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(NASA's Project Blue Beam)

To Project αυτό φέρεται να είναι ένα μυστικό (όπως πάντα) σχέδιο της NASA και των Ηνωμένων
Εθνών με σκοπό την εξάλειψη των θρησκειών, την παγκόσμια επικράτηση της αναρχίας και εν τέλη
τον αλληλοσπαραγμό των εθνών με σκοπό την επιβίωση της "κάστας των ισχυρών". Οι πρώτες
αναφορές μας έρχονται απο την δεκαετία του '60 όμως το μεγάλο "μπαμ" έγινε στην δεκαετία του
'90.Ο Καναδός δημοσιογράφος Serge Monast έφερε στο φως το 1994 μία πολύχρονη δικιά του
μελέτη σχετικά με ένα περίεργο πρόγραμμα ονόματι Project Blue Beam.Ο Monast παρότι είχε πει
πως οι εν λόγω άνθρωποι έχουν την τεχνολογία να μπορούν να προκαλέσουν από απόσταση
(φυσικά) ανακοπή καρδιάς σε έναν υγιές άνθρωπο, πέθανε από ανακοπή καρδιάς(;!) λίγες μέρες
μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων όπως και ο συνεργάτης του και πολύ καλός του φίλος
τέσσερις μέρες μετά τον θάνατο του Μonast! Αυτοί οι δύο (τρομερά συμπτωματικοί) θάνατοι ήταν
από μόνοι τους αρκετοί να στρέψουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στα λεγόμενα του Μonast
που στην αρχή απέρριψαν πολλοί έως χλεύασαν κάποιοι άλλοι.. Το P.B.B. (Project Blue Beam)
βάσει των όσων είπε ο Μonast έχει τέσσερα στάδια υλοποίησης...

1ο Στάδιο:

Στο πρώτο στάδιο φέρεται να γίνεται προσπάθεια με την χρήση τεχνολογίας τεχνητών σεισμών
αλλιώς γνωστό ως H.A.A.R.P. (High-frequency Active Auroral Research Project) που κατέχουν οι
Aμερικάνοι (βλ. άρθρο Νίκολα Tέσλα 1 & 2) με σκοπό την πρόκληση σεισμών σε διάφορα σημεία
του πλανήτη και την αποκάλυψη στοιχείων (τάφοι, επιγραφές, αρχαίες πόλεις κ.τ.λ.) που θα
καταrρίπτουν τις τωρινές θρησκείες! Δηλαδή πως ο Χριστός δεν υπήρξε ποτέ, ότι το Kοράνι
δεν γράφτηκε απο τον Μωάμεθ και πάει λέγοντας... Μερικοί λένε ότι η ανακάλυψη του
(υποτιθέμενου) τάφου του Ιησού Χριστού απο τον James Cameron (σκηνοθέτης - και για όσους το
έχουν ερευνήσει - και Ελευθερο-Τέκτονας) ανήκει στο πρώτο στάδιο του P.B.B. όπως και το βιβλίο
"Κώδικας Ντα Βίντσι". Ο Μonast επίσης είπε (το 1994, μην ξεχνάτε!) ότι το Ηollywood θα
προκάλεσει με διάφορες ταινίες του την πεποίθηση ότι μόνο με μία θρησκεία και μία κυβέρνηση
μπορούμε να νικήσουμε μία επικείμενη εισβολή εξωγήινων (βλ. Ιndependence Day -1996 και
αρκετές άλλες!).

2o Στάδιο:

Σύμφωνα πάντα με τον Μonast, η NASA έχει, αυτή την στιγμή που διαβάζετε, βάλει μυστικά πάνω
σε δορυφόρους της που κινούνται γύρω από τη Γη, μηχανήματα με ειδικές ακτίνες λέιζερ με σκοπό
την προβολή ολογραμμάτων! Ο Μonast είπε ότι ήδη έχουν προβάλει εικόνες Α.Τ.Ι.Α. στον ουρανό
και ίσως εκεί "κολλάνε" οι, τόσες, μαρτυρίες ανθρώπων για Α.Τ.Ι.Α. που έχουν αλλόκοτη κίνηση,
υψηλές ταχύτητες, τα διαφορετικά σχήματα ή τις εξαφανίσεις ξαφνικά. Είναι όλα εικόνες ψεύτικες,
ολογράμματα! Ακόμα έλεγε πως ο σκοπός των μηχανημάτων αυτών είναι να προβάλουν εικόνες
Ιερών προσώπων με σκοπό την αναταραχή...

3ο Στάδιο:

Φανταστείτε, έλεγε, να εμφανιστεί πάνω από την Βαγδάτη μία στρατιά αγγέλων καλώντας τους
πιστούς μουσουλμάνους να σκοτώσουν στο όνομα του Αλλάχ! Καταλαβαίνουμε όλοι τι θα συμβεί...
Παρομοίως θα πράξουν και με τα άλλα κράτη "πατώντας" πάνω στην δύμαμη υποβολής που έχουν
οι Θρησκείες παγκοσμίως. Τα R.F.I.D. (Radio Frequency Identification Device - Συσκευή Ταυτο
ποίησης μέσω Ραδιο-Συχνοτήτων) μικροτσίπ που ακούμε τόσα χρόνια παίζουν κι αυτά μεγάλο ρόλο
στην υλοποίηση του σχεδίου αφού μέσα απο αυτά - με χρήση χαμηλών Ηz όπως E.L.F. (Extremely
Low Frequency)- όχι μόνο θα βλέπουμε τους μας στον ουρανό από τους
δορυφόρους, αλλά θα ακούμε και την φωνή τους μέσα στο κεφάλι μας! Καταλαβαίνετε σε μία
κοινωνία που πιστεύει σε θρησκείες πόσο μεγάλες θα ήταν οι συνέπειες...

Το Σχέδιο ΜΠΛΕ ΑΚΤΙΝΑ της NASA
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4ο Στάδιο:

Αυτό είναι και το πιο τολμηρό! Ο Μonast είπε πως μετά τις "προβολές" και το ρησκευτικό χάος, θα
μεταδοθεί ψευδ μήνυμα εισβολής εξωγήινων ώστε να προκληθεί άκρατος πανικός που θα
καταπέσει με την παρέμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο οποίος θα απαιτήσει την άμεση
καταστροφή των πυρηνικών όπλων σε όλο τον πλανήτη! Όταν γίνει αυτό θα εκπέμψουν νέο σήμα
στοχεύοντας τους Χριστιανούς του πλανήτη (φυσικό μας φαίνεται με τα 2/3 των ισχυρών χωρών να
είναι Χριστιανοί) κάνοντάς τους να νομίζουν ότι ήρθε η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, θα νομίζουν ότι
σατανικές εισβολές απειλούν τα πιστεύω τους, με απότερ σκοπό την δημιουργία μίας κυβέρνησης
απόλυτου πληθυσμιακού ελέγχου και μίας ενιαίας θρησκείας (Θεοσοφισμός). Το τελικό χτύπημα θα
είναι όταν οι δορυφόροι θα εξαπολύσουν νέο σήμα σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του πλανήτη
κάνοντας τις τηλεοράσεις να προβάλουν εικόνες από αποκρουστικά όντα, φαντάσματα και κάθε
συσκευή που μπορεί, θα αναπαράγει ήχους τρομακτικούς και απόκοσμους ώστε να σπρώξουν τα
έθνη στην παράκρουση και σε μαζικές αυτοκτονίες και στην τελική επικράτηση της "Νέας Τάξης
Πραγμάτων" (η αλλιώς New World Order που λέγεται ότι είναι υποκινούμενη απο τον Αντίχριστο)...

Ο Serge Monast στην συνέντευξή του το 1994, λίγο πριν πεθάνει κάτω από πέπλο μυστηρίου,
υποστήριξε ότι είμαστε αρκετά κοντά στην ολοκλήρωση του προγράμματος. Σήμερα αυτοί που το
στηρίζουν λένε ότι είμαστε ακόμα στο πρώτο στάδιο. Εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο προς
τρίτο στάδιο βάσει των όσων βλέπουμε, ακούμε και ενημερωνόμαστε πάνω στα τεράστια άλματα της
τεχνολογίας. Π.χ. τα ολογράμματα είναι πλέον γεγονός άσχετως αν δεν τα βλέπουμε εμείς.

..Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Αμερικάνοι έχουν αναπτύξει τεχνολογίες που κάνουν
τον τυφλό να δει, τον κουφό να ακούει και την αποκατάσταση του ασθενούς χωρίς την

χρήση χειρουργικών εργαλείων η φαρμάκων...

Ο Μonast παρέθεσε και στοιχεία όσον αφορά τον έλεγχο του νου του ανθρώπου. Είπε πως ο δέκτης
έχει κατασκευαστεί απο την Loral Electro-Optical System, βιομηχανία όπλων στην Καλιφόρνια. Η εν
λόγω εταιρία είχε κάνει έρευνες για χάρη του στρατηγού της αμερικάνικης αεροπορίας Leonard Perez
την δεκαετία του '80, ο οποίος είχε ζητήσει όπλα που θα μπορούν να "φυτεύουν" μηνύματα στο κεφάλι
του εχθρού! Αυτό είναι εφικτό με ραδιενεργούς παλμούς και πολύ χαμηλές συχνότητες (E.L.F, V.L.F.
[Very Low Frequency], και L.F [Low Frequency]) όπως προανέφερα.

Εγώ θεωρώ ότι ίσως όλα αυτά να
είναι αλήθεια αφού σχεδόν καθημερινά βλέπουμε και άλλη μία απίστευτη ανακάλυψη της τεχνολογίας.
Αν ξέρατε πόσες είναι αυτές οι τεχνολογίες που δεν έχουμε μάθει και ίσως δεν μάθουμε ποτέ...

Πηγή

http://t3ll4v1s10n-ddl.blogspot.com/2009/06/nasa-nasas-project-blue-beam.html

http://www.uaff.info/bluebeam.htm

http://www.youtube.com/watch?v=gkpT-gSSS54

*4ο στάδιο.
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Ο Monast aκόμα ανέφερε μία
σειρά από μυστηριώδεις αυτοκτονίες Βρετανών επιστημόνων που σχετίζονται άμεσα με το
P.B.B. αφού όλοι αυτοί δούλευαν για το Αμερικάνικο ναυτικό.

Δεν χρειάζεται να γίνουν τα πράγματα με την σειρά και τον τρόπο που υποδεικνύεται από τους
ερευνητές. Απλά υπάρχει η τεχνολογία των ολογραμμάτων, και όποτε χρειασθεί μπορεί να
εφαρμοσθεί από τουςπαγκοσμιοποιητές.


