há 
mais tempo sobre seus terremotos do que qualquer falha 
importante no mundo, mostram que os terremotos 
ocorrem em seqüências de até cinco acontecimentos, com 
um intervalo médio de tempo de 300 anos entre os 
tremores..."  

Agora, temos por que nos preocupar, não temos? Como se passaram 
305 anos desde o último grande tremor, a região pode estar pronta para 
outro tremor muito grande. Temos aqui um exemplo onde a história 
oficial muda à medida que o acontecimento vai ficando mais próximo, de 
modo a não criar pânico. Lembre-se também que essa série de 
desastres naturais enormes será causada por ondas eletromagnéticas 
geradas por "nossos inimigos" - os russos, colaborando com os Illuminati 
para fazer ruir a Velha Ordem Mundial! 

Veja como o Secretário de Defesa Cohen alistou algumas capacidades 
dos inimigos da América: 

"""OOOUUUTTTRRROOOSSS   SSSEEE   EEEMMMPPPEEENNNHHHAAAMMM   AAATTTÉÉÉ   EEEMMM   UUUMMM   TTTIIIPPPOOO    
EEECCCOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCOOO   DDDEEE   TTTEEERRRRRROOORRRIIISSSMMMOOO   PPPEEELLLOOO   QQQUUUAAALLL   
PPPOOODDDEEEMMM   AAALLLTTTEEERRRAAARRR   OOO   CCCLLLIIIMMMAAA,,,   CCCAAAUUUSSSAAARRR   
TTTEEERRRRRREEEMMMOOOTTTOOOSSS,,,   EEE   AAACCCIIIOOONNNAAARRR   VVVUUULLLCCCÕÕÕEEESSS   
RRREEEMMMOOOTTTAAAMMMEEENNNTTTEEE   PPPOOORRR   MMMEEEIIIOOO   DDDOOO   UUUSSSOOO   DDDAAASSS   OOONNNDDDAAASSS   
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EEELLLEEETTTRRROOOMMMAAAGGGNNNÉÉÉTTTIIICCCAAASSS... """ ("Discurso de Cohen em 28/4 
na Conferência Sobre Terrorismo", 28 de abril de 1997)  

A frase "por meio do uso de ondas eletromagnéticas" por nossos 
inimigos só pode se referir à Rússia, que sabidamente possui a 
tecnologia temível das ondas escalares. No entanto, o armamento 
HAARP também pode produzir esse tipo de devastação. 

O ponto é - o deslizamento das placas tectônicas que torna um 
terremoto devastador muito mais possível começou a ocorrer em 3 de 
setembro.  

Vamos agora voltar ao artigo da Live Science para obtermos mais 
informações: 

"O movimento é mais lento que um terremoto tradicional 
mas mais rápido que o rastejar normal associado à falha. 
Ele corre na direção inversa do rastejo normal. O 
movimento foi predito. Os cientistas recentemente 
descobriram que esses eventos ETS repetem-se mais ou 
menos a cada 14 meses. Isso foi detectado pelos 
instrumentos de GPS. O acontecimento não quer dizer que 
um terremoto é iminente, mas os geólogos estão 
interessados em estudá-lo e aprender mais e dizem que, 
mais cedo ou mais tarde, é possível que um evento ETS 
desencadeie um grande tremor."  

"O movimento começou em 3 de setembro, na Península 
Olímpica do Estado de Washington e migrou para o norte, 
para a região da ilha de Vancouver, Cassidy escreveu. A 
ilha de Victoria moveu-se 3 milímetros para o oeste em 
dois dias. Pensa-se que os acontecimentos durarão de seis 
a quinze dias. A colega de Cassidy, Stephane Mazzotti, fez 
alguns cálculos acerda da probabilidade de um grande 
temor. 'A probabilidade de ocorrência de um enorme e 
esmagador terremoto é cerca de 30 vezes mais alta 
durante esta janela de aproximadamente duas semanas, 
do que durante o resto do ciclo 14,5 meses', Cassidy 
contou à Live Science. 'Tendo dito isto, 30 vezes um 
número pequeno é ainda um número pequeno'."  

"Os geólogos simplesmente não sabem quando um desses 
acontecimentos desencadeará um tremor importante, 
Cassidy disse." (Ibidem)  

Esta é uma conversa de geólogos, que provavelmente não sabem nada 
sobre a capacidade eletromagnética russa das ondas escalares, nem 
sobre a predição da FEMA de que o terceiro desastre importante que a 
América enfrentará - e o único que não ocorreu ainda - é um grande 
terremoto em algum ponto na falha de San Andreas. Tampouco esses 
geólogos conhecem autores de Nova Era, como Bill Cooper, que declara 
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que o Plano para produzir o Cristo da Nova Era inclui um terremoto sem 
precedentes em Los Angeles. 

Uma vez você leve em conta estes fatos, as chances de um terremoto 
sobem dramaticamente.  

O AQUECIMENTO GLOBAL JÁ ULTRAPASSOU O 

PONTO DE RETORNO 

No filme, "O DIA DEPOIS DE AMANHÃ", a base científica para a 
Supertempestade Global que arrasa o Canadá, os Estados Unidos, a Grã-
Bretanha, a União Européia e todas áreas no extremo norte, foi um 
evento de águas doces no Oceano Ártico. A supertempestade foi 
desencadeada quando água suficiente do derretimento das geleiras e da 
prateleira continental foram despejadas nos oceanos do norte, de modo 
que o "equilíbrio delicado" entre as águas doces e salgadas foi rompido. 
A proporção de água salgada caiu rapidamente, causando uma 
diminuição de 13 graus nas águas de superfície, o que por sua vez gerou 
a assassina Supertempestade Global.  

Na semana passada, os cientistas anunciaram que uma mudança de 
águas doce - salgada muito semelhante à retratada nesse filme tinha 
acabado de ocorrer. 

Resumo da notícia: "Aquecimento Global 'Passa do Ponto de Retorno'", 
The Independent Online, 16/9/2005. 

"Uma perda sem precedentes de gelo no mar nas regiões 
árticas neste verão convenceu os cientistas que o 
hemisfério norte pode ter cruzado um limiar crítico além 
do qual o clima nunca poderá se recuperar. Os cientistas 
temem que as regiões árticas tenham agora entrado em 
uma fase irrevogável de aquecimento que acelerará a 
perda do gelo polar oceânico, que ajudou a manter a 
estabilidade do clima durante milhares de anos. Eles 
acreditam que o aquecimento global está derretendo o 
gelo ártico tão rapidamente que a região está começando 
a absorver mais calor do sol, causando um derretimento 
ainda maior do gelo e reforçando um ciclo vicioso de 
derretimento e aquecimento." 

Portanto, os Illuminati agora podem justificar a criação da terrível 
SUPERTEMPESTADE GLOBAL.  

CONCLUSÃO 

Essas notícias parecem sombrias, e assim devem ser encaradas. Deus 
permitiu aos incrivelmente malignos Illuminati alcançarem o 
conhecimento que lhes dará poder sobre as forças de natureza - 
exatamente como predito nas profecias do Apocalipse (Leia o artigo 
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N2071, "Como Pode o Homem Controlar o Clima, se Deus Criou o Mundo 
e Reservou Essa Capacidade Para si Mesmo?")  

Verdadeiramente, o mundo sacode e treme à medida que os poderes do 
céu, da terra e do mar são abalados - exatamente como predito na 
Bíblia. Vamos permitir que a palavra profética de Deus encerre este 
artigo.  

"E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra 
angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do 
mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na 
expectação das coisas que sobrevirão ao mundo; 
porquanto as virtudes do céu serão abaladas." [Lucas 
21:25-26] 

Você percebe a aplicação às atuais ocorrências de furacões nos últimos 
dois anos: "bramido do mar e das ondas"? 

"Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o 
SENHOR. Consumirei os homens e os animais, consumirei 
as aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços 
juntamente com os ímpios; e exterminarei os homens de 
sobre a terra, diz o SENHOR." [Sofonias 1:2-3] 

"Eis que vem o dia do SENHOR, horrendo, com furor e ira 
ardente, para por a terra em assolação, e dela destruir os 
pecadores." [Isaías 13:9] 

"Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não 
desejável; antes que o decreto produza o seu efeito, e o 
dia passe como a pragana; antes que venha sobre vós o 
furor da ira do SENHOR, antes que venha sobre vós o dia 
da ira do SENHOR. Buscai ao SENHOR, vós todos os 
mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo; 
buscai a justiça, buscai a mansidão; pode ser que sejais 
escondidos no dia da ira do SENHOR." [Sofonias 2:1-3] 

Mas, para o cristão nascido de novo, o Senhor Jesus Cristo oferece esta 
esperança:  

"Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai 
para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa 
redenção está próxima." [Lucas 21:28]  
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PROVA FINAL CONCLUSIVA DE QUE O 

AQUECIMENTO GLOBAL ESTÁ SENDO 

CAUSADO PELO PRÓPRIO HOMEM 

 
Desta vez concordamos com os ambientalistas esquerdistas! A atividade 
humana ESTÁ causando o aquecimento global, porque a atmosfera 
realmente está se aquecendo. Divergimos dos ambientalistas sobre o 
que está causando o aquecimento global e quem são os culpados. 

A Nova Ordem Mundial está chegando! Você está preparado?  
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Compreendendo o que realmente é essa Nova Ordem Mundial, e 
como está sendo implementada gradualmente, você poderá ver o 

progresso dela nas notícias do dia a dia!!  

Aprenda a proteger a si mesmo e aos seus amados!  

Após ler nossos artigos, você nunca mais verá as notícias da 
mesma forma.  

Agora você está na 
THE CUTTING EDGE  

Nos últimos meses, o clima ficou maluco! Alguém acreditaria que Los 
Angeles veria mais chuva cair este ano do que a perenemente úmida 
Seattle? Alguém pode acreditar em tornados em Los Angeles? Neve está 
caindo em locais do mundo em que normalmente ela não é vista, 
enquanto inundações, secas e pestes estão ocorrendo em lugares que 
não normalmente não experimentam esse tipo de clima. 

Se você se lembra do filme "O Dia Depois de Amanhã", este é 
exatamente o cenário que levou à supertempestade continental que 
literalmente destruiu a maior parte da América do Norte. 

Publicamos esse tipo de notícias nos últimos três meses. Este artigo de 
notícia atual coloca todo esse tipo de clima louco dentro de um contexto: 

Resumo da notícia: "Mudança do clima poderá trazer novos riscos para 
a saúde", Medical News Today, 21/2/2005. 

"... Os governos e funcionários da área da Saúde precisam 
começar a pensar sobre como responder a um aumento 
previsto no número e na abrangência de crises de saúde 
relacionadas com o clima, indo das ondas de calor 
assassinas e fome a inundações e ondas de doenças 
infecciosas. Em resumo, essa foi a mensagem entregue 
aos cientistas hoje (20 de fevereiro) no encontro anual da 
Associação Americana para o Progesso da Ciência (AAAS) 
por Jonathan A. Patz, uma autoridade em efeitos na saúde 
humana da mudança ambiental global." 

"Mas não será um mundo se aquecendo gradualmente que 
disparará futuras crises de saúde... Será um aumento 
dramático em vários eventos climáticos - grandes 
tempestades, ondas de calor, inundações - disparados por 
um clima global em mudança que provocará a maioria das 
crises de saúde humana." 

Essa é a mensagem que o Movimento Ambientalista Extremista está 
forçando sobre a humanidade; essa é a mensagem que é mostrada de 
forma tão proeminente no filme "O Dia Depois de Amanhã", que é 
simplesmente um filme baseado no livro do autor adepto da Nova Era 
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Whitley Strieber e do radialista Art Bell, intitulado The Coming Global 
Superstorm. 

Infelizmente para o resto da humanidade, essas advertências 
extremistas são apoiadas por uma ciência que é capaz de fazer todas 
essas predições se tornarem realidade simplesmente por que os 
cientistas-chave realmente CONTROLAM O CLIMA. 

PROVA! 

Agora, voltemos ao nosso artigo de notícia principal, que anuncia ao 
mundo que a prova agora está presente! A atividade humana está 
realmente produzindo a condição comumente chamada de "Aquecimento 
Global". 

Resumo da notícia: "A prova final: o aquecimento global é um 
desastre criado pelo homem", The People, 21/2/2005. 

"Os cientistas encontraram o primeiro vínculo inequívoco 
entre os gases do efeito estufa criados pelo homem e um 
dramático aquecimento dos oceanos da Terra. Os 
pesquisadores - muitos patrocinados pelo governo dos 
EUA - viram o que descrevem como uma 'surpreendente' 
correlação entre uma elevação na temperatura dos 
oceanos nos últimos quarenta anos e a poluição da 
atmosfera. O estudo destrói um argumento central dos 
céticos do aquecimento global dentro do governo Bush - 
de que a mudança do clima poderia ser um fenômeno 
natural. Isso deve convencer George Bush a desistir de 
suas objeções ao Tratado de Kyoto sobre mudança do 
clima..." 

Evidentemente, o autor desse artigo não tem prestado atenção, porque 
o presidente Bush mudou abruptamente a posição de seu governo sobre 
o aquecimento global no início de junho de 2003, quando permitiu que 
seu governo enviasse um relatório às Nações Unidas reconhecendo que 
o aquecimento global era tanto real quanto causado pela atividade 
humana! Os conservadores imediatamente sofreram um ataque 
apoplético, conduzido pelo próprio Rush Limbaugh, que chamou o 
presidente de "George W. Al Gore". 

Rush estava certo sobre essa reviravolta! A política de Bush nesse 
assunto dos mais importantes - e deliberadamente fabricado - encaixa-
se harmoniosamente com a típica política radical de Al Gore. A mudança 
da política de Bush era apenas a ponta do iceberg, porque altos 
funcionários da administração Bush em muitas organizações ambientais 
dentro do governo federal continuaram a pressionar caladamente pela 
implementação de grande parte da agenda ambientalista extremista, por 
meio de regras contínuas que põem a propriedade privada em risco, 
prosseguem com o plano Clinton proibir a entrada de seres humanos em 
grandes áreas selvagens, e continuar a usar as leis de zoneamento para 
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manter os seres humanos fora dos territórios ainda virgens e 
inexplorados. 

Nosso artigo atual continua a avançar o conceito que os cientistas 
provaram agora, sem sombra de dúvidas, que O AQUECIMENTO 
GLOBAL é real e é causado pela atividade bélica humana. Leia com 
atenção: 

"Tim Barnett, um físico marinho na Instituição Scripps de 
Oceanografia, em San Diego, e membro e chefe de 
equipe, disse: 'Temos um sério problema. O debate não é 
mais: 'Há um sinal de aquecimento global?' O debate 
agora é: 'O que vamos fazer?' Os oceanos são a força de 
direção que está por trás do clima da Terra. O Dr. Barnett 
disse: 'Ao longo dos últimos quarenta anos houve um 
considerável aquecimento no sistema planetário e 
aproximadamente 90% desse aquecimento foi direto para 
os oceanos." (Ibidem) 

"Ele disse à Associação Americana para o Progresso da 
Ciência, em Washington: 'Definimos uma 'impressão 
digital' do aquecimento do oceano. Cada um dos oceanos 
se aqueceu diferentemente em diferentes profundidades e 
constitui uma impressão digital que você pode procurar. 
Fizemos várias simulações de computador, por exemplo 
uma sobre a variabilidade natural: poderia o sistema 
climático simplesmente fazer isso sozinho? A resposta é 
NÃO'." (Ibidem) 

Como declaramos no sub-título, concordamos que o aquecimento global 
é tanto real quanto causado pela "atividade humana". Com o que não 
concordamos é que a culpa é da Civilização Industrial ou da atividade 
humana normal realizada na busca de nossa civilização atual. 
Examinemos esse assunto agora, para descobrir quem está 
verdadeiramente aquecendo os oceanos. 

EXISTÊNCIA COMPROVADA PELA LEGISLAÇÃO 

Se você pesquisasse nos registros de 150 anos atrás as leis referentes 
aos automóveis, não encontraria absolutamente nada. Em 1855 
nenhuma lei foi aprovada para regulamentar qualquer coisa sobre os 
automóveis! Por quê? Por que ninguém se interessava pela fabricação, 
operação ou direção segura de automóveis em 1855? A resposta é 
óbvia. Ninguém se preocupava com os automóveis em 1848 porque o 
automóvel ainda não tinha sido inventado. 

Por mais 'sem pé nem cabeça' que esse pequeno exercício possa 
parecer, recorremos a ele para provar um ponto crítico para 
compreender a informação que estamos prestes a compartilhar com 
você. Antes de o automóvel ser inventado, a sociedade não tinha razão 
alguma para criar leis que regulamentassem sua fabricação ou uso. 
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Entretanto, uma vez que o automóvel foi inventado, leis foram cada vez 
mais necessárias para manter a operação deles segura. À medida que os 
automóveis evoluíram e se tornaram mais poderosos e complexos, as 
leis tiveram de mudar para acompanhar a tecnologia. Nos anos 1970, 
quando o número de carros em circulação nos Estados Unidos atingiu 
100 milhões, leis foram criadas para reduzir as emissões produzidas 
pelos motores de forma a preservar a qualidade do ar. Uma vez mais, 
reiteramos o fato de que leis sobre automóveis foram necessárias 
somente quando um número grande o suficiente de veículos estava nas 
ruas e constituiria um risco se não fossem operados corretamente. 

Da mesma forma, precisamos destacar que a existência de leis sobre 
os automóveis prova que os automóveis existem, e existem na 
quantidade necessária para produzir o tipo de leis que vemos nos 
Códigos de Legislação. Se um alienígena do espaço sideral tivesse de 
visitar este planeta daqui a muito tempo e quisesse saber como os 
humanos se movimentavam de uma cidade para a outra, bastaria ele 
olhar as leis em nossos códigos para saber como operávamos a máquina 
chamada de automóvel. Além disso, ele poderia conhecer muitos dados 
técnicos sobre o automóvel a partir das leis em nossos códigos.  

Para colocar esse princípio de outra forma, a própria existência de 
leis sobre automóveis prova que automóveis existem, e existem 
em uma quantidade suficiente para serem um grande problema sem leis 
que regulamentem seu uso ou fabricação. A existência de leis comprova 
a existência do automóvel! É claro que o mesmo poderia ser dito para 
qualquer coisa em nossa sociedade. 

Visto que isso é verdade, você pode imaginar nossa surpresa e choque 
quando descobrimos que existe um Tratado das Nações Unidas que 
obriga todos os países-membros a se conterem de usar o Controle do 
Clima como arma letal contra outros países! Há muito tempo ouvimos 
falar de artefatos de Controle do Clima chamados HAARP e torres GWEN, 
mas não podíamos encontrar nenhum material além de escritos de 
cientistas de Nova Era. Nós nos recusamos a publicar artigos sobre essa 
capacidade de Controle do Clima com base unicamente em fontes da 
Nova Era, visto que os aderentes da Nova Era tendem fortemente a 
serem tão radicais ao ponto de contarem qualquer mentira, ou expandir 
a verdade de modo a fazer com que você acredite naquilo que estão 
dizendo. 

Entretanto, temos desde então encontrado uma grande quantidade de 
informações de fontes que não são de Nova Era, que estão bem 
documentadas e contêm exatamente as mesmas informações que as 
fontes da Nova Era. 

Agora acreditamos que cientistas americanos e russos 
podem controlar e realmente controlam o clima. Eles 
podem criar muitos dos distúrbios vistos na natureza nos 
últimos dez anos.    
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Sem dúvida, você pode pensar em muitos mais exemplos, mas entendeu 
o que quero dizer, que alguma coisa está acontecendo com nosso clima. 
Alguma força, ou combinação de forças, está deixando o clima 
terrivelmente fora da normalidade. A maioria dos meteorologistas 
sacode suas cabeças para esse fenômeno incomum e simplesmente diz 
que não sabe o que está causando esse tipo de clima. Um grande 
número de políticos, como o ex-presidente Al Gore, pulou no trem do 
aquecimento global, advertindo que mais coisas terríveis estão para 
acontecer se não mudarmos dramaticamente nosso estilo de vida. O que 
Gore não diz publicamente nestes dias e que escreveu em seu livro 
Earth In The Balance [A Terra em Equilíbrio], é que uma mudança de 
estilo de vida que ele espera fazer é ELIMINAR TODA A CIVILIZAÇÃO 
INDUSTRIAL. Quando Gore ataca o automóvel, e quer eliminá-lo, você 
sabe que ele tem em vista nosso modo de vida fundamental (leia no site 
da Cutting Edge a transcrição do programa de rádio, CE1055, "Gore's 
Book, 'Earth In The Balance' Promotes New World Hysteria To Move 
World To Global Government"). 

Agora, vamos voltar para esse tratado das Nações Unidas. 
Examinaremos detalhes desse tratado que proibe os estados-membros 
de usarem as armas de controle do clima uns contra os outros. Também 
permitiremos que você veja o documento inteiro. 

Comecemos pela capa.  

Observe que a data na página de capa é 27 de outubro de 1978, o que 
significa que esse tratado estava em vigor no tempo em que essa cópia 
autenticada foi enviada pelos Correios. O nome do tratado é "Convenção 
sobre a Proibição de Uso Militar ou Qualquer Outro Uso Hostil de 
Técnicas de Modificação Ambiental Aprovada pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em dezembro de 1976". 

Esse título sozinho nos diz conclusivamente que os cientistas de pelo 
menos vários países que têm um histórico de serem hostis uns aos 
outros possuem agora o conhecimento científico para controlar o clima 
danoso o suficiente para poderem usar o clima como arma hostil e 
destrutiva. Exatamente quais países possuem essa capacidade danosa 
não está claro; entretanto, sabemos que, no século XX, o capitalismo 
ocidental esteve em competição acirrada com o comunismo russo 
oriental. Portanto, podemos concluir apenas que tanto a Rússia quanto 
os Estados Unidos possuem essa tecnologia. 

Que tipo de clima danoso poderia ser útil como arma militar? Acredito 
que algumas possibilidades são: 

1. Terremotos - Este fenômeno pode ser o mais aterrorizante, visto 
que as pessoas não podem viver sem uma base sólida. As estruturas de 
cidades inteiras estão baseadas em edifícios que têm alicerces 
confiáveis. Portanto, visto que a Nova Ordem Mundial planeja eliminar 
as grandes cidades, podemos esperar que os terremotos serão uma 
arma preferida de escolha. Terremotos severos podem provocar a 
evacuação total das cidades. 
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2. Furacões e/ou tufões - O vento já provou ser uma força 
devastadora que poderia forçar a evacuação em larga escala das cidades 
se a incidência de furacões se tornasse tão regular até ao ponto de 
tornar a vida em uma cidade insustentável. A última tsunami na Ásia, na 
costa da província Indonésia de Aceh, foi tão devastadora que tirou o 
fôlego de centenas de milhões de pessoas que testemunharam a terrível 
destruição e o grande número mortos naquela terrível tragédia. 

Entretanto, essa tsunami não foi um evento acidental ou apenas 
"natural", por que continha o tipo de assinatura ocultista que os 
Illuminati sempre colocam em um evento. 

3. Inundações - A força das águas pode ser uma ameaça para regiões 
inteiras do país. Visto que o objetivo é fazer os fazendeiros 
abandonarem a atividade, ou retornar as fazendas mais férteis para a 
"natureza" (o que os aderentes da Nova Era chamam de "retorno à 
vida selvagem"), as inundações seriam uma arma das mais úteis (Leia 
o artigo N1368 no site da Cutting Edge. 

As inundações também podem fazer os fazendeiros perderem uma safra 
inteira e um período de plantio, reduzindo assim a quantidade de comida 
disponível para a população. A maioria das pessoas pensa que a falta de 
comida é causada pela seca, quando a realidade é que uma inundação 
no tempo errado do ano pode produzir uma perda igual da produção de 
alimentos.  

4. Seca - A falta de água é mais devastadora para o plantio que uma 
inundação. Visto que o crescimento da população nos últimos sessenta 
anos não teria sido possível se não fosse o crescimento na produção de 
alimentos, podemos esperar que a seca será um instrumento útil para 
persuadir as pessoas da necessidade de reduzir drasticamente o 
crescimento populacional.  

Tanto na inundação quanto na seca, temos o potencial de realmente 
devastar o modo de vida de uma população. Os escritos da Nova Ordem 
Mundial exibem uma total falta de respeito pela atual civilização 
industrial em que vivemos. Quando eu era criança, o governo tinha 
estoques de grãos e outros alimentos suficientes que durariam por 
vários anos consecutivos de seca ou de inundação. Entretanto, agora 
temos estoque para menos de um ano de abastecimento. Se as mesmas 
pessoas que controlam a quantidade de alimentos estocados para 
emergência também controlam o clima, temos o potencial para uma 
situação realmente feia. Eles poderiam literalmente fazer desaparecer os 
estoques de emergência primeiro e então devastar a colheita para o 
próximo ano por meio das armas de controle do clima. 

Lembre-se de que a meta final da Nova Ordem Mundial é reduzir a 
população mundial em dois terços, e deixar mais de 50% do território 
dos Estados Unidos e de outros países vedados para uso ou habitação 
humana.  
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5. Ondas gigantes - Se alguém quer forçar a população a deixar de 
viver na região costeira de um país, ondas gigantes freqüentes seriam o 
instrumento ideal. Uma grande onda pode ser devastadora e 
terrivelmente amedrontadora. O terremoto devastador e a onda gigante 
resultante que recentemente atingiram a província de Aceh, na 
Indonésia, é um exemplo excelente da força mortal das ondas gigantes. 
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6. Vulcões - Vulcões em erupção podem também mudar 
dramaticamente a paisagem da região em que estão localizados. As 
cidades próximas podem ser destruídas.  

7. Tornados - Os EUA experimentaram um grande aumento na 
atividade de tornados devastadores. 

8. Calor intenso por um longo período de tempo - É claro que essa 
capacidade produz a seca sobre a qual falamos e provavelmente deveria 
ter sido mencionada em conjunto com ela. Entretanto, como os EUA 
estão atualmente enfrentando um calor sem precedentes neste verão, 
com ondas de calor realmente sérias no Texas e em outras áreas do sul, 
devemos concluir que os próprios cientistas americanos estão 
controlando esse terrível clima. Quantos dias consecutivos de calor de 
38ºC ou mais serão necessários para que fazendas férteis e produtivas 
sejam transformadas em terras estéreis? Alguém sabe? Estamos no 
ponto de descobrir? 

Agora, vamos retornar a esse tratado das Nações Unidas que proibe o 
uso hostil ou militar das capacidades de modificação do clima. 

A primeira página do relatório simplesmente apresenta a estrutura em 
que o tratado se encaixa e em geral não é animadora. Entretanto, um 
par de pontos salta à vista quando você lê com atenção.  

Parágrafo 1, começando com a palavra "guiados" - "Guiados pelo 
interesse de consolidar a paz, e desejando contribuir para a causa de 
encerrar a corrida armamentista e de colocar o geral e completo 
desarmamento sob o rígido e efetivo controle internacional..." Você 
sabia que o mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos, está envolvido 
em um "geral e completo desarmamento sob o rígido e efetivo controle 
internacional"? Não apenas é o desarmamento geral dos países 
independentes do mundo um objetivo da Nova Ordem Mundial, mas a 
entrega das armas, dos materiais e dos homens às Nações Unidas é uma 
meta de longo prazo! 

Já citamos muitas vezes em outros artigos Alice Bailey em seu livro The 
Externalisation of the Hierarchy [A Exteriorização da Hierarquia]. Ouça 
as palavras de dar calafrios do seu mestre demoníaco, "Mestre D. K.":  

""No período preparatório para a Nova Ordem Mundial, 
haverá um contínuo e regulado desarmamento. Ele não 
será opcional. Nenhum país terá a permissão de 
produzir ou organizar qualquer equipamento para 
propósitos destrutivos... Uma das primeiras tarefas de 
qualquer futura conferência de paz será regular essa 
questão e gradualmente tratar do desarmamento das 
nações." (pg 191, escrito em 1939; ênfase adicionada) 

As Nações Unidas SÃO o corpo global que recebeu a responsabilidade de 
fazer com que esse desarmamento planejado ocorra. Desde a Guerra do 
Vietnã, temos visto que as Nações Unidas receberam um papel cada vez 
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mais proeminente nas questões governamentais, econômicas e 
militares. Este tratado de 1976 reconhece o papel proeminente das 
Nações Unidas no desarmamento. Hoje, caladamente por trás dos 
bastidores, as Nações Unidas estão tomando o controle dos eventos 
diários no desenvolvimento das nações do Terceiro Mundo. A ONU foi 
solicitada a assumir o controle da investigação do assassinato do ex-
primeiro ministro libanês Rafiq Hariri. 

As administrações consecutivas de Bush e Clinton fizeram cuidadosa e 
caladamente os EUA aderirem a esse desarmamento geral. A própria 
redução das forças armadas americanas foi realizada usando as 
desculpas da falta de um inimigo agora que a URSS foi dissolvida e da 
redução orçamentária. Entretanto, diversas tropas americanas passaram 
para o comando dos generais da OTAN, que é um órgão subordinado às 
Nações Unidas. Os EUA estão também transferindo armamento e 
materiais para as Nações Unidas. 

Os Estados Unidos estão se submetendo às Nações Unidas já há algum 
tempo, bem debaixo dos narizes do povo americano. Mas, você diz, 
dadas todas as guerras no último século, que ocorreram entre nações 
individuais, não seria melhor termos uma autoridade global? 
Certamente, seria melhor se a liderança dessa autoridade global for 
piedosa, gentil, generosa e realmente desejasse a paz. Mas sabemos 
que não é esse o caso. Uma vez que tenhamos alcançado um certo 
ponto, o objetivo deles é colocar em cena o Anticristo. Ouça as palavras 
de dar calafrios do Mestre D. K. mais uma vez: 

"Como um meio nas mãos das Nações Unidas para impor 
as formas exteriores de paz... a bomba atômica não 
pertence às três nações que a aperfeiçoaram... Pertence 
às Nações Unidas para uso (ou, espera-se, simplesmente 
para ameaça de uso) quando ação agressiva por parte 
de qualquer nação levantar sua horrenda cabeça." (pg 
548, escrito em 1946, logo após a criação da ONU). 

Que maravilha! As Nações Unidas planejam usar a bomba atômica 
uma vez que se tornarem a única a possuí-la! Então, quando você 
compreende que o indivíduo que estará controlando as Nações Unidas 
nesse tempo será o Anticristo, realmente tem um cenário aterrorizador 
se desenvolvendo, não é? Eu me lembro de uma certa profecia, em 
Apocalipse 6. 

Nos versos 1 e 2, vemos o aparecimento do Anticristo, que é retratado 
cavalgando na cena mundial montado em um cavalo branco, o que 
significa que ele estará afirmando ser Jesus Cristo, que realmente 
cavalga um cavalo branco no capítulo 19. 

Então, nos versos 3 e 4, vemos que o próximo evento após o 
aparecimento do Anticristo será uma guerra total. 

"E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, 
dizendo: Vem, e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao 
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que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz 
da terra, e que se matassem uns aos outros; e foi-lhe 
dada uma grande espada."  

Essa palavra "grande" realmente quer dizer "enorme". O cavaleiro que 
estará montado nesse cavalo terá em mãos uma "enorme" espada. 
Poderia ser o armamento nuclear? Não tenha dúvida! 

Quando você combina essa visão com a passagem de Joel 2:30-31, em 
que Deus descreve as armas que produzirão os mesmos efeitos da 
guerra nuclear, especialmente as altas colunas brancas de fumaça. 

Agora, vamos retornar ao tratado das Nações Unidas que proibe o uso 
hostil das Técnicas de Modificação do Clima contra os estados-membro. 

"RECONHECENDO QUE OS AVANÇOS TÉCNICOS E 
CIENTÍFICOS PODEM ABRIR NOVAS 
POSSIBILIDADES COM RELAÇÃO À MODIFICAÇÃO 
DO AMBIENTE." 

Não poderíamos desejar uma declaração mais clara que reconheça a 
existência de recursos efetivos de controle do clima. Essa 
declaração FOI FEITA PELA ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, E não por nós: não por qualquer grupo 
patriota "extremista", "doidão", mas pelas Nações Unidas! 

"Reconhecendo, entretanto, que o uso militar ou 
qualquer uso hostil dessas tecnologias [de 
modificação climática] poderia ter efeitos 
extremamente danosos ao bem-estar humano."  

Uma vez mais, temos a admissão explícita que cientistas podem agora 
controlar o clima de forma a destruir outra nação! 

"Desejando proibir efetivamente o uso militar ou qualquer 
uso hostil das técnicas de modificação climática de modo a 
eliminar os perigos para a humanidade advindos de tal uso 
e afirmando sua disposição de trabalhar em prol do 
alcance desse objetivo."  

Essa é a última admissão de que esses recursos de modificação climática 
existem antes que eles entrem no teor do tratado que proibe o uso 
dessas capacidades. Acho que já usamos suas próprias admissões 
efetivamente o suficiente para provar que os recursos de controle do 
clima realmente existem e devem ser capazes de provocar enormes 
danos. Agora, vamos ao texto deste tratado em si: 
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Artigo I 

"Cada estado participante nesta Convenção se 
compromete a não se envolver em uso militar ou qualquer 
uso hostil das técnicas de modificação climática que tenha 
efeitos abrangentes, de longa duração, ou severos, como 
meios de destruição, dano ou prejuízo contra qualquer 
outro estado participante." 

Cada estado participante desta Convenção se compromete a não apoiar, 
encorajar ou induzir qualquer estado, grupo de estados, ou organização 
internacional a se envolver em atividades contrárias aos termos do 
Parágrafo 1 deste artigo. 

Este artigo do Acordo revela muitas capacidades das tecnologias de 
controle do clima. Ficamos sabendo que essas capacidades podem 
produzir efeitos que são: 

Abrangentes - Podem cobrir grandes áreas geográficas. Quão grande 
foi a área coberta pela inundação de 1993? Aquela inundação cobriu a 
toda a bacia do rio Mississippi, desde o Dakota do Norte até a 
Louisianna, uma área de dezenas de milhares de quilômetros quadrados. 

De longa duração - Essa devastação do clima pode durar anos. 
Obviamente, se uma nação não puder produzir colheitas por anos 
consecutivos suficientes, essa nação deve mudar permanentemente ou 
morrer. No artigo N1106, "A Nova Era Odeia e Quer Destruir a 
Civilização Industrial", demonstramos que nossos líderes odeiam nossa 
civilização industrial por que consumimos muitos recursos não-
renováveis, como petróleo e minérios. Nossos próprios líderes acreditam 
que nossa civilização atual deve ser mudada, por meio de destruição, se 
necessário for. Você deve tirar de sua cabeça a idéia que nossos líderes 
têm os melhores interesses da população no fundo de seus corações. 
Simplesmente não é assim! 

Severas - Lemos que essas capacidades de controle do clima podem 
produzir "severo dano, destruição ou prejuízo". Certamente, o furacão 
André produziu esse tipo de destruição. O André causou esse tipo de 
destruição? Não tenha dúvida! 

Artigo II 

"Como usado no Artigo I, o termo ‘técnicas de modificação 
ambiental’ refere-se a qualquer técnica para mudar - por 
meio da MANIPULAÇÃO DELIBERADA DOS 
PROCESSOS NATURAIS - a dinâmica, a composição 
ou a estrutura da Terra, incluindo a biosfera, a litosfera, a 
hidrosfera ou o espaço exterior." 
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Uma vez mais, esse parágrafo revela muito dos recursos de controle do 
clima que atualmente os cientistas de pelo menos alguns países do 
mundo possuem. Esses recursos incluem: 

1. A "manipulação deliberada dos processos naturais" - 
Obviamente, os cientistas podem tomar o controle dos processos 
naturais e virá-los para seu próprio uso. Um bom exemplo de um 
processo natural é o fluxo das correntes atmosféricas. Eles 
indubitavelmente podem manipular as correntes atmosféricas! Visto que 
muito da precipitação, ou da falta dela, é controlada pelas correntes 
atmosféricas, temos todo o direito de estarmos muito preocupados com 
a perda de nossas terras produtivas! Devemos também compreender 
que os próprios tornados destrutivos, granizo e outras condições 
climáticas destrutivas são controladas pelas correntes atmosféricas. 

2. Essas técnicas de modificação do clima também podem controlar 
a "dinâmica" da Terra - As correntes atmosféricas são uma dessas 
dinâmicas, mas as tempestades, os trovões, os relâmpagos e o granizo 
também são. Podem os cientistas controlar essas dinâmicas da mesma 
forma? Não tenha dúvida que sim! 

3. Os cientistas também podem alterar "a composição ou a 
estrutura da Terra" - Isso certamente soa como TERREMOTOS para 
mim! Desde 1992 informamos que as forças armadas podem criar 
terremotos em qualquer lugar do mundo, usando pequenos artefatos 
nucleares. Entretanto, não temos idéia de que eles podem  

CRIAR TERREMOTOS USANDO 

"TÉCNICAS DE MODIFICAÇÃO DO CLIMA"! 

Essa capacidade significa que os cientistas de longe, acionando certas 
alavancas, podem criar terremotos onde quiserem e, provavelmente, da 
intensidade que desejarem. É uma coisa que as pessoas que vivem em 
áreas de risco de terremotos, como a Califórnia, acharem que apenas 
"correrão o risco" de um terremoto as matar. Mas é outra coisa 
completamente diferente as pessoas que vivem nessas áreas de risco 
saberem que estão na mira da espingarda de um caçador! É claro, a 
"espingarda" que está apontada para elas não é uma espingarda 
tradicional, mas o armamento de controle do clima que pode produzir 
terremotos onde e quando os cientistas desejarem, da intensidade que 
desejarem.  

4. Estas técnicas de controle do clima podem danificar, prejudicar ou 
destruir a "biosfera" de uma nação! A palavra "biosfera" refere-se à 
"vida animal e vegetal de uma região em particular considerada como 
uma entidade ecológica". (Dicionário) Em outras palavras, essas 
capacidades de controle do clima podem destruir todo um sistema 
ecológico?! Essa revelação é surpreendente! Se o objetivo dos 
cientistas que manejam essas armas de controle do clima, é aniquilar 
totalmente uma civilização, parece que eles podem fazer isso facilmente! 
Quais sistemas ecológicos inteiros podem estar sob risco? Neste ponto 
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eu não sei dizer, mas certamente estaremos pesquisando essa questão 
com todo o vigor. 

5. Essas técnicas de controle do clima podem danificar, prejudicar ou 
destruir a "litosfera" de um país. A palavra "litosfera" refere-se à 
"camada sólida exterior da Terra. Ela se localiza acima da astenosfera 
semi-fluida [50 a 240 quilômetros abaixo] e inclui a crosta e a parte 
sólida do manto abaixo a cerca de 75 quilômetros." (Dicionário) Meus 
amigos, essa é precisamente a região que é afetada pelos terremotos! 
Não devemos agora estar iludidos. Nossos cientistas e nosso governo 
podem produzir qualquer terremoto que quiserem, em qualquer área 
que quiserem, e de qualquer intensidade que desejarem! Você está na 
linha de fogo direta deles? Você está vivendo em uma região que eles 
planejam destruir em breve? 

6. ESSAS CAPACIDADES DE CONTROLE DO CLIMA PODEM 
DANIFICAR, PREJUDICAR OU DESTRUIR A ATMOSFERA DE 
UM PAÍS, OU GRUPOS DE PAÍSES. Em breve relataremos as 
conclusões de um livro intitulado Angels Don't Play This HAARP, escrito 
por um cientista de Nova Era preocupado que trabalhou nesse programa 
do governo por um certo tempo antes de ficar preocupado com a 
possibilidade de destruir a atmosfera da Terra. Essa série de artigos será 
muito interessante. Fique ligado. 

7. O ESPAÇO EXTERIOR TAMBÉM PODE SER DANIFICADO, 
PREJUDICADO OU DESTRUÍDO POR ESSAS ARMAS. 

Verdadeiramente, as "promessas" feitas por esse tratado são muito 
sérias e quase inacreditáveis! A estrutura, a superfície e a vida inteira na 
Terra podem agora ser controladas, ou aniquiladas. Já escrevemos 
muitos artigos sobre os armamentos de controle do clima, instruindo-o 
sobre como isso é feito. 

O ponto principal que você precisa compreender com este artigo é que o 
aquecimento global está sendo deliberadamente criado com somente 
dois objetivos em mente: 

1. Convencer a população de todo o mundo de que apenas um governo 
global, com poderes irrestritos, pode "resolver" os problemas que foram 
criados de forma deliberada. Muitíssimas pessoas hoje já acreditam 
nessa mentira. A pessoa que devemos observar com atenção é o ex-
vice-presidente Al Gore, que está na linha de frente advertindo das 
horríveis conseqüências que sofreremos se o aquecimento global não for 
colocado sob controle. Verdadeiramente, este mundo está no ponto 
planejado pelos autores dos Protocolos dos Sábios de Sião, o 
primeiro plano escrito abrangente da Nova Ordem Mundial: 

"Quando vier o nosso reinado, nossos oradores 
raciocinarão sobre os grandes problemas que 
emocionaram a humanidade, para levá-la afinal ao nosso 
regime salutar. Quem duvidará, então, que todos esses 



 60 

problemas foram inventados por nós de acordo com um 
plano político que ninguém adivinhou durante séculos?" 
[Protocolo 13] 

Estamos nesse ponto agora. O aquecimento global é a história principal 
para criar o discurso que virará a "humanidade de cabeça para baixo" a 
fim de nos lançar para dentro da Nova Ordem Mundial. Os meios de 
comunicação de massa são a força principal para assegurar que ninguém 
compreenda o quão completamente estamos sendo manipulados! 

2. Criar os devastadores desastres que convencerão a maioria da 
população que ela deve ser realocada, abandonar a civilização industrial 
e aceitar os "remédios" draconianos apresentados pelo Anticristo. 
Observe o presidente Clinton nessa questão. Os espíritos-guia de Ruth 
Montgomery revelaram em seu livro Herald of the New Age que o 
presidente dos Estados Unidos durante a década de 1990 começaria a 
incentivar as pessoas a tomarem nota dos assuntos ambientais e a nos 
preparar para a necessidade de realocação. O presidente, quem quer 
que seja no momento de crise criada, fará esse papel de ambientalista. 
Observe o presidente quando ele trata dos assuntos ambientais à 
medida que esses desastres planejados começarem a acontecer e 
observe-o especialmente quando ele começar a falar sobre "realocação" 
para as "áreas seguras" do país. 

Devemos agora compreender que nossos últimos quinze anos de clima 
violento "sem precedentes" é o resultado dessas capacidades de controle 
do clima. Achamos muito grave perceber que o controle do clima e a 
capacidade de realizar estragos e devastação em um país, um 
continente e em todo um ecossistema está agora nas mãos dos 
luciferianos. Essas pessoas já escreveram muito sobre seu desejo de 
controlar a Terra, de destruir a atual civilização e de reduzir rapidamente 
a população, eliminando pelo menos quatro bilhões de pessoas. 

Voltando ao assunto de como a "atividade humana" está 
verdadeiramente causando o aquecimento global, temos de olhar para 
trás para ver o que dá aos cientistas a capacidade de controlar o clima. 
Os Estados Unidos usam o sistema HAARP, enquanto a Rússia usa as 
Ondas Escalares. Ambas as tecnologias requerem antenas de rádio e são 
chamadas de "aquecedores da atmosfera". 

Isto mesmo - aquecedores da atmosfera. O âncora da previsão do 
tempo da NBC, Scott Stevens, afirmou que o clima global é controlado 
por ondas escalares, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tanto as 
torres de rádio escalares da Rússia quanto as torres HAARP dos Estados 
Unidos estão operando no ritmo 24x7, despejando quantidades 
inacreditáveis de calor na atmosfera! Os aquecedores da atmosfera 
operam ininterruptamente e são os responsáveis pelo aquecimento 
global.Verdadeiramente, visto que o Senhor permitiu que esses 
perversos luciferianos obtivessem esse poder, esse conhecimento e essa 
capacidade, pode-se concluir que o fim dos tempos está 
verdadeiramente sobre a humanidade. 


