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 پــروژه پـرتـو آبـی نـاسـا

 این مطبوعات آزاد بین املللی در کانادا است. شبکه بین املللی مطبوعات
 آزاد نه یک گروه مذهبی، نه یک سازمان سیاسی، بلکه آژانس خبری
 مستقل تحقیقاتی جهانی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، پزشکی و


نظامی است
 ما در تحقیق و انتشار گزارش های ویژه و نوارهای صوتی برای افشای   
 دنیای زیرین توطئه سازمان ملل برای اجرای نظم نوین جهانی تخصص


داریم
 وظیفه ما این است که به مردم بفهمانیم که آمدن نظم نوین جهانی نه    
 یک رویا است و نه یک فکر پارانوئید. این یک پروژه شیطانی واقعی است


.که در حال انجام است


برای چی؟    
 ملغی کردن همه ادیان سنتی مسیحی به منظور جایگزینی آنها با یک دین


"تک جهانی مبتنی بر "فرقه انسان
 از بین بردن همه هویت ملی و غرور ملی برای ایجاد هویت جهانی و غرور


جهانی
 از بین بردن خانواده ای که امروز شناخته می شود به منظور جایگزینی

.آن با افرادی که همگی برای جالل دولت تک جهانی تالش می کنند

 از بین بردن همه آثار هنری و علمی فردی برای اجرای یک نظر یک دولت

جهانی؟
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و این نوع اعالم جنگ از سوی سازمان ملل برای
 اجرای عضویت جهانی و اجباری در سازمان ملل، به عنوان فراتر از


سازمان ملل توسط نیروهای چند نظامی و چند پلیسی؛
 یک وزارت دادگستری در سراسر جهان از طریق سازمان ملل متحد با یک


دادگاه کیفری بین املللی

یک توافقنامه تجاری جدید جهانی برای همه کشورها؛

 پایان جنگ سرد -- جنگ محلی مانند امروز، و الزام به همزیستی برای

.""صلح

 و همچنین، یک دین جهانی جدید و یک فرهنگ جهانی جدید برای همه

.انسانها

 اگر واقعاً بخواهیم پروژه پرتو آبی - پروژه پرتو آبی ناسا - را درک کنیم،
 که ریشه این از کجاست؟  ما باید به طلوع عصر آکواریوس برگردیم. آن
 آهنگ را به یاد دارید؟ آن آهنگ که می گفت: (وقتی ماه در خانه هفتم
 است و مشتری با مریخ همسو می شود و صلح سیاره ما را هدایت می
 کند و عشق ستاره ها را هدایت می کند). این مربوط به سال 1982 بود
 که در آن زمان افتتاحیه توطئه برای عصر آکواریوس بود. درست قبل از
 اجرای نظم نوین جهانی که قرار بود در آن زمان در سال 1983 شروع

 شود ... و باید بگویم که پروژه پرتو آبی برای سال 1983 راه برنامه ریزی
 شده بود. آن زمان به تعویق افتاد. ما دقیقاً نمی دانیم چرا، اما از سال
 1983، یازده سال است که آنها واقعاً خودشان را با فناوری جدید و از
 طریق فضا بهبود بخشیده اند، که همین حاال آنها را قادر می سازد تا


نمایش فضایی خود را ممکن کنند
 بنابراین، اهداف جنبش عصر جدید که سازمان ملل متحد در حال حاضر
 تحت آن فعالیت می کند، اجرای یک مسیحای جهان جدید است. ابزار

 دولت جدید جهانی یک ارتش چند ملیتی است -- یک ارتش بین املللی. یک
 نیروی پلیس بین املللی؛ بانک جهانی برای اقتصاد؛ یک دولت جهانی تحت
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 سازمان ملل متحد؛ بانک جهانی حفاظت از طبیعت در سراسر جهان. این
 بدان معناست که تمام جنبش های سبز در این بانک بین املللی جدید

 ادغام می شوند یا ناپدید می شوند. دین جهانی که در آن تمام آموزه های
 کلیسا از ریشه نابود می شوند تا دین جدید عصر آکواریوس جایگزین

آنها شود. طبقه بندی های هفتگانه جهانی برای همه مردان و زنان، بهشت 
 جدیدی که آنها گفتند. یعنی جایی که همه کار از پیش تعیین شده ای برای
 انجام دارند. و مقر اردوگاه کار اجباری جهانی در سازمان ملل برای
 کسانی که نظام جدید را نمی پذیرند. کشاورزی جهانی و کنترل عرضه
 مواد غذایی که منابع غذایی و ویتامین را در سراسر جهان کنترل خواهد
 کرد. نظم نوین جهانی یک سیستم دولتی بین اتحاد جماهیر شوروی
 سابق، بریتانیای کبیر و کشورهای مشترک املنافع آن، و ایاالت متحده
 خواهد بود. و در پایان نظم جهانی معنوی-سیاسی جدیدی که جایگزین


نظم قبلی خواهد شد که اکنون در آن زندگی می کنیم
 برنامه های نظم نوین جهانی چیست؟ آنها برای دستیابی به این نقشه،  
 نابودی تمام افرادی که به کتاب مقدس ایمان دارند، عیسی مسیح را


.پرستش می کنند، و ناپدید شدن کامل مسیحیت را برنامه ریزی می کنند
 نظم نوین جهانی قوانین کشورها را تغییر خواهد داد تا باورها و 

 نمادهای مذهبی مسیحی - مانند صلیب - غیرقانونی شوند. به عنوان
 مثال، فقط عید پاک و کریسمس با جشن های عصر جدید در سراسر


جهان جایگزین خواهند شد
 نظم نوین جهانی همچنین در نظر دارد تمام ارزها را باطل کند. و انتقال  

 پول الکترونیکی را از طریق بزرگراه فوق العاده -- که ما بزرگراه

الکترونیکی می نامیم جایگزین کند

 حاال، آن افراد هم چه برنامه ای دارند؟  همانطور که قبالً گفتم، این یک    
 رویا نیست و این تفکر پارانوئیدی نیست. این واقعی است. بنابراین آنها
 برای پذیرش نظم نوین جهانی برنامه ریزی می کنند، مردم ابتدا باید دین
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 جهانی جدید را بپذیرند. برای ورود به دین جهانی جدید، مسیحیان باید
 عقاید خود را کنار بگذارند.  بنابراین همانطور که آنها گفتند، به ویژه

 بنجامین کرم، دیوید اسپنگلر، آلیس بیلی، هلنا پترونا بالواتسکی... همگی
 گفتند که آغاز بر اساس جهانی، در داخل کلیسای جدید سازمان یافته
 مسیحی و یک لژ و سازمان ماسونی خواهد بود. این مبتنی بر یک شروع
 لوسیفری خواهد بود، بنابراین آنچه که ما در اینجا باید بدانیم این است:
 برای کسی که اعتقادات مسیحی خود را محکم نگه می دارد، امکان ورود به
 نظم جدید جهانی وجود نخواهد داشت. که غیر ممکن خواهد بود.  اکنون
 برای کسانی که نظم نوین جهانی را نمی پذیرند و آن را رد می کنند، باید
 در اردوگاه های کار اجباری -زندگی کنند. و برای آن اردوگاه ها چیزی به
 نام طبقه بندی رنگین کمانی زندانیان نظم نوین جهانی  ساخته اند. رنگین
 کمان به عنوان نماد پل منتهی به دنیای شیطانی نظم جدید جهانی در


 نظر گرفته می شود
 به عنوان مثال، ما قبالً می دانیم که همه باید با یک مراسم تشریفاتی به  
 لوسیفر سوگند یاد کنند تا از آن پل به نظم جهانی جدید عبور کنند. همه
 مخالفان در برابر آن آغاز، همانطور که برنامه ریزی می کنند، قطعا به یک
 بازداشتگاه فرستاده می شوند و در آنجا در دسته های مختلف جدا می
 شوند. این همان چیزی است که آنها به طبقه بندی رنگین کمان زندانی


نظم نوین جهانی می گویند

 طبقه بندی کودکان مسیحی، همانطور که آنها برنامه ریزی می کنند،   
 باید به عنوان قربانی انسان استفاده شود. جایی که؟ در مراسم توده ای
 سیاه پوستان، آنها در هر نوع عیاشی جنسی شرکت می کنند که برخی به


عنوان برده جنسی نگهداری می شوند
 طبقه بندی 2، که طبقه بندی زندانیان برای استفاده در آزمایش های 

 پزشکی است که در آن داروها و فناوری های جدید روی انسان آزمایش

می شود
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 طبقه بندی سوم، طبقه بندی زندانیان سالم برای مرکز بین املللی اعضای بدن
 انسان است که اعضای حیاتی آنها یک به یک برداشته می شود و در عین


حال با سیستم های حمایتی ویژه در زندگی حفظ می شوند

 طبقه بندی 4، برای همه کارگران زیرزمینی سالم. نظم نوین جهانی یک    
 دیکتاتوری اساسی در سراسر جهان است که مبتنی بر دین لوسیفر

 است. دیکتاتوری با ظاهر یک دموکراسی بین املللی. برای حفظ این توهم
 دموکراسی، اردوگاه های کار از مردم زمین پنهان خواهد شد. به عنوان

 مثال، فقط به یاد داشته باشید که چگونه هیتلر در زمان خود، زایمان را در

اردوگاه کار اجباری پنهان کرد

 طبقه بندی 5، که طبقه بندی زندانیان نامطمئن در مرکز بین املللی     
 بازآموزی است، جایی که آنها دوباره آموزش خواهند دید تا در تلویزیون
 جهانی توبه کنند. و جایی که آنها یاد خواهند گرفت که چگونه فضایل نظم


.نوین جهانی را برای بشریت تجلیل کنند


 طبقه بندی 6 که مرکز بین املللی اعدام است    
 ما هنوز منتظر جزئیات طبقه بندی رتبه هفتم هستیم و همچنان منتظر


اثبات در مورد طبقه بندی رنگ برای هر بخش زندانی هستیم

 حاال، آن مردم، این همان چیزی است که در دنیای جدید بهشتی خود    
 برنامه ریزی می کنند. بنابراین باید درک کنید که وقتی تصمیم گرفتم -

 حدود شش ماه پیش - بخش های کوچکی از اطالعات مربوط به مخفی ترین
 پروژه شان، که پروژه پرتو آبی ناسا است، منتشر کنم، در آن زمان مطمئن
 نبودم که از ایستادگی ام در برابر آن جان سالم به در ببرم یا نه. پیچیده

 ترین پروژه نظم نوین جهانی که برای به زانو درآوردن همه انسانها از همه

.ملت ها، فرهنگ ها و مذاهب راه اندازی شده است
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 اما اکنون، با پیروی از وجدان مسیحی خودم، عشق واقعی و عمیقم به     
 همه برادران و خواهران ناشناخته ام در آمریکا و سایر نقاط جهان، کامالً
 می پذیرم که جانم را بدهم که باید اینطور باشد، برای حقیقت، عیسی
 مسیح با انتشار چهار مرحله اصلی پروژه پرتو آبی ماهواره ای برای


اولین بار

 از همه کسانی که شرح زیر را می خوانند و می شنوند خواهش می    
 کنم:  از ترس طبیعی خود فلج نشوید، بلکه هر کلمه ای از محتوای این

 نوار صوتی نود دقیقه ای را پخش کنید و دور هم جمع شوید تا دعا کنید و
 فکر کنید. و برای برنامه ریزی راه های مختلف، خود را سازماندهی کنید تا
 از رویارویی حکومت نظم نوین جهانی و تصاحب قدرت جان سالم به در
 ببرند. زیرا آنچه ما باید درک کنیم این است که دولت جهان جدید چیزی
 دائمی - جاودانه نخواهد بود. این مورد نیست. اما کاری که ما باید انجام

 دهیم و در حال حاضر باید فکر کنیم این است که چگونه خودمان را
 سازماندهی کنیم تا از چنین ظلم و ستم و نقشه های شیطانی جان سالم


.به در ببریم

 اکنون پروژه معروف پرتو آبی ناسا چهار مرحله متفاوت دارد. چهار    
 بخش به سوی اجرای دین جهانی جدید با دجال در راس آن. و ما باید به
 خاطر داشته باشیم که دین جهانی جدید پایه اساسی حکومت جهانی

 جدید است. بدون آن دین جهانی جدید، چنین حکومتی، چنین دیکتاتوری
 جهانی کامالً غیرممکن است. به همین دلیل است که این پروژه نه تنها
 برای آنها بسیار مهم است، بلکه تا به امروز به خوبی مخفی نگه داشته

.شده است
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