
Indivíduos-alvo – a ordem e a repressão personalizada do séc. XXI e a 
provável relação com os contadores inteligentes

Quem são os alvos:  
• Os alvos preferenciais são pessoas com boas a elevadas qualificações, perfis como o de 

activistas, jornalistas, pessoas com responsabilidade política, jurídica ou importantes 
funções na estrutura do Estado. 

Para lá do paradigma colectivista Esquerda – Direita: 
• Ir para a rua manifestar-se tem o efeito literal da expressão: "os cães ladram e a caravana 

passa". 

O novo controlo populacional à descarada. Como é feita a tortura e a rede de controlo e 
intimidação, sem rasto formal: 

1. "Zombies" é a imagem popular usada pela cultura mediática para programação preditiva 
sobre a realidade da implementação de programas de controlo mental. Tratam-se de armas 
psicotrónicas e tecnologia de bio-comunicação que poderiam ser usadas para promover a 
vitalidade e saúde geral da população, no entanto, têm sido mantidas sob segredo com 
conselho dos EUA. O reconhecimento tem sérias implicações na vida de todos, em especial, 
no reconhecimento científico do paradigma energético, no qual são baseadas as medicinas 
tradicionais, alternativas ou complementares, também denominadas por Terapêuticas Não 
Convencionais. 

2. O objectivo final é visar todo e cada um dos cidadãos com um padrão complexo de 
frequências específico, transmitido através de microondas e/ou pulsos electromagnéticos. O 
sistema Tetra é conhecido por aumentar a agressividade das forças da ordem, para lá de lhes 
dar tumores. 

3. O Projecto megalómano da Nova Ordem Mundial está a avançar há décadas, actualmente 
dispensa a implantação de implante na vítima (tal como era feito no Passado, nos grandes 
hospitais do mundo, sem o consentimento dos pacientes). O avanço da capacidade 
tecnológica já permite generalizar a tortura à distância através da disrupção dos padrões 
biológicos de cada indivíduo, através do binómio prazer e/ou dor.  

4. A nova arma de tortura personalizada. tanto pode estimular como assediar. Vítimas relatam 
viverem há décadas sem conseguir dormir mais do que um par de horas em cada noite. Para 
lá de alterações nervosas, imunitárias relevantes, degenerativas, cancro, tem sido usado para 
assassinar pessoas (levando ao suicídio ou ao clássico ataque cardíaco). É uma arma de 
eleição porque dá espaço para a negação plausível. 

5. Cada órgão poderá ser visado isoladamente, entre os quais os seus órgãos sexuais (no 
extremo poderão provocar-lhe um orgasmo, psicotronicamente). Também pode ser usada 
para imprimir pensamentos externos na cabeça do indivíduo (por isso, é chamada de "a arma 
da voz de Deus"), foi concebida para modelar o comportamento do cidadão mais rebelde ou 
para optimizar a acção individual do soldado ou agente.

6. Muitas vezes, o indivíduo-alvo detecta estar a ser vítima de controlo mental quando ouve na 
sua cabeça expressões inabituais a si próprio. Chegará o dia em que até essa limitação será 
igualmente superada. Sensações de queimadura e muitas outras estão igualmente no 
repertório desta tecnologia. 
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7. Na Europa, os países nórdicos, nomeadamente a Suécia e o Reino Unido têm sido os 
laboratórios da experimentação desta tecnologia sem consentimento do indivíduo. 

8. Neste momento, a SMART GRID está a ser implementada, tanto a rede móvel de alta 
capacidade como a grelha inteligente também chamada de Internet das Coisas. Cada 
torre é um espião e um irradiador, FALTA A PEÇA CHAVE DO PUZZLE, a colocação 
dos contadores inteligentes em cada lar para a água, luz e gás que visa a derradeira 
cobertura e controlo sobre cada indivíduo.  

9. Se ainda acha que vive em Democracia, desengane-se, a União Europeia é um Estado 
centralizador do tipo soviético, versão de alta tecnologia. O coração de todo este sistema 
está nos EUA e faz parte da imposição da moeda mundial digital e de uma Nova Ordem 
Mundial, com a retirada do papel-moeda de circulação.

10. Os protestos das populações vão aumentando daí o processo de militarização das forças da 
ordem e a redução das forças armadas nacionais. A União Europeia só irá manter-se através 
de meios muito coercivos e artificiais, o gulag ou a prisão do séc. XXI será a casa de cada 
um de nós, para outros arrisca-se a ser a própria cabeça. 

11. O projecto é concentrar as pessoas em cidades altamente compactas onde estaremos 100% 
do tempo sob o olho do Big Brother, sofrendo condicionamento psicotrónico semelhante ao 
retratado em "Admirável Mundo Novo" de Aldous Huxley. O bom cidadão estará sujeito a 
instrução subliminal durante o sono. 

12. Qualquer um de nós poderá verificar já hoje, como as políticas estão a obrigar à baixa de 
natalidade, à redução da população, à concentração das populações, alegando a necessidade 
de boa gestão de recursos, orientando a desertificação sistemática e organizada do território. 
Este é o objectivo final da Agenda 21 da ONU, controlar desde os pensamentos até aos 
alimentos e quantidades a consumir.  A longevidade das populações irá ser gradualmente 
modelada "diminuída" e a reprodução separada da sexualidade, uma vida em total 
dependência e desumanização. 

13. Em breve pretende-se banalizar o aborto, a eutanásia, a homosexualidade, destruir o resto do 
conceito de família tradicional, a pedofilia (sexualizando cada vez mais cedo a percepção 
dos indivíduos) , o bestialismo e uma total inversão dos valores.   

Conclusão:
• Agora que sabe disto, tornou um pouco mais difícil esta distopia eugénica. Divulgue, você já 

sabia qual era a verdade. 
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Evidências: 
• http://www.cleanitproject.eu/   - Este é o site da organização europeia que faz a lista e a 

limpeza das pessoas que se opõem activamente contra o Projecto Europeu
• http://www.targeted-individuals-europe.com/   - Targeted Individuals Europe
• http://icaact.org/   - ICAACT: International Center Against Abuse of Covert Technologies
• Rússia trabalha em arma para transformar pessoas em zumbis - 

http://www.tecmundo.com.br/tecnologia-militar/21718-russia-trabalha-em-arma-para-
transformar-pessoas-em-zumbis.htm

• Limitarização da Polícia - http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=25&did=89568

Bestialismo – sai Lei no Norte da Europa
http://www.youtube.com/watch?v=eAnfFbRCgzw

Lei da videovigilância passa. CNPD torna-se figurativa:
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2152653

Privacidade, União Europeia e o passo para as Redes Inteligentes:   
http://tek.sapo.pt/noticias/negocios/abrir_dados_do_sector_publico_pode_valer_40_m_1206918.html

Mensagem sobre a Europa por um dissidente da ex-URSS: 
http://www.youtube.com/watch?v=LFeDr2EgAMk#t=04m24s

Estrutura da mentalidade revolucionária - por Olavo de Carvalho:
http://vimeo.com/31474200

Conspiracy Theory with Jesse.Ventura Brain Invaders : 
http://www.youtube.com/watch?v=18PtOXrzDVE
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