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Dr. Bill Deagle

Nesta fascinante entrevista do Dr. Bill Deagle feita por Deborah 
Tavaras, podemos aprender sobre os programas militares de 
manipulação climática, armas biológicas, micro-toxinas, 
dispersão de biotoxinas, programas militares de 
desenvolvimento de armas, e muito mais.

Dr. Deagle possui numerosas credenciais, tem uma memória 
quase fotográfica e um quociente superior a 200. Ele domina 
áreas como a Geoengenharia, rastos químicos, e Contadores 
Inteligentes. Clique no link seguinte e descarregue o ficheiro 
MP3 com a entrevista.

Dr. Bill Deagle Interview – Downloadable MP3 file - (aproximadamente 35 minutos)

Tradução e versão escrita da entrevista

DEAGLE: Pronto. Sou o Dr. Deagle (médico) acabei o meu curso de Medicina em 1977. 
Iniciei a minha investigação em Bacteriologia Marinha e Genética, em 1973, finalizei o 
meu projecto de investigação de doutoramento mas nunca cheguei a escrever a tese 
porque o meu avô estava a morrer de diabetes e eu preferi mudar para Medicina em vez 
de fazer a tese. O meu orientador de doutoramentodisse que só me bastava escrever a 
tese porque eu terminei um projecto de 5 anos em apenas 5 meses. Eu diplomei-me sob 
a Direcção de Robert Brown que era um especialista de armas biológicas em Pathesta e 
também Karolinska Institute. Posso dizer-lhe que há um número de coisas, tendo 
trabalhado como médico civil, em contrato com o Comando Espacial Estratégico onde se 
desenvolvia o Projecto "Guerra das Estrelas", em meados dos anos 80, em Colorado, e 
tendo uma formação de base em Bacteriologia e Genética, entendo exactamente o que se 
está a passar em termos materiais ... eles enviam drones a grande altitude, drones 
robóticos e igualmente aviões que despejam biotoxinas na atmosfera.
TAVARAS: É isso o que denominados de Programa de Bioengenharia? 
DEAGLE:  Eles começaram a fazer a dispersam de bactérias nos anos 20, com biplanos, 
e começaram com as mais vulgares, como as que ficam alaranjadas na placa de petri 
quando crescem, podemos ver isso no laboratório para verificar se o fluxo de ar é 
apropriado à tarefa, e conseguimos matá-las, deitando-lhes e queimando-as com álcool, 
assim verificando se há alguma dispersão de bactérias no laboratório que pudesse 
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estragar outra experiência em curso.  
Agora, existem basicamente 4 tipos de biotoxinas, muita gente sabve de algumas mas 
não de todas as que vou mencionar:

1. Bactérias, mico-bactérias, fungos e vírus, etc. Quando estão a fazer testes e a 
despejar todos esses dispersantes, a baixa altitude, há 3 níveis de rastos químicos 
(chemtrails), basicamente químicos e bacteriológicos, e outros agentes 
tecnológicos libertados sempre a pouca altitude, aqui estamos primariamente a 
falar de dispersantes de armas biológicas, químicos, normalmente contêm bacilos 
thuringiensis, bacilos flourecenc (florescentes sob luz ultravioleta ou lâmpada de 
Wood), eles podem até apanhar o material (teia) e as bactérias que ai vemos 
causadas pelo depósito de rastos químicos usados para criar as tais nuvens de 
"algodão" que bloqueiam o sol e alteram o albedo na baixa atmosfera, de modo a 
induzir a formação de nuvens e por aí a fora. Olhamos também para a dispersão 
de agentes biológicos, cerca de 85% da investigação norte-americana militar sobre 
agentes biológicos, nos últimos 25 anos, está focada não sobre virus ou bactérias, 
antes na criação de micotoxinas sob condições de stress. O seu uso está pensado 
tanto para os campos de batalha como para a chamada "Operação Sunshine", 
onde pequenos helicópteros robóticos pulverizam uma população, fazendo-a 
vergar-se, não mata mas paralisa e depois eles podem fazer tudo o que quiserem, 
pode desorientar uma população, fazê-la ter náuseas,  vomitar, de modo a não 
poder fazer frente, resistir. Estes são psico-agentes ou biotoxinas extraídas de 
fungos, esse é o projecto número um em que os militares americanos andam a 
trabalhar, não agentes biológicos perigosos que podem escapar ao controlo, 
matando as próprias tropas e mutando descontroladamente, tornando muito difícil a 
criação de uma vacina e o seu manuseamento no campo de batalha, em condições 
que podem levar a furos nos fatos de protecção e outros imprevistos.  Assim o que 
eles fizeram foi concentrarem-se sobre bioagentes, microtoxinas de dispersão 
imediata. Esta é a primeira camada, armas biológicas, vírus e marcadores que 
medem o padrão de dispersão.   

2. A segunda camada do projecto dos rastos químicos (chemtrails) é a manipulação 
climática. A dispersão de "agentes dopantes" que criam micronúcleos à imagem da 
acção dos raios cósmicos através da ejecções de massa da corona solar, do vento 
solar e também das explosões de radiação gama da radiação cósmica de fundo, ou 
seja, mais radiação cósmica significa maior queda de chuva, certo? Então, estão a 
tentar modificar o clima e têm um supercomputador em Baldruin (?), na NOAA - 
National Oceanic and Atmospheric Administration, que recebe informação por uma 
driver que pode estar a centenas de quilómetro de distância e assim afecta os 
padrões climáticos e a corrente de jacto, transformando o clima numa arma contra 
outros países, aumentando a seca, a fome, potenciando tempestades, dirigindo o 
clima através da criação do que se chama de um vórtice transdimensional, um 
campo magnético em espiral (ilustração do fenómeno)  que puxa células de 
tempestade para o centro de rotação da espiral magnética, agindo com se fosse 
um leme, sobreaquecendo a ionosfera (na alta atmosfera). Eles têm estes 
dispositivos não apenas em terra, como o conhecido HAARP, mas igualmente em 
plataformas de armas espaciais que podem aquecem a alta atmosfera. 

3. O terceiro nível, do qual as pessoas estão mal avisadas, é o da nanotecnologia. 
Neste momento estão a colocar armas nanotecnológicas na atmosfera [+], aqui se 
incluem organismos geneticamente modificados e nanorganismos transgénicos 
(bio-robôs). 
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4. O quarto nível, as pessoas nunca ouviram falar antes, eles estão a transformar a 
atmosfera inteira em plasma (ver artigo). Colocam nanoparticulas de bário, 
estrôncio e tório (que é por natureza radioactivo) e estão a fazer o que Edward 
Teller sugeriu a 35400 km de altitude (22 mil milhas) mas antes na alta troposfera, 
entre os 24,38 km e 22,25  km (80 mil a 73 mil pés), de modo a criar defletir uma 
grande ejecção de massa da corona solar (EMC), evitando a destruição da rede e 
aparelhos eléctricos. 

Os únicos circuitos integrados (chips) que são totalmente à prova de pulsos 
electromagnéticos são os  "I-TRIPLE CHIP" da Atmel Corporation de Colorado Springs, 
porque os tubos de electrões são bastante resistentes mas não totalmente, razão porque 
os russos são bem conhecidos pelos seus aviões de longo alcance. Conheço toda a 
documentação técnica sobre estes novos chips, tenho quase uma memória fotográfica. 
Quando falei com os técnicos fiquei a saber que a produção destes chips estava bastante 
atrasada, bem como a substituição na imensa frota de aparelhos das Forças Armadas 
Norte-Americanas, a maioria desses chips é feita na China, alguma tecnologia foi mesmo 
exportada na área das Armas Electromagnéticas de Ressonância Escalar (AERE), os 
chineses têm este tipo de armas e cederam-na também aos Iranianos, de modo a que 
possam sintonizar a frequência específica de transformadores, veículos, lançadores de 
mísseis e outros aparelhos electrónicos e que podem destruir os seus microchips a 
milhares de quilómetros de distância. Por isso, se vamos entrar em guerra com a China 
ou o Irão eles teriam maneira de destruir em cadeia todos os nossos "fabulosos" 
microchips. O que eles estão a tentar fazer é criar um escudo 
de plasma que responda a frequências e que impeça este tipo de intrusão. 

Cada tecido e cada ser vivo é chamado de condensador harmónico, o que significa 
que uma determinada frequência poderia deitar abaixo um edifício e não o que está ao 
lado, meramente porque este não está ressonante com essa frequência, pelo que não 
desenvolverá uma "onda gigante" de ressonância acumulada que pulveriza toda a 
estrutura.  Nos tecidos e seres vivos passasse o mesmo fenómeno, cada um deles tem 
uma frequência de ressonância específica, se criarmos determinadas frequências 
podemos criar determinadas moléculas biológicas, destruir determinados tecidos,  fazer 
actuar determinados complexos no ADN. 

Ambos os lados estão conscientes disto, foi usado como arma na Guerra do Golfo 
II, eram chamados de Poppers (droga vasodilatadora), isto porque segundo o meu 
contacto, os guardas republicanos de Saddam saiam dos bunkers de joelhos e sem 
disparar um só tiro, suplicando para que desligassem a frequência, tal era o estado de 
terror. Foi usado em Fallujah, 12 mil robôs foram usados no campo de batalha capazes de 
acertar com um impulso de energia ou com uma arma de grande calibre, na cabeça, à 
distância de 4 km. 

Resumindo, estamos num campo de batalha do século XXI, guerra mental, armas 
de energia directa, robôs operacionais, armas que tornam o ar em plasma (se quiserem 
matar uma multidão ou só enfraquecê-la), podem bombear as frequências do céu, podem 
causar certas alterações no comportamento, provocar manifestações de exuberância, 
apesarde estarem de facto numa situação perigosa e, podem fazer as pessoas física e 
psicologicamente paralisadas, não podem funcionar. As pessoas podem pensar que isto é 
tudo ficção científica mas eu poderia estar horas a explicar exactamente como eles o 
podem fazer. Eu não quero porque facilmente um black project (operação hipersecreto) 
qualquer iria logo transformá-la numa arma biológica e o governo já tem imensas e eu não 
quero assustá-los com o que descobri há 30 anos e que apresentei a um painel de 
biofísicos, chama-se Radiador Biofísico Fotónico, depois de desenvolver um aparelho de 
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campo morfogénico construimos 12 com o apoio do governo canadiano e uma equipa de 
médicos para a Universidade de Calgary, nos inícios dos anos 80. 

Tenho uma formação em Física Nuclear, estive para ir para o MIT - Massachusetts 
Institute of Technology mas preferi ir mudar para Bioquímica, tenho um talento particular 
com matemática e ciências fundamentais, acredito em números. Tenho uma memória 
quase fotográfica e capacidades que são tidas como um pouco fora do vulgar. Podemos 
dizer que sou uma espécie de Usain Bolt (velocista, campeão olímpico e mundial), vou 
batalhar-vos judicialmente (sobre os contadores inteligentes), não tenho medo e não sou 
descuidado, vou despedaçar-vos, tal como se fossem lã, vou amaciar-vos. Será contra as 
pessoas que acham que esta tecnologia não é possível. 

Eles  podem  elevar  a  potência  a  300  décibeis  e 
liquifazer o fígado, gerar ataques epiléticos (grande mal) 
ou uma paragem cardíaca, acho que toda esta tecnologia 
não deve ser usada, estes sistema sonoros (armas não 
letais),  os  geradores  de  ondas  terahetz,  os  sistemas 
activadores  dos  receptores  da  dor,  sob  a  qual  tenho 
algumas patentes, sou descobridor do "portal da dor" da 
pele.  E  os  ignorantes  que  achem  isto  que  digo 
fanfarronices, desliguem a rádio, desliguem o You Tube, 
afastem-se e feliz suicídio, não se chateie mais. O que 
digo  é:  Se  forem  suficientemente  estupidos  em  me 
chatear, eu processo-vos, se me agredirem a mim ou à 
minha  família,  ou  tentarem  entrar  na  minha  casa  ou 

ameaçarem-me, eu farei o vosso dia, prometendo ser um muito mau.
Nós estamos numa luta pela humanidade, isto não é um ensaio, os sistemas de 

armamento estão virados para nós, incluindo a Rede Inteligente que é um programa 
da Agenda 21, falei com o Prof. Olle Johansson durante mais de uma hora e 15 minutos, 
no dia 11 de Outubro 2011, exactamente 10 anos e 1 mês após o 11 de Setembro que foi 
uma demolição nuclear, Eles repetidamente me ameaçaram com prisão por ter pedido um 
teste de medição de Fe 58 (não radioactivo) criado pela intrusão de neutrões derivados de 
uma explosão nuclear, e outras assinaturas de radioisótopos de decaimento lento 
indicadoras de uma explosão nuclear (microbombas) e do uso de supertérmite, sendo que 
neste último caso, ficou confirmado. A microbomba nuclear foi colocado sob a estrutura 
central do edifício a uma distância específica dos alicerces, transformando dois terços do 
edifício em vapor atómico, e diga-se, algo que a super-térmite nunca faria.  

Portanto, dá para ver no buraco onde estamos metidos, isto é a Solução Final 
(Endgame), a decisão final é matar-nos, primeiro controlar-nos e depois matar-nos. Logo 
que tenham uma nova ordem financeira instituida, o imposto sobre o carbono e a rede 
inteligente, eles podem desligar-lhe o acesso à energia, enviar frequências tóxicas para a 
rede electrica, destruir a nossa saúde, a nossa biologia (ADN), controlar a nossa mente, 
cada indivíduo e a sua família, após serem esterelizados. Se acham que isto é só uma 
ilusão, são idiotas e irão morrer dentro em breve atirando-se para o abismo genético, 
estes são os factos. [1], [2], [3]
  
TAVARAS: O que podem as pessoas fazer, qual é o remédio?
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DEAGLE: Revolução. As pessoas que estão no Movimento "Ocupar Wall Street" incluindo 
o meu filho, o segundo mais velho, que a esta hora está numa tenda em San Diego, eles 
não estão a pedir ao governador, ao chefe dos magistrados, ao presidente da Câmara ou 
a alguém para virem falar com eles. Apenas estão lá reunindo-se e falando uns com os 
outros, eles estão fartinhos e cansados disto tudo e não estão mais dispostos a aguentá-
lo. Estamos apenas a momentos, como diz Gerald Celente, nas vésperas de uma quente 
e sangrenta revolução.. nas vésperas. Veremos o que fazem com os gregos, com dívida 
soberana europeia e como a economia mundial se desmonora em desastre. Os gregos, 
tal como dizia hoje no Wall Street Jornal, estão mais uma vez a ser espremer e não há 
modo deles conseguirem mais tostões para conseguir saldar a dívida soberana, o mesmo 
acontece em Portugal, Espanha e Itália. A Europa está arrumada, os Estados Unidos da 
América estão despachados e é tudo premeditado para a criação de uma nova economia 
de 100 biliões de dólares anuais, para que nos forcem a entrar nas redes inteligentes e 
outras redes que desejem. 

Eu tratei de empregados do Projecto do Mundo Virtual, em Falcon, Schriever Air 
Force Base, no Colorado, com os 3 níveis de segurança mais elevados da NORAD, eu fui 
o médico deles, estive lá 6 anos, e como eles dizem, tenho conhecimentos avançados em 
quase todas as especialidades, sinais de satélite, multiplexação, linguagem robótica, 
programação de software, nanotecnologia, química, bioquímica, genética, biologia, 
medicina, praticamente em todas as áreas científicas, compreendo desde geomagnetismo 
a geologia e tenho um extenso conhecimento nestas áreas, conversei com estes 
especialistas de lá, recebi e dei informação para que pudesse correlacionar entre várias 
especialidades que não falam entre si (devido à compartimentalização de segurança). Foi-
me medido um quociente de inteligência superior a 200, sou orgulhoso e tenho uma 
personalidade que não tem marcha-atrás. 

TAVARAS: Ainda bem que o temos na nossa equipa, digo-lhe isso sinceramente. 
DEAGLE: ... não vou desistir, estas pessoas não me conhecem. Quando pensam que irão 
pôr um contador inteligente na minha casa, tal como disse aos técnicos e ao advogado, 
já acordei com a minha mulher que nós vamos processá-los, se cortarem a electricidade 
irão meter-se em grande trapalhada. Isto aborreceu-me pelos cabelos. Assédio ou não, 
querem colocar um contador analógico certificado pela PG&E, certo, sem problema. 
Querem colocar um contador inteligente, bom, então vai haver tourada!  Podem cortar a 
energia, corto-vos o acesso, processo-os, coloco-vos uma injunção, irão a Tribunal 
Federal e não a Tribunal Estadual. Ando a preparar a Acção Judicial há 2 meses pelo que 
estou praticamente preparado para iniciar a Acção. 

Já falei com o Prof. Olle Johansson, sou o primeiro indivíduo no mundo, 
especialista na área, a colocar um Processo contra o Governo Federal, a Comissão de 
Serviços Públicos e a Empresa de Serviços, em Tribunal Federal. 

TAVARAS: E isso será discutido hoje no seu programa com o Prof. Olle Johansson?
DEAGLE: Foi discutido ontem na rádio, com Ronald Mcdonald, na 1ª e 3ª horas, a 
propósito de cancro, porque esta radiação dos contadores inteligentes será forte como 
origem de cancro, ataque cardíco, demência, infertilidade, alterações de humor, 
comportamento violento, entre outras coisas, esta radiação escalar electrotóxica, induz 
epilepsia, danos na informação genética/biológica, danos por radicais livres 
(envelhecimento acelerado), isto será o tópico de uma palestra, em Dezembro, numa 
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conferência em Las Vegas, sobre a interação entre as mitocôndrias (central d'energia 
celular), radicais livres e específicos complexos genéticos reguladores do envelhecimento 
e do cancro. Farei uma apresentação original nisto para todos os médicos do mundo. 
Farei uma apresentação na Academia de Medicina Ambiental sobre a radiação mundial 
causada pelo desastre de Fukushima. Também abordarei o sucedido no reactor nuclear 
Illinois (centro), sobre o qual sou perito também, onde eu estive como chefe do corpo 
médico e do núcleo de traumatologia e maternidade. E ainda, como o 2º na chefia na 
Fábrica de Rocky Flats, um das unidade de produção de armas nucleares dos Estados 
Unidos, perto de Denver, Colorado (1952-1992), o local mais perigoso de resíduos tóxicos 
do mundo ocidental. Eu fui o médico deles. 

Eles não estão a falar com uma pessoa qualquer, é por isso que quando falo como 
alguém altamente qualificado e experiente, chateia-me a ideia de relativizarem ou 
repudiarem o que afirmo dizendo, não nos importamos que esteja a proteger a sua familia 
ou a si, não nos importamos de cortar a sua electricidade, não só lhe cortamos a energia 
como vamos processá-lo e pô-lo na prisão durante vários anos Dr. Deagle. E eu não 
estou nada contente, não estou nada contente!!!

TAVARAS: O que diria às pessoas agora, aquelas que estão a começar de notar as 
consequências de serem pulverizadas por rastos químicos (chemtrails) e que estão a 
começar a ficar bastante amedrontadas, o que devem fazer ... ?
DEAGLE: a atmosfera está a ser transformada numa plasma, de modo a poderem 
bombear frequências que afectem os seres vivos (a biologia).  
TAVARAS: O que podem as pessoas fazer para parar isto? 
DEAGLE: Eu tenho protocolos de protecção contra a radiação dos contadores 
inteligentes e toxinas através de remédios nutricionais (nutracêuticos) que mitigam os 
danos a nível celular, o mais importante é a remineralização, a protecção contra os 
radicais livres, (...), a maior consequência ad radiação escalar é a desmineralização 
celular através das alterações nos canais membranares. Os danos depois atingirão o ADN 
pela falta de protecção contra os radicais livres. O problema e que na verdade, a única 
protecção real é acabar com a exposição, estão a transformar o mundo num verdadeiro 
forno microondas. 

As abelhas não encontram o caminho de regresso para a colmeia e as aves 
perdem o seu modo de naveagação, a razão deve-se à existência de magnetite, uma 
molécula que todos os seres vivos e esta molécula serve de ligação com as pulsações do 
campo magnético terrestre (ressonância de Schumann) puxa os electrões da órbita 
exterior e fá-los criar interações químicas. Se pusermos um insecto, um animal ou um ser 
humano numa caixa de metal  que isole o interior da influência das pulsações do campo 
magnético terrestre, o animal morre. Inicialmente, entra em câmara lenta e depois morre. 
Eles sabem disso, o que estão a fazer é criar um campo tóxico escalar (electromagnético) 
que destruirá a epigenética (informação estável) que controla os nossos genes. A ideia é 
transformar a Terra numa bola de plasma para tornar possível controlar os seres vivos da 
Terra, podem também gerar terramotos, usando o efeito limiar de deslize piezoeléctrico, 
bombeando frequências harmónicas com a placa tectónica, assim que se acumula 
suficiente energia, as estruturas cristalinas das placas absorvem as frequências e 
começam a ressoar, diminuindo a zero a resistência, deslizando até que esta regresse. 
Assim, criam terramotos maciços. Resumindo, esta tecnologia serve para afectar os 
seres vivos, alterar a corrente de jacto (manipulando o clima), criar efeitos 
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geomagnéticos, terramotos e vulcões. (… e ilusões convenientes… )

TAVARAS: Tal como fizeram no Japão?
DEAGLE: Sim, basicamente podem transformar o planeta numa arma de destruição 
maciça, é isso que Eles estão a tentar fazer. Incrível não?

TAVARAS: Bem, depois disto, tem alguma boa notícia para dar? 
DEAGLE: a realidade ultrapassa sempre a ficção, é preciso ter planos para sobre vivier e 
prosperar, eu sabia que estes malvados eram suficientemente mal intencionados para 
tentar cortar a minha electridade, sem razão, por isso comprei um gerador de 20 Kilowatts 
e dentro de 3 semanas terei os meus paineis solares montados, tão depressa quanto 
possível. Não podemos ter medo mas não descuidados, é preciso ter consciência que 
estamos a lidar com um inimigo psicopata e assassino, sem qualquer tipo de 
constranguimentos. As pessoas que não acreditem no que lhes estou agora a dizer irão 
descobrir por si mesmo uma coleira agarrada ao pescoço, que nem animais selvagens, e 
não terão condições para estar preparados emocional ou fisicamente e resistir à 
intensidade e ao nível do ataque, pessoalmente, à sua família, às suas finanças, à sua 
casa, tudo o que imaginarem. Isto porque desacreditam em pessoas como eu, como 
bizarras, estranhas, trocando-nos pelos entertenimentos das televisões e rádios 
principais, na realidade assistindo apenas a programas que os põem a dormir.  

TAVARAS: É isso mesmo.
DEAGLE: Pronto. Adeus e espalhe esta gravação de forma sábia. 
TAVARAS: Assim o farei, obrigado.
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