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ΤΟ "ΧΑΡΑΓΜΑ" ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ! ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤE; 
 Μια ειδική έκθεση:                  

   «Τα εμφυτεύσιμα τσιπς» 

     

Αποκάλυψις :  "...και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι ή 

πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή 

τον αριθμόν του ονόματος αυτού. Ώδε η σοφία εστίν. ο 

έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου, αριθμός γαρ ανθρώπου εστί. Kαι ο αριθμός 
αυτού χξστ’ (666)". (ΙΓ 17-18) 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ 

   "Αυτή η μάχη που ξεπροβάλλει θα είναι για το προσωπικό απόρρητο και τα ατομικά δικαιώματά μας. 

Θα εμπλέξει το Κονγκρέσσο, τα δικαστήρια, τα τηλεφωνικά δίκτυα, τις μηχανές ψηφοφορίας και τις 

συσκευές καλωδιακής τηλεόρασής μας. Σιωπηλά και αόρατα, η μάχη θα κυμανθεί στα πορτοφόλια 

μας, στις έξυπνες κάρτες και άλλα πράγματα που θεωρούνται απλά... 

    Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και ο δρόμος που θα διαλέξουμε τώρα τερματίζει εκεί όπου θα 

προχωρήσουμε τον επόμενο αιώνα: σαν ελεύθερες χώρες ή σαν παγκόσμιο καθεστώς ηλεκτρονικής 

αστυνόμευσης". 

     Zimmerman (ένας από τους μεγαλύτερους ειδικούς της Αμερικής στο ιδιωτικό απόρρητο των υπολογιστών). 

  

«Η ΠΑΓΙΔΑ» - ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ 

       Ο Δρ Charles Sanders ήταν ο καθοδηγητής μηχανικός του προγράμματος για 

τα αρχικά βιοϊατρικά τσιπ που εμφυτεύθηκαν σε ανθρώπους για ιατρικούς λόγους. Αυτά τα 
τσιπ μετατράπηκαν από την ιατρική τεχνολογία στην τεχνολογία ταυτότητας. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της ανάπτυξης - διανοητικής διεργασίας, ο Δρ Sanders κλήθηκε να καθίσει με τον Henry 
Kissinger, όπου συζήτησαν την πιθανή καταγραφή ταυτότητος πέντε δισεκατομμυρίων ανθρώπων 

στη γη.  

      Σε μια συνομιλία με τον Sanders, ο Kissinger είπε, «δεν μπορούμε να ελέγχουμε εκτός αν 
μπορούμε να προσδιορίσουμε την ταυτότητα καθενός στη γη». Υπάρχει ένα τσιπ - υπολογιστής 

που είναι 1/4 της ίντσας μακρύ. (Το μέγεθος ενός κόκκου του ρυζιού).   

     Αυτό το τσιπ, το # BT952000, καλείται «εμφυτεύσιμος εντοπιστής προσδιορισμού έκτακτης 
ανάγκης» (Emergency Intrusive Identification Locator). Ο  γυάλινος σωλήνας  έχει 250.000 

ηλεκτρονικά συστατικά μέσα του. Είναι ένας υπερπροηγμένος πολλών στρώσεων μικρο-
επεξεργαστής που είναι και μια συσκευή αποστολής σημάτων και ένας αναμεταδότης. Μπορεί 
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να διαβιβάζει στο δορυφόρο συνεχώς μέσω σύντομων εκπομπών εξαιρετικά υψηλής συχνότητας. 

Αυτό το τσιπ έχει ένα κύκλωμα φόρτισης και μια μπαταρία. 

      Η μπαταρία είναι λιθίου. Φορτίζεται εφ’ όρου ζωής από τις διακυμάνσεις θερμότητας του 
σώματος. Η μπαταρία έχει ένα θερμικό επαναφορτιζόμενο κύκλωμα που χρησιμοποιεί τις 

διακυμάνσεις στη θερμότητα του σώματος. Επαναφορτίζει την μπαταρία λιθίου και παραμένει 

φορτισμένη για μια ζωή. Οι διοργανωτές και οι αρμόδιοι για το σχεδιασμό μετά από μήνες έρευνας, και 

αφού ξόδεψαν 1,5 εκατομμύριο δολάρια των χρημάτων ιατρικής έρευνας, (χρήματα φορολογουμένων), 

για να αναλύσουν τα δύο καλύτερα μέρη του σώματος στα οποία θα εμφυτεύσουν αυτό το πράγμα 

προκειμένου να εκμεταλλευθούν τις μέγιστες διακυμάνσεις 

θερμοκρασίας, εξακρίβωσαν ότι οι δύο καλύτερες θέσεις να το 
εμφυτεύουν ήταν πρώτον το δεξί χέρι, και μετά (εάν πχ χάνατε το 

δεξί χέρι), το μέτωπό σας. 

      Εισάγεται (όπως με ένεση) κάτω από το δέρμα. Σύμφωνα με το Δρ 

Sanders, αυτή η τεχνολογία αναμετάδοσης θα επιτρέψει τη στενή παρακολούθηση κάθε άνδρα, 

γυναίκας και παιδιού στον κόσμο. Βγάζει προς τα έξω ένα ψηφιακά διαμορφωμένο σήμα σε 

συγκεκριμένα διαστήματα. Το ιδιαίτερο διάστημα είναι ένα σήμα εντοπισμού. Δίνει ζωτικής σημασίας 

πληροφορίες για το άτομο, καθώς επίσης και ένα σήμα καταγραφής θέσης. Έχει μια διάταξη για την 

εκπομπή, χωριστή λαμβάνουσα κεραία, και χωριστή κεραία ραδιοφωνικής αναμετάδοσης. 

            Το μικροτσίπ αποθηκεύει εννέα στοιχεία:  

•    όνομα και ψηφιακή εικόνα,  
•    ψηφιοποιημένα στοιχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων,  
•    φυσική περιγραφή, τη διεύθυνση και τις προηγούμενες διευθύνσεις σας,  
•    την οικογενειακή ιστορία σας,  
•    παρόν επάγγελμα και εισόδημα,  
•    φορολογικές πληροφορίες και οποιαδήποτε χρήματα που οφείλονται,  
•    το ποινικό μητρώο σας, εάν υπάρχει, και  
•    το νέο αριθμό κοινωνικής ασφάλισής σας.  

            Ο νέος σας αριθμός θα είναι 18-ψήφιος.  Οι πρώτοι πέντε θα είναι ο ταχυδρομικός κώδικας, με 

πρόσθετα τέσσερα ψηφία μετά από παύλα και ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισής σας. Αυτά τα 18 

ψηφία θα ομαδοποιηθούν σε τρία τμήματα. 

           Ο Δρ Sanders μιλούσε με έναν συνάδελφό του μηχανικό στην κατασκευή του τσιπ και τον 

ρώτησε τι θα συνέβαινε εάν δυσλειτουργήσει το τσιπ. Ο μηχανικός αποκρίθηκε ότι θα προκαλούσε 

σοβαρό έλκος. Αλλά το ίδιο λέει και η Αποκάλυψις: "...και εγένετο έλκος κακόν και πονηρόν επί 

τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του Θηρίου (αντιχρίστου) και τους προσκυνούντας 
τη εικόνι αυτού". (Αποκ. Ιστ 2). 

          Ο Δρ Sanders δήλωσε: «Θεωρώ αυτό το τσιπ το σημάδι (χάραγμα) του Θηρίου». Τώρα ο 
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Δρ Sanders ξοδεύει το χρόνο του ταξιδεύοντας και  προειδοποιώντας τους ανθρώπους για αυτό το 

τσιπ - υπολογιστή. Το δικό του τσιπ! 

Dr. Sanders story
            Να ληφθεί υπ' όψιν ότι μέσω των εκπομπών από και προς το chip, επηρεάζεται το νευρικό 

σύστημα και ο εγκέφαλος. Γι αυτό όσοι λαμβάνουν το χάραγμα δεν θα βρίσκουν πουθενά ησυχία 

όπως λέει ο γέροντας Αμβρόσιος, όχι μόνο στην ψυχή, αλλά και στο σώμα. Και η είσοδος της Γης στη 

ζώνη των φωτονίων (Earth into the Photon-Belt) θα αυξήσει την ένταση στο νευρικό σύστημα μέσω 

του τσιπ. 

           Παρατηρήθηκε ακόμη ότι τα κύματα Schumann με τα οποία φαίνεται να δονείται η Γη, έχουν 

τελευταία αλλάξει την συχνότητά τους. Ο Τέσλα είχε παρατηρήσει τα κύματα αυτά (το αναφέραμε στο 

CERN), και ενώ στην δεκαετία του 1980 η συχνότητά τους ήταν 7.8 hertz, το 1995 είχαν γίνει 8,6 και 

κατά το 2000 ήταν  13hertz (!), ενώ από τότε συνεχίζεται η καλπάζουσα αύξησή τους. Πιθανόν η 

χρήση του HAARP να ευθύνεται για τα φαινόμενα αυτά, όπως ευθύνεται και για τη μείωση του όζοντος 

στην ιονόσφαιρα κατά τεράστιο ποσοστό σε σχέση με άλλους μη στρατιωτικούς παράγοντες (όπως 

τους βιομηχανικούς ρύπους και τους χλωροφθοράνθρακες). Και οι ακτινοβολίες 

(όπως του HAARP) επηρεάζουν τους φέροντες το τσιπ πολύ περισσότερο από όσους 

δεν το έχουν βάλει. 

Δείτε και: 666-υπολογισμοί

Το σύστημα BARCODE

άλλα links και Updates

   

 

 

Δεξιά: ο "ψηφιακός άγγελος". 

  

 

 

More about the Digital Angel, Destron 

Fearing Corporation 

 
 

www.imdleo.gr
 

F - είναι για το κούτελο (FOREHEAD), 

και H - είναι για το χέρι (HAND)!  


