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Acest volum revizuit de autor reprezintă o sinteză a problematicii complexe legate de
microcipuri şi utilizarea lor în cazul omului, folosindu-se în acest sens poate cele mai importante surse
de informaţie existente deja în mass media românească. Am adăugat aici și materiale postate pe internet,
chiar la început, care conțin informații prețioase și imagini relevante.

Nu pot să nu remarc uşurinţa şi graba de-a dreptul incredibile prin care s-au adoptat în România
proiectele de lege vizând introducerea microcipurilor în paşapoarte şi cărţile de identitate în anul 2009!
Dacă la Senat a existat cel puţin o împotrivire a unor politicieni (care au votat împotrivă sau s-au
abţinut), în schimb la Camera Deputaţilor (cameră decizională după votul care a trecut în Senat) doar un
singur deputat, unul singur, s-a opus cu argumente rezonabile în plenul şedinţei şi ulterior n-a mai
participat la vot cunoscând rezultatul dinainte! Stenograma şedinţei arată clar că votul a avut nevoie doar
de câteva minute (poate chiar 60 de secunde), existând un consens total, o unanimitate suspectă de 174
de voturi în favoarea introducerii cărţilor de identitate electronice cu cip şi date biometrice!

Singura rugăminte a autorului în cazul unei probleme complexe cum este aceasta, este ca fiecare
cititor să-i acorde atenţia cuvenită, să nu se neliniştească prea mult, să nu cadă în deznădejde (Doamne
ferește!), ci să caute mila şi iertarea lui Dumnezeu, şi să ia aminte şi la context, la celelalte semne ale
vremurilor pe care le parcurgem...

Ce părere aveţi frați ortodocși despre următorul material descoperit pe internet:
,,Aaron Russo un director de la Hollywood a discutat cu Nick Rockefeller (membru marcant al

unei loje masonice – n.a.) care i-a spus cu câteva luni înainte de atacurile asupra turnurilor gemene că
va urma un eveniment care va atrage invazia Irakului şi Afganistanului şi care are drept scop reducerea
numărului populaţiei pe glob şi crearea unei populaţii care de frica aşa zişilor terorişti să poarte
microcipuri. Aaron Russo a fost indignat de ideea unei populaţii aduse la sclavie prin purtarea
microcipurilor dar Nick Rockefeller l-a întrebat de ce îi pasă de robi. Apoi l-a întrebat pe Nick
Rockefeller care este scopul a toate acestea? ’’Voi aveţi toţi banii din lume de care aveţi nevoie, aveţi
puterea de care aveţi nevoie, care e scopul? Care e sfârşitul?” Nick Rockefeller a răspuns: ’’Scopul
final este ca toţi să poarte microcipuri pentru a putea controla întreaga societate pentru ca bancherii
şi elita să controleze lumea”. Nick i-a mai spus că un alt scop al invadării Irakului este şi petrolul
irakian şi crearea unei baze în Irak. Rockefeller i-a mai spus că va vedea soldaţi căutându-l în grote,
peşteri, în Afganistan şi Pakistan pe Osama bin Laden dar asta va fi ’’un război fără sfârşit al terorii
unde nu este nici un inamic real şi totul este o uriaşă farsă aşa încât guvernul să controleze poporul
american...”

Ca unul care am scris câteva volume pe tema masoneriei şi ofensivei acesteia împotriva statelor
naţionale, valorilor naţionale şi creştine, culturii şi spiritualităţii autentice, voi face următoarele precizări.

�$ /��!# �"�$ 6���$�� �#  ! # !��$ ��5�$�� $ ���� �"# ���$�! 6� F$#?1 6�" � #��
� "��6�$�"����, Argumentele în favoarea lor sunt puerile şi insignifiante. În comparaţie cu ele, armele
nucleare sunt anemice, pentru că distrug doar fizic. Pe când microcipurile pot ucide sufletul,
îndepărtându-ne definitiv de Dumnezeu. Cele mai periculoase aplicaţii ale cip-urilor sunt: controlul
omului şi utilizarea roboţilor împotriva omului.

Cipurile de urmărire a omului RFID sunt foarte necesare pentru iminentul imperiu global, pe
care masoneria urmăreşte a-l instaura în viitorul apropiat. De fapt, criza actuală mondială a fost creată
anume, ca o mare diversiune şi păcăleală, pentru a abate atenţia opiniei publice de la probleme majore,
cum este şi cea a introducerii microcipurilor la om. Pe fondul acestei crize, oamenii pot fi forţaţi să
admită orice, numai să revină la confortul şi bunăstarea existente înainte de criză. Şi mai are această
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criză şi interesul financiar, fiind o sursă de îmbogăţire atât pentru marile bănci internaţionale, cât şi
pentru corporaţiile care vor implementa tehnologia RFID. Precum şi interesul de a lovi în economia
ţărilor, impunându-le drept condiţii pentru împrumuturi luarea unor măsuri concrete (constituind un
amestec în treburile interne ale acestor state!).

�$�" � ?���$� 6� ��#�G $1</ #��G �$�<� �� " !��� 46#$ �� �5�$���#��G �����$#��7G !#� "�� ��
5$�F1���� 5�"�$� # �!5�"� 6���#��$# ��# !#� ��$�/��1 6�" � #�1 ��� $�#  !�"�$��� �� ��"� #6�?1$#E��
���N�� $� #� �#�#"��G �#$� �(#� 6�5�� �" N�$1!3"� 6� �$�6�"E1 �� 6� ��5�"�$� "�� "6�E� "#�1,

5�"�E� ����$ $ �� ��!�� 2"�$�F� #6�?1$�� 6��5$� ��5�$��� �L�� �� 6��5$� � #�� 5�#"�$���
!#� "���, � ��!5�� �1(� !1$��$���! 5� B$��� �� ��"� "� �# #!�"�� #��! �# ��!"��� ?$�!�$�� $ 6�
5� �$!1 �� "� ?# �$1� �# �" #6�?1$#� �$����"G �� ?# �1� #!#$"�� �� <#6#$"�� !#� �3$<��� ��"�$� �1
�!51$1E�# ��$�$�� $ �� � � �# ��"�$� # ��� B$��� � ��"� � � !#� #5$ #5�, 1 ��5�1! !#� !���
2!5 �$�?# ��1/����"�� $G 51�#��� $ �� 5#��!�� $ " #��$�,

�"6�A�$�"E# " #��$1 "� ?# ���6� �� "� ?# � ��# A #$�� ���!5, �����1 A1$1 5���"E1 6� �1F#61  
� "�5�$#E�� 2!5 �$�?# ��#��� $ ��!�� �� �$����"�� $ 2" ! 6 �5���#�, Q���"6 �1G !#� "�$�# ���� 6�$���
$��5 "�#/��1 2" 6���#"�#$�# �$�<�� $G $1</ #��� $ 4#5$ ?�<� "3"6 �� #$!#!�"� #!/��� �#/�$�7 ��
��(# 5$ 5�� 6� !���1 ?$�!� 2"6 /�� ��$�# �� 2"$ /�$�#  !�"�$��G "� ?1 #!1F�E� ��"F�$� �1 �# #$ A�
#����?# 6��3� ��"�G  #� ���$� 6�  $F#"�<#E�� �$#"�5#$�"��G 6���$��� 4��! �� #�� 6�"�!���7 ��
�" A�"��?�, �"� �� !��� !#� 6���$����?� 6��3� ���� ��" ����� ��/ 6�"�!�$�# 6� 	#A�#,

1 2"E���F�! �1G "�!#� 2!5$��"1 �� �� #N�� $�� ��� ��!"�<��G 5���! ��5�# 5�"�$�
��/�$�#��#G 6�!"��#��#G !3"���$�# " #��$1 �� # � 5��� $ " ��$�, 1 "� N�$�A�! 5$���! 6 !"�� $��
Q��A#" ��� 	#$� �� A3"�G �#$� �5�"�# 42" A��!�� ��� 	�$��# �$1F#"79 GGCine nu se pune pe sine jertfă
în acest veac de restrişte (de invazie a păgânismului – n.a), nu-i vrednic a fi numit conducător (sau
creştin – n.a.), ci este cel din urmă mişel...R

�"�$(�" ���$� !#��$�#� 6� 5� �"��$"��G ��$�� #�#9 GGMasoneria este o organizaţie secretă. Are o
conducere de tip piramidal, iar gradele inferioare nu cunosc ce se-ntâmplă la nivelele superioare.
Acesta este şi vicleşugul. Masonul este iniţiat treptat în grad, ca să nu sufere un şoc când ar afla că
se-nchină lui Lucifer. Dacă masoneria ar fi transparentă şi s-ar cunoaşte toate secretele, atunci toţi
ar condamna-o...R ��" �3�� �� ��" ��G 6� �# F$#6�� DD 2" ��� �#� 5 #�� !#� 2"#�"��G $��5����?�� ��
2"�8�"1 � "����"� �� 5� A#E1 �8�#$ �#�#"��,,,

Cât priveşte cipurile, acestea nu spunem că ar fi cu totul rele în sine, cu excepţia faptului când
scopul lor este unul rău, nefiresc. Dacă ele sunt aplicate omului, apare o problemă care ne priveşte direct pe
toţi. Pentru că aici este vorba despre � "�$ ��� � �#� #��5$#  !���� şi de ��?�$#"��#��# ��#�����. Nu putem
rămâne indiferenţi faţă de lichidarea libertăţii individuale (de exprimare, de conştiinţă ş.a.) şi independenţei
statului. Sunt până la urmă valori centrale ale democraţiei.

Din moment ce democraţia este tot mai aproape de un faliment total pentru că se doreşte astăzi acest
lucru, putem deja întrezări noua formă de guvernare: 6���#��$# �#� �!5�$�#���!�� �# ��#$1 5�#"��#$1. Un
alt totalitarism, o nouă formă de sclavie, de tip modern, tehnicizată, globală şi fără precedent. Iar primul pas
spre această dictatură universală este controlul omului de pretutindeni prin microcipuri şi crearea unei baze
de date cât mai complete despre fiecare (inclusiv situaţia materială, convingeri etc.). În faţa unei asemenea
reţele globale, omul este practic forţat să se supună pentru a supravieţui şi nu se mai poate împotrivi.

Ca şi în cazul comunismului, acest globalism/imperialism îşi propune implicit zdrobirea
creştinismului autentic, adică ortodoxiei. Nu în acelaşi tip brutal ca înainte, ci într-un mod 6���$��, tipic de
altfel pentru activităţile subversive ale ocultei mondiale (masoneriei), care dintotdeauna (de la cavalerii
templieri, care au ajuns să fure, să jefuiască, să scuipe pe cruce şi să practice homosexualitatea etc. şi până
la masonii contemporani infiltraţi peste tot) au urât de moarte creştinismul slujind satanismul dimpreună cu
urmaşii celor care l-au răstignit pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.
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Ori, !��$ ��5�$��� � "������� 2"�$(#6�?1$ �"��$�!�"��� �6�#� �� 6���$�� 5�"�$� # �"��#�$#
6 !�"#E�# ��� �"��8$���, care este iminentă şi pregătită din vreme. Nu mai vorbim de faptul că pecetea lui
sau numărul fiarei 666 este prezentă atât în codul de bare de pe produsele din hipermarket-uri, carduri,
legitimații de acces, cât mai ales în aceste microcipuri.

Tot acestea sunt deja folosite pentru crearea roboţilor humanoizi (aflaţi într-un stadiu avansat al
cercetării), viitorii soldaţi şi asasini cibernetici. În circa 6 ani, am fost informaţi că armata americană va fi
înzestrată cu diverși roboţi, într-un număr mare, echivalent cu cel alcătuit din oameni. Poate părea desigur
incredibil dar uitaţi-vă şi la progresul uimitor pe care îl înregistrează an de an domeniile informaticii,
electronicii şi robotizării. Şi trebuie spus că, oricum cercetările neoficiale sunt cu circa 15 ani înainte faţă de
cele pe care ajungem să le cunoaştem noi prin mass-media.

�
�Q��������	 �
� 
��� �� ������ �����
��� �S���	 �� ���� ��
���������� ���������� 	���
�������
� �� 
�	���H

Data de 11 septembrie 2001, când a avut loc regretabilul atac asupra turnurilor gemene din New
York va rămâne în analele istoriei ca momentul declanşator al luptei internaţionale
împotriva ,,terorismului”, prin adoptarea în Statele Unite ale Americii şi apoi în alte state a unor legi tot
mai restrictive în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Totodată, s-au alocat din banii publici sume imense poliţiei şi în special serviciilor de spionaj.
Au început să fie injectaţi mai ales în noua industrie a cipurilor, care va cunoaşte în continuare o
dezvoltare susţinută. Când de fapt, aşa-zişii terorişti au fost inventaţi şi sprijiniţi, cu scopul clar de a fi
impuse legi restrictive la adresa omului de pretutindeni şi să fie exploatate bogatele resurse de petrol din
Irak. Un paravan confortabil pentru atingerea scopurilor ocultei mondiale!

Nu ne permite desigur spaţiul, să demonstrăm aici teza absolut falsă a ,,terorismului
internaţional” îndreptat împotriva SUA şi statelor ,,democratice”, exercitat de aşa-zise ,,organizaţii
extremiste sau fundamentaliste islamice”, când de fapt acestea au fost antrenate tocmai de agenţi CIA.

�����<#$�# !��$ ��5���� 5� A���#$�  ! $�5$�<�"�1 2" A "6 #���?#$�# �"�� �����! 6�
��5$#?�F8�$� ! "6�#� �� 2"��5���� � "�$ ����� � �#�, care este premergător întotdeauna unei dictaturi
ce se instaurează şi care, nu poate tolera nici cea mai mică împotrivire.

De altfel, Apocalipsa din Sfânta Scriptură ne vorbeşte de multă vreme despre Antihrist şi scurta
lui domnie asupra lumii întregi până la A Doua Venire a lui Hristos. Sunt multe semne care ne arată, că
s-au apropiat într-adevăr vremurile de pe urmă iar pentru creştini, care reprezintă o ţintă predilectă
pentru stăpânitorii din umbră ai acestei lumi, sunt cu mult mai vizibile.

Imaginaţi-vă măcar o clipă până unde pot merge aplicaţiile acestor microcipuri şi câtă libertate îi
mai rămâne omului şi dacă mai are resurse să-şi păstreze intactă credinţa. Imaginaţi-vă ce s-ar fi
întâmplat dacă aceste cuceriri ale ştiinţei ar fi încăput pe mâna unor dictatori precum Stalin, Hitler,
Ceauşescu şi alţii, care s-au prăbuşit totuşi.

Ei bine, aceste microcipuri sunt pentru unii absolut necesare, pentru că ele asigură într-adevăr
suportul unei dictaturi puternice la nivel global. Noi nu am avut niciodată un imperiu mondial dar iată că
astăzi, acest vis bolnav poate deveni o realitate pentru toţi. Însă noi, creştinii nu ne vom resemna. Vom
lupta cât timp se mai poate. Nu vrem să ajungem în ghearele disperării.

Noi ştim că nicio împărăţie pe pământ nu este veşnică şi dispare până la urmă. Nici împărăţia lui
Antihrist, când va veni în viitorul cel mai apropiat, nu va rezista, după cum ne spune Apocalipsa, care n-
a minţit până acum şi nu minte.


�	��� .���G �+���P�(�� L
���� ���
 ���� ����P� �������
	���
�������� �� ���� Q� ��
� ���� �	������

Fraţi ortodocşi, a sosit într-adevăr timpul muceniciei. Părintele Iustin Pârvu a tras semnalul de
alarmă. Să trăim în fiecare zi ortodoxia, ca şi cum ar fi ultima zi din viaţa noastră şi s-avem mereu
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gândul la Dumnezeu. Să renunţăm cu toţii la tăcere, indiferenţă şi chiar ipocrizie sau formalism. Astăzi,
mai mult ca oricând, este de datoria noastră (clerici, simpli mireni) să luăm atitudine în mod tranşant.

Trebuie să ne apărăm cu orice preţ valorile creştine şi naţionale. Trebuie să apărăm împreună
CETATEA ORTODOXIEI ŞI ROMÂNIA, asediate în prezent şi infiltrate tot mai mult de vrăjmaşi
vizibili şi oculţi. Noi nu putem face nici un compromis în ceea ce priveşte Adevărul și credinţa.

Să respingem cu hotărâre nestrămutată orice atac şi orice hulă împotriva lui Dumnezeu sau
Mântuitorului sau Maicii Domnului, sfinţilor, preoţilor (care se înmulţesc într-un ritm îngrijorător în
mass media centrală mai ales), ecumenismului (care este ,,pan-erezia secolului XX” şi ,,produsul
masoneriei”, așa cum ne spune marele nostru teolog Dumitru Stăniloae), contactele cu sectele şi ereziile
de orice fel, avorturile, metodele contraceptive şi contragestive, prelevarea de organe de la cei aflaţi în
moarte cerebrală (deci nu în moarte clinică; şi Legea acordului prezumat prin care noi înşine, în lipsa
unui testament sau act notarial devenim fără voia noastră donatori de organe!), homosexualitatea,
prostituţia, yoga (care ni se prezintă ca fiind creştină!), astrologia (zodiacurile), ghicitul, deschiderea
psaltirii, teoriile evoluţionismului de orice factură, terapiile alternative (de genul bioenergie, acupunctură,
fitoterapie etc.)...

Pe data de 25 februarie 2009, a fost emisă Hotărârea de Guvern nr.55, privind dispozitivele
medicale implantabile active, care reglementează posibilitatea introducerii de microcipuri dotate cu
tehnologie RFID la fiinţa umană! Aşadar, �!5�#"���  /��F#� $�� �� #5$ 5�� �� 5#�� $�5�<�. Acum se
pot invoca raţiuni medicale. Mai târziu, vor exista raţiuni de securitate şi siguranţă (prevenirea furturilor
de identitate). Este incredibil cât de repede au evoluat lucrurile în această direcţie.

�# ��!5�� �$����" ?1 2"�$�/ 6#�1 #��1<�G �3"6 !#� 5���! 2"�1 2!5��6��# #���� 5$ ��� 6�
�"�$ 6���$� # !��$ ��5�$�� $ 5�"�$� �$!1$�$�#  !���� �� "� #?�! � "?�"F�$�# �� �1$�# 6� # "�
 5�"�G !3�"� �3"6 ?# ?�"� 5���� " � 6���#��$# ��� �"��8$��� �� 5$�F #"1 !#$� 5�"�$� �$����"�G
#��"�� �� ? ! !#� 5���# A#��H �� ?# A�  #$� 5$�# �3$<��G #?3"6 2" ?�6�$� 5�"��$#$�# �� 6�<? ��#$�#
?��� #$� # #������ ��8" � F�� 2" � #�� ���� #$��� ?��E�� " #��$�H

Partizanii utilizării cipurilor (însă nu și RFID) vin cu argumente în special de ordin economic,
deoarece nu pot invoca încă implantul pentru prevenirea răpirilor sau altor infracţiuni. Şi iată, care sunt
acestea: controlul accesului, cartele de club, pontajul computerizat, managementul deşeurilor, controlul
serviciilor în cantine şi restaurante, credite şi tranzacţii bancare, controlul şi urmărirea produselor în
procesul de fabricaţie, controlul inventarului, identificarea anvelopelor, prevenirea furtului
autoturismelor, tichete pentru Ski Lift, identificarea automată a autovehiculelor, administrarea pompelor
de benzină, şi... identificarea animalelor.

Cu alte cuvinte, dacă animalele pot fi oricând identificate şi urmărite, în viziunea lor, de ce n-ar fi
posibil și extins acelaşi lucru şi în cazul oamenilor? ��"�! #�#6#$ 5� #���#�� 5�#"  !�� �� #"�!#����
�� 5$ 6����� 6�  $��� A��H Vi se pare demnă şi corectă această iniţiativă diabolică de însemnare a omului,
care este făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu? Sau vi se pare normal să fim reduşi la statutul
de simplă marfă ori fiinţă vie, după ce anterior ni s-a pus în acte un număr prin Codul Numeric Personal?

Acum vor să ne pună şi 5�����# �#�#"��, care se află în codul de bare încorporat în microcip! Şi
nu oricum, cu voia noastră! Sau dacă nu, în mod forţat şi obligatoriu prin lege. Deja există unii care au
cerut expres aceste microcipuri, din rândurile prostituatelor şi homosexualilor. Alţii le-au acceptat
vrând-nevrând pentru a avea acces pe unele plaje sau în unele cluburi, ori pentru simplul motiv că sunt...
cool!

���� ��!5�� �1 ��$�! 6�</#��$� 5�/���� ��$� #�� �� 2" #���#�� ��!5 �" $�A�$�"6�!G 5$�" �#$�
�1 A�� � "����#� 2"�$�F 5 5 $�� $ !3", Aşa cum au făcut şi au reuşit grecii şi sârbii. Oare noi românii,
nu suntem în stare să ne împotrivim însemnării cu semnul lui Antihrist şi controlului total care va aduce
dictatura lui?
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După părerea noastră, situaţia în care ne aflăm la nivelul întregii omeniri se înrăutăţeşte
permanent. Recent, am aflat de la ştirile unui post de televiziune că membrii Grupului Bilderberg şi
fostul preşedinte american Bill Cinton sunt acuzaţi de personalităţi din Occident de declanşarea crizei
mondiale şi de exploatarea ei financiară. N-ar fi o noutate, având în vedere faptul că toate reuniunile la
nivel înalt al acestui grup sunt secrete (presa neavând acces) iar membrii acestuia sunt cunoscuţi ca
apartenenţi la lojile masonice. Iar multe state s-au îndatorat la mari instituţii financiare internaţionale,
cum este FMI, instituţii care sunt controlate şi dirijate discret de către oculta mondială.

Indiscutabil, problema utilizării la om şi roboţi a microcipurilor devine o chestiune de o
importanţă covârşitoare pentru viitorul omenirii şi intrarea într-o nouă epocă, cea a tehnologiei RFID. Să
ne gândim doar la implicaţiile utilizării roboţilor militari (sau mercenari, asasini cibernetici). De aceea,
se caută astăzi dezvoltarea unor tehnologii laser, prin care să se poată respinge posibilul atac al unor
unităţi militare robotizate. Am ajuns astfel, să vedem în viitorul apropiat materializarea unor secvenţe
din filmul ,,Războiul stelelor”, film regizat de un american de origine evreiască şi al cărei denumire a
fost preluată de vastul proiect militar american Iniţiativa Strategică vizând sateliţii militari şi nu numai...

Fără îndoială, viitorul război neconvenţional se va purta cu o vastă reţea electronică performantă,
utilizându-se cu precădere roboţii umanoizi, sateliţii militari şi agenţi care au implanturi cu microcipuri.
Să nu credeţi că n-au apărut încă forme rudimentare de androizi. Într-una din ştirile de la televiziune a
fost prezentat un robot ,,de sex feminin” din Japonia, care putea vorbi şi se putea deplasa, putând chiar
mişca muşchii feţei şi clipi din ochi. Cu atât mai mult, în laboratoare oculte din întreaga lume, în care
tehnologia este cu mult înaintea celei care mai apare în mass-media (chiar şi cu decalaj de 15 ani, cum
au apreciat unii!), ne putem imagina sau nu noile arme tehnologice care pot servi intereselor marilor
corporaţii şi loji masonice de a controla şi înrobi omenirea, aducând după sine sfârşitul lumii.

Este posibil ca peste 6 ani, dacă nu şi mai devreme, să avem o nouă ordine mondială (de care
vorbesc îndeosebi masonii), un guvern mondial, o singură religie oficială, un control total asupra
omenirii şi ultima prigoană generalizatî împotriva creştinilor...

În concluzie, ar trebui poate să ne răspundem la unele întrebări absolut legitime şi de bun simţ. A
fost într-adevăr necesară aderarea României (proces început de aripa lui Iliescu şi Năstase din PSD) la
Uniunea Europeană? S-au urmărit numai avantajele materiale, fondurile europene? Este astăzi o
prioritate şi o necesitate intrarea României în Spaţiul Schengen, în care este legală urmărirea tuturor
cetăţenilor prin microcipuri? Suntem conştienţi de pericolul extrem al utilizării microcipurilor la om? De
ce suntem şantajaţi cu sumele alocate României şi deschiderea pieţei muncii pentru români, de
introducerea acestor acte electronice? Puteţi accepta acest control fără precedent, la care se adaugă
nenumăratele camere de luat vederi din spaţiul public, urmărirea întregii corespondenţe de pe internet şi
convorbirilor telefonice? Puteţi accepta pe viitor şi implantul biocipurilor pe mîna dreaptă sau pe frunte?
Aţi accepta ştiind că este lepădare de Dumnezeu? Cine sunt cei care pregătesc asiduu înscăunarea lui
Antihrist ca împărat al lumii?

Ca români, credem că trebuie să urmăm pilda domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, care se
răsuceşte în mormânt văzând nepăsarea generală a creştinilor de astăzi. Dacă Sfântul Ștefan cu ajutorul lui
Dumnezeu şi-a biruit vrăjmaşii puternici, învingându-l în două rânduri până şi pe Mahomed al II-lea,
cuceritorul Constantinopolului (capitala imperiului roman de răsărit sau bizantin), luptând exemplar cu
păgânii şi având de partea sa toată ţara, de ce nu am putea şi noi să ne apărăm astăzi credinţa şi datinile în
faţa noii invazii a păgânismului, împiedicând planurile masonice?

Bunul Dumnezeu ne-a învrenicit totuşi a-l avea printre noi pe părintele Iustin Pârvu, care a tras
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semnalul de alarmă prin apelul său împotriva introducerii actelor biometrice.
1 #?�! !#� !��� ��$#N �� !#� !���1 �$�6�"E1 2" ��!"�<��, 1 "� #N�"F�! !#� �3$<�� 2"

����#E�# 6� # "� ��516# 6� B$��� �G ! ��?3"6 �1 "� !#� #?�! 2"� �$ , ��!"�<�� �1 "� A�$�#��1G �1 "�
 �$ ��#��1 U� �1 "� 2"�1$�#��1 5� � @� 6$�5� !1$�� $�� �$�U��"�, �!�",

���� �	�
����� �����
� .�
	������
(din vol. 7 APELURI CĂTRE ROMÂNI, Radu Iacoboaie, Pitești, 2013)

� �$�?�� � "�����E��� � !3"���G ��/�$�#��# 6� ��5$�!#$� #  5�"��� $G 2" ��$��G 5$�" �!#F�"�
�#� 5$�" #��� !�N� #�� 6� � !�"��#$� 2" !#�1 ���� F#$#"�#�1, ��"<�$# 6�  $��� A�� ���� �"��$<��1
4#$�, D&7,

�$�5��� 5$���� 6� # #?�# #���� �#  $��� �"A $!#E�� 6� �"��$�� 5�/��� "� 5 #�� A� 2"F$16��,
��� $��1E��� 5�/����G 5 �$�?�� � !5���"E�� $ �� �� $�?�" ��"�  /��F#�� �1 #��F�$� �"A $!#$�# � $���1
# ���1E�"�� $ 4#$�, D)7,
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 A�!��� 6���$�� �A������ �!5�#"����� �� ��5G 5�� 2!5 �$�?# ? �"E�� �#��
4��$�# 6� 5� �"��$"��9 #5 � F�����!G 0 �����G %&)D7

O femeie descrie efectele implantului cu cip împotriva voinţei sale şi chinurile pe care acestea le
provoacă: Dureri fulgerătoare din coloană până în vârful picioarelor, dureri de cap, de stomac, crampe,
spasme, arsuri ale pielii, lipsă de concentrare, tinitus, vibraţii şi mâncărimi la scanarea pielii – persistenţe,
ridicarea necontrolată a tensiunii arteriale, ameţeli, stări de vomă, tortură prin invadarea permanentă a
intimităţii, dependenţa de doctori pentru a-i prescrie tratament împotriva efectelor cipului. �"  ! �#$�
5 #$�1 #��!�"�# 6��5 <���? "� ?# !#� #?�# ��/�$# #��F�$� #��5$# F3"6�$�� $ �� #�E��"�� $ �#��G ?# A�
�#  !#��"1$�� ����F8�6#�1 6� #�E��G 5$ F$#!#�1 5�"�$� � "��!G 5�"�$� # ���6�G 5�"�$� # A� �#
6��5 <�E�# 5�$!#"�"�1 # �����!����G #6��1 �" $ / �, 
$��3"6 #����# ?# ?$�# �1 �� $�? ���G ?# A�
���!�"#�G �#$ �3"6 ��"�?# 6�" �����! ?# #?�# "�? �� 6�  $F#"��� �#��G �� ?# V61$��R, Oamenii controlaţi
cu microcip s-au mai plâns că aud voci năucitoare în cap, de sunete insuportabile în ureche care îi scoteau
din minţi şi îi provocau să execute anumite ordine. Acum înţelegeţi cum se efectuează şi acele atacuri
armate şi crime prin şcoli? Există şi tehnologia SMD, adică chipuri care pot fi vizibile doar la microscop,
iar cele mai mari le poţi lua cu penseta.

��" %&)*G A1$1 �#$6�� "#E� "#� 6� �1"1�#��G !�6���� "� ? $ !#� #?�#
? �� �1 "� � "�����H �� �5�" N�$�����H 1 "� ���1! �1 ? $ �# " �� /�����" �� ��5

�1 A�� �� �#$6 6� �1"1�#��
(sursa: saccsiv 17 iulie, 2013)

Iată ce aflăm din articolul Cardul de sănătate – mărul discordiei dintre CNAS şi medicii de familie.
Tot ce trebuie să ştii despre cel de-al doilea buletin: Cum va arăta un card de sănătate şi care va fi rolul său.

Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate spun că acest card este la fel de important
ca şi un act de identitate. Practic, nu vom putea fi consultaţi de un medic dacă nu avem asupra noatră cardul
de sănătate. Mai mult, fără acest card medicul de familie nu va putea elibera nici trimiteri către medicii
specialişti. Pe acest card vor fi trecute numele, prenume posesorului, dar şi CNP-ul. Fiecare card va avea un
număr de identificare. Tot pe cardul de sănătate se vor mai găsi informaţii despre grupa sanguină şi RH-ul
posesorului, dar şi dacă suferă de o boală gravă.

Cardul de sănătate va avea o dimensiune asemănătoare cu cea a unui card de credit, în interiorul
căruia va fi incorporat un cip. Odată primit acesta va avea o valabilitate de 5 ani. Costul unui card naţional
de sănătate este de 2,2 euro plus TVA.

Autorităţile spun că acest card este extrem de important şi joacă un rol esenţial în informatizarea
sistemului sanitar. „Cu ajutorul lui se vor putea controla mai bine banii din sistem. Fiecare pacient va
vedea ce servicii medicale a folosit într-o anumită perioadă, iar astfel vor fi evitate fraudele din sistem”, a
spus Cristian Buşoi.

Din 2014, cardul de sănătate şi buletinul vor deveni un singur document. Preşedintele CNAS a
adăugat că, din 2014, cipul de pe cardul de sănătate ar putea fi integrat în buletinele sau cărţile de identitate
noi.

“Adică pe măsură ce oamenii vor schimba cărţile de identitate, noile documente vor avea
implantat şi cipul de pe cardul naţional de sănătate, care cuprinde datele de identificare, grupa sanguină,
Rh, boli cronice şi acceptul privind donarea de organe”, a mai spus Buşoi.

Iată şi ce mai putem citi în articolul Până în sfârşitul anului vor fi 7,5 milioane de carduri de
sănătate. Vezi cum arată acestea:

Preşedintele CNAS, Cristian Buşoi, a declarat, marţi, că 7,5 milioane de carduri naţionale de
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sănătate vor fi produse până la sfârşitul anului, dar oamenii le vor primi numai după ce medicii, spitalele şi
laboratoarele vor avea cititoare, precizând că acestea ar putea fi folosite din 2014.

“Potrivit Legii sănătăţii, orice român va fi obligat să prezinte cardul de sănătate ori de câte ori
apelează la servicii medicale. În acest context, până la sfârşitul lui 2013 vor fi produse 7,5 milioane de
carduri. Apoi, cardurile de sănătate vor fi distribuite către casele judeţene de asigurări de sănătate. Va
urma un dialog pentru a convinge medicii de familie să sprijine distribuţia şi să realizeze iniţializarea
cardurilor. Totodată, vor fi stabilite specificaţiile pentru cititoarele de card, pentru a fi garantată
compatibilitatea acestora cu sistemul informatic al cardului electronic”, a spus Cristian Buşoi, într-o
conferinţă de presă în care a prezentat principalele obiective ale mandatului său la Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate (CNAS).

Documentul va conţine date medicale utile (Rh, grupa de sânge, boli vitale) şi un certificat digital
emis de Ministerul de Interne. Cipul încorporat este unul dintre cele mai sigure de pe piaţa UE, iar datele
stocate pe acesta vor fi accesate pe baza unui PIN. La activare, pacientul îşi va schimba codul PIN.

�� �� ?# �!5�"� 6 ��!�"��� � �#� �� ��5 4� #�� 2" �"��7,
��	�� ����	L���H �� �� �# !���"F #� A �� 6 #$ ��$�# )&&& 6�

5�$� #"�H ��! 2� �1!�$�! 5� �3� !#� !��E�H ��! "�  $F#"�<1!H
(Saccsiv's Weblog, 1 iulie 2013)

După cum deja ştiţi: NOUL BULETIN VA FI ŞI CARDDE SĂNĂTATE. Cu cip, evident …
Că va mai apare vreo întârziere din cine ştie ce motiv, că va găsi cineva vreo chichiţă legală pentru

aceasta, nu trebuie să ne îmbete cu apă rece. Până la urmă tot o vor face, căci ăsta e mersul. Şi o vor face
pentru că vor, pentru că pot şi pentru că au pe cine s-o implementeze. Opoziţia este ca şi inexistentă. Sunt
ei şi o mare turmă îndoctrinată sau de-a dreptul imbecilizată.

Bertrand Russell, spunea în “Impactul Ştiinţei În Societate“:
“În mod gradat, prin reproducere selectivă, diferenţele congenitale dintre conducători şi conduşi

vor creşte până când vor deveni specii aproape diferite. O revoltă a plebei ar deveni la fel de negândită ca
şi o insurecţie organizată a oilor împotriva practicii de a mânca carne de oaie. “

“Dieta, injecţiile şi interdicţiile se vor combina, de la vârstă foarte timpurie să producă acel tip de
caracter şi tip de credinţe pe care autorităţile îl consideră dezirabil şi orice critică serioasă a puterii va
deveni imposibilă psihologic.”

Cam în această fază finală s-a ajuns în România: „O revoltă a plebei ar deveni la fel de negândită
ca şi o insurecţie organizată a oilor împotriva practicii de a mânca carne de oaie.“

Ce facem noi, cei ce cât de cât ne-am trezit? Nu luăm cipurile. Bun. Altceva? Cum îi trezim şi pe
alţii?

Că nu le luăm, ne facem nouă un bine, chiar dacă la prima vedere ne va fi extrem de greu. Dar pe
ei nu-i încurcăm cu nimic. Desigur, cu totul altceva ar fi dacă cei un milion ce au semnat, după îndemnul
părintelui Justin Parvu, nu le vor lua. Atunci SISTEMUL ar avea într-adevar o problemă. Dar masa aceea
de la început în loc să se mărească, tot scade. Şi va ajunge foarte probabil insignifiantă, raportat la întregul
populaţiei adulte a României. Şi aici, un mare „merit” l-au avut intruşii infiltraţi în, să-i zicem, mişcarea
ortodoxă naţionalistă. Că acea masă de credincioşi ce zisese nu cipurilor la început, nu s-a uitat în gura
mass-mediei şi a formatorilor de opinie politic corecţi, ci în tabăra pe care o credeau oponentă ELITELOR.
Şi acolo i-au găsit pe unii ce atâta i-au zăpăcit de cap, până ce bieţii de ei şi-au zis că până la urmă nu-i aşa
o mare gravitate dacă le vor accepta, chiar dacă teoretic nu-s bune. Că dacă nu e lepădare, atunci care-i
baiul? Merg duminica la biserică la bârfă, practică vegetarianismul în post, li se pare că se roagă, sunt
căldicei neextremişti şi-o să le fie roz pe acest pământ.



13

Eu pe varianta asta am mers: să convingem pe cât mai mulţi să nu accepte documentele cu cip, căci
aşa ne învăţase părintele Justin să facem. Trebuia să se formeze o mare masă de oponenţi hotărâţi şi atunci
automat SISTEMUL era în impas. Dar pe internet au rămas fix două bloguri mari (Apologeticum şi saccsiv)
şi multe mici (din punct de vedere al vizualizarilor), cei ce puteau ţine conferinţe n-au mai făcut-o, cei ce
ştiau a scrie nu s-au mai obosit şi tot aşa. Şi atunci întreb: CE MAI PUTEM FACE? Ăştia care am rămas,
cum ne organizăm? Şi cum ne străduim să-i trezim şi pe alţii?

S-a făcut un miting. S-au strâns jenant de puţini … Nu se poate aşa ceva. E inadmisibil. Suntem
puţini raportat la întreaga populaţie, dar nici chiar aşa. E de tot râsul. Am auzit variante, dar până la urmă
nu m-am lămurit asupra motivelor dezastrului.

Varianta formării unei mase critice a căzut. Bucuraţi-vă intruşilor, e o mare victorie a voastră. Una
pământească însă … Noi însă trebuie să regândim întreaga strategie.

Sigur, cei ce au bloguri să-şi continue treaba. Ceilalţi însă? Ţinând cont de noile date ale problemei,
consider că mitingurile sunt bune. Şi nu pentru că i-am înfricoşa pe conducători, ci pentru că i-am
determina pe unii dintre spectatori să-şi pună oarece probleme. Poate şi nişte pichetări. Fluturaşi masiv.
Forme organizate, chiar partide. Şi nu pentru ca un partid ortodox naţionalist ar putea accede actualmente
la putere, ci pentru că este o formă disciplinată de luptă a unei mase de membri şi simpatizanţi.

Problema a ajuns extrem de gravă, ca atare şi eu voi lăsa oleacă ştacheta în jos, căci altfel pierdem
războiul. �$�/��� �1 "� $�F$�51!. Ştiţi ce părere aveam eu despre partide, consider însă că trebuie să
facem oarece derogări. Voi detalia într-un viitor articol pe această temă. Iar pentru intruşi o vorbă: nu mi-
am schimbat opinia deoarece aş dori să înfiinţez unul sau să acced la vreo funcţie într-o asemenea formă de
organizare. Eu îmi voi vedea de pătrăţica mea: blogul, adică informarea. Mă voi implica însă în
promovarea mai multor astfel de partide. Şi foarte important, îmi voi aduce aportul în depistarea agenţilor
cu misiune ce se vor infiltra şerpeşte în aceste organizaţii.

�� �� ����	 �	�
����� �����
� .�
	������ Q�
������� ������
����

... Regulamentul Consiliului Europei nr.2252/2004 dă recomandări (de fapt directive sau norme –
n.a.) şi detalii tehnice privind cip-urile biometrice, însă nici o ţară din lume nu s-a grăbit să le
implanteze cu atâta acrivie tehnică şi obedienţă. România este prima ţară-pilot-cobai de pe planetă cu un
asemenea proiect experimental, iar guvernarea trecută a reglementat aceasta prin: OGU 94/2008, HG
1566/2008, OG 207 DIN 04/12/2008.

��<#?#"�#N� #�� ��5(�$�� $ �L��
), �"A $!#E���� 6�" !�! $�# ��5���� 5 � A� ������ 6� �1�$�  $��� ����� $G "� 6 #$ 6� �1�$� ����

�5���#��<#��, ���A��G �� �" ��!5�� �#����#� $ 5�$A $!#"�G  $��� 6#��G  $��3� 6� �$�5�#�� #$ 51$�#G
5 � A� �5#$�� 2"�$(�" ��!5 ���$�! 6� ���$� 4��� !��� 5#�$�  $�7 �� �8�#$ A#���A��#�� 4�� ���� �1 �����1
5$ F$#!� 6� 6��$�5�#$� #�� !#�� �#$ 6#���� 5 � A� ����$� $ ������ 6�  $���"�G �#$� #5���#<1 �# �"
8#�O�$ �#� ��5�$� 2" � !5���$� K ",#,7

%, � "�$ ��� � �#� #��5$# ���1E�"�� $, � ?# ��� 2"  $��� ���51 �"6� ��"��!G �� ��"� ��"��!G
�$#"<#�E���� A�"#"��#$�G $����� 6� �1�1� $��G ��!5�� 5��$���� 2" #"�!��� � ��$� �� #��� 6#�� 4��! #$ A�
���# �� #! 6�����#� ���, K ",#,7G �� ? $ A� A � ���� 6�51 /�"�� 5�#� #� 5 ��� $�� $ #���� $ /#<� 6�
6#��,

D, ��5(�$��� "� 5 � A� 6�����#�� 6� ��!E�$��� A�<� � F��� �#� 5�$��5E�# �!#"1, ���� "� ? $
5���# A� �?��#��,

*, 	��$ ��5�$��� �!5�#"�#�� �# #"�!#�� #� 5$ ? �#� �#"��$ 2" #5$ ��!#��? )&W 6�" �#<�$���
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�!5�#"��$�� $, P������ �#"��$�F�" # #51$�� 2"� �6�#�"# 2" N�$�� ��5���� �L��,
-, ��5(�$��� �L�� ��"� ��"��/��� �# #"�!��� ��5�$� 6� $#6�#E��  $� � "�#���� �� ��$��

2"�1$�#�� �� �����$����#��,
0, �� �����1 �"����1 2" ��5(�$�  5E��"�#9 Nu colecta date statistice despre mine.
C, ��� �#$� ?# $�A�<# ��5(�$��� 6�" ?#$�� ! ��?�G ?# A� ��5��� 6� ��$?������ 5�/����G �#$� ��$  

�6�"��A��#$� �# /#<# 6� 6#��G F�"�$3"6 #��A��  �< �#$� �� 2"��$1�"#$� � ��#�1, ���� 5�$� #"��� A1$1
��5 "� �����1,

M, ��5(�$��� ��"�  ��$�1 6� �"A $!#E�� F$#����1 5��1 �# 6��5 <�E�� 5�"�$� ��$?������ 6�
�5� "#N �# � #�� "�?���$���G �#$ 6#�� 5�$� "#�� 5 � A� 6���$"#�� 2" 6�A�$��� �� 5�$� 4��! #$ A�
�#"�#N��G ���, K ",#,7 �#� A1���� 5�/���� A�� 6�" "�F��N�"E1G A�� �"��"E� "#�,

', ��5(�$��� /� !��$��� 5 � #?�# #?#"�#N� 5� ��$!�" ���$� 46� !�"�!1 �!5 $�#"E1G ��! #$ A�
��5$#?�F8�$�# � 5��� $ ���, K ",#,7G 6#$ 5� ��$!�" ��"F 5 � A� �" 5�$�� � $�#�, ��� � !5$ !��
!�� 6��� ������"�� 6� ����$��#�� 5� /#<# ��� $ 6 �1 ���!�"�� �"�$ 6���G A � ��"6 5$���5�"�$�# �1
��� "� ��"� #�����/��� 5�/�������G "��� !1�#$ 2" ! 6 �$�5�#� 4�#$ 5 ��� $�� /#<�� $ 6� 6#�� #$ A�
��$#E� �# �#�$�!# K ",#,7, �� ���!5��G 6#�1 #�  /#<1 6� 6#�� �� #!5$�"�� �� 5�"�$� # �"�$# 2"
�����! ���� "�? �� 6� #!5$�"�# �"�� 5�$� #"�G "� �$�/��� �1 A�� 5�$� #"# #� � G 5 E� �1 ��� 6�" /#<#
6� 6#�� # 5 ��E��� #!5$�"�# ��, �" ! 6 5#$#6 �#�G ��5(�$��� /� !��$��� 6�!�"��#<1 ��F�$#"E# �"��
E1$�, ��� 5�$!�� #������ 5� /#<# 5#�#5 $����� #�����?#G A1$1 # A� "�? �� �# �� �1 A�� 6� A#E1, �� ��
!#� ?�$�A��1 "�!�"� A�<��G � ��� �� /#<�#<1 5� �����!, �� #���#G ��5�"�$�# �"A $!#E��� $ 6�F��#�� #��
$ !3"�� $ 6���$�E� "#$ �� A1$1 "��� �" 6����$"1!3"� $�5$�<�"�1  #�E��"� A�� �"� "����"�1 ��
�$��5 "�#/��1G A�� 6� �$16#$� # 5$ 5$��� $ ���1E�"�,

)&, �$?����� ))% 5�$!��� F1��$�# � �#E��� ����A "����, 
$��3"6 �� 5 #�� � �#��<# A1$1 �1
#5���<�G "�!#� 6#� $��1 A#5����� �1 ����A "�� 5$�!���� ��!"#�, ����#�� ���$� �� 5 #�� ����"6� �#
��5(�$��� �L��,

)), �?�6�"E# ��$���1 # ?��E�� 5�$� "#�� �# � #�� "�?���$��� ���!�"1 �#"�# 6� # $�5#$#  
"�F��N�"E1G  F$���#�1 �#�  "�5���"E1 6� 5�#�1G 6� ���!5�� A#E1 6�  /#"�1, �#<�� #!�$��#"�� $ ��
6 �#$ A�"#"��#$, �#�1 ��E� �1 A#��  5�#�1G ���� �#�#� F#� �# $1� 5�#�"�� � #�1 ?�#E#, �� !#� 5$�!����
�" 2!5$�!��G "��� 6#�1,

)%, 	 "�� $�<#$�# 5$�" �#����� 5� /#<# �6�"��A��1$�� A#��#�� $�5$�<�"�1  #!�"�"E#$� �#
5$ 5$�# ?�#E1G 6#�1 ��1! 2" � "��6�$#$� F8�6#$�# $#�8���� $ #"��5�$� #"1 5$�" �#�����, 

�?�"��#�1 � ?���$1 6� ��#�  ! #$1  $��� 5�$� #"1 �� #N�� $�� $#�8���� $ F8�6#�� 6�51
$���" #���$� A#��#�1, ��8"�� #���� ���$� ���� 6�N# 5 ��/��, ���� ��5(�� /� !��$�� 5 #�� ��$?� �� �#
��$ $��!G ���6�$� �� �$�!1  $F#"�<#�1 4�� �# �"��#�#$�# A $E#�1 # �"�� F�?�$" �� �!5�$�� ! "6�#�� K
",#,7

)D, ����"��A��#$�# /� !��$��1 �� 5 #�� $�#��<# �� #��"�� �3"6 5�$� #"# 6�E�"1� #$� #
6 ��!�"��� $ /� !��$��� ���� ! #$�19 ���� "�? �� 6 #$ 6� !3"# �#G �#� 6� �"  �8�G 5�"�$� # �"�$#
2"�$(�" �����!, ���A�� /#"�� 6�" � "�G �#� #��� #�E��"� A�"#"��#$� �#� #6!�"���$#��?�G �#$� "������1
�"A $!#E�� /� !��$���G �� 5 �  /E�"� 6 #$ 6#�1 #� �#6#?$��, Deci pericolul cip-urilor biometrice se
prelungeşte chiar şi atunci când omul este fără viaţă...

(din revista Rost, nr.71-72/2009, art. România – un posibil loc
de început al pecetluirii apocaliptice?, Pr. Prof. Dr. Mihai Valică)

�" ��#$�E #�8 "�� �5�"�# �1 ��# !#� !#$� A#5�1 /�"1 # �$����"���� 6� #��1<�G A#5�1 �#$�
� "6�E� "�#<1 !3"���$�# �#G ���� !1$��$���$�#  $� 6 �1 # ��� ����� B$��� �, �#$ 5�"�$� #(� !1$��$���
 $� 6 � 5� B$��� �G �$�/��� �# �� �1 A�� �" #6�?1$#� �$����"  $� 6 �, �#$ # A� �" �$����" #6�?1$#�
2"��#!"1 # ���$# 5 $�"���� �?#"F8�����, Criza şi orbirea duhovnicească la care s-a ajuns astăzi şi, ca o
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consecinţă, compromisurile grave care se fac până şi în Biserică, au ca principală cauză tocmai nelucrarea
de către noi toţi a poruncilor lui Dumnezeu. (...)

Părintele Paisie (Aghioritul - n.a.) spune clar: ,,Biserica trebuie să ia o poziţie corectă. Să
vorbească, să explice credincioşilor ca să înţeleagă că de vor lua noul buletin de identitate (cu date stocate
pe bandă electronică - n.a.), aceasta va constitui o cădere". Căderea nu se va petrece atunci când accepţi să
ţi se implanteze cipul pe mână sau pe frunte, căci aceasta va însemna deja lepădarea, ci atunci când accepţi
actele de identitate cu cip, pentru că prin aceasta ne subjugăm de bună voie unui sistem universal de
urmărire şi control al fiinţei umane, care prin trăsăturile sale se vădeşte a fi lucrarea lui antihrist.

(27 ianuarie 2009 Ierom. Ştefan dimpreună
cu toţi părinţii Schitului Lacu din Sfântul Munte Athos)
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� ��� /�����"� 000 �"�$1 2" � !3"�#

http://www.sihastru.net/mirem/crez_orth/antihrist_capsan.html

Deși vorbim de mai multă vreme despre posibila introducere a buletinelor electronice de
identitate, lucrurile păreau a avea desfăşurare lentă. Cel puţin pentru români. Dar, ca un trăznet din senin,
a venit vestea că vor fi introduse noile documente, numite cărţi electronice de identitate, imediat.
Aceasta imediateţe are caracterul unei alergări pe suta de metri. Iată cum au evoluat (ameţitor de repede)
lucrurile!

�# %C #�F��� #"�� ��$�"� 4%&&% ( ",#,7G  6���F#E�� 6� �# 6 �1 A�$!� F�$!#"� 6�" �#6$��
�"�� !#$� �$���G ������8� ����� !G # ?�<��#� ��?�$"�� � !3"���, ��51 "�!#� 6 �1 <���G �# %'
#�F���G 5$�!��$�� �6$�#" �1��#�� # �!�� 
$6 "#"E# 6� �$F�"E1 "$,0' 5$�?�"6 $�F�!�� N�$�6�� #�
�1$E�� �����$ "��� 6� �6�"���#��G 6 ��!�"� �#$� # A �� 5�/���#� 2" 	 "�� $��  A���#� 5���� #��� 6 �1
<���G �# D) #�F���, Ce vor fi discutat nemţii cu guvernanţii noştri nu ştim, dar viteza năucitoare a
aplicării în România a cartelelor electronice de identitate este un simptom care ne pune pe gânduri, dacă
nu ne înspăimântă.

Pentru a informa cititorii, am apelat la biroul de evidenţa populaţiei de la Poliţia Judeţului Bacău.
Am citit Ordonanţa cu numărul 69, a cărei copie o deţinem. Ea se aplică de la 1 ianuarie 2003 şi
prevedea o primă etapă de preschimbare a vechilor documente de identitate a populaţiei din municipiile
reşedinţă de judeţ până la 31 iunie 2004. A doua etapă include celelalte municipii şi oraşe până la 31
decembrie 2005. Comunele intră în a treia etapă, prevăzută a se încheia la 31 decembrie 2006. Aşadar,
până la aderarea la UE trebuie să fim deja trecuţi pe cartele electronice de identitate.

Ce conţine cartea electronică de identitate, după lege? Un microcip performant în care vor fi
obligatoriu introduse informaţiile de pe buletinul de identitate actual, permisul de conducere şi cartea de
alegător. După caz, vor fi inserate şi date privind asigurarea medicală, asigurarea socială şi semnatura
digitală (bănuim că e vorba de amprenta digitală a persoanei).

Fireste, ne-am interesat dacă microcipul cu datele noastre personale va conţine codul de bare.
�#$G �# �� �# 5#�#5 #$���� " �G � #�� �"A $!#E���� ? $ A� �"�$ 6��� 2" � 6�� 6� /#$�G 5�"�$� # 5���# A�
������ �����$ "�� 6� �1�$� �#����#� $, I-am întrebat pe informaticienii de la evidenţa populaţiei dacă ştiu
ca în acest cod de bare se află trei guarzi (guard bars) reprezentând numărul fiarei, 666. Ei ne-au răspuns
că nu au nici o vină, aşa a fost conceput codul de bare, cine l-o fi făcut, şi ei nu au decât să execute
procedura standardizată. Prin urmare, vrem nu vrem, vom intra ��/ ��!"�� �"��8$������� cât de curând.

Cam la o lună şi jumătate de la emiterea ordonanţei cu pricina, pe 13 octombrie anul curent,
câteva cotidiane centrale ("Ziua", "National") au publicat un documentar (în mare, acelaşi), semnat cu
pseudonime (se feresc ziariştii de ceva) în care e pusă tranşant problema că numărul fiarei intră
obligatoriu pe buletinele noastre. De aici am aflat că 6 #$ �$�� E1$� ��$ 5�"� #� #����� ��5�$� 6� �!#$�
�#$6G L�"�#"6#G ��#��# �� 
�#"6#, � A#� �"��"�� �A $��$� 5�"�$� �"�$ 6���$�# � $ 2" �� �� �"F��#,
�" ���G �� 5#$�G ��"��! 5$�!�� 46#� $��1 ��?�$"���� 5$�# 5���#�7 �#$� "� #��<1! ��/ ��!"�� ���
#�#", ��# ��! ��$�� �# �5 �#��5�1 �� ��! �� 6�����1 6���8�� 2" � #�1 ��!�#G ?# �$!# �!5�#"�#$�#
!��$ ��5���� ��/ 5����# !3�"�� �#� # A$�"E��, �$�!�$��� 6�" �$!1�

http://www.sihastru.net/mirem/crez_orth/antihrist_capsan.html
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Care este derularea procesului de pregătire în momentul de faţă? Ordonanţa trebuie să intre în
Parlament pentru a fi votată. Acum se află la comisia de specialitate. Unele gazete au formulat, între
timp, îndoieli, ba chiar au lăsat să se înţeleagă că Parlamentul va tergiversa votarea legii. După opinia
noastră, aceasta nu e decât o măruntă diversiune pentru păcălirea opiniei publice. La 23 octombrie anul
curent, ministrul Administraţiei Publice, Octav Cozmâncă, declara: "Preschimbarea acestor documente
este o necesitate absolută" şi el prevedea că va fi încheiată până la finalul anului 2005, deci mai repede
decât scrie ordonanţa. La comandă, se vor grăbi şi parlamentarii. Diavolul este nerăbdator să ne înroleze
sub sceptrul iadului! Şi o va face.

� $��E# 6� ��15#$�

Totuşi, nu avem nici o şansă de a evita preluarea cărţii electronice? Deocamdată există o portiţă
de scăpare pentru creştinii care, din motive de credinţă, refuză să semneze pe un astfel de document. Un
Ordin, cu numărul 1190 din 31 iulie 2001, al Ministerului de Interne, conţine un articol care precizează
că "persoanele care refuză cartea de identitate din motive religioase" primesc buletine de tip vechi.
Ofiţerul care ne-a citit acest text ne-a spus ca Ordinul MI este de circulaţie internă şi nu ajunge la public.
�� �#!6#�1 ���� ��A����"� �1 6�5��  ��$�$� �# � ��E�� �3"6 5$���8�!/� 6 ��!�"��� �� �� #5$ /1G 5�
! ��?� 6� � "����"E1 $���F� #�1G ���/�$#$�# /�����"���� 6� ��5 ?��8�, �� �#!6#�1� �� ���! �� ?# A�
#"�� ?��� $, ���� �� � "E�"�� ?# #?�# ��F�# �� #�1 6� �#$�#!�"�, �� 2"�$�/#� "� "� 2"�$�#/1 "�!�"�,
�� #���#G �$����"�� �#$� ? $ �1(�� #5�$� �6�"���#��# 2" B$��� � �$�/��� �1 �� �$�<�#��1G �1 A $!�<�
#� ��#E�� �� �1 5$�2"�3!5�"� 5$�" 5$ ����� �"�$ 6���$�#  /��F#� $�� # �#$E�� �����$ "��� 6� �6�"���#��,
L�$����G ��$#$8�# .���$���� 
$� 6 �� #$ �$�/�� �1 A�� 2" A$�"��# " #��$1G #�# ��! �� 2"�3!5�# 2"
�$���#, Ca model, va invităm să citiţi Circulara Sinodului Bisericii Ortodoxe a Greciei, preluată din
cartea Apocalipsa 13, scrisa de Mircea Vlad. (articol preluat din revista "Credinţa Ortodoxă")

�"��"�# ��$ 5�#"1 �"�$ 6��� 5#�#5 #$��

�� � "E�" #!5$�"�� 6�F��#�� �#� #�� �$������  ���#$

Luni pe data de 23 iunie 2003 un purtător de cuvânt al comisiei europene a confirmat
introducerea paşapoartelor europene cu amprente digitale şi scanare pe retină. Acest Sistem de
informaţii (VIS) va contoriza vizele (şi titlurile de sejur) emise de statele membre ale UE. Baza de date
va fi comună şi va fi operaţională din 2004. Noutatea constă în introducerea datelor biometrice
(amprente digitale sau ale irisului ocular) în paşapoarte, mai exact în documente va fi integrat un cip
electronic care conţine datele biometrice ale posesorului.

�"  $6�" #� !�"���$���� �F$������$��9 �3"1 �# �A3$����� #"����G � E� �#��G
!1F#$�� �� �#�3$�� �$�/��� �"N���#E� �� !��$ ��5�$�

Iată principalele prevederi ale acestui act normativ:

Art. 2. Toate ecvinele de pe teritoriul României vor fi identificate prin aplicarea unor mărci de
identificare electronice, pâna la data de 31.12.2003, după cum urmează:

a) mărcile vor fi reprezentate de către un microcip, care va fi injectat subcutanat fiecărei ecvine,
conform instrucţiunilor de folosire recomandate de producător. Microcipul trebuie să poată fi citit pe
întreg teritoriul României. Cititoarele vor trebui să poată citi toate microcipurile utilizate pe teritoriul
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României;
b) fiecare ecvină va fi astfel identificată printr-un număr unic la nivel naţional;
c) distribuirea microcipurilor, precum şi a cititoarelor electronice se va face prin direcţiile sanitare

veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti;
d) aplicarea cipurilor se va face de către medicii veterinari concesionari;
e) � ���$��� !1$��� $ 6� �6�"��A��#$� �����$ "��1G 5$���! �� #�� #5���1$�� #���� $# ? $ A�

��5 $�#�� 6� �1�$� 5$ 5$���#$�� ��?�"�� $,

Am fost informați recent prin mijloacele mass-media despre un contract pe care l-au încheiat
"ai noștri" cu niște �"?����� $� ��$X�"� 6�" ��$!#"�#, care "se obligã" ca pînã în 2006 sã ne punã la
dispoziție noile buletine electronice. Treziți-vã, fraților, și împreunã sã cerem Sinodului Bisericii noastre
sã ia oficial act de cele petrecute, chemându-ne pe noi, poporul lui Dumnezeu din România, �X "�
!#"�A���X! 5$�"  $��� !�N� � ��F#� U� 6�! �$#��� 2!5 �$�?�$�# �# �!���$�# " �� $ /�����"�
�����$ "��� �#$� #���"6 ��5X6#$�# 6� B$��� � U� 6���#��$# �"�?�$�#�X # ��� �"��8$���.

� 
�� ���	��	>��������� �� � ���>�>��� �
����
(Arhimandrit Gheorghios Kapsanis)

Toţi cei care ne opunem îndosarierii electronice şi posibilei folosiri a numãrului 666 pe noile
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buletine, avem de înfruntat nu numai pe reprezentanţii autoritãţii civile, care prezintã aceste mãsuri, ci şi
pe unii clerici şi frati mireni care, poate bine intenţionati, susţin cã îndosarierea electronicã şi Acordul
Schengen nu au însemnãtate teologicã şi, prin urmare, nu este îndreptãţitã o împotrivire din partea
credincioşilor creştini ortodocşi, deoarece acestea aparţin Cezarului, iar nu lui Dumnezeu. Susţin chiar
cã folosirea numãrului 666 nu are importanţã, deoarece acest numãr, la fel precum şi alte numere ale
Apocalipsei, sunt simbolice. Eu cred însã cã, potrivit duhului Sfintei Scripturi, al Sfinţilor Pãrinţi şi
mucenici, aceşti fraţi se înşealã şi rãtãcesc şi pe alţii. (# 6�! "��$#� 6� �X�$�  #!�"� 6� ����"�X ��
5 �������"� 6� !#$�X A#5��� �X �� $6�� �8�"F�" �� 2"6 �#$��$�# �����$ "��X #��"F 5�$� #"# �!#"XG
#6��X �8�5�� ��� ��!"�<�� �� � "�������  #!�"�"E#$� �# #6$��# ��/�$�XE�� �!#"� ��G 2" 5���G �8�#$ �#
#6$��# ��?�$#"��XE�� " #��$� "#E� "#��, Q� 2"�$�/9  #$� #����� �8�����"� ��"� �"6�A�$�"�� � "����"���
" #��$� �$����"( $� 6 �� �� ! $#��� �$����"� H

Biserica noastrã Ortodoxã nu numai cã n-a aplicat principiul: "taie-mã, turcule, sã mã sfinţesc",
ci a binecuvântat şi a influenţat chiar lupta pentru eliberarea neamului de sub turci în 1821. Însã şi atunci
existau câţiva mai cãpãtuiţi care spuneau cã nu trebuie sã se porneascã lupta împotriva barbarilor
cotropitori, aducând chiar şi argumente teologice. Din fericire, clerul şi poporul n-au fost interesaţi sã-i
asculte, ci s-au luptat "pentru Hristos, pentru Credinta Sfântã şi pentru eliberarea Patriei".

Câţiva ar spune cã acum nu avem nici un cotropitor pãgîn de înfruntat. Aceasta însã este o
afirmaţie şi mai periculoasã. ��� �� � !5� ��#<X 2!5 �$�?# ��/�$�XE�� " #��$� "� #5#$ 6$�5�
� �$ 5�� $�G �� 6$�5� Y� ?#$X��Y #� " ��$� 2" �"��"�# ��$ 5�#"X, �"�X �#$� ��$ 5XH �" ��$ 5# 2"
�#$� � "6�� �� 2" �#$� ��"� ��5� #�#� #$� �3��?# !#$� 5���$�G 2" �5#���� �X$ $# �� #���"6�  ��F#$8�#H
Aceastã oligarhie vrea ca supuşii sãi sã fie robi, lipsiţi de libertate, precum "Marele Inchizitor" al lui
Dostoievski. Este oare o cutezanţã a face paralelã între aceastã Uniune Europeanã (cu NATO-ul sãu şi
cu Acordul Schengen) şi Sfânta Alianţã a statelor europene care, în veacul al 19-lea a fãcut tot posibilul
spre a înãbuşi mişcãrile de eliberare a popoarelor care gemeau sub regimurile asupritoare? Nu este oare
vrednic de mirare faptul cã acea Sfântã Alianţã, la fel ca şi Uniunea Europeanã de astãzi, se sprijinea pe
ajutorul turcilor pentru a-i asupri pe greci? Ba chiar, pentru cei care nu vor sã închidã ochii şi vãd
lucrurile în profunzime, este limpede cã noile structuri impuse de Uniunea Europeanã prin aşa-zisul
drept comunitar, care are prioritate în faţa dreptului naţional, impune treptat marginalizarea Bisericii
noastre Ortodoxe.

���#��# 2"��#!"X �X .���$��# 
$� 6 �X ?# 2"���# # !#� A� � "��6�$#�X 6$�5� $���F��  A���#�X
# ��#�����G 2"?XEX!2"��� �� � F�� 2" �� �� ?# A� ���!�"#�G �#�#$�<#$�# ���$���� ?# 2"���# �� �� ?# 5�"�
�# �F#���#�� A3"�# " #��$X .���$��X 
$� 6 �X �� !��E�!�# 6� �$�<�� �� 6� �$�6�"E� ���$ 6 ��, Deja
iehoviştii au reuşit sã nu efectueze serviciul militar, ci sã facã stagiu social, adicã sã ocupe în societate
poziţia de pe care vor putea practica prozelitismul. Astfel se va rupe cordonul ombilical care a unit
dintotdeauna neamul nostru cu Biserica, hrãnindu-l cu sevã de viaţã dãtãtoare, îndeosebi în perioadele
foarte critice. Aceasta, desigur, satisface Europa catolicã şi protestantã care face tot ce poate pentru a
umili popoarele ortodoxe ale Balcanilor şi pentru a ne dezmembra şi a ne izola unele de altele. Iar
acestui scop îi slujeşte Acordul Schengen. Cei care, în mod conştient ori inconştient, servesc acestor
planuri, aşteaptã sã vadã împotrivirea noastrã la Acordul Schengen şi la îndosarierea electronicã. Dacã
nu ne vom opune cu hotãrîre, vor înainta încet-încet cãtre deplina noastrã "europenizare", adicã deplina
îngrãdire a Bisericii Ortodoxe şi a culturii elene. Este caracteristic faptul cã eterodocsii (neortodocsii-
n.n.) din Grecia au primit cu bucurie Acordul Schengen şi buletinele electronice, din moment ce nu vor
avea înscrisã (vizibil) şi apartenenţa religioasã.
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Sã ajungem acum la numãrul 666. Acest numãr este, potrivit Apocalipsei, simbol al lui antihrist,
aşa dupã cum Crucea este simbol al lui Hristos. Nu este însã la fel cu alte simboluri numerice ale
Apocalipsei, care se referã la limite de timp sau la numãrul membrilor Împãrãţiei lui Dumnezeu.
��!X$�� 000 #$� ��FX��$X 6�$���X 4���� �"��7 �� 5�$� #"# ��� #"��8$���, de aceea si utilizarea lui are
un alt fel de însemnãtate în constiinta credinciosilor crestini. Faptul cã este simbol şi nu însuşi antihrist
nu-i diminueazã importanţa, de vreme ce este întrebuinţat cu scopul de a contamina şi a îngrãdi pe
creştini. �#�X "� ���� A � ��� �� #����� �"��"E��G 6� 5��6X �# "�!�$ �#$�# ��X6�$�� $ �"�� ��$X<� A #$��
��"F�G  $� # 5#F�"�� $ �"�� �X$E�G ���� �" "�!X$ �#  $��#$� #���� �� 6� #���# "� �$��#<X 5$ /��!�,
�#�X ���� 2"�$�/��"E#� 2"�X �� �"��"E��G #�# ��! �� ?�6� 2" �#<�� .#$ � 6�G �� 5$ /#/�� 5� ?��� #$���
/�����"� �����$ "���G #��"�� �$�/��� �X A�� � "6#!"#� 6� �X�$�  $��� �$����" � "����"�, Întrebarea de
ce se insistã pe numãrul 666 şi nu pe un alt numãr dacã, aşa cum spun cei care îl folosesc, nu existã
nimic de ascuns, este uşor de pus. Vor, aşadar, sã ne impunã numãrul 666, îndeosebi pe acte cu
desãvîrşire personale pe care le purtãm cu noi întotdeauna, aşa cum este buletinul de identitate.

Zic unii fraţi cã numãrul 666 de pe buletin sau cã posibila marcare pe mânã sau pe frunte nu ne
pot priva de pecetea de neşters a lui Hristos, pe care am luat-o prin Sfântul Botez şi Sfânta Mirungere.
Adevãrat, nu ne pot priva când ni se impun cu forţa, adicã atunci când ne leagã şi ne marcheazã, ori dacã
lipesc pe noi forţat cartele electronice. �3"6 2"�X �� 5$�!�! �� ? �# " #��$XG #��"�� 6���F�$ �X 8#$��
��� ��!"�<�� �� ?# 2"6�5X$�# 6� �# " �G 6� #$��� "� �(#! !X$��$���� 5� B$��� � �� 6� #$���G 6�"
�#���#��G  $� 6�" �"��$��G  $� 6�" �"6�A�$�"EXG  $� 6�" 2!5�E�"#$�# ��A����#��XG #! 5$�!�� ��!/ ��� ���
#"��8$���, ��� �#$� �5�" !��E�!�� $ �X Y"� � "��#<X "�!X$�� 000G ��#E� /�����"��� �����$ "���YG "�
�� F3"6��� �� $��5 "�#/����#�� 2�� #��!X, ��(�� 5�" 5$ /��!# �X 5 #�� F$����� �� #��A�� 6�?�" #�� $�
! $#�� #� #5 ��#<��� �$����"�� $, Nu vom primi buletinele electronice deoarece considerãm cã înjosesc
persoana umanã.

��! �X 5�$�X! �" #�� 2" �#$� ? $ A� 2"��$���  !����!� 6� �"A $!#@�� 6��5$� " � 5� �#$� ��
? $ 5���# ���� #�E��G �8�#$ �� ��$X�"��G 6#$ "� " � 2"��"�G �� 5� �#$� ? $ 5���#G �� 2"6�!3"#$�G �X ��
! 6�A��� 2" 6�A#? #$�# " #��$XH �� �� 5$�!�! "��� 6#� $��X A#5����� �XG #?2"6 "�!X$�� 000G ��
� "��6�$X! �#  ��5X6#$� 6� B$��� �, ��!X"�� "�(� ���� 2"FX6��� �X(�� 5�"X 2" 5�$�� � !3"���$�#,
Aici suntem sprijiniţi de opiniile unor cuvioşi Pãrinţi contemporani care au scris asupra acestei teme.
Fericitul pãrinte Paisie scria în 1988: "Iarãşi, din pãcate, câţiva ştiutori îşi vor îmbrobodi fiii
duhovniceşti ca pe copiii mici, chipurile ca sã nu se supere. Nu conteazã, nu este nimic, ajunge doar sã
credeţi lãuntric! În timp ce îl vedem pe Apostolul Petru cã s-a lepãdat doar exterior de Hristos şi tot a
fost lepãdare. Aceştia se leapãdã de sfânta putere a lui Hristos care le-a fost datã la botez: Pecetea
darului Sfântului Duh, prin primirea pecetei lui antihrist şi mai zic cã Îl au în ei pe Hristos!"

Pe aceastã temã a fost categoric şi fericitul pãrinte Epifanie Teodoropol: "�#�XG #�#6#$G ��
#6�?X$#� " ��� /�����"� 5 #$�X "�!X$�� 000G 6#�X #���� "�!X$ ?# A� A � ��� 6�"#6�"�G �# #?3"6
��FX��$X �� #"��8$���G ���� 6� "�� "��5�� �X 5�$�X! #��5$# " #��$X ��!/ ��� �X�. Însã chiar şi dacã
acest numãr nu este pus intenţionat, adicã drept simbol al lui antihrist, ci ca un simplu numãr între multe
altele, pentru cã aşa ar prezenta unele avantaje matematice (uşurarea diferitelor calcule etc.) - facem
doar o ipotezã, deoarece nu existã nici un indiciu pentru aceasta - aceste buletine de identitate care ne
provoacã sensibilitatea religioasã prin folosirea unui numãr dubios sunt cu totul de neacceptat. NU LE
VOM PRIMI".

De asemenea, sunt vrednic de însemnat şi cele spuse de pãrintele Eusebios Vittis: "Sã ştim noi
înşine, şi sã spunem şi altora cã, de scrie cineva numele lui antihrist pe pecete, sau numãrul sãu, 666,
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este acelaşi lucru! O spune şi Apocalipsa: cel ce are semnul, adicã NUMELE fiarei sau NUMÃRUL
NUMELUI fiarei (Apoc.13:17). Prin urmare nu existã diferenţã între nume şi numãr. Aceasta o spunem
şi o subliniem deoarece câţiva zic cã numãrul 666 nu este nimic, este doar un simplu numãr. Ei bine, la
fel se întîmplã şi cu 666, asa cum am subliniat. ��� �� 5$�!���� #���� "�!X$ /�����!#� �� ��#5X6X 6�
B$��� �G #6��X ���� 6� ��/ ��X53"�$�# # �� �� �"���� �� 6�#? ���, 	�$F� �� ��� 6� �#$� �(# 6�<�� �#
/ ��<, Aceasta nu o spunem din fanatism, ci o spune însãşi Scriptura. �X #��! �"�� ? $ �X(�� 2"�8�5���
�X �$�5��$# �5�"� ���$�$� ���$�!����G A#"#����G "(#� 6��3�, � � ? ! #�����# 6� �$�5��$XG "� 6�
63"���, B$��� � �(# 6X$��� 5�"�$� " � 2" 2"�$�F�!�G �� " � 5� �3"��� �� ��"���! �� 5� "�!�"� #����,
��"�$� " �  $��� �5�"� �$�5��$# ���� 6� �# ��!"�<��, X 5�"�!G #�#6#$G 5� #���#�� � � 5�
��!"�<�� �� 5�  #!�"�G  $���"� #$ A� #�����#G  $��3� 6� �!5 $�#"E� �� 6� !X$�E� #$ A� ��HY

Dupã cum am fost înştiintat, ministrul de externe (al Greciei-n.n.), la o conferinţã de presã
televizatã, a spus cã nu crede în existenta diavolului. Este dreptul sãu de a crede ori a nu crede. Noi însã,
precum şi milioane de greci ortodocşi, credem cã existã diavol, aşa cum învaţã Sfânta Evanghelie şi îi
cerem domnului ministru sã ne respecte aceastã credinţã.Însã nu existã numai diavolul, existã şi
potenţiali Hitleri, Stalini, Enver Hodja etc. Este oare incert pericolul de a apãrea şi pe viitor astfel de
oameni, gãsindu-ne pe toţi gata legaţi, îndosariaţi? Mare parte a poporului nostru este profund neliniştitã
de aceastã temã. Personal cred cã aceastã nelinişte a poporului nostru trebuie sã ne îngrijoreze. Dupã
pãrerea noastrã, prin aceastã nelinişte se exprimã conştiinta Bisericii. De altfel, mulţi arhierei, clerici şi
monahi se alãturã poporului. �� �# � "6��X� $�� " ��$� #���5�X! �X "� #5�$� ��/�$�XE���G 6�!"��#��#
5�$� #"�� �� �X $��5���� 5$�"��5���� �� � "?�"F�$��� " #��$� $���F� #��G �#$ "� �X "� 5$�6�# ��F#E�
Y �$ ��� $�� $Y " ��$� ��$ 5�"�, ���A�� #$ 6�! "��$# �� �" �5�$�� �� #6�?X$#� 6�! �$#���,

Oricum ar fi lucrurile, noi, cu harul Dumnezeului Treimic, nu vom merge când dupã adevãratul
Dumnezeu şi când dupã Baal, asa cum a fãcut vechiul Israel. � "��6�$X! �X 5�"�$� � E�  $� 6 ����
�$�U��"� ����   �#<�� 6� #(� !X$��$��� 5� B$��� �G  $��3� �(#$ � ��# �� �X #��A�� �� 2" <����� " #��$� ?#
��$X���� �#$X�� � "?�"F�$�# �$ ��X �� !#$��$��X #  $� 6 ���� $, Cred cã Bunul Dumnezeu, Care
îngãduie sã trecem prin aceste ispite, va culege roade pentru Biserica Sa, schimbându-le din amare, în
dulci şi mântuitoare.

(Sfântul Munte, 12/25 iulie 1997; "En Sinidisei", august 1997, p. 13)

Câteva dintre realitățile crude ale " �� $ #��� 6� �6�"���#�� /� !��$���
;;;,$#!#�,��/�$,$ 

1) #5$ #5�  $���"� ?# ���� #�� !#� 6#���� �� �#$#���$ A #$�� 5�$� "#�,
Aceste date pot fi folosite pentru deschiderea unor conturi bancare. Pot fi folosite, de asemenea,

pentru achiziționarea de proprietăți, derularea de licitații electronice, înființarea unor societăți
comerciale fantomă. Toate acestea în scopul desfășurării unor activități ce implică spălarea de bani,
excrocherie, crima organizată, terorism și altele asemenea. Dat fiind că datele folosite sunt ale
dumneavoastră, deci date reale, pe de-o parte tranzacțiile vor decurge ușor, falsul fiind greu de
descoperit, iar pe de altă parte nu veți putea dovedi ca altcineva a făcut aceste lucruri decât extrem de

http://www.ramai.liber.ro
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greu și de încet (în unele cazuri, deja întâlnite în S.U.A. la furturile de identitate, victima va fi în
pușcărie înainte să-ți poată dovedi nevinovăția și va avea nevoie de ani de zile pentru a ieși - cu o viață
distrusă).

2) #5$ #5�  $���"� ?# #?�# #���� �# 6#���� 6(? #��$1 �� �#$#���$ /� !��$�� 4#!5$�"��
6�F��#��G #!5$�"�1 A#��#�1G #!5$�"�# $���"��G ��#"�� �$������7,

Pot fi folosite pentru clonarea amprentelor digitale și amprentelor de retină (lentile de contact
personalizate). Pot fi folosite pentru a avea ulterior acces la anumite informații securizate ale persoanei
respective sau la locul de muncă al acesteia (multe calculatoare si instituții folosesc genul acesta de
control al accesului). Pot fi folosite pentru plantarea de probe false la locul unei infractiuni, în special a
amprentelor, care sunt cel mai usor de clonat (pe suport de latex). Pot fi folosite pentru confecționarea
de măști personalizate sau trucare de înregistrari de imagini - adaugându-se amprenta dumneavoastră
facială la locul comiterii unei infracțiuni.

3) �� "#$�# ��5(�$�� $G ! 6�A��#$�# 6#��� $ U� #�#U#$�# � $ �# �" #�� 5#U#5 $� A #$�� �U $,
Clonarea înseamnă citirea datelor de pe un cip urmată de scrierea lor, în aceeași formă, pe alt cip și
atașarea acestui nou cip la un alt pașaport. Nu trebuie (neapărat) să fie modificate datele de pe cip-ul
original (desi se poate face asta, iar adevăratul posesor al datelor poate fi transformat în „infractor").
Modificările pot fi făcute pe cip-ul "clonă", care urmează să fie atașat la pașaportul fizic falsificat în
prealabil (sau pur si simplu cumpărat de la firma producătoare - legal sau nu - cu un cip fără date). Se
înțelege că în felul acesta falsul este aproape imposibil de detectat, pașaportul fiind declarat 100% valid
de către cititorul RFID, singura speranță rămânând, ca și până acum, în ochiul vigilent al vameșului.
Dacă datele sunt clonate pe un pașaport original cumpărat pe sub mână - lucru ușor de făcut în orice țară
în care există corupție - atunci falsul nu poate fi descoperit decât cu totul exceptional. �����!# "� ?#
#?�# "��� U#"�1 �1 �� N����A��� 2" ��/�$�#��G  6#�1 �� �"A$#�@��"��� #� A �� � !��� 6� 5�$�1� $�� �"��
#��!�"�# 5#U#5 $�, �# �"�$# 2" 2"�8�� #$� U� ?# �$�/�� �1 #6�"� 6 ?�<��� "�?�" ?1@��� �#�� 6� #� � ,
��#@# � ��#�1 2� ?# A� 6���$��1G �#$��$# 6� #��!�"�#. Problema cea mai grava este că aceste falsuri vor
putea fi făcute cu datele reale ale unei persoane. Pâna acum măcar falsurile se făceau cu date personale
la rândul lor false, care puteau fi mai ușor detectate.

4) �$!1$�$�# �"6�?�6���� 5�$�1� $ 6� #�� �����$ "�� �� ��5,
Cip-ul pașaportului se identifică printr-un număr unic ce ține de țara din care provine. Chiar

dacă datele personale de pe pașaport nu pot fi accesate decât de la distanțe relativ mici, cip-ul poate fi
scanat după acest ID unic de la distanțe extrem de mari. Oficial, cip-ul poate fi accesat în bune condiții
de la distanța de minimum 10 cm. Asta înseamnă că el are o "dimensiune" radio sferică, având un
diametru minim de 20 de cm. Cel mai mic obiect care poate fi oficial interceptat fizic de un satelit civil
aflat pe o orbita joasă este de 30 cm. Un satelit militar depășește cu mult această performanță. Deci,
5 ��� $�� �"�� 5#U#5 $� �� �" #"�!�� �� 5 #�� A� �6�"��A��#� U� �$!1$�� 5$�" �#�����. Persoanele
purtătoare de pașaport cu un anumit ID național pot astfel deveni extrem de ușor ținta unor atentate
teroriste punctuale. Pot fi realizate, de pildă, atacuri teroriste cu bombă sau arme chimice plasate în
anumite containere, în aeroporturi, și care să nu se declanșeze decât în momentul în care pe lângă locația
respectivă trece un purtător (sau un grup de purtători) de pașaport electronic dintr-o anumită țară.
Deasemenea, rețelele de spionaj pot beneficia din plin de aceste neajunsuri în activitățile lor curente.

5) sustragerea datelor personale și biometrice din bazele de date. Oficial, datele din noile
pașapoarte biometrice urmează să fie centralizate într-o bază de date unică la nivel european, cu
terminale în toate statele membre Schengen. Auditul de securitate pentru aceasta bază nu a fost făcut
niciodată public. ��3�# ?$�!� �3� ��$?�$� �� ��"F# �$#6���� 4���G ��"�#F "G ���,7 �#6 ?����!�
5�$� 6�� #�#��$�� $ �"A $!#���� 6� � � A����G "� #?�! "����" ! ��? �# �$�6�! �# /#<# � ��G #�3� 6�
#�$1F1� #$� 5�"�$� �$�!#  $F#"�<#�1 U� 5�"�$� #��� #���?��#�� �"A$#�@� "#��G ?# $�5$�<�"�#  



23

����5@��, 
6#�1 #N�"�� 5� !3�"��� $�@���� $ 6� �$�!1  $F#"�<#�1G �U#"�� #"��� 6� 6#�� /� !��$���
? $ 5���# A� A � ���� 2" ! 6�$��� #$1�#�� !#� ��� 5�"�$� # �$�# �" #6�?1$#� 8# � �"A$#�@� "#� U�
� ��#�, ����5�$#$�# #���� $ 6#�� ?# A� 5$#���� �!5 ��/��1G ��� 5��3"6 A� �$#"�!��� 2" �3��?# ���5� 2"
 $��� � �@ #� ��!��, 
#!�"�� #�� �1$ $ 6#�� /� !��$��� #� A �� A�$#�� "� ? $ !#� 5���# "��� 6#�1 �1
#�/1  ?�#@1 ��"�U���1, Dacă privim datele biometrice ca pe o cheie a identității personale, să nu uităm că
această cheie nu poate fi schimbată. �#�1 6#���� /� !��$��� #� A �� A�$#��G "� 5 � A� 2"� ����� 2"
"����" A�� �� !�$�� ? $ #5#$� " � U� " � �"��6�"��G #���6�"��G � "�$#?�"@�� U� �"A$#�@��"� 5�"�$� �#$�
 !�� #�� �1$�� 6#�� #� A �� A�$#�� ?# �$�/�� �1 �� N����A���, ��$�5����?# ���� ��!5�6� U� 2"F$ <�� #$�9
!��� #"� 6� ?��@� 6���$��� 6� �"�$ 6���$�# #���� $ �����$ "���!

Permisele de conducere cu cip propuse pentru România conțin și următoarele pericole
suplimentare față de pașapoartele electronice:

1) citirea datelor cu caracter personal într-un mod extrem de facil. Spre deosebire de cip-urile
RFID din pașapoarte, cele din permisele de conducere nu posedă niciun fel de sistem de criptare a
datelor. Ele pot fi accesate de orice cititor compatibil cu frecvența dispozitivului. 
$��� �"A$#�� $ 2U�
5 #�� 5$ ��$# �" #��A�� 6� ����� $ �# �" 5$�� 6� ��# %&& ��$ , Adaugându-i o antenă performantă - de
asemenea ușor de procurat la un preț modic - poate începe să scaneze datele celor care circulă pe stradă,
dacă au asupra lor carnetul de conducere. Orice șofer este potențială victimă.

2) citirea datelor cu caracter personal folosind dispozitive compatibile GSM. Spre deosebire de
cip-urile RFID din pașapoarte, cele din permisele de conducere funcționează la o frecvență înaltă (900
MHZ) compatibilă cu cea GSM (GSM-900). Deci, #"�!��� ����A #"� ! /��� 5 � A� ! 6�A��#�� U�
A � ���� �# ��#""�$� �!5$ ?�<#�� 46#$ �A����"��7 5�"�$� #��A�� 6� ��5(�$�, ����#"@# 6� ����$� ���� U� �#G
�� 2"@���F�G !��� !#� !#$� 4#"�!��� ����� #?#"��#<1 6���#"@� ���$�! 6� !#$�G 6�  $6�"�� ����� $ 6�
!��$�7, �"���� �1 �5�"�! �� !#"1 ��$�#��1 $�5$�<�"�1 #����� ���$�$� 5�"�$� $�@����� 6� �$�!1
 $F#"�<#�1 U�:�#� �5� "#N. Presupunând că un om nu poartă tot timpul pașaportul la el (decât atunci
când călătorește), permisul de conducere îl poartă aproape sigur mai tot timpul la el. Toate problemele
prezente la pașapoarte se echivalează și în cazul permiselor, cu mențiunea că acestea sunt MULT mai
ușor de urmărit și accesat decât pașapoartele.

LUCIAN CORNIANU, Președinte ACESDS, Inginer fizician, Inginer de sistem
�!  /��$?#� 2" � !3"�# #��#��1 $���!"#$� � �#�1G �1  $���! ?# A� 6�" �� 2" �� !#� $1�G �1

 $���! "� 5���! A#�� "�!��, Este știre pe www.hotnews.ro despre ceea ce propune guvernului să fie
implementat liderul PDL din Camera Deputaților: amprentarea întregii populații, exact cum s-a opus
întreaga UE să fie realizat în cazul rromilor din Italia. Despre cum va trebui să accesăm contul propriu
bancar pe baza amprentelor. Desigur banca ca să "verifice"autenticitatea amprentei, înseamnă că are și
ea baza de date cu toate amprentele. Și că odată copiate de altcineva (ceea ce a fost demonstrat de
nenumarați ziariști din toată lumea că este foarte ușor de realizat în câteva minute), nimic din ce ai avut
vreodată, nu îți mai aparține. Vouă vi se pare OK?

�5$ #5�  $���"� ?# #?�# #���� �# 6#���� 6(? #��$1 �� �#$#���$ /� !��$�� 4#!5$�"�� 6�F��#��G
#!5$�"�1 A#��#�1G #!5$�"�# $���"��G ��#"�� �$������7 � � A� A � ���� 5�"�$� �� "#$�# #!5$�"��� $
6�F��#�� U� #!5$�"��� $ 6� $���"1 4��"���� 6� � "�#�� 5�$� "#��<#��7, � � A� A � ���� 5�"�$� # #?�#
����$� $ #���� �# #"�!��� �"A $!#@�� ����$�<#�� #�� 5�$� #"�� $��5����?� �#� �# � ��� 6� !�"�1 #�
#������# 4!���� �#����#� #$� U� �"�����@�� A � ���� F�"�� #����# 6� � "�$ � #� #��������7, � � A� A � ����
5�"�$� 5�#"�#$�# 6� 5$ /� A#��� �# � ��� �"�� �"A$#�@��"�G 2" �5���#� # #!5$�"��� $G �#$� ��"� ���
!#� �U $ 6� �� "#� 45� ��5 $� 6� �#���7, � � A� A � ���� 5�"�$� � "A��@� "#$�# 6� !1U�� 5�$� "#��<#��
�#� �$��#$� 6� 2"$�F���$1$� 6� �!#F�"� ( #61�F3"6�(�� #!5$�"�# 6�!"�#? #��$1 A#��#�1 �# � ���
� !���$�� �"�� �"A$#�@��"�, �����!��� A�$����� 6� �6�"���#�� "� ? $ #?�# "��� U#"�1 �1 �� N����A��� 2"
��/�$�#��G  6#�1 �� �"A$#�@��"��� #� A �� � !��� 6� 5�$�1� $�� �"�� #��!�"�# 5#U#5 $�, � $ �"�$# 2"
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2"�8�� #$� U� ? $ �$�/�� �1 #6�"� 6 ?�<��� "�?�" ?1@��� � $ 6� #� � , ��#�# � ��#�1 �� ?# A� 6���$��1G
�#$��$# 6� #��!�"�#, Problema cea mai gravă este că aceste falsuri vor putea fi făcute cu datele reale
ale unei persoane. Până acum măcar falsurile se faceau cu date personale la rândul lor false, care puteau
fi mai ușor detectate.

LUCIAN CORNIANU, Președinte ACESDS, Inginer fizician, Inginer de sistem

În sfârșit în ultimele zile tot mai mulți oameni de afaceri își dau seama de controlul total ce
încearcă a fi impus, în comparație cu care "Big Brother"ul din romanul lui Wells era mic bebeluș.

Chiar pe posterele emise de Direcția Generală de Pașapoarte din România, scrie în termeni
extrem de elogioși cum � !3"�# ��� ���	�� �� ������� ��� ��� ��	� ����
������� �� ��� ������� L������ �� �	��������� 
.�����
��� � �����
�������

Este criză financiară mondială, nu există bani în România pentru sănătate, nu există bani pentru
profesori, au nevoie de bani la buget, introduc impozitul forfetar și falimentează intenționat la cererea
expresa a FMI economia României, însă sunt bani grămadă ���� ) &&& &&& &&& ���
 ������
����
������� �� ���	���� 	
������ � �����
� �� ����������
Y.�
	������Y �� �	��������� 
.�����
���.

Și vor să tăcem din gură, să fim ���#?� în continuare, să tăcem, și să ne pierdem total orice urmă
de libertate și viitor ?

www.ramailiber.ro/noutati/
Al vostru, Bogdan Marcu PS

���5$� $1</ ��� 5��8 �$ "�� �#� � "�$ ��� � �#� #��5$#  !����
����(�� ;;;,#���$!�6�#,$ 

SOCIOLOGUL japonez Yoneji Masuda, ”tatãl societãții informatice” își exprima în 1980
"���"�U��# asupra faptului cã libertatea noastrã este amenințatã într-un mod orwellian [aluzie la
romanele anticipative ”Ferma animalelor (1948) si ”Anul 1984” (1949) ale scriitorului George Orwell
care prevedea o societate a controlului total al individului cu ajutorul tehnicii – n.tr.]. Yoneji Masuda
se referea la o tehnologie ciberneticã total necunoscutã celor mai mulți dintre oameni, o tehnologie care
cupleazã creierele umane – via microcipuri - cu sateliți controlați de la sol prin supercomputere.

Primul implant pe creier a fost efectuat în 1974 în Ohio, SUA, și în Stockholm, Suedia. Încã din
1946 fuseseră introduși electrozi în creierele unor nou-nãscuți fãrã știința pãrinților acestora. În perioada

http://www.altermedia.ro
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anilor ’50-’60 se introduceau electrozi în creierele oamenilor și animalelor, în special în SUA, pentru
cercetări asupra funcțiilor creierului și corpului, cât și pentru a se obține influențarea comportamentului
subiecților. Acestea din urmă poartă numele de control mental (MC) și sunt metode ce au ca scop
modificarea atitudinilor și comportamentului uman. � ���$���# � "�$ ��� #��5$# A�"�@��� $ �$���$����
# 6�?�"�� �"�� 6�" @���$��� #$!#��� U� ��$?����� $ ���$���,

În urmã cu treizeci de ani, implantele pe creier – atunci în mãrime de cca 1 cmp - se puteau
observa prin roentgenografie. Mai tîrziu, mãrimea lor a fost redusã pînã la dimensiunea unui bob de orez,
fiind fabricate din silicon, apoi din arseniat de galiu. ���X<�G ��"� ��A����"� 6� !��� 5�"�$� # 5���# A�
�!5�#"�#�� 2" ��#AXG �5#��  $� 2" #��� 5X$@� #�� � $5���� �#� �"N���#�� 2" ��!5�� �"��  5�$#@��G A��"6
#5$ #5� "�6�����#/���,

Din punct de vedere tehnic, este, astãzi, posibil ca fiecare nou-nãscut sã fie injectat cu un asftel
de microcip, ce va servi la indentificarea persoanei în cauzã pentru tot restul vieții sale. Despre astfel de
planuri s-a discutat în cel mai mare scret în SUA, AX$X �X ������ ?$� 5$ ��5#$� 5$�?�"6 6$�5��� �#
?�#@# 5$�?#�X.

În Suedia, în 1973, premierul Olof Palme a aprobat asemenea implante la detinuti. Fostul șef al
Corpului de control, Jan Freese, susține cã bãtrânii din azile au început sã fie implantați încã de mijlocul
anilor ’80. Tehnica este descrisã într-un raport oficial dat publicității de autoritățile suedeze (1972:47
Statens Officiella Utradninger - SOU).


#!�"�� �� 5 #$�1 #��!�"�# �!5�#"�� 5 � A� �$!X$���  $��"6� 5$�" �#5�#$�# �"6�� $ $#6� 
6� N #�X A$��?�"@X 5� �#$� �� �!�� !��$ ��5�$���, L�"�@���� �$���$���� �� 5 � A� � !#"6#�� 6�
� !5���$�G �#$� 5 � �8�#$ ��8�!/# A$��?�"@# /� ��$�"@�� $, �� 5 �� 6� � /#� 2" �#6$�� �" $
��5�$�!�"�� ���$��� #� A �� A � ��@� 6�@�"���G � �6#@�G / �"#?� 5��8��G 5�$� #"� �� 8#"6��#5G
8 ! ����#��G A�!�� ��"F�$�G /X�$2"�G � 5�� 6� U� #�X K A���#$� 6�" #����� F$�5�$� A��"6
� "��6�$#�� R!#$F�"#��R 6� �X�$� ��$���X� $�� 2" ���N/# R������R,

The Washington Post relata, în mai 1995, faptul cã însuși prințul William al Marii Britanii a
primit un implant la vîrsta de 12 ani, pentru a fi găsit în cazul cã ar fi fost rãpit. O astfel de tehnicã a fost
folositã și în timpul rãzboaielor din Irak. Supercomputerele de la National Security Agency (NSA)
pot ”vedea și auzi” ceea ce soldații trãiesc pe câmpul de luptã cu ajutorul unui sistem special de recepție
(remote monitoring system, RMS).

În timpul rãzboiului din Vietnam, au fost injectate soldaților implante care determinau
modificarea cantitãții de adrenalinã în sânge. Astronauții americani au fost implantați cu microcipuri
înainte de a fi trimiși în spațiu, astfel încât gândurile și emoțiile lor sã poatã fi urmãrite și înregistrate.

Un microcip de 5 micromilimetri (diametru unui fir de pãr este de 50 milimicrometri) plasat în
nervul optic al unei persoane, ”suge” impulsurile nervoase din acea zonã a creierului responsabilă pentru
miros, vãz și auz și le trimite spre înregistrare unui computer. Odatã recepționate și înregistrate, aceste
impulsuri nervoase pot fi trimise înapoi spre creierul persoanei în cauzã, via microcipului implantat. Cu
ajutorul unui RMS pot transmise mesaje electromagnetice (codate ca semnale) asupra sistemului nervos,
cu consecința influențãrii acestuia. �� #��A�� 6� 6��5 <���?� �	G 5�$� #"�� $ �X"X� #�� �� �� 5 �
�"6��� 8#����"#@�� ?�<�#��:#�6���?�,

Fiecare gînd, reactie, perceptie auditivã ori vizualã creeazã un potential neurologic în creier, iar
cîmpurile electromagnetice pot fi decodificate în gînduri, imagini, sunete. ��!��#$�# �����$ !#F"����X
����$"X 5 #��G #U#6#$G ! 6�A��# ��"F�!��� 6� �"6X #�� /� ��$�"@�� $ �!�U� 6� �$���$G  $� 5 #��
�#�<# �$#!5� !�����#$� ���$�! 6� 6�$�$ #�� 2" �� 5 6� � $��$X,

Sistemul electronic al NSA este capabil sã urmãreascã și sã prelucreze simultan milioane de date
provenite de la astfel de oameni. �$���$�� A���X$��# 6�"�$� " � #$�  A$��?�"�X 6� $�< "#"�X
/� �����$��X �"��XG ��#�� ��! A���#$� 6�"�$� " � #$� #!5$�"�� 6�F��#�� �"���, 
6#�X 6�����#�X
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#��#��#G �$���$�� 5 #�� A� 2" 2"�$�F�!� R5$ F$#!#�R �� #N�� $�� �"6�� $ 6� A$��?�"@X
�����$ !#F"����X 4�	L7 �$#"�!��� 6�" #A#$XG 5$�" �$�!���$�# �" $ ��!"#�� �����$ !#F"����� �#$�
��"� R�$#6���R �# �!#F�"� �#�:U� ��"���, �����# ���� �"�� 6�" 5$�"��5���� $1</ ����� 5��8 �$ "��,

�$�"�$(�" #��A�� 6� �!5�#"� ?�#@# 5$�?#�X # �"��  ! ���� 6���$��X 5�"�$� � �6�#�"#,
��$� #"# 2" �#�<X 5 #�� A� !#"�5��#�X 2" 6�A�$��� ! 6�$�G � �� 5 � �"6��� $�#���� A���$���, Poate fi
fãcut agresiv sau letargic; i se poate schimba sexualitatea etc. Este posibil, deci, sã se fabrice un adevãrat
soldat-robot.

Această tehnologie a început sã fie utilizatã in cadrul fortelor armate ale unor țări NATO încã din
anii ’80, fãrã ca savanții civili sau simplii cetãțeni să aibã habar. Așadar, puține informații despre aceste
invazive sisteme de control mental sunt de gãsit în jurnalele academice sau profesionale.

	�� 6��� 6� � "�$ � !�"�#� 5 � A� �����<#�� U� 2" �� 5�$� 5 ������G 5�"�$� #(� A#�� 5�  #!�"�
�X #�@� "�<� 2!5 �$�?# �"��$���� $ �"6�?�6�#�� �#� 6� F�5G  $� �8�#$ �X ���61G AX$X #(U� #!�"�� "�!��
6�51 #���#,

Acest rãzboi tăcut este dus împotriva civililor și soldaților de cãtre Armată și Serviciile Secrete.
Din 1980, stimularea electronica a creierului a fost utilizatã, în SUA, în secret, pentru a controla oameni
fãrã știința și acceptul acestora. � #�� " $!��� 6$�5����� �"��$"#@� "#� �"��$<�� !#"�5��#$�# 2" #����
! 6 # A��"@�� $ �!#"�,

�"��!  #$� F#�# �X $ / ��<X! 2"�$�#F#  !�"�$� U� �X ���!�"X! 6�A�"���? ?�#@# 5$�?#�XG
�"�����? ��/�$�#��# 6� # F3"6�H �3@� 6�"�$� " � #$ #���5�# 2"�X��#$�# ?��@�� " #��$� 5$�?#��G #��A��
2"�3� 53"X U� F3"6�$��� " #��$� ���� !#� ���$��� �X 5 #�X A� ������ 6� .�F .$ �8�$H

���X<� �����X 6�N# ��8" � F�# �#$� 5�$!��� 2"A��"@#$�# �"�� � � 
$6�"� 	 "6�#�� � �#���#$�,

(Articol publicat în revista medicală Spekula de dr. în medicinã Rauni-Leena Luukanen-Kilde, fost
Chief Medical Officer în provincia finlandeză Laponia. Peter Ghitã, Stockholm)

� ��� /�����"� �����$ "��� 2"�$� A#5� " $!#� �� ��516#$� 6� B$��� �

http://www.sfaturiortodoxe.ro/_buletine.htm

1. Istoric al apariţiei surselor de informare despre „noile buletine” în spaţiul românesc
���5$� Z" ��� /�����"�R �(# ��$�� 6����� 6� 5�E�" 2" ��!/# $ !3"1G � ���� ��A����"� 5�"�$� #

"� 5���# A#��  �6�� #��5$# A�" !�"����, ��" #�� 5�"�� 6� ?�6�$�G �(# ��$�� !��� 5$�# 5�E�" 5�"�$�
# �"A $!# !#���� 6� �$����"� #��5$# #���� $ ���$�$�, Este un fenomen controversat, iar Biserica
Ortodoxă este, aşa cum vom vedea, departe de a avea o poziţie unitară în legătură cu acest subiect. Lipsa
unei unităţi de gândire este prezentă la diferite nivele: începând de la creştinii de rând, ajungând la
duhovnici şi terminând cu sinoadele diferitelor Biserici Naţionale.

Un prim semnal de alarmă a fost tras în România, prin anul 1993, de către greci, prin traducerea
şi tipărirea în limba română şi apoi difuzarea în România a două broşuri:

- „Nu vă lepădaţi de Hristos. Nu vă însemnaţi cu 666”(notă: Maria Ioan Antonopol, Nu vă
lepădaţi de Hristos, nu vă însemnaţi cu 666G ���"#G )''D), în care se arătau implicatiile acceptării de

http://www.sfaturiortodoxe.ro/_buletine.htm
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către creştini a sistemului EAN 13 de etichetare codificată a produselor, cu alte cuvinte, acceptarea de
către creştini a produselor marcate cu codul de bare, care conţine numărul 666.

- A doua broşură, ”Noile buletine antihrist 666” (notă: Mitropolitul Calinic al Pireului, Noile
buletine, Antihrist, 666G ���"#G )''D), scrisă de Mitropolitul grec Calinic al Pireului şi tipărită tot în
1993 în Atena, exprimă reacţia la Dispoziţia guvernului grec de a înlocui vechiul tip de paşapoarte
(buletine de identitate) cu unul nou. Acest tip nou de buletine (cărţi de identitate) nu conţinea nici o
referire la apartenenţa religioasă a posesorului, spre deosebire de vechiul tip ce conţinea o asemenea
referire. Noul tip de buletine, avea să ia forma unor cartele de plastic, spre deosebire de vechile buletine
care, ca şi la noi pe timpul acela, aveau forma unui carnet. Aceste cartele existau temeri – nu se ştia
exact cum vor arăta – că au fi trebuit să conţină o bandă magnetică şi un cod de bare.

Pe banda magnetică urmau să înregistrate diferite date privitoare la posesor, fără ca el însuşi să le
poată citi – iată un motiv în plus de numulţumire.

Al treilea motiv de nemultumire avea să-l constitue prezenţa unui cod numeric personal scris în
�����!�� 6� � 6�A��#$� �� /#$� ��� )D K �����! �� � "E�"�G #�# ��! ? ! ?�6�#G "�!1$�� 000 –
numărul fiarei de care face referire, după cum ştim cu toţii, cartea Apocalipsei (notă: Apoc. 13, 18).

Această a doua broşură mai conţine textele unor documente oficiale după cum urmează:
- „Scrisoare deschisă din Sfântul Munte Athos cu privire la noile buletine” (nr.

6/19.02.1993), adresată primului ministru grec, preşedintelui Camerei Deputatilor, ministrului de interne
şi ministrului de externe al Greciei şi semnată de „	�!/$�� �6�"1$�� ��"�$#��G ��#$�E� �� $��5 "�#/���
#� ��� $ %& 6� !1"1���$� 6�" A3"��� 	�"�� ��8 �. (notă: Calinic, Mitropolitul Pireului Noile buletine
antihrist 666, Atena 1993, p. 22);

- Declaraţie publică a clerului Mitropoliei Calabriei emisă în Adunarea extraordinară din
12.03.1993, ţinută sub preşedenţia Mitropolitului Ambrozie al Calabriei (notă: ibidem, p. 29);

- Scrisoare deschisă a Sfântului Sinod al Bisericii din Creta (Heracleea, 22.03.1993)
adresată guvernului Greciei (notă: ibidem, p. 32);

- Circulara 2548/01.04.1993 emisă de Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, „Către evlaviosul
popor ortodox grec”(notă: ibidem, p. 33).

� #�� #����� 6 ��!�"��  A���#�� ? $/��� 6���8�� �� �� � #�1 8 �1$3$�# 2!5 �$�?#
�!5��!�"�#$�� " ���� ��5 6� /�����",

Broşura „Noile buletine antihrist 666” se încheie cu nişte „Concluzii” din care cităm:
„�$�!�$�# " ���� /�����" 6� �6�"���#�� ?# 2"��!"# 5�"�$� �$����" 5$�!�� 5#� �5$� ��516#$�#

�$�6�"E�� 2" B$��� �” şi „�$�" �$!#$�G ��5�1(�� 53"1 �# ! #$�� �1 $�A�<�  $��� /�����" 6� �6�"���#��
#� ���E�� � !�"�G /#"� 6� 5�#����G ��#!5��#$�# 5� !3"1 �#� 5� A$�"��”. (notă: ibidem, p. 36)

Deşi scrise într-un stil simplu şi neelaborat, cu explicaţii insuficiente şi superficiale, lăsând în
urmă nedumeriri şi semne de întrebare, aceste două broşuri au meritul de a fi fost nu numai primele, ci şi
singurele (pentru o perioadă de câţiva ani) semnale de alarmă şi surse de informare a publicului (şi, în
special, a creştinilor) din România asupra unor probleme cât se poate de importante, având girul unor
ierarhi ortodocşi şi arătând poziţiile unor sinoade ortodoxe.

Scrise chiar în vâltoarea unor evenimente care nu se precipitaseră încă (nu se începuse încă
distribuirea noilor buletine către populaţia elenă, astfel încât nu se cunoşteau chiar toate datele
problemei), aceste broşuri nu sunt nici pe departe eshaustive, astfel încât cititorul putea rămâne
nedumerit, neliniştit sau chiar panicat. Totuşi ele reflectă foarte bine tulburarea prin care trecea Biserica
Greacă în acele momente, şi arată faptul că ierarhia nu a stat nepăsătoare faţă de astfel de probleme pe
care nu le-a considerat minore, ci dimpotrivă, de importanţă capitală.

Aici se cuvine a face o paranteză. Un lucru care e specific societăţii greceşti şi care, la prima
vedere, pare că nu are legătură cu noi, este următorul: pe vechile buletine de identitate ale grecilor era
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trecută apartenenţa religioasă a posesorului. Mai mult decât atât, certificatele de naştere erau emise de
către Biserică şi nu de către stat(!). Aşa încât 5�"�$� �" $ !3" �#$� # �$1�� -& 6� #"� ��/ � !�"��!
���� 6����� 6� F$�� �1 2"E���#F1 #�#�#!�"��� Z������?R #� F$���� $ A#E1 6�  $� 6 ���. Pentru greci, în
schimb, acest ataşament a fost uneori singurul sprijin în lupta lor de supravieţuire ca neam. La o privire
mai atentă însă vom vedea pericolul (semnalat încă din ’93) integrării într-o Europă Unită, nivelatoare
de culturi, ce manifestă dispreţ faţă de valorile Ortodoxiei şi ale Creştinismului în general, o Europă în
care se trâmbiţează şi se impun drepturi ale minorităţilor religioase, naţionale, sexuale etc., în dauna
majorităţii şi a valorilor tradiţionale sănătoase.

Revenind la buletine, abia peste câţiva ani, adică în anul 1999, avea să apară în România prima
carte mai consistentă, ce trata problema buletinelor într-o manieră mai mult decât mulţumitoare din
punct de vedere intelectual, având o privire mai largă asupra problemei: „Apocalipsa 13” (notă: 	�$��#
��#6G Apocalipsa 13 – Sfârşitul libertăţii umaneG �6, ��� !# �6��G .���$����G )'''7. Numele (sau
pseudonimul?) autorului este Mircea Vlad, un inginer care a folosit o bogată bibliografie şi care a scris
cartea, după cum el însuşi mărturiseşte, cu binecuvântarea părintelui său duhovnicesc de la Athos.

Scopul declarat al acestei cărţi este de a fi un sprijin pentru preoţii, duhovnicii, studenţii în
teologie, dar şi ierarhii Bisericii noastre, adică cei care vor răspunde cu propria viaţă de mântuirea sau
pierderea sufletelor încredinţate spre păstorire, spre a nu da loc unor interpretări facile asupra
problemei…(notă: ibidem, p.8). � � 6#�1 #�� $�� 2�� ��5$�!1 Z6 $�"E# �# 5$�<�"�# ���$#$� �1
�$�<�#��1 "� 5#"��1G �� Y"���"����# ��# /�"1YG �1�1�<�� #$� �5$� !3"���$�G #5 � ��$���#$�# ��"��$1
6� ��"� �5$� # ?�6�# 6#�1 ��"��! 5$�F1��E� 6�8 ?"������ 6� �?�"�!�"���� �� ? $ �$!#G ��
#5$ 5��$�# 6�  ?�#E1 6� $�F1���"� !#� �"��"�1G #6��1� #$� 6� 8#$ �� 6� ��$����6�"� �# ��� �� �� ? $
6 ?�6� �� #6�?1$#� �$����"�G ? $ 2"�$# Y2"�$� /���$�# � !"���� � $Y(notă: ibidem, p. 9).

Cartea este structurată în două părţi. Prima parte cuprinde trei capitole. Primul capitol face
introducerea în problema implementării unui sistem de supraveghere mondială explicând termeni
precum: bar code, cartelă electronică şi reţea computerizată de supraveghere. Este un capitol cu referiri
mai mult generale, introductive.

Al doilea capitol se apleacă asupra sistemului de supraveghere şi control L.U.C.I.D. (notă: despre
sistemul L.U.C.I.D. a se vedea şi cartea lui Texe Marrs, Proiectul L.U.C.I.D. Sistemul Fiarei de Control
Uman Universal cu 666, ed. Bunavestire, 2000) iniţiat în S.U.A. şi extins şi în alte ţări.

Al treilea capitol se ocupă de situaţia din Europa, unde este implementat sistemul informaţional
Schengen şi de experienţa tristă a Greciei, cu paralele la ţara noastră.
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��" ? ��!�� 6(��� 	�$��# ��#6
( GG��
������ )D, SFÂRŞITUL LIBERTĂŢII UMANE[[G

�6�E�# # ��(#G �6, ��� !# �6��G .���$����G )'''

Un vestit monah atonit, unul dintre ultimii ’’giganţi’’ care ne-au părăsit în ultima vreme, părinte
înzestrat cu darul înainte-vederii – este vorba de cuviosul �#���� �F8� $���� († 1994) – spunea: ’’astăzi,
a citi cineva proorociile este ca şi cum ar lectura ziarul, aşa de clar sunt scrise’’. Apoi continua: [[����
2"�1 "�? �� 6� !���1 #��"E�� �� 6� !�"�� ��!5�6�G ��!�"#�1G 5�"�$� # 5���# 6������ ��!"���
?$�!�$�� $G 6� #$��� � #�� #�����# �� A#� 2" #�# A�� 2"�3� �1 "� �� 5 #�1 5$���5� ��� �� "� ��
2"F$�N��� 6� ��$1E�$�# �"�!�� � $G #?3"6 ���"� 6$�5� $�<���#� #!1F�$�#,[[ […]

Lectura deci spune clar: în ultimele zile va fi instaurat un regim totalitar:
a. mondial,
b. cu un control economic absolut asupra întregii omeniri,
c. şi cu un sistem extrem de eficient de control asupra identităţii tuturor fiinţelor umane, bazat

pe ’’marcarea’’ cu numărul 666.
*

.#$ � 6� (cod barat) este un sistem de codificare numerică alcătuit dintr-o secvenţă de linii
verticale de grosimi variate, secvenţă care se aplică astăzi în mod curent pe toate produsele comerciale.
Care este scopul său? Motivul creării unui astfel de sistem este dorinţa de a deţine control absolut asupra
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datelor privind orice producţie economică. De pildă, dacă o companie scoate pe piaţă un nou articol
comercial, pentru a avea permisiunea de punere în vânzare trebuie să solicite unui for internaţional
alocarea unui număr unic care caracterizează articolul respectiv. Numărul este codificat într-un sistem de
bare (bar code) şi se aplică sub formă de etichetă. Astfel, în toată lumea, acest produs economic va fi
singurul care deţine acel cod, neputând fi confundat cu un altul.

Liniile verticale ale codului barat sunt apoi citite (de pildă, la un magazin) cu ajutorul unui
sistem optic – un creion electronic (light pen) – care descifrează secvenţa de linii transformând-o într-o
secvenţă numerică. Astfel, în memoria computerului care face citirea, fiecărei perechi de linii îi
corespunde o anumită cifră, citindu-se deci codul articolului comercial respectiv. Cu acest cod,
recunoscându-l în baza de date (deci recunoscându-l ca existent în depozitul magazinului), computerul
poate face mai apoi diverse operaţii economice: scădere din depozit, calcularea costului, bilanţ de plată,
etc. […] Văzând posibilităţile nelimitate de supraveghere a întregii economii mondiale prin intermediul
noului sistem de codificare, cei interesaţi de avantajul acestei puteri au căutat a înfiinţa un centru
internaţional economic pentru stocarea informaţională a datelor economice globale, impunând treptat ca
obligativitate, în vederea lansării pe piaţă a unui nou produs, cererea de alocare a unui cod barat de către
acest centru. Denumirea sa este Uniform Code Council (UCC). Mai târziu, în 1978, lua naştere în
Europa, cu 25000 de membri fondatori, un consiliu similar (celui din SUA, apărut la începutul anilor
1970 – n.a.) denumit European Article Numbering Assocition (EAN).

Aceste două organizaţii au produs în ultimii ani un întreg evantai de tipuri de codificare barată,
pentru diverse aplicaţii profesionale. Dintre toate aceste tipuri, două sunt însă folosite în mod prioritar şi
anume cele denumite UPC (Universal Product Code – Cod Universal de Produs) şi EAN-13 (European
Article Numbering – Numerotarea Europeană a Articolelor). În prezent, cele două tipuri privind
produsele comerciale [[!#$�#��[[ în sistem bar code (date despre ţara de origine, despre producător şi
felul produsului) fiind înregistrate la sediile celor două organizaţii. Schimbul de informaţii între cele
două sisteme este realizat prin adăugarea unui zero la tipul UPC care astfel poate fi citit în sistemul
european EAN.

Care este însă implicaţia religioasă? Încă din anii 1970, unii creştini americani au demonstrat că,
în sistemul bar code, tipurile UPC-A şi EAN-13 deţin în mod invariabil, pentru orice produs, trei perechi
de linii uşor prelungite care se citesc în memoria computerului prin cifra 6. Aceste linii se numesc
caractere de siguranţă sau /#$� 6� 5$ ���E�� (Guard bars) şi servesc la recunoaşterea de către calculator
a sistemului bar code. Cu alte cuvinte, la citirea codului, calculatorul detectează mai întâi prezenţa celor
trei guard bars (care, decodificate, alcătuiesc în mod invariabil, pe toate produsele, numărul 666 !) şi
apoi, recunoscând această 5�����, declanşează citirea codului şi efectuarea operaţiilor economice. Puteţi
verifica singuri faptul că existenţa numărului 666 pe orice produs este o condiţie de bază ca aparatul să
poată citi codul, înnegrind cu stiloul cele trei guard bars.

*
Cele mai apreciate cartele sunt astăzi cartelele electronice inteligente (smart cards), dotate cu un

adevărat computer (computer cip). Le cunoaştem cu toţi, căci un exemplu este cartela telefonică. Mica
plăcuţă metalică de pe cartelă nu reprezintă altceva decât contactele exterioare ale microcipului. Este un
microcircuit de pirită cu o capacitate foarte mare de stocare a datelor, capacitate ce poate ajunge până la
5 giga-bytes (5 miliarde de caractere) la noile cartele de identitate ce urmează a fi eliberate în curând,
cartele cu utilizare mondială. În cazul cartelelor de identitate, microcipul conţine un cod unic pentru
fiecare persoană, cartela urmând a fi întrebuinţată în toate activităţile economico-sociale ale individului.
[…]
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Primul semnal de alarmă a fost declanşat prin publicarea cărţii �8� ��; 	 "�\ \���! K 000
de către dr. Mary S. Relfe. Planul de codificare şi de marcare a întregii omeniri a fost astfel dezvăluit ca
având următoarele faze:

1.- Faza întâi a început în 1970 prin codificarea tuturor produselor comerciale. În această
operaţiune rolul dominant îl deţine Uniform Code Council (SUA).

2.- Faza a doua a început în 1983 prin eliberarea cartelelor de identitate codificate prin sistemele
bar code. Rolul major în aceată etapă îl deţin guvernele, băncile şi companiile de tehnică de vârf
producătoare de cartele electronice.

3.- Faza a treia constă în codificarea într-o etapă viitoare a tuturor bunurilor mobile şi imobile.
(Deja s-a început un control al acstora prin introducerea noilor standarde obligatorii de calitate ISO 9000
şi Six Sigma).

Aşadar,  ���#?�� �����$ "��1 ! "6�#�1 dirijată de o mână de multimilionari, sclavie care
realizează practic sistemul apocaliptic de pecetluire destinat pregătirii apariţiei pe scena lumii a lui
antihrist. Vedem deci că cele trei etape sunt aproape de încheiere.

*
Iată însă că ’’stăpânitorul acestei lumi’’ a inspirat celor puternici financiar un nou sistem de

restricţionare şi condiţionare a producerii de bunuri, denumit oficial Programul Internaţional al
Standardelor de Calitate ISO 9000 (International Quality Standards Programe). Este un program care
stabileşte o ştachetă standard pentru produsele de calitate, toate companiile mondiale urmând a se
încadra (sau nu) între limitele sale. Am spune, la prima vedere, că este spre binele consumatorilor,
neştiind că este �" �����! 6� 6���$�!�"#$� �� " !��1. Foarte multe societăţi comerciale modeste ce-şi
desfăşoară activitatea la scară redusă, pe plan local, vor fi forţate să atingă nivelele standard. Dacă nu,
sunt eliminate de pe piaţă. Se prevede deja ca până în anul 2000 nici o companie comercială sau
producător particular să nu poată produce sau vinde vreun articol fără a primi certificatul ISO 9000.
Deja peste 100 de ţări au semnat aderarea la sistemul de control al calităţii. Dar cine se află în spatele
acestui program? Ei bine, aplicarea lui a început în Europa la iniţiativa unei organizaţii misterioase
denumite .��6�$/�$F (!), cu aproape 125 de membri fondatori, aleşi din oligarhia financiară mondială.

Vedem deci cine sunt cei ce impun iniţiative ’’pentru binele omenirii’’. Dacă până de curând
aderarea la ISO 9000 era voluntară, acum începe să se simtă obligativitatea obţinerii acestui certificat,
iar companiile care nu vor reuşi vor fi desfiinţate. ��#6#$G � !�$E�� [[��/�$[[G 2�� 5��$6� � !5���
��/�$�#��#, Deja în SUA marile companii care lucrează în cooperare cu Ministerul Apărării şi cu NATO
au fost obligate să accepte standardele ISO 9000, la rândul lor neacceptând ca parteneri de afaceri
societăţi ce nu au acest certificat.

Ce legătură ar putea avea aceasta cu sistemul apocaliptic economic care se bazează oarecum pe
impunerea unui număr spre a putea efectua tranzacţii comerciale? Legătura este următoarea: guvernul
Statelor Unite a anunţat că până în anul 2000 � #�� tranzacţiile economice trebuie în mod  /��F#� $�� să
aibă loc prin intermediul serviciului de comerţ electronic EDI/EC al reţelei mondiale computerizate
Internet! În acest scop s-a creat un registru informaţional ce conţine date despre toate companiile
mondiale conectate la sistem, registru denumit Centralized Contractor Registration (CCR). Prin urmare,
fiecare societate economică va primi… un cod numeric unic denumit TPN (Trading Partner Number) iar
cei ce nu vor putea deţine acest număr (în urma verificărilor pentru standardul de calitate ISO 9000) nu-
şi vor putea vinde produsele.

’’Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei,
sau numărul numelui fiarei’’ (Apoc. 13:17)

*
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�3"<# 6� 51�#"N�", Trăim deci într-o lume în care toată creaţia devine o înşiruire enormă de
informaţii. Se numără, se codifică şi se înmatriculează totul, inclusiv oamenii:

’’Marfă de aur şi de argint, pietre preţioase şi mărgăritare, vison şi porfiră, mătase şi stofă
stacojie, tot felul de lemn bine mirositor şi tot felul de lucruri de fildeş, de lemn de mare preţ şi marfă de
aramă şi de fier şi de marmură, şi scorţişoară şi balsam şi mirodenii şi mir şi tămâie şi vin şi untdelemn
şi făină de grâu curat şi grâu şi vite şi oi şi cai şi căruţe �� �$�5�$� �� ��A���� 6�  #!�"�.’’ (Apoc. 18:13)

Totul, deci, devine număr, devine informaţie. Care informaţie trebuie să curgă, firesc, spre un
centru de date, prin intermediul unei reţele mondiale de comunicaţii. Controlul se poate deţine doar
avându-se un centru, aşa cum păianjenul se află în mijlocul plasei. Dar, pentru ca reţeaua să fie acceptată
de opinia publică, trebuia să i se creeze un cadru legal corespunzător şi să i se dea un aspect
de ’’protecţie socială’’. Lucru care s-a petrecut nu de mult, întregul sistem fiind prezentat în mass-media
cu un machiaj perfect şi un nume pe măsură: ’’L.U.C.I.D. Project – A Universal Information
Identification System’’. […]

�#$ �� ���� 6� A#5� �,�,�,�,�,H ���� �" �����! F�F#"���G 5�#"��#$G 6� � ����#$� �� 5$����$#$�
# 6#��� $ 5$�?�"6 �6�"���#��# A���1$�� A��"E� �!#"�, La prima vedere ar părea că acest proiect s-ar
aplica doar infractorilor, însă scopul său devine limpede dacă vom afla că principiul de bază al
L.U.C.I.D. constă în eliberarea, pentru fiecare individ, încă de la naştere, a unei cartele electronice de
identitate multifuncţională: va cuprinde adică buletinul de identitate, paşaportul, contul bancar, cartea de
sănătate, permisul de conducere, cartea de muncă, livretul militar – într-un cuvânt, toate actele de
folosinţă socială ale unei persoane. În plus, 5���$�# �$�#�1 6� 2"!#F#<�"#$� # 6#��� $ ?# �$�# #������
�#$���� 5 ��/����#��# 6�E�"�$�� �"�� "�!1$ A #$�� !#$� 6� �"A $!#E�� 6��5$� ?�#E# 5#$�����#$1 #
�"6�?�6����: istoricul familiei, comportamentul social,  5E��"��� 5 ����� ($���F� #��, etc., date pe care
posesorul nu le va putea citi ori modifica, aceasta făcându-se ’’de la centru’’.

Sistemul L.U.C.I.D. va avea un centru de stocare şi prelucrare a datelor, alimentat cu
informaţii ’’de la toate sursele’’ conectat la un sistem automat de traducere poliglotă.

Ce înseamnă ’’de la toate sursele’’? Înseamnă că informaţiile vor curge în mod continuu către
acest centru de la orice agenţie de informaţii, birou, companie, societate, bancă, staţie de poliţie,
magazin, unitate militară, universitate, centru de cercetare, de peste tot. Aceste date sunt culese prin
intermediul computerelor şi transmise printr-o reţea informaţională (Internet) către centru. Deoarece în
proiect se specifică că vor exista traduceri poliglote, înseamnă că sistemul va avea surse de alimentare
cu informaţii peste tot în lume. Dealtfel, cartela de identitate va avea răspândire mondială. L.U.C.I.D.
devine astfel un sistem mondial de control, o ’’supermagistrală informaţională’’ ce va putea controla
toate aspectele vieţii private, în orice moment.

*
�"�!# �����!����, Centrul de stocare, de prelucrare şi analizare a datelor este denumit oficial

Universal Computerized Identification Clearing-house Resource Center şi se află lângă Washington, la
L $� 	�#6�, Maryland. Pentru un necunoscător, numele acesta nu înseamnă nimic. Acest centru este
însă, încă din anul 1954, sediul celui mai puternic for politico-militar al SUA, prea puţin cunoscut
opiniei publice române. Este vorba de Agenţia Naţională de Securitate (National Security Agency –
NSA), inima şi creatoarea agenţiilor de informaţii interne CIA şi FBI. Totodată �� ���� # 6 �# /#<1
����"E�A�� (!����#$1 4�# !1$�!�7 6�51 ��"�#F "G 2"�1 5� 5$�!�� � � 2" 6�E�"�$�# 6� ��8"��� !����#$�
���$���G 6� � "��5E�� ��8" � F��1 $�? ��E� "#$1G �#$� 6�51����� �� )- #"� ��$���1$���
����"E�A��� [[�#���[[.

Baza de la Fort Meade, datorită tainelor şi tehnologiilor uimitoare deţinute, este denumită de
americani ’’Curtea Misterelor’’ (Puzzle Palace). Echipamentele digitale ale NSA ar putea părea unor
profani ca fiind de domeniul ştiinţifico-fantasticului. Toate acestea au fost însă realizate printr-un efort
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financiar uriaş şi printr-un program de cercetare aprobat de Congresul SUA şi intitulat DARPA
(Defence Advanced Research Projects Agency). Astfel, programul DARPA a luat fiinţă încă din anul
1970, şi s-a ocupat îndeosebi cu crearea arsenalului războiului rece: sateliţi de spionaj, diverse tipuri de
arme laser, arme pentru influenţarea condiţiilor atmosferice, arme psihoelectronice, etc. Multe din
acestea sunt încă necunoscute multor membri ai Congresului SUA. […] Dar NSA are un scop bine
determinat. Crearea ei s-a produs în urma semnării în anul 1947 a unui acord (UKUSA PACT) între
Marea Britanie, SUA, Canada, Noua Zeelandă, Australia, ţările NATO, Japonia şi Coreea de Sud, acord
ce stabilea crearea de către aceste ţări a unui sistem informaţional comun pentru supraveghere ��?��1 cu
centrul la Fort Meade. Acum putem înţelege perfect de ce L.U.C.I.D. şi-a ales ca sediu tocmai baza
strategică a Agenţiei Naţionale de Securitate şi ce consecinţe are controlul efectuat de NSA asupra
tuturor cetăţenilor lumii.

*
���!�"��� �8��� #� 2"�$�F���� �����! ���� �#$���# �"�?�$�#�1 /� !��$��1 6� �6�"���#��, �$�"

� "���#$�# #������ �#$���� �# � !5���$�� ��"�$#� 6�" L $� 	�#6�G #/� ��� � #�1 #���?��#��# <��"��1 #
�"�� 5�$� #"� 5 #�� A� 2"$�F���$#�1 �� #"#��<#�1, În acest scop, proiectul prevede dotarea internaţională
cu centre de emitere a cartelelor, centre înzestrate cu o minusculă cameră video digitală, pentru
producerea cartelelor unice pentru fiecare individ. Mai mult, chiar maternităţile vor avea astfel de centre
pentru fixarea identăţii nou-născuţilor, fiecăruia atribuindu-i-se un cod care nu se va putea modifica pe
toată durata vieţii.

Cartela universală biometrică este o cartelă inteligentă (smart card) de mărimea unei cărţi de
credit obişnuită, din plastic, având însă încorporat un puternic � !5���$ ��5 cu o putere de stocare mai
mare de 5 giga-bytes (adică aproape 2000 de pagini de informaţii despre fiecare persoană!) dispunând şi
de bandă magnetică. Prin intermediul unităţilor de citire a cartelei (fixe ori mobile, dotate cu scaner şi
ecran cu cristale lichide – gen unităţi ATM), orice individ se conectează direct la superordinatorul din
Fort Meade. Totodată, microcipul permite şi înscrierea informaţiilor pe cartelă.

Denumirea cartelei este �"�?�$�#� .� !��$�� �#$6 (UBC) – cartela universală biometrică. Ce
înseamnă ’’universală’’? Înseamnă că va îndeplini funcţiile tuturor documentelor ce stabilesc legătura
individului cu societatea: buletin de identitate, carnet de conducere, carte de muncă, de sănătate, cont
bancar, într-un cuvânt, totul. Se prevede chiar ca automobilul, calculatorul personal şi orice alt sistem
electrocasnic să nu poată fi pus în funcţiune decât la recunoaşterea posesorului cartelei. Este �" �����!
6� 2"F$16�$� � �#�1 # ��/�$�1E�� �!#"�.

Ce înseamnă ’’cartela biometrică’’? Înseamnă că UBC va putea stoca elemente de recunoaştere
obţinute prin măsurători biologice, adică: codul genetic AND, anticorpi specifici, fotografii digitale faţă
şi profil precum şi fotografia irisului, amprentele digitale şi plantare (ale tălpii piciorului), eşantioane
sonore ale vocii, etc. Toate acestea demonstrează cât se poate de limpede că scopul acestei cartele este
controlul şi supravegherea strictă a persoanei. Aceste date vor servi la recunoaşterea posesorului cartelei
atunci când doreşte s-o întrebuinţeze. […] Se apreciază însă că unităţile de citire a cartelei vor fi dotate
şi cu tehnologia Intelligent Video a companiei Integrated Systems, Inc. (Norcross, Georgia, SUA), ce
poate recunoaşte nu numai fizionomia, ci şi ’’limbajul trupului’’, caracteristicile de mişcare proprii
fiecărui individ. Mii de astfel de camere vor putea supraveghea locurile publice (şi nu numai), putând
recunoaşte (fără contact direct) orice individ. Astăzi, astfel de camere sunt instalate în majoritatea ţărilor
vestice pentru controlul arterelor publice (în Marea Britanie nu mai puţin de 300.000 de camere video
inteligente).

*
Ce altă metodă de control mai este prevăzută? După cum am văzut, un organism anexă al

L.U.C.I.D. este NRO – National Reconnaissance Office, adică sistemul sateliţilor de supraveghere. Ne
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putem imagina ce control înfricoşător urmează a fi efectuat asupra civililor dacă amintim numai că
tehnologia din 1997 permitea identificarea precisă a unei fotografii (de dimensiunile unei mingi de golf)
aşezată pe sol, sau citirea unui text cu aceleaşi dimensiuni. În plus, detectorii electronici ai sateliţilor vor
localiza semnalul acelor ’’senzori ai cartelei biometrice’’, ��#/���"6 �� 5$���<�� 5 <�E�# A���1$�� �"6�?�6G
2"  $��� ! !�"�G  $��"6� 2" ��!�.

Iar dacă vom arunca cartela, nu vom putea nici măcar deschide uşa automobilului personal,
nefiind recunoscuţi. Închipuiţi-vă că mii de oameni vor ’’pierde’’ aceste cartele, datorită fobiei ce se va
declanşa sub ameninţarea acestei superputeri înfricoşătoare. Altele se vor fura şi astfel, încet dar sigur,
se va ajunge la unica soluţie ’’sigură şi rezonabilă’’: plasarea microcipului pe mână sau pe frunte […]

Pe 4 decembrie 1993, Bill Clinton a propus la o conferinţă ţinută la Oxford crearea unei Armate
Mondiale ONU, idee acceptată şi pusă mai apoi în practică. Tot despre o conducere mondială a vorbit în
1996 şi ex-preşedintele Mihail Gorbaciov, într-o cuvântare ţinută la ’’State of the World Forum’’, la
baza militară Presidio de lângă San Francisco, declarând că [[���� "�? �� 6�  F�?�$"#$� ! "6�#�1 ��  
$���F�� ! "6�#�1[[ 4�7. La aceeaşi conferinţă participa şi Bill Gates, preşedintele Microsoft, companie cu
mare implicare în realizarea proiectului L.U.C.I.D.

Tot în Statele Unite, ca urmare a datei limită de punere în exploatare a sistemului L.U.C.I.D., la 1
ianuarie 2000, preşedintele Bill Clinton, prin Decretul Prezidenţial No. 13010 din 15 iulie 1996, decide
crearea unui centru uriaş de birouri computerizate care să însumeze echipamente de control civil de
ultimă oră, centru denumit ’’President’s Commision on Critical Infrastructure Protection’’. Totodată,
este legiferată crearea unei unităţi armate poliţieneşti, cu acţiune mondială, denumită IPTF
(Infrastructure Protection Task Force), formată din FEMA, CIA, FBI, şi… NSA. Totodată, această
unitate are controlul strict asupra reţelei Internet, împotriva unor eventuale ’’acţiuni teroriste
computerizate’’. În acest scop s-a creat echipa specială Global Cyber – Cops Corps pentru
supravegherea abonaţilor reţelei.

De fapt, toţi sunt acum  /��F#E� să se conecteze la Internet. Tot în 1996, Bill Clinton, declara că
doreşte ca fiecare american să aibă în casă un computer personal (PC) conectat la Internet. Pentru
aceasta, NSA a însărcinat un consorţiu de companii specializate să creeze un sistem unic de control al
PC-urilor, sistem deja funcţionabil ce are particularitatea că, 2"  $��� 5�"�� 6� 5� F� /G "�!�"� "�(�� ?#
!#� 5���# #5$�"6� � !5���$�� A1$1 # A� �6�"��A��#� 6� �1�$� #����# 5$�" �"��$!�6���] �#$�����
5�$� "#�� 6� �6�"���#��. În acelaşi sens, ’’Microsoft’’ a declarat că va crea un program prin care UBC
va putea fi conectat la orice PC pentru schimburi financiare şi tranzacţii comerciale imediate. […]
Vorbind despre televiziunea viitorului, preşedintele Bill Clinton a delegat firma Oracle Software
Corporation să perfecţioneze un model de televiziune-computer legat la Internet, toată reţeaua mass-
media vizuală urmând a fi supusă aceluiaşi control strict. Noua reţea se va numi ITV – Interactive TV –
şi prin intermediul său de la centrul de date se va putea controla direct orice PC, orice telefon portabil
digital, televizor, aparat electric cuplat la reţea, etc. Acest program este denumit �"A�$" 4�7 şi este un
produs al companiei ����"� 4��7 ���8" � F���, creată de AT&T din fosta Bell Laboratories. Sugestiv
este şi faptul că limbajul sistemului de operare al Inferno se numeşte ��!/ 4�#67 iar protocolul de
interconectare poartă numele de �\� 4�#$1�� �#6�7. Mai mult, noile birouri ale firmei Lucent se află �#
"�!1$��] 000 #� L�A�8 �?�"��G ��; ^ $O.

Aşadar, toţi abonaţii Internet vor putea fi de la distanţă verificaţi, văzuţi şi ascultaţi chiar prin
intermediul propriilor computere-TV.

*
Aşadar, iată realizându-se practic proorocirea din Apocalipsa Sfântului Ioan: ’’semnul pe mână

sau pe frunte’’, numărul fiarei, este �" �!5�#"� #� /� ��5���� 6� �6�"���#�� 2" � $5, asigurându-se astfel
o protecţie eficientă împotriva pierderii ori a furtului cartelei. De altfel, chiar �,�,�,�,�, �$ N���
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5$�?�6�G 2" ��!5G 2"� ���$�# �#$����� �� /� ��5�$� �!5�#"�#��G ��8"��1 �#$� 2" 5$�<�"� ���� 6�N#
��5�$�!�"�#�1 �� ������G �# ��#$1 ! "6�#�1G 5�"�$� !#$�#$�# #"�!#��� $,

Ce este acest biocip? Este un ’’computer-cip’’ microemiţător care se implantează cu ajutorul
unei seringi speciale sub piele. Microcipul conţine un cod pre-programat cu un număr unic de identitate
care nu poate fi alterat. Modelele folosite astăzi se numesc �$#"�5 "6�$ (de la Transmitter şi
Responder). Este un microcip instalat într-o capsulă specială de mărimea unui bob de orez. Biocipul
este ’’pasiv’’, adică nu conţine baterii, emiţătorul fiind activat de un semnal radio de 125 khz la
apropierea unui scanner pentru control. Astfel, scannerul determină emiterea codului care este afişat pe
un ecran cu cristale lichide. Pentru a se evita deplasarea biocipului sub piele, e fixat prin minuscule fibre
de sticlă, extragerea neputându-se realiza decât printr-o operaţie specială de microchirurgie.

Dimensiunile capsulei sunt de 11x2,1 mm şi 67 mg. Nu provoacă reacţii de respingere deoarece
este confecţionat dintr-o sticlă specială biologică. Se apreciază că pe viitor biocipurile vor fi produse pe
bază de proteine (înlocuindu-se pirita), fiind astfel mult mai rapide.

Astăzi, firma americană Destron IDI (Colorado) comercializează microcipuri pentru implant
animal prin intermediul companiei Infopet. Se spune că aceste biocipuri constituie ’’soluţia perfectă’’
pentru stabilirea cu precizie a identităţii oricărei fiinţe vii.

Dar biocipurile au fost deja implantate şi subiecţilor umani. Este cunoscut cazul lui Timothy Mc
Veigh, soldat în armata americană, care a declarat în 1995 că are un biocip implantat în corp de către
FBI. Oare câţi alţii n-au fost supuşi aceleiaşi operaţii?

� ��� ��5�$� 6� /� ��5�$� �!#"�G [[��!"��[[ #5 �#��5���G ? $ 5�$!��� ��5$#?�F8�$�# � �#�1G
" "(�� 5G 2"  $��� 5�"�� 6� 5� F� /G #  $��1$�� �"6�?�6, � #A�1 2" ��$���#$� ��5�$� �#$� ? $ 5���# A�
� "���#�� �# $�E�#�# "��$ "#�1 # �$���$����G  A�$�"6 #��A�� 5 ��/����#��#G 5�"�$� ��� �� � "�$ ��#<1
/� ��5��G �1 2"$�F���$�<� �!#F�"� ?�<�#�� �� #�6���?� "��$ "#��G #6��1 ��#�� �� ?�6� �� �� #�6�
��/������,

*
În vremurile din urmă adevăratul monah (sau orice creştin, n.n.) abia dacă va găsi vreun adăpost

îndepărtat şi ascuns pentru a putea sluji acolo cu oarecare libertate lui Dumnezeu şi pentru a nu se lăsa
antrenat de către apostaţi în slujirea satanei. Se împlinesc proorociile Scripturii despre apostazia de la
creştinism a popoarelor trecute de la păgânism la creştinism. Apostazia a fost prevestită de către Sfânta
Scriptură cu toată claritatea şi este o mărturie a faptului cât de adevărat este tot ce s-a spus în Scriptură.

Toate acestea trebuie dar să se împlinească cu îngăduinţa lui Dumnezeu. A închide însă ochii
asupra înrobirii şi îndosarierii populaţiei mondiale prin proiectul de genul L.U.C.I.D. şi Schengen este o
greşeală de neadmis, mai ales atunci când este limpede că adevăraţii credincioşii nu sunt ajutaţi de fel să
înţeleagă ce se petrece, lipsindu-i de cele mai elementare informaţii şi liniştindu-i, pentru ca Biserica în
ansamblu să nu-şi piardă o ’’pace’’ aducătoare însă de moarte. Unul dintre stâlpii Bisericii, Sfântul
Grigorie Teologul, spunea: [[�$�" �1��$� 2� �$161! 5� ��!"�<��[[� […] Să nu uităm însă că, aşa cum
de pildă primele cărţi electronice de credit foloseau o falsă bandă magnetică doar ca pregătire
psihologică a populaţiei pentru primirea unor cartele mult mai sofisticate, aşa şi în România, noile
buletine plasticate emise acum, şi noile permise de conducere nu sunt decât momeli ’’inofensive’’
pentru a convinge populaţia să accepte viitoarele ’’smart cards’’ ale acordului Schengen.

Un singur lucru ar trebui să ne trezească desăvârşit:  #$� ���� ��5��� 6� �!5 $�#"E1 A#5��� �1  
.���$��1  $� 6 �1 #�� ��A#�1 4.���$��# �$�����7 # A �� "�? ��1G 5$�"�$( 6���#$#E�� � !�"1 6�
5$ ���� # ��$#$8�� $ �1� ��$3"�� 2" A3"��� �" 6G �1 ��5$�!�  ��#$� 6� A#5� �#$� ���/�$1 �� 5�"�
5$ /��!� 6� � "����"E1 5�"�$�  2"�$�#F1 "#E��"�G �� #"�!� � �!#� �!���$�# #���� $ /�����"�
�����$ "��� �� ��!"#$�# #� $6���� �8�"F�"H Este oare puţin lucru? Să socotim că sunt cu toţii rătăciţi,
sau sunt o mână de diletanţi nepricepuţi care nu cunosc problema din punct de vedere tehnic şi teologic,
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stârnind credincioşii doar pentru a-şi păstra popularitatea? O astfel de logică este total lipsită de cel mai
elementar duh creştin ortodox şi nu poate exprima decât o întunecare completă a celui care încearcă să
vadă astfel lucrurile, justificându-şi, de fapt, trândăvia şi lipsa de râvnă pe tărâmul spiritual.

*
���� "�? �� 6�" " � 6� �#�#� !/�, ���� "�? �� 6�  5#$�� �1�"�$��1 # .���$���� �#$� �1 #$61

6� $3?"1G  5�"3"6�(�� �"�� ��"���� 6� ��5$#A#E1 # 
$� 6 ����G ��"���� �#$� # 6�� �$�5�#� �#
#���5�#$�# 5#��?1 2" .���$��1 # �" $ 5$#����� � !/1���� 6� A�"E�� �1$�"E�, a unor abateri de la
adevărata Tradiţie ortodoxă prin apariţia unor forme de ’’tradiţie’’ locală, a unor practici rituale străine
duhului ortodox şi în general, a inundării Bisericii cu un duh lumesc secularizat sau, în cel mai ’’bun’’
caz, catolicizat şi protestantizat.

*

Doar în acest fel putem ajunge la adevărata înţelepciune. Aceea că ideea de ’’sfârşit al lumii’’,
scoasă din învelişul de gândire lumească ce-o îmbracă într-o teamă de viitor, trebuie să devină un mod
de viaţă. Este duhul în care trăiau creştinii catacombelor având mereu în cuget aducerea aminte de
moarte şi ideea de sfârşit al lumii. Acesta este duhul adevărat al Bisericii. Panica sectelor neo-
protestante este departe de acest duh dătător de pace şi de dorire a unei apropiate mântuiri. Sfinţii
mucenici nu erau cuprinşi de o bolnăvicioasă frenezie fanatică religioasă când trebuiau să mărturisească,
ci erau veseli, mergând la chinuri ca la o sărbătoare. Despre acest sentiment de sfârşit permanent al lumii,
cunoscutul monah aghiorit Macarie de la Mănăstirea Simonopetra spunea: ’’Suntem în vremurile din
urmă încă de la Cincizecime. Biserica însăşi, în Liturghie, este revelaţie a venirii lui Hristos. Prin urmare,
dacă nu vom crede că suntem în vremurile din urmă de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie,
atunci nu ne aflăm într-un mod corect de gândire.’’

� � 2" .���$��1G 6�N# �$1�! [[��!�# �� ?# �1 A��[[, ��"�$� " � ��!�# ?��� #$� # 6�?�"��
$�#���#�� 5$�<�"�1, ��#6#$ 6#�1 #?�! #���� ��"��!�"�G #���� 6�8 �� ��"��! 8$1"�E� 2" �5�$���� #����#G
#��"�� "��� 6#�1 "� "� ? ! ��!� 6� ��!"� $���G 6� 5$�<�"E# ��� #"��8$���G 6� ���$1$��� ��� �� 6� � #��
�����#���, �� #$��� ? ! A� �� B$��� �G 	���#G �#$� ?# ?�"� "�F$����,

*
Creştinul este templu al lui Dumnezeu, locuinţă a Sfântului Duh, membru al lui Hristos. Putem

oare să pângărim templul lui Dumnezeu atârnând pe pereţi imagini obscene sau alte lucruri care
mărturisesc necuviinţa pentru locul cel sfânt al slujirii lui Dumnezeu, ori să ne dedăm orgiei în acest loc
în care se săvârşesc Tainele cele înfricoşate şi unde se dăruieşte harul şi binecuvântarea lui Dumnezeu?
Ne este cu neputinţă. Am văzut acest lucru săvârşindu-l ateii şi ne-am înspăimântat. Este cu putinţă, ca şi
creştini, să ne dedăm unor astfel de fapte? Niciodată! Aşadar în acest templu al lui Dumnezeu să punem
chipul diavolului? Se poate aceasta? �#�1 ? ! 2"6$1<"� �1 A#��! 5$ ���# 6� # 5$�!� ��!"��G 2"6#�1
��!5��� ��� ��!"�<��G #6��1 " � 2"��"�G ?# 6�?�"� #��"�� � ���"E# 6�! "�� $, Şi aceasta în mod
irevocabil, căci semnul, aşa cum am spus deja, va lucra asupra noastră spre distrugere, aşa precum un
venin purtător de moarte şi va nimici înlăuntrul nostru ceea ce numim viaţă duhovnicească.

*
Toate vrăjitoriile şi lucrările magice ale lumii, adunate într-o grămadă mai mare decât Himalaia, nu au
puterea de distrugere pe care o are singur numărul 666, deoarece acele lucrări oculte sunt simple
mijloace care îl invocă pe diavol. Însă 000 ���� 2"���� �#�#"#, începătorul tuturor vrăjitoriilor, din toate
timpurile. Iată de ce nu putem avea legătură cu diavolul şi nu putem primi semnul său, numărul 666.

*
Dacă însă vreun creştin se sminteşte văzând cele din piaţă şi întrebuinţarea acelor cărnuri şi v-ar

spune ’’ştii, ce-ai cumpărat este jertfă idolească’’, atunci să nu mâncaţi, ca să nu-l smintiţi pe frate. Nu
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pentru că jertfa idolească ar avea vreo însemnătate, ci pentru a nu sminti fratele şi, deci din dragoste
pentru dânsul, nu mâncaţi acea carne. Eu, zice Apostolul, mai degrabă nu voi mânca în veac carne dacă
prin aceasta îl voi sminti pe fratele meu, pentru care a murit Hristos. �� #���#G 2" ���# �� 5$�?����
���$�$��� �#$� #� 5�����# /#$ � 6�G 6�51 ��! #! �5��G 5���! �� #�� ��!"�� �� �� 5���! A � ��, �#$
"� ���� #���#�� � "���� 2" ��F1��$1 �� #���� ���$�$� �#$� ? $ #?�# ��!"�� 000 �� ?# �$�/�� �1(!� 5�"
�� ��!"1��$# �� �1 �� 2"�$�/��"E�<, ���� � "��!� �� 2"��!� 5$�!�"6 "�!1$�� 000 �� 63"6�(�
#�� $��#�� 5$�" ��!"1��$# !�#�

*
Noul tip de cartelă, prin conţinerea numărului 666, devine un lucru închinat demonilor, aşa cum

un obiect binecuvântat cu sfânta cruce este închinat lui Hristos. Aşadar, dedicându-ne voluntar însăşi
identitatea noastră lui antihrist, încălcăm porunca apostolică a feririi de jertfe. […] Iată o adeverire a
celor spuse despre scopul real al reţelei Internet: acela de supraveghere computerizată. Titlul articolului
este sugestiv şi caracterizează perfect situaţia mondială generală: ’’Moartea vieţii private. Nu mai aveţi
nici un secret. La (unităţile de citire a cartelei) ATM, pe Internet, şi chiar mergând pe stradă, vi se
supraveghează orice mişcare. Ce puteţi face?

*
��8"��� 6� ��5$#?�F8�$� 6���$��1, Reţeaua Sigint a apărut încă de la înfiinţarea NSA sub

impulsul uluitoarelor tehnici secrete de control asupra interferenţei câmpurilor electrice şi magnetice.
Această reţea se bazează pe echipamente digitale cu structură celulară care depăşesc cu cel puţin

15 ani cercetările ’’laice’’ în domeniul electronicii şi care permit controlul absolut al întregii game de
unde electromagnetice (EMF).

Ne vom ocupa de două din aplicaţiile Sigint ambele create cu scopul obţinerii ilicite de
informaţii.

a) Prima aplicaţie Sigint pe care o vom aminti se referă la capacitatea Agenţiei Naţionale de a
supraveghea absolut orice computer de pe teritoriul USA, fie el conectat sau nu la o reţea interactivă gen
Internet. Echipamentul electromagnetic secret al NSA poate decela emisiile de radio-frecvenţă care
provin de la circuitele electronice ale calculatoarelor personale. Aceste emisii sunt filtrate cu dispozitive
speciale, eliminând influenţa cauzată de monitoarele PC sau de celelalte anexe ale computerului. Totalul
semnalelor obţinute în urma filtrării reprezintă starea exactă a circuitului electronic al PC, respectiv al
memoriei acestuia. Decodificând apoi aceste semnale după un algoritm special se obţine copia exactă a
memoriei computerului, cu absolut toate datele conţinute. Astfel NSA este în măsura de a deţine un
control riguros al tuturor informaţiilor digitale stocate în computerele SUA.

�" 5��� ��8�5#!�"��� �5���#� 6� �# L $� 	�#6� 5 #�� F�"�$# �"6� �L � 6�A��#�� �#$�
5$ ? #�1 $�< "#"E# ��$������ $ � !5���$���� ?�<#�G 6���$�F3"6�(� � #�� 6#����, �� #��� ��?�"��G
�� �� 5 #�� � "���# ��  $��� � !5���$ ��G 2" �� 5�� ���$#F�$�� 6#��� $ �� # �"��$?�"E��� $ 6� ��5
$1</ � � !5���$�<#�,

b) Ne vom ocupa acum de cea de-a doua aplicaţie Sigint, cea pentru care am făcut de fapt lunga
noastră introducere despre războiul nevăzut.

John St. Claire Akwei a dezvăluit că prin intermediul tehnicilor de modelare a câmpurilor
electromagnetice, NSA deţine astăzi capacitatea de control inclusiv asupra câmpului bio-
electromagnetic uman. Acest câmp detectat de la distanţă, crează posibilitatea supravegherii non-stop a
oricărui om oriunde s-ar afla. Captatoarele de emisii electromagnetice sunt îndreptate îndeosebi asupra
energiilor eliberate de activitatea neuronală a creierului. Echipamentele speciale NSA pot astăzi
codifica – decodifica aceste emisii de energie encefalică citind de la distanţă activitatea electrică a
creierului. […] Aceste tehnici se bazează pe cartografierea precisă a regiunilor encefalice cu activitate
de interes vital: centrul de mişcare, centrul vorbirii, al gândirii, şi regiunile scoarţei responsabile cu
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sensibilitatea optico-acustică şi tactilă. Astfel, din motive de securitate naţională, NSA deţine deja o
bogată arhivă cu hărţile electroencefalografice a mii de americani.

Care este scopul acestei cartografii? Tehnica de investigare encefalică se bazează pe detectarea
energiilor encefalice stimulate ale scoarţei, energii emise cu o frecvenţă continuă cuprinsă între 3-50 Hz,
la o putere de 5mW. Orice gând, orice comandă de mişcare, orice imagine acustico-optică creează o
activitate neuronală specifică generând vârfuri de emisie specifice. Cu ajutorul unui algoritm de
decodificare ale acestor reprezentări specifice se obţin pe computer toate informaţiile generate de scoarţa
cerebrală traduse mai apoi prin decodoare speciale în gânduri vorbite şi imagini audio-video vizualizate
pe un monitor TV. Cu alte cuvinte se foloseşte acelaşi principiu ca pentru sustragerea de informaţii din
computer.

*
1) Prin intermediul RNM sunt monitorizate frecvenţele specifice scoarţei cerebrale a subiectului

(potrivit centrilor sau centrilor nervoşi – n.a.). […] Totodată tehnicile RNM şi EBL au posibilitatea de
trimitere, prin intermediul unor emisii de unde electromagnetice codificate, a semnalelor audio-vizuale
sau a comenzilor de mişcare direct pe centrii de pe scoarţă evitând organele de simţ şi nervii optico-
acustici. Aceste imagini se pot codifica transmiţându-se sub forma unui scenariu, îndeosebi în timpul
somnului de tip REM al subiectului, influenţându-i întregul comportament. Astfel, cele două tehnici
formează împreună un sistem perfect de supraveghere/influenţare a vieţii umane, subiecţii devenind
simpli ’’zombi telecomandaţi’’. […] Trebuie menţionat că totalul de intrare/ieşire al frecvenţei bio-
electrice a unei persoane este unic. Nu se poate transmite un semnal în creierul uman decât prin folosirea
frecvenţei specifice acelei persoane.

2) Apoi cu ajutorul tehnicii EBL se realizează contactul de la distanţă între echipamentul NSA şi
creierul uman, putându-se citi gânduri vorbite şi înregistra toată activitatea acustico-optică a individului.
[…] Trebuie să menţionăm că tehnica EBL este folosită şi de Pentagon în cercetările militare secrete
privind aplicaţiile contactului encefal – computer pe avioanele de luptă ale US- Air Force.

Înregistrarea procesului John St. Claire Akwei, contra NSA conţine şi menţionări asupra altor
tipuri de tehnici pentru influenţarea psihicului uman, ca de pildă ��/��#"E� �8�!��� �� �A��� 5��8 � F��G
 $� ��8�5#!�"�� �5���#�� 6� $1</ � 5��8 (�����$ "��.

�6�"��A��#$�# "�!1$���� 000 �" � 6�� 6� /#$� (Hristodul Aghioritul - Muntele Athos)

In ultimul deceniu, cu prilejul discutiilor despre emiterea asa-ziselor cărti de identitate
electronice, s-au născut multe dezbateri si s-au scris multe texte privitoare la problemele pe care e
probabil să le creeze întrebuintarea acestor identităti. Astăzi, după votarea în Cameră a legii despre
''Protejarea individului de prelucrarea datelor cu caracter personal", subiectul revine în actualitate pentru
că votarea legii mai sus-amintite era premisa indispensabilă a emiterii identitătilor electronice (emitere
care urmează cât de curând) si a punerii în aplicare a acordului Schengen.

In cărtile de identitate de tip vechi există o majusculă din alfabetul grecesc si un număr de serie
care (împreună cu litera care-l însoteste) este unic pentru fiecare cetătean. Numărul acesta este scris cu
caracterele arabe cunoscute (0,1, 2, 3...). însă în identitătile electronice care urmează să fie emise,
numărul unic pentru fiecare om, numărul unitar de cod de înregistrare, pentru a putea fi recunoscut prin
citire electronică, optică, trebuie să fie reprezentat într-un anumit sistem al codului barat (bar code).
Acest cod barat poate fi reprezentat prin linii negre, de grosime diferită, pe hârtie albă si, prin urmare,
văzut cu ochiul liber, asa cum spre exemplu sunt codurile care se găsesc pe aproape toate alimentele si
pe multe alte produse de folosintă zilnică. Poate fi de asemenea ''imprimat" pe bandă magnetică, asa cum
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sunt cele aflate pe spatele mai tuturor card-urilor comerciale (Eurocard, Etno-cash, Cashcard etc.); în
ultimul caz, numărul de cod nu este vizibil pentru că altfel oricine ar putea t ranscrie foarte usor numărul
care corespunde altei persoane, putându-l folosi pentru el însusi în locul celuilalt atunci când scoate bani
etc. (Pe benzile magnetice codul barat există sub forma unor linii magnetizate si nemagnetizate si citirea
se face de către masini speciale.)

Să punem acum o paranteză ca să spunem două cuvinte despre sistemele de calculare, pentru a fi
pe întelesul tuturor tot ce le vom explica în continuare.

Scrierea numerelor este reprezentarea numerelor naturale prin simboluri. Cel mai obisnuit mod
de scriere a numerelor în Grecia antică era folosirea literelor alfabetului grecesc. In acest mod litera alfa
reprezenta numărul 1, litera beta reprezenta numărul 2 litera gama reprezenta numărul 3, litera delta
reprezenta numărul 4... litera iota, numărul 10, litera kapa, numărul 20 etc. Romanii, pentru
reprezentarea numărului 1 foloseau simbolul I, pentru 2 - II... pentru 5 - V, pentru 10-X s.a.m.d.

Numai în secolul al XIII-lea a început să fie folosită scrierea numerelor în sistemul arabo-indian
cu cifrele cunoscute: 0,1, 2, 3... 9, iar acesta este sistemul zecimal de numărare, a cărui întrebuintare s-a
generalizat în secolul al XV-lea, folosindu-se de atunci pretutindeni în lume.

Din 1970 până astăzi s-au folosit prin progresul tehnologiei noi moduri de notare a numerelor
absolut diferite de cele pe care le stiam. Astfel, s-au folosit codurile barate pentru reprezentarea cifrelor.
Motivele pentru care sunt folosite codurile barate (bar codes) este că alternantele liniilor negre cu cele
albe, folosite de aceste coduri, sunt usor de citit de către sistemele de detectare, adică de către asa-
numitele ''creioane luminoase" (light pens), ale calculatoarelor electronice. Astfel, citirea numerelor de
pe diferitele produse se face foarte repede si fără nici o greseală. Citirea cifrelor se face prin plimbarea
deasupra codului barat a unui fascicul foarte delicat de lumină laser care se reflectă în mod diferit; într-
un fel atunci când cade pe linia neagră si altfel atunci când cade pe linia albă. Tocmai această succesiune
a liniilor negre si albe de grosime diferită este unică pentru fiecare cifra si constituie ''identitatea"
fiecărui număr.

Sistemele codului barat, folosite pentru reprezentarea numerelor de cod ale diferitelor produse,
sunt aproape 200 la număr. Din acestea, cele mai cunoscute si cele mai larg întrebuintate sunt U.P.C
(Universal Product Code) care înseamnă codul universal al produselor si sistemul E.A.N-13 (European
Article Numbering) care înseamnă ''Notarea europeană a numerelor pentru lucruri (obiecte)". Aceste
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două sisteme de coduri prezintă foarte putine diferente; al doilea cod (EAN-13) se spune că urmează să
se folosească pentru înscrierea numărului de cod care va fi unic pentru fiecare om, iar acest număr se va
găsi pe cartea de identitate electronică.

Multi îsi exprimă obiectiile la folosirea codului barat. Obiectiile sunt fundamental două: prima e
legată de faptul că, prin întrebuintarea acestui număr unitar de cod de înregistrare - care va înlocui orice
act public (de ex. cartea obisnuită de identitate, permisul de conducere, pasaportul, carnetul CEC,
carnetul de sănătate etc.) - va deveni posibilă datorită interconectării permise deja (prin legea votată de
curând 2472/1997) a arhivelor calculatoarelor electronice, urmărirea mai tuturor activitătilor fiecărui om,
chiar si în afara Greciei. A doua obiectie este folosirea numărului nefast, 666, despre care se spune că e
cuprins în două elemente folosite în coduri, atât în sistemul U.P.C cât si în E.A.N-13.

Scopul acestui mic studiu este de a verifica cât de adevărat este ceea ce se sustine, anume că în
sistemele de cod mai sus-pomenite e cuprins numărul 666.

����!�� 6� � 6 ��$ 5�#" �$����� ��!/�$�"F 4���()D7

Cum s-a spus si mai înainte, în sistemul EAN-13 cât si în sistemul foarte înrudit cu el, UPC,
numerele sunt reprezentate sub formă de linii paralele verticale, negre si albe de ''lătime" diferită.
Reprezentarea numerelor în acest fel usurează mult, pentru că citirea lor într-un mod electronic, optic,
este rapidă si se face fără greseală.

Sistemul EAN-13 se numeste astfel pentru că numărul de cod al fiecărui lucru este alcătuit din 13
cifre. Prima cifră a unui asemenea număr se scrie separat ca un număr arab, la stânga codului barat, în
timp ce celelalte 12 cifre ale numărului se scriu în două subcâmpuri (jumătăti), unul la stânga si unul la
dreapta cu caracterele codului barat. Primele sapte cifre indică tara de provenientă si fabricantul
obiectului (elementele 2-3 si, respectiv 4-7) în timp ce celelalte cinci cifre din cele sase rămase indică
tipul produsului. Ultima cifră este cifra de control, cu care se verifică dacă calculatorul ''a citit" corect
codul barat (vezi diagrama 1).

DIAGRAMA 1

Cele două subcâmpuri (subgrupuri) ale celor 12 numere sunt despărtite prin ''caracterele
auxiliare" alb-negru care se găsesc unul la început, unul exact la mijloc si unul la sfârsit; de aceste
caractere ne vom ocupa mai târziu.

�$����$# � 6���� /#$#� ���()D

Codul barat este alcătuit din linii paralele întunecate de grosime diferită, între care sunt
intercalate intervale luminoase (linii luminoase), care de asemenea au o grosime variată. Diferitele cifre
ale numerelor sistemului zecimal (0,1,2,...9) sunt reprezentate printr-o succesiune diferită si unică pentru
fiecare cifră de intervale (linii) negre si albe de lătime diferită.
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Această succesiune a liniilor negre si a intervalelor albe, din care e constituită fiecare din cele
douăsprezece cifre ale codului EAN-13, are o anumită ''lătime" alcătuită din sapte unităti de lătime
standardizate (''modules"). Fiecare asemenea unitate de lătime are, conform normelor sistemului EAN-
13, o lătime de 0,33 milimetri, fiecare din cele 12 cifre fiind reprezentată cu linii negre si albe de lătime
variată, aflate într-o succesiune diferită; aceste linii au o lătime totală de 0,33 x 7 = 2,31 mm. Pentru
reprezentarea concretă a fiecărei cifre se folosesc patru alternante de linii negre si albe, fiecare linie
având lătime diferită, dar cu o lătime totală de 0,33 x 7 = 2,31 mm (vezi diagramele 2 si 3). Se poate
face si micsorarea si mărirea întregii reprezentări. In primul caz însă nu e permis ca ''grosimea"
modulului (module) să fie mai mică de 0,23 mm.

Pentru a face ca să fie cât mai bine întelese cele spuse mai sus, trebuie să privim diagrama nr.3.

DIAGRAMA 3

In această diagramă observăm următoarele:

Fiecare număr al codului barat se întinde pe o lătime de sapte ''unităti de lătime standardizate"
(modules). Astfel, numărul 0 (zero) din seria A (setul A) este reprezentat în felul următor: trei ''unităti de
lătime" albe, două ''unităti de lătime" negre, o ''unitate de lătime" albă si una neagră - lătime totală ''sapte
unităti de lătime". Această succesiune concretă negru-alb, de o anumită lătime, defineste cu cele patru
alternante ale ei numărul 0. Succesiunea respectivă în aceeasi serie (A), pentru numărul 2 este: două
unităti de lătime albe, una neagră, două albe, două negre.
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In seria de mai jos a aceleiasi diagrame (3, setul C) observăm o reprezentare diferită a acelorasi
numere. Numărul 0 este reprezentat astfel:

Cu putină atentie constatăm că reprezentarea cifrei 0 în ultima serie (setul C), ca si a lui 2 si a
oricărei alte cifre din sistemul zecimal este inversarea reprezentării aceluiasi număr din prima serie
(setul A). Cu alte cuvinte, acolo unde cifra zero are o linie neagră în prima serie (setul A), aceeasi cifră
are un interval (linie) alb în seria de jos (setul C); iar acolo unde are un interval (linie) alb în prima serie,
are prin corespondentă o linie neagră în ultima serie. (Codificare inversată, vezi setul A si setul C.)

Lucrurile sunt însă mult mai complicate în sistemul de cod EAN-13. In aceeasi diagramă 3
vedem trei serii orizontale (seturile A, B si C), cu o codificare diferită a cifrelor 0,1,2...9.

Seriile A si B (setul A si setul B) se întrebuintează pentru codificarea cifrelor din subcâmpul
stâng din codul barat, în timp ce setul C se foloseste pentru codificarea numerelor din subcâmpul drept
al codului barat (vezi diagrama 3 si 4a).
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Prima serie (setul A) si ultima serie (setul C) constituie codificările cifrelor, prin mecanismul pe
care l-am explicat mai sus, acela al codificării aceluiasi număr în două serii (setul A, setul C), prin
simpla inversare. Reprezentările cifrelor seriei de mijloc (setul B), folosite si ele pentru reprezentarea
numerelor în subcâmpul stâng al codului barat, constituie imaginile în oglindă (aici, cu alte cuvinte, se
observă o inversare a întregului număr) ale reprezentărilor seriei C (setul C). In plus, observăm că
reprezentarea cifrelor în setul B este imaginea inversată, imaginea în oglindă (''răsturnată" si ''negativă")
a reprezentării cifrelor din setul A. Asadar, de exemplu, numărul 6 este reprezentat: în setul A ca 6A, în
setul B ca 6B,iar în setul C ca 6C,

în timp ce numărul 0 este reprezentat: în setul A ca 0A, în setul B ca 0B, iar în setul C ca 0C.
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Pentru toate grupele de codificare (setul A, setul B si setul C) fiecare unitate luminoasă de lătime
(modul) corespunde în limbajul calculatorului lui 0, în timp ce fiecare unitate întunecată îi corespunde
lui 1. In acest fel fiecare cifră a sistemului zecimal (0, 1,2... 9) este constituită dintr-o succesiune diferită
de 0 si 1 (sistemul binar). Asa cum se vede în diagrama 3 si cum am explicat mai sus, numărul 0 în setul
A, reprezentat prin codul barat ca 0001101, va corespunde în limbajul calculatorului succesiunii
0001101; numărul 4 din setul C este reprezentat prin codul barat ca 1011100, iar acelasi număr în
sistemul binar corespunde succesiunii 1011100 s.a.m.d. (vezi diagrama 3).

Dacă observăm cu atentie diagrama 3, constatăm existenta unui al treilea element caracteristic al
codificării, care există în cele trei seturi de numere (setul A, setul B si setul C). Acest element
caracteristic este următorul: toate numerele din grupurile A si B (setul A si setul C) care se folosesc
pentru codificarea numerelor în subcâmpul stâng al codului barat sunt impare, încep adică de la 0 si se
termină cu 1 (de exemplu, numărul 5 în setul A se scrie ca 0110001, iar în setul B se scrie ca 0111001),
în timp ce toate numerele din subcâmpul drept al codului, care se iau din setul C, sunt pare, încep adică
de la 1 si se termină cu 0 (astfel numărul 5 în setul C se scrie ca 1001110). Acest fapt, existenta adică a
numerelor impare, pentru calculator, în subcâmpul stâng si a numerelor pare în subcâmpul drept este al
treilea element caracteristic al codificării.

Caracteristicile codificării în sistemul EAN-13 sunt următoarele:

1. Fiecare număr este compus din 4 alternante, două negru si două alb (de un număr diferit de
''unităti de lătime" pentru fiecare alternantă).

2. Se observă fenomenul de inversare (în codificarea fiecărei cifre), inversare care, atunci când
comparăm seturile A si C, este o inversare simplă, în timp ce atunci când comparăm seturile B si C este
o inversare a întregului număr, sau inversare în oglindă. Când comparăm însă seturile A si B, observăm
că inversarea este ''răsturnată" si ''negativă".

3. Toate numerele din subcâmpul stâng sunt impare, în timp ce numerele din subcâmpul drept
sunt pare.

Y�#$#���$� #�����#$�Y ( .#$��� 6� ��F�$#"�1 4F�#$6 /#$�7
In paragrafele de mai sus am încercat să explicăm modul de codificare în sistemul EAN-13 a celor

douăsprezece numere variabile (sase în subcâmpul stâng si sase în cel drept al codului barat). Dacă
observăm însă diagrama 1, constatăm că, în afară de reprezentarea barată a celor 12 cifre variabile (care
se schimbă de la obiect la obiect), există si trei caractere ''auxiliare" invariabile, care se numesc ''bare de
sigurantă" (guard bars). Aceste ''caractere" care se prelungesc în jos se află totdeauna în aceeasi pozitie:
în marginea din stânga, în centru si în marginea din dreapta a codului barat.
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Codificarea liniară a acestor caractere (guard bars), este reprezentată astfel:

respectiv (diagrama 2), în timp ce în realitate este asa:

Ultimele caractere, dacă sunt scrise în formă binară, arată astfel: 0101, 01010 si respectiv 1010.

Asertiunea cum că aceste caractere numite mai sus au o a doua codificare lineară si forma
corespunzătoare binară provine din observatia că prima linie albă din partea stângă si ultima din partea
dreaptă se confundă cu marginea albă care, asa cum se vede din diagrama 2, este parte din întreaga
reprezentare a codului barat si care de aceea se numeste ''zonă linistită" (quiet zone).
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Trebuie să notăm că, în conformitate cu normele codurilor barate UPC si EAN-13, este
indispensabilă existenta unei margini albe (light margin) în stânga si în dreapta întregului reprezentat
simbolic (care începe de la bara de sigurantă din stânga si se sfârseste cu bara de sigurantă din dreapta).
Marginea albă nu numai că este o parte integrantă a întregii reprezentări a codului barat, dar are si o
anumită lătime care, în sistemul EAN-13, este cel putin egală cu zece unităti de lătime (module). 0
dovadă în plus că trebuie să existe de ambele părti o margine albă satisfăcătoare este faptul că cei ce
fabrică aceste coduri barate recomandă ca ele să nu fie imprimate pe marginile ambalajului diferitelor
produse, iar o altă dovadă este si recomandarea ca această margine albă să fie complet curată (vezi
schitele 1-5).

Si mai importantă este observatia că numerele din subcâmpul stâng încep de la 0 si se termină cu
1, în timp ce cele din subcâmpul drept încep de la 1 si se termină cu 0. Concluzia pe care o tragem de
aici este că fasciculul laser (scanner), fie miscându-se de la stânga spre dreapta, fie miscându-se invers,
de la dreapta spre stânga, totdeauna începe să citească de la zero ! Dacă nu există o margine albă,
computerul nu poate citi codul!

Aici trebuie să observăm cum codificarea (lineară) a caracterului auxiliar din dreapta (guard bar)
este codificarea liniară inversată (simplă si în oglindă !) a caracterului auxiliar din stânga.

In ceea ce priveste caracterul auxiliar din mijloc, acesta constituie o fuziune a caracterului
auxiliar stâng cu cel drept. Acest caracter, pentru că se află exact la mijlocul câmpului codului barat, n-
ar trebui să fie posibil de reprezentat nici cu grafia stângă, nici cu cea dreaptă (inversarea celei stângi).
Această reprezentare grafică a barei de sigurantă de la mijloc este rezultatul grafiei din stânga si din
dreapta a caracterelor auxiliare, astfel:

Cu această ultimă formă, ''bara de sigurantă" din mijloc este citită de scanner la fel în ambele
sensuri, începând întotdeauna de la intervalul alb, 0 (atât de la stânga la dreapta, cât si de la dreapta la
stânga), asa cum se întâmplă exact si cu citirea celorlalte numere din subcâmpurile codului barat.

După cele spuse mai sus, pe bună dreptate se întreabă fiecare dacă nu cumva aceste caractere
auxiliare (guard bars), asa cum sunt reprezentate prin sistemul barat si binar, corespund vreunui număr si
dacă da, care este acest număr. Cum s-a explicat mai sus, reprezentarea lineară este la stânga= 0101, la
dreapta = 1010, în timp ce reprezentarea binară corespunzătoare este 0101 si 1010. Poate observa oricine
cu surprindere că acest ''caracter auxiliar":

1. arată patru alternante alb-negru (două alternante negru si două alb);
2. scrierea caracterului auxiliar din dreapta este inversarea (simplă - ''module" după ''module" - si
în oglindă, adică a întregului număr) scrierii caracterului din stânga;
3. reprezentarea sa stângă este un număr impar 0101), în timp ce cea din dreapta este un număr
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par (1010).
prezintă, cu alte cuvinte, toate caracteristicile codificării numerelor din sistemul barat EAN-13 si
corespunde, prin urmare, unui anumit număr!

Dacă privim diagrama 3, vom constata că numărul care îndeplineste toate premisele enumerate
mai sus ale scrierii codului barat EAN-13 si este singurul care completează cele 4 altemante alb-negru
(si, prin urmare, îi stabileste pe deplin ''identitatea", fără a se confunda cu nici un alt număr) în 4 unităti
de ''lătime" (modules) succesive este cifra 6 ! (vezi setul B si setul C).

Această calitate unică a numărului 6 de a fi definit în întregime de patru intervale (modules)
continue, calitate pe care nici un alt număr din sistemul barat nu o are, face posibilă identificarea si
recunoasterea lui; celelalte trei intervale (module), care în cazul concret al numărului 6, asa cum este
reprezentat în seturile B si C, sunt albe si nu creează o altă alternantă (negru-alb) si, prin urmare, nu
oferă nici o informatie în plus ! (Vezi diagrama 4a si 5.) Asadar, computerul fie că citeste 0101, fie
0000101, în ambele cazuri întelege ''identitatea" numărului 6. Lucrul acesta este valabil pentru ambele
moduri de lectură, de la stânga la dreapta si invers.

In ceea ce priveste ''bara de sigurantă" din mijloc (''guard bar"), trebuie să adăugăm următoarele:
dacă se folosea numai un singur set de reprezentare (lineară) a cifrelor 0,1,2... 9, n-ar fi fost nevoie să
existe si o bară de sigurantă de mijloc. Când se folosesc însă două sau trei seturi de numere (ca în
sistemul UPC sau EAN-13) atunci, pentru a nu se confunda numerele din mijloc din subcâmpul stâng si
din subcâmpul drept al codului, este indispensabilă existenta acestei bare. Fabricatii codurilor UPC si
EAN-13, având în vedere acest lucru, trebuie să dea un răspuns la întrebarea: de ce au optat pentru
folosirea mai multor seturi de numere, de vreme ce si cu un singur set de numere ar fi fost posibil să se
dea aceleasi informatii pentru fiecare produs.

Chiar fabricantii trebuie să dea un răspuns la întrebarea de ce au ''rezervat" tocmai această
reprezentare barată pentru numărul 6, care este singurul număr definit în întregime de patru intervale de
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lătime (''modules") continue, si nu pentru oricare alt număr, dat fiind faptul că nu există o structură
logică matematică în reprezentarea barată a cifrelor de la 0 la 9. Poate pentru a se asigura prezenta celor
trei de 6, dintr-un motiv cunoscut numai de ei!

După cele spuse până acum, dincolo de asemănarea vizuală, rezultă de la sine concluzia că barele
de sigurantă (guard bars), la începutul, la sfârsitul si la mijlocul codului barat în sistemul EAN-13 (si
UPC), sunt trei de 6, care se găsesc într-o legătură de nedesfăcut cu numerele variabile ale codului, cu
atât mai mult cu cât bara de sigurantă din mijloc (numărul 6), nu este indispensabilă, dacă se folosea
numai un singur set de numere !

In sfârsit, fabricantii codurilor barate U.P.C si E.A.N-13 sunt întrebati: de vreme ce reprezentarea
barelor de sigurantă (guard bars) creează probleme de constiintă crestinilor de pe tot globul, de ce nu
înlocuiesc simbolismul barat al acestor bare de sigurantă ? Un prilej pentru a se produce înlocuirea este
cel de acum când, datorită anului 2000, devine necesară schimbarea afisării datei pe computere.

Asadar, de ce se va folosi pentru oameni EAN-13, care înseamnă marcarea numerică în sistem
european a obiectelor ? Acesta este respectul lor fată de persoana umană ? Aici se descoperă diferenta
abisală între antropologia crestin-ortodoxă, care vede omul ''încununat în slavă si în cinste" si ''cu putin
mai mic decât îngerii", si antropologia dictatorilor lumii care urmează să vină, pentru care omul, cel
asemenea lui Dumnezeu, este un ''goim" (un animal), prin urmare putând fi ''marcat" cu semne de
nesters pe mâna lui dreaptă sau pe frunte, pentru a fi recunoscut de ''stăpânii săi".

Sfântul Sinod al Bisericii noastre, prin circulara sa extrem de importantă, cu nr. 2626/7 aprilie 1997, cu
toată responsabilitatea ne-a făcut cunoscut că: ''(...) progresul civilizatiei în domeniul aplicatiilor
electronice a fost legat asa cum nu trebuia de numărul 666, care se foloseste ca număr principal de cod
în această tehnologie..." Fireste că aceia care au încredere în maica noastră Biserica n-au nevoie de
dovezi în plus.

Societătile (din străinătate) care fabrică aceste coduri, fiind puse înaintea protestului la scară
mondială al constiintelor, protest care a apărut în presă, s-au justificat că nu pot schimba numărul 666,
pentru că: 1. reprezentarea sa barată slujeste tehnologia asa cum nu o poate face nici un alt număr si 2.
pentru că o eventuală schimbare a programului ar cere cheltuieli de ordinul bilioanelor de dolari.

Reprezentantii guvernului si ministrii, în aparitiile lor la televiziune, exprimându-si pozitia fată
de acest subiect, s-au justificat prin aceea că nevoile tehnologiei impun folosirea acestui număr pe plan
mondial si că tara noastră nu poate fi exceptată din acest sistem.

In legătură cu acelasi subiect, ziaristi distinsi si obiectivi au făcut studii pe care le-au publicat în
ziare. Prin aceste studii confirmă existenta celor trei de 6 în reprezentarea barată (bar codes) a sistemelor
UPC si EAN-13.

In plus, zeci de deputati greci au informat în mod obiectiv publicul si au depus în Cameră studii
importante, apartinând unor reputati oameni de stiintă în domeniul electronicii, care explică cum anume
e cuprins acest număr în respectivele sisteme de codificare.
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După această recunoastere publică la nivel mondial, n-ar mai fi nevoie să mai adăugăm nimic.
Singurul lucru unde am socotit că trebuie să mai contribuim cu ceva este următorul: să arătăm fiecăruia
dispus să învete cum poate fi decodificat acest număr mascat, ascuns în mod intentionat pentru a fi
înăbusite reactiile constiintei credinciosilor si pentru a fi evitate urmările economice pe care le-ar
suporta societătile din cauza boicotării produselor lor de către popoarele crestine, lucru care ar însemna
pentru ele pierderi de bilioane de dolari.

�"��"�#$�# !�� 6��1 # "�!1$���� 000 2" ?�#�# " #��$1
Unii spun că nu-i deranjează dacă primesc numărul 666. Nu ne explică dacă înteleg să-l aibă în

numărul lor de telefon sau în numărul chitantei vreunui cont. Nici nu ne lămuresc dacă înteleg să-l
accepte pe vreo cartelă care le va servi la operatiunile financiare sau pe cartea lor de identitate, lucru
care arată identificarea lor cu cele înscrise pe această carte. In sfârsit, dacă înteleg să-l accepte ''pe mâna
lor dreaptă sau pe frunte".

In ceea ce priveste faptul de a primi ''semnul" sau ''numărul numelui" ''pe mâna lor dreaptă sau pe
frunte" (Apocalipsa 13, 16), Sfânta Scriptură este foarte limpede si avertizează câ acest (simbol) ''semn"
exterior echivalează cu o lepădare. Cu toate că este un simbol exterior, are totusi prelungiri spirituale si,
ca urmare, chinul nostru vesnic, adică iadul: ''si fumul chinului lor se suie în vecii vecilor si nu au odihnă
nici ziua, nici noaptea cei ce se închină fiarei si chipului (icoanei) ei si oricine primeste semnul numelui
ei" (Apocalipsa 14, 11).

In ceea ce priveste subiectul cărtii de identitate, credem că circulara Sfântului Sinod este foarte
limpede când spune: ''�� � �� 5���"�1 �# �" �$����" �1 A�� �"6�A�$�"� �# �"�$ 6���$�# ? ��1 ��
�����!#���1 # #������ "�!1$ 2" ?�#�# �#". De asemenea, si Părintele Paisie în 1987, în foaia sa cu titlul
''Semne ale vremurilor - 666" a scris: ''Asadar, cu toate cele spuse de mine mai înainte, putem auzi, din
păcate, o grămadă de lucruri prostesti ale creierului, spuse de anumiti gnostici contemporani. De pildă,
unul spune: Eu voi primi cartea de identitate cu 666, dar voi pune lângă ea o Cruce, în timp ce altul zice:
Eu voi primi pecetea pe cap cu 666, dar voi face si o Cruce pe cap. Tot asa se mai pot auzi o grămadă
de asemenea prostii spuse de unii care cred că astfel se vor sfinti, în timp ce toate acestea sunt doar
amăgiri" (Ieromonah Hristodulos Aghioritul, Părintele Paisie, p. 191-192).

Ceea ce va trebui să stim foarte bine este că toate au un început si un sfârsit. Ca să întelegeti ce
dorim să vă spunem, vă vom da un exemplu: până când să ajungă cineva să comită păcatul desfrânării
trupesti, care este un act deja împlinit, va trece treptat prin diferite stadii. Inceputul păcatului este
bântuirea gândurilor necurate care loveste mintea. Asadar, vede cineva o femeie frumoasă si gândul îl
îndeamnă la rău. Dacă mintea omului nu nutreste o ură neîmpăcată fată de păcat si iubire fată de
Dumnezeu, datorită înclinatiei sale păcătoase si datorită vinovătiei sale se creează înlăuntrul său imagini
ale dorintei. Dacă mintea omului ar nutri o ură neîmpăcată fată de păcat si ar avea iubire fată de
Dumnezeu, atunci n-ar trece la al doilea stadiu al păcatului, care este consimtirea la ceea ce o sfătuieste
gândul. Dacă omul este înclinat înspre păcat, va consimti, justificându-se si considerând că de fapt nu e
nimic, plăsmuind în imaginatia sa scene ale săvârsirii păcatului. Asadar, ajunsă la acest punct , mintea
devine prizonieră, e înrobită si, inofensivă cum se găseste, e târâtă si împinsă către ultimul stadiu al
comiterii păcatului cu trupul. Fără îndoială că, în orice stadiu s-ar afla un om, dându-si seama de
slăbiciunea sa si luptând cu umilintă, harul lui Dumnezeu îl va acoperi si nu-l va lăsa să cadă.

Putem asadar să redăm schematic acest proces:
1. primul stadiu: bântuirea mintii si sfătuirea la rău a gândului;



50

2. al doilea stadiu: discutia care se poartă cu gândul si care se termină prin consimtire, iar această învoire
creează în mintea omului scene ale săvârsirii păcatului;
3. al treilea stadiu: după învoirea mintii urmează comiterea păcatului, care este desfrânarea trupească.

Vedem, asadar, că 51�#��� ���� �"�$ 6�� �����!#���G �� !�� 61 �� �� ?����"�� 2"  !. Cu cât mai
devreme îsi dă seama mintea de insinuarea păcatului si îl respinge, cu atât mai usor se desface din
mrejele lui si scapă de urmările căderilor sale. Cunoscând Ziditorul si Dumnezeul nostru, ca nimeni altul,
siretlicurile duhurilor răului, pentru a ne păzi de căderea în păcat, ne-a dat poruncă să căutăm împărătia
Lui, respingând fiecare gând rău, si a hotărât că si căderea mintii în primul stadiu, care este consimtirea
la păcat, este păcat. De aceea si a spus că ''oricine văzând o femeie si poftindu-o, deja a si săvârsit
desfrânare cu ea în inima sa" (Matei 5, 28).

Mai apoi, si toti Sfintii si Părintii Bisericii noastre, ne-au învătat un lucru: să oprim păcatul în
primul lui stadiu, izbăvindu-ne astfel de toate urmările lui pline de amărăciune.

Cu acest exemplu vedem că si în privinta lui 666 este valabil acelasi lucru: cei care vor să-l
impună oamenilor, condusi de experienta tatălui lor celui viclean, îl introduc metodic în viata oamenilor.

Inainte de toate vedem că numărul 666 e promovat de organisme internationale, la diferite
manifestări internationale, la întâlnirile sportive, că se insinuează si apare pe firmele magazinelor, pe
jucării, pe obiecte de uz casnic, pe monede, pe cartele de tot felul s.a.m.d.

In stadiul initial am văzut că acest număr se introduce fără să băgăm de seamă; iar cei ce-l
promovează fac acest lucru ca să cântărească în ce măsură avem mintea limpede si reactionăm, astfel
încât să poată trece la alte actiuni pe care le au pregătite. Dacă vor constata că mintea oamenilor nu este
interesată de nimic altceva în afară de ''pâine si de circ", vor trece încet, încet la al doilea stadiu, plasând
de acum înainte acest număr în mod vizibil în situatiile sau la manifestările pe care le-am pomenit mai
sus. Dacă vor constata din nou că unii încep să înteleagă ce se întâmplă, vor încerca prin organele lor fie
să convingă oamenii că totul este întâmplător, fie să ridiculizeze această temă. Cel mai important lucru
este că se vor strădui să reusească în a-i familiariza pe oameni cu această chestiune. (De exemplu: când,
mai demult, cineva fura 1.000 de drahme, toate ziarele dezbăteau tema zile întregi; crescând însă păcatul
furtului si ajungând astăzi să se fure miliarde, când auzim că s-a furat de la cineva 2.000.000 de drahme,
nu mai dăm nici o importantă, pentru că ne-am familiarizat cu furtul de miliarde. Âcelasi lucru se
întâmplă si cu omorul: dacă mai demult era omorât cineva, se făcea mare vâlvă si aveau loc mari
dezbateri care durau luni de zile. Astăzi un omor, o crimă, dacă nu trece neobservată, se va discuta
despre ea cel mult până la următorul buletin de stiri, si acest lucru este cel mai rău. Din păcate însă, până
la un anumit punct, au si reusit, pentru că deja s-a ajuns să se discute problema plasării numărului pe
cartea noastră de identitate, iar simultan se face deja reclamă la stadiul următor, al punerii semnului pe
mână sau pe frunte; din păcate, unii încă mai spun: ''Ce ne deranjează să primim numărul 666 ?" si, ca si
când n-ar fi fost de ajuns, le si reprosează celor care luptă cu bună credintă.

Uneori, în mod artificial, se plasează într-un mod disimulat numărul 666, ca si când ar fi
rezultatul adunării anumitor numere. Cel mai recent exemplu îl avem în cazul documentului public pe
care au fost chemati să-l semneze toti politistii din Grecia. Aici am dori să explicăm că bunii nostri
politisti n-au stat să adune numerele ca să le iasă 666. Dar cei ce au aranjat ca numărul acesta să iasă ca
rezultat al unei adunări, au sunat la telefon - desigur fără a-si spune numele - anumiti politisti si le-au
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spus: ''Vedeti, vâ fortăm să semnati acest document cu 666. Dacă nu credeti, faceti adunarea si veti
constata si singuri". Acelasi lucru s-a întâmplat si cu bancnota de 5.000 de drahme si cu atâtea altele. Ei
fac acest lucru în mod intentionat si artificial, numai si numai ca să ridiculizeze subiectul si să determine
opinia publică să-i considere pe crestini ca unii care scotocesc ca să găsească si să vadă peste tot numai
666. Ce realizează astfel ? Pun în aplicare vechea poveste a ciobanului cu lupul: ciob anul mincinos care
striga într-una: ''Lupul la oi !", iar lumea care alerga de fiecare dată să-l ajute; până când, într-un sfârsit,
au încetat să-l mai creadă, iar atunci când, într-adevăr, lupul a năvălit la turmă, nimeni n-a mai crezut
strigătele de ajutor ale ciobanului. Asadar, îi provoacă pe crestinii sensibilizati deja, care îsi dau seama
de ce se întâmplă, să protesteze, iar opinia publică să creadă că strigă fără motiv despre ''numerele"
Antihristului. Pe de altă parte, în modul acesta, opinia publică se obisnuieste cu toate aceste strigăte de
protest si începe deja să-i considere pe crestini psihopati, care văd lucruri care nu există. Astfel, când se
va pune numărul acesta pe cartea de identitate, pe mână sau pe frunte, vor spune: ''Ei, sunt cei ce văd
peste tot numai 666 !", si astfel cercurile obscure care promovează întreaga chestiune vor reusi ca ea să
treacă aproape neobservată.

De asemenea, constatăm deja cu totii că, de vreme ce au întârziat să dea numărul de cod pe mână
sau pe frunte, au început cunoscutul proces al familiarizării oamenilor cu ideea. De aceea vedem că în
diferite părti ale lumii se foloseste utilizarea palmei în diferite moduri, cum s-a întâmplat de exemplu cu
marcarea de pe mână, pe care am văzut-o de curând la alegerile din Cecenia sau din Albania, sau asa
cum auzim că se întâmplă si în anumite cazinouri, în anumite aeroporturi sau în altă parte, ca de pildă în
Euro-Disney în Franta. Suntem deja informati că în anumite bănci se face uz de palmă la seifurile băncii.
Astfel încearcă să-i obisnuiască pe oameni cu ideea folosirii palmei, încât atunci când peste putin timp
vor anunta că se va da numărul unitar de cod de înregistrare, care se va afla pe mână sau pe frunte, toată
lumea nestiutoare va spune: ''Ei, nu e nimic! Asa cum l-au întrebuintat atâtia ani acolo, acolo si acolo... ,
acum e mai bine să se dea asa, pentru că hotul nu ne va mai putea fura astfel c ard-ul".

�"�$(#6�?1$G "� ��!�!
Unii spun fără să se gândească prea mult: ''Si de ce ne temem?" Amintim tuturor acestora care

găsesc încontinuu ''pretexte pentru păcatele lor" că începutul întelepciunii este frica de Dumnezeu
(Psalm 110, 10), care este însă o teamă dezinteresată, izvorând din străduinta unui suflet cucernic si
credincios, de a nu face ceva ce nu i-ar plăcea lui Dumnezeu sau ceva care L-ar mâhni. In ceea ce
priveste subiectul nostru, dacă ne temem, ne temem să nu-L întristăm pe Sfântul Duh: ''Să nu întristati
Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru care ati fost pecetluiti pentru ziua răscumpărării" (Efeseni 4, 30),
asa cum spune îndemnul Apostolului nostru. Toti cei care protestează si pun înainte piepturile lor arată
că nu se tem de nimeni si merg împotriva sistemului mondial; lucru pe care ceilalti nici măcar nu-l pot
întelege, fiindcă se tem să nu piardă bunurile materiale de care se bucură si care, toate, provin direct de
la cei care-si impun planurile lor antihriste.

Părintele Porfirie, întrebat fiind de către staretul unei mânăstiri de ce n-a spus ceva lumii despre
acest subiect al cărtilor de identitate si al numărului 666, a dat următorul răspuns, în care e cuprins
întregul adevăr; iată cum explică părintele de ce unii desconsideră subiectul în cauză:

''Si eu lupt pentru această problemă, dar în mod diferit. Am constatat că mintea omului, iubind
patimile, este întunecată si nevăzătoare. Asadar, orice as spune, pentru că mintea aceasta a omului e
lipsită de lumină si nu vede, fiindcă e întunecată de patimi, cuvintele mele nu vor ajuta cu nimic. De
aceea, toate eforturile mele constau în a-l face pe om să înteleagă că din cauza patimilor sale e orb si
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că de aceea e firesc să nu vadă. Fac acest lucru pentru a-l îndemna pe om să-si curete sufletul ca să
poată vedea si singur toate câte se întâmplă în zilele noastre".

Aceasta este astăzi o constatare obisnuită. Vedem teologi, duhovnici etc. care pe de o parte spun
''este", iar pe de alta spun ''poate nu este", arătând astfel, fără să se ascundă, că ei însisi sunt lipsiti de
vederea duhovnicească si că sunt purtati si ''dusi de valuri, purtati încoace si încolo de orice vânt al
învătăturii, prin înselăciunea oamenilor, prin viclesugul lor, spre uneltirea rătăcirii" (Efeseni 4,14). Prin
această purtare si prin această conduită a lor, singurul lucru pe care-l reusesc este să se expună continuu
pe ei însisi si să dovedească în mod real că nu văd. Sfintii nostri când spuneau ''da" era ''da" si când
spuneau ''nu" era ''nu". Adeverind acest lucru, Apostolul Pavel scrie: ''Credincios este Dumnezeu, că n-a
fost cuvântul nostru către voi da si nu" (II Corinteni 1, 18). Astfel, ei însisi, prin atitudinea lor, arată
tuturor celor care îi ascultă că dau atentie cuvântului Evangheliei si toate câte le scrie Părintele Paisie în
cartea sa "Părinti atoniti si întâmplări din Muntele Athos": ''Dac ă cumva cineva dintre noi, părintii
egumeni, este putin nevăzător duhovniceste, să nu cerem supunere oarbă de la călugări, ca să nu cădem
cu totii în prăpastie, asa cum scrie: Ťsi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapăť" (Matei
15, 14). Părintele Paisie, datorită sufletului său purificat si mintii sale cu totul limpezi si curate, a văzut
toate câte se întâmplă. De aceea, foaia sa care se numeste Semne ale vremurilor-666 (vezi Ierom.
Hristodulos Aghioritul, Părintele Paisie, p. 188) scrie: '' (...) în timp semnele apar foarte limpezi; Ťfiarať
de la Bruxelles, cu 666, a sorbit aproape toate statele în computer. Cartea de identitate sau introducerea
pecetii, ce altceva arată ?". Vedem cum toti se ocupă numai si numai de introducerea numărului 666 în
viata noastră si nu vorbesc deloc de lucrurile profetite care deja se împlinesc în zilele noastre si care sunt
legate direct de promovarea acestui sistem economic mondial. Aici nu ne vom mai ocupa de subiect.
Aceia dintre dumneavoastră care doriti să vedeti ce se întâmplă exact, unde ne găsim si care sunt acele
lucruri despre care sufletul curătit al părintelui Paisie spune că se văd foarte limpede, în timp ce noi nu le
vedem, vor avea posibilitatea să le cunoască în cartea care va apărea curând si care se numeste: "Păziti-
vă de rătăcire", carte a ieromonahului Hristodulos Aghioritul.
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Karyes
21 august/ 3 septembrie 1997

Sfânta Chinonită
Sfântul Munte Athos

Nr. Protoc. F2 / 32 /1412

� !�"��#��� A�"��� �"#�� ��/�� ���$# $6�"#$� # A3"����� 	�"��
Sfânta Sinaxă Dublă Extraordinară a Sfântului Munte Athos, cercetând iarăși importanța

chestiune a Acordului Schengen si a buletinelor electronice de identitate, a socotit necesar ca în
continuarea declarațiilor sale anterioare să informeze cinstitul popor ortodox grec următoarele:

1. Împărtășim neliniștea întregii Biserici, alăturându-ne spiritului recentelor comunicate ale
Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, Sfântului Sinod Eparhial al Bisericii Cretei și ale multor altor sfinte
mitropolii și sfinte mânăstiri.

2. Ca monahi ortodocși, trăim permanent în duhul răstignirii și al învierii, duh al plânsului de
pocăință dătător de bucurie și al așteptării venirii Celui ''care a pornit ca un biruitor să biruiască"
(Apocalipsa 6, 2). � "��6�$1! 6� #���# "����#$ �1 #!�"��! A���1$�� �$����"  $� 6 � �1 2!5��"�$�#
6#� $��� A�"6#!�"�#�� # !1$��$���$�� �$�6�"@�� " #��$� �1�$� � !"�� " ��$� ����� B$��� � "� ��
5 #�� 2!5���� �� �" 6�8 6� ���/�$#$� U� 5#"��1G 6�8 �#$� "� #$#�1 #����?# 6��3� ��5�# 6� �$�6�"@1 ��
6� �$1�"���� # 8#$���� 2" �"�!1, Adâncirea studiului semnelor vremii si constatarea cu certitudine a
zilelor de pe urmă produc o bună neliniște care are drept rezultat încercarea unei pocăințe depline, a unei
lupte hotărâte pentru biruirea patimilor noastre aducătoare de moarte și a unei mai bune pregătiri pentru
intrarea în împărăția Mielului cel înjunghiat. ''Fericiți cei ce spală veșmintele lor ca să aibă stăpânire
peste pomul vieții și prin porți să intre în cetate!" (Apocalipsa 22, 14).

3. Căderea din dreapta credință și secularizarea, spiritul general de apostazie și de înaintare în
diverse rătăciri și slujiri ale diavolului, saltul progresului tehnologic al sistemelor de înregistrare,
arhivare și supraveghere, universalizarea economiei și constatarea încercării de pătrundere clandestină a
simbolurilor anticreștine în domeniile vitale ale vietți sociale - cum sunt produsele comerciale,
tranzacțiile economice și relațiile stat-cetăteni - fac cu adevărat mult prea palpabile și apropiate cele pe
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care Sfântul Evanghelist Ioan le descrie în versetele 16-18, din capitolul 13 din de Dumnezeu insuflata
Carte a Apocalipsei. Îndreptățita neliniște și protestele cinstitului popor nu au, desigur, scopul de a
împiedica împlinirea desăvârșită a proorociilor la o vreme de care ''nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri,
nici Fiul, ci numai Tatăl" (Matei 24, 36).

4. Suntem însă îngrijorați și protestăm, deoarece răceala și indiferența arătată față de credința și
tradiția spirituală a unui popor creștin ortodox de către Guvernul său și a reprezentanților săi aleși poate
pune Biserica, chiar și Națiunea, într-o încercare inoportună și în confuzie.

5. Declarăm încă o dată că 6#� $�# A�"6#!�"�#�1 # !1$��$���$�� �$�6�"���G 6#$ U� 2"�$�6�$�#
2" ���� �3�� 	3"F3��� $�� ��(# 5$�6#� �# 5$  $ ��� 2" .���$��# �$����"1 "�  /��F1 �1 $�A�<1! #
#���5�#  $��� A�� 6� /�����" �����$ "�� 6� �6�"���#�� �� � 6 ��!�$�� 	#�$�� � �"�� 4�,�,	,�,7G �#
#6��3"6 5$�N�6���� ��/�$�1��� 5�$� #"�� U� � "U���"@�� " #��$� �$�U��"�.

6. Chemăm Guvernul și pe reprezentanții alesi ai poporului grec să anuleze aplicarea, dăunătoare
Națiunii, dar deja votată de Parlamentul ales, a �� $6���� �8�"F�", deoarece nu conține o garantare
deplină a respectării secretului particular și a prezumției de nevinovăție a cetățeanului și contribuie în cel
mai înalt grad la degradarea ortodoxiei neamului nostru, de vreme ce introduce discriminări inadmisibile
pentru cetățenii țărilor terțe.

7. Declarăm cinstitului popor grec că trăim ''buna" neliniște întru Dumnezeu pentru cele
petrecute, în post și rugăciune, stabilind în acest scop o priveghere de toată noaptea în Sfânta Biserică
Protaton, duminică 8 / 21 septembrie 1997, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului.

8. Fie ca rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, Mijlocitoarea tuturor și
Acoperitoarea Sfântului Munte și a ortodocșilor de pretutindeni să-i întărească pe toți credincioșii în
lupta comună a pocăinței, sfârșitului creștinesc și a bunei mărturisiri și să alunge de la națiune orice nouă
ispită și evoluție a evenimentelor care duc departe de izvoarele dătătoare de viată ale Tradiției noastre
Creștine Ortodoxe.

Semnează întâistătătorii și reprezentanții celor douăzeci de sfinte mânăstiri din Sfântul Munte
Athos, prezenți la Sfânta Sinaxă Dublă Extraordinară
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�$�� #$�# �1$�"����� �#���� 4�F8� $����7 $�A�$�� $

�# �	���� ���	����
�G 000

http://www.sfaturiortodoxe.ro/buletine/scrisoareaparpaisie.htm
"După furtuna diavolească, va veni însorirea dumnezeiască"

În spatele duhului lumesc al "libertății" de astăzi, al lipsei de respect în Biserica lui Hristos fată
de cei mai mari, părinți și dascăli, care au frică de Dumnezeu, se ascunde sclavia duhovnicească, stresul
și anarhia, care conduce lumea la impas, la catastrofă sufletească și trupească.

Iar 2" �5#���� �����!���� 5�$A��� 6� #��F�$#$� � !5���$�<#�1G �� �� A#�� 5$�" Y�#$���#Y
�����$ "��1G �� #���"6� 6���#��$# ! "6�#�1G ���#?�# ��� #"��8$���. "...ca să-și pună semn pe mâna lor
cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul,
adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să
socotească numele fiarei, căci este număr de om. Și numărul lui este șase sute șaizeci și șase"
(Apocalipsa 15, 16-18).

Sfântul Andrei al Cezareii scrie următoarele: "Despre numele cel murdar al lui antihrist și
despre tâlcuirea numărului precum și despre altele ce s-au scris despre acela, vremea le va descoperi și
experiența celor întelepți..., dar nu a binevoit harul dumnezeiesc să se scrie în dumnezeiasca carte
numele lui cel pierzător. Însă cercetând cu rațiunea, cu adevărat multe (nume) se pot afla...". (Sfântul
Andrei al Gezareii, Tâlcuire la Apocalipsă, cap.58, pp. 541-342, editie greacă)

Dar lucru ciudat este că !��@�  #!�"� 6�8 ?"���U��G 5� �3"F1 A#5��� �1 A#� �3����$��� � $
5$ 5$��G �� !#� U� ��! ��  A$��1 ��!�#��1 6� Y5�"�$�# �# 6 �#$YG 2" ��!5 �� #$ A� �$�/��� �1 ��
"���"�U��#��1 6�8 ?"���U��G �1(� #N��� 5� �$�U��"� �� "���"�U��# ��# /�"1 U� �1 �� 2"�1$�#��1 �$�6�"@#G
U� #��A�� �1 ��!�1 !1"F3��$�# 6�!"�<��#��1.

Mă mir cum toate aceste evenimente nu le creează probleme de conștiință! De ce nu-și pun
măcar un semn de întrebare la tâlcuirile minții lor? Și dacă îl ajută pe antihrist la pecetluirea lor, de ce
mai trag și alte suflete la pierzare? Căci la aceasta se referă: "...ca să înșele, dacă este cu putință, și pe
cei alesi" (Mc. 13, 22).

� ? $ 2"U��# ��� �#$� �� ? $ �3���� 5� #�����# �� !�"��# � $, În timp ce semnele sunt foarte
clare. "Fiara" de la Bruxelles a sorbit în computer cu 666 aproape toate statele. Cartela, buletinul
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electronic, "înainte mergătoare ale pecetluirii", ce arată? Din păcate la radio ascultăm numai timpul
probabil.

Ce ne va spune Hristos? "Fățarnicilor, fața cerului știți s-o judecați, dar semnele vremurilor nu
puteți" (Mt. 16, 3).

Așadar, după cartelă și după buletinul electronic, adică "îndosarierea" persoanelor, ce se face
pentru a înainta cu viclenie la pecetluire, vor spune mereu la televizor că oarecare a furat cartela cutăruia
și i-a luat banii din bancă. Pe de altă parte vor face reclamă "sistemului perfect", adică pecetluirii pe
mână sau pe frunte cu raze laser, a numărului 666, numele antihristului, care nu se va distinge cu ochiul
liber.

Din păcate, iarăși "anumiți cunoscători" îi vor "înfășa" pe fiii lor duhovnicești ca pe niște prunci,
chipurile ca să nu-i mâhnească. "Aceasta nu are importanță". "Nu-i nimic, este destul să credeți lăuntric".
Și, desi vedem că Apostolul Petru, care s-a lepădat numai la exterior de Hristos, i s-a socotit aceasta cu
adevărat lepădare, #��U��# �� ��#5161 6� A3"�# 5����� # ��� B$��� �G �� ��(# A �� 6#�1 �# A3"��� . ��<G
�#$� ���� Y������# 6#$���� A3"����� ��8YG 5$�" 5$�!�$�# 5���@�� ��� #"��8$��� U� !#� �5�" #5 � �1 2�
#� 5� B$��� � 2"�1�"�$�� � $.

Din păcate, o astfel de logică aveau si unii "gnostici" pe vremea sfinților mucenici, care încercau
să întoarcă pe mucenici de la mărturisirea lor, asa cum spune Sfântul Vasile cel Mare în "Cuvântul" său
la mucenicul Gordie: "...mulți încercau să-l convingă pe mucenic să se lepede numai cu gura și să-și
păstreze credința în suflet prin aceiași dispoziție lăuntrică, pentru că Dumnezeu nu caută la cele pe care
le rostește limba, ci la intenția omului. Însă mucenicul Gordie a rămas neînduplecat și a răspuns: "Nu
suferă limba cea zidită de Hristos să rostească ceva împotriva Ziditorului... Nu vă înșelati, Dumnezeu
nu se lasă batjocorit căci din cele ce ies din gura sa, fiecare va fi judecat; din cuvintele tale te va
îndreptăți și din cuvintele tale te va osândi".

De asemenea, sub stăpânirea lui Deciu, s-a poruncit creștinilor să mărturisească religia
închinătorilor la idoli și creștinii care au mărturisit și au jertfit idolilor, au primit un certificat scăpând
astfel de mucenicie. Dar nu numai aceștia s-au lepădat de Hristos, ci și cei care au dat bani închinătorilor
la idoli și au luat certificatul fără să se lepede de Hristos, asa numiții "libellus". Dar și pe acestia Biserica
noastră i-a considerat lepădați, căzuți.

Să ne amintim și de minunea săvârșită de Sfântul Teodor, care se prăznuiește în fiecare an în
sâmbăta din prima săptămână a Postului Mare: "Iulian Paravatul știind că poporul lui Hristos, mai cu
seamă în săptămâna întâi a Postului Mare, caută să se curățească și să se apropie mai mult de
Dumnezeu, a voit să-i spurce. De aceea a poruncit să pună în piață în acele zile mâncăruri spurcate cu
sângele jertfelor idolești. Dar Sfântul mucenic Teodor s-a arătat în vis lui Evdoxie, arhiepiscopul de
atunci al Constantinopolului, și descoperindu-i fapta împăratului, i-a poruncit să-i adune pe credincioși
dis-de-dimineață ca să-i împiedice să folosească acele mâncăruri spurcate. Iar lipsa hranei necesare să
o înlocuiască vremelnic prin colivă... În felul acesta scopul Paravatului a fost zădărnicit și poporul cel
credincios a fost păzit nespurcat...".
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Depărtarea de cele jertfite idolilor a fost rânduită printr-un canon al Sfintilor Apostoli: "Și
apostolii și preotii s-au adunat... (și au hotărât) să se ferească de cele jertfite idolilor și de desfrâu și de
(animale) sugrumate și de sânge" (Fp. Apostolilor 15, 6, 20).

�#$ �� � #�� ���� 5� �#$� ��(#! #$1�#�G #�<�G 6�" 51�#��G  F$1!#61 6� "�F8� /�� #�� !�"@��
�" $ YF" �����Y 6� #��1<�, �"�� �5�"�9 Y�� ? � 5$�!� /�����"�� �� 000G U� ? � 5�"� U�  �$���
#�1��$�Y, ����� �5�"�9 Y�� ? � 5$�!� 5�����# �� 000 5� A$�"�� U� ? � A#�� U�  �$��� 5� �#5,,,Y, �#$
#�@�� �5�"  F$1!#61 6� #��� "�F8� /��G �$�<3"6 �1 �� ? $ �A�"@� 2" A���� #����#, �#$ � #�� #�����#
��"� 2"U��1$�,

��!#� ���� �#$� 5$�!��� �A�"@�$�G "�!#� #����# �� �A�"@���, �� 5��61G #5# 5$�!�U�� �A�"@�$� U�
�� A#�� #F8�#�!1, �"�1 �$�"# "� 5$�!�U�� �A�"@�$�, ��#�$# �� 5 #�� A#�� 53�"� 5$�" !�"�"�G 6#$
"���$1@�# "� 5$�!�U�� �A�"@�$�,

�$�" �$!#$�G 6�#? ���G #"��8$�����G #��"�� �3"6 ���� 5� /�����"G 5� !3"1 �#� 5� A$�"��#
" #��$1 5$�" ��!/ ��� ���G "� �� �A�"@�U�� �8�#$ U�  �$��� 6� #� A#��,

Avem puterea Cinstitei Cruci, a simbolului sfânt, și harul dumnezeiesc al lui Hristos numai
atunci când ne îndestulăm cu Sfânta pecetluire a Botezului, prin care ne lepădăm de satana, ne unim cu
Hristos și primim sfânta pecetluire: "Pecetea darului Duhului Sfânt".

B$��� � �1 "� ��!�"�<� 5� � ��, �!�",

Sfântul Munte Athos

Chilia Tanaguda - Mănăstirea Cutlumus

Sâmbăta din prima săptămână a Postului Mare 1987

Cu multă durere și dragoste în Hristos

	 "#8�� �#����
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Iubitii nostri fii întru Domnul, har vouă de la Domnul Dumnezeu Atottiitorul.

Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, motivat de cele câte s-au scris, s-au auzit si s-au petrecut de
curând din pricina îngrijorării cauzate de Acordul Schengen si de votarea legii pentru Protejarea
individului la prelucrarea datelor cu caracter personal, studiind tema si având în vedere cuvintele
Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos: Dati Cezarului cele ce sunt ale Cezarului si lui
Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu" (Matei 22, 21), adresându-se credinciosilor săi fii, remarcă
următoarele:

Dând Cezarului cele ale Cezarului", Sfântul Sinod si împreună cu dânsul orice crestin constient
recunoaste că temele politicii externe si ale protectiei interne de care depind bunăstarea poporului nostru
în viata lui pământească sunt reglementate de către conducerea politică a Statului, care dă socoteală în
fata poporului si are obligatia de a se lupta pentru libertătile acestuia, pentru drepturile si progresul său.

In paralel însă, Sfântul Sinod, dar împreună cu dânsul orice cetătean elen, are, potrivit
Constitutiei, dreptul de a se interesa de exactitatea respectării drepturilor private si a celor obstesti
garantate constitutional. Astfel, Sfântul Sinod, cu convingerea că orice formulări oficiale pe o temă
necunoscută până acum (precum este si asa-numita îndosariere electronică"), nu sunt cu putintă a
acoperi toate datele necunoscute ale chestiunii, face apel către guvern si, în general, către conducerea
politică a tării noastre, de a lua în vedere în cadrul competentei si a responsabilitătii sale orice explicatii
legate de această temă. Iar în continuare să se îngrijească de o cât mai bună cu putintă protectie a
persoanei fată de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin proceduri legislative constitutionale si să
aducă îmbunătătirile cerute la recent votata lege.

�� ��!# ��� �"��8$��� �� # 5�������$��
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Sfântul Sinod doreste a remarca însă că, o dată cu Acordul Schengen si cu respectiva lege, a
revenit în actualitate tema lui Antihrist si a semnului său, despre care ne vorbeste Sfânta Carte a
Apocalipsei.

Pe tema aceasta, deoarece are legătură directă cu credinta crestină si cu mântuirea omului,
Sfântul Sinod este îndreptătit să declare către toate forurile punctele sale de vedere, dând �lui
Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu".

Asadar, cu tristete remarcăm că progresul civilizatiei în domeniul aplicatiilor electronice este
legat, din păcate, de numărul 666, care este utilizat drept cod numeric principal în tehnologia respectivă.
Acest număr este limpede mentionat în Sfânta Carte a Apocalipsei ca fiind numărul lui Antihrist. Despre
însemnătatea acestui număr s-au scris si s-au auzit multe opinii.

Biserica noastră primeste învătătura cum că Pecetea lui Hristos nu este un oarecare simbol
exterior care se poate impune oamenilor prin fortă si prin tiranie, ci este harul Sfântului Duh, pogorât
prin Sfintele Taine ale Botezului si Mirungerii numite �peceti ale lui Hristos", �o pecete adevărată,
luminată de Duhul", după cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog. Si pecetea lui Hristos o are si o
păstrează cel care mărturiseste că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume în trup si S-a
făcut om pentru mântuirea noastră. Iar o pecete care se impune cu forta si în mod tiranic nu este în stare
a face nelucrătoare puterea lui Hristos.

In acelasi fel, pecetea lui Antihrist, despre care vorbeste Apocalipsa, nu este un simbol extern
care se poate impune cu forta, peste voia si împotrivirea omului, ci este despărtirea voluntară de viata
harului Sfântului Duh prin lepădarea nesilită a credintei că Iisus este Fiul lui Dumnezeu si Mântuitorul
lumii. Pe această temă s-au scris însemnate studii de către sfinti clerici si întelepti dascăli de teologie.

��!1$�� 000

Insă numărul 666, potrivit celor mentionate despre el în Apocalipsă este consfintit ca număr al
lui Antihrist si, prin urmare, nu este cu putintă ca un crestin să nu fie interesat de introducerea
intentionată si sistematică a acestui număr în viata sa, si îndeosebi în viata poporului elen care este
aproape în totalitate crestin si ortodox, indiferent cât de constient îsi trăieste fiecare om credinta.

Desigur, este posibil si ca numărul 666 să fie un număr fără nici o importantă spirituală, asa cum
este când apare în numerotarea filelor unei cărti cu multe pagini, sau un număr dintr-un ordin de
înmatriculare. Insă ni se pare ciudat si contradictoriu, pe de o parte, ca tara noastră să aibă mândria
Pecetii lui Hristos, a credintei în Hristos si în Sfânta Treime, în numele căreia s-a votat si s-a consacrat
Constitutia sa, si a Sfintei Cruci care împodobeste în mod concret drapelul nostru, iar pe de altă parte să
acceptăm ca normă de stat o situatie socială care permite să votăm legi (pe orice temă si, mai mult, pe o
temă care are legătură directă cu omul si cu credinta sa în Hristos, cu constiinta sa) în care să fie
introduse subtil practici care presupun conformarea statului elen la sistemul electronic al cărui element
de bază va fi codul numeric 666. Nu constituie acesta un dispret al cuvântului lui Dumnezeu ? Nu este
provocare si scandal pentru poporul nostru crestin ortodox ?

Prevedem că protestele pe această temă vor fi numeroase. Si, din păcate, vor fi directionate de
cercuri care nu este cu putintă a fi supuse controlului Bisericii.
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Pentru aceasta, Sfântul Sinod se adresează Guvernului si lumii politice a tării noastre si consideră
potrivit:

a. A nu fi acceptat drept cod numeric al sistemelor electronice de stat pentru protectia persoanei
numărul 666. A se face respectate si a se aplica la acest punct repetatele asigurări oficiale ale factorilor
de conducere din diferite perioade de guvernare.

b. Să se facă o interventie la conducerea tărilor membre ale Uniunii Europene în care, chiar dacă
unele state s-au declarat laice", există însăsi tări crestine, cu politică crestină, si să se ceară oficial
înlocuirea numărului 666 în sistemul electronic central al Uniunii Europene cu oricare alt cod numeric.
Cu un atât de mare progres al electronicii, oare nu e posibil să înlocuiesti un cod numeric ?

c. Sub nici un motiv să nu se aplice drept cod numeric numărul 666 în noul sistem de identitate al
tării noastre, iar apartenenta religioasă să fie specificată obligatoriu între elementele înscrise pe noul tip
de buletin.

Dacă se insistă în aplicarea legii, nu se va naste oare opinia conform căreia folosirea acestui
număr nu este întâmplătoare ? Si că în spatele acestei utilizări se ascunde ceva suspect ?

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru progresul civilizatiei, pentru toate darurile lui Dumnezeu către
poporul nostru ortodox.

Dăm slavă lui Dumnezeu deoarece tara noastră este guvernată democratic, iar libertătile si
drepturile fiecărui individ sunt protejate de Constitutia tării si de acordurile internationale până într-atât
încât să fie respectate si considerate inviolabile chiar si drepturile individuale ale unei minorităti contrar
constiintei", fie si dacă acestea vin în vădită contradictie cu interesele majoritătii.

Exprimăm convingerea că poporul nostru va primi cu bunăvointă mesajul duhovnicesc si că, în
consecintă, conducerea politică responsabilă va face tot ce este mai bine pentru a nu provoca unei părti a
poporului nostru ortodox, dacă nu chiar întregii natiuni, probleme de constiintă.

După toate cele spuse si privind înainte către zilele Mântuitoarelor Patimi si ale învierii din morti
a Mântuitorului Hristos, dorim întregului popor ortodox grec a ajunge cu întelepciune Sfintele Pasti,
dăruindu-i binecuvântarea părintească a Bisericii si chemând asupra tuturor harul lui Dumnezeu si
nemărginita Sa milă.

Semnează Presedintele Sfântului Sinod,
Arhiepiscopul Greciei,

SERAFIM,
urmat de semnăturile celorlalti membri ai Sfântului Sinod
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Versiune printabila Trimite articol Feed
Categorie: Tehnologie

"Si ea ii sileste pe toti, pe cei mici si pe cei mari, si pe cei bogati si pe cei saraci, si pe cei slobozi
si pe cei robi, ca sa-si puna semn pe mana lor cea dreapta sau pe frunte. Incat nimeni sa nu poata
cumpara sau vinde, decat numai cel ce are semnul, adica numele fiarei, sau numarul numelui fiarei. Aici
este intelepciunea. Cine are pricepere sa socoteasca numarul fiarei; caci este numar de om. Si numarul ei
este sase sute saizeci si sase." (Capitolul 13, Alineatele 16-18, Apocalipsa dupa Sf. Ioan)
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Aceste randuri regasite in Apocalipsa dupa Ioan au declansat dezbateri aprinse in inima
crestinismului dupa ce o companie americana de hardware din Florida a anuntat lansarea unui nou
produs: Verichip. Stim ca acest subiect suna precum o stire de tabloid, dar echipa PC World va asigura
ca Verichip reprezinta o problema de discutie serioasa, despre care veti afla informatii, nu opinii. De
aceea, articolul nostru este impartit in doua capitole: "Verichip - Tehnologia" si "Verichip -
Controverse". Sa aflam mai intai ce inseamna de fapt Verichip.

��$��8�5 ( ��8" � F�#
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Verichip este un dispozitiv implantabil in oameni bazat pe tehnologie RFID (radio frequency

identification) oferit de corporatia Verichip, subsidiara a Applied Digital Solutions din Delray Beach,
Florida. Cipul poate fi atasat si la un ceas sau la orice bijuterie pentru a putea fi inlaturat daca este
nevoie.

Verichip este, inainte de toate, primul microcip RFID implantabil in oameni aprobat de
Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din S.U.A. in 2002. Aproape de doua ori mai
mare decat un bob de orez, dispozitivul este implantat in general in mana dreapta si, odata scanat la o
anume frecventa, Verichip raspunde cu un numar unic de 16 cifre care se coreleaza cu informatiile
(identitatea, fisa medicala etc.) despre utilizator prezente intr-o baza de date. Inserarea cipului se face
prin anestezie locala si injectare, acesta devenind invizibil ochiului uman odata ce a fost implantat.
Procesul poate fi facut usor chiar de un simplu medic de familie.

�� ���� �L�� 4$#6� (A$�(_��"�\ �6�"��A��#�� "7H
Identificarea prin frecvente radio este o metoda automata de identificare care se bazeaza pe

stocarea si recuperarea datelor folosind dispozitive numite "etichete RFID" sau transmitatoare. O
"eticheta RFID" este un obiect folosit pentru a fi atasat la un obiect, animal sau om pentru a il identifica
prin unde radio. Cipurile RFID contin cipuri de silicon si antene. "Etichetele" pasive nu au nevoie de
sursa de energie interna, spre deosebire de cele active.

Etichetele RFID active pot fi folosite ca senzori ieftini de transmitere telemetrica la o statie
centrala. Aplicatiile tagometriei ar putea include "santinele" de verificare a conditiilor de circulare pe un
drum, a conditiilor atmosferice sau a nivelului de zgomot produs, etc. In numarul PC World din
septembrie 2006 gasiti un articol legat de una dintre aplicarile de succes ale tehnologiilor telemetrice
chiar de catre o echipa de studenti romani.

��� $���� ?�$��8�5
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Ideea de recunoastere prin frecventa radio poate fi localizata in sistemul folosit de Aliati in Al

Doilea Razboi Mondial pentru a-si diferentia trupele de inamici pe radar. Tehnologia a fost imbunatatita
in urmatorii 30 de ani, iar la inceputul anilor '80, in Laboratorul National din Los Alamos, New Mexico,
au fost injectate transmitatoare pentru a supraveghea animalele din ferme.

La mijlocul anilor '90 forme tehnologice RFID au inceput sa fie folosite pentru accesul in cladiri
si la vami. Ideea de a introduce cip-uri in oameni a devenit astfel doar o chestiune de timp si de context.

In 2000, un chirurg din New Jersey pe nume Richard Seelig era foarte interesat de beneficiile
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medicale ale implantarii de cipuri in oameni si a luat legatura cu
singura companie de tehnologie a securitatii din S.U.A. care folosea
microcipuri insa pentru animale, Applied Digital Solutions.

In februarie 2001 Seelig a facut o prezentare prin care
argumenta beneficiile rezultate din implantarea cipului in oameni

insa ADS a respins ideea. Fiind in New York pe 11 septembrie, Seelig a observat cum pompierii isi
lipeau hartii cu numere pe piept pentru a fi identificati daca ramaneau sub daramaturi. La cinci zile de la
atentatul din 11 septembrie 2001 Seelig si-a injectat doua cipuri, unul in sold si altul in mana, dupa care
a anuntat in noiembrie 2001 compania ADS.

Desi reactia a fost una de soc la inceput, doctorul a reusit sa ii convinga pe cei de la ADS sa
promoveze ideea. In decembrie 2001 a fost creat un subsidiar al acesteia, numit Verichip Corp.
specializat doar in construirea si comercializarea cipului. Un tanar geniu de 14 ani, calificat ca inginer de
sisteme la 12 ani de catre Microsoft, pe nume Derek Jacobs, a vazut o stire despre cip la televizor si si-a
convins familia sa isi implanteze cipul. Motivul a constituit in primul rand suma de afectiuni grave pe
care le avea tatal copilului, Jeffrey Jacobs. Injectarea familiei botezate de mass-media "The Chipsons" a
fost transmisa live de NBC la Today Show pe 10 mai 2002. Evenimentul a adus foarte multa publicitate
companiei ADS si mii de oameni voiau sa li se implanteze cipul, dar a sesizat si Administratia de
Mancare si Medicina (FDA). Reactia comunitatilor crestine a fost doar o chestiune de timp, cipul fiind
identificat cu "semnul fiarei" descris in profetiile din Apocalipsa dupa Ioan.

ADS a intampinat grave probleme financiare si a fost la un pas de faliment. Presedintele
VeriChip, Richard Sullivan a fost inlocuit de fostul CEO al firmei-mama, Scott Silverman, care si-a
inceput mandatul cu un prim gest de sustinere a companiei: si-a implantat un cip. Mai multi angajati si-

au urmat liderul, iar VeriChip Corp. a ajuns sa foloseasca cipul pentru
securitate, pentru a trece de mai multe usi fara eforturi mari.

Desi VeriChip nu inregistra cifre de afaceri prea mari, publicitatea (pozitiva si
negativa deopotriva) de care avea parte a facut ca intr-un club de lux din
Barcelona sa fie folosite cipurile. In aprilie 2004, clubul Baja Beach a initiat
un serviciu de implantare a cipurilor pentru sectorul de VIP-uri al clubului si
acest demers a avut succes, invitatii de elita intrand si platind printr-o simpla
scanare a mainii drepte. "Trend-ul" a fost urmat de un club din Rotterdam la
scurta vreme. Trei luni mai tarziu, Procurorul General al Mexicului, Rafael
Macedo de la Concha, impreuna cu alti 18 angajati, si-au implantat cipuri
VeriChip pentru securitate sporita, mai ales impotriva rapirilor frecvente.
Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SU.A. a aprobat in
cele din urma cipul pe 13 octombrie 2006. Dupa alte cinci luni, Centrul
Medical Beth Israel Deaconess din Boston si modernul Centru Medical al

Universitatii Hackensack din New Jersey au imbratisat noua tehnologie.

�$�<�"�
Chestionat de sustinatori ai libertatii individuale, de comunitatea crestina si de o parte a mass-

media, CEO-ul Scott Silverman a afirmat ca VeriChip accentueaza confidentialitatea si VeriChip nu ar
folosi cu nimic hackerilor. "Cum ti se fura de fapt datele? Prin 'praful digitalÕ lasat pe Internet. Daca ai
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informatiile inserate in organism, in siguranta si ferite, sansele ca cineva sa aiba acces la ele sunt mai
mici, nu mai mari." Un reprezentant administrativ al statului Wisonsin a propus chiar o lege prin care sa
se interzica implantarea coercitiva. "Daca cineva vrea sa isi bage un cip in mana, nu are decat. Dar eu nu
cred ca vreti ca angajatorul dumneavoastra sa stie si cand va usurati."

Intrebat de VeriChip, pionierul in tehnologii RFID, Jeremy Landt, a spus ca tehnologia mai are
destul de evoluat pana sa fie aplicata cu succes. "Iti trebuie implementare si trebuie sa te ocupi de
aspectele legale" a declarat acesta.

In prezent, VeriChip urmareste o fructificare a actiunilor la bursa Nasdaq si negociaza cu agentii
guvernamentale, cu armata S.U.A. si cu Departamentul de Securitate Interna pentru a introduce cipurile
de verificare. In mai 2006, Scott Silverman a declarat ca exista posibilitatea introducerii cipurilor in
imigrantii veniti sa lucreze in Statele Unite.

In sectorul privat, VeriChip a dezvoltat Sistemul de Identificare a Pacientilor VeriMed pentru
mai multe spitale din S.U.A. Din ianuarie 2006, 68 de spitale americane au anuntat ca vor aplica solutia
Verichip pentru sectiile lor de urgente. Unele dintre ele au renuntat insa la idee datorita problemelor de
confidentialitate si refuzului comunitatii. Pe 10 februarie 2006, o companie de supraveghere din
Cincinnati a devenit prima care foloseste Verichip pentru accesul la centrul sau de date.

�����<#$� #�� ?�$��8�5
Iata cateva domenii in care poate fi "implantata" tehnologia VeriChip:
* pentru varstnici - sa nu se rataceasca sau sa pateasca ceva
* pentru nou-nascuti - sa nu fie incurcati sau rapiti din maternitate
* pentru scolile publice - ca parte a sistemului public - vaccinuri, supravegherea copiilor, securitate
* bolnavi cu afectiuni grave (Alzheimer) sau bolnavi psihici
* detinuti
* soldati - identificare, GPS tracking
* populatie generala - informatii de identificare, cont bancar, asigurare medicala, date personale, etc.

La inceputul articolului ati citit cum este implantat VeriChip. Sa aflam totusi la ce foloseste.
Fiind capabil sa stocheze un paragraf de informatii, care poate fi citi printr-un scanner exterior apropiat
de piele, VeriChip poate fi folosit cu succes pentru a identifica hardware medical implantat, precum
pacemaker-ul, valvele inimii, tije artificiale si pompe interne de diverse tipuri. Versiuni viitoare ale
cipului vor permite adaugarea unor informatii aditionale sau chiar rescrierea celor vechi.

Cipul mai poate fi folosit si pentru situatii de urgenta sau de catre soldati si spioni. Sa ne
imaginam insa un sistem in care identificarea cipului se poate face pe o raza de 100 de metri. E adevarat
ca pedofilii eliberati din inchisoare nu ar avea acces in perimetrul unei insitutii scolare, insa se pot face
si grave confuzii.

Cipul poate, de asemenea, elimina costurile de productie a unor mijloace de indentificare precum
scanarea digitala sau retinara, ba chiar ar putea fi folosit ca un certificat de identitate la nasterea
copiilor.

Daca articolul de fata nu vi se pare suficient, pentru a va informa despre VeriChip, puteti accesa
site-ul companiei, de unde veti afla care este exact intreaga oferta de sisteme tehnologice bazate pe cip.

http://www.verichipcorp.com/


65

In interiorul echipei PC World parerile cu privire la VeriChip
sunt impartite, insa acesta este principalul motiv pentru care vom incerca
sa va prezentam cat mai obiectiv tehnologia propusa de Applied Digital

Solutions.

Mai departe, dupa ce v-ati informat cu privire la trasaturile si
utilizarile VeriChip, veti putea citi despre controversele majore legate de
acest produs.
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In ciuda tehnologiei remarcabile si a aplicatiilor benefice, in special in sectorul medical, VeriChip a
atras o gramada de adversari si controverse, atat printre avocatii vietii private si securitatii, cat si din
zona religioasa. In cele ce urmeaza voi incerca sa prezint cateva dintre aceste opinii si cat de intemeiate
sunt ele.
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Sustinatorii vietii private au protestat impotriva VeriChip, avertizand in privinta unui potential

abuz si denuntand aceste dispozitive RFID ca fiind "spychip-uri" (cipuri spion). Principala ingrijorare
este ca guvernul ar putea monitoriza viata unei anumite persoane impotriva vointei acesteia, asa cum fac
guvernele din Statele Unite si Europa prin intermediul telefoanelor mobile, a "cutiilor negre" din masini
si a camerelor video de monitorizare.

Cu toate acestea, parte a fi o falsa premiza intrucat VeriChip are o raza de acoperire destul de
mica si poate fi citit cand cititorul este tinut aproape de locul unde este inserat cipul.

"Cipurile spion" este un termen pe care promotorii RFID-lui il considera peiorativ si inflamator
pentru a descrie aceste microcipuri. Avocatii vietii private si liberalii civili folosesc acest termen pentru
ca exprima ceea ce ei considera a fi potentialele pericole ale tehnologiei.

Termenul de "spy chips" a fost promovat mai ales de avocata infocata a vietii private, Katherine
Albrecht, si fondatoarea CASPIAN (Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering).
Mai tarziu, ea si Directorul de Coumincare al CASPIAN, Liz McIntyre, l-au folosit intr-un singur cuvant
si au lansat site-ul Web anti-RFID www.spychips.com. Ele au scris si o carte intitulata "Spychips: How
Major Corporations and Government Plan to Track Your Every Move with RFID". In aceasta lucrare,
ele descriu RFID ca pe "o tehnologie care foloseste mici cipuri de computer - unele mai mici decat un
graunte de nisip - pentru a urmari obiecte de la distanta...Am botezat aceste mici dispozitive 'cipuri
spionÕ din cauza potentialului lor de supraveghere".

Cartea lor descrie lumea RFID planuita de corporatii globale precum Wal-Mart, Procter &
Gamble, sau chiar agentii guvernamentale precum Serviciul Postal American.

Oponentii RFID si-au exprimat ingrijorarea privind cipurile implantabile la oameni denumite
"VeriChip", create de Applied Digital Solutions - si despre care ati putut citi in paginile anterioare.

L�$��� 6� �6�"���#��H
Tot aparatorii vietii private cred ca informatiile continute intr-un cip pot fi usor furate, asa ca

stocarea datelor private pe el sunt un risc pentru furtul de identitate. Din nou, acest lucru pare greu de
crezut. Microcipul implantabil la oameni contine doar un numar de identificare electronic unic, format
din 16 cifre. Acest numar unic se presupune ca este folosit pentru accesarea informatiilor medicale
personale intr-o baza de date protejata prin parole sau pentru permiterea accesului intr-o zona de
maxima securitate. Cei de la VeriChip sustin ca nu contine altceva in afara acestui numar din 16 cifre.

Accesibil de catre oricine? Microcipul RFID implantabil la oameni produs de VeriChip nu are
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capabilitati de a oferi asemenea servicii din moment ce nu are suport GPS integrat sau pentru
comunicatii wireless pe distante mari. Este doar un microcip RFID pasiv ce contine acel numar de 16
cifre si care poate fi citit doar de un cititor VeriChip tinut destul de aproape de locul unde este inserat
cipul. Este proiectat, asadar, pentru aplicatii in-room precum identificarea rapida si sigura a unui pacient,
oferita de VeriMed, si nu poate fi folosita pentru a monitoriza, pentru a preveni rapiri etc.

� #!"� A�$�����
Previzibil sau nu, si reprezentantii bisericii s-au opus acestui dispozitiv, speculand ca ar putea fi

implinirea unei profetii cum ca fiecare om va fi marcat pentru identificare de un guvern corupt, condus
de Antihrist. Acesta este unul dintre cele mai faimoase pasaje al Apocalipsei dupa Ioan. In capitolul 13,

alineatele 16-18, Sfantul Ioan Teologul spune:

"Si ea ii sileste pe toti, pe cei mici si pe cei mari, si pe cei bogati si pe
cei saraci, si pe cei slobozi si pe cei robi, ca sa-si puna semn pe mana
lor cea dreapta sau pe frunte. Incat nimeni sa nu poata cumpara sau
vinde, decat numai cel ce are semnul, adica numele fiarei, sau numarul
numelui fiarei. Aici este intelepciunea. Cine are pricepere sa socoteasca
numarul fiarei; caci este numar de om. Si numarul ei este sase sute
saizeci si sase."

Albrecht si McIntyre, pe care le-am pomenit mai sus, abordeaza si
aceste aspecte intr-o continuare a cartii "Spychips", intitulata "The

Spychips Threat: Why Christians Should Resist RFID and Electronic Surveillance." Conform unor
articole din presa americana, s-au raportat cazuri de cipuri implantate in mana dreapta, dar nu este si
cazul VeriChip.

Microcipurile RFID sunt inserate in bratele anumitor persoane cu scopul de a face mai rapida
identificarea de zi cu zi (precum logarea la un computer) si nu au legatura directa cu VeriChip. Mai mult,
se pare ca aceste microcipuri nu au primit autorizatiile de functionare din partea organismelor de
reglementare americane. Cipurile VeriChip sunt implantate, de obicei, in tricepsul drept.

�� �� 5 !�6��#�G 6#$,,, ���1"1� �

Interferente cu echipamente electronice, incompatibilitati MRI (sisteme de scanare cu rezonanta
magnetica), reactie adversa a tesutului si migrarea particulei implantate sunt doar cateva dintre
potentialele riscuri asociate cu implantul de VeriChip care apar intr-un raport al institutiei americane
FDA (Food and Drug Administration).

"Pentru un dispozitiv care se presupune ca ajuta pacientii, VeriChip are serioase probleme in
acest sens", spune Katherine Albrecht, fondatoare a CASPIAN. "Nementionand aceasta informatie in
materialele de presa, companiile care promoveaza VeriChip au colorat o imagine destul de roz a acestui
produs care i-ar putea insela pe consumatori sa creada ca aceste dispozitive sunt complet sigure".

Albrecht spune ca incompatibilitatea MRI este probabil cea mai serioasa problema. Un sistem
MRI foloseste campuri magnetice cuplate cu campuri de frecvente radio. Conform FDA, "in
implanturile de metal conductor pot fi indusi curenti electrici" care pot cauza "arsuri severe pacientilor".

"Pacientii care se gandesc sa-si implanteze un VeriChip trebuie sa stie aceste lucruri", spune
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Albrecht. 	#� !���G 5� �#"F# $����$��� ��F#�� 6� �#"#�#��G L�� !�"�� "�#<# �� $����$���
Y� !5$ !���$�� ����$��#��� �"A $!#���� $Y 5$�"�$� #��� 5$ /��!�, Implantul de VeriChip ID, de
dimensiunea unui bob de orez, foloseste unde radio pentru a transmite informatii medicale si financiare
catre dispozitivele de citire. Exista riscul ca aceste transmisii sa fie interceptate sau copiate de altii sau
ca dispozitivele sa fie folosite pentru a urmari miscarile sau locatia unei persoane.

YOdată ce ai acest cip, poți fi identificat prin cititoarele cu acces la portal fără știrea taY,
spune Albrecht referindu-se la un cititor de VeriChip vândut de companii precum FindMe. "Acest
potențial de monitorizare, cuplat cu riscurile pentru sănătate ale VeriChip fac din acest dispozitiv o
alegere cât se poate de proastă pentru pacienții care caută siguranță și securitate."

��<�6�"@�� 6� 5� "��

Controversele privind acest cip au dat naștere și la adevărate campanii "anti" susținute online.
Unul dintre cele mai cunoscute grupuri care militează împotriva VeriChip este cel care întreține site-ul
www.wethepeoplewillnotbechipped.com sau www.noverichipinside.com .

Pe lângă faptul că monitorizează tot ce se întâmplă și cum evoluează campania de implanturi cu
cipuri VeriChip, această comunitate întreține și un grup pe MySpace, publica filme "propagandiste" pe
YouTube si Google Video, iar mai nou caută artiști și muzicieni care să contribuie la un CD compilație
bazat pe temele Orwelliene împotriva "sclavagismului" și companiilor uzurpătoare.

�$�<�� ��� $ 6� �# `� �8� �� 5�� ;��� " � /� �8�55�6 ( � ��$��8�5 �"��6�G Y�� /#<�#<1 5�
A#5��� �$�A��#/�� �1 6$�5��$��� �!#"� �"#���"#/��� #��  !���� ��"� #/� ���� U� "� 5 � A� 6�?#� $�<#��G
"��� 5�$?�$����, ��#@# �!#"1 "� 5 #�� A� 6�F$#6#�1G ��/ "��� A $!1G �# �" "�!1$ 6� ��5 �L�� 6�"
)0 ��A$�G �"�$ 6�� ��/ 5����G �" "��� ��$��!��#"@1, � #$ �"�"6�("� 5���! �$�!��� �" !��#N
5���$"�� �#�$� ��$��8�5 ��! �1  #!�"�� "� ? $ �1 #�/# ��5�$��".
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Dar cât de fezabilă este o astfel de idee, care pentru unii e
dezumanizantă şi chiar periculoasă?

Căutând cu frenezie printre ruinele lui World Trade Center, echipele de
salvare au înfruntat ele înşile moartea.

Mulţi din pompieri au plătit atunci cu viaţa. Cu grinzile şi planşeele
care se surpau unele după altele, unii dintre ei au apucat să-şi scrie pe braţ numărul de pe legitimaţia de
muncă, în caz că ar fi trebuit să fie scoşi la rândul lor dintre dărâmături.

Câteva zile mai târziu, un medic chirurg din New Jersey, Richard
Seelig, şi-a injectat două chipuri miniaturale, care conţineau un număr
unic, prin care ar fi putut fi identificat

"Mi-am implantat chipurile din două motive", spune el, "unul - am vrut
să pun în evidenţă eficienţa metodei şi am dorit totodată să demonstrez
că nu crează nici un fel de stare de discomfort, e ca şi cum nu le-ai
avea."

Dar de unde i-a venit ideea de a introduce în corpul cuiva aceste
dispozitive, de mărimea unor boabe de orez, supranumite şi Verichip?

"Practic chirurgia de mai bine de 20 de ani, şi în toată această perioadă am dat nu o dată peste pacienţi
care nu erau în stare să-şi aducă aminte de date vitale privind starea lor de sănătate, ceea ce provocă
întârzieri foarte neplăcute. Mi-am pus atunci problema dacă nu puteam dispune de un dispozitiv care să
conţină toate aceste informaţii", spune el.

Doctorul Richard Seelig afirmă că începuse să pună la punct chipul cu mai bine de un an înaintea
atacurilor de la 11 septembrie.

Pompierii au căutat cu frenezie
în ruinele World Trade Center

Verichip este un microprocesor
care ar putea fi injectat în
braţul unei persoane

http://verichip.xhost.ro/index.html
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Pe lângă faptul de a fi chirug, medicul american are un hobby -
identificarea cu ajutorul frecvenţei radio. Până aici, nimic nou, deoarece
tehnologia era utilizată de decenii.

În cel de-al doilea război mondial, forţele aeriene britanice au recurs la
ea ca să stabilească dacă un avion care se apropia era aliat sau inamic.

Tehnologia avea să fie perfecţionată constant, astfel încât prin anii 80,
un grup de cercetători americani au reuşit să creeze un dispozitiv
constând într-un tub minuscul de sticlă, conţinând un transmiţător.
Tubul era injectat unor animale, astfel încât să le poată fi urmărit traseul
în habitatul natural.

De aici şi până la aplicabilitatea sa la oameni nu mai era decât un pas.

De ce nu s-ar utiliza astfel de implante în cazul bolavilor, cum ar fi
epilepticicii sau diabeticii, şi la care este vital accesul rapid la dosarul
medical?

Ideea se pare că începe să prindă. Printre entuziaşti se numără doctorul
John Halamka, de la prestigioasa Şcoală de medicină a Universităţii
Harvard. Camera de urgenţă a spitalului unde lucrează a fost dotată cu
un scanner special care citeşte chipul:

Implantarea chipului nu are nici un fel de efecte secundare. Eficacitatea
sa s-a dovedit bună. Aşa că am mulţimirea că, în caz că mi s-ar
întâmpla ceva într-un accident, voi putea fi identificat, spune el.

Însă ideea implantării unui Verichip nu stârneşte nici pe departe un entuziasm unanim.

Katherine Albrecht, un analist în privinţa drepturilor consumatorilor e
extrem de sceptică.

"E o tehnologie care mie îmi provoacă frică", spune ea.

"E ceva dezumanizant - ideea că o să încetez să mai fiu o persoană
spirituală, care trăieşte, respiră, şi voi fi redusă la un număr - un număr
care îşi face apoi drum în bazele de date, care hălăduieşte apoi undeva
pe Internet, în fine, e ca şi cum aş deveni o simplă piesă de inventar",
spune ea.

Marea primejdie, adaugă ea, este că va fi foarte uşor pentru cineva să-şi fure identitatea, cu un simplu
scanner, disimulat, care-ţi citeşte rapid toate informaţiile conţinute în chip.

Datele pot fi apoi introduse într-un alt chip, şi va fi astfel foarte uşor să-ţi asumi identitatea altuia.

Verichip este de mărimea unui
bob de orez

Într-o plăcuţă de siliciu tot ce
ai fost rămâne îngheţat într-un
număr

E o tehnologie care mie îmi
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Alţii însă n-au astfel de scrupule şi îl folosesc unde te-ai aştepta mai
puţin.

La clubul Baja Beach, din Rotterdam, în salonul special, pentru VIP-uri,
accesul este restricţionat la clienţii obişnuiţi şi mai ales la cei cu dare de mână.

Ca să nu mai stea la rând, unii clienţi au hotărât de bună voie să-şi implanteze un Verichip şi se supun
unui simplu scan, la intrare.

Şi, mai mult, clienţii nu trebuie să mai poarte grija portofelului, deoarece chipul e în acelaşi timp o carte
de credit, cu care pot achita consumaţia.

Nimeni nu poate ştie cât de mult se va răspândi noul sistem. Pentru
mulţi, mai ales creştinii evanghelici, ideea de implantare a unui chip cu
un număr nu e altceva decât întruchiparea semnului fiarei de care
vorbeşte Apocalipsa.

Şi parcă aduce cu acele filme SF, unde eşti un simplu număr, strivit
între roţile dinţate ale unui stat totalitar.

Şi nici nu pune la adăpost, nici de accidente şi nici de atentate teroriste.

Doar că undeva, într-o plăcuţă de siliciu, tot ce ai fost, rămâne îngheţat
într-un număr.

Xx
http://www.chip.ro/stiri/hardware/verichip_-_un_chip_pentru_oameni/915

VeriChip - un chip pentru... oameni

Laura Bularca, 28 februarie 2002 16:32
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Datorită vitezei ametitoare cu care avansează tehnologia, astăzi o astfel de stire nu ar mai surprinde pe
multi. Din fericire pentru cei neinteresati, nu acesta este subiectul textului de fată. VeriChip nu a apărut
foarte recent, ci anul trecut în decembrie. Acesta este un chip de identificare miniaturizat, destinat
implementării în organisme umane si utilizabil în numeroase domenii (de exemplu, medicină sau chiar
securitate).
De o lungime de 12 milimetri, respectiv lătime de 1.2 milimetri, VeriChip este un dispozitiv care se
bazează pe frecvente radio. Fiecare astfel de cip contine un număr unic de identificare si alte date de
importantă critică. Folosind un scanner extern, se transmit semnale radio care pot trece prin tesuturile
umane. Ajunse la cipul implantat, îl „trezesc", cerându-i diferite informatii. VeriChip comunică la rândul
lui tot prin frecvente radio. Scannerul afisează apoi numărul de identificare si datele cerute. Cercetările
au ajuns atât de departe, încât acele informatii continute în utilizator pot fi transmise direct prin celular

provoacă frică.

Katherine Albrecht

Microprocesorul poate fi
injectat în braţul unei persoane

http://www.chip.ro/stiri/hardware/verichip_-_un_chip_pentru_oameni/915
http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/45/6/1/32/%21hash=59595334;h4r=2176766530;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=874/14786_5?
http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/45/6/1/32/%21hash=59595334;h4r=2176780610;p4r=305460856;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=571/15255_5?
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sau Internet. Introducerea chipului nu este dificilă, ci cere doar o anestezie locală.
Totusi, nici până în ziua de azi VeriChip nu a primit acreditare de la guvernul american. Numeroase
întrebări de ordin etic, religios si medical se ridică în calea companiei din Florida, Applied Digital
Solutions. Unele grupări religioase au numit minusculul dispozitiv chiar „semnul bestiei", considerându-
l un marcaj pe care omenirea va trebui să îl poarte chiar înaintea marelui sfârsit. Mai mult, unii oameni
se tem că aprobarea oficială a unui astfel de chip ar însemna sfârsitul intimitătii personale si dacă de
gândim la proiectul Carnivore al FBI nici nu sunt departe. Chiar dacă datele continute în VeriChip pot fi
citite doar de anumite dispozitive (în spetă, un scanner special), deci nimeni nu ar fi nevoit să îsi
destăinuie asa-zisele secrete fără propriul consimtământ, unii se tem că dispozitivul ar putea fi folosit si
la altceva decât ceea ce deja se stie (un fel de control din „interior" detinut de organizatiile care conduc
lumea). Totusi, există si motive care pledează în favoarea chipului. Acesta ar putea fi de un real folos în
medicină, nu numai pentru a stoca informatii cruciale asupra stării fizice a unei persoane, ci si la diferite
tratamente. Deja există o persoană care a făcut toate demersurile posibile pentru a fi primul care poartă
acest chip. Motivul îndrăznetului pionier este faptul că suferă de alergii grave, care în general sunt greu
dectectabile de personalul medical. Dacă toate informatiile privitoare la antecedentele medicale le-ar
purta la loc sigur, în VeriChip, de fiecare dată când ar fi controlat de un doctor ar putea oferi toate aceste
date deseori cruciale în aplicarea unui tratament.
(LS)
Xx
http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=117161
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Posted by: Paul Dorneanu on 2007-09-11 09:44:32
Source: The Ottawa Citizen

Implanturile cauzează cancer
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Acţiunile corporaţiei VeriChip au plonjat cu până la 14 la sută ieri după apariţia unui raport care arată că
microcipurile implantate în şobolani cauzează cancer.

Aceasta este cel mai mare declin pentru compania din Florida de când a fost listată anul trecut la bursă.

Associated Press a raportat un studiu din 1996 care descoperise legături cu cancerul. S-a spus că nu era
clar dacă regulatorii SUA vor considera studiul înainte de aprobarea utilizării cipurilor în oameni.

VeriChip a declarat că studiile au arătat că cipurile implantate sunt sigure pentru oameni, cât şi pentru
milioanele de animale de casă care le-au primit ca dispozitive de identificare.

http://www.infocon.ro/stiri/user/dorneanu.html
http://www.canada.com/ottawacitizen/news/story.html?id=e0a8eaa2-16bb-4948-9b02-b049b87f5782&k=64089
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MICROCIPURILE – BUNE INTENȚII SAU

INSTRUMENTE DE CONTROL?

http://ro.altermedia.info/noua-ordine-mondiala/microcipurile-bune-intentii-sau-sau-instrumente-de-
control_1663.html

Peter G

Pär Ström, Big Brother Bulletin, Nr 9, 2004

	��$ ��5�$� �!5�#"�#�� �"�� "�!X$ 6� )0& 6� A�"��� "#$� 6�"
	����

�� ���� iulie a acestui an, Rafael Macedo de la Concha, procurorul general al Mexicului, a comunicat
public faptul cã a acceptat sã i se introduca, prin implant in brat, un microcip. Aceeasi operatie a fost
efectuatã si pe 160 dintre functionarii institutiei amintite, toti voluntari. Scopul declarat era împiedica
pãtrunderea altor persoane în anumite zone de restrictie si protejarea bazelor de date secrete. În plus,
sustinea procurorul general, posesorul poate fi pozitionat geografic în caz de rãpire.

Microcipul folosit în acest caz, VeriChip, este un component electronic de tipul RFID (Radio Frequency
IDentification). Mic cît un bob de orez, este inoculat printr-o operatiune simplã, ce se aseamãnã unei
vaccinãri. VeriChip poate fi citit la o distantã de 10 cm de cãtre un aparat special –un scanner. Un astfel
de scaner va fi montat la usa de la intrarea în noul sediul al institutiei, va ”citi” cipurile persoanelor ïn
trecere si va deschide usa numai celor care au dreptul de acces în clãdire. În acelasi mod, computerele
vor fi dotate cu scanere, astfel încît bazele de date sa poata fi accesate numai de persoanele îndreptãtite.

Conform unor surse media, autoritãtile mexicane intentioneaza ca, în faza urmãtoare, sã repete
implanturile pe membri ai cancelariei prezidentiale si pe ofiteri superiori. Costul unui implant este de
150$.

http://ro.altermedia.info/noua-ordine-mondiala/microcipurile-bune-intentii-sau-sau-instrumente-de-control_1663.html
http://ro.altermedia.info/noua-ordine-mondiala/microcipurile-bune-intentii-sau-sau-instrumente-de-control_1663.html
mailto:pg@prolife.net
http://www.msnbc.msn.com/id/5439055/
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Producãtorul VeriChip este compania americanã
VeriChip Corp, detinutã în întregime de societatea Applied Digital Solutions. Firma
producatoare ”vede” o lume în care toti oamenii sunt ”dotati” cu microcipuri, iar scanere existã
pretutindeni. Automobilul porneste numai dacã soferul are un microcip corespunzãtor în corp; la
supermarket poti plati doar întinzînd bratul spre scaner; in mijloacele de transport in comun te poti sui
doar platind biletul in acelasi mod etc.

Pînã acum însã, le-a mers destul de prost cu traducerea visului in viata. Conform declaratiilor Angelei
Fulcher, vicepresedinte al companiei, firma a vîndut doar cca 7.000 microcipuri, din care se estimeaza
cã numai 1.000 au fost implantate unor oameni.

Pare ciudatã afirmatia procurorului general mexican referitoare la localizarea in caz de rapire. Astfel de
circuite pasive RFID nu au in mod obisnuit o razã de actiune mai mare de 2 m, si chiar VeriChip indicã
o razã de numai 10 cm. În plus, este greu de crezut cã eventualii rãpitori ar instala scanere lîngã
victimele lor. Adevarul este ca mass-media a confundat, voit sau nu, douã tipuri diferite de implanturi
electronice. Aceeasi firmã fabricã si un alt microcip contra rãpirilor, dar despre acesta se vorbeste mult
mai putin.

In primavara lui 2003 s-a dat publicitatii o stire despre crearea unui microcip ce permite pozitionarea
geograficã bazatã pe sistemul GPS si comunicare cu reteaua telefonicã obisnuitã. Cu ajutorul
pozitionãrii GPS, microcipul ”stie” unde se aflã posesorul, iar aceastã informatie este transmisã continuu
la un receptor, prin reteaua de telefonie celularã.

Aparatul îsi procurã energia de care nevoie din miscãrile musculare si nu are deci nevoie de baterie, iar
antena este special conceputã sã poatã receptiona si emite unde radio prin carne si sînge.

Unii experti pun sub semnul întrebãrii eficacitatea microcipului în caz de rãpire (rãpitorii pot cãuta
componenta electronica si o pot îndepãrta, chiar si prin amputare).

Aceastã tehnologie are insa, în afara avantajelor prezentate de producãtor, si o seamã de riscuri. Spre
exemplu, cine poate garanta ca nu va fi utilizata în scopuri politienesti, impotriva adversarilor politici,
ori pentru diferite forme de control si supraveghere? O lume de oameni ”amprentati electronic” ar fi
conjuncturã excelentã pentru Big Brother.

Peter G

Xx

http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html
http://www.adsx.com/
mailto:pg@prolife.net


75

http://www.chip.ro/stiri/diverse/verichip_in_legalitate/2414

VeriChip în legalitate

Laura Bularca, 29 octombrie 2002 17:55

� #�� ?1 !#� #!�"���� A#5��� �1 #��! #5$ ��!#��?  5� ��"� 6� <��� ?1 5$�<�"�#! ��$��8�5G �" ��5
6� 6�!�"���"� !�"�#��$#�� �#$� �� �!5�#"��#<1 ��/���#"#�,

În principiu, VeriChip poate stoca orice fel de informatii legate de persoana care îl poartă, de la
anamneza medicală si până la datele de identificare înscrise pe o carte de identitate. Cipul a iscat însă
numeroase discutii si revolte atât în rândul organizatiilor care protejează drepturile omului, cât si în
rândul bisericii, care îl caracteriza ca fiind „semnul bestiei". Aceste revolte au determinat pe oficialii
americani să se mai gândească dacă să acorde sau nu autorizatia de comercializare cipului în cauză.
Recent am aflat că, în fine, oficialii în cauză s-au decis, iar învingător a iesit VeriChip, care a primit în
fine autorizatia de comercializare.
Producătorii cipului, compania Applied Digital Solutions (ADS), au pregătit deja numeroase campanii,
oferind reduceri de până la 50 de dolari pentru primii 100000 de cumpărători. Mai mult, ADS nici nu a
primit bine autorizatia, că a si anuntat un nou model de VeriChip care va oferi posibilitatea de a localiza
purtătorul prin intermediul satelitilor. Dacă există multe domenii în care VeriChip se dovedeste din start
folositor (mai ales în medicină, dar si în alte domenii), cu sigurantă că există si suspiciuni în privinta
acestei tehnologii, care în esentă va aduna cam toate datele despre purtător, de la numărul contului
bancar si până la pozitia în care acesta se află în orice moment.
(LS)
xx
http://aim.active.ws/?a=174
�!5�#"� 5�"�$� �#�#$�� publicat la 17 Februarie 2006 de Marian Apostol (AIM)

� � #"F#N#E� #!�$��#"� #� 5$�!�� �!5�#"��$� �L�� �# ��$�$�# � !5#"��� �"6� ���$�#<1, L�$!#
4�" � "�$#�� $ F�?�$"#!�"�#�7 #6 5�1 � "�$ ?�$�#���� �!5�#"��$� ��$��8�5 �# � ��� 6� !�"�1,
Compania de supraveghere video din Cincinatti (;;;,���\;#��8�$,� !) obligă angajaţii să fie injectaţi
cu microcipuri implantabile VeriChip, pentru a avea acces la Centrul de Date, a declarat Khary Williams,
administrator de reţea în cadrul companiei.

VeriChip este un microcircuit tip RFID îmbrăcat în sticlă şi care se
injectează în corp în zona muşchilor triceps pentru a identifica un om în
mod unic, prin secvenţa numerică pe care o transmite. Cipul poate fi "citit"
în mod invizibil şi fără ştirea purtătorului, prin intermediul undelor
electromagnetice de radio-frecvenţă, de la câteva zeci de centimetri distanţă.
Acest dispozitiv (RFID) foarte controversat este popularizat ca un ajutor în
accesul zonelor restricţionate, dar şi ca identificator a fişei medicale
personale sau ca modalitate de plată foarte sigură.

Y�� 2"F$�N $�#<1 �1  A�$!1 �#$� #��F�$1 ��$?���� F�?�$"#!�"�#��G �5���#��<#�1 2" 5$ ����� 6�
��5$#?�F8�$�G ���� 5$�!# �#$� A � ����� 5�/��� #��A�� 6� ��8" � F�� �# � ��� 6� !�"�1YG # �5�� ��<
	��"�\$�G � (#�� $ #� �1$E�� Y��5�$�(�5� "9 ��?�$"��� �� !#$��� � $5 $#��� 5�#"�A��1 �$!1$�$�#

http://www.chip.ro/stiri/diverse/verichip_in_legalitate/2414
http://www.chip.ro/html/stiri/index_rubrica_actualitati.php3?1499
http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/45/6/1/32/%21hash=2189859644;h4r=29651522;p4r=305452152;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=671/15063_5?
http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/45/6/1/32/%21hash=2189859644;h4r=29214018;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=930/15414_5?
http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/45/6/1/32/%21hash=2189859644;h4r=2177249346;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=745/11972_5?
http://aim.active.ws/?a=174
http://clinker.brinkster.net/?id=54
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����$ $ !���1$�� $ �#�� �� �L��Y,

Compania CityWatcher oferă servicii de supraveghere, monitorizare şi
stocare video, pentru guvern şi alte firme, folosind camere video plasate
pe străzile oraşului Cincinatti.

În mod ironic, cipurile implantabile sunt însă uşor de păcălit. Jonathan
Westhues, cercetător în domeniul securităţii, a demonstrat că un astfel
de cip RFID poate fi scos din corp şi poate fi apoi copiat, securitatea zonelor sensibile fiind astfel
compromisă. El a adăugat că VeriChip "nu este bun la nimic" şi nu oferă nici-un fel de securitate.

Cei de la CityWatcher au fost uimiţi să audă aceste afirmaţii. �� A �� ��$5$�"�� �1 #A�� �� 6��5$�
$����$��� !�6��#�� #�� �!5�#"�1$�� �� ��$��8�5. Deşi compania afirmă că nu obligă angajaţii să-şi facă
implant pentru a-şi păstra locul de muncă, Katherine Albrecht, co-autor al cărţii "Cipuri-spion", spune că
acest eveniment creează un precedent periculos. Y
6#�1 ��  #!�"�� #���5�1 �1 5$�!�#��1 �!5�#"��$�
5�"�$� # 5$�!� �#�#$���G "� ?# �$��� !��� �� ? $ 2"��5� 5$����"��� #��5$# ��� $ �#$� $�A�<1 #����
�!5�#"�Y,

"Evident că nimeni nu doreşte ca angajatorul să apară în faţa lui
cu un ac uriaş pentru a-i face un implant, însă dacă oamenii
înţeleg că pentru a schimba cipul (în cazul copierii ilegale - de
exemplu) este nevoie de un chirurg, 5$ /#/�� �1 �� ? $ F3"6�
!#� ��$� � 2"#�"�� 6� # #���5�#". Ideea de implant este oricum
scârboasă, iar eliminarea cipului este o operaţie literal sângeroasă

Datorită faptului că articolele AIM sunt adesea copiate pe
diverse forumuri şi apoi preluate de alte reviste şi site-uri, fără a
specifica originea lor, vă informăm că adresa acestui articol este
8��59::#���?�,�"A ,!�:H#I)C* şi este publicat la ����?� �"A $!#�� " 	�6�#.

Albrecht şi McIntyre, care cred în Dumnezeu, subliniază în ultima lor carte "Ameninţarea cipurilor-
spion: de ce un creştin trebuie să refuze RFID şi supravegherea electronică" că noua ordine mondială
promovată de corporaţii şi guverne se bazează pe aceste implanturi RFID şi observă pertinent
asemănarea cu avertismentul din Biblie: oamenii nu vor mai putea să vândă sau să cumpere decât dacă
poartă un număr marcat pe mână sau pe frunte.

Deşi creştinii au un argument în plus, de ordin teologic, aceste chestiuni
ar trebui să preocupe pe toată lumea, din perspectiva libertăţilor
fundamentale ale omului. "VeriChip este tehnologie tip Big Brother
promovată sub masca securităţii de către o companie care ar vrea ca
fiecare dintre noi să poarte un asemenea implant".

Pentru referinţă: ;;;,�5\�8�5�,� !

����A "�� K ��$�G #<�G !3�"�

http://clinker.brinkster.net/?id=55
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Este deja banalizată imaginea care apare în mai toate filmele poliţiste, în care cineva cere
supravegherea ilegală a unor telefoane şi uşurinţa cu care aceasta se poate face. Un alt fapt semnificativ
este şi următorul: �� �3� ����A #"��� 6�?�" !#� 5�$A $!#"�� 6�" 5�"�� 6� ?�6�$� ��8"��G �� #�3�
5 ��/����1E��� 6� # A� �����<#�� 2" �� 5�$� "�F#��?� �$����b �# ����A #"��� ! /��� !#� #5#$�G A#E1 6�
����A #"��� A���G �� �"A���"E# $#6�#E��� $G �#� A#5��� �1 ��� 5 � A� A � ���� �# ��$�1 6� �"A $!#E�� �8�#$
�� �3"6 �����<#� $�� �� E�" 2"�8���G 5 ��/����#��# �# 5�$� #"# �#$� �����<�#<1 ����A "�� �1 A�� � �#��<#�1
!��� !#� 5$���� �� !#� $#5�6G ���,

	�$��� K Y#!5$�"�1Y 5�$� "#�1
Mark Nixon, un cercetător de la Universitatea Southampton din Marea Britanie, este unul dintre
pionierii în domeniul unei tehnologii menită să identifice oamenii după modul cum se mişcă atunci când
merg.

Motivul aparent pentru care se investeşte foarte mult în astfel de tehnologii este necesitatea unor sisteme
de securitate mult mai eficiente care devine din ce în ce mai mare, odată cu declanşarea faimosului
"război împotriva terorismului". Deoarece vechile modalităţi de identificare sunt depăşite de iscusinţa
infractorilor de a le anula eficacitatea, mersul ar putea deveni noua "amprentă" personală.

Mark Nixon a declarat că primul care a avut această idee a fost de fapt Shakespeare, care scria în
"Furtuna": "Juno apare, o recunosc după mers."

"Acum să vedem ce pot face computerele" a precizat Nixon. Acest proiect este finanţat dintr-un fond
special oferit de Ministerul American al Apărării, după atentatele din 11 septembrie, pentru a încuraja
cercetătorii în găsirea unor noi metode de identificare.

Teoria lui Nixon este simplă: fiecare persoană are un mod caracteristic de a se mişca, care este diferit de
la caz la caz, dar care nu se schimbă chiar dacă individul merge încet, aleargă sau şchioapătă.
Cercetătorii intenţionează să descompună mersul în mii de mişcări extrem de fine, pe care apoi să le
transforme în coduri ce pot fi recunoscute de calculator. Programul realizat până în prezent are o
precizie de 95%, însă Nixon a declarat că este doar începutul şi că deja a înregistrat o asemenea reuşită,
în curând sistemul de identificare după mers va deveni infailibil.

Acest mijloc de identificare poate deveni un mod foarte eficient de supraveghere prin satelit, deoarece
pentru a urmări o ersoană nu este nevoie ca aceasta să aibă asupra ei vreun emiţător sau alt gen de aparat.

�#�# �"����F�"�1
Americanii au inventat un sistem de supraveghere care "simte" tot ce face locatarul, chiar şi atunci când
acesta clipeşte.

Americanul Jim Humphries este fericitul proprietar al unei astfel de case inteligente, prima de acest fel
din lume. Este vorba de un experiment făcut într-un apartament obişnuit, însă dotat cu un sistem
computerizat complex, care supraveghează locatarii din interior.
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Sistemul este atât de avansat încât "îşi dă seama" când ceva "nu este în regulă" chiar înaintea
proprietarului casei respective. De exemplu, acest sistem sesizează şi atunci când proprietarul îşi
schimbă brusc obiceiurile culinare, în momentul în care îi este poftă şi mănâncă un aliment de care până
atunci nu se atingea. Acest lucru ridică semne de întrebare asupra stării de sănătate a respectivei
persoane. Sistemul poate sesiza de asemenea şi dacă locatarul casei şchioapătă uşor atunci când, de
exemplu, se ridică din pat dimineaţa. Cu alte cuvinte, el "simte" absolut orice este în neregulă cu
proprietarul, fie că e boală sau o afecţiune trecătoare.

Aici apare însa o problemă. Statisticile nu ne spun nimic despre posibilitatea ca aceste informaţii să fie
preluate de către persoane sau instituţii care doresc să ştie absolut totul despre o anumită persoană sau
familie.

.#"�� Y? $/���Y
Bancnotele verzi, dolarii, poarta un motto: "Noi credem în Dumnezeu". O completare umoristică
atribuită Agenţiei Naţionale de Securitate a SUA, organizaţie ultrasecretă care se ocupă cu interceptarea
convorbirilor, sună cam aşa: "Pe ceilalţi îi monitorizăm". Gluma s-a transformat în realitate pentru că, de
curând, bancnotele americane (dolar) si cele europene (euro) "vorbesc".

Etichetele de verificare pe bază de radiofrecvenţe (RFIDS) sunt elemente de siguranţă folosite peste tot
în lume pentru a permite accesul în zonele securizate. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru etichetarea
a tot felul de obiecte (produse alimentare, îmbracăminte, cărţi, etc) care nu pot fi scoase din magazine
fără a fi in prealabil demagnetizate, altfel intrând în funcţiune sistemele de alarmă, ceea ce împiedică
furturile din magazine.

În aceste noi condiţii fiecare obiect poate fi identificat individual, ceea ce le deosebeste de codurile de
bare, care identifică doar grupuri de obiecte. În plus, RFIDS pot fi "citite" de la distanţă, fără a fi în raza
vizuală a aparatului de "citit".

Ideea de a eticheta bancnotele ar avea avantajul că se împiedică astfel falsificarea lor şi se uşurează
depistarea locului unde se află bancnota respectivă.

Componentele unei RFIDS sunt un microcip si o antenă foarte fină. Ele pot fi introduse în interiorul unei
bancnote. Nu e nevoie de o microbaterie. Când eticheta e "interogată" de către un dispozitiv de citire
operând pe o anumită radiofrecvenţă, antena captează o cantitate infimă de energie electromagnetică pe
care o foloseşte pentru activarea microcipului. Eticheta transmite apoi dispozitivului de citire datele
cuprinse în microcip.

Banca Centrală Europeană a introdus deja RFIDS în euro-bancnote, motivul aparent fiind eradicarea
falsificărilor, dar care nu trebuie să ne inducă în eroare: adevăratul scop este controlul total asupra
populaţiei.

Nu se spune absolut nimic despre intimitatea persoanei, care este puternic lezată în aceste condiţii.
Poliţiştii prea zeloşi sau alte cercuri secrete ar putea implica persoane inocente în tranzacţii suspecte
pentru simplul motiv că, la un moment dat, au manipulat acele bancnote.

Pentru a vă convinge de existenţa RFIDS în bancnotele euro noi, vă propunem un experiment foarte
simplu: puneţi o bancnotă în cuptorul cu microunde şi porniţi-l. Nu veţi avea de aşteptat decât foarte
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puţin pentru că microcipul RFIDS se va supraîncălzi şi va exploda. Evident, bancnota va fi găurită în
acel loc: este vorba de îngusta bandă metalizată prezentă pe fiecare bancnotă. Acum ştiţi la ce foloseşte
cu adevărat: ascunde microcipul RFIDS. Nu vă temeţi, explozia nu este periculoasă date fiind
dimensiunile infime ale RFIDS. Doar că va trebui să vă duceţi apoi la bancă pentru a vă schimba
bancnota distrusă cu una "întreagă". La urma urmei, oricine poate pune "din greşeală" o bancontă într-un
cuptor cu microunde...

Datorită faptului că articolele AIM sunt adesea copiate pe diverse forumuri şi apoi preluate de
alte reviste şi site-uri, fără a specifica originea lor, vă informăm că adresa acestui articol este
http://aim.active.ws/?a=63 şi este publicat la Active Information Media.

�� K ������ � �#�
Despre Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) a început să se vorbească pe larg în timpul războiului din
Golf din 1991. Folosind dispozitive de mână, fabricate în serie, trupele americane si cele aliate au reuşit
să-şi stabilească poziţia în deşertul irakian cu o precizie stupefiantă.

De atunci, tehologia GPS a intrat în viaţa de zi cu zi. Astăzi e aplicată în activităţi diverse, ca localizarea
poziţiei unui automobil închiriat prin păienjenişul de străzi din jurul unei metropole. Tehnologia este
folosită pentru a afla în ce punct al unei străzi se află o anumită maşină sau să localizeze pe câmp
tractoarele care se deplasează fără conducător.

Devenită o industrie globală în valoare de 12 miliarde de dolari, GPS este un exemplu de inovaţie care
se quot;auto-reproduce": pe măsură ce se îmbunătăţeşte, este introdusă în tot mai multe domenii de
activitate care ajung să fie foarte uşor controlate, iar informaţii foarte diverse de pe arii imense pot fi
uşor centralizate în mâna unui singur utilizator.

���$6�$�# ��/�$�1E��
Ceea ce este caracteristic tuturor acestor noi invenţii este că ele permit un control extraordinar de precis,
care se extinde pe o arie din ce în ce mai mare, şi care poate fi realizat dintr-un singur loc. Utilizatorul
unor astfel de sisteme de supraveghere nu are nici-un fel de control , el neavând posibilitatea de a şti
cine beneficiază de informaţiile furnizate de aceste sisteme.

Toate aceste tehnologii sunt prezentate ca mijloace de a spori securitatea, sau de a crea noi facilităţi,
toate au însă drept consecinţă pierderea intimităţii utilizatorului, sau mai bine spus, a libertăţii sale.

http://www.dataretentionisnosolution.com/index.php?lang=ro
�#��$#$�# 6#��� $ "� ����  � ����� �# ��$ $��! �� �$�!#�

In iulie 2005 Parlamentul European a adoptat un raport realizat de Alexander Alvaro, membru al
Parlamentului, cu privire la planul de pastrare obligatorie a datelor de trafic. Raportul concluzioneaza ca
propunerea este disproportionata. De asemenea raportul pune sub semnul intrebarii necesitatea, eficienta
si costurile mari pentru industria si utilizatorii telecomunicatiilor. ?

Nici o cercetare nu a fost facuta in Europa care sa sustina necesitatea crearii unei baze de date atit de
mare care sa contina date utile pentru lupta impotriva criminalitatii si terorismului. ?

Atacurile din Londra sunt atacuri impotriva drepturilor omului. Protectia drepturilor omului conteaza cel

http://www.dataretentionisnosolution.com/index.php?lang=ro
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mai mult cind guvernele si societatile au de a face cu perioade de criza. Cel mai prost raspuns posibil ar
fi de a compromite, printr-o reactie creata de panica, aceste drepturi bine definite. Un raspuns la teroare
prin supravegherea in masa va duce la un succes extraordinar pentru responsabilii atentatelor : o
diminuare fundamentala a celor mai importante valori ale noastre.

Ce puteti face dumneavoastra pentru a stopa acest plan?

Daca sunteti ingrijorati de planurile europene pentru pastrarea datelor, va rugam sa semnati petitia
alaturata si sa alertati cit mai multe persoane pentru a sustine aceasta campanie.
Semnaturile vor fi trimise la Comisia Europeana si Parlamentul European.

�������
Eu cred ca :
- Pastrarea datelor de trafic este un instrument care afecteaza viata privata a tuturor;
- Pastrarea datelor personale ale tuturor persoanelor este o practica ilegala in conformitate cu Articolul 8
al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, fiind disproportionata;
- Securitatea cistigata prin pastrarea datelor poate fi iluzorie, datele de trafic asociate unui persoane
putand fi de fapt legate de activitati facute de alta persoana sau putand fi rezultatul unui comunicari
straine de activitatile persoanei identificate;
- Metodele prin care se urmareste impunerea acestei politici sunt ilegale, de vreme ce unele state
membre care nu au putut adopta aceasta politica in propriile parlamente incearca acum sa o impuna prin
Uniunea Europeana in numele armonizarii si cooperarii internationale.

Apelez la Comisia Europeana si Parlamentul European sa examineze foarte critic propunerea pentru
pastrarea datelor de trafic si sa sustina protejarea drepturilor omului, inclusiv dreptul la viata privata , in
aceste momente dificile.

xx
http://www.petpass.info/ro/microcip.html
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Este un dispozitiv electronic pasiv de dimensiuni foarte mici (13.3mm x2 mm) cam de dimensiunea
unui bob de orez. El este implantat subcutanat la animal in regiunea cervicala.

http://www.edri.org/
http://www.petpass.info/ro/microcip.html
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Microcipul utilizat de W-RomDatabase este de tipul T-IS.8010 FDX-B si respecta
standardul international 11784. Microcipul este de fabricatie elvetiana si furnizat de DATA MARS SA,
unul dintre cei mai mari producatori in domeniu.

DATA MARS este specializata in Tehnologia de identificare in radio frecventa si ofera o gama larga de
produse pentru identificarea animalelor sub marca inregistrata RID. Sistemul RID este simplu si
compact si consta intr-un microcip FDX-B extrem de mic care poate fi citit cu ajutorul unui aparat
cuplat la un sistem computerizat al unei baze de date, asa cum este si baza noastra nationala W-
RomDatabase.

Microcipul este incapsulat intr-un tub de sticla biocompatibil ce este incarcat intr-un ansamblu de
implantare care consta dintr-un ac tubular atasat la o seringa cu un cursor asistat, totul sterilizat cu
Ethylene Oxide si inchis intr-un ambalaj etans.

Fiecare microcip contine un cod individual, preprogramat, ce consta intr-un cod de identificare a tarii si
un cod individual al animalului, toate in acord cu standardul ISO 11784-11785. Codul este unic,
permanent si nu poate fi deteriorat.

Atentionam ca microcipuri de provenienta incerta si desigur mai ieftine se pot frecvent defecta.
In interiorul capsulei de sticla exista o microantena si un microcip care functioneza fara baterii si contine
codul RID de identificare. Capsula este special tratata antimigrare, pentru a nu-si schimba pozitia de la
locul de implantare, in timp.

Codul microcipului nu poate fi modificat, este unic in lume si poate fi citit din miscare sau din pozitie
statica a animalului de la o distanta de maxim 30 cm, in functie de tipul aparatului de citit. Cititorul intra
in comunicare cu microcipul prin unde radio de joase frecventa acestea comunicand codul unic memorat
care va fi afisat pe ecranul cititorului. Microcipurile elvetiene produse de DATA MARS sunt
remarcabile prin rapiditate extrem de mare in transmiterea codului si precizia lor, afisarea pe display
reusind din prima incercare.

Implantarea microcipului nu este periculoasa pentru sanatatea animalului el fiind incapsulat in sticla
biocompatibila, ce nu produce o reactie de respingere din partea organismului.
W-RomDatabase este asistata tehnic si logistic de DATA MARS SA Elvetia.
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Va felicitam pentru alegera facuta!

Avantajele microcipului DATA MARS:
- total pasiv
- miniaturizate ideal pentru implantare
- cod numeric permanent cu 15 digiti, 128biti EEPROM
- identificare in acord cu ISO standard 11784
- 6 etichete adezive cu cod de bare
- sterilizate cu Et.O gas
- disponibile in seringi de unica folosinta
- extrem de durabile.
- Temperatura de operare: -25sC---+70sC
- Temperatura de depozitare: -40sC---+90sC
- Capacitate memorie: total 128 biti (64 biti pentru ISO standard 11784)
- Frecventa pasiva:134.2 kHz
- Structura cod: 15 digiti conform ISO standard 11784
- Greutate:0.114g
- Dimensiune (Lxø):13.3x2 mm

Xx
http://www.animale.ro/forum/viewtopic.php?start=15&t=3501
In Bucuresti exista cel putin 20 de cabinete veterinare care fac implanturi cu microcipuri si completeaza
fise in vederea inscrierii in baza de date.

Xx
http://www.gardianul.ro/2007/11/21/stiinta-c54/microcip_pentru_localizarea_copiilor-s104901.html

http://www.animale.ro/forum/viewtopic.php?start=15&t=3501
http://www.gardianul.ro/2007/11/21/stiinta-c54/microcip_pentru_localizarea_copiilor-s104901.html
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	��$ ��5 5�"�$� � �#��<#$�# � 5��� $
Florin Pupaza, 21.11.2007

	�� 6� 51$�"�� #� � �����#� !��$ ��5�� �"?�"�#� 6� c�?�" `#$;��O, după ce au aflat de
celebrul caz al micuței britanice Maddie – Madeleine McCann - , care a dispărut în Portugalia acum 201
zile. Microcipul este inca in teste in laboratorul lui Warwick din cadrul Universitatii Reading si va fi
gata intr-un an. Cercetatorul spune ca produsul va permite politiei si parintilor sa localizeze copiii
pierduti sau sechestrati. “Atunci cand Maddie a disparut, pe 3 mai, in Algarve, primeam peste 1.000 de
e-mailuri pe zi de la parinti care ma intrebau despre aceasta tehnologie si care o voiau pentru copiii lor”,
a declarat Warwick, cunoscut pentru realizarea unor roboti si pentru implanturile cibernetice pe care le
testeaza pe propriul corp. El este convins ca nu este departe ziua in care vom folosi microcipurile in
organismele noastre ca un lucru comun, la fel cum folosim acum parfumul. “Inca mai primesc
numeroase cereri de la parinti pentru microcip”, a adaugat cercetatorul, care asigura ca instrumentul va
putea fi comercializat in toata lumea in doi-trei ani. Tehnologia folosita nu este foarte scumpa, dar se
plateste serviciul, exact ca la
telefonia mobila. Cu siguranta este un produs pe care nimeni nu-si doreste sa-l foloseasca din placere,
dar pe care multi l-ar cumpara pentru a se proteja. Chiar daca Warwick nu poate da inca detalii despre
creatia sa, a declarat ca are deja semnate acorduri pentru comercializare. Tehnologia ar putea fi
asemanatoare cu implantul pe care l-a instalat in prorpriul sau brat in 1998. A fost prima faza din
proiectul numit Cyborg, care a aratat pana in ce punct organismul uman poate sa tolereze componente
artificiale in interiorul sau. Nu este clar, totusi, daca noul localizator va fi un cip subcutanat ca acela
folosit in cadrul proiectului Cyborg sau un fel de implant partial. Trebuie sa fie ceva pe care nici copiii,
dar nici sechestratorii lor sa nu-l poata accesa usor, dar nici sa devina o condamnare pentru cei mici.

�$ /��!� 6� ����1

Microcipul ne poate aduce o alta problema etica sau sociala. In manile cui ajunge aceasta
tehnologie: a politiei, a parintilor, a firmelor? Poate fi acest lucru controlat? Warwick spune ca aceasta
problema se va rezolva diferit, in functie de tara. Mai putine probleme ridica o alta perspectiva, si anume
implantul de astfel de microcipuri la mascote sau la animale de rasa, cai de curse de exemplu. “Exista
numerosi oameni, mai ales in Marea Britanie, care ar plati sume imense sa stie unde le este pisica”,
spune cercetatorul. Numai ca intervine intrebarea: pot autoritatile sa reziste tentatiei de a folosi
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tehnologia si in alte scopuri? Warwick incearca in aceste momente sa-si implanteze un cip in creier, intr-
un proiect care ar putea culmina cu capacitatea de a trimite mesaje telepatice. Prin aceasta tehnologie,
cercetatorul spune ca am putea chiar sa inregistram experientele in mintea noastra si sa avem acces la
amintiri exact asa cum s-au intamplat. Pe cat de emotionant, pe atat de ingrijorator.

Florin Pupaza http://www.revistamagazin.ro/content/view/185/20/

http://www.revistamagazin.ro/content/view/185/20/
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http://www.jurnalul .ro/articole/ 102577/cancer- provocat- de-etichete- rfid

Paul Ioan, 14 martie 2006

Implanturile umane de microcipuri reprezinta un domeniu controversat al sistemelor de urmarire a
tuturor miscarilor, de stocare de informatii utilizabile de catre cel care ne urmareste fiecare clipa a vietii.
Desigur, implanturile medicale sunt foarte necesare în unele cazuri, pentru urmarirea evolutiei sanatatii
dupa interventii complicate. Alte genuri de implanturi „acceptabile” sunt cele destinate localizarii unor
persoane (copii si detinuti disparuti etc.) prin sistemul GPS.

Adversarii implanturilor în corpul unor persoane au mai multe argumente de a contesta acest gen
de urmarire microelectronica de la distanta. Principalul motiv de contestare a acestor metode este,
evident, atacul la intimitatea persoanei. Inamicii implanturilor spun ca, spre deosebire de uzul animal
pentru studii stiintifice (la specii pe cale de disparitie si nu numai), un om care poate fi ajutat printr-o
astfel de „filare” îsi poate monta microcipul în haine sau într-un accesoriu cat se poate de banal: inel,
lantisor, pantof, masina etc. De asemenea, în cazul prizonierilor (indiferent de credinta lor), trebuie sa fie
cerut acceptul acestora pentru implantare, conform drepturilor omului. Pe de alta parte, anumite cercuri
crestine sustin ca implanturile umane contravin unor specificatii biblice (din Vechiul Testament, în
Cartea Apocalipsei) pentru care acest fel de „accesoriu” este un „semn al Bestiei”...

��"�#@�# L$#����� ��� 	#$�

Înca din 1948, Norbert Weiner sustinea – în celebra sa carte „Cibernetica” – faptul ca „un anumit
control neurologic se poate face în circuite închise”. Cateva decenii mai tarziu, Yoneji Masuda,
„Parintele societatii informatizate”, atragea atentia (prin 1980) asupra amenintarilor de tip orwellian
(faimoasa supraveghere a „Fratelui cel Mare” – Big Brother) prin care „grupuri detinatoare de
supercomputere poate controla, via satelit, activitatea cerebrala a purtatorilor de microcipuri”.

Dar stiinta si tehnologia evolueaza fara mari oprelisti chiar si cand problemele de etica devin
stringente. Primele implanturi cerebrale s-au facut în anul 1974, în SUA (statul Ohio) si Suedia (la
Stockholm). Însa istoria acestor interventii mentioneaza ca înca din primii ani de dupa cel de-al doilea
razboi mondial au fost introdusi electrozi în craniile unor bebelusi, fara consultarea parintilor. În anii 50
si 60 ai veacului trecut, implanturile cerebrale au devenit un mijloc de cercetare a modificarilor de
comportament si atitudine ale omului, în diverse situatii. Celebra sintagma „Controlul mintii” (CM) era
folosita de cercetatorii care studiau posibilitatile oferite de aceasta noua tehnologie în domenii militare si
de servicii secrete. Pe atunci, implantul (îmbracat în camasa siliconica) era mai mic de un centimetru,
ajungand repede la dimensiunea unui bob de orez. Din motive de securitate, primul ministru suedez Olof
Palme ar fi aprobat în 1973 astfel de operatii pentru unii detinuti. Ulterior, procedeul a luat amploare – la
mijlocul anilor 80 – în privinta pacientilor îngrijiti acasa.

�#!/ U� 5$�"@�� `����#! #� 	#$�� .$��#"��
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� "��6�$#�� #��A�� 6� �#�$� Z����# ��5�$�!�"�#� #$�R, ���� ? $/# 2" �5���#� 6� �$�!�"#�� 5�$���� ��G
5�$� #"� �� 8#"6��#5 !�"�#�G 5�$� #"� �� 6�?�#��� 5��8�#�$���, Dar exista si cazuri cu totul speciale,
relevate de surse jurnalistice de încredere. Unii specialisti (dr. Carl Sanders) afirma ca în perioada

http://www.jurnalul.ro/articole/102577/cancer-provocat-de-etichete-rfid
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razboiului din Vietnam s-a folosit „cipul Rambo” pentru cresterea adrenalinei în fluxul sangvin al
soldatilor americani. Controlul se facea de catre Agentia nationala de securitate a SUA (NSA). De altfel,
acest organism (NSA) poate urmari astazi, simultan, mai multe milioane de persoane carora li s-a
injectat un microcip de 5 de micromilimetri (de 10 ori mai fin decat firul de par) si care a devenit
„amprenta bioelectronica cu frecventa individuala, codificata”. Scopurile sunt în beneficiul persoanelor
care accepta un astfel de „tratament”.

În mai 1995, publicatia „Washington Post” dezvaluia ca printul William al Marii Britanii si
Irlandei de Nord are un implant de la varsta de 12 ani. Motivul? Localizarea lui în cazul unei rapiri. Prin
satelit, toate miscarile printului sunt urmarite oriunde pe glob.

�A���� 5�$���� #��, Dincolo de probleme de etica, efectele secundare negative detectabile arata
ca se poate deregla functionarea creierului prin lipsa de oxigen, leziuni ireversibile si chiar radiatii,
întrucat sistemul nervos intra în „rezonanta” cu întreg campul electromagnetic al comunicatiilor de pe
glob. Este un mare pericol pentru umanitate, spun cercetatorii. Anumite cercuri criminale pot induce un
control chimic al creierului, adica fara implanturi, prin compusi introdusi în apa sau în gaze. Bacterii si
virusi modificati în acest sens au fost testati în mai multe tari... Oare ce ne mai asteapta?

�#"��$ 5$ ? �#� 6� ����8��� �L��

Implanturile de cipuri RFID s-au extins de la animale şi bunuri la oameni. Un studiu din 1996 şi
nefăcut public până acum arată că unii cobai cu etichete RFID s-au îmbolnăvit de cancer.

Cea mai controversată intervenţie a tehnicii în viaţa oamenilor rămâne implantul de cipuri. Pentru
unii este o "măsură demonică", pentru alţii, o formă de BigBrother, dar cei mai mulţi rămân indiferenţi.
Radio Frequency Identification permite identificarea unor produse sau persoane cu ajutorul unor etichete
radio, implantate în subiect şi citite de către dispozitive speciale. Milioane de animale au asemenea
cipuri, unele hypermarketuri folosesc etichetele pentru un mai bun control al produselor în magazie şi pe
rafturi, iar în lume sunt vreo 2.000 de persoane cu cipuri RFID.

Iată că jurnalişti de la AP au realizat o anchetă din care reiese că utilizarea acestei tehnologii nu
este tocmai "sănătoasă" la dosar.

DEZVĂLUIRI. în 1996, un studiu desfăşurat la Dow Chemical în Midland (Michigan) s-a
încheiat prin îmbolnăvirea cu cancer a unei părţi din cobaii utilizaţi. Potrivit declaraţiei cercetătorului
Keith Johnson, unul dintre participanţii la acel experiment, tumorile fuseseră provocate de �$#"�5 "6�$
(circuitul integrat conectat la o antenă) . Un lucru şi mai interesant s-a descoperit la nivelul factorilor de
decizie. În SUA, folosirea cipurilor a fost aprobată de FDA (Administraţia pentru Alimente şi
Medicamente), un organism controlat de Departamentul pentru Sănătate, al cărui director era în acea
perioadă (2004-2005) Tommy Thompson. La puţin timp după semnarea documentelor, Thompson
părăseşte acest birou şi peste câteva luni este instalat în board-ul de la VeriChip, corporaţia care a
produs primul microcip RFID pentru oameni şi aprobat de FDA.

Potrivit presei americane, Thompson a primit o recompensă în bani, dar şi opţiune pentru acţiuni.
Contactat de jurnalişti, acesta a declarat că la vremea când era director al Departamentului pentru
Sănătate nu a avut nici o legătură cu cineva din VeriChip. La începutul lui septembrie, California a dat o
lege prin care companiilor le este interzis să ceară angajaţilor implant de cipuri RFID.

PUTEŢI FI AŞADAR DE ACORD CU CEEA CE SCRIE ÎN
CONTINUARE?
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!!! Ce este identificarea prin radiofrecvența (proximitate) ?
8��59::;;;,$ ��� A�,$ :�L��,8�!

IDentificarea prin RadioFrecventa (RFID - Radio Frequency IDentification) sau proximitate, este ultima si
cea mai avansata metoda tehnologica de colectare automata a datelor, castigand o larga acceptare pe masura ce
oamenii inteleg si utilizeaza aceasta tehnologie.

RFID este un sistem de identificare asemanator tehnologiei cu cod de bare. Sistemele cu cod de bare
necesita un cititor si etichete adezive lipite pe obiecte, pe cand RFID necesita un cititor si tag-uri speciale sau
cartele atasate/integrate in obiecte. Prin comparatie, codul de bare utilizeaza reflectia unui fascicul luminos peste
eticheta ce contine tiparit codul, iar RFID foloseste un camp de radiofrecventa de putere mica. Acest camp de
radiofrecventa nu necesita o pozitionare precisa a obiectului la citire, el penetreaza orice material nemetalic
nefiind necesar contactul direct cu echipamentul de citire.

Cele mai simple aplicatii de proximitate pot fi comparate cu sistemele cod de bare, dar cele mai
sofisticate produse RFID pot interfata cu senzori externi pentru masurarea unor parametrii specifici, sau chiar
sisteme GPS (Global Positioning Satellite system) pentru urmarirea pozitiei unor obiecte cu ajutorul satelitilor.

Prin RFID nu se doreste inlocuirea codului de bare in toate aplicatiile, dar RFID trebuie sa fie considerata
o metoda aditionala de colectare a datelor ce poate fi utilizata singular sau in combinatie cu alte metode. Fiecare
forma de colectare a datelor are avantaje proprii si un viitor utilizator trebuie sa evalueze beneficiile fiecarei
metode cand dezvolta un sistem ce rezolva o problema particulara.

Beneficiile unui sistem RFID

Ca si celelalte tehnologii de identificare RFID accelereaza colectarea datelor si elimina interventia umana
in procesele de fabricatie. Cantitatea mare de date necesara pentru automatizarea productiei devine de
necontrolat in cazul operatorilor umani, timpii de procesare crescand. Singura metoda practica de colectare
automata a acestor date este posibila numai cu sisteme computerizate de identificare si urmarire. Achizitia
automata a datelor creste valoarea informatiei din sistem prin accesul in timp real la aceasta. Spre exemplu, intr-
un flux de fabricatie, daca un lot de articole este lansat gresit spre o operatie, informatia respectiva devine
valoroasa numai in timp util, altfel putand compromite lotul respectiv.

Celelalte tehnologii de identificare necesita conditii speciale de operare, cazul cod-ului de bare unde este
necesar un mediu curat fara interferente optice. Cartelele cu memorie cu contact (gen cartela de telefon) nu
necesita conditiile mentionate dar impun contacte curate pentru realizarea transferului datelor.

RFID este ideal pentru medii cu ulei, umezeala, praf ce se intalnesc in procesele industriale. Tag-urile si
cititoarele RFID nu contin parti in miscare, intretinerea fiind foarte redusa, pot opera in conditiile amintite lungi
perioade de timp fara interventie. Tag-urile pasive au o durata de functionare extrem de mare, de obicei depasesc
perioada de viata a obiectului gazda. Datorita acestui motiv sistemele RFID devin cea mai ieftina solutie de
identificare daca este evaluata pe termen lung.

Fata de cod-urile de bare sau suportii magnetici, tag-urile RFID sunt practic imposibil de copiat. Din acest
motiv sunt ideale in aplicatii cu un grad ridicat de securitate precum identificarea persoanelor sau a valorilor.
Tehnologia RFID este rapida; viteza de citire a unui tag este de ordinul zecilor de milisecunde. Tag-urile sunt
rezistente si la conditii grele de temperatura fiind posibila operarea intr-un interval de la -40° C la +200° C.

Cum functioneaza un sistem RFID ?

http://www.rollsoft.ro/RFID.htm
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Sistemele RFID sunt compuse, in general, din trei componente - un cititor , un transponder (tag de
radiofrecventa) si un computer sau orice alt sistem de procesare a datelor.

Sistemele RFID utilizeaza transmisia prin radio frecventa pentru a identifica, cataloga, localiza persoane,
animale si obiecte.

Cititorul contine componente electronice care emit si receptioneaza un semnal spre si de la tag-ul de
proximitate, un microprocesor care verifica si decodifica datele receptionate si o memorie care inregistreaza
datele pentru o transmisie viitoare daca este necesar. Cititorul are conectata o antena pentru a fi posibila receptia
si transmisia datelor. Antena poate fi integrata in carcasa cititorului sau poate fi separata, situata la distanta de
restul electronicii.

Un tag de proximitate contine un cip electronic ca element principal, acesta controland comunicatia cu
cititorul. Acesta contine o sectiune de memorie cu rol de stocare a codurilor de identificare sau alte date, fiind
activata odata cu comunicatia.

In majoritatea cazurilor, cititorul emite un camp electromagnetic intr-o zona a carei marime depinde de
frecventa sistemului si dimensiunile antenei. Cand un tag trece prin aceasta zona, acesta detecteaza semnalul
generat de cititor si incepe sa comunice informatiile stocate in memorie. Semnalul generat de cititor ofera atat
informatii temporale cat si suficienta energie tag-ului pentru a-i asigura functionarea. Informatiile de timp
sincronizeaza comunicatia dintre tag si cititor simplificand designul constructiv al acestora.

Atata timp cat tag-ul este alimentat el parcurge o serie de secvente ce permit adresarea unor locatii de
memorie, datele citite fiind transmise inapoi cititorului.

Cand cititorul receptioneaza datele le decodifica si le supune unui test de validare (CRC - cyclic
redundancy check). Daca datele sunt valide, sunt transmise apoi unui computer prin intermediul unui protocol de
comunictie (ex: RS232, RS485).

Nu este necesar contactul direct sau o pozitionare anumita la citire, deoarece campul generat penetreaza
prin materiale nemetalice, acest lucru permite ca tag-urile sa fie atasate sau integrate in obiectele ce vor fi
identificate.
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Tag-urile pot fi active sau pasive. Un tag activ
necesita conectarea la o baterie externa sau
interna prin integrarea acesteia. Aceste sisteme
au avantajul reducerii energie necesare generate
de cititor, avand o mai mare distanta de citire. Ca
dezavantaj au o durata de viata scurta datorita
bateriei, fiind utilizate doar in aplicatii specifice,
pretul este mai mare decat al tag-urile pasive.

Un tag pasiv opereaza pe baza energiei generate de cititor. Acestea sunt mai mici si mai usoare decat
cele active, mai ieftine iar durata de viata este teoretic nelimitata. Dezavantajul consta in distanta redusa de citire.

Tag-urile sunt divizate in trei grupe principale, citire-scriere, inscrise odata citite de mai multe ori, numai
citire.

Tag-urile citire-scriere contin o memorie ce stocheaza date ce pot fi modificate prin operatii normale.
Exemple de astfel de tag-uri sunt cartelele de telefon sau cartile de credit bancar. Aceste tag-uri sunt mai scumpe
decat celelalte tipuri.

Tag-urile ce pot fi numai citite contin un cod unic programat ce nu poate fi modificat. Acest element
confera acestor tag-uri un nivel ridicat de securitate. Un sistem ce utilizeaza astfel de tag-uri necesita o
compesare a procesarii si stocarii informatiei prin calculatoare si programe adecvate.

O ultima clasificare a sistemelor RFID este dupa frecventele radio de operare, acestea ar fi de joasa
frecventa (100-500 KHz), frecventa intermediara (10-15MHz) si inalta frecventa (850, 950 MHz pana la 2,4-5
GHz).

Sistemele de inalta frecventa sunt utilizate in aplicatii cu distanta si viteza foarte mare. Aplicatii precum
monitorizarea pozitiei autovehiculelor prin satelit, fac obiectul unor astfel de tag-uri. Dezavantajul consta in pretul
foarte ridicat datorita gradului ridicat de executie si exploatare.

Tag-urile de frecventa intermediara, nu sunt foarte comune, functionand la o frecventa de 13,56 MHz.
Aplicatiile specifice acestui segment fiind controlul accesului si cartelele inteligente, carti de credit, unde sunt
necesare cantitati mari de date la transfer.

In aplicatiile cu distanta mica de citire si costuri reduse,
cele mai utilizate sunt tag-urile de joasa frecventa. In
general sunt utilizate pentru controlul accesului,
identificarea animalelor si urmarirea produselor pe
liniile de fabricatie.

In majoritatea sistemelor utilizate astazi, tag-urile pot fi
citite numai cate unul, respectiv distanta dintre tag-uri
trebuie sa fie suficienta pentru a fi siguri ca un singur
tag este identificat.

Distanta de citire depinde de dimensiunile antenei din interiorul tag-ului si de a celei conectate la cititor.

Ultimile dezvoltari in acest domeniu vizeaza sisteme anti-coliziune sau citire multipla capacitati ce permit
citirea mai multor tag-uri aflate in campul de radiofrecventa.

Comparatie intre tag-urile de proximitate si codul de bare
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tag-urile de proximitate nu functioneaza prin contact
viteza de citire a tag-urilor este mult mai mare

tag-urile pot fi amplasate oriunde, pot fi integrate in obiecte
tag-urile de proximitate sunt lipsite de mentenanta
citirea unui tag de proximitate este fara erori

tag-urile pot fi utilizate in medii perturbatoare, chiar si langa generatoare de radiofrecventa
citirea tag-urilor se poate realiza prin: praf, murdarie, vopsea, aburi, noroi, apa, plastic, lemn

tag-urile pasive au garantie de functionare nelimitata
tag-urile sunt aproape imposibil de falsificat

tag-urile de scriere-citire pot fi inteligente (cartele de credit)

tag-urile pot fi purtatoare de cantitati mari de date
tag-urile pot fi scrise sau citite

pretul tag-urilor scade fata de cel cu cod de bare daca sunt reutilizate.

Cum puteti profita de pe urma sistemelor de identificare prin proximitate ?

RFID reprezinta tehnologia viitorului pentru identificarea automata sau culegerea de date, este o
alternativa de inlocuire a codurilor de bare si poate fi utilizata in conjunctie cu acestea.

Utilizarea larga a tehnologiei RFID poate aduce importante avantaje si urmatoarele beneficii:

Mareste eficienta si productivitatea

identificare complet automatizata fiind posibila contorizarea, urmarirea, sortarea si rutarea
imbunatateste colectarea datelor si identificarea

ajuta la eliminarea erorilor si a pierderilor

imbunatateste inventarierea
accelereaza si imbunatateste manipularea materialelor si depozitarea

automatizeaza controlul accesului

Profitabilitate

reduce operarea si costurile

reduce costurile muncii
reduce ciclurile de productie

reduce inventarierea
mareste controlul calitatii

reduce costurile intretinerii in comparatie cu alte sisteme automate de identificare

Mareste satisfactia clientilor

ofera informatii mai exacte administratiei si clientilor
reduce responsabilitatea si subiectivismul

ajuta la marirea calitatii produselor

ofera preturi competitive
prezinta clientilor faptul ca prin tehnologia adoptata sunteti pregatit cerintelor pietii atat in

prezent cat si pentru viitor.
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Managementul proiectelor RFID

Implementarea tehnologiei RFID necesita o atenta evaluare a cerintelor sistemului pentru o aplicatie
specifica. La momentul editarii acestei brosuri, tehnologia RFID este livrata catre client sub forma de sistem
complet dedicat sau ca sistem specific aliniat cerintelor acestuia. Acesta din urma necesita o analiza exacta,
implementarea unui sistem client fiind posibil de realizat numai printr-o stransa colaborare intre beneficiar si un
experimentat integrator de sistem. O firma ce integreaza astfel de sisteme trebuie sa realizeze o analiza
preliminara asupra mediului de lucru. Pentru a asigura distanta optima de citire, fara interferente, integratorul
dispune alegerea si amplasarea cititoarelor si a tag-urilor.

Proiectele sistemelor client trebuie sa includa un design conceptual care sa ofere clientului o imagine de
ansamblu inainte de implementare. Ofertantul de sistem trebuie sa fie capabil sa prezinte un prototip care sa
demonstreze conceptele de baza ale aplicatiei. Acest prototip poate sa fie urmat de un sistem pilot complet
functional dar utilizat la o scara mai mica, extinderea acestuia fiind doar o problema de timp.

Cum folosesc altii sistemele de proximitate ?

RFID este utilizat intr-o mare arie de aplicatii si multe dintre acestea sunt dezvoltate in fiecare zi. Daca
este nevoie sa identificati sau sa urmariti ceva puteti fi sigur ca cineva deja incearca sa dezvolte un sistem RFID
specific.

Urmatoarele pagini descriu cateva aplicatii majore industriale care utilizeaza astazi
sisteme de RFID.

Controlul accesului

Cea mai rapida crestere pe piata control accesului este segmentul cartelelor de proximitate si ariilor de
citire. Cartelele de proximitate sunt purtate de angajati sau vizitatori iar cititoarele sunt montate la usi de acces,
intrarea parcarilor sau in locuri de acces special amenajate unde este necesar controlul accesului.

Cand un posesor trece cartela prin apropierea unui cititor,
usa este deblocata numai daca persoana este autorizata
pentru acces.

Accesul in zone speciale poate fi limitat pentru anumiti
angajati intre anumite perioade de timp determinate.
Sistemul permite modificarea permisului accesului in zile de
sarbatoare sau in concedii.

Vizitatorii pot primii acces numai in anumite zone si intre anumite perioade de timp. Inregistrarile timpilor
de intrare si iesire pentru fiecare persoana sunt pastrate in memoria cititorului pentru o examinare si procesare
ulterioara, folosite la calculul pontajului sau pentru plata utilizarii parcarilor auto. Sistemul poate determina daca o
persoana este in cladire astfel poate fi localizata in vederea comunicarii unor mesaje urgente. Pot fi generate
rapoarte diverse, privind activitatea intr-o zona specifica, intr-o perioada de timp sau pentru o anumita persoana.

Pacientii pot fi urmariti mai usor in spitale sau clinici de tratament. In aceste cazuri sistemul este utilizat
pentru controlul ingrijirii bolnavilor cu handicap fizic sau mintal. Sistemul poate opri iesirea din cladire si
atentioneaza personalul medical ca un pacient a incercat sa iasa.

Sistemele de proximitate sunt ideale pentru persoanele cu handicap. Cand un de tag ce apartine unei
persoane cu handicap se afla in apropierea unui cititor este posibila deschiderea automata a unei usi iar ingrijitorii
sunt atentionati ca este necesar ajutorul lor de catre aceste persoane. Cartela poate fi montata pe un scaun cu
rotile iar cititorul pozitionat in apropiere astfel ca orice persoana ce se afla in carucior sa i se permita accesul.
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Cartele de club

Aceste cartele sunt utilizate de catre grupuri limitate de persoane
respectiv membrii unui club sau unor clientii preferati. Acestea
functioneaza ca si cartelele pentru control acces pentru a valida
accesul consumatorului la servicii speciale.

Prin imprimare pe suprafata cartelei a pozei posesorului se asigura
si o urmarire mai usoara de catre personalul de securitate a
clubului.

Pontajul computerizat

Tag-urile RFID sunt ideale pentru identificarea angajatilor. Cartelele de proximitate actuale sunt
prezentate sub doua moduri principale. O cartela laminata asemanatoare cu cartelele de credit bancare. O fata a
cartelei este tiparita si contine de obicei poza angajatului imprimata prin metoda transferului termic sau prin
sublimare. Aceasta cartela ofera si avantajul unei securitati prin compararea imaginii tiparite cu cea a posesorului.

Un alt tip de cartela este construita prin integrarea tag-ului intre doua folii de plastic transparente. De
grosime redusa, sub 1 mm, aceasta cartela ofera o durata de functionare mare si multiple posibilitati de imprimare.

Aceste cartele deosebit de versatile sunt ideale pentru inregistrarea timpiilor de intrare-iesire a angajatiilor
informatii obtinute fiind usor de prelucrat in vederea obtinerii unor pontaje.

Managementul deseurilor

Sistemele RFID sunt deja utilizate de catre agentiile de colectare a deseurilor pentru un mai bun control si
operare. Tag-urile RFID montate pe containere de deseuri, combinate cu cititoare montate pe autovehiculele
transportoare, sunt utilizate pentru a identifica clientii, tipul deseului, inregistra cantitatea si procesa plata.

Tag-urile RFID sunt atasate pe marginea containerului, sau poate fi integrat in container la fabricatie.
Antenele de citire pot fi montate pe macaraua de descarcare a containerelor sau pe spatiul de incarcare a
autovehiculului. Cititoarele si eventuale computere vor fi amplasate in interiorul autovehiculelor departe de
zgomot si vibratii.

Controlul servirii in cantine, restaurante

Cartele sau mici tag-uri RFID sub forma unei bratari permit o identificare usoara a angajatilor si accesul la
un sistem de vanzare automat (point of sale). Odata ce comanda a fost corect introdusa, tag-ul este utilizat pentru
a valida corectitudinea ei. Cand comanda este gata pentru servire, urmatorul angajat poate sa faca comanda si
sa accepte plata. Utilizarea RFID pentru permiterea accesului la finalizarea comenzii asigura calcularea unei
corecte sume in vederea platii pentru fiecare persoana. Rezultatul este rapid si exact, servirea fiind prompta,
clientul fiind pe deplin multumit.

Credite si tranzactii bancare

Cartelele inteligente contin tag-uri RFID cu memorie adresabila, fiind asemanatoare cu tag-urile pentru
cartelele obisnuite utilizate pentru control acces, inventariere sau urmarirea produselor. Cartelele inteligente sunt
des utilizate pentru operatiuni bancare unde informatia despre client si valoarea creditului sau este stocata chiar
in memoria acesteia. Aceasta informatie este actualizata de fiecare data de cate ori clientul executa o depozitare
sau creditare cu ajutorul cartelei.
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Controlul si urmarirea produselor in procesul de fabricatie

Costurile ridicate ale muncii conduc la necesitatea cresterii gradului de automatizare a productiei. Daca
un articol are un tag atasat el poate sa fie urmarit de-a lungul procesului de fabricatie. Rapoarte privind fabricatia
pot oferi informatii mai exacte despre locul si starea articolului deoarece datele vor fi disponibile instantaneu daca
cititoarele montate in fluxul de fabricatie vor functiona on-line. Accelerarea fluxului de fabricatie va rezulta cand
timpi exacti vor fi inregistrati pentru a reflecta cand un articol intra si iese dintr-o etapa a fabricatiei.

Benzile transportoare echipate cu cititoare pot semnaliza un operator de sosirea unui nou lot de articole si
respectiv tipul acestora in vederea alegerii operatiilor necesare specifice. Tag-urile atasate pot fi citite "din mers"
fara a se opri sau incetini fluxul de fabricatie. Inregistrarea manuala este eliminata si astfel procesul de fabricatie
este imbunatatit.

Conditiile grele de fabricatie nu afecteaza functionarea tag-urilor fata de o eticheta cu cod de bare ce
poate fi distrusa foarte usor. Tag-urile de proximitate pot fi citite prin praf, apa, abur, plastic repectiv materiale
nemetalice. Datorita lipsei de contact cu cititorul nu se impun restrictii de pozitionare sau aliniere a articolelor
toate operatiile de identificare fiind realizate fara interventia operatorului uman.

Controlul inventarului

Aproape fiecare magazie sau depozit poate beneficia de utilizarea sistemului de identificare prin
proximitate in vederea urmaririi si gestiunii stocurilor. Articole individuale sau chiar grupe de produse pot fi
urmarite cu usurinta. Un operator sau un stivuitor mecanic echipat cu un cititor poate identifica instantaneu
produsul sau grupa de produse necesare a fi incarcata. Pe parcursul intrarilor sau iesirilor unor containere cu
produse intr-o magazie, pot fi actualizate liste de inventar a stocurilor sau livrarilor pe o perioada de timp.

Datorita faptului ca tag-urile pot fi ascunse prin integrare in obiect, se reduce riscul distrugerii acestora
prin manipulare sau accidental. Operatorul sau responsabilul depozitului nu mai este nevoit sa identifice articolele
vizual, astfel eliminand subiectivismul acestora in aprecierea unor repere cu aspect asemanator.

Identificarea anvelopelor

Marii fabricanti de anvelope au dezvoltat sisteme pentru a utiliza tag-urile de proximitate pentru a urmari
anvelopele pe intreg parcursul ciclului de viata. Un tag special a fost dezvoltat pentru a rezista la conditiile dure
ale procesului de fabricatie si pentru a oferii informatii despre presiune, temperatura si marca.

Tag-urile din anvelope permit fabricantului o mai buna urmarire a produselor sale de-a lungul perioadei
de garantie si sa-l ajute sa identifice acele anvelope care nu au functionat in conditii normale de utilizare.
Eliminarea unor reclamatii nejustificate privind calitatea anvelopelor pot scuti producatorul de plata unor
importante sume de bani.

Tag-urile din anvelope ajuta controlorii de calitate cu date precise privind utilizarea acestora permitind
astfel luarea unor decizii privind inlocuirea sau alegerea altor furnizori.

Alt aspect este de remarcat si in cazul depozitarii acestor anvelope si inventarierii acestora. In conditiile
unor livrari masive operatorii pot fi mult mai prompti prin timpul castigat in urma identificarii tipului de anvelope
solicitat. Pentru acest tip de aplicatie au fost dezvoltate programe pe calculator ce au in vedere gestiunea si
inventarierea anvelopelor.

Prevenirea furtului de autoturisme

Numerosi fabricanti au realizat sisteme de protectie antifurt ce utilizeaza tag-uri de proximitate.
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Un cititor RFID este conectat la circuitul de aprindere al
autoturismului astfel nefiind permisa pornirea acestuia numai in
cazul unei corecte identificari a posesorului unui tag.

Tag-ul poate fi integrat in cheia de contact sau atasat sub forma
unui breloc ce poate fi purtat cu usurinta.

Aceasta metoda de protectie antifurt poate fi utilizata si la alte tipuri de autovehicule, barci cu motor,
scuttere, sanii cu motor tractoare sau chiar motociclete.

Robotica

RFID joaca un rol important pe liniile de fabricatie robotizate in manipularea produselor. Folosind un cititor
amplasat pe bratul unui robot sistemul poate citi un tag atasat produsului si sa determine ce unealta sau scula
este necesara pentru a reliza operatia de prelucrare ce urmeaza.

Tichete pentru Ski Lift

In Europa si Japonia pe marile partii de schii au fost implementate sisteme de proximitate pentru
utilizarea SkiLift-urilor. Astfel au fost eliminati complet operatorii ce trebuia sa verifice fiecare bilet de fiecare data
cand un schior dorea sa foloseasca acest mijloc de transport pe cablu. Cu un astfel de tichet purtat in buzunarul
costumului este eliminata prezentarea acestuia, validarea acestuia facandu-se la trecerea prin apropierea unui
cititor montat pe un cadru de acces.

Propietarii de SkiLift-uri au implementat tag-uri sub forma unor bratari ce contin tag-uri. Astfel clientii pot
primii tichete pentru un an de zile, platind doar pentru perioada de utilizare efectiva. Aceste tichete mai pot fi
folosite si pentru a cumpara alimente, inchiria echipament de shi, pentru parcare si chiar diferite cadouri de la
comerciantii aflati in zona controlata.

Identificarea animalelor

RFID este utilizat curent intr-o serie de aplicatii pentru identificarea si urmarirea animalelor. O astfel de
aplicatie a fost creata pentru identificarea animalelor de casa. Un tag special de dimensiuni foarte reduse este
introdus sub pielea animalului. Codul continut de tag este introdus intr-o baza nationala de date care contine
informatii despre numele proprietarului, adresa si numarul de telefon. Cand un animal pierdut este gasit de o
societate specifica, animalul este scanat cu un cititor portabil pentru a vedea daca contine un tag de identificare.
Daca animalul a fost identificat, numarul citit este preluat de operator care apeleaza apoi baza de date nationala.
Proprietarul este rapid identificat si animalul pierdut este inapoiat acestuia.

Deasemeni si animalele de rasa (cu pedigree) sunt urmarite cu ajutorul RFID, in aceste cazuri tag-ul de
proximitate este atasat acestuia. Orice fermier poate mentine o baza de date cu informatii privind parintii, locul si
data nasterii, vaccinarile si alte informatii necesare. Pe baza acestui sistem poate fi urmarit si modul de hrana al
animalelor, oferind astfel o imagine asupra cantitatii hranei si vitaminelor necesare.

Animalele aflate in mediul salbatic sau in gradiniile zoologice sunt urmarite cu ajutorul tag-urilor RFID,
fiind posibila o evidenta corecta asupra fiecarui exemplar in parte.

Identificarea automata a autovehiculelor

Tag-uri si cititoare RFID speciale sunt realizate pentru a identifica vehicule. Un sistem de identificare la
distanta mare este necesar pentru a permite camioanelor sa fie usor identificate la intrarea sau iesirea printr-un
acces. Este utilizat deobicei un tag activ, care este montat pe caroserie sau in interiorul ei, cititorul fiind amplasat
sub asfalt. Majoritatea informatiilor privind camioanele se refera la momentul plecarii sau sosirii la destinatie,
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acestea confirmand orele pontate ale soferului. Sistemul prezentat poate realiza inregistrarea si prelucrarea
timpilor automat sau chiar si realiza estimari privind intretinerea si incarcarea autovehiculelor.

Administrarea pompelor de benzina

Utilizarea RFID pentru a permite accesul la o pompa de benzina este o aplicatie asemanatoare controlarii
unui acces, acest sistem este utilizat in circuitul comercial de ani de zile. In 1996, comertul cu ajutorul tehnologiei
RFID a fost prima oara demarat de catre o companie din St. Louis. Sistemul aplicat identifica un autovehicul
folosind un tag RFID sau un individ prin intermediul unui tag-breloc.

Cititoarele au fost montate in apropierea gurii de alimentare iar tag-uri specializate montate pe cisterne
pentru a se realiza o corecta alimentare cu combustibil sau fluid.

Justificarea costurilor unui sistem RFID

Justificarea investitiei intr-un sistem RFID este foarte similara cu justificarea costurilor oricarei tehnologii
de identififcare automata exemplu: cartelele cu memorie de contact, indentificarea cu amprenta sau vizuala si
tehnologia cod de bare.

La justificarea investitiei trebuie sa se aiba in vedere costurile intregului sistem pe toata durata de viata a
sa. Majoritatea potentialilor clienti fac o comparatie intre costurile unui tag RFID si a unei etichete cu cod de bare.
Diferenta poate sa fie foarte mare, tag-ul RFID costa de 10 ori mai mult. Dar o imagine generala asupra intregului
sistem prezinta realitatea costurilor, RFID este cea mai ieftina solutie pe termen lung datorita reutilizarii tag-urilor.
Daca mai adaugam si costurile datorate intretinerii sistemului si a pieselor de schimb in cazul cod-ului de bare,
solutia RFID se dovedeste singura care ofera cheltuielile cele mai reduse dupa achizitionarea sistemului.

Daca doriti sa implementati un sistem RFID...

Primul lucru pe care trebuie sa-l faceti inainte de a va decide asupra unui astfel de sistem este de a
determina elementele specifice aplicatiei, necesare pentru a capta datele automat:

Ce trebuie sa identificati, de la ce distanta, cu ce viteza si in ce conditii de lucru?
Doriti sa integrati datele culese in programele existente sau sa realizati aplicatii specifice

sistemului?
Unde si cum doriti sa atasati tag-urile de produse?

Raspunsurile la aceste intrebari va vor ajuta sa decideti ce fel de sistem RFID veti adopta.

Mai multi producatori ofera kit-uri functionale ce contin elementele de baza necesare pentru a incepe
dezvoltarea unui sitem RFID in cadrul aplicatiei D-vostra. Kit-ul trebuie sa contina un cititor, un numar de tag-uri, o
sursa de alimentare pentru cititor, interfata si cablurile de conectare cu calculatorul si un software pentru a facilita
achizitia datelor.

Daca actualmente folositi un sistem cu cod de bare, comutarea pe un sistem RFID este foarte simpla.
Substituirea datelor provenite de la un scaner pentru cod de bare cu datele de la un cititor de proximitate este
simpla prin conectarea celui din urma la acelasi port al calculatorului.

Pentru a realiza aceste elemente sunt necesare cateva cunostinte in calculatoare si electronica de aceea
este necesar ajutorul unui integrator de sisteme. Numai prin colaborarea cu acesta veti putea duce la bun sfarsit
realizarea aplicatiei pe care v-ati propus-o.
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Societatea ROLLSOFT doreste sa vina in ajutorul D-voastra cu solutiile si cunostintele sale,
contactati-ne pentru a va pune la dispozitie un kit de dezvoltare �L�� si pentru a realiza o analiza mai
profunda asupra aplicatiei pe care intentionati sa o realizaţi.

Post details: Reglementarea RFID in Uniunea Europeana
16/05/07

��F��!�"�#$�# �L�� 2" �"��"�# ��$ 5�#"1

(Articol publicat în Marketwatch din Aprilie 2007 sub titlul

Comisia Europeană discută despre reglementarea RFID)

http://www.marketwatch.ro/articles.php?ai=2137
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�� ���� �L��H RFID (Radio-frequency Identification- Identificarea prin Radio Frecventa)
este, conform Wikipedia, o metoda de indentificare automata ce se bazeaza pe inmagazinarea si
transmiterea de date utilizand un dispozitiv de emisie-receptie numit RFID. Un dispozitiv RFID este un
obiect care se poate atasa sau incorpora intr-un produs, animal sau persoana, cu scopul de a fi
indentificabil prin unde radio. Dispozitivul pe care se bazeaza RFID contine un cip silicon si o antena.
Exista RFID pasive (ce nu au nevoie de o sursa interna de energie) si active (cu propria sursa de energie
interna). RFID este, practic, un sistem de identificare asemanator tehnologiei cu cod de bare.

Tehnologia RFID a fost inventata acum peste 60 de ani, dar a inceput sa fie din ce in ce mai
folosita si in Europa, pe scara larga in ultimii ani, atat de firme private in special pentru etichetarea
produselor, dar si de guverne care introduc taguri RFID in documentele de identificare (pasapoarte, carte
de identitate, etc.) Conform estimarilor Comisiei Europene, peste 600 de milioane de taguri RFID au
fost vandute in 2005, iar estimarile arata ca in 2016 ar putea fi vandute de 450 de ori mai multe.
Valoarea intregii piete a RFID (incluzand sistemele si serviciile) in UE a fost de 2.2 miliarde de euro si
ea ar putea ajunge la 20.8 miliarde de euro in numai 10 ani.

In aceste conditii sunt de inteles activitatile desfasurate de Comisia Europeana, lansate la CEBIT
in 2006, care au cuprins o serie de intalniri privind aplicatiile RFID, reactia consumatorilor, standarde si
interoperabilitate, dar si eventuale cerinte de management al spectrului de radio-frecvente. Exista insa si
cateva controverse legate de cipurile RFID si care se axeaza pe cateva categorii cheie.

���$��#��# �L��

Lipsa securitatii in tagurile RFID a fost deseori subiectul conferintelor specialistilor in securitate,
ei fiind contrazisi de fiecare data de producatorii de taguri RFID care sustin ca aceste probleme au fost
deja depasite. In martie 2006, in cadrul conferintei RSA din San Jose, Adi Shamir a aratat ca se pot
depasi mecanismele de securitate in tagurile RFID prin trimiterea unei parole gresite catre un tag de 8
biti care ar rezulta in utilizarea de energie suplimentara. Industria a replicat ca deja exista cipuri cu
securitate pe 32 de biti, care ar mari numarul de optiuni la o parola de la 256 la 4 miliarde.

In aprilie 2006 cercetatorii Melanie Rieback si Patrick Simpson, impreuna cu Andy Tanenbaum,
de la Univesitatea Libera din Amsterdam, au dovedit posibilitatea de a introduce virusi in tagurile RFID.
Iar in acelasi an un expert de securitate german, Lukas Grunwald, a facut o demonstratie la o conferinta
in Las Vegas despre cum se pot clona noile pasapoarte germane care au integrate cipuri RFID pentru o
mai buna securitate.

Smart Card Alliance a contrazis rezultatele, aratand ca, chiar daca datele de pe cip nu sunt
incriptate, acesta este semnat digital de autoritatea care emite pasaportul si, deci, orice modificare ar fi
vizibila la un control. Noile pasapoarte emise de Marea Britanie la sfarsitul lui 2006 au incriptat datele
stocate in tagurile RFID. Dar codurile de securitate au fost “sparte” in mai putin de 48 de ore.

�����<#$�# �L�� �� ?�#E# 5$�?#�1

Există numeroase studii care discută şi modul cum tagurile RFID pot afecta viaţa privată a
persoanelor. In ceea ce priveste produsele etichetate, cel ce cumpara un anumit bun poate sa nu stie de
existenta tag-ului sau de posibilitatea de eliminare. Mai mult, tag-ul poate fi citit de la distanta fara ca tu

http://en.wikipedia.org/wiki/Rfid
http://www.edri.org/edrigram/number4.16/epassport
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sa stii de aceasta. Posibilitatea ca oricine cu un cititor RFID sa identifice persoanele dupa obiectele pe
care le poarta sau le poseda, a fost subliniata si de raportul Economist Intelligence Unit „RFID Comes of
Age“. Autorii au sugerat necesitatea ca tagurile RFID sa fie dezactivate la iesirea din magazine.

Probleme si mai serioase sunt puse de implantarea cipurilor RFID la oameni. Nu este vorba de
SF, Autoritatea Americana federala pentru Medicamente si Alimente (Food and Drug Administration –
FDA) a permis inca din 2004 implementarea de taguri RFID pasive in unii pacienti (sub piele). Cipul nu
ar contine date medicale, ci stocheaza un numar unic care permite identificarea lor rapida intr-o anumita
aplicatie software medicala. Aceleasi implanturi sunt folosite si de clubul Baja Beach din Barcelona,
pentru abonatii care nu mai vor sa stea la coada.

Exista si critici din partea grupurilor religioase care considera ca tagurile RFID vor permite
identificarea umana care duc la numarul Diavolului 666 prevazut in Apocalipsa.

� "����#$��� � !����� ��$ 5�"�

Având in vedere si problemele expuse mai sus, Comisia Europeana a decis sa deschida o serie de
consultari care sa identifice daca este necesara o reglementare unitara a RFID, care sa nu fie o bariera in
dezvoltarea sectorului, ci insa sa impulsioneze introducerea RFID. O parte dintre probleme, cum ar fi de
exemplu standardizarea pentru interoperabilitate si alocarea radio-frecventelor comune in Statele
Membre UE vor depinde de auto-reglementare si de organismele de standardizare din Europa.

Există in acelasi timp si o serie de probleme de interes public, in special cele legate de protectia
datelor si securitate, unde Comisia a propus un chestionar public care sa ajute la realizarea unui consens
cu privire la chestiunile tehnice, juridice si etice, legate de RFID si, daca este necesar, sa intervina cu
masuri de reglementare.

Chestionarul, la care au răspuns peste 2200 de persoane fizice si juridice, a aratat ca doar 15 %
dintre cei care au raspuns considera ca problemele RFID trebuie lasate doar industriei pentru auto-
reglementare. �" ��8�!/ --W 6�"�$� $��5 "6�"�� ��(#� #$#�#� �"F$�N $#$�# A#�# 6� 5$ /��!��� ��F#��
6� ?�#�# 5$�?#�# �� #� ��$�� �# ��F��� �# A�� ��8�!/#�� #��A�� �"�#� �"A $!#��# � ����#�# 6� A�$!� �#�
F�?�$"� �# "� A#�#  /������ �"�� #/�<, Comisarul European pentru Societate Informationala, Viviane
Reding, care a sustinut activ acest proces, considera ca unele masuri pentru rezolvarea acestor temeri pot
fi etichetarea corecta a tagurilor si mai multa transparenta in ceea ce priveste riscurile si oportunitatile
RFID.

��<���#��

Ca urmare a intregului proces amintit, dna Reding a anuntat in acest an la CEBIT o comunicare
oficiala a Comisiei cu privire la RFID care se axeaza pe urmatoarele decizii:

- Crearea in 2007 a unui Grup de Lucru RFID, unde vor participa experti in securitate si protectia
datelor, industria RFID, cercetatori din domeniul academic impreuna cu alte institutii, cum ar fi Grupul

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/289
http://www.edri.org/edrigram/number4.20/rfid
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3247
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de Lucru Articolul 29 din domeniul protectiei datelor personale. Scopul Grupului de Lucru este de a
asigura asistenta Comisiei in realizarea unei politici privind aplicatiile RFID;

- Realizarea pana la jumatatea lui 2007 a unor amendamente la Directiva privind protectia
datelor personale in sectorul comunicatiilor electonice (Directiva 2002/58/EC din 12 iulie 2002,
implementata in Romania prin legea 506/2004). Amendamentele vor include aspecte privind aplicatiile
RFID.

- Publicarea pana la finalul lui 2007 a unei Recomandari privind securitatea datelor si respectarea
vietii private pentru aplicatiile RFID. Recomandarea va clarifica modul cum directivele privind protectia
datelor cu caracter personal se aplica in cazul RFID.

- Analizarea impreuna cu Grupul de Lucru a efectelor sociale si economice ale RFID si altor
tehnologii, in special cu privire la viata privata, incredere si guvernare, care sa produca pana la finalul
lui 2008 o evaluare a optiunilor de politici si nevoia pentru alte masuri legislative.

Dupa cum se vede, Comisia pare a fi destul de ocupata in urmatoarea perioada pe problema
RFID. Cum Romania este deja parte a UE, se poate sa se participe activ si la aceste propuneri, din partea
sectorului guvernamental, privat, academic sau al societatii civile. In caz contrar, vom primi doar
rezultatele discutiilor intr-o directiva pe care va trebui sa o implementam in legislatia nationala.

Comment from: Mihai [Visitor]
Iată cum ne apropiem cu paşi siguri spre o societate în care nu va mai exista libertate şi nici viaţă

privată, când vom fi expuşi unei urmăriri "pas cu pas" şi unui control strict al tuturor aspectelor vieţii
noastre private, când va fi foarte uşor ca oamenii incomozi pentru un regim dictatorial să fie identificaţi
şi reduşi la tăcere, când orice formă de protest va fi înăbuşită din faşă. Mă întreb ce ar fi făcut un Hitler
sau un Stalin dacă ar fi avut un asemenea sistem de urmărire şi control. Şi oricât ar părea de necrezut
unora acest lucru, nu este deloc imposibilă apariţia în viitor a unui astfel de regim şi a unui astfel de
dictator. Când va apărea, va avea mijlocul de urmărire şi control la îndemână...

�1 $�� !#"6 �� #��� ����(�$� 5$���!9
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http://www.legi-internet.ro/index.php/Directive_on_privacy_and_elect/152/0/
http://www.legi-internet.ro/index.php/Legea_privind_prelucrarea_dat/81/0/
http://www.apologetica.lx.ro
http://www.microcipuri.ro
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B �1$3$�# ��?�$"���� � !3"��� "$,--C 6�" %0 #5$���� %&&0 5$�?�"6 ��#/���$�# 6#��� 6� �#
�#$� �� 5�" 2" ��$���#E�� 5#�#5 #$���� �����$ "���G 5$���! �� # A $!�� �� � "E�"������ #���� $#

45�/���#�1 2" 	, 
A, �$,DC0 6�" % !#� %&&07

Art.1.- (1) Se stabilesc paşaportele cu date biometrice incluse, denumite în continuare
paşapoarte electronice, având forma şi conţinutul prevăzute în anexele nr.1-3 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.

(2) Punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice se face începând cu data de 1 ianuarie
2007.

Art.2.- În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:

a) paşaport electronic – paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu sau paşaportul simplu, în
care se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei;

b) date biometrice – imaginea facială, impresiunea digitală, precum şi orice alte date ale persoanei
care pot fi introduce în mediul de stocare electronică…

Anexa nr.3 – Forma şi conţinutul paşaportului simplu
... (la pagina cu datele de identificare a titularului):

... – datele informatizate citibile optic
– mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei...

B �1$3$�# ��?�$"���� � !3"��� "$,)-00 6�" %- " ��!/$�� %&&M 5�"�$� ! 6�A��#$�# ��
� !5���#$�# B �1$3$�� ��?�$"���� "$,--C:%&&0 5$�?�"6 ��#/���$�# 6#��� 6� �# �#$� �� 5�" 2"

��$���#E�� 5#�#5 #$���� �����$ "���G 5$���! �� # A $!�� �� � "E�"������ #���� $# (publicată în M. Of.
Nr.842 din 15 decembrie 2008)

... 2. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a) paşaport electronic:

1. paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu sau paşaportul simplu, eliberat cetăţenilor români;
2. paşaportul eliberat persoanelor fără cetăţenie prevăzute la art. 118 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de

Urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată;
3. documentul de călătorie eliberat refugiaţilor recunoscuţi în baza Convenţiei de la Geneva din 28

iulie 1951;
4. documentul de călătorie eliberat persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară conform Legii

nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare, în care se include un mediu de
stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei;

Anexa nr.3 ... Forma şi conţinutul paşaportului electronic simplu...
– datele informatizate citibile optic (MRZ)
– mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei

Notă: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română,
engleză şi franceză.

Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude
sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident: numele, prenumele, adresa, telefon...

Notă: Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în
conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) NR.2252/2004 privind standardele
pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de
călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L385 din 29
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decembrie 2004 şi ale Deciziei Comisiei C (2005) 409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice
aferente dispoziţiilor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în
documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de
dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.


$6 "#"E# 6� �$F�"E1 # ��?�$"���� � !3"��� "$,)M* 6�" %- " ��!/$�� %&&M 5�"�$�
! 6�A��#$�# 
$6 "#"E�� ��?�$"���� "$,0':%&&% 5$�?�"6 $�F�!�� N�$�6�� #� �1$E�� �����$ "��� 6�

�6�"���#�� (publicată în M. Of. nr.803 din 2 decembrie 2008)

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,Art.1.- (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se introduce cartea electronică de identitate.”
2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
,,Art.3.- Începând cu data de 1 iulie 2010 se realizează platforma-pilot pentru constituirea
sistemului informatic de emitere a cărţii electronice de identitate.”
3. La articolul 4 alineatul (2), literele a)-c) vor avea următorul cuprins:
,,a) în municipiile reşedinţă de judeţ, până la data de 31 decembrie 2012;
b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2013;
c) în comune, până la data de 31 decembrie 2014.”

��" 5��#"��� K Paşi grăbiţi spre o dictatură globală 4Suntem cu ochii pe voi!7

... Justificarea introducerii cipurilor în acte
Scopurile invocate de autorităţi pentru introducerea cipurilor în paşapoarte, permise de

conducere şi cărţi de identitate sunt: îngreuierea falsificării actelor care conţin cip şi ’’lupta împotriva
crimei internaţionale şi a terorismului”, conform comisarului european pentru justiţie, Franco Frattini.

Deci odată cu introducerea cipurilor în acte ni se spune că vom avea: siguranţa că actele noi nu
vor putea fi falsificate, securizarea graniţelor, siguranţa cetăţenilor, combaterea infracţionalităţii,
prevenirea fraudelor şi combaterea terorismului. Aceste afirmaţii sunt reale sau nu?

Securitatea cipurilor
- în Marea Britanie paşapoartele biometrice au fost fraudate în 48 de ore de la introducere;
- în martie 2006, în cadrul unei conferinţe, cercetătorul israelian Adi Shamir a arătat că se pot depăşi
mecanismele de siguranţă a cipurilor;
- în aprilie 2006, cercetătorii de la Universitatea Libera din Amsterdam au demonstrat că cipurile se pot
virusa;
- jurnaliştii de la ’’The Times’’ au demonstrat ineficienţa cipurilor în lupta împotriva terorismului şi a
crimei organizate;
- pe internet sunt multe clipuri video în care tineri amatori citesc de la distanţă informaţiile de pe
documentele cu cipuri ale diverşilor trecători fără ca aceştia să-şi dea seama;
- un specialist a clonat cipurile de pe două paşapoarte britanice şi a introdus în acestea imagini digitale
ale lui Osama ben Laden şi ale unui atacator sinucigaş;
- în septembrie 2008, în Amsterdam un informatician amator a prezentat unui dispozitiv de citire un
paşaport falsificat cu toate datele lui Elvis Presley, care a fost catalogat drept valid.

Având în vedere cele de mai sus, ne punem în mod firesc întrebarea unde este: securitatea cipului
şi a actelor biometrice care-l conţin, prevenirea fraudelor, combaterea infracţionalităţii şi a terorismului?
Dacă înainte existau câteva cazuri de furt de identitate la 1000 de oameni, acum o singură persoană cu
aparatură corespunzătoare poate citi şi descărca datele tuturor celor 1000 de oameni. Aşadar #����� " �
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��"� !#� "���F�$� 6��3� ���� ?��8� deoarece pot fi citite de la distanţă fără ştirea posesorului, iar
clonarea lor este un lucru demonstrat.

Argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie la identificarea şi urmărirea delicvenţilor
constituie o ofensă la adresa întregului popor român, care nu poate fi tratat ca o bandă de infractori.

Aceste aspecte coroborate cu altele (amprentarea, camerele video amplasate pretutindeni,
identificarea facială, monitorizarea comunicaţiilor – internet, telefon etc.) ne arată că forurile
globalizatoare (UE, NATO, FMI etc.) urmăresc formarea unor pârghii în vederea instituirii unui �����!
� �#���#$ ! "6�#� în care libertatea persoanei este anulată.

Despre Acordul Schengen
De ce atâta insistenţă din partea U.E. prin directive ameninţătoare ce prevăd termene limită

pentru implementarea lor? �� �(# �5�� �1 �!5��!�"�#$�# #���� $ #��� ����  � "6�E�� 5�"�$�
#6�$#$�# � !3"��� �# 5#E��� �8�"F�",

Până în anul 2001 au aderat la Acordul Schengen 15 state europene, în care, printre altele, se
doreşte instaurarea unui spaţiu comun extrem de securizat. De aceea în Acord se prevede:

- stocarea de informaţii detaliate cu privire la fiecare cetăţean;
- posibilitatea urmăririi fiecărei persoane, care duce la suprimarea dreptului la intimitate şi a

prezumţiei de nevinovăţie;
- înregistrarea sau urmărirea persoanelor se poate face discreţionar, doar în urma existenţei

unor ,,bănuieli”, a ,,aprecierii generale” (cine decide ce e asta?) sau cu scopul ,,prevenirii” unor
ameninţări la securitatea spaţiului comun Schengen şi ceea ce e mai scandalos – în cazul ,,ameninţării
ordinii publice”.

Pentru prima oară în analele istoriei se cere legalizarea urmăririi tuturor cetăţenilor şi se
perverteşte sistemul legislativ actual, bazat pe dovezi şi nu pe suspiciuni, bănuieli, căci nu mai există
prezumţia de nevinovăţie. �#�1 53"1 #��! ��"�?# �#$� "� #��<# 6� ?$� A#5�1 �$�/��# �1
6 ?�6�#��1 2" A#E# #�� $��1E�� $ �1 ��"��! ?�" ?#E�G 6� #��! 2"#�"�� ���1E�#"�� �$�/��� �1(��
6 ?�6�#��1 "�?�" ?1E�#�,,,

Aspecte juridice ale libertăţii personale
Din punct de vedere juridic, măsura introducerii actelor biometrice în România încalcă legile

care garantează libertatea persoanei, din Constituţia României, cât şi normele internaţionale ale
drepturilor omului (art.23, 25-29 şi 31 din Constituţia României, art.8 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene – n.a.)...

Posesorul paşaportului (permisului) biometric nu are acces la informaţiile din propriul cip; în
raport cu acestea el este persoană neautorizată...

Aceste temeiuri sunt suficiente pentru a cere anularea dispoziţiilor legale privind noile acte
biometrice (şi care ar fi cerut în prealabil o dezbatere publică, având în vedere implicaţiile acestora în
societate – n.a.)

Aspecte religioase
Cercetând informaţiile tehnice despre acest tip de acte, gândul nostru se îndreaptă imediat către

descoperirea din Apocalipsă privind pecetluirea tuturor oamenilor, în vremea sfârşitului lumii, pe mâna
dreaptă şi frunte cu ceva fără de care nu se va putea cumpăra şi nu se va putea vinde, dar care va
constitui semnul Antihristului şi lepădarea de Hristos (Apocalipsa 13, 16-18). În zilele noastre se cunosc
deja cazuri de persoane cărora li s-au implantat cipuri pe mâna dreaptâ din motive de securitate,
medicale sau economice.

Pe baza învăţăturii Bisericii înţelegem două aspecte.
Mai întâi faptul că primirea actelor în forma actuală nu reprezintă pecetluirea finală.
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Al doilea este conştiinţa că primirea lor este unul din ultimii paşi înaintea pecetluirii finale şi că
această primire are drept consecinţă intrarea pe un drum al cărui capăt este acceptarea pecetluirii pe
mână şi pe frunte şi apostazia. Dacă primim acum paşapoarte şi carnete de conducere cu cipuri, vom
primi începând cu 1 ianuarie 2011 (conform OUG 184/2008) şi cărţile de identitate cu cip. Peste câţiva
ani vom accepta fără probleme de conştiinţă îmbogăţirea cipurilor cu noi informaţii, care ne vor uşura
legătura cu diverse instituţii medicale, informaţionale, comerciale; apoi ne va părea firească unificarea
lor într-unul singur, care să încorporeze şi cărţile de credit. Peste alţi câţiva ani se va spune că, pentru a
preveni pierderea şi furtul, este mai eficientă implantarea cipului în trupul omului. Va mai trece încă o
perioadă şi se va ajunge la concluzia că, pentru buna funcţionare a societăţii, este strict necesar ca toţi
oamenii să aibă implantate aceste cipuri pe frunte şi pe mâna dreaptă. Ce vom face atunci? Să fim
încredinţaţi că va fi mult mai greu de rezistat atunci decât acum, când nu ne aflăm în ultima fază!
Obişnuindu-ne cu toate comodităţile asigurate de viaţa bazată pe o infrastructură controlată prin cipuri,
ne va fi extrem de greu să renunţăm la toate înlesnirile pe care le avem.

Având în vedere consideraţiile de mai sus, credem că ��# !#� /�"1 � ��E�� ���� �1 $�A�<1!
#����� /� !��$���G #��!3"6�("� � "����"E��� !1$��$���$�� #6�?1$����. Cei care nu au puterea să facă
aceasta şi le primesc, să fie conştienţi că se află pe un drum greşit care, dacă nu îl vor părăsi, va avea ca
finalitate pecetluirea şi apostazia.

’’Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm
în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel
care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.” – Arhim. Iustin Pârvu

Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului se pronunţă categoric
împotriva paşapoartelor biometrice

...,,Oficial, semnalul a fost dat prin Hotărârea de Guvern nr.557 din 26 aprilie 2006 privitoare la
introducerea paşapoartelor electronice, în care sunt stocate datele biometrice ale persoanei, adică
imaginea facială, impresiunea digitală, precum şi alte elemente de identificare.

Mai mult, 6��� B �1$3$�# 2� 5$�?���� 5� � E� ���1E�"�� � !3"���G �# "� #A �� 5$���6#�1 6�  
6�</#��$� 5�/���1G #�# ��! �(#$ A� ��?�"�� 2"�$( E#$1 6�! �$#���1.

Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărţi de identitate cu cip... Nu există
nici o lege naţională sau internaţională care să garanteze discreţia sau securitatea absolută a datelor
înscrise în cip, acestea fiind, practic, la dispoziţia oricărui factor instituţional sau privat şi constituind un
sistem de supraveghere a cetăţenilor pe toată durata vieţii lor, şi chiar după moarte...

Dimpotrivă, acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor,
drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase...

În concluzie, facem un apel către Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României şi garantul
respectării Constituţiei, să facă tot ce îi stă în putinţă spre a-i asigura cetăţeanului român 6$�5��� �#
��/�$�#�� �� ?�#E1 5#$�����#$1, în consens cu principiile convieţuirii sociale” (în şedinţa din 19 februarie
2009, Cluj-Napoca)

��" /$ ��$# K Introducerea actelor de identitate cu cip în România: mijloc de
îngrădire a vieţii personale şi a libertăţii religioase

(Studiu realizat de un grup de cercetători şi profesori în vederea informării populaţiei României asupra
consecinţelor primirii actelor biometrice în 2009)

... Siguranţa actelor de identitate cu cip încorporat este doar un mit şi nu a fost demonstrată până
acum de cei care le promovează. Orice expert în tehnologia informaţiei confirmă faptul că "� �����1 ��
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"� ?# �����# "��� 6#�1 �" �����! �!5�"��$#/�� 6� 5$ ���E�� # 6#��� $. Dacă periodic apar în presă ştiri
despre adolescenţi români care pătrund în serverele celor mai securizate instituţii din lume – CIA,
NASA –, cine ne garantează siguranţa actelor de identitate biometrice?

Odată stocate informaţii personale în cipuri, mai devreme sau mai târziu se vor găsi persoane
care nu în scopuri ştiinţifice (la conferinţe despre securitatea electronică s-au făcut demonstraţii de
decriptare), ci cu alte obiective vor putea frauda documentele de identitate. Cine ne garantează că odată
cu dezvoltarea tehnologică cipurile nu vor putea fi citite chiar de la mare distanţă? Cine ne garantează că
nu vor putea fi scoase şi introduse date din cipurile personale fără ştirea şi consimţământul posesorului?
Se va putea ajunge în situaţia ca aceste date să ne fie inaccesibile nouă, proprietarilor, iar cei care vor
avea acces la ele, legal sau ilegal, să le poată folosi împotriva noastră...

�51$#$�# ��/�$�1E�� ����  5$ /��!1 6� 6�!"��#�� �� 6� ������"E1 "#E� "#�1 �� �"6�?�6�#�1,
Noile legi reprezintă începutul unui proces de restrângere a libertăţilor individuale şi de intruziune în
viaţa privată, şi contravin art. 8 şi 10 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene
referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi la libertatea de conştiinţă, precum şi articolelor 23,
25, 26, 27, 29 şi 31 din Constituţia României privind garantarea libertăţilor şi drepturilor cetăţenilor. Să
fim conştienţi că pierderea libertăţii ne va afecta pe toţi, indiferent de poziţia pe care o avem în ierarhia
socială!

*
Nu este pentru prima dată când, în numele unor intenţii bune, ţări întregi păşesc în ceea ce se va

dovedi o tragedie naţională. Corifeii comunismului au propovăduit începutul unei ere noi în istoria
umanităţii. Au promis că toate nedreptăţile anterioare vor fi înlăturate, că se va instaura o epocă a
libertăţii şi egalităţii oamenilor, că prosperitatea şi pacea vor cuprinde omenirea. Noi, cei ce am trăit în
comunism, cunoaştem mai bine decât occidentalii rezultatul: zeci de milioane de oameni ucişi,
extinderea corupţiei la nivelul întregii societăţi, conştiinţe siluite într-o măsură nebănuită (vezi
experimentul reeducării prin forţă de la Piteşti – n.a.) Aşa cum utopia comunistă a eşuat în atingerea
promisiunilor făcute, şi utopia binelui prin restrângerea libertăţii şi prin control, care ni se propune acum,
va eşua. Nu vom avea parte de pacea şi fericirea făgăduite, ci de o nouă dictatură căreia nimeni nu i se
va putea împotrivi...

Astfel, în virtutea art.23-31 din Constituţia României privind libertatea persoanei, respectul vieţii
private, libertatea de conştiinţă şi accesul la informaţie, � "��6�$1! " ��� 5$�?�6�$� ��F#�� #/�<�?� ��
��$�! �� A�$!��#�� $��5���#$�# 6$�5����� A���1$�� ���1E�#" 6� # #���5�# �#� $��5�"F� #����� 6�
�6�"���#�� /� !��$���G 5� ��!���� $��5���1$�� ��/�$�1E�� � "?�"F�$�� $ �� # � "����"E�� $���F� #��, �"
?�$����# #���� $ 5$�?�6�$�G �1 ��$�! �# ��F�# 5$�?�"6 " ��� #��� 6� �6�"���#�� �1 6�# 5 ��/����#��# �1
$�A�<1! #����� /� !��$��� �� �1 5���!  5�# 5�"�$� #����� 6� ��5 ?��8�G A1$1 �# #��#��# �1 � "6��1 �#
6���$�!�"1$� �� " !��� �#� � ��#��, Reamintim că o prevedere asemănătoare s-a aplicat până nu
demult pentru actualele cărţi de identitate: ,,persoanele care refuză cartea de identitate din motive
religioase primesc buletine de tip vechi” (Ordinul 1190 din 31 iulie 2002 al Ministerului de Interne,
acum scos din circulaţie).

1 � �����1! �"�����E��� $ ��#����� ��  $F#"�<#E��� $ " "F�?�$"#!�"�#�� �1 6���8�61  
6�</#��$� 5�/���1 �# "�?�� "#E� "#�G 5�"�$� �# � ����#��# 2" #"�#!/��� �� �1 � "����"��<�<�
�!5���#E���� �"�$ 6���$�� " �� $ 6 ��!�"�� �����$ "���, �3"1 �� �� ?# ��#  6���<�� 2" ��" ���"E1 6�
�#�<1G �#$� �1 $�5$�<�"�� ? �"E# !#N $��1E�� 5 5 $���� $ !3"G ��$�! ���5�"6#$�# #5���1$�� #���� $
" $!#��?� 
�� '*:%&&M �� B� )-00:%&&M 5$�?�"6 5#�#5 #$���� �����$ "���G # ��$����?�� ��
)%0:%&&0 5$�?�"6 ��#"6#$6��� 5�"�$� 5�$!����� #�� �� # 
�� )M*:%&&M �� 
� 0':%&&% 5$�?�"6
�1$E��� �����$ "��� 6� �6�"���#��,
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Prin aceasta, nu ne opunem progresului ştiinţific, dorinţei de bunăstare şi de siguranţă a societăţii
şi nu negăm structurile de conducere statale. Dar nu dorim ca, după lipsa de libertate din perioada
comunistă, să ne facem părtaşi unei noi îngrădiri a libertăţii şi unui control al oamenilor mult mai
eficient decât cel de atunci. De aceea, cerem cu fermitate conducătorilor politici să apere cetăţenii de
ameninţarea pierderii libertăţilor dacă refuzăm buletinele cu cipuri şi să nu se instaureze un control
totalitar de tip Big Brother, ale cărui consecinţe pe termen lung vor fi dintre cele mai rele.


6#�1 �� �A $��� 5� �#$� 2� #?�! #��1<� 6� A1��� 5�"�$� # 2"E���F� � $��� ���# �� �� 2"�3!5�1
�� ��! �$�/��� �1 #�E� "1! � "�$��G �1 ��1! #$!��� " #��$� ���� 6�8 ?"������9 5 ���� �� $�F1���"�#G
2!5$��"1(�A1���$�#G �!�$�"�# �� ��"��$��#��# �� �#$� ? ! ��$� #N�� $ 6� �# ��!"�<��, ��
��" ���"E��� �� $����� "� ? $ #N��# �1 "� 51��$1! 2" �$�6�"E1G �� �$1�$�# �3� !#� 5$ A�"61 # ?��E��
6�8 ?"������, Tot binele pe care îl poate face omul izvorăşte din legătura cu Dumnezeu. Dacă-L avem
pe Hristos, Hristos ne va dezlega toate întrebările şi ne va ajuta să biruim ispitele la vremea potrivită. De
aceea, principala noastră strădanie trebuie să fie dobândirea harului Duhului Sfânt. Dacă nu avem
agonisit harul, la vremea încercărilor, oricât de bine informaţi am fi, nu vom avea putere să rezistăm şi
ne vom lepăda de Dumnezeu.

În aceste momente dificile (şi de criză economică – n.a.), toţi cei ce dorim binele României
trebuie să ne unim în jurul Adevărului, care este Hristos (,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” – Ioan, 14,
6), să depăşim disensiunile, să nu ne lăsăm dezbinaţi de orgoliile personale. Grecia (în 1997) şi Serbia
(în 2008) au reuşit să respingă introducerea actelor biometrice prin unitatea cu care poporul a acţionat.

Mărturisind Adevărul vom împlini voia lui Dumnezeu şi luptându-ne cu patimile vom putea
mărturisi Adevărul. Să nu uităm de spovedanie, de pocăinţă şi să nu fim creştini de formă. Dacă
Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim astfel de vremuri ,,apocaliptice”, când spunem binelui rău şi răului
bine, este pentru că noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu şi nu avem pocăinţa celor din cetatea Ninive.

Dumnezeu să-i binecuvinteze şi să-i întărească pe toţi cei care se vor angaja în lupta cea bună
pentru păstrarea demnităţii şi libertăţii întru Adevăr.

�"�$ 6���$�# 6 ��!�"��� $ �����$ "��� 2" � !3"�#
Începând cu 1 ianuarie 2009, în România se emit paşapoarte electronice care pe lângă datele

personale obişnuite conţin elemente biometrice – imaginea facială şi impresiunile digitale (amprente) –
stocate pe un microcip de tip RFID (Radio Frequency Identification – identificare prin unde radio).
� !3"�# ���� 5$�!# E#$1 6�" �"��"�# ��$ 5�#"1 �� #���� $�F�! #� #���� $ 6� �6�"���#��
$�F��!�"�#� 5$�" 
�� '*:%&&MG B� )-00:%&&M �� 5$�" ��F��#!�"��� � "�������� ��$ 5��
"$,%%-%:%&&*7, ����  E#$1 6�" ��$ 5# "� 6�E�"� 6� �#!6#�1 #���� ��5 6� 5#�#5 $� �� #!/���
���!�"�� /� !��$��� 2"� $5 $#��, Început în judeţul Ilfov, acest sistem se urmăreşte a fi extins în toată
ţara până în iunie 2009.

��" ��"# 6���!/$�� # #"���� %&&MG 2" � !3"�# �� 2"��5� �!���$�# �"�� " � ! 6�� 6�
5�$!�� #�� 6� ��5 �#$6G �#$� 6� #��!�"�# � "E�"� �" !��$ ��5 �����$ "�� �L��, 	1��$# # A ��
�!5��!�"�#�1 2" #���"�G A1$1 5$ ! ?#$�# 2" !#��(!�6�# �� A1$1  /#<1 ��F���#��?1 "#E� "#�1
4#���#��� 
$6�" "$,)*--:%&&0 "� �"���6� !��$ ��5�� 2"�$� ���!�"���� 5�$!������7G �� 6 #$ 2" /#<#
��$����?�� �� )%0:%&&0 5$�?�"6 5�$!����� 6� � "6���$�, Cip-ul va conţine obişnuitele date personale,
dar şi informaţii privind starea de sănătate: vedere, auz, boli, precum şi restricţionări de tipul ,,posesorul
trebuie să conducă doar ziua sau doar însoţit”. Contravenţiile, amenzile şi orice alte date vor fi stocate
tot aici, asemenea unui cazier care nu se poate şterge.

Pentru 1 ianuarie 2011, e programată introducerea noilor cărţi electronice de identitate cu cip
RFID, platforma-pilot fiind realizată în judeţul Caraş-Severin, de unde proiectul se va extinde în anii
următori în celelalte judeţe (OGU 184/2008). Informaţiile sunt memorate pe 2 suporturi: banda optică şi
circuit integrat de tip smartcard (cip). Microcipul permite detectarea posesorului de la distanţă, fără
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ştirea acestuia, iar datele înscrise nu pot fi şterse, ci se pot face doar adăugiri la ele, şi numai de către
Ministerul Internelor şi cel al Comunicaţiilor (Norme metodologice ale OG 69/2002). Există aşadar un
drept suveran asupra naturii şi cantităţii informaţiilor înscrise: cine înscrie, ce înscrie şi cât înscrie.

��5���� �"��$"#E� "#��
Campania de introducere a noilor documente biometrice de identitate şi călătorie a început după

anul 2000, odată cu dezvoltarea la scară largă a tehnologiei microcipurilor RFID, la nivelul Uniunii
Europene paşapoartele biometrice intrând în vigoare din anul 2006. Măsura face parte din proiectul de
creare a unei singure baze de date biometrice mondiale cu denumirea de � "� $E�� �"A $!#E� "#�
�"��$"#E� "#�, controlat de SUA şi, de Marea Britanie, cărora li s-au adăugat şi alte ţări sub pretextul
luptei antiteroriste. Lucrurile evoluează într-un ritm îngrijorător, întrucât încă de pe acum există presiuni
din partea organizaţiilor internaţionale şi a diverselor agenţii guvernamentale de implantare a
microcipului chiar în corpul uman. Unele state deja au intrat în această fază, implantând cipul la anumiţi
bolnavi din spitale, la elevii de şcoală sau la persoanele în vârstă. Numeroase organizaţii pentru apărarea
drepturilor omului, asociaţii civile şi culte religioase din Statele Unite şi Uniunea Europeană au protestat
faţă de această campanie iresponsabilă de marcare a fiinţei umane, de îngrădire a libertăţii şi de înjosire
a demnităţii persoanei.

La nivel de stat, poporul grec, în frunte cu Sinodul Bisericii Ortodoxe din Grecia, a respins încă
din 1997 introducerea buletinelor electronice, în faza de proiect, reacţionând promt şi fără ezitare.

În statul vecin, Serbia, în urma unei campanii pornite de o organizaţie non-guvernamentală, cu
susţinerea Bisericii Ortodoxe Sârbe şi a cercurilor academice, după doi ani de proteste, introducerea
cipurilor biometrice a fost blocată până la o dezbatere publică naţională. Avocatul Dragoljub Djordjevic,
promotorul campaniei anti-biometrie ,,Viaţa fără a fi însemnat”, a mers mai departe, contestând în 2008
legea abuzivă la Curtea Supremă a Serbiei.

Despre toate aceste frământări în presa românească nu s-a scris aproape nimic. La începutul
anului ştirea a venit brusc, punându-ne în faţa faptului împlinit: ,,de la 1 ianuarie 2009 românilor li se
vor introduce...”. Într-un stat de drept asemenea măsuri nu se pot iniţia fără o informare prealabilă a
populaţiei despre cursul evenimentelor şi despre implicaţiile în viaţa persoanei, fără o conştientizare a
opiniei publice...

���# �� # 2"��5�� �# �" �����! 6� F���� "#$� # !1$A�$�� $ �(# ����"� �$�5�#�G 6�" #"��['&G �#
�6�"��A��#$�# #"�!#��� $ ��G 2" A�"#�G �# �$!1$�$�# �� ! "�� $�<#$�# 5�$� #"�� $, Astfel, elevilor din
unele şcoli li se aplică cipuri pe ghiozdane sau pe ceasuri, pentru a fi urmăriţi de părinţii lor, unele
penitenciare folosesc brăţări electronice pentru controlul eficient al deţinuţilor, iar din 2004 anumite
spitale implantează pacienţilor cipuri pentru a le monitoriza simptomele şi evoluţia bolii. În astfel de
cazuri s-au putut observa reacţii adverse: arsuri, apariţia celulelor cancerigene în jurul cipului, migrarea
acestuia în organism, sensibilitatea la radiaţii, electricitate sau câmpuri electromagnetice, precum şi o
întreagă serie de alergii şi infecţii.

Autorităţile de securitate americane şi europene, dar şi instituţiile publice şi marile companii de
mărfuri susţin o politică de extindere a folosirii cipului în practic toate domeniile vieţii, fără un control
legislativ naţional şi în ciuda protestelor care răzbat din partea asociaţiilor pentru protecţia
consumatorilor şi a celor pentru apărarea drepturilor civile...

�����$��� 6�<? ��1$�� ��8" � F��� � "��!5 $#"�
Cele mai avansate cercetări ştiinţifice privind interacţiunea dintre organismul uman şi aparatura

electronică intră în cea mai mare parte sub incidenţa secretului militar. Există motive întemeiate să
credem că rezultatele depăşesc cu mult ceea ce un om obişnuit îşi poate imagina.

Într-o revistă editată de Departamentul de Justiţie American, autorul, director al Consiliului de
Politici pentru Cercetări Penale al Statului Texas, prezintă posibilele tehnologii care ar putea fi folosite
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în monitorizarea şi controlul infractorilor recidivişti şi comentează pe marginea ameninţărilor la adresa
democraţiei pe care aceste tehnologii le ridică. O posibilă tehnică de coerciţie ar fi următoarea: ,,...am
putea implanta un cip în violatorii recidivişti pentru a le monitoziza deplasările şi a le măsura nivelurile
hormonale care controlează libidoul... Aceşti infractori ar putea fi paralizaţi instantaneu de substanţe
chimice, eliberate de dispozitivul care li s-a implantat, dacă s-ar apropia de grădiniţe, şcoli şi locuinţe
dotate cu sisteme de alarmă speciale”.

Relevant este şi materialul extras din previziunile Forţelor Aviatice Americane elaborate în anul
1996. Citim în acest document: ,,Pare posibil să putem produce limbaj de mare fidelitate în corpul uman,
creând posibilitatea de a sugestiona în mod secret şi de a direcţiona psihologic o persoană. Când un puls
de microunde de mare putere de ordinul gigahertzilor loveşte corpul uman, apare o variaţie mică de
temperatură. Aceasta este asociată cu o dilatare instantanee a ţesutului uşor încălzit. Această dilatare este
îndeajuns de rapidă pentru a produce o undă acustică. Dacă se foloseşte o secvenţă de pulsuri, se poate
crea un câmp acustic intern în intervalul de 5-15 kilohertzi, care este auditibil. În acest fel este posibil să
se ,,vorbească” cu un adversar într-un mod cât se poate de tulburător pentru acesta”. Conform aceluiaşi
raport ,,se pot controla emoţiile (deci şi acţiunile), produce stări de somn, se transmit sugestii, se poate
interfera atât cu memoria de scurtă, cât şi cu cea de lungă durată, se pot produce o serie de experienţe
personale şi şterge o serie de experienţe personale...”.

Toate aceste date au menirea de a ne face să întrezărim uriaşul potenţial tehnologic pe care l-a
atins omenirea în secolul XXI. �� ? ! A#�� 6#�1 #��#��1 ��8" � F�� �� ?# #A�# 2" !3�"��� �" $
5�$� #"� �#� F$�5�$� A1$1 $��5 "�#/����#�� �� A1$1 � "����"E1H

*
Un motiv în plus de îngrijorare pentru securitatea persoanei îl constituie recenta Lege 298 din 18

noiembrie 2008, privind reţinerea informaţiilor. Aceasta obligă furnizorii reţelelor publice de
comunicaţii (operatorii de telefonie fixă şi mobilă) şi furnizorii de comunicaţii electronice (operatorii de
Internet) să reţină, să păstreze şi să predea, la cerere, autorităţilor competente, date privind convorbirile
telefonice şi mesajele de pe Internet. Datele trebuie păstrate timp de 6 luni de la înregistrare, şi pot fi
cerute în cadrul unui proces în principiu numai de către judecător sau procuror (art.3 alin.2). Adevăratul
nucleu al legii pare a fi însă art.20, din care cităm un fragment: ,,În scopul prevenirii şi contracarării
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, organele de stat cu atribuţii în acest domeniu pot avea acces
la datele reţinute”. Aceasta înseamnă că orice agenţie, comisie sau corp guvernamental, poate fi uşor
împuternicit să prelucreze aceste date, în numele securităţii naţionale. Prevalenţa puterii politice asupra
puterii judecătoreşti a creat dintotdeauna deviaţii în bunul mers al societăţii, cu urmări asupra siguranţei
individuale.

Recent, avocatul şi senatorul român Iulian Urban s-a exprimat critic referitor la această lege şi la
problema paşapoartelor biometrice. În cadrul interviului publicat în Curentul din 22 ianuarie 2009, cu
titlul ,,Noile măsuri pot fi anticamera unui nou tip de dictatură”, acesta a sesizat tendinţa spre
centralism: ,,Oamenii sunt invitaţi sau, mai degrabă, împinşi către momentul la care vor ajunge complet
dependenţi de sistem, de tehnologie şi existenţa lor nu va mai fi posibilă în afara sistemului. Aşa că,
referitor la «siguranţă», eu cred că de fapt nu există siguranţă a cetăţenilor, există doar o mână de
cetăţeni care controlează, prin sintagma «securitate a statului», pe ceilalţi cetăţeni.”

*
Statele Unite ale Americii sunt, fără îndoială, iniţiatorul acestei expansiuni a tehnologiei

biometrice. Actul de reformă al securităţii graniţelor şi eliberării vizelor în America stipula, în 2002,
faptul că ţările ai căror cetăţeni nu au nevoie de viză pentru a intra în SUA trebuie, în timp de doi ani, să
introducă paşapoartele biometrice dacă doresc să rămână scutiţi de regulamentele privind viza. Pentru a
îndeplini cerinţele americane de securitate şi după dobândirea unui consens politic, la întâlnirea de vârf
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de la Salonic din 2003, Consiliul European a aprobat ,,un act referitor la introducerea standardelor
comune de securitate, paşapoartele biometrice şi alte documente de călătorie emise de către statele
membre”.

Până la sfârşitul anului 2006 majoritatea statelor din Uniunea Europeană au început să emită
paşapoarte biometrice conţinând un microcip monitorizabil de la distanţă, care conţine, printre altele, o
fotografie digitală şi semnătura deţinătorului. Pentru că UE hotărâse să introducă paşapoartele pentru
cetăţenii săi, ceruse, de asemenea, având în minte liberalizarea vizelor, ca ţările candidate la UE şi chiar
cele potenţial candidate, inclusiv Serbia, să introducă paşapoartele biometrice.

*
Criticile economice au fost, în principal, referitoare la preţul foarte mare care s-a plătit pentru

echipamente cât şi la faptul că această mişcare ar dubla instituţii deja existente.
*

Argumentele tehnice împotriva tehnologiei biometrice sunt mult mai serioase. Un număr mare de
studii au arătat că tehnologia biometrică, din cauza vulnerabilităţii faţă de hackeri şi a altor imperfecţiuni
pe care le are, reprezintă un ,,cadou pentru terorişti, criminali organizaţi şi servicii de inteligenţă străine”.
De exemplu, expertul în computere Lucas Greenwald a pătruns în sistemul de înaltă tehnologie a
paşapoartelor biometrice din Marea Britanie în doar două săptămâni şi folosind echipament cumpărat cu
doar 100 lire sterline.

*
��6�� � "��!5 $#"� 6� ��5$#?�F8�$� �� � "�$ � �$����1G 6� #��!�"�#G �����!��� ! 6�$"� 6�

! "�� $�<#$� ��! ���� /� !��$�# 6� #$��� �$#"�A $!1 2"�$�#F# � ����#�� 2"�$( 2"�8�� #$�
�"?�<�/��1G 2" �#$� � E� ���1E�"�� ��"� ��/ ���5����"�# 6� # A� 5 ��"E�#�� �$�!�"#�� �#� ��$ $����, Q���"6
�1 2"  $��� ! !�"� 5 � A� ��5$#?�F8�#E�G ���1E�"�� ��"� A $E#E� �1 �� �"8�/�G �1(�� " $!#��<�<� ��
��#"6#$6�<�<� � !5 $�#!�"���G ���# �� $�5$�<�"�1 ����!�� ��� /1��� 2" ���$��� �6�#����� 6� � ����#��
��/�$#�1,

��" #$�, K �??# �����"9 GGEste vremea muceniciei!R
(revista Rost nr.71-72/2009)

Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam,
Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa

lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a
ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă.

*
De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus

Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de
durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate
păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit.

*
� #�� 5�"�$� !��E� 6�"�$� 6�!"�#? #��$1 #���� ��5 5#$� �" ���$� "���!"�A��#��?G 6#$ în

spatele acestui sistem de însemnare a oamenilorG 6� � 6#$� �� �� �#$� # 6#��� $ 6� �6�"��A��#$� se
ascunde o întreagă dictaturăG �" 2"�$�F 5�#" 6�! "��G 5$�" �#$� 6� /�"1 ? �� 2E� ?�"<� ��A�����
6�#? �����, �"��!"#$�#  #!�"�� $G �# 5� ?���G ���� 5$�!�� 5#� #� �" $ #��� !1��$� ��#�� 5�"�$�
� "�$ ��� #/� ��� #� A��"E�� �!#"�,

Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de
credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest



109

însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la
identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane� �$�/��� �1 ?1 #51$#E� #����
6$�5� 6� �# ��!"�<��G �8�#$ 6� #$ A� �1 5�1��E� �� 5$�E�� ?��E�� ? #��$�, În zadar câştigaţi cele ale
lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar ,,se
cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care
singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acum este momentul să mărturisim cu propria
noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel
de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie.
Se ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor
cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în
duhul acesta patristic, atât în familie cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul
Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi
am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată.
Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi impună cumva neatârnarea – şi au reuşit
într-o măsură oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a
îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în
Biserică situaţia este destul de anevoioasă, deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la
aceste provocări ale lumii de azi...

��" #$�, K O scrisoare de la Athos despre actele de identitate cu cipuri
(revista Rost, nr.71-72/2009)

... Părintele Iustin, faţă de care noi, monahii athoniţi români şi nu numai, nutrim o deosebită
evlavie şi îl cinstim cum se cuvine, ca pe un om al lui Dumnezeu şi far luminos ce luminează în
întunericul dens creat de norii grei a tot felul de compromisuri în materie de credinţă ce s-au abătut pe
cerul Ortodoxiei româneşti, a conştientizat pericolul pregătirii domniei lui antihrist ce se apropie cu paşi
repezi şi a tras la bună vreme semnalul de alarmă absolut necesar. Nu mai este vreme de discutat, de
comentat, de criticat, ci a venit vremea ,,să luăm aminte” în modul cel mai serios la cele ce se întâmplă
în jurul nostru. Evenimentele se desfăşoară cu repeziciune şi, datorită trândăviei şi comodităţii noastre,
ne vor lua prin surprindere şi nu vom mai avea vreme nici să ne mai gândim ce se întâmplă cu noi.

Părintele Iustin vorbeşte în acelaşi duh atât cu Părintele Paisie (Aghioritul, care a trăit în Grecia,
în Athos – n.a.), cât şi cu mulţi alţi părinţi contemporani bine cunoscuţi de credincioşii români, care au
vorbit atât de clar despre vremurile grele în care trăim, căci s-au adăpat din Acelaşi Duh Sfânt, Care i-a
insuflat şi i-a luminat pe Părinţii Bisericii să înţeleagă şi să vadă cele viitoare ca fiind prezente.

Părintele Paisie spune clar: ,,Biserica trebuie să ia o poziţie corectă. Să vorbească, să explice
credincioşilor ca să înţeleagă că de vor lua noul buletin de identitate, acesta va constitui o cădere”.
Căderea nu se petrece atunci când accepţi să ţi se implanteze cipul pe mână sau pe frunte, căci aceasta va
însemna deja lepădarea, ci atunci când accepţi actele de identitate cu cip, pentru că prin aceasta ne
subjugăm de bunăvoie unui sistem universal de urmărire şi control al fiinţei umane, care prin trăsăturile
sale se vădeşte a fi lucrarea lui antihrist. Mulţi ,,oameni duhovniceşti” spun că vor pune alături o cruce şi
totul se va aranja. ,,Dar lucrul murdar nu se sfinţeşte, spune Părintele mai departe. Apa curată primeşte
Harul şi se face agheasmă, dar urina nu se face agheasmă (cum o folosesc yoghinii, care se cred
creştini – n.a.). Piatra se face pâine prin minune. Necurăţia, însă, nu primeşte sfinţire. Prin urmare,
diavolul, antihristul, atunci când este în buletinul nostru de identitate (prin cifra 666, pecetea lui şi prin
controlul electronic al datelor personale, lipsindu-ne pe viitor de anumite libertăţi şi mai târziu de
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întreaga libertate – n.a.), pe mână sau pe fruntea noastră prin simbolul lui, nu se sfinţeşte chiar de am
pune şi o cruce”...

��" #$�, 51$�"����� #?#��� .#�� ? � K
��!"�<�� "� #$� "�? �� 6� ��5 5�"�$� # ��� �"6� "� #A�1!

(revista Rost, nr.71-72/2009)

... Sânt mulţi oamenii în întreaga lume care au protestat împotriva introducerii cipurilor.
Motivele lor nu au fost întotdeauna bazate pe analogia dintre cip şi cifra fiarei pomenită în Apocalipsă.
În orice caz, fiecare din ei ştia că a-l urmări pe celălalt înseamnă a nu-l iubi, ba chiar înseamnă a-l robi.
Răspunsul care se cuvine dat, în primul rând, este acela dacă e bine să-i lăsăm pe nişte străini să ne
urmărească pas cu pas? E bine să ne facem trădători ai fraţilor noştri, lăsând acest popor în mâinile unor
străini, fără nici o luptă?

Dacăeste să ne gândim în numele unei singure persoane, cipul nu e un pericol, dar dacă trebuie
să gândim la nivelul unui grup, atunci pericolul este evident. Personal, aş putea arunca cipul în faţa
diavolului, dar nu voi putea la fel de uşor să refac un grup risipit de urmăritorii care arată atâta interes şi
atâta grabă în a şti totul despre noi. Rămâne întrebarea: facem ceva pentru păstrarea adunării, a Bisericii
sau ne mântuim singuri, dacă ne vom mântui.

Atunci când nu va mai exista nici o posibilitate de împotrivire sistemului, când foamea şi bolile
ne vor doborî, iar singura modalitate de a plăti şi de a ne deplasa va fi cipul, risipirea adunării creştine se
va face într-un timp record şi într-o proporţie pe care nu a atins-o nici o prigoană în decursul întregii
istorii. Şi încă ceva, de acum nu vor mai exista mucenici privind la care poporul să se aprindă de râvnă,
căci adevăraţii mucenici vor muri în mizerie, izolaţi şi poate expulzaţi de restul adunării, ştiuţi doar de
Dumnezeu. Dacă Sfântul Vasile cel Mare se ruga să nu prindă vremurile sfârşitului, de teamă că nu le va
putea face faţă, nu ştiu ce vom face noi.

Lupta pornită acum în România nu este împotriva pecetluirii, căci unul Dumnezeu ştie ce a vrut
să spună Sfântul Ioan în Apocalipsă, dar este o luptă de apărare a adunării creştine...

��" #$�, �$, �$ A, �$, 	�8#� �#���1 K
România – un posibil loc de început al pecetluirii apocaliptice?

(revista Rost, nr.71-72/2009)

... Regulamentul Consiliului Europei nr.2252/2004 dă recomandări (de fapt directive sau norme –
n.a.) şi detalii tehnice privind cip-urile biometrice, însă nici o ţară din lume nu s-a grăbit să le implanteze
cu atâta acrivie tehnică şi obedienţă. România este prima ţară-pilot-cobai de pe planetă cu un asemenea
proiect experimental, iar guvernarea trecută a reglementat aceasta prin: OGU 94/2008, HG 1566/2008,
OG 207 DIN 04/12/2008.

*
��<#?#"�#N� #�� ��5(�$�� $ �L��
1. Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice cititor, nu doar de către cele

specializate. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice date, oricât de criptate ar părea, pot fi
sparte într-un timp extrem de scurt (cel mult patru ore) şi chiar falsificate (se ştie că există programe de
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decriptare automate iar datele pot fi ulterior citite de oricine, care apelează la un hacker sau expert în
computere – n.a.)

2. Controlul total asupra cetăţenilor. Se va şti în orice clipă unde suntem, cu cine suntem,
tranzacţiile financiare, rutele de călătorie, timpul petrecut în anumite locuri şi alte date (cum ar fi ceea ce
am discutat etc. – n.a.), ce vor fi folosite după bunul plac al posesorilor acestor baze de date.

3. Cip-urile nu pot fi detectate de simţurile fiziologice sau percepţia umană. Deci nu vor putea fi
evitate.

4. Microcipurile implantate la animale au provocat cancer în aproximativ 10% din cazurile
implanturilor. Ţesutul cancerigen a apărut întotdeauna în jurul cipului RFID.

5. Cip-urile RFID sunt sensibile la anumite tipuri de radiaţii ori contactul cu surse încărcate cu
electricitate.

6. Nu există inclusă în cip-uri opţiunea: Nu colecta date statistice despre mine.
7. Cel care va refuza cip-urile din varii motive, va fi lipsit de serviciile publice, care cer o

identificare la baza de date, generând astfel o izolare şi înstrăinare socială. Deci persoanele fără cip nu
există.

8. Cip-urile sunt o sursă de informaţie gratuită pusă la dispoziţie pentru serviciile de spionaj la
toate nivelurile, iar date personale pot fi deturnate în diferite scopuri (cum ar fi şantajul, etc. – n.a.) sau
făcute publice fie din neglijenţă, fie intenţionat.

9. Cip-urile biometrice pot avea avantaje pe termen scurt (de minimă importanţă, cum ar fi
supravegherea copiilor etc. – n.a.), dar pe termen lung pot fi un pericol real. Ele compromit metodele
existente de securitate pe baza celor două elemente introduse, folosind presupunerea că ele nu sunt
accesibile publicului, nici măcar în mod criptat (iar posesorii bazelor de date ar fi curaţi ca lacrima –
n.a.). De exemplu, dacă ai o bază de date cu amprente şi pentru a intra în sistem este nevoie de amprenta
unei persoane, nu trebuie să fie persoana acolo, poţi să iei din baza de date a poliţiei amprenta ei. În mod
paradoxal, cip-urile biometrice diminuează siguranţa unei ţări. Ele permit accesul pe baza paşaportului
altcuiva, fără a fi nevoie ca el să fie de faţă. Nu te mai verifică nimeni fizic, totul se bazează pe sistem.
De aceea, expunerea informaţiilor digitale ale românilor discreţionar şi fără nici un discernământ
reprezintă o acţiune fie inconştientă şi iresponsabilă, fie de trădare a propriilor cetăţeni.

10. Serviciul 112 permite găsirea locaţiei telefonului. Oricând te poate localiza fără să apelezi,
numai datorită faptului că telefonul primeşte semnal. Acelaşi lucru se poate extinde la cip-urile RFID.

11. Evidenţa strictă a vieţii personale la toate nivelurile elimină şansa de a repara o neglijenţă, o
greşeală sau o neputinţă de plată, de exemplu faţă de o bancă. Cazul americanilor cu dosar financiar.
Dacă uiţi să faci o plată, eşti catalogat ca rău platnic toată viaţa. Nu mai primeşti un împrumut, niciodată.

12. Monitorizarea prin satelit pe baza identificării faciale reprezintă o ameninţare la propria viaţă,
dacă luăm în considerare ghidarea rachetelor antipersoană prin satelit. O eventuală lovitură de stat
omoară orice persoană cu ajutorul rachetelor ghidate după recunoaştere facială. Tehnic acest lucru este
deja posibil. Deci cip-ul biometric poate servi şi la terorism, ucideri şi crimă organizată (şi la instalarea
forţată a unui guvern şi imperiu mondial! – n.a.)

13. Autentificarea biometrică se poate realiza şi atunci când persoana deţinătoare a documentelor
biometrice este moartă: este nevoie doar de mâna sa, sau de un ochi, pentru a intra într-un sistem. Astfel
banii din cont, sau alte acţiuni financiare sau administrative, care necesită informaţii biometrice, se pot
obţine doar dacă ai cadavrul. Deci pericolul cip-urilor biometrice se prelungeşte chiar şi atunci când
omul este fără viaţă...

��$���#$# A3"����� �" 6 #� .���$���� 
$� 6 �� ���"� "$,%0%0:C #5$���� )''C
(revista Rost, nr.71-72/2009)
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... Sfântul Sinod doreşte a remarca însă că, o dată cu Acordul Schengen şi cu respectiva lege, a
revenit în actualitate tema lui Antihrist şi a semnului său, despre care ne vorbeşte Sfânta Carte a
Apocalipsei.

*
Însă numărul 666, potrivit celor menţionate despre el în Apocalipsă este consfinţit ca număr al

lui Antihrist şi, prin urmare, nu este cu putinţă ca un creştin să nu fie interesat de introducerea
intenţionată şi sistematică a acestui număr în viaţa sa, şi îndeosebi în viaţa poporului elen care este
aproape în totalitate creştin şi ortodox, indiferent cât de conştient îşi trăieşte fiecare om credinţa.

*
Să se facă o intervenţie la conducerea ţărilor membre ale Uniunii Europene în care, chiar dacă

unele state s-au declarat ,,laice”, există însă ţări creştine, cu politică creştină, şi să se ceară oficial
înlocuirea numărului 666 în sistemul electronic central al Uniunii Europene cu oricare alt cod numeric.
Cu un atât de mare progres al electronicii, oare nu e posibil să înlocuieşti un cod numeric?

Sub nici un motiv să nu se aplice drept cod numeric numărul 666 în noul sistem de identitate al
ţării noastre, iar apartenenţa religioasă să fie specificată obligatoriu între elementele înscrise pe noul tip
de buletin.

Dacă se insistă în aplicarea legii, nu se naşte oare opinia conform căreia folosirea acestui număr
nu este întâmplătoare? Şi că în spatele acestei utilizări se ascunde ceva suspect? ...

��" #$�, K Cipuri în paşapoarte şi permise de conducere în 2009:
control şi etichetare electronică a persoanei umane

(revista Presa ortodoxă, nr.1/ianuarie 2009)

... Cerinţa ,,armonizării” elementelor de securitate ale documentelor de identitate înseamnă de
fapt unificarea sistemelor de urmărire şi identificare a cetăţenilor pe întreg teritoriul U.E. Se observă că
ridicarea obligativităţii vizelor dintre ţări, unul din aşa-zisele avantaje clamate ale Uniunii Europene, nu
acordă cetăţenilor o libertate de circulaţie reală, ci este doar un pretext pentru mai mult control asupra
persoanei umane. Obligativitatea vizelor este înlocuită de un sistem de supraveghere mult mai
perfecţionat şi complex faţă de vechiul sistem al graniţelor naţionale, un sistem în care toate mişcările şi
deplasările persoanei umane (şi multe alte date - n.a.) pot fi stocate, datorită cipului electronic inserat în
documentele de identitate personale, într-o bază de date aflată la dispoziţia oficialilor europeni.

Aşa cum publicaţiile din occident au arătat, elementele de securitate ale paşapoartelor cu cipuri
nu sunt deloc imbatabile. Au existat numeroase spargeri ale codurilor de securitate de către hackeri sau
experţi, în Marea Britanie, Germania, Belgia, etc. Ceea ce arată că paşapoartele cad testul securităţii
datelor personale. Desigur, pentru controlarea mişcărilor persoanei sunt dispozitive excelente (pentru
serviciile de spionaj - n.a.). Iarăşi se dovedeşte că securitatea actelor de identitate este doar un pretext şi
că măsura nu este destinată minorităţii de falsificatori de acte, insignifiantă faţă de numărul cetăţenilor
oneşti, ci tocmai majorităţii populaţiei şi controlării acesteia...

��" #$��� ��� 6(��� �8� $F8� L��� $� K Cu durere şi cu dragoste pentru poporul
român (revista Presa ortodoxă, nr.2/2009)

... ACUM ÎNSĂ, când România a pierdut şi pământul şi industria şi bogăţiile naturale, când nu
mai este stăpână în propriile graniţe, a sosit vremea plăţii pentru întreaga distracţie şi desfrânare pe care
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le-am ales în locul vieţuirii după legile lui Dumnezeu, Cel ce a voit după 1989 să ne reînveţe ce
înseamnă adevărata libertate.

Europa a hotărât ca anul acesta să se dea cărţile pe faţă, arătându-ne adevăratul chip al alegerii pe
care am făcut-o (prin politicienii de stânga îndeosebi – n.a.). Ni se impune ascultarea tuturor
convorbirilor telefonice şi înregistrarea tuturor e-mail-urilor, nu numai a câtorva suspecţi, cum se
întâmpla în regimul comunist. Şi mai mult, ni se impune un act de identitate prin care în curând vom
putea fi urmăriţi oriunde vom merge, orice vom cumpăra şi vom vinde. Vom fi trataţi ca nişte infractori
sau prizonieri: ni se vor lua amprentele şi vom fi fotografiaţi din toate unghiurile. Informaţiile vor fi
centralizate de Consorţiul Informaţional Internaţional.

De ce a îngăduit Bunul Dumnezeu să ne reîntoarcem după 19 ani la totalitarismul din care abia
am scăpat?

Poate pentru că nu am înţeles după 1990 că nu cu securiştii şi comuniştii trebuia să luptăm, ci cu
comunismul sădit în sufletul nostru. Trebuia să ne eliberăm de materialism şi ateism, de egoism, de
lăcomie, de mănie şi desfrânare. Trebuia să ne recuperăm condiţia de oameni liberi şi fii ai lui
Dumnezeu, făcând binele, iubind, jertfindu-ne pentru aproapele nostru. Trebuia să începem schimbarea
cu noi înşine, prin pocăinţă pentru păcatele trecute, prin vărsarea de lacrimi pentru slăbiciunile noastre şi
ale aproapelui, pentru sălbăticia şi desfrânarea lumii în care am ajuns să trăim. Se cuvenea să-i slujim
din toată inima lui Dumnezeu...

��" �"��$?��� #� $6#� 6� 6(� ��$F���� �8� $F8� ( GGTehnologia cipului RFID va
invada societateaR (revista Presa ortodoxă, nr.3/2009)

... Trăim un paradox: în societatea hipermediatizării şi a suprasaturaţiei informaţionale, adevărul
nu mai are nici o relevanţă, adică oamenii ajung să nu mai ştie nimic din ceea ce e important pentru viaţa
lor, sunt reduşi de ziare şi televizor la condiţia de ,,consumatori” pasivi. În plus, informaţia de calitate
circulă greu, căci nu se vinde bine, iar adevărul întotdeauna deranjează pe cei puternici. Chestiunea
cipului biometric trebuia tratată în primul rând de bioeticieni, de specialişti în comunicare, de sociologi
şi psihologi etc. De ce aceştia nu sunt chemaţi să vorbească şi nu sunt ascultaţi?

Din păcate, în mass-media noastră subiectul e tratat interesat. Cu toate că există opinii, exprimate
chiar şi în cadrul Parlamentului European, prin care acest sistem RFID precum şi sistemul biometric de
identificare al persoanei sunt criticate, mass-media noastră tratează subiectul prin minimalizare,
persiflare şi, în cele din urmă, prin intimidarea celor care îndrăznesc să se opună şi care se aleg, astfel,
cu epitete (sau etichete – n.a.) ca ,,obscurantist”, ,,fanatic”, ,,fricos”. Se pare însă că nu noi, ci alţii se
tem. Dacă nu le-ar fi fost frică celor care ne conduc, atât cei din Bruxelles, cât şi cei din Bucureşti nu ar
fi făcut tot posibilul să ocolească o dezbatere onestă.

*
În chestiunea cipurilor biometrice, Comisia Europeană are o atitudine contrară nu numai faţă de

Grupul de etică, ci şi faţă de Comitetul Economic şi Social European care afirmă în mod clar că
tehnologia RFID nu trebuie folosită pentru localizarea persoanelor. Comisia nu numai că nu a urmat
spiritul argumentelor Grupului etic şi ale CESE, dar a şi impus actele biometrice ca obligatorii în
Comunitatea Europeană, prin care persoana poate fi urmărită.

*
În mod evident, mijloacele sunt rele în sine dacă funcţia pe care o au înscrisă în alcătuirea lor

este una malefică, iar ele sunt folosite potrivit funcţiei... Nu doar paşaportul cu cip este problema, ci
sistemul în sine, principiul pe care-l introduce. Paşaportul nu-i decât primul simptom al unei boli care se
anunţă devastatoare pentru întreaga omenire.
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*
Tehnologia cipului RFID va invada în următorii ani societatea. Fiecare produs va fi etichetat cu

un cip, se vor emite carduri bancare cu cip RFID, carduri de sănătate sau carduri de acces în instituţii,
toate cu cip care receptează şi emite o radiaţie pe o distanţă corespunzătoare puterii şi tehnologiei cipului
respectiv: de la câţiva zeci de centimetri până la 100 de metri. Concomitent vor fi instalate în magazine,
în bănci, la intrarea în instituţii ş.a. scanere wireless, care pot citi aceste cipuri de la distanţă.

Să nu credeţi că vorbim despre viitor. Lucrurile acestea deja se petrec în multe dintre ţările
occidentale şi chiar şi în supermarket-urile din ţara noastră. E o chestiune de câţiva ani. Între timp va fi
introdus ţi buletinul cu cip. În Coreea de Sud există deja un oraş-experiment pentru ,,internetul
obiectelor”. Totul acolo va fi digitalizat – totul, aşadar, controlat de un sistem virtual. Iar acest proiect,
numit ,,internetul obiectelor”, este un proiect susţinut oficial de Comisia Europeană (pentru a analiza
eficienţa acestui experiment! – n.a.).

Deocamdată, cipul din paşaport emite doar pe o distanţă de cel mult un metru, însă cipul de peste
câţiva ani, mai cu seamă dacă va avea o minusculă baterie, va putea fi identificat de la o distanţă
suficient de mare încât purtătorul buletinului să poată fi supraveghet în întreg spaţiul unui oraş obişnuit.

Desigur că şi telefonul mobil contribuie la crearea reţelei de urmărire, la pregătirea psihologică a
populaţiei care, iată, azi s-a obişnuit cu această idee, deşi în urmă cu cincisprezece ani considera
supravegherea permanentă o revoltătoare încălcare a drepturilor omului. Diferenţa faţă de buletinul cu
cip este totuşi mare. Telefonul nu este legat direct de persoană, de identitatea noastră. El nu va putea fi
folosit în locul cardului bancar, al cardului de acces în diferite locuri. Problema cipului este aceea că el
va fi ataşat persoanei noastre, 6�?�"� 5#$�� 6�" " �G �8�5�� " ��$�G A#E# 6�51 �#$� ? ! A� $���" ���E�
6� �����!G 6� � ����#��, după el vom fi identificaţi şi judecaţi de cei care conduc lumea, de cei care ne
vând ceva, care ne tratează bolile, de cei care beneficiază de un serviciu de pe urma noastră.

*
Istoria evenimentelor vieţii noastre, a corespondentului nostru digital de pe internet va fi

înregistrată permanent până la moartea noastră: pe unde am umblat, cu cine ne-am întâlnit, ce am
cumpărat, unde, ce şi cât am lucrat pe timpul zilei, unde am dormit noaptea etc.

*
De altfel, nu ştiu dacă statele occidentale au vreun drept să ceară controlul populaţiei pentru

prevenirea violenţei şi terorismului, atâta timp cât mass-media cultivă obsesiv agresivitatea şi
pornografia, protejează drepturile degeneraţilor şi dau legi permisive pentru infractori, împiedicând
poliţia să-şi facă datoria. Adică, după ce la nivelul educaţiei informale se face tot posibilul ca oamenii să
ajungă precum animalele, se legiferează un sistem de supraveghere şi represiune care să-i constrângă să
se comporte uman. Evident, scopul acestui sistem nu este ,,umanizarea” şi ,,protecţia”, ci controlul şi
supravegherea celor incomozi pentru sistem (şi controlul total asupra omenirii – n.a.).

Sunt convins că I. P. Culianu (filosof şi cercetător român, asasinat în SUA – n.a.) avea dreptate
în cartea sa ,,Religie şi putere” unde afirma că sistemele de coerciţie nu fac decât să sporească actele de
violenţă şi terorismul, căci controlul absolut duce la nevroză, psihoză sau la revolta violentă împotriva
semenilor şi a sistemului.

În mod evident, lumea devine tot mai agresivă, dar aceasta din cauze educaţionale şi psihosociale,
uşor de identificat şi de contracarat, dacă s-ar dori aceasta. Atâta timp însă cât violenţa este cultivată şi
întreţinută, vom ajunge la concluzia că aceasta se şi doreşte: exacerbarea violenţei pentru a se invoca
necesitatea controlului total. După câteva bombe în metrou şi o lună de isterie mediatică, oamenii vor
accepta orice, numai să fie lăsaţi în pace.
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��" �"��$?��� #� $6#� 6� ��$F���� �8� $F8� K ��8" � F�# ��5���� �L�� ?#
�"?#6# � ����#��# (revista Presa ortodoxă, nr.4/2009, continuare din nr.3)

… Se poate observa că cei mai afectaţi de degradarea morală cer ei înşişi să le fie implantate
cipuri. În Olanda, spre exemplu, sunt discoteci în care intră numai persoanele care au implntat cip RFID
sub pielea braţului drept. Grupul de etică al Consiliului Europei observă că ,,în cluburi de plajă în Spania
şi Olanda oamenii folosesc VeriCipul (implantat sub piele) ca pe un card care grăbeşte comenzile de
băuturi sau plăţile’’. Aşadar, la un anumit nivel de degradare spirituală, cipul va fi văzut ca o chestie
cool, mai cu seamă când oferă anumite avantaje.

*
Săptămânalul The Economist consemnează, ca straniu herald al viitoarelor utilizări, faptul că, la

clubul Baja Beach din Barcelona, biletul de intrare în zona VIP este un microcip care se implantează în
braţul clienţilor fideli. Puţin mai mare decât un bob de orez şi acoperit cu sticlă şi silicon, cipul este
folosit la identificarea persoanelor atunci când intră şi plătesc consumaţia. Este injectat de o asistentă
medicală, sub anestezie locală. În fond, este o etichetă RFID. (CESE)

*
Deja implantul cipului se aplică în mai multe ţări unor categorii de oameni ca bolnavii de SIDA

şi cei suferinzi de Altzheimer, dar am înţeles că şi poliţiştilor din Londra le va fi impus cipul implantat
sub piele. Dacă acum, când mai există o urmă de democraţie, ni se spune: ,,Gata, de mâine vă dăm
paşaport cu cip, iar cine nu vrea să nu ia’’, atunci când deja oamenii vor fi obişnuiţi cu controlul, vor fi
datori în bănci şi lipsiţi de posibilitatea de a-şi hrăni familia, li se va spune pur şi simplu că acela care
nu-şi va pune cipul nu va mai putea să se angajeze acolo şi acolo, nu va mai putea vinde şi cumpăra
ş.a.m.d. Fără implant controlul nu poate fi absolut şi sigur.

*
Cipul subcutanat de mărimea unui bob de orez va fi cea mai perfectă tehnologie RFID de

supraveghere a omului. Este vorba de un cip care se alimentează de la căldura corpului şi care nu va
putea fi niciodată falsificat. Vrei nu vrei, vei fi urmărit permanent oriunde te vei duce, orice vei face.

*
Dacă nu vom accepta paşaportul cu cip, se va întârzia primirea buletinului cu cip, şi atunci se va

devansa întregul proces. Oricum, nu se va putea trece direct la implant, şocul ar fi prea puternic.
*

Mai cu seamă aplicarea cipului radiativ pe frunte va avea efecte majore asupra vieţii şi sănătăţii
mentale a indivizilor. Nu mai vorbim de faptul că cei care deţin controlul antenelor vor putea induce
stările psihice dorite în mintea deţinătorilor cipului. Aplicaţiile sunt înfricoşătoare.

*
Cred că mai cu seamă creştinii ar trebui să înţeleagă deplin acest lucru: cipul biometric RFID

destinat să ţină sub urmărire permanentă oamenii este un rău în sine. Nu în sensul manipulator în care
prezintă mass-media, cum că e dracul din paşaport, dar poate face foarte bine multe dintre lucrurile pe
care cel rău le realizează în lume. Prin cip omul poate fi urmărit tot timpul, prin el se poate instala cea
mai perfecţionată dictatură din istoria lumii, conducând la depersonalizarea oamenilor, la distorsionarea
relaţiei lor cu lumea (şi ruptura gravă faţă de Dumnezeu – n.a.). Când se va pune sub piele, acel cip ne
va putea tulbura mintea, ne va putea afecta voinţa, motivaţia, atenţia, ne va parazita permanent gândirea.

Mi se pare că reacţia pe care au avut-o sârbii în faţa introducerii paşapoartelor cu cip ar trebui să
constituie un model şi pentru noi. La ei, întreaga Biserică, de la vlădică la opincă, cum se spune, s-a
implicat extrem de activ în ��5�# 5�"�$� #51$#$�# ��/�$�1E�� 5�$� #"��.
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Spre exemplu, episcopii înşişi au organizat simpozioane, au chemat academicienii, au studiat
problema intens. Deşi ca şi la noi presa şi-a bătut joc de ,,habotnicii ortodocşi’’, datorită reacţiei unitare
şi ferme a întregii Biserici, statul a dat înapoi, a fost nevoit să modifice legislaţia privitoare la actele de
identitate cu cip în favoarea ortodocşilor.

*
Cred că dacă oamenii ar realiza ce-i aşteaptă, cu toţii, întregul popor, ar întrerupe munca pe care

o desfăşoară şi s-ar îndrepta către Parlament, către Guvern, şi n-ar mai pleca de acolo până nu s-ar hotărî
ca în România să nu fie introdus niciodată cipul biometric RFID. Însă, cum spuneam, mai gravă mi se
pare problema buletinelor de identitate.

În primul rând � "6��1� $�� E1$��G F�?�$"#"E��G 5#$�#!�"�#$��G  #!�"�� 5 ������ �� �5��� 5�� #$
�$�/�� �1 �� #�� ����<�<� �� �1 �� 2!5 �$�?�#��1 ��5����G 5�"�$� �1 �� ? $ A� 5$�!�� �� ��� !#� #��"�
�$!1$�E� �� #A���#E� 6� ����!�� �#$� �� ?# �"��#�$#. Situaţia este similară cu cea existentă la instaurarea
regimului comunist în România, la care au concurat la început şi membrii altor partide politice şi ofiţeri
ai armatei.

*
Cred că nu întâmplător părinţii Iustin Pârvu, Arsenie Papacioc, Adrian Făgeţeanu şi Înalt

Preasfinţitul Bartolomeu, oameni care au trăit experienţa fiarei roşii în puşcăriile comuniste, au fost cei
care au reacţionat cel mai puternic împotriva cipurilor. Se pare că aceşti oameni au dobândit pe
parcursul anilor de teroare şi temniţă un anumit simţ al dictaturii, al depistării regimurilor eminamente
demonice.

*
Să nădăjduim că poporul român, îndeosebi credincioşii, va fi suficient de treaz pentru a se opune

introducerii cipului biometric. E momentul să fim uniţi căci, în ultimă instanţă, la ora aceasta nu trebuie
nici eforturi mari, nici jertfe, ci doar unirea glasului tuturor în a spune NU acestui sistem infernal. Dacă
am face acest lucru, cred că şi Dumnezeu ar face mai multe pentru noi, păzindu-ne, căci, într-adevăr,
forţele tehnologice ale răului sunt incomparabil mai mari decât oricând altădată în istoria lumii.

��" �"��$?��� #� $6#� 6� �$, �$ A, �$, 	�8#� �#���1 K Cipul biometric între
profeţiile Cărţii Apocalipsei şi reglementările UE (revista Presa ortodoxă, nr.3/2009)

... Introducerea cip-urilor este, fără îndoială, un scandal. Neacceptarea cip-urilor biometrice nu
trebuie privită ca  $�#�E�� 5� A "6�� �"�� A#"#���! $���F� �, aşa cum încearcă unii din mass-media să
sugereze, ci, mai întâi de toate, ca o reacţie de apărare firească împotriva unei înregimentări forţate într-
un sistem de supraveghere suspect.

După părerea mea introducerea cipurilor este neconstituţională şi antidemocratică (UE neavând
încă propria Constituţie, dar emiţând Directive sau ,,Recomandări”, transpuse apoi în legislaţii
naţionale! – n.a.), întrucât nu s-a realizat prin dezbatere publică naţională şi încalcă flagrant ,,drepturile
omului” prevăzute în Constituţia României şi în alte legi internaţionale. Privându-ne de libertatea
noastră de opinie şi opţiune, executând orbeşte şi slugarnic toate recomandările UE, statul român, şi prin
faptul că nu încearcă o negociere şi o nuanţare cu UE sau cu SUA, care să ţină cont de drepturile noastre
cetăţeneşti, religioase sau de siguranţă personală sau naţională, 6�?�"� 6 #$ �" ��!5�� #"F#N#� ��
A�"�E� "#$ #� �"��"�� ��$ 5�"� �#� #� �" $ �"��$��� ��$1�"�G �#$ " � ��"��! 6 #$ A�F�$#"E� ��
�$#�#E� �#  ��!5�1 !#$A1, pe care se poate pune o etichetă, cip-uri şi ��?$#  $����.

De aceea, cred că expunerea informaţiilor digitale ale românilor fără discernământ şi discreţionar,
reprezintă o acţiune inconştientă şi iresponsabilă şi poate fi considerată chiar ca o trădare a propriilor
cetăţeni.
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*

!�� ���� $�6�� 6� �# imago Dei �# �" ��!5�� "�!1$ �#� ��5 �����$ "��G 2"�$��3�G 6�" 5�"��

6� ?�6�$� #� �?�6�"E�� /� !��$���G ��� �#$� "� ?# A�F�$# 2"�$( /#<1 6� 6#��G "� ?# �����# 6�" 5�"��
6� ?�6�$� A�<��G 6��� � ��#� �� #��A�� ?# A� ��5��� 6� � #�� 6$�5��$���]

��" #$��� ��� A�<���#"���� ���" �$����#" ����6�# �� 5$� ����� 	#$�#" L� $�" ����#� K
Persoana umană, chip al lui Dumnezeu între preembrion şi ,,identitate biometrică” (revista Presa
ortodoxă, nr.3/2009)

…Deşi ni se impune primirea actelor de identitate cu cip biometric, numai câteva persoane în
România ar putea spune cu ce se ocupă această nouă direcţie de investigare a realităţii. În mod rezumativ,
Biometria măsoară şi analizează datele biologice (fiziologice, comportamentale etc.). Această ştiinţă se
dezvoltă în trei etape:

- biometria fiziologică, care utilizează date ale chipului, amprentei, irisului, retinei, AND-ului;
- biometria comportamentală, care, pe lângă datele fiziologice, utilizează date privind modul de

comportare la anumiţi stimuli;
- biometria multimodală, care combină mai multe date fiziologice şi comportamentale pentru a

diagnostica şi prognoza statistic acţiunile bios-ului, în cazul nostru a individului uman.
Prin urmare, această ştiinţă se ocupă de constituirea celui mai precis dosar din câte s-au făcut

vreodată vreunui bolnav, deţinut politic sau de drept comun. În mod evident, ea nu urmăreşte
identificarea unei persoane, ceea ce intenţiona actul de identitate tradiţional, ci acumularea de informaţii
tot mai complexe privind persoana umană. Actualul paşaport cu cip constituie doar primul pas în
configurarea dosarului biometric al tuturora.

*
Scopul creării documentelor de identificare biometrică este realizarea bazei de date biometrice

digitale care să poată fi exploatată de către anumite entităţi sau structuri interesate de aceasta, cu scopul
de a controla (diagnostica şi prognoza) linia vieţii persoanelor fără ca acestea să poată să ,,reacţioneze”.

*
Bunăoară, mântuirea nu poate fi posibilă fără comuniune, adică fără unirea cu Dumnezeu şi cu

ceilalţi oameni. Însă integrarea, întruparea în reţeaua globală a internetului obiectelor şi indivizilor,
echivalează cu o potenţială dezîntrupare la nivelul lumii reale. Ce folos mai avem dacă Hristos S-a
întrupat, S-a făcut om pentru ca, asumându-Şi umanitatea noastră, să ne mântuiască, iar noi oamenii
fugim de El dezîntrupându-ne, adică împuţinându-ne până la anularea virtuală a dimensiunii trupeşti a
fiinţei noastre? Cu siguranţă, schizofrenia fiinţială pe care o introduce cipul biometric în existenţa
omului modern îl îndepărtează de dimensiunea personală a creştinismului şi-l apropie de panteismul
religiilor orientale. Omul modern cipat se aneantizează în mod potenţial în Nirvana realităţii virtuale,
devenind un nimeni.

Prin aceasta, noul sistem de identificare, anti-personalist fiind (nivelator sau uniformizator – n.a.),
ca stare de fapt, este implicit anti-hristic, indiferent de numărul numelui pe care îl exprimă (prin care se
subliniază acest fapt – n.a.). Ortodoxia rămâne singura cale de păstrare a demnităţii persoanei umane…

�3��?# A$#F!�"�� 6�" ? �, GGDICTATURA BIOMETRICĂR
(Editată de Fundaţia Petru-Vodă şi Asociaţia Civic Media, Botoşani, 2009)

...Începând cu 1 ianuarie, anul acesta, în urma unui alt mare tun dat de Guvernul Tăriceanu în
inima poporului, în prag de Crăciun, România s-a conformat priorităţilor Uniunii Republicilor Socialiste
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ale Animalelor (URSA) şi a introdus Paşapoarte cu cip biometric la tot poporu’, asemenea bovinelor şi
ovinelor, uitând însă să-l şi întrebe dacă vrea. Pentru cei care nu ştiu, URSA este un alt titlu dat de
George Orwell nuvelei sale satirice la adresa dictaturii lui Stalin, Ferma Animalelor... Pe lângă
numeroase articole din Constituţie încălcate abuziv, instituirea obligativităţii ,,cipuirii” ignoră însăşi
normele Comisiei Europene, stipulate foarte clar într-un Raport al Grupului European pentru Etică în
Ştiinţă şi Noi Tehnologii: un răstimp de 18-36 de luni rezervat dezbaterii publice naţionale...

Pe lângă studierea afacerii de miliarde de euro (aţi citit bine), pusă pe roate în spatele uşilor
închise, Serviciul Român de Informaţii ar trebui să observe şi cum cipul biometric constituie o
ameninţare la adresa siguranţei naţionale a României. Cine va garanta securitatea bazei de date
biometrice a întregii naţiuni, pe vremurile acestea de criză?

Nimeni nu a plătit pentru afacerea Gardasil, soldată cu o pierdere a statului de 23 plus milioane
de euro. Cine va plăti acum? Dacă în cazul Gardasil am avut de-a face cu încercarea unui experiment
medical, acum suntem cobaii unui experiment informaţional. Care, după cum spun unii militanţi anticip,
este premergător implantului uman, după cum se experimentează deja în Statele Unite şi Marea Britanie.
Aşadar, după animale, primii care vor urma sunt copiii, pentru a ,,nu se pierde”. Nu ştiu cum se face, dar
românii sunt din nou primii cobai şi la capitolul acesta. În Basarabia, actuala Republică
Moldova, ,,experimental”, copiii au început să primească, de la naştere, ,,buletine”. De aici până la un alt
experiment, aflat pe lista de priorităţi a companiei VeryChip – aceeaşi care deja a împlântat cipuri în
soldaţii americani şi poliţiştii britanici -, nu mai e decât un pas.

Încă o nenorocire şi alta abătute asupra României, şi-au făcut simţite prezenţa, pe ascuns, şi
paşapoartele cu date biometrice, intrate pe sub mână în viaţa românilor. Fără a fi informaţi nici cât negru
guvernamental sub unghia democraţiei, afacerea de sute şi sute de milioane de euro cade bine, pentru
unii, în mijlocul ,,crizei mondiale” când iată, pentru a supravieţui, suntem nevoiţi din nou să ne
îndatorăm finanţei mondiale. Între eliminarea istoriei sau a educaţiei fizice, adică transformarea elevilor
în nişte mancurţi amorfi, şi legalizarea prostituţiei şi incestului, adică degenerarea programatică a
naţiunii, nici nu ştii de ce rău şi cum să-ţi fereşti mai bine copiii. Pe deasupra, pentru a pune capac, apare
şi spectrul urmăririi totale prin banalul cip introdus în acte pe furiş, după cum avertizează chiar Uniunea
Europeană într-un Raport al Comitetului Economic şi Social Ruropean: ,,Dispozitivul R.F.I.D. poate
reprezenta cea mai mare ameninţare cunoscută la adresa libertăţii şi a vieţii private”...

(vol. cit., pp.11-13, Victor Roncea, Paşi fatali spre o dictatură absolută)
*

... Siguranţa zero. România este prima ţară-cobai care introduce cipurile biometrice, nici o altă
ţară europeană nu s-a mai încumetat până acum să implementeze prevederile din Regulamentul
Consiliului Europei 2252/2004. România este totodată prima ţară care emite paşapoarte biometrice, care
conţin imaginea facială şi amprentele deţinătorului. Deşi s-a declarat că noile paşapoarte sunt ,,cele mai
sigure”, unii experţi spun că este nevoie de cel mult patru ore pentru a decripta informaţiile codificate.
Deşi din 2011 România va introduce şi cărţile de identitate cu cip, nu există încă o lege, naţională sau
internaţională care să garanteze securitatea absolută a datelor înscrise şi nici sancţiuni clare pentru cei
care le-ar utiliza în alte scopuri.

(vol. cit., p.128, Dinu Cocea, articolul Semnele vremurilor 666 şi îngroparea ortodoxiei. La cine
se închină Stoica?, apărut în Ziarul de investigaţii, 5 martie 2009)

*
... Biserica Ortodoxă să aibă iniţiativa purtării stindardului luptei împotriva documentelor

electronice (după exemplul Bisericilor din Grecia, Serbia, Rusia, Ucraina, Creta) astfel încât creştinii să
nu se poată simţi trădaţi de păstorii lor.

Mai mult decât oricând este nevoie ca lupta să fie dusă de pe baricade ortodoxe, similară luptei
împotriva comunismului, în care ierarhii şi preoţii să nu se teamă să mărturisească adevărul poporului
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manipulat de mass-media şi aflat într-o stare de confuzie care se accentuează. Lipsa unei atitudini ferme
din partea Sfântului Sinod va putea fi înţeleasă de credincioşi ca o dovadă în plus a împlinirii semnelor
vremilor din urmă, în timp ce o atitudine verticală, curajoasă, va fi o dovadă a faptului că vremurile din
urmă – în care s-a profeţit că ierarhii se vor teme de mai marii lumii şi vor tăcea în loc să apere
adevărul – sunt departe.

Oricât de lung va fi intervalul dintre introducerea documentelor electronice şi introducerea
implanturilor, această perioadă va fi o perioadă de tulburare. În astfel de situaţii Biserica are misiunea să
îndemne credincioşii la o atitudine creştină...

(vol.cit., pp.176-177, Danion Vasile, Biserica Ortodoxă şi documentele electronice)
*

... Adevăratul om de cultură şi de elită iese în faţă şi acela strigă şi răcneşte cu toate forţele lui şi
apără valorile pe care el le-a construit şi pe care el le trăieşte. Pentru că dacă ar fi tăcut tot aşa, de pildă
un Eminescu, ar fi tăcut Radu Gyr, un Nichifor Crainic, sau oameni de mai mică talie -’apăi am fi fost
de mult prăbuşiţi. Dar aceşti oameni, ca nişte mici apostoli, am putea spune, au fost mereu prezenţi şi au
strigat şi s-au opus la toate metodele de întunecare a fiinţei noastre ortodoxe... Iar această problemă nu
este una oarecare, după mine este cea mai grea problemă a omenirii şi a creştinătăţii. Dar acum la noi, se
simte foarte jenat un domn ziarist, se simte jenat un istoric, un om de literatură sau ştiinţă... ca să susţină
o temă cu ordin religios şi să înfrunte vreo primejdie. Nu! Nu cumva să fie deranjat!

Nici tăcerea sihaştrilor nu este scuzabilă. Monahul, preotul care socoteşte că face o misiune în
cadrul Bisericii, dar nu participă direct la aceste adevăruri, la aceste atacuri şi primejdii în care ne
găsim – nu este monah, nu este preot. Dacă nu simte să participe direct şi să-şi asume răspunderea ca un
mic misionar al vremurilor, în zadar este toată rugăciunea lui. Tăcerea în faţa acestor pericole este o
lepădare a noastră de adevăr. Pentru că ne înrobim şi ieşim din libertatea Adevărului. Adevărul ne face
liberi, nu ne pune cip. Aceasta este dovada că societatea în care trăim este una a minciunii, potrivnică
Evangheliei. Libertatea Evangheliei lui Hristos în faţa acestei lumi este un pericol terorist.

Tăcerea noastră înseamnă sclavie şi îngroparea ortodoxiei. Oamenii noştri de elită, prin tăcerea
lor, nu fac decât să construiască sicriul ortodoxiei pe care i-l pregăteşte stăpânirea acestei lumi.

Cât pentru păstorii noştri duhovniceşti, atâta le spun: Oare sarea se va strica şi nu va mai săra?
(vol.cit., pp.185-186, din art. Părintele Justin Pârvu, starea ortodoxiei româneşti, Lămuriri

asupra apelului din 14 ianuarie, predică de la mănăstirea Petru Vodă, 25 februarie 2009)
*

... Să luaţi poziţie şi să rămâneţi cum a zis Eminescu: tradiţionalişti! Iar noi locului ne ţinem,
cum am fost aşa rămânem... Dar aşa cum ne învaţă Biserica de 2000 de ani. Să rămânem cu Hristos, să
nu ne lăsăm păcăliţi de noua ordine mondială, noile instituţii care vor fi aduse de noua schimbare a
guvernului american şi al guvernului mondial. Păziţi-vă de a fi drogaţi cu aceste idei, pentru că mai
târziu nu veţi mai şti nici pe ce lume sunteţi. Să fim foarte atenţi!

Întăriţi-vă în credinţă! Uniţi-vă cu Hristos şi sporiţi-vă Harul prin rugăciune, prin post... prin
fapte bune! Timpul trece! Nu e în favoarea noastră. Evenimentele sunt grăbite special aşa încât lumea să
fie ameţită, să nu mai ştie ce să aleagă.

Luaţi aminte! Rugaţi-vă la Dumnezeu să vă dea, să ne dea tuturor înţelepciune şi putere pentru că
vremurile care vin nu sunt uşoare!...

(vol. cit., pp.209-210, Păr. Mihail Stanciu, Pregătirea pentru pecetluire, din predica ţinută la
Mănăstirea Antim, 18 ianuarie 2009)

*
Să ne rugăm la prea Bunul Dumnezeu, ca să ne dea tuturor discernământ, să pomenim pe

conducătorii noştri şi pe cei duhovniceşti şi pe conducătorii ţării ca să-i lumineze Dumnezeu să
gândească în interesul obştesc. Şi aceasta o spun în mod deosebit pentru conducătorii ţării şi cei care
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sunt puşi să gândească în interesul obştesc... că vedeţi: îi interesează doar numai grupul şi buzunarul:
grupul lor şi buzunarul lor, iar interesul obştesc lipseşte...

Este o îngrădire a libertăţii şi a demnităţii noastre. Cum frumos am citit într-un comunicat al
mitropoliei Clujului: Nu suntem o ţară de trădători şi de infractori, ca să avem nevoie de cipuri şi ca să
ne urmărească pe fiecare. Că nu suntem un neam nici de hoţi, nici de tâlhari, nici de nimic altceva...
Totuşi, chiar dacă se-ntâmplă, haideţi să fim demni şi nădăjduim că societatea şi conducătorii noştri vor
fi demni şi vor ţine la demnitatea acestui neam... a neamului şi a ţării noastre...

(vol. cit., p.212, Păr. Melchisedec Velnic, Nu suntem o ţară de trădători şi de infractori, din
predica ţinută la Mănăstirea Putna, 22 februarie 2009)

*
... Vedeţi? Diavolul nu spune: Hai, desfrânează, dintr-o dată! El te ia aşa, uşor, uşor... Şi ştim

foarte bine ce înseamnă aceasta.
Noi să fim conştienţi că fiecare pas care îl facem în ne-grija noastră înseamnă un pas către

căderea noastră. Ce avem de făcut? Avem de făcut ca niciun pas de-acesta să nu-l acceptăm! Şi dacă ne
vor, cumva, constrânge, dacă ne vor strânge laţul noi le spunem NU încă de la început, acceptând din ce
în ce situaţia...

(vol. cit., Păr. Ioan Şişmanian, Pericolul lepădării, din conferinţa susţinută la Iaşi, 25 februarie
2009)

*
... Fără să cunoască cele mai multe din prorociile marilor Sfinţi ai Bisericii (pe care şi noi le-am

lăsat deoparte ca să scurtăm prezentarea de faţă), unul din Sfinţii închisorilor comuniste, Ioan Ianolide,
scrie următoarele rânduri în anul 1985 (!): ,,Civilizaţia modernă comportă următoarele riscuri: dispariţia
vieţii prin dezagregarea atomică militară, ori, pe cale paşnică, prin poluare şi epuizarea resurselor
naturale; dispariţia vieţii prin manipularea stavroghiană a ingineriei genetice; dispariţia vieţii prin
alienarea oamenilor; tirania absolută prin monopolul tehnicii; transformarea societăţii în temniţă, fermă
ori uzină, prin tehnicizare; determinarea conştiinţei prin mijloace tehnice; o lume teleghidată tehnic;
anularea omului ca fiinţă liberă conştientă şi stăpână; dezechilibru ecologic; răzbunarea naturii împotriva
tehnicii; un dezastru general, pe care-l îndreptăţeşte căderea omului din harul dumnezeiesc; golirea
omului de harul Duhului Sfânt şi dispariţia finalităţii transcendentale”.

Pentru aceea, dorinţa noastră este ca forurile legislative să dea dovadă de maturitate creştină şi să
nu permită existenţa în România a actelor electronice, cu atât mai puţin a posibilităţii implanturilor cu
cipuri electronice RFID. Încheiem cu un îndemn ala aceluiaşi Ioan Ianolide, unul din marii sfinţi ai
închisorilor antihristice din secolul XX: ,,Orice om politic, orice preot, orice filosof, orice artist,
economist, om de ştiinţă, pedagog, trebuie să se întrebe cutremurat în ce duh se află, ce duh exprimă, ce
operă săvârşeşte: mântuitoare sau nimicitoare?”.

(vol. cit., p.220, Monahul Filotheu Bălan, De ce un creştin nu poate primi actele electronice)
*

... Ceea ce trebuie neapărat este unitatea. Să nu permitem dezbinarea. O dezbinare deja se face:
cei care acceptă şi cei care nu acceptă. Cei care nu acceptă 666 trebuie lămuriţi să fie uniţi, nu ştiu prin
ce metode, poate că cele pe care le gândiţi voi sunt cele bune. Suntem puşi în situaţia de a acţiona
absolut personal, absolut individual, absolut pe propria răspundere, şi să ducem lămurirea de la om la
om. Ce ştiu eu e că nu trebuie stricată, nu trebuie permisă şi limitată – că nu vom putea într-adevăr să
evităm această sciziune care se preconizează, dar măcar să-i limităm hotarele, să fie cât mai mică, să fim
cât mai mulţumiţi, pentru că unirea face puterea...

Sunt cu totul de părerea părintelui Justin, nu există salvare în compromis, compromisul nu este
salvator, ceea ce propovăduieşte din plin celălalt, că compromisul este înţelepciunea înţelepciunilor, mai
laşi şi tu cât de cât, mai dă şi celălalt şi negustoria-i gata. Foarte mulţi dintre marii ierarhi ai lumii –
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poate nu foarte mulţi dar importanţii ierarhi – au făcut compromisuri şi asta a fost o mare greşeală,
pentru că dacă dai voie răului (sunt foarte multe credinţe în afară de creştinism care au acest principiu)
numai cu un colţişor să se strecoare în inima ta, te ronţăie până la sfârşit. Un rău dacă intră e foarte greu
să-l scoţi; trebuie să nu-l laşi să intre. Şi pentru asta trebuie să nu faci compromisuri. Compromisul este
primul picior pe care-l face răul...

Nu trebuie făcut niciun compromis, căci nu poţi să slujeşti la doi stăpâni, ori lui Dumnezeu ori cu
Mamona...

(vol. cit., p.222, Aspazia Oţel Petrescu, Suntem supuşi la cernere!, fragmente de interviu, apărut
în revista Atitudini, nr.5, 2009)

�$��� ��� 6("�� �$����"# ����� K În şase ani, roboţii vor lua locul soldaţilor americani
(cotidianul Adevărul de Seară, 6 februarie 2009)

Până în 2015, armata va avea în dotare unităţi formate jumătate din oameni, jumătate din maşini.
Folosirea soldaţilor artificiali, care vor proteja viaţa militarilor, comportă şi riscuri. În mai puţin de şase
ani, soldaţii americani vor lupta umăr la umăr cu roboţii...

Anunţul a fost făcut aseară, la salonul Technology, Entertainement and Design (TED) din
California, de către cercetătorul american Peter Singer. ’’Suntem la o cotitură în ceea ce priveşte
războiul, ca şi în cazul invenţiei bombei atomice!”, a afirmat Singer.

Autor al mai multor lucrări despre conflictele armate, cercetătorul a recunoscut avantajele unei
asemenea tehnologii, dar a avertizat asupra unor efecte colaterale periculoase. Chiar dacă utilizarea
roboţilor permite protejarea vieţii militarilor implicaţi în conflicte, ’’înlocuitorii” oamenilor riscă, totuşi,
să exacerbeze violenţele din cauza lipsei de ... empatie. Altfel spus, roboţii, lipsiţi de sentimente şi,
implicit, de discernământ, pot provoca pierderi inutile de vieţi omeneşti.

T ��� 6�(# $1</ ���, Armata SUA îşi recrutează deja soldaţii utilizând simulatoare de război, iar
unele instrumente de comandă a armelor reale sunt asemănătoare manetelor de jocuri video.

De altfel, dronele-avioane spion fără pilot – şi roboţii pentru deminări sunt deja utilizaţi frecvent
în zonele de luptă şi nu numai de către armata americană. ’’SUA sunt în avans în materie de roboţi
militari, dar în domeniul tehnologiei nu există un avans definitiv”, a precizat Singer. Rusia, China,
Israelul, Pakistanul sau Iranul sunt ţări care lucrează şi ele la programe de roboţi militari.

�����$� "�#���5�#��, Roboţii nu ştiu ce este compasiunea sau mila, chiar dacă folosirea lor cruţă
soldaţii de orori pe care fiinţele umane ar putea încerca să le evite.

Un robot poate deveni însă la fel de bine şi terorist kamikadze. Cum spunea Singer, ’’nici măcar
nu este necesar să convingi un robot că vor obţine 72 de fecioare pentru a se arunca în aer”, într-o piaţă
aglomerată.

��" #$��� ��� K Robot cercetător, capabil să tragă singur concluziile ştiinţifice
(Cotidianul Monitorul de Suceava, 04-05 aprilie 2009, p.11)

Un robot capabil să efectueze o serie de experienţe biologice şi să tragă singur concluziile
ştiinţifice rezultate din acestea a fost creat de cercetătorii britanici, potrivit unui articol publicat în revista
Science, informează AFP.

Robotul Adam a fost creat de cercetătorii de la Universităţile Cambridge şi Aberystwyth, din
Marea Britanie, pentru a efectua automat mai multe etape de cercetare, fără nici o intervenţie umană.

*
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Datorită inteligenţei lui artificiale, robotul a făcut o serie de descoperiri ştiinţifice în timp ce
efectua experienţele pentru care a fost programat, a centralizat rezultatele obţinute, le-a clasat şi a tras
concluziile de rigoare, după care a reluat experienţele.

Adam a lucrat şi a făcut aceste descoperiri în domeniul genomului drojdiei de bere, concluziile
fiind ulterior verificate de specialişti, a explicat Ross King, unul dintre creatorii robotului.

��"�$(�" #$��� � #51$�� 2" 	 "�� $�� 6� ���#?# (28 februarie 2009, p.10)

... Liderul PRM l-a criticat dur pe purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române,
Constantin Stoica, pentru că ar fi afirmat că ’’numărul 666 este un număr ca oricare altul”, liderul PRM
arătând că aceasta este ’’cea mai gravă declaraţie”.

Sfântul Sinod a decis, în şedinţa de miercuri, să solicite modificarea normelor legale privind
paşapoartele biometrice, prin extinderea prevederilor referitoare la cazuri de urgenţă (paşaport temporar)
şi la cazuri când, din motive de conştiinţă sau religioase, persoana nu doreşte paşaport electronic care
include date biometrice.

Plenul Senatului a decis, miercuri, retrimiterea la Comisia juridică a proiectului de lege privind
introducerea paşapoartelor electronice, senatorii considerând că ’’mai trebuie cumpănit” asupra
introducerii acestui tip de documente.

Dezbaterile generale pe marginea proiectului de lege privind aprobarea OUG 207/2008 s-au
concentrat pe capacitatea aurorităţilor române de a proteja datele stocate de paşapoartele electronice şi
pe existenţa numerelor ’’666” în aceste documente.

��" #$�, Serviciile secrete din mai multe ţări, inclusiv România, şi-au intensificat
activitatea, conform MI5,

(cotidianul Obiectiv, Suceava, 23 februarie 2009, rubrica Pe Scurt, p.6)

Serviciile de informaţii britanice MI5 au descoperit că serviciile secrete din mai multe ţări,
printre care şi România, şi-au intensificat activităţile de spionaj de la declanşarea crizei economice,
relatează Sunday Express, în ediţia electronică. Printre ţările care au făcut acest lucru se numără
România, China, Rusia, Siria, Coreea de Nord, Serbia şi Bulgaria. De asemenea, potrivit cotidianului,
doi dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Marii Britanii, Franţa şi Germania, şi-au trimis spioni pe teritoriul
britanic pentru a mitui angajaţi care deţin funcţii-cheie şi care au fost afectaţi de criza economică.
Ofiţerii MI5 au descoperit că spionii au oferit sume substanţiale unor angajaţi care nu îşi mai puteau
plăti facturile sau taxele de şcolarizare. Persoanele vizate activează în domenii precum genetică sau
tehnologie laser. ’’De la prăbuşirea băncilor, atât serviciile de informaţii franceze cât şi cele germane şi-
au trimis zeci de agenţi la Londra, în căutarea angajaţilor potriviţi”, potrivit unei surse din cadrul MI5.

��" #$��� ��� K Referendum pentru libertate (revista Presa ortodoxă, nr.4/2009)

…Spicuim în continuare din apelul Părintelui Iustin Pârvu pentru organizarea referendumului de
respingere a actelor de identitate cu cip:

Atât de mult ne iubesc conducătorii noştri, încât nu au binevoit să informeze câtuşi de puţin
acest popor cu privire la introducerea cipurilor în actele noastre de identitate. Fraţi români, este
totuşi identitatea noastră! Cui ne-o vindem? Ce încredere să mai avem în conducătorii noştri când ei,
în timp ce noi lauptam cu râvnă împotriva paşapoartelor cu cip, au votat ,,tacit’’ buletinele cu cip? Să
vedem ce argumente ne vor oferi acum! Dacă paşaportul era un drept şi nu o obligaţie, oare buletinul
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tot un drept va fi? Vedeţi cât de mult ţin conducătorii noştri la părerea unui popor? Ce drepturi ne
apără ei? Şi ce drepturi mai avem, de fapt?

Prin urmare, dintre posibilele alternative legale, îndemn poporul: Să cerem referendum! … Aici,
la mănăstirea noastră, s-au adunat în jur de patru sute de mii de semnături împotriva actelor biometrice.
Oamenii vin disperaţi şi îmi cer sfatul. Să cerem de data aceasta referendum! Aşadar vom face tabele cu
noi semnături, în care să cerem să ne împotrivim actelor electronice prin referendum! Să semnăm cu
convingere sinceră, încercând să mai salvăm ceva din căderea în care ne aflăm …

��" �"��$?��� #� $6#� 6� �#��$�� L���! " ?G #�#6�!���#"G /� ��/�$"�����#" ��
��5�$� 2" F���� "#$�# �����!�� $ (revista Presa ortodoxă, nr.4/2009)

… Zbigniew Brzezinski (politician, geostrateg şi politolog american de origine poloneză, fost
consilier al preşedintelui Jimmy Carter – n.r.) scria despre necesitatea controlului total şi a dictaturii
tehnologice din 1968. David Rockefeller (bancher, politician şi militant globalist din America – n.r.)
spunea cinic: ,,Suveranitatea supra-naţională a unei elite intelectuale şi a bancherilor mondiali este, cu
siguranţă, preferabilă auto-determinării naţionale’’. Astăzi, planurile acestora au început treptat să se
materializeze. Noi toţi suntem martori ai acestui lucru. Se lucrează la făurirea unei societăţi în care
fiecare om se va găsi sub ochiul atent al unui ,,Frate mai mare’’ (Big Brother), ce păzeşte interesele
stăpânitorilor de astăzi, împăraţi ai profiturilor şi cămătari la scară mondială. Devine tot mai limpede că
recesiunea actuală face parte din planul elitei mondiale de înrobire a omenirii.

Putem spune că se puna cum nu numai bazele unui sistem de supraveghere neîncetată, ci şi ale
unui sistem de stăpânire absolută asupra oamenilor. Care-ar fi, altfel, folosul cheltuirii a bilioane pentru
a privi pe gaura cheii?

*
Potrivit mai multor acorduri internaţionale, noii ordini mondiale i se spune de obicei ,,societate

globală informatică’’ sau ,,societate de reţea globală’’. În realitate, această ciber-societate transnaţională
unită va deveni un lagăr electronic al morţii. Omul se va transforma într-un ,,bio-obiect’’ impersonal şi
user-friendly – uşor de folosit şi interacţionat. Va fi neajutorat în faţa sistemului cibernetic care va
controla societatea şi a stăpânilor acestuia. Va fi, de fapt, un fascism tehnologic global, ce va folosi
ultimele tehnologii informatice şi de telecomunicaţii ca o puternică unealtă de înăbuşire electronică a
voii libere omeneşti.

Eun secret cunoscut de toată lumea că forţa conducătoare din spatele comunităţii globale a
Internetului este alcătuită mai degrabă din membri anticreştini şi cosmopoliţi ai elitei mondiale, decât
din experţi în ştiinţă.

Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, liber şi responsabil. Dictatura tehnologică este
introdusă cu scopul de a suprima libertatea dumnezeiască a fiecărei persoane umane şi de a schimba în
întregime toate tiparele comportamentale. Oamenii vor trăi după regulile stricte ale tiparelor de
comportament din sistem, vor deveni, adică, o simplă anexă controlabilă a sistemului automat de operare.
E oare cu putinţă să păstrezi vrednicia asemănării cu Dumnezeu în această societate de făpturi împănate
cu componente electronice şi suspuse feluritelor manipulări? Este vădit că oamenii nu-şi vor mai putea
urma convingerile religioase într-o astfel de comunitate de reţea globală, şi nu-i un secret că cei
răspunzători de ,,noua ordine mondială’’ au făcut din Sfânta Ortodoxie inamicul numărul unu.

Ideologia globalistă se împotriveşte vederilor creştine şi este incompatibilă cu acestea. Ea a fost
introdusă şi promovată în societatea laică şi în Biserică prin strădaniile ,,elitei mondiale’’ şi dă glas
intereselor acesteia…
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�$��� ��� K 	��$ ��5�� 6�" !�6��#!�"�9  " �1 !�� 61 5�"�$� � "�$ ���
5�$� #"�� �!#"� (revista Presa ortodoxă, nr.4/2009)

Medicii şi oamenii de ştiinţă din Marea Britanie au pus la punct un dispozitiv cu ajutorul căruia
starea biologică a persoanei umane poate fi urmărită în timp real prin telefonul mobil sau prin internet:
un minuscule microchip de silicon – de aproximativ un milimetru – încastrat în medicamentele
administrate pacienţilor ce poate transmite informaţii wireless despre starea de sănătate.

Oamenii de ştiinţă spun că microcipul va fi folosit pentru persoanele în vârstă, pentru bolnavii
mintali, şi pentru cei cu boli grave de inimă, dar şi pentru femeile care folosesc anticoncepţionale, în
principal pentru administrarea regulată a medicamentelor. Cum însă microcipul – care funcţionează ca
transmiţător de date în timp real prin system wireless – poate furniza o mulţime de informaţii despre
starea pacienţilor, practice doctorii pot deveni adevăraţii stăpâni ai trupurilor noastre. Ei pot astfel accesa
o fişă medicală perfect actualizată, având posibilitatea de a monitoziza peramanent persoana umană. (Cf.
Dailymail.co.uk)

Prin tehnologiile de ultimă oră, omul postmodern şi-a găsit, astfel, un nou stăpân: medical
personal, personaj care începe să înlocuiască dependenţa de psiholog şi psihiatru pe care omul modern o
dezvoltase în lipsa lui Dumnezeu.

�$��� ��� K Robot cu creier de şobolan
(cotidianul Monitorul de Suceava, 18 august 2008, p.13)

Un robot care funcţionează cu ajutorul unui mic creier compus din neuroni de şobolan, capabil
să ’’înveţe’’ obiceiuri precum evitarea unui obstacol, a fost dezvoltat de cercetătorii de la Universitatea
din Reading, Marea Britanie. ’’L-am învăţat, deja, cîteva lucruri, prin metoda repetiţiei, întrucât el
reproduce anumite gesturi. Însă vrem să-l învăţăm anumite comportamente’’, a declarat coordonatorul
echipei multidisciplinare, Kevin Warwick… ’’Dacă se află într-un anumit loc şi vrem să îl facem să
meargă la dreapta, putem trimite un stimul electric pentru a-i da ordinul. Vrem să înţelegem cum sunt
stocate amintirile într-un creier biologic, în comparaţie cu creierul unui calculator. La ora actuală,
estimăm că există între 50.000 şi 100.000 de neuroni activi’’ în creierul lui Gordon (robotul creat – n.a.),
a precizat Warwick.

Creierul unui şobolan are cel puţin un million de neuroni, iar cel al unui om are aproximativ 100
de miliarde.

��$���"� ��!5��A��#�1 # �$���$���� �!#", Creierul robotului are nevoie de stimulări regulate
pentru consolidarea conexiunilor.

Creierul lui Gordon ’’este o versiune simplificată a ceea ce se petrece în creierul uman. �"�1 5�
#����# 2� 5���! 5$�?� �� 5���! � "�$ �# ���!�"���� ���"E�#�� #�# ��! 6 $�![[G �5$� 6� ��/�$� 6�
���# �� �� 5 #�� A#�� 2" �#<��  #!�"�� $]

��" ? ��!�� ��$ ! "#8���� B$��� 6�� � �F8� $���� K La apusul libertăţii
(Ed. Sophia, Bucureşti, 2006, pp.27-57)

… O constatare comună este aceea că cercurile care promovează ideea unificării europene
purced treptat la materializarea ei, dezvăluind popoarelor încet-încet, puţin câte puţin, forma pe care vor
s-o dea Europei Unite. Astfel, arată limpede că nu vor ca popoarele să înţeleagă de la început ce li se
pregăteşte la sfârşit.

*
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Aşadar le spunem acestor cercuri:
1. Întrucât susţineţi că aţi creat UE exclusiv pentru bunăstarea şi pacea popoarelor, atunci de ce

n-aţi creat şi un cadru legal, o Constuţie europeană, care să consfinţească toate drepturile fundamentale
ale constituţiilor naţionale privind consfinţirea libertăţii fiecărui cetăţean în parte? De ce n-aţi creat un
program de convergenţă cu măsuri concrete unde să se vadă limpede întregul plan al evoluţiei noastre în
cadrul UE şi care va fi forma ei finală? Oare n-ar fi trebuit să supuneţi acest plan atenţiei guvernelor
naţionale, şi ele, la rândul lor, să-l supună judecăţii şi controlului popoarelor lor?

*
2. Nu numai că nu ne-aţi spus ce plănuiţi, dar sistematic ne-aţi ascuns şi costul acestei

convergenţe. �� "�(#E� �"A $!#� �� �#�$�A���� �$�/��� �1 ��A�$�!G "� "�(#E� �5��G �� #��� ��?�"��G �1
�$�/��� �1 "� �$#"�A $!1! 6�" ���1E�"� ��/�$� 2" ��5��� ��G !#� !��� �8�#$ 6��3� #�3�G ��5���
� "�$ �#E� �����$ "��, Nici măcar nu ne-aţi întrebat dacă suntem dispuşi la aceste sacrificii sau dacă ne
stă în putinţă să le facem. Pur şi simplu, A1$1 �1 2"�$�/#E� 5� "�!�"�, aţi considerat că e bine să ne
aruncaţi în mare, şi câţi se îneacă, să se înece, câţi înoată, să înoate, şi dacă sunt norocoşi şi scapă de
rechini … au scăpat.

Puteţi să ne spuneţi cum aţi acceptat să semnaţi în alb aderarea la o Uniune Europeană a cărei
formă finală rămâne încă necunoscută, o UE care n-are Constituţie (iar proiectul ei a fost respins de
câteva state – n.a.) şi legi cunoscute de la început?

*
Astăzi însă, unii din cei care ne reprezintă, fără măcar să întrebe poporul, care le este stăpân şi

care nu le dă dreptul să facă fără nici un control tot ce doresc, au schimbat stăpânul, diminuând rolul
poporului, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul vieţii personale. De aceea, oricât veţi protesta
dumneavoastră şi oricât veţi manifesta pentru o revendicare dreaptă, auziţi şi veţi auzi de acum înainte,
de pe o bază sigură, de la politicienii noştri aceasta: ,,E recomandare comunitară şi suntem obligaţi să ne
supunem; de aceea nu putem face altfel” (altfel nu mai primim fonduri structurale europene… - n.a.)

*
În mod sigur, încă de pe acum au grijă să nu mai existe pentru popoare nici un fel de posibilităţi

de a reacţiona. Atunci când popoarele îşi vor da seama că cineva le-a luat dreptul uman elementar la
libertate şi la posibilitatea de expresie şi că deja sunt nevoite să urmeze recomandările comunitare
obligatorii, vor ajunge la revoltă populară şi vor protesta. Cercurile UE ştiau, atunci când au hotărât să
purceadă la luarea acestor măsuri antidemocratice, că opţiunile lor, după ce la un moment dat vor fi
recunoscute de popoare, vor duce pe dreptate la reacţii violente. Astfel au inventat acest celebru acord de
la Schengen pentru a-i putea, justificând că apără interesul european, public şi naţional sau interesul
siguranţei publice, învinovăţi pe toţi cei care îşi vor revendica drepturile omului; va deveni atunci ilegal
să mai pretindă cineva aceste drepturi, de vreme ce, bineînţeles, ele n-au mai fost consfinţite. Prin
urmare, oricine le va revendica va fi considerat vinovat şi va fi pus sub urmărire. Lucrurile acestea vi le
spunem acum, pentru că mai târziu ni se va interzice să mai vorbim public despre ele, de vreme ce vor
deveni o piedică în calea planurilor lor. Deja astăzi, când vorbim, în Europa încep să fie montate uriaşe
reţele electronice dotate cu camere speciale, care vor urmări pe străzi toţi cetăţenii, aplicându-se astfel o
supraveghere a tot şi a toate, cu pretextul, natural, al combaterii criminalităţii. Întrebaţi din curiozitate
pentru ce motiv se cumpără sisteme de localizare mondială prin satelit (G.P.S. – Global Positionings
Systems). Pentru că �� intenţionează, ştiind că va veni un timp în care veţi înţelege că aţi fost înşelaţi şi
în care veţi dori să reacţionaţi, să devină realitate instalarea unei supravegheri totale, pentru a putea
exercita un control electronic mondial.

*
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Pur şi simplu trebuie să aşteptăm să se legifereze ceva la Bruxelles pentru a vedea cum propria
noastră lege cedează şi cum vom fi de acum înainte împovăraţi de toate urmările acestei cedări.

*
Reacţionăm la o Europă ,,creuzet”, în care, pentru a intra, naţiunile trebuie să fie mai întâi

nivelate, diminuate, să fie ştearsă orice urmă a identităţii popoarelor lor, să desfiinţeze libertatea
personală a cetăţenilor lor, transformându-I în supuşi (într-o sclavie modernă în toată regula – n.a.)

� � "� ��"��! 6� #� $6 ��  ��$ 51 �#$� � "��6�$1 �1 5 5 #$��� ��"� "�? ��� K �� �$�/���
�1 �� �� �!5�"1 K �1 �5�"1 "�!#� GG6#R�# $�� !#"61$��� �� �# 6��$����� 5� �#$� �� �# 5� 2"�$�F
5#$��$��� �� 5� 6$�!�� GG�� ��"� �"��R, Ajunge cu cedările prosteşti pe care le-am făcut până astăzi,
ajunge cu purtarea servilă!

*
Nu e posibil să cităm aici toate articolele Convenţiei Schengen (doritorii pot să caute textul

acesteia şi să-l analizeze – n.a.), care ar forma o întreagă carte…
Aşadar, această Convenţie, pentru pima dată în analele istoriei, vine să ceară legalizarea urmăririi tuturor
cetăţenilor! În ansamblul ei, Convenţia vorbeşte despre cum trebuie să se realizeze această urmărire.

În art.99, alin.2, scrie: ,,O asemenea înregistrare se poate realiza […] şi cu scopul prevenirii
ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale: a) în cazurile în care există indicii reale care creează
bănuieli că o anumită persoană are intenţia să comită, sau comite, mai multe fapte şi deosebit de grave
pedepsite de lege; b) în cazurile în care aprecierea generală a unui anumit individ, şi în special pe baza
faptelor pe care deja le-a comis până la un anumit moment, permite să se presupună că persoana avută în
vedere va comite şi în viitor fapte deosebit de grave pedepsite de lege.” În acelaşi art. alin.6: ,,Dacă nu
este permis controlul special în conformitate cu legislaţia unei ţări participante, atunci controlul special
se transformă automat în această ţară-membru în urmărire discretă”.

În art.96, alin.2: ,,Hotărârile se pot baza pe ameninţarea ordinii publice sau a siguranţei statului,
ameninţare pe care e posibil să o constituie prezenţa unui străin pe teritoriul naţional. Acesta poate fi în
mod special cazul: […] 2) Unui străin împotriva căruia există bănuieli întemeiate că a comis fapte grave
pedepsite de lege […] sau împotriva căruia există indicii reale că are intenţia să execute asemenea fapte
care încalcă legea pe teritoriul unui stat membru”.

��6�! 5$�"�$� #����� �1 #���� #� $6 5�$?�$����� �� 6�"#��$�#<1 �5�$���� �����!���� " ��$�
5�"#� �#$� �� /#<�#<1 5� 2"�1��1$� #�� ��F�� 6 ?�6��� �� "� 5� ���5����"�G �#� 5� ?$� /1"��#�1 �#�
?$��" �"6����, �$�" #���� #� $6 � 6��A��"E#� "�2"6 � � 5$�"��5��� 6� /#<1 #� ��#����� 6� 6$�5�G �#$� �
5$�<�!E�# 6� "�?�" ?1E�� # ���1E�"�� $, �3"1 #��!G 6#�1 ��"�?# "� #��<# 6� ?$� A#5�1G �$�/��# �1
6 ?�6�#��1 2" A#E# #�� $��1E�� $ �1 ��"��! ?�" ?#E�G 2" ��!5 �� #��! � 5�$!��1 �$!1$�$�#
���1E�#"���� "�!#� �� "�!#� 5�"�$� �1 5 � �����# #"�!��� ���5����"�G �1 � 5 ��/��G 2" ?��� $G �1
������  6��5 <�E�� 6�" 5#$��# �# 6� # 2"�1��# ��F�#� ��#6#$G 6� #��! 2"#�"�� ?# �$�/�� �# ���1E�#"��
2"���� �1(�� 6 ?�6�#��1 "�?�" ?1E�#]
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Încercând să fiu în duhul Părintelui Sofian, aş zice că cea mai grea încercare de care ne lovim
este mândria noastră. Părintele spunea de multe ori că omul de astăzi a ajuns atât de mândru, încât
acest orgoliu este ca un fel de orbire şi, de aceea, este foarte greu să ai o discuţie cu el pe nişte teme
realiste din punct de vedere al mântuirii. Duhul mândriei este foarte răspândit. Problema mândriei este
strâns legată de ceea ce aş numi ,,descreştinarea” sau ,,secularizarea” creştinismului. (…) În primul
rând, ne confruntăm cu problema lipsei sobornicităţii. Dacă ar exista o sobornicitate reală, nu simulată,
foarte multe lucruri s-ar rezolva. Neaşteptat de multe lucruri s-ar limpezi în Biserică, în sufletul nostru,
în familiile noastre, la locul de muncă. Nu ne sfătuim între noi. Nu ne ascultăm între noi. Lucrul acesta
arată că, în fond, nu avem o gândire şi o trăire ortodoxă. În momentul în care acceptăm dialogul cu
celălalt, acceptăm să fim deschişi, să fim în mod real soborniceşti; trebuie atunci să acceptăm şi faptul
că putem greşi. Revin la duhul mândriei care ne stăpâneşte pe toţi: nu vrem să recunoaştem că greşim
şi, de aceea, lucrurile nu pot merge bine. Şi Părintele Sofian observa această stare de egoism, de
nepăsare, această lipsă de jertfă pentru aproapele (care nu mai este, de fapt, ,,aproapele”), această
lipsă a cărării – adică a iubirii – de la unul la altul, toate fiind expresii ale unei credinţe superficiale.
Asemenea constatări sunt cu totul neaşteptate, dacă ne raportăm la vechimea tradiţiei ortodoxe din
această ţară. Există, desigur, atacuri din exterior împotriva Bisericii, însă ele nu ar fi atât de
periculoase dacă am şti să trăim în sobornicitate şi în dragoste.

Este foarte important să ne rugăm tot timpul să facem voia lui Dumnezeu. Cineva m-a întrebat,
odată, de ce trebuie să reacţionăm noi, creştinii, în faţa unor asemenea provocări… I-am răspuns că
avem în calendar sfinţi voievozi şi sfinţi împăraţi care s-au implicat foarte concret în problemele
societăţii din vremea lor. Cumva, ei au greşit? Trebuie văzut ce vrea Dumnezeu cu fiecare dintre noi
la momentul respectiv. Aici este marea taină a vieţii noastre! Ce vrea Dumnezeu să fac într-un
anumit moment? Sunt perioade în care, într-adevăr, trebuie să ne rugăm. În acelaşi timp, trebuie să ne
gândim şi la cealaltă faţetă: poate, cumva, Dumnezeu vrea ca eu să ies mai în faţă şi să spun anumite
lucruri, iar eu zic: ,,Nu, eu trebuie să mă rog şi să stau liniştit. Nu mă interesează”. Bine, mă rog, dar
totuşi Dumnezeu vrea să fac ceva mai mult! Dumnezeu poate aşteaptă de la mine anumite fapte
concrete, prin care să-mi arăt credinţa. Nu suntem într-o stare duhovnicească bună dacă nu căutăm
să împlinim voia lui Dumnezeu, chiar dacă ne rugăm şi citim cărţi duhovniceşti. Sfântul Nicodim
Aghioritul ne recomandă să ne osândim pe noi înşine cât mai mult şi cât mai des, şi să nu-l osândim pe
aproapele, pentru a putea vedea mai bine voia lui Dumnezeu în viaţa noastră. Să spunem şi aceste
cuvinte: ,,Doamne, Tu luminează-mi mintea mea cea proastă şi spurcată ce să fac acum, în clipa
aceasta! Ajută-mă să fac voia Ta!” Această rugăciune sinceră şi repetată este imposibil să nu dea roade.
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Aceasta este temelia – şi apoi vedem, de la caz la caz, cum să ne raportăm la atacurile despre care
vorbeaţi. Este necesară şi împreună-sfătuirea cu duhovnicul. Este necesară şi raportarea la tradiţia
Bisericii.1

*
- Reprezentanţii Ministerului de Interne spun că este vorba doar despre nişte simple cipuri pasive,

în care vor fi înregistrate datele existente pe actele de identitate.
- Mi se pare că problema nu este pusă corect. Noi, ca simpli cetăţeni, neavând nici cunoştinţele

necesare, nici aparatura adecvată, nu vom putea verifica ce fel de cipuri sunt introduse în actele noastre,
nici nu vom putea controla în orice moment dacă nu s-a modificat cumva conţinutul memoriei acestor
cipuri. Statul nu ne oferă suficiente garanţii de protecţie pentru a nu deveni o pradă uşoară în faţa a
ceea ce unii analişti numesc ,,terorism electronic”. Chiar dacă într-o primă etapă, s-ar introduce nişte
simple cipuri pasive, tot nu este un lucru bun, întrucât se va deschide o portiţă spre câmpul uriaş de
aplicaţii ale microcipurilor spre controlul vieţii private a fiecărui cetăţean. (…) Vom fi cu toţii prinşi
într-o uriaşă pânză de păianjen! Aşa că propun să lucrăm cu înţelepciune, să lăsăm deoparte orgoliile
personale, să terminăm odată cu certurile acestea sterile şi să ne străduim să fim uniţi, pentru a nu
lăsa să fie pus în mişcare tot acest carusel. (…) Eu cred că problema aceasta a actelor cu cip are o
bătaie foarte lungă şi, repet, ne va afecta pe toţi cei din România la un moment dat. Cu cât ne trezim
mai din timp şi luptăm pentru a amâna acest deznodământ, cu atât este mai bine.

- Ne amintim că Părintele Iustin, în primul mesaj în privinţa actelor electronice, spunea: ,,este
vremea muceniciei”. Cum să dobândim curajul de a-L mărturisi pe Hristos?

Aş răspunde scurt: printr-o credinţă vie, prin multă rugăciune.
Introducerea actelor biometrice – prin efectele pe care aceste măsuri le vor avea în timp – mi se

pare cea mai gravă problemă de care ne lovim după 1990. S-a afirmat de mai multe ori în presa
noastră că suntem prima ţară din lume în care ni se iau amprentele – nu numai de la degete, ci şi cele
oculare – pentru a fi introduse în microcipurile de pe paşapoarte, buletine şi permise de conducere. Să
ne gândim cu seriozitate la acest aspect! De ce a îngăduit Dumnezeu să se ajungă la aceste măsuri
umilitoare? Înseamnă că avem o vină. Mi se pare foarte important, în acest moment, să ne luăm un
canon zilnic de rugăciune pentru ţara noastră, pentru acest neam. Atât cât poate fiecare: unul să facă
cinci metanii, unul Paraclisul Maicii Domnului, unul să zică: ,,Doamne Iisuse Hristoase, iartă-ne, am
greşit! Miluieşte neamul românesc şi ţara noastră!” Să spună această rugăciune de cinci, de zece ori,
de câte ori poate. Lucrul acesta să fie făcut într-un duh de pocăinţă, atât pentru păcatele noastre, cât şi
pentru păcatele întregului neam. Să folosim din plin armele noastre: postul şi rugăciunea. Acestea sunt
armele cele mai importante în acest război. Să facem o rugăciune zilnică pentru toţi cei ce s-au implicat
în această luptă, ca să ne sprijinim unii pe alţii. Să ne rugăm şi pentru cei ce vor să experimenteze pe
noi tot acest sistem de supraveghere electronică, ca să-i lumineze Dumnezeu, să-i îmbuneze, să-i ajute
să meargă pe calea Adevărului.

Având o credinţă lucrătoare şi dreptul la libertate, care sunt cele mai mari daruri de la Dumnezeu,
trebuie să ne implicăm într-o luptă deschisă pentru organizarea unui referendum referitor la actele
de identitate cu cip. Nu este firesc să fim complexaţi şi lipsiţi de curaj. Lupta împotriva introducerii
actelor biometrice este şi o luptă pentru apărarea statului democratic. Cred că, dacă vom tăcea acum,
vom fi călcaţi în picioare şi, mai mult decât atât, vom răspunde în faţa lui Dumnezeu fiindcă nu am
mărturisit adevărul. Să avem însă fapta împreună cu rugăciunea şi cu dragostea. Să nu ne credem mai
buni decât ceilalţi. Aceasta este o ispită foarte mare! (…) Să-l avem model pe Sfântul Ştefan cel Mare,
care a fost un luptător. Cred că este un model foarte actual în situaţia în care suntem astăzi, fiindcă este
o situaţie în care trebuie să fim luptători, nu avem de ales, şi în acelaşi timp este necesar să ne adăpăm

1 Ieromonahul Teofan de la Mănăstirea Putna, în interviul acordat Ralucăi Tănăseanu, rev. Presa ortodoxă, nr.6, pp.44-46.
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de la izvoarele Ortodoxiei pentru a prinde putere, aşa cum făcea Sfântul Ştefan cel Mare. Sfântul Ştefan
avea cu adevărat râvnă pentru Hristos. El avea, prin puterea harului dumnezeiesc, o credinţă
lucrătoare, o smerenie, un echilibru.2

*
În data de 14 ianuarie a.c. Părintele Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă a dat un comunicat

prin care solicită mobilizarea generală a tuturor românilor împotriva îndosarierii electronice
proiectată de guvern a fi instaurată în România încă din primele luni ale anului. Ce se urmăreşte de
fapt? Instaurarea unei dictaturi poliţieneşti electronice de supraveghere şi control la nivel naţional şi
global prin mijlocirea PAŞAPOARTELOR ŞI PERMISELOR AUTO conţinând CIPUL BIOMETRIC în
care sunt introduse date, între care AMPRENTA DIGITALĂ, IMAGINEA FACIALĂ, informaţii privind
STAREA DE SĂNĂTATE (VEDEREA, AUZUL, BOLI, etc.) dar şi RESTRICŢIONĂRI ce împiedică
ACCESUL ÎN INSTITUŢII PUBLICE (serviciu, magazine, spitale, etc.), ÎN MIJLOACE DE
TRANSPORT ÎN COMUN (tren, vapor, avion) sau PE AUTOBANDĂ, şi chiar DEPLASAREA DINTR-
UN ORAŞ ÎN ALTUL. În acest context, dacă cetăţeanul în urma convingerilor sale religioase, politice,
etc. este în dezacord cu STATUL, AUTORITĂŢILE pot dispune FĂRĂ NICI O OPRELIŞTE în virtutea
SUPRAVEGHERII ELECTRONICE PERMANENTE, ARESTAREA, ÎNTEMNIŢAREA şi chiar
UCIDEREA cetăţeanului incomod POLITICII STATULUI, considerat ”terorist”, titulatură ce
desemnează în fond pe fostul ”DUŞMAN AL POPORULUI”, din perioada COMUNISMULUI.3

*
De altfel, toţi ne amintim cum lunar, românii îşi primeau RAŢIA DE ZAHĂR ŞI ULEI, prezentând

vânzătorului NU NUMAI BANII, CI ŞI CARTELA. Aşadar nu e greu de priceput că cipurile îndeplinesc
acum FUNCŢIA CARTELEI DE ODINIOARĂ oferind practic autorităţilor posibilitatea exercitării
aceluiaşi CONTROL ŞI ŞANTAJ COMUNIST asupra persoanei. (…) Referindu-se la sistemul de
îndosariere electronică, Cuviosul Paisie vedea o strânsă legătură între REGIMUL COMUNIST şi
ACTUALUL REGIM EUROPEAN, precizând că ”pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin COMUNISM, pe
atât se va vătăma şi ACUM” (…) Ca atare numai orbii, laşii, fricoşii, trădătorii, oportuniştii, etc. etc.
nu văd că ”vremurile de acum desăvârşesc CEEA CE S-A FĂCUT SUB COMUNISM” (Pr. Iustin Pârvu
în ”Credinţa Ortodoxă”, noiembrie 2002, p.10). Intenţiile COMUNISTE ale actualei şi viitoarei
DICTATURI POLITICE EUROPENE rezidă în înseşi declaraţiile arhitecţilor Uniunii Europene şi ale
unora dintre oficialii ONU, care încă înainte de anii’80, mărturiseau că vor folosi orice mijloace pentru
instaurarea SUPRAVEGHERII ELECTRONICE GLOBALE. (…) Întrucât proiectul îndosarierii
electronice se opune LIBERTĂŢII DE CONŞTIINŢĂ, noi, creştinii suntem datori să ne împotrivim
oricăror ”porunci nelegiuite şi necredincioase ale împăraţilor, domnitorilor, stăpânitorilor acestei lumi,
oriunde s-ar afla ei, şi oricine ar fi” (Sfântul Iustin Popovici, ”Biserica şi statul”, p.11). Fiindcă,
mărturiseşte pustnicul Nicodim de la Tarcău, se cuvine ”să-L mărturiseşti pe Dumnezeu, MAI MULT
CA PE TINE, CA PE FRAŢI, SAU SURORI, CA PE ORICE”.4

*
Globalizarea politică a început şi se lucrează frenetic la conturarea Statului Unic Mondial. Două

continente, Europa şi America de Nord, au devenit deja, practic, două state. Germenul viitoarei
conduceri unice există în Organizaţia Naţiunilor Unite, ca parlament, şi în Consiliul de Securitate, ca
guvern. Personal, cred că se va împlini înainte de anul 2079. Evenimentele se vor precipita, căci

2 Ibidem, pp.47-52.
3 Pr. Hrisostom M., în art. Să ne opunem îndosarierii electronice până nu e prea târziu, vol. În pragul sclaviei universale sau
ultima pagină din istoria libertăţii, Cuget Ortodox, p.11.
4 Ibidem, pp.12-14.
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vrăjmaşul ştie că are timpul limitat şi că se apropie de sfârşit. Pe măsură ce are impresia că este stăpân
peste situaţie, va forţa lucrurile.

Ecumenismul pregăteşte şi el cu migală unirea bisericilor. Organizaţia Naţiunilor Unite a lansat
deja proiectul pentru construirea Bisericii întâlnirii, în care să fie reunite cele cinci religii importante:
iudaismul, creştinismul, islamismul, hinduismul şi budismul. (…) Lăsată pe seama unor inţiative
particulare, lucrarea aceasta este păguboasă din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru că
dă prilejul să se reproşeze Bisericii că nu-şi face datoria faţă de credincioşi, lăsându-i abandonaţi în
ceaţă, ceea ce ar putea mări distanţa dintre Biserică şi credincioşi, contribuind la împlinirea dorinţei
masonice de a scoate Biserica (Ortodoxă – n.a.) din viaţa oamenilor. (…) Ca să nu se facă viaţa
oamenilor imposibilă înainte de vreme, ameninţaţi de unele voci cu pierderea mântuirii dacă vor folosi
carduri în loc de bani, aş fi vrut să aud din partea Bisericii enunţate câteva principii în baza cărora
oamenii să răspundă provocărilor făcute de o lume în fond necreştină, care la eşaloanele sale
superioare are masoneria mondială, iar masoneria de la anumite grade secrete în sus are ascunşi pe
înţelepţii Sionului. Dacă ar vedea ei că Biserica şi-a pregătit poporul pentru cele viitoare, poate nici nu
ar mai propune ce au în gând a face şi, ca la Ninive, s-ar amâna sfârşitul acestei lumi până vor găsi
altă cale de împlinire a scopurilor lor.

Dar aşa, pregătesc ei dinainte poporul pentru a primi propunerile lor, iar Biserica, şi de va
riposta în faţa faptului împlinit, nu va mai avea audienţă.5

*
Dacă ne vom întoarce în urmă cu 80 de ani, vom observa din punct de vedere economic, social şi

politic o stare de criză pe întreg globul pământesc, foarte asemănătoare cu cea pe care o trăim în anul
2009… şi astfel ajungem, la ceea ce analiştii vremurilor actuale numesc PROBLEMĂ – REACŢIE –
SOLUŢIE. Dacă lucrurile ar fi spuse de la început, pe faţă de către conducătorii şi guvernanţii
pământului, atât în ce priveşte planurile lor economice cât şi cele social politice, să nu mai vorbim de
cele secret militare, omenirea s-ar deştepta ca la un semn… fiind evident, potrivnici unei sclavii
mondiale, unei conduceri fasciste. A fost oare vreodată consultat vreun popor sau vreo naţiune în
legătură cu puterea Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) asupra întregului sistem uman, sau a
binecunoscutului NATO, centrul puterii militare, care tinde să deţină controlul asupra întregului glob
pământesc?! Dar prin PROBLEMĂ – REACŢIE – SOLUŢIE se poate manipula omenirea (indiferent de
culoarea pielii, culoarea politică, sau apartenenţa religioasă) în aşa fel încât să ceară poporul să se
facă ceva. Astfel, cei ce stăpânesc pământul vor obţine ceea ce vor. Aşadar ,,EI” creează PROBLEMA,
desigur fiind altcineva care să facă asta (şi să fie responsabil pentru asta) – vezi terorismul ca
PROBLEMA mondială, criza petrolului, problemele teritoriale ale Orientului Mijlociu şi nu în ultimul
rând 11 Septembrie. Apoi PROBLEMA este prezentată prin mass-media al cărui control este deţinut
(oriunde pe glob) de aceeaşi oameni care deţin puterea şi Băncile şi Guvernele şi Religia, etc. Pusă
astfel PROBLEMA în media – publicul va reacţiona, pentru că mai mare putere de manipulare a lumii
de la Polul Nord la Polul Sud nu există decât în media. Desigur se va auzi, cum de fapt s-a auzit mereu
în toate colţurile lumii, pe toate limbile, glasul poporului care va spune: Trebuie să se facă ceva! Acest
lucru nu mai poate continua aşa! (vedem recent problema gazelor cu ruşii, războiul din Gaza şi multe
alte grozăvii). Eh!... în momentul acela ,,cheie”, intervin ,,EI” (care au creat PROBLEMA, dând vina pe
oricine altcineva) şi ne oferă minunata SOLUŢIE – microcipul. Pentru exemplificare avem experienţa
celor două războaie mondiale, sursă de îmbogăţire a celora care le-au creat: masoneria, evreii sionişti,
familiile regale.

Un crach financiar poate duce, desigur dacă eşti printre cei ,,fericiţi” care cunosc realitatea bine
ticluită cu mult timp în urmă la o super-îmbogăţire, căci tu anunţi căderea, apoi cumperi pe nimic şi

5 Ieromonahul Grigorie Sandu, în art. Despre ce este îngăduit şi ce nu este îngăduit a primi creştinul, vol.cit., pp.27-29.
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relansezi preţul îmbogăţindu-te. Un război ,,bine ticluit” poate duce la o îmbogăţire rapidă a unor
grupuri…6

*
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 60/2006, prin care se intervine asupra articolului

145 din Codul de procedură penală, instanţele pot dispune pe perioada măsurii obligatorii de a nu
părăsi localitatea, ca învinuitul sau inculpatul să poarte un sistem de supraveghere electronic. Potrivit
unor declaraţii ale oficialilor Ministerului Justiţiei, cea mai probabilă variantă ar putea fi aceea a unor
BRĂŢĂRI ELECTRONICE. Aşadar senatorii au decis în numele poporului: BRĂŢĂRI CU CIP în loc de
arest preventiv. (foarte convenabil pentru infractori – n.a.). (…) Dacă, precum observă Norica Nicolai,
în practica europeană şi cea a Statelor Unite monitorizarea se aplică doar celor CONDAMNAŢI
DEFINITIV, iar în România şi celor ÎNVINUIŢI, INCULPAŢI, aşadar NUMAI BĂNUIŢI nu însă
DOVEDIŢI ÎN INSTANŢĂ, deducem că practic orice român poate fi ridicat de pe stradă şi în virtutea
suspectării de vreo fărădelege să i se ataşeze ”brăţara cu cip”, devenind subit ”condamnat definitiv”.
Nu trebuie să ne amăgim că dacă în practică, acum nu există astfel de situaţii (oare?) în viitor va fi tot
aşa, odată ce s-a creat cadrul legislativ pentru astfel de abuzuri. Argumente indubitabile că forurile
europene instituie legi ce resping drepturile civile, nu pentru protejarea cetăţenilor de terorism, ci
pentru protejarea sistemului politic UE de cetăţeni, vădindu-se adversar al libertăţii nesupravegheate.

Când unul din oficialii Pieţei Europene a fost întrebat ce se va întâmpla cu cei ce nu vor accepta
normativele europene, a mărturisit: ”Avem destule mijloace prin care îi vom forţa pe toţi să accepte
acest sistem”. Deopotrivă când la una din şedinţele ONU, în 1977 s-a pus aceeaşi problemă, răspunsul
a fost: ”Numărul personal (CNP-ul) al cetăţenilor respectivi va fi anulat, ei urmând a fi lichidaţi
imediat. N-avem nevoie de adversari ai noii ordini mondiale”.7

*
Înţelegem că siguranţa statului desfiinţează intimitatea cetăţeanului, peste noapte transformat în

virtual terorist. Oare jurnale precum ”Adevărul”, ”Ziua”, ”Dilema”, etc. beneficiază de un tratament
asemănător? Ori trebuie să înţelegem că cenzura comunistă nu şi-a încheiat sorocul ci punându-se în
slujba globalizării U.E. se dovedeşte în continuare utilă? Atunci cum rămâne
cu ”descentralizarea”, ”lupta împotriva discriminării”, ”libertatea presei”, ”secretul corespondenţei”,
protejarea ”libertăţilor civile”, apărarea ”drepturilor omului”, etc. etc.? Să fie doar nişte lozinci
diversioniste care utilizate demagogic nu fac mai mult decât ”progresul”, ”pacea” şi ”libertatea” mult
aclamate de comunişti înaintea poporului flămând şi umilit, tocmai în numele acestor idealuri? Unul
din părinţii sporiţi ai vremii noastre mărturiseşte că ”vremurile de acum desăvârşesc ceea ce s-a făcut
în comunism, că de fapt se urmează fără întrerupere acelaşi plan” (Pr. Iustin Pârvu), şi precum se
observă, nu greşeşte de fel.

Într-adevăr privind în jur constataţi că de la o zi la alta Uniunea Europeană seamănă tot mai mult
cu ”defuncta” Uniune Sovietică în care toate erau croite potrivit ideologiei unice comandată de la
centru, atunci Moscova, astăzi Bruxelul.

Grăitoare în acest sens este mărturia Arhimandritului Gheorghios Kapsanis, egumenul Mănăstirii
Grigoriu din Sfântul Munte Athos: ”Câţiva ar putea spune că acum nu mai avem nici un cotropitor
păgân de înfruntat. Aceasta este însă o afirmaţie şi mai periculoasă. Cei care complotează împotriva
libertăţii noastre nu APAR DREPT COTROPITORI, CI TOVARĂŞI AI NOŞTRI ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ. Însă în care Europă? În Europa în care conduc şi în care sunt exploatatoare CÂTEVA
MARI PUTERI, în spatele cărora se ascunde oligarhia. Această oligarhie vrea ca supuşii săi să fie

6 Monahia Ecaterina Fermo, în art. 2009 – PROBLEMĂ – REACŢIE – SOLUŢIE, vol.cit., pp.61-63.
7 Pr. Onisim Crivăţ, în art. Cipuri pentru liniştea noastră sau cum vom fi ”apăraţi de terorişti”, vol. cit., pp.105-108.
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ROBI, LIPSIŢI DE LIBERTATE, PRECUM ”MARELE ÎNCHIZITOR” AL LUI DOSTOIEVSKI.
(în ”Hristos şi puternicii zilei”, Cluj-Napoca, 2003, p.16).8

*
Episcopul Ermoghen scrie: ”… în vremurile antihristului locul idolilor va fi luat de stăpânire,

care va cere închinare pentru sine, iar cel ce va respecta legile societăţii civile, deşi indirect, fără a
aduce vreo atingere religiei, va fi considerat părtaş al acestei stăpâniri (…) Adevăraţii credincioşi din
împărăţia antihristului (societatea vremurilor din urmă) vor vieţui în singurătate, departe de lume. (…)
În timpul stăpânirii antihristului va fi minte satanicească, care va acţiona politiceşte, fără să se atingă
de religie şi de credinţă. Tuturor li se vor acorda drepturi egale, toate confesiunile şi sectele vor avea
deplină libertate, deşi, în cele din urmă, stăpânirea antihristului va combate toate religiile şi toate
confesiunile…

Va acţiona din punct de vedere moral şi va căuta să convingă şi să vatăme mortal sufletele
oamenilor. Dreptul la propovăduire şi la săvârşirea legală a slujbelor bisericeşti îl vor avea numai cei
ce respectă legile statului şi nu încalcă disciplina. Lăcaşurile de închinăciune vor fi sub strictă
supraveghere şi în ele va dicta aceeaşi cârmuire, ea fiind capul în locul lui Hristos, dar nu va sluji lui
Hristos, ci antihristului, însă creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru l-ar fi putut înţelege
şi un copil mic. Stăpânirea antihristului, deci, îi va lua pe toţi sub un control riguros, ca să ştie cine
participă şi cine nu participă. (Cum scria părintele Lavrentie de la Cernigov: ”atunci te vor mâna cu
de-a sila la biserică”). Totuşi unii nu vor fi prigoniţi de la început, pentru a păstra aparenţele în
legătură cu libertatea conştiinţei. Abia spre sfârşit, când toţi se vor pomeni blocaţi în ţarcul Babilonului
păcătos şi mânia lui Dumnezeu va fi pe-aproape, atunci stăpânirea va da ordin să fie nimiciţi cei ce se
răzvrătesc, chipurile, împotriva umanităţii, ca nişte criminali înrăiţi, pentru că, în acele vremuri
decăzute, întreg poporul va primi cu entuziasm măsurile întreprinse de stat. Trebuie să spunem că în
istorie încă n-a existat o astfel de orânduire statală şi o astfel de viaţă obştească.

,,Tâlcuire la Apocalipsă” a fost scrisă de episcopul Ermoghen al Tobolskului şi Siberiei, asasinat
de bolşevici în 1918.9

*
Asistăm de fapt la intrarea într-o nouă etapă a promovării guvernării mondiale. Până recent tema

era discutată în cercuri restrânse, secrete, strict elitiste (cluburi gen Bilderberg, Comisia Trilaterală,
etc.) şi era abordată doar de jurnalişti sau publicaţii marginale.

Acum însă asistăm la o adevărată avalanşă de declaraţii şi acţiuni politice ce vizează guvernul
mondial, semn că liderii mondiali se grăbesc să instaureze noua lor lume. Se grăbesc de parcă nu ar
mai avea timp (…) Una din cele mai făţişe declaraţii în sensul construirii ,,noii ordini mondiale” a fost
făcută însă de Henry Kissinger, fost secretar de stat american, membru vechi şi de bază al Clubului
Bilderberg şi al altor ,,masonerii” cu caracter oficial. Astfel, H. Kissinger a afirmat în cadrul unei
emisiuni TV americane: ,,Misiunea sa (a preşedintelui ales Barack Obama, n.n.) va fi să elaboreze o
strategie pentru America, în această perioadă în care, cu adevărat, poate fi creată o nouă ordine
mondială. Este o mare oportunitate, nu este doar o criză!” (…) Merită menţionat faptul
că ,,diferendele” dintre religii au fost şi subiectul unui discurs foarte popular al lui Barack Obama ţinut
la Berlin, liderul american declarând că ,,cel mai mare pericol dintre toate este să lăsăm noi ziduri să ne
separe unul de altul… Zidurile între rase şi triburi, autohtoni şi imigranţi, �$����"�G !����!#"� �� �?$��
nu mai pot sta în picioare. ������# ��"�G #��!G <�6�$��� �� �$�/��� 6���$���”

8 Pr. Vasile Geană, în art. Din ce în ce mai ”liberi”, vol. cit., pp.110-111.
9 Art. Tâlcuire la Apocalipsă a Sfântului Ierarh Ermoghen, vol. cit., pp.114-115.
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Religia acestei noi ordini mondiale este o religie în care diferenţele de credinţă sunt anulate (fie
făţiş, fie subtil – prin golirea de conţinut a tradiţiei), în care drepturile omului înlocuiesc poruncile lui
Dumnezeu, în care se proclamă capitularea în faţa unui celuilalt întotdeauna revendicativ şi agresiv.10

*
Aşadar dacă este vorba de o Europă, şi anume de adevărata Europă, noi am avut întotdeauna

viziunea şi trăirea ei. Europa este sinteza gândirii elene, a spiritualităţii creştine şi a civilizaţiei romane.
Este singura Europă pe care o recunoaştem, dar şi singura Europă care ni se refuză. Ni se propune în
schimb o Europă construită eminamente pe economie şi politică; nici cea mai mică adiere de cultură, că
de religie nu mai vorbim. Dacă aceasta este Europa care ni se îmbie, nu avem nevoie de ea! Mai
degrabă o invităm să se îndrepte ea către noi, pentru ca să se redescopere pe ea însăşi; noi nu avem de
cerşit, ci de oferit.

Ce ni se propune (în schimb)? �� " !���� (pâinea). Prin pâine ni se cere libertatea. De aici,
pretenţiile aberante care ni se pun în faţă, a fi acceptaţi în această Europă: homosexualitatea, viciul,
avortul, desfrâul, sexualitatea, pornografia, adică tot ceea ce poate fi mai rău în viaţa unei societăţi,
nişte rele pe care noi, ca popor, în frunte cu Biserica şi din fericire în frunte cu tineretul nostru creştin
ortodox, le respingem cu toată fermitatea, pentru că nu vrem ca, cu preţul ”intrării” noastre în Europa
să ne pierdem propria identitate naţională. Aşadar: economie (mai avansată), pâine, robire.

În al doilea rând (ni se oferă): ”miracolul”. Nici pomeneală de vreun miracol în numele lui
Dumnezeu, aşa cum încerca cel puţin, marele inchizitor. Nu, ci ”miracolul” zborului cosmic, al
electronicii, al calculatorului, al ingineriei genetice: un miracol perpetuu, pe care, fascinaţi, va trebui
să-l acceptăm în locul minunilor lui Dumnezeu.

Şi în al treilea rând, tot prin economic: (ni se ia) puterea şi prin putere, autoritatea. Nu mai este
aceea a comunismului, ci aşa-ziselor ”Mari Puteri”, cele îndrituite să hotărască pentru popoarele mici.

Iubiţi cititori, verbul ”a corupe”, în accepţia termenului grecesc, înseamnă a altera nu numai prin
descompunere ci şi prin amestec. Toate aceste forme de sincretism religios care ni se propun, începând
cu New Age şi terminând cu tot felul de combinaţii între diferite secte neo-protestante care alcătuiesc
Federaţii ”evanghelice” şi ”evanghelizatoare”, şi care caută să ne ameţească prin aceste oferte foarte
comode, seducătoare, deseori toate acestea sunt forme şi manifestări ale corupţiei spirituale.

E bine să ştiţi că, pe măsură ce aceste invazii devin tot mai radicale, dar ne propun (concomitent),
în mod repetat şi stăruitor, ”toleranţa”, e bine să ştiţi că toleranţa trebuie să funcţioneze până în clipa
când începe abuzul! Din momentul în care celălalt abuzează de toleranţa mea, aceasta încetează şi
trebuie să înceteze.11

*
Aproape întreaga istorie politică şi socială a Occidentului, de la Renaştere până în zilele noastre,

s-a desfăşurat sub semnul aşa-tisei emancipări a omului de orice constrângere. Iată că acum, când nu
mai există nici una dintre ,,opreliştile” vechii societăţi, hulită pentru aşa-zisa ei rigurozitate şi
încorsetare, aceeaşi exponenţi ai liberalizării vin să ne impună, ,,spre binele nostru”, o limitare a
libertăţii ce ajunge până la anularea ei.

Ni se spune că, pentru o mai mare siguranţă personală şi pentru combaterea terorismului, va
trebui să acceptăm să fim urmăriţi permanent prin intermediul cipului biometric. Refuzul nu este
îngăduit. De asemenea, pentru asigurarea sănătăţii, ni se impune vaccinarea obligatorie; faptul că
vaccinul se dovedeşte adesea ineficace sau chiar ne poate îmbolnăvi grav ori omorî nu poate fi un motiv
îndeajuns de serios pentru a ne da dreptul de a refuza această asistenţă medicală obligatorie.

10 Ioan Bucur, în art. Aluatul fariseilor şi al Irozilor – frământătura ce dospeşte noul guvern mondial, vol.cit., pp.152-159.
11 ÎPS Bartolomeu Anania, în art. Ce ne oferă Europa?, vol.cit., pp.219-221.
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Aceste două măsuri nu puteau însă asigura complet individul de ,,manifestarea nocivă a propriei
libertăţi”. A mai fost născocit, aşadar, un nou ,,drept obligatoriu” pentru întreaga populaţie a lumii.
Este vorba de ,,libertatea” de a consuma produse modificate genetic, despre care numai cercetătorii
marginali îşi îngăduie să afirme că sunt nocive pentru sănătatea umană şi, pe termen lung, pot
îmbolnăvi grav populaţia.12

*
Ce este Codex Alimentarius? Un organism internaţional, creat în 1963 sub egida O.N.U., a

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a Organizaţiei pentru Alimente şi Agricultură. Formal, scopul său
este de a stabili acele reguli, standarde alimentare şi coduri de practici ce se referă la producerea,
siguranţa şi igiena alimentelor, precum şi condiţiile comercializării lor. Tot formal, aceste reguli sunt
adoptate de o serie de comitete şi organizaţii, pe baza unor studii ştiinţifice. În realitate, deciziile sunt
luate în spatele uşilor închise, iar ,,studiile ştiinţifice” sunt realizate de marile companii
internaţionale care deţin poziţii de oligopol şi vor să-şi impună agenda pe plan mondial. (…) O.M.G.
sunt alimente ce provin din organisme al căror ADN e modificat prin inginerie genetică. Soia, porumbul,
zahărul, orezul şi grâul sunt doar câteva plante clasice asupra cărora s-a intervenit genetic. Faptul că
sunt modificate genetic pune probleme nu numai etice, ci şi medicale. Numeroase studii ştiinţifice au
arătat efectele adverse ale alimentelor provenite din O.M.G., zonele de risc fiind toxicitatea lor,
producerea de alergii, slăbirea imunităţii, infertilitatea, precum şi afectarea metabolismului şi chiar a
condiţiei genetice (date preluate de la Academia Americană de Medicină Naturistă). (…) Pe lângă
dezvoltarea agresivă din interiorul S.U.A., industria O.M.G. a profitat de poziţia super-puterii mondiale
pentru a îşi impune interesele în întreaga lume – evident, sub masca ,,comerţului liber” şi a ,,ajutorului
umanitar”. Astfel, sub pretextul ,,ajutorului umanitar”, industria O.M.G. din S.U.A. a găsit o piaţă de
desfacere în ţările sărace ale lumii prin intermediul ,,Programului Alimentar Mondial” al O.N.U. Cu
alte cuvinte, surplusul producţiei de organisme modificate genetic, care nu mai poate fi comercializat în
S.U.A., a fost cumpărat de O.N.U. pentru a fi trimis în ţările...13

*
La sfârşitul lunii mai 2009, legislativul român a votat, cu o largă majoritate, legalizarea cultivării

şi introducerii pe piaţă a organismelor modificate genetic. Nu a existat, ca de obicei, nicio dezbatere
publică, nicio avertizare, măcar similară cu cele existente în celelalte ţări europene asupra efectelor
dăunătoare ale O.M.G. (…) Comisia Europeană a încercat, în mod repetat, să determine statele
naţionale să renunţe la restricţiile puse asupra O.M.G. (…) Majoritatea deciziilor de interdicţie au
survenit în urma demonstraţiilor fermierilor şi a asociaţiilor ce militează pentru hrană naturală, şi au
fost luate de miniştrii agriculturii sau ai mediului din respectivele state naţionale.

Octombrie 2008, Marea Britanie. Publicaţia The Independent on Sunday intră în posesia unor
documente explozive care arată că liderii statelor europene, împreună cu cei ai Comisiei Europene,
organizau întâlniri secrete în care se discuta modalitatea de urgentare a implementării culturilor de
O.M.G. în Europa şi de ,,docilizare” a opiniei publice europene, mult prea reţinută faţă de produsele
modificate genetic. (…) Alimentele modificate genetic sunt adevărate bombe alimentare cu efecte
adverse asupra oamenilor încă neştiute (având în vedere că sunt folosite doar de circa 15 ani). Ele sunt
justificate de elitele mondialiste (conducătorii O.M.C., Codex Alimentarius, Comisia Europeană, şefii
statelor europene) prin ,,combaterea foametei”, fiind descrise ca o soluţie miraculoasă la ,,pericolul
suprapopulării planetei”. Acesta este un fals pericol, ce ţine de propaganda malthusiană care vede în

12 Ioan Bucur, în art. Codex Alimentarius. Războiul împotriva populaţiei. Cazul O.M.G.-urilor (organismelor modificate
genetic), rev. Presa ortodoxă, nr.6, pp.9-10.
13 Ibidem, pp.10-11.
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sporul demografic o catastrofă şi consideră reducerea numărului de oameni de pe planetă un obiectiv
necesar.

Recent, un consilier al reprezentantului S.U.A. pe plan exterior, Hillary Clinton (soţia fostului
preşedinte american mason Bill Clinton– n.a.), declara: ,,Trebuie să facem ceva pentru micşorarea
natalităţii. Pământul nu mai poate suporta atât de mulţi oameni. În prezent, există aproximativ 6,5
miliarde de oameni pe întreg globul, iar populaţia este în continuă creştere. Trebuie să inventăm
modalităţi noi de a raţionaliza apa şi de a multiplica sursele de hrană” (Nina Fedoroff, în
Cotidianul). ,,Multiplicarea surselor de hrană” este tocmai industria O.M.G.!14

Vedem aşadar că trăim vremurile sfârşitului libertăţii umane. Demonii au încredinţat armele
slujitorilor lor fideli, siguri pe josnicia umană care face ca oamenii să-şi distrugă semenii cu sânge rece.
Omul, cununa creaţiei, este redus la stadiul de număr, un ’’articol’’ oarecare dintr-o grămadă de obiecte. Cu
adevărat, dragostea multora s-a răcit, vestind vremurile Apocalipsei.

Să nu uităm însă că pentru noi, creştinii, nu viaţa aceasta este cea dorită. Noi suntem nu din lumea
aceasta, ci suntem fii ai Celui care a făcut cerul şi pământul. Toate aceste mărturii pe care le-am adus până
acum nu trebuie să ne sperie, ci să ne dea aripi spre a dori mai fierbinte mântuirea, deslipindu-ne cu totul de
toate deşertăciunile lumii acesteia. De altfel, vremea eliberării noastre se apropie. Stăpânul ne-a spus încă de
acum 2000 de ani:

’’Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine
ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui.
Şi Duhul şi mireasa zic: Vino, şi cel ce aude să zică: Vino
Şi cel însetat să vină, cel ce voieşte să ia în dar apa vieţii.
Cel ce mărturiseşte acestea zice: Da, vin curând’’.

Amin! Vino, Doamne Iisuse!

14 Ibidem, pp.11-14.
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Pentru că de-a lungul vremii, atunci când unii încercau să apere drepturile patriei noastre, imediat altii,
care se autonumeau ''progresisti", îi încadrau în categoria nationalistilor, a obscurantistilor, a
retrograzilor, a oamenilor care doresc să reînvie Evul Mediu, prin această cărticică îi informăm pe asa-
numitii progresisti în legătură cu toate pozitiile noastre si le demonstrăm că, la urmă, ei sunt cei care nu
iubesc nici adevărata fraternitate a popoarelor, nici libertatea si nici progresul patriei noastre.

Deoarece am două calităti, ca si majoritatea coplesitoare a poporului nostru, o să-mi permiteti să
vorbesc: a)ca cetătean de drept al Greciei (care, în conformitate cu art. 4, par. 1, 2 si 3 din Constitutie, ''e
egal în fata legii", ''are drepturi egale si obligatii" si ''a dobândit toate calitătile prevăzute de lege", si care
în conformitate cu art. 5, par. 1 ''are dreptul de a-si dezvolta liber personalitatea si de a participa la viata
socială, economică si politică a tării... ") si b) ca crestin ortodox care a fost însărcinat cu calitatea de
duhovnic, competentă pe care mi-a încredintat-o Sfânta noastră Biserică cu îngăduinta, prin rânduiala si
prin harul lui Dumnezeu.

� $�! �"��"�# ��$ 5�#"1H
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�5�� și care a suferit mari dezastre, urmarea cărora e faptul că astăzi am rămas cu sute de ani în urmă.

(Nu mă voi referi pe larg la istorie, nu mă voi opri nici la cruciade, nici la contra-actiunile Sfintei
Aliante din timpul revolutiei de la 1821, nici la rolul pe care l-au jucat fortele europene în timpul
campaniei din Asia Mică si în tragedia care i-a urmat în jurul anului 1922, nici la atitudinea ostilă si
ipocrită a statelor din vestul Europei în timpul celui de-al doilea război mondial, în 1940, nici la atâtea si
atâtea alte evenimente, mai recente sau mai vechi, pentru că le sunt tuturor cunoscute.) Dar dacă cineva
doreste să pună capăt umilintelor si distrugerilor, nu poate fi, logic, altcineva decât noi, grecii. Asadar,
noi toti doream si visam o aliantă, o prietenie, în câteva cuvinte o Europă unită, în spiritul solidaritătii
între state, din care să lipsească cu desăvârsire atitudinile divergente si urmărirea unilaterală a intereselor
nationale.

Incă un motiv important care ne-a făcut să considerăm imperioasă nevoia de a fi creată o Europă
unită este si faptul că mica noastră tară este singura printre celelalte tări europene, care are ceva specific:
împotriva ei uneltesc direct sau ''subteran" toate tările cu care se învecinează. (Este oare întâmplător ?
Nu vom examina aici această chestiune.) Oricum, amenintarea unui război catastrofal ne atârnă deasupra
capului. Este asadar logic ca, chiar dacă toate câte le-am pomenit mai înainte n-ar proveni dintr-o

http://www.sfaturiortodoxe.ro/buletine/apusullibertatii1.htm
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judecată artificială, creată ca să ne oblige să recurgem la Apus, totusi, noi singuri simtim de la sine
nevoia să sprijinim micile noastre forte pe ajutorul unei supraputeri cum este aceea care se creează astăzi,
cea a Europei unite. Prin urmare, ca să vorbim limpede, spunem că: noi dorim si urmărim, asa cum n-o
doreste nici un alt popor european, să ne integrăm în această Europă unită. Să înceteze asadar aceia care
nutresc sentimente antigrecesti să ne mai acuze că nu dorim binele si că nu urmărim interesul patriei
noastre, bine care decurge, asa cum sustin ei în cazul de fată, din unirea noastră cu Europa, pentru că noi
dorim si o declarăm deschis, unirea aceasta, asa cum n-o doreste nici un alt popor, si avem si imbolduri
curate care ne împing, ca unii ce sunt neputinciosi, să cerem ajutorul celor puternici.

Dimpotrivă, germanul, de exemplu, nu are în jurul lui nici dusmani care să-l ameninte si nici
altii n-au vrut să-l distrugă. De aceea, e firesc ca motivele care îl împing spre uniune să fie absolut
diferite de ale noastre. El o doreste numai si numai pentru că piata lui este suprasaturată si caută să si-o
extindă; de aceea a si inventat, împreună cu altii, crearea Pietei Comune, îngrijindu-se vizibil dinainte ca
întreaga legislatie să fie în favoarea lui, pentru că altfel o asemenea uniune n-ar fi avut nici un sens
pentru el. De aceea si promovează punctul de vedere conform căruia va trebui ca, în luarea de decizii, să
existe un raport diferit al voturilor fiecărui stat membru, proportional cu populatia lui, lucru care, natural,
avantajează statele mari si nu pe cele mici.

� $�! " �G �$����"��  $� 6 ���G  �"��"� # 5 5 #$�� $ ��$ 5�� H
Domnul nostru Iisus Hristos este singurul care are si care ne învată dragostea desăvârsită si

dezinteresată. El, ca Părinte ceresc, a dorit si doreste să vadă că toti copiii Lui se iubesc si că sunt uniti
în spiritul Dragostei si al Adevărului. El însusi, la prima Sa venire, de-a lungul întregii vieti pământesti,
S-a străduit să ne unească pe toti. Totusi, nevoind să încalce liberul arbitru al omului, pentru că noi n-am
vrut să ne lepădăm de patimile noastre, n-a reusit în încercarea Lui si cu durere ne-a spus: ''De câte ori
am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu ati voit" (Matei 23, 37); si
în rugăciunea Sa arhierească Se roagă fierbinte pentru această dorintă a Sa: ''Dar nu numai pentru acestia
Mă rog, ci si pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, ca toti să fie una... ca ei să fie desăvârsiti
întru unime" (Ioan 17, 20-21, 23).

Apostolii au luat ca o încredintare dorinta Domnului nostru si au îndemnat pe fiecare să-si lase
patimile si dorintele interesate si să ajungă toti la această unire si înfrătire a popoarelor ''unde nu mai
este elin si iudeu (german sau italian)... barbar sau scit, rob sau om liber" (Coloseni 3, 11). In altă parte,
iarăsi, Apostolul Pavel mărturiseste că doreste ca toti să ajungem la această înfrătire ''unde nu mai este
iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toti una sunteti
în Iisus Hristos" (Galateni 3, 28).

Iar Sfânta noastră Biserică de secole se roagă neîncetat pentru pacea întregii lumi si pentru unirea
tuturor. Asadar, scopul Sfintei noastre Biserici este acesta: să alunge patimile din oameni si, ca urmare,
si din popoare, să-i înfrătească si să-i unească cu Tatăl nostru care este acelasi, dar în spiritul libertătii.
Prin urmare, o asemenea miscare de înfrătire a popoarelor si o asemenea încercare de unire si de pace n-
a fost cu putintă să nu fi fost îmbrătisată si de Biserica noastră. Asadar, ca crestini, dorim si vrem unirea
popoarelor si dorim să nu mai fie evreu, sau grec, sau german, sau italian, sau olandez; ba mai mult
decât atât, suntem cei dintâi care o voiam si o căutam si care ne rugam pentru împlinirea ei.

� �1 ��?�"�� 6��5$� ��� $�# �"��"�� ��$ 5�"�
Anumite cercuri necunoscute si obscure, având drept instrumente pe cancelarul german Konrad

Adenauer si pe ministrul de externe al Frantei Robert Schumann, au lansat ideea construirii unei
Comunităti Europene a cărbunelui si a otelului. Pentru această idee au contrasemnat în aprilie 1951:
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Franta, Germania de Vest, Italia si tările Beneluxului. La 25 martie 1957 aceste tări au purces si au
contrasemnat Conventia de la Roma, creând astfel CEE (Comunitatea Economică Europeană), care avea
deja organe si mecanisme legiferate pentru luarea deciziilor. Această CEE s-a extins treptat, cuprinzând
în total 15 tări. In februarie 1992, în orasul Maastricht din Olanda, cele 12 tări de pe atunci au semnat si
au intrat deja în procesul de transformare a CEE în Uniunea Europeană (UE) prin celebra Conventie de
la Maastricht. Prin validarea ei s-a modificat radical conventia initială de constituire semnată la Roma în
1957, comunitatea economică a intrat într-un proces de unificare militară, politică si monetară si deja s-
a creat UE. Din acest moment au început să apară tot mai mult nori negri la orizontul Europei si a
devenit vizibil caracterul antidemocratic prin care se încearcă constituirea acestei uniuni.

�������#��# �$�1$�� �"�� �����! ��$ 5�#"
0 constatare comună este aceea că cercurile care promovează ideea unificării europene purced

treptat la materializarea ei, dezvăluind popoarelor încet-încet, putin câte putin, forma pe care vor s-o dea
Europei Unite. Astfel, arată limpede că nu vor ca popoarele să înteleagă de la început ce li se pregăteste
la sfârsit.

Ne e imposibil să descriem în această carte, cu toate amănuntele, tot ce cuprind aceste acorduri si
conventii; ne vom exprima însă obiectiile si vom spune care e părerea noastră. Asadar le spunem acestor
cercuri:

1. Intrucât sustineti că ati creat UE exclusiv pentru bunăstarea si pacea popoarelor, atunci de ce
n-ati creat si un cadru legal, o Constitutie europeană, care să consfintească toate drepturile omului si ale
cetăteanului ca si prevederile fundamentale ale constitutiilor nationale privind consfintirea libertătii
fiecărui cetătean în parte ? De ce n-ati creat un program de convergentă cu măsuri concrete unde să se
vadă limpede întregul plan al evolutiei noastre în cadrul UE si care va fi forma ei finală ? Oare n-ar fi
trebuit să supuneti acest plan atentiei guvernelor nationale, si ele, la rândul lor, să-l supună judecătii si
controlului popoarelor lor ? Popoarele n-ar fi trebuit ca prin referendum (drept care în patria noastră
decurge din art. 44 al Constitutiei, art. care prevede anuntarea unui referendum ''pentru proiectele de
lege votate, care reglementează o problemă socială foarte importantă") să aprobe sau să respingă acest
plan sau să ceară modificarea lui, asa cum ar dori, de vreme ce pentru ele spun eti că realizati această
uniune ?

2. Nu numai că nu ne-ati spus ce plănuiti, dar sistematic ne-ati ascuns si costul acestei
convergente. Nu ne-ati informat ce sacrificii trebuie să suferim, nu ne-ati spus, cu alte cuvinte, că trebuie
să ne transformăm din cetăteni liberi în supusi si, mai mult chiar decât atât, supusi controlati electronic.
Nici măcar nu ne-ati întrebat dacă suntem dispusi la aceste sacrificii sau dacă ne stă în putintă să le
facem. Pur si simplu, fără să întrebati pe nimeni, ati considerat că e bine să ne aruncati în mare si câti se
îneacă, să se înece, câti înoată, să înoate, si dacă sunt norocosi si scapă de rechini... au scăpat.

Puteti să ne spuneti cum ati acceptat să semnati în alb aderarea la o Uniune Europeană a cărei
formă finală rămâne încă necunoscută, o UE care n-are Constitutie si legi cunoscute de la început ? Cum
ati acceptat să intrăm într-o Europă unde toate se uneltesc în întuneric si cum ati acceptat si ati semnat
fără conditii pentru o uniune pe care au făcut-o ''cu sens unic", o uniune în care conventiile si legile se
fabrică ''din mers", ascunzând scopul îndepărtat pe care îl urmăresc, care nu sunt altceva decât enigme
pe care înalta autoritate de la Bruxelles le interpretează de fiecare dată asa cum îi convine; conventii si
legi care se schimbă, care sunt reconsiderate de la o zi la alta si care arată mereu o altă fată a Europei,
diferită de cea de la început ? Chemăm ca martor al spuselor noastre pe respectabilul nostru ministru al
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justitiei, domnul Evanghelos Ianopoulos, care în a VI-a sedintă a Camerei din 31 iulie 1992 (în care s-a
discutat validarea Convetiei de la Maastricht) printre altele a spus si următoa rele despre toate
conventiile de tip Maastricht, Schengen s. a. m. d., mărturisind necunoscutul parcursului si al scopului
acestora: ''Putem sti care e începutul acestor conventii internationale, dar nimeni nu stie care e parcursul,
care e sfârsitul si care e scopul lor" (din procesele verbale ale Camerei).

3. Cea mai mare crimă comisă în acest moment este însă desfiintarea art. 1, § 2 si 3 din Constitutia
Greciei, fiindcă aceste paragrafe prevăd ''că fundamentul unui stat este suveranitatea poporului. Toate
puterile izvorăsc din popor si există numai pentru el si pentru natiune"; si, ca să ne facem întelesi, vom
explica despre ce e vorba în putine cuvinte: până acum Constitutia noastră recunostea ca unic suveran si
ca unică putere poporul; poporul era stăpân: alegea 300 de reprezentanti si îi plasa în Cameră ca
functionari ai săi, ca să-i reprezinte părerile si ca să împlinească opera pe care i-o încredinta el însusi s-o
ducă la îndeplinire, de unde si denumirea de ''ministri" ( cei de sub lucrare ). Constitutia noastră afirmă
limpede că toate puterile izvorăsc din popor si există numai pentru el (pentru a-l sluji); de aceea si
vedem că, dacă un guvern nu exprima vointa poporului, acesta protesta, ceea ce avea ca rezultat faptul
că guvernul se conforma indicatiilor lui. Astăzi însă, unii din cei care ne repre zintă, fără măcar să
întrebe poporul, care le este stăpân si care nu le dă dreptul să facă fără nici un control tot ce doresc, au
schimbat stăpânul, diminuând rolul poporului si transformându-l din stăpân în supus al unei autorităti
supreme, necontrolate si cu totul străine de popor; ei s-au angajat să nu mai asculte de acum înainte ce
doreste poporul grec, ci ce le spune puterea de la Bruxelles, care stabileste si face de acum înainte
regulile vietii poporului, atât la nivel national, cât si la nivelul vietii personale. De aceea, oricât veti
protesta dumneavoastră si oricât veti manifesta pentru o revendicare dreaptă, auziti si veti auzi de acum
înainte, de pe o bază sigură, de la politicienii nostri aceasta: ''E recomandare comunitară si suntem
obligati să ne supunem; de aceea nu putem face altfel".

Puteti, fratilor, să vă închipuiti ce urmări nefaste va avea această schimbare ? ''Pe drumuri să
cădeti si sufletul să vi-l dati" si pe nemti tot n-o să-i intereseze si o să vă silească să le aplicati
recomandarea ! As vrea să-l chem aici ca avocat pe ministrul nostru Gherasimos Arsenis care la 27 iulie
1992, în cea de a doua sesiune a Camerei printre alte cuvinte de mare importantă a spus si ceea ce
urmează: ''Conventia de la Maastricht este o chestiune serioasă; în putine cuvinte, conventia de la
Maastricht redistribuie puterile sau, ca să fiu mai exact, le transferă de la organele prevăzute chiar de
Constitutie organelor centrale ale Europei. 0 asemenea chestiune atât de serioasă ar fi trebuit discutată în
Cameră, lăsîndu-ne un răgaz de timp si după ce va fi fost consultat în totalitate poporul elen. Conventia
de la Maastricht este un compromis istoric; este un compromis istoric al marilor puteri care avansează cu
pasi mici si evazivi. Nu veti vedea în textul Conventiei de la Maastricht adevărata viziune a europenilor.
Nu veti vedea în această Conventie ecoul gândirii subtile si profunde a unui Goethe, nu veti vedea în
Conventie armonia unui Beethoven. Veti simti însă foarte puternic mâna grea a unui bancher german".

Aceste lucruri le-a spus atunci ministrul nostru si a fost aplaudat cu mult entuziasm de întregul
PA.SO.K. A doua zi, domnul deputat Dimitris Kostopoulos, a completat: ''Referentul PA.SO.K-ului, ieri
si, în general, însusi presedintele său azi au vorbit despre Goethe si Beethoven, spunând că nu se află în
Conventie, unde există însă mâna grea a unui bancher german; noi vom spune doar atât: piciorul sau
cizma grea a capitalului financiar al Germaniei".

Ii întrebăm asadar direct pe toti guvernantii nostri si pe toti cei responsabili: a) De ce nu ne-ati
informat ? De ce atunci când ati fost desemnati la alegeri nu ne-ati spus absolut nimic, încât să fiti
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împuterniciti de popor să actionati în consecintă ? Nu stiti, domnilor că afacerea în discutie (a
transferului de putere) depăseste hotarele jurisdictiei Camerei ? Este oare posibil, fiindcă tot invocati
democratia, să hotărâti în lipsa poporului grec si să cedati drepturile suverane ale tării noastre celor de la
Bruxelles sau de altundeva ? Ii întrebăm: democratie avem oare sau o abominabilă dictatură ? Astăzi se
întâmplă lucruri monstruoase: în timp ce îi arătăm cu degetul pe cei ce timp de 7 ani au încălcat
Constitutia si în timp ce sărbătorim căderea regimului lor si restaurarea democratiei si repunerea în
vigoare a Constitutiei, astăzi, când unii ne desfiintează Constitutia după un plan amănuntit gândit si, mai
mult decât atât, prin transferarea puterilor în afara Greciei (lucru pe care nu l-a făcut r egimul anterior) la
voi domneste o tăcere de peste.

Dacă oamenii nostri politici, dacă ocârmuitorii nostri duhovnicesti si poporul ca un singur trup
nu înteleg acum imediat ce dorim să spunem, atunci peste putin timp vom simti tot mai puternic gheata
germanilor, dacă bineînteles n-am început deja s-o si simtim, asa cum spuneau reprezentantii nostri
parlamentari: ''Si aici intrăm deja în acordul Maastricht. Dacă vreti să stiti, eu intru cu inima grea, nu
pentru că sunt mai exagerat de patriot decât dumneavoastră, ci pentru că stiu că intrăm desculti în
mărăcini; si nu pentru că vom deveni o Europă germană, sau o Europă a Germaniei, ci pentru că suntem
deja" (Evanghelos Iannopoulos, sesiunea a VI-a din 31 iulie 1992).

In mod sigur, încă de pe acum au grijă să nu existe pentru popoare nici un fel de posibilităti de a
reactiona. Atunci când popoarele îsi vor da seama că cineva le-a luat dreptul uman elementar la libertate
si la posibilitatea de expresie si că deja sunt nevoite să urmeze recomandările comunitare obligatorii, vor
ajunge la revoltă populară si vor protesta. Cercurile UE stiau, atunci când au hotărât să purceadă la
luarea acestor măsuri antidemocratice, că optiunile lor, după ce la un moment dat vor fi recunoscute de
popoare, vor duce pe bună dreptate la reactii violente. Astfel au inventat acest celebru acord de la
Schengen pentru a-i putea, justificând că apără interesul european, public si national sau interesul
sigurantei publice, învinovăti pe toti cei care îsi vor revendica drepturile omului; va deveni atunci ilegal
să mai pretindă cineva aceste drepturi, de vreme ce, bineînteles, ele n-au mai fost consfintite. Prin
urmare, oricine le va revendica va fi considerat vinovat si va fi pus sub urmărire. Lucr urile acestea vi le
spunem acum, pentru că mai târziu ni se va interzice să mai vorbim public despre ele, de vreme ce vor
deveni o piedică în calea planurilor lor. Deja astăzi, când vorbim, în Europa încep să fie montate uriase
retele lectronice dotate cu camere speciale, care vor urmări pe străzi toti cetătenii, aplicându-se astfel o
supraveghere a tot si a toate, cu pretextul, natural, al combaterii criminalitătii. Intrebati din curiozitate
pentru ce motiv se cumpără sisteme de localizare mondială prin satelit (G.P.S. - Global Positionings
Systems). Pentru că ei intentionează, stiind că va veni un timp în care veti întelege că ati fost înselati si
în care veti dori să reactionati, să devină realitate instalarea unei supravegheri totale, pentru a putea
exercita un control electronic mondial.

Unii m-au întrebat: ''Asa cum stau lucrurile, să iesim sau să rămânem în UE ?". Atunci mi-am
amintit ce au întrebat-o odată pe cămilă: - Vrei la deal sau la vale? Iar cămila le-a răspuns: - Măi,
oameni, ses nu mai e deloc? Si noi, la rândul nostru, la fel întrebăm: - � 6��51$�� �#��# dd$�F#�1YG �#��#
6� !�N� � �� 6�! �$#���1H De ce să ne găsim în fata unei dileme? Să nu intrăm în UE deloc sau să
intrăm desculti în mărăcini? E atât de greu să fim încăltati cu o pereche de papuci? Sau intentionat nu ne
lasă, pentru că urmăresc un scop al lor? De ce au grijă să facă ca evolutia noastră spre unitate să fie un
drum cu sens unic? De ce ne pun în fata dilemei: ''Fie înăuntru murind, fie afară dându-ne sufletul? De
ce nu ne vor înăuntru vii? Aici nu suntem noi de acord.
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Fratilor, vă rugăm mult, dacă vă iubiti tara, fiti foarte atenti, pentru că în acest moment ea trece
prin cea mai critică perioadă a istoriei ei, iar noi vom da socoteală pentru că ori facem tot ce ne stă în
putintă să rămână liberă, ori, stând nepăsători, o vom ajuta să dispară si, în mod firesc, împreună cu ea si
noi.

Observăm că poporul grec, dar si câtiva capi ai Bisericii noastre nu cunosc această temă atât de
gravă, că oamenii nostri politici sunt neputinciosi să urmeze o politică diferită de ceea a Bruxelles-ului si
să traseze o politică în stare să facă viata usoară poporul nostru. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că au
cedat puterea străinilor, lăsându-i să ne guverneze, după ce au fost de acord si au semnat că doresc să se
aplice dreptul comunitar si în Grecia noastră. Stiti ce înseamnă aceasta ? Inseamnă că dreptul comunitar
se subordonează dreptului international si astfel, în acord cu conventia de la Roma (care e actul de
constituire al CEE), se stabileste că e un drept superior si că prevalează asupra oricărei legi comune
nationale si asupra Constitutiei însăsi! (Detalii despre această gravă temă juridică se pot citi la capitolul:
''Acordul Schengen - regimul juridic în tara noastră, cum este astăzi.) Acelasi lucru l-a gândit si
sectiunea a patra a Consiliului tării, la 28 ianuarie 1997:

''La acest lucru s-a gândit ieri sectiunea a patra a Consiliului tării, considerând că după intrarea în
vigoare a acordului de la Maastricht nu mai poate fi impusă măsura interzicerii iesirii din tară nici pentru
impozitele neplătite, nici pentru motive de interes public ! (...) în argumentatia hotărârii se mentionează
faptul că acordul de la Maastricht are o putere supraconstitutională si că, prin urmare, face inacceptabile
prevederile legislative controversate care, în plus, contravin art. 5 al Conventiei Europene pentru
Apărarea Drepturilor Omului si art. 1 al Protocolului aditional de la Paris" (Presa liberă, 29 ianuarie
1997). Intelegem noi oare si presimtim ce importantă are si care sunt prelungirile acestui fapt ? Puteti
voi toti, care mai guvernati încă această tară, să întelegeti cu mintea limpede toti parametrii si toate
urmările care, posibil, vor decurge din reglementările legislative ale legislatorilor europeni, care nouă ne
sunt complet necunoscuti, dat fiind că n-am avut grijă să fi consfinti t mai înainte acele drepturi pe care
pentru nimic în lume nu vrem să le pierdem ? Demn de atentie este si fragmentul de mai jos, apartinând
discursului rostit de ministrul nostru, dl. Miltiadis Papaioannou, în a VI-a sedintă din 31 iulie 1992:
''Această Conventie, cu care astăzi toti suntem de acord, slăbeste parlamentele nationale si întăreste
Comisia Europeană si Consiliul de Ministri. Tendinta este, în opozitie cu ceea ce scrie în ea, de a se
întări numai organele formate din membri putini... Opera legislativă a Comunitătii n-o cunoastem nici
noi, deputatii, n-o cunosc nici judecătorii, n-o cunosc nici avocatii. Si totusi trebuie s-o aplicăm" ! (din
procesele verbale ale Camerei). Cum ati semnat asa ceva în alb ? Cine v-a împuternicit să semnati în
numele nostru cum că suntem obligati să ne conformăm la toate actele legiferate de acum înainte de
străini? Ati arătat o încredere atât de oarbă ? A fost cu putintă ca mână de grec să semneze constient că
ceea ce se legiferează la Bruxelles e mai presus de Con stitutia noastră si să desfiinteze articolul
respectiv, dând de acum înainte Constitutiei noastre - cu sânge votată - un caracter istoric?

Asadar, întelegem toti foarte bine că e doar o chestiune de timp să ajungă la mila celor care detin
puterea toate aspectele si toti parametrii vietii noastre până acum consfintite de Constitutia Greciei. Pur
si simplu trebuie să asteptăm să se legifereze ceva la Bruxelles pentru a vedea cum propria noastră lege
cedează si cum vom fi de acum înainte împovărati de toate urmările aceastei cedări.

Dacă as încerca să enumăr aici unul câte unul toate aspectele, toate prelungirile si urmările pe
care le vom suporta ca natiune, ca cetăteni greci, ca Biserică si ca crestini ortodocsi, ''cred că lumea toată
n-ar putea cuprinde toate cărtile care ar trebui scrise". Mă voi multumi, asadar, la acestea, lăsându-i pe
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cinstitii nostri ierarhi să aibă în vedere toti parametrii si să cântărească urmările care vor rezulta din
deprecierea dreptului nostru national si a Constitutiei, în drept secundar si din legiferarea dreptului
comunitar, ca drept primar. Dacă chestiunea nu e luată acum în seamă, nu peste mult timp va fi deja
foarte târziu, pentru că, asa cum am spus-o, vor avea grijă să nu mai existe nici o posibilitate pentru
popoare de a reactiona. Oamenii nostrii politici trebuie, chiar si acum, să fie constienti de gravitatea
chestiunii si să-si asume răspunderile în fata poporului pe care se presupune că-l mai reprezintă. Dar si
fiecare cetătean grec are datoria de a-si manifesta dezacordul, de a protesta si de a-i informa pe
reprezentantii si pe conducătorii săi în legătură cu acesta.

��! "� �� �!5�"� �1 A�� ��
Până acum am demonstrat că noi considerăm că se impune unirea noastră cu Europa si că o dorim

fierbinte din toate punctele de vedere (politic, economic s.a.m.d.). Nu suntem totusi de acord în nici un
chip cu modul antidemocratic în care ea ni se impune si e pusă treptat la cale de anumite cercuri obscure.
Nu suntem de acord cu faptul că ''se clădeste" pe ignoranta atât a popoarelor, cât si a deputatilor si a
factorilor guvernamentali, asa cum ei însisi o mărturisesc deschis, iar acest lucru devine demn de atentie
si provoacă mirare. De aceea, adăugăm aici câteva fragmente din procesele verbale ale Camerei, pentru
a avea drept martori celor spuse chiar pe cei ce votează legile în contul nostru si, în general, pe toti aceia
care ne reprezintă.

1. A treia sedintă, din 28 iulie 1992: ''Modelul unificării politice este necunoscut. De asemenea,
nu stim când va fi si cum va fi, si dacă va fi federatie sau comunitate de state. Pentru că în Conventie
doar ni se sugerează că scopul ei ar fi unificarea politică, fără nici o referire specială la politicile care vor
duce la realizarea ei si, bineînteles, fără nici un calendar de aplicare a unor măsuri sau a unor politici".
(Din discursul deputatului Ioanis Skoularikis)

2. A treia sedintă din 28 iulie 1992, fragment din procesele verbale ale Camerei, din discursul
deputatului Elefterios Varivakis: ''Ne aflăm în fata unor Ťcompromisuri încrucisateť, care se vor
modifica simultan si în măsura în care se vor modifica si datele încrucisate. Iar acest lucru se vede de-a
lungul, de-a latul si în profunzimea Conventiei (Maastricht). Contradictii, ezitări, incertitudini si
imperfectiuni la toate capitolele arată că există o putere nesigură care trebuie să se instaleze si care are
nevoie de confirmare. In timp ce Ťfluiditateať care marchează această Conventie în sine mărturiseste că
ne aflăm exact la începutul unei lupte... Care este în această clipă caracterul unificării Europei ? Unde
merge Europa ? Unde se găseste Europa si cum poate prevedea cineva că va merge ? Este cert faptul că
ceea ce a reiesit ca text nu exprimă o federalizare sau o confederalizare... "

3. A sasea sedintă din 31 iulie 1992, un fragment din procesele verbale ale Camerei, din
discursul domnului Evanghelos Iannopoulos: ''Din păcate, nici timpul si nici mijloacele nu ne-au permis
să informăm, asa cum eram datori s-o facem, poporul grec. Si să nu considere cineva că exagerez atunci
când spun că multi din noi nu numai că nici n-au analizat în întregime continutul Conventiei, dar nici n-
au îmbrătisat cu convingere anumite lucruri, si acestea ar fi trebuit să fie un motiv care să ne facă să
transmitem si în afară continutul Conventiei. Inainte de toate, tineretului, fiindcă el va fi acela care va
ridica greutatea câtorva epoci, pentru că stim de unde încep aceste conventii internationale stabilite, dar
nimeni nu stie ce parcurs si ce sfârsit au".

După cele spuse de respectabilul nostru ministru, domnul Evanghelos Iannopoulos, că de fapt nu
stim încotro ne duc si care va fi sfârsitul pe care l-au ales pentru noi, întrebăm pe fiecare asa-numit
''progresist": cum veti întâmpina cazul în care cineva pe care l-ati împutemicit să vă reprezinte a semnat
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în contul dumneavoastră în josul unei coli de referintă albe, având ceva scris numai la început, coală
care, mai ales, va fi completată mai târziu adăugându-i cineva tot ceea ce-i place ? Noi nu cerem nimic
absurd. Cerem să stim unde merge Europa, Grecia noastră si, prin urmare, si noi. De ce vor să ne
îmbarce obligatoriu într-un automobil condus de un sofer necunoscut si să nu ne intereseze încotro ne
duce ? Ca să stim asadar unde mergem si să acceptăm în final să mergem, vom spune cele ce urmează
despre UE:

1. Trebuie să fie o uniune de state autonome si confederate. De la început însă, trebuie să se
stabilească într-o cartă-statut si într-o Constitutie imaginea completă si clară a (modului) în care porneste,
trebuie să se arate încotro va merge si cum se va constitui la sfârsit. Pentru că nu se poate ca înainte de a
exista toate acestea să se transfere puterile de la organele nationale la cele supranationale. Acest lucru
echivalează cu o lovitură de stat disimulată, fără precedent.

2. Trebuie să ia nastere prin proceduri democratice. Să fie o Europă care să se sprijine pe
Constitutie, care va fi fost controlată si autorizată nu numai de guverne si de oamenii politici, ci si direct,
chiar de popoarele Europei prin referendum, drept care pentru noi decurge din art. 44, § 2 al Constitutiei,
unde se prevede organizarea referendumului pentru ''proiectele de lege votate care reglementează o
chestiune socială de mare importantă... " De asemenea, indispensabil este ca în prealabil să se comunice
un program de convergentă cu măsuri concrete, pentru ca poporul grec să cunoască sacrificiile pe care
trebuie să le suporte pentru realizarea aceastei convergente. (Până acum n-a mai existat niciodată o
chestiune socială de o gravitate asa de mare - si cred că nici nu va mai exista o alta si mai gravă - care să
stabilească viitorul si evolutia acestui popor.)

3. Trebuie să fie o uniune de state autonome si confederate, fiecare având propria lui Constitutie.
Ăceasta va consfinti si va apăra toate institutiile diacronice cu care a fost crescută si hrănită fiecare
natiune, arătându-se astfel respectul cuvenit identitătii istorice, politice, culturale si religioase a
natiunilor.

4. Trebuie să fie o Europă Unită democratică, constituită din natiuni egale, care va asigura
drepturile omului si libertătile, atât ale persoanei, cât si ale ansamblului societătii, împrejmuind si păzind
înainte de toate, ca un bun gospodar, granitele ei externe de orice conspiratie.

Noi nu cerem multe pentru uniune, ci lucruri putine si limpezi; asadar, nu putem întelege de ce
nu ne putem ''întelege" cu asa-zisii ''progresisti".

5. Trebuie să fie o Europă Unită, asezată pe temelia întelegerii reciproce, a înfrătirii popoarelor,
si pe convergenta constiintelor. Nu suntem de acord cu o Europă a cifrelor si a unei convergente
exclusiv a economiilor. Reactionăm la o Europă ''creuzet", în care, pentru a intra, natiunile trebuie să fie
mai întâi nivelate, diminuate, să fie stearsă orice urmă a identitătii popoarelor lor, să desfiinteze
libertatea personală a cetătenilor lor, transformându-i în supusi.

Noi nu suntem de acord cu o Europă care consideră că popoarele sunt nevoite - si trebuie să li se
impună - să spună numai ''da" la recomandările si la decretele pe care le ia pe întreg parcursul ei pe
drumul ''cu sens unic". Ajunge cu cedările prostesti pe care le-am făcut până astăzi, ajunge cu purtarea
servilă ! Greciei i se cuvine dacă nu altceva, datorită istoriei si credintei ei, rolul unui membru cu
drepturi depline si nu rolul unei servitoare încinsă cu sort care stie numai să-si încline capul si să se
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grăbească să îndeplinească recomandările (comunitare) stăpânilor ei, de dragul unui ''bacsis" Delor, care
si acesta provine din sudoarea poporului ei.

Cer de la dragostea dumneavoastră să mă iertati dacă am vorbit prea mult despre tema aceasta,
dar consider că este o temă de importantă majoră. Voi încheia aici cu o mică istorioară, o mică parabolă
care exprimă părerea personală a autorului, care nu încearcă să răstoarne o situatie sau să influenteze
părerea cititorului, oricare ar fi ea, ci pur si simplu refuză răspunderea creată de o consimtire tacită.
Povestioara este următoarea:

Lupul însetat de sânge a îmbătrânit într-o vreme si neputincios cum era nu mai putea vâna. S-a
dus asadar într-o pestera, s-a asezat acolo si a început să strige la animalele care treceau:

- Ah, dragele mele animale, am îmbătrânit deja si nu mai stiu cât o să mai trăiesc. Vreau totusi
acum, chiar dacă e târziu, să uităm cele trecute, vremurile când vă vânam ca să vă mănânc. Vreau acum
să facem o conventie de pace de dragoste, să ne împăcăm si să fim una !

Prin vecinătate treceau iepurele, căprioara, viezurele si multe alte animălute; l-au crezut, au
răspuns la chemarea lui si s-au dus lângă el. El însă le-a sfâsiat si si-a săturat foamea, umplând intrarea
pesterii cu oase multe. La un moment dat a apărut si vicleana vulpe, a dat roată pesterii si după ce a
cercetat-o cu atentie, a auzit invitatia lupului care o chema să vină lângă el, să se unească în dragoste si
prietenie. Atunci vulpea i-a răspuns:

- Oh, bietule lup, bine le mai spui tu acum ! Toate sună foarte frumos, dar pe dinafară pestera ta e
plină de oase proaspete. Te cred, desigur, că doresti foarte mult si vrei săfim una, dar mie, asa cum
întelegi tu unirea, nu-mi place deloc. Pentru că, într-adevăr, dacă te cred si vin lângă tine tu mă mănânci
si după ce ajung în pântecele tău, atunci fireste că vom fi una. Eu nu voi mai exista deloc si tu vei fi
numai unul, de aceea pe mine mă iartă si caută-ti alti prosti ca să fii una cu ei.

Unirea pe care încearcă s-o înfăptuiască astăzi în Europa are ca model metoda lupului. Noi însă,
scârbiti de modele de acest fel, spunem din toată inima: NU !

In continuare vă vom prezenta un fragment foarte interesant din revista ''Nemesis" semnat de
reputata ziaristă Liana Kanelli (nr. 35/ 20 febr. 1997). Din articolul său se vede clar că sunt multi aceia
care aplaudă si care contribuie la disparitia noastră. Fragmentul provine din declaratiile fostului ministru
de externe al SUA, Henry Kisinger din septembrie 1994:

''Poporul grec este greu de guvernat si de aceea trebuie să-l lovim adânc în rădăcinile sale
culturale. Numai atunci se va învăta minte. Inteleg adică să lovim limba, religia, rezervele lui spirituale
si istorice, astfel încât să-i neutralizăm orice posibilitate de a se dezvolta, de a se remarca, de a se
impune, pentru a nu ne mai stânjeni în Balcani, în Mediterana răsăriteană, în Orientul Apropiat, în toată
această regiune nevralgică si de mare importantă strategică pentru noi si pentru politica SUA".
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Unii care încep să-si dea seama ce se întâmplă propun în cele din urmă să se organizeze un
referendum. Puteti însă, vă rugăm, să ne spuneti, cum se poate organiza un referendum, când încă nu
există o Constitutie care să stabilească de la început în articolele sale care este adevăratul chip al UE si,
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în plus, când nici oamenii politici nu stiu unde va sfârsi această uniune ? Ce om cu minte va primi să
voteze pentru ceva, când nimeni nu-l informează cum va fi ? Oamenii maturi studiază problema,
întocmesc un plan, verifică toate aspectele temei, îi informează pe larg pe cei interesati, votează planul si
numai după aceea încep materializarea lui.

Pentru prima dată în analele istoriei universale, anumite cercuri necunoscute au reusit să
convingă popoarele să alerge ca să apuce să se integreze într-o uniune nesigură si obscură, în care nu
există nici cartă - statut, nici Constitutie. Monstruos în această afacere e faptul că ei conduc popoarele
către un viitor nesigur, dându-le ca singur imbold să nu piardă pachetele Delor si să nu rămână cumva pe
dinafară; cu alte cuvinte, fac popoarele să se grăbească să se... înrobească!

Aici merită să vedem ce s-a întâmplat cu poporul Danemarcei, care la referendum a spus nu
acestei uniuni: Europenii le-au transmis următorul mesaj: ''E o greseală, faceti alt referendum !" Când a
fost, asadar, vorba să se repete referendum-ul, auziti ce-a spus public, în Parlamentul nostru national,
ministrul de atunci al Economiei Nationale, domnul Stefanos Manos, în sesiunea din 27 iulie 1992, care
este înregistrată în procesele verbale ale Camerei:

''Ce se va întâmpla în cele din urmă dacă Danemarca nu va valida conventia ? E o întrebare la
care nu s-a răspuns încă. Dar e foarte limpede că cel mai bun lucru care se poate face este să se creeze
conditii în stare să permită poporului Danemarcei să-si reconsidere punctele de vedere. Cu cât mai
repede, cu atât mai bine pentru Europa". Acest text al fostului ministru îl vom lăsa asa cum este, fără
comentarii, pentru că vorbeste de la sine: câtă consideratie se acordă popoarelor, de al cui interes se
îngrijesc si ce fel de stat avem: democratie sau o abominabilă dictatură ? Constatati si dumneavoastră
singuri că nu vor deloc să asculte popoarele. Singurul lucru care îi interesează este să ne conducă
împotriva vointei noastre, acolo unde ei au hotărât înaintea noastră pentru noi!

Dacă se va face referendum în aceste conditii, singurul răspuns logic va trebui să fie că nu dorim
nici Uniune Europeană, nici acorduri Maastricht sau Schengen (nici măcar modificate).
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Puterea de stat, spun ei, pare să controleze toate canalele de comunicatie si de informare în masă a
cetătenilor si să le transforme în mijloace de dirijare, de manipulare a constiintelor. Totusi, în ciuda
controlului absolut pe care - asa cum se pare si se spune - îl au asupra constiintelor, n-au îndrăznit totusi
până astăzi si nu îndrăznesc să lase aceste constiinte să se exprime liber prin intermediul unui
referendum. Cu toate acestea, cerem referendumul, pentru că noi credem că adevărul există înnăscut în
constiinta grecului, indiferent cât de intens este bombardamentul cu mesaje pe care-l suportă zi de zi.

Cu sigurantă, esenta nu se află în faptul de a avea sau a nu avea loc acest referendum. Lupta
noastră va lua sfârsit numai în momentul în care va fi consfintit, fără a mai fi încălcat vreodată, dreptul
fiecărui cetătean al Europei de a nu mai avea de suportat consecintele aplicării acordului Schengen
asupra persoanei sale.

De altfel, Constitutia Greciei consfinteste acest drept al fiecărui cetătean - si aceasta indiferent de
vointa majoritătii poporului grec - de a nu fi supus la îngrădirea libertătii sale de constiintă si a libertătii
sale personale. De vreme ce Constitutia Greciei cedează însă în fata dreptului european, devine deja
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necesară consfintirea principiilor fundamentale ale Constitutiei grecesti într-o nouă Constitutie
europeană.

Libertatea personală a omului nu constituie o chestiune care trebuie supusă referendumului si
care depinde de hotărârea unei majorităti sau a unei minorităti si nici nu poate coborî la nivelul logicii
lui 50% + i, ci este o chestiune de respectare a libertătii personale a individului si este un bun inalienabil
pe care nu-l poate lua nici o autoritate natională, transnatională sau internatională.

Să vedem mai întâi că vor fi consfintite la nivel european libertătile pe care le-am pomenit mai
sus, libertăti de la sine întelese si individuale si să vedem că este dovedită si în practică respectarea
libertătii persoanei umane si numai atunci poate vom putea accepta cetătenia europeană, numai atunci
poate vom accepta să devenim cetăteni europeni liberi. Până atunci însă vom refuza si pentru nici un
motiv si în nici un chip nu vom permite sa fim înregistrati prin mijloace electronice ca supusi si sclavi
europeni.

In Constitutiile nationale sunt cuprinse asa-numitele articole fundamentale care consfintesc
libertătile individuale ale cetăteanului. Aceste articole nu sunt supuse procedurii de reconsiderare,
tocmai datorită importantei lor.

Astăzi însă, prin transferul puterii de la nivel national la nivel transnational, fără a prinde de
veste poporul grec si mai înainte de a fi fost consfintite aceste prevederi fundamentale si la nivel
international si la nivel european, vedem că hotărârile unor organe europene sunt superioare
Constitutiilor nationale si vedem că astfel se creează direct pericolul unei încălcări deja legale a
libertătilor fundamentale individuale ale cetăteanului.

De aceea devine imperativă necesitatea juridică si politică a redactării imediate si a consfintirii,
ca inviolabilă, a unei noi carte a drepturilor individuale ale fiecărui cetătean european, a cărei putere să
fie superioară si dreptului european si fiecărui drept international.
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Oricât ar părea unora de ciudat ceea ce voi spune, e vorba numai de adevăr. Iar acest adevăr este
următorul: dacă noi, grecii, asa cum am explicat, dorim unirea noastră cu Europa, această Europă însăsi
arată că pe noi ne vrea fie înăuntrul ei, dar morti, fie cu totul afară. Aceasta o dovedesc foarte multe
evenimente; totusi, aici, pentru a-i încredinta pe cei multi, vom spune un singur lucru:

Cercurile conducătoare si obscure ale Europei au hotărât să creeze o uniune a statelor europene
pe un singur criteriu: convergenta economiilor. Au stabilit ca inflatia să nu depăsească 1,5%, ca
dobânzile să nu depăsească două unităti procentuale mai mult decât media celor trei tări cele mai stabile
economic, deficitul să nu fie mai mare de 3%, iar datoria să nu fie mai mare de 60% din Produsul Intern
Brut. Poate multora dintre noi cifrele acestea li se vor părea necunoscute si de aceea nu ne vom ocupa
aici de ele. Ce le-au spus însă în două cuvinte statelor ? Au spus: trebuie să faceti un efort pentru a
atinge acest grad înalt de convergentă ! (Pentru că toate statele au avut cifre mai mari decât cele urmărite,
iar aproape cele mai mari le-a avut tara noastră.) Astfel, după Maastricht, toate statele s-au angajat într-
un efort de realizare a acestor obiective si au întocmit un program de crestere a bugetului anual, aplicând
anumite măsuri economice cum ar fi impunerea încă unui impozit cetătenilor lor si asa mai departe.
Veniturile care s-au adunat astfel le-au dat toate pentru a obtine cifrele cerute de convergentă, cu
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rezultatul ca treptat, treptat, încet, încet, să scadă cifrele la nivelurile dorite si astăzi, cu putin înainte de
data prestabilită a uniunii economice, care e 1999, aproape toate statele să fie aproape de cifrele dinainte
asteptate si să purceadă la uniune. Singura tară care rămâne însă departe de acestea, cu răsuflarea tăiată
si abia mai respirând, este tara noastră, căreia au avut grijă de acum să-i spună că nu are nici o sperantă
să participe la prima fază a uniunii economice si, de asemenea, că va fi pedepsită pentru că n-a îndeplinit
criteriile de convergentă. In paralel însă, i-au recomandat să continue ''alergarea". Aici ne aflăm asadar
în fata unui înspăimântător antielenism, si vă vom explica de ce.

In timp ce toate statele aplică fără probleme programul economic de convergentă, folosind toti
banii pentru acest scop, noi, grecii, n-o putem face, pentru că ne distinge specificul nostru pe care altii
nu-l au: toti vecinii conspiră împotriva granitelor noastre si, direct sau indirect, ne contestă sau ne
încalcă drepturile nationale si suverane. Aceasta ne face să ne dăm aproape întotdeauna o mare parte din
buget pentru modernizarea dotării armatei. Intrebăm atunci: puternicii Europei oare nu văd că poporul
nostru se lasă ''stors" de bunăvoie, economic, si că deja câtiva dintre noi îsi dau duhul pe drum ? Nu văd
că nu ne lasă să dăm nici ceea ce iese din această ''stoarcere", pentru a realiza cifrele cetute de
convergentă ? Germania si alte state îsi aruncă toti banii pe care-i adună în fiecare an pentru a împlini
acest obiectiv al convergentei. De vreme ce spun că ne iubesc si că ne vor în interiorul Europei Unite,
atunci de ce nu au avut ei însisi bunăvointa să ne spună: ''Uitati, Grecia care vrea să fie împreună cu noi
si care duce o luptă cinstită, este nevoită să cheltuiască o mare parte din produsul efortului ei pentru
apărarea drepturilor ei suverane. De aceea trebuie să legiferăm si să adoptăm întâi de toate o dogmă
externă unitară de apărare. Să se stabilească granite europene externe, astfel încât nimeni să nu mai
uneltească împotriva lor si să le mai conteste, si astfel Grecia să se poată uni cu noi". Infrătirea si
solidaritea impun tocmai aceste lucruri, fratii mei! Ei însă, dimpotrivă, ne cer să ne desfiintăm granitele
interne ! In timp ce ne pun să semnăm acorduri misterioase, cedându-le lor toate drepturile noastre de
autonomie, în timp ce impun acordul Schengen, conspirând împotriva libertătii cetătenilor, ei arată o
absolută indiferentă fată de granitele noastre externe, si asta mai ales în momentul în care planifică până
si cel mai mic pestisor din apele noastre teritoriale. Toti aceia care au minte înteleg ce voim să spunem
aici. Intrebăm asadar: 1) De ce nu vor prietenii nostri, europenii, să considere granitele noastre externe
ale lor - asa cum fac cu cele interne ? De ce atunci nu ne apără, luându-ne partea ? Poate urmăresc si
mentin ei însisi acest climat pentru că, pe de-o parte, Franta ne vinde mirajele ei, în timp ce Germania ne
vinde elicopterele si tancurile ei. Ei nu se află deloc de partea noastră si o dovadă foarte evidentă pentru
toate acestea este faptul că exercită presiuni ca Grecia să accepte să fie finantată de Turcia. Iar lucrul cel
mai ciudat din toată povestea este că vor să ne mai si pedepsească pentru abaterea noastră de la
programul de convergentă, impunându-ne cea mai severă austeritate. Si ne facem că nu întelegem ce
legătură are această austeritate cu criza care creste continuu si cu tensiunea din Marea Egee. Ne-au
explicat foarte limpede, fireste, că în nici un caz nu va fi vorba să intrăm în prima fază a uniunii
monetare. De ce ? Dar se vede foarte limpede: sunt hotărâti prin această severă austeritate impusă
poporului nostru, fără o dată la care urmează să înceteze, să-l silească, fără a-l lăsa însă să moară, să
accepte fără conditii uniunea. Aici e foarte nimerită consideratia ziaristului Mihail Fiorante din ziarul
''To Paron" (''Prezentul"), din 24 noiembrie 1996 (pe care mi l-a trimis), care ne lasă să întelegem când
va sfârsi această auteritate: ''Când vei lua dintr-un corp si ultima picătură de sânge si îl vei lăsa mort,
atunci poti fi sigur că s-a terminat cu donările de sânge, s-a terminat cu transfuziile".

Incheiem, lăsându-le pe toate în seama judecătii dumneavoastră; noi ne bazăm pe judecata populară
care spune: ''Când ai asemenea prieteni (asociati), dusmani ce-ti mai trebuie ?" Cât despre asa-zisele
măsuri corective pe care asociatii nostri îsi dau mereu osteneala si se grăbesc să le ia, reconsiderând
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mereu conventiile si atitudinea lor în functie de constatările si de reactiile noastre, noi nu le vom lua în
consideratie pentru că am învătat că: ''Ziua bună se cunoaste de dimineată".
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Toti cei care sustin că ne bucurăm de anumite avantaje economice de la Europa Unită dovedesc o

mare necunoastere a temei sau poate au vreun interes de la această uniune. Desigur, e cert faptul că
anumite persoane au avantaje economice, asa cum de asemenea e cert faptul că cel câstigat nu e poporul,
lucru pe care în această clipă îl dovedesc foarte limpede datele statistice pentru somaj, închiderea a sute
si mii de întreprinderi mici si mijlocii si gâfâitul tuturor cetătenilor greci contribuabili. Asadar, după
cum se pare, de avantajele economice se bucură anumiti factori economici si politici care se numără pe
degete, dar care, stiind să-si facă bine treaba, au pus mâna, asa cum se spune, pe anumite mijloace si
canale de comunicare si informare în masă si prin ele arată că, vezi Doamne, toti grecii au de profitat.

Toti vorbesc de pachetele Delor, dacă le luăm sau nu. Totusi, sunt putini aceia care s-au asezat si
s-au ocupat îndeaproape de problemă spre a vedea: 1. pentru ce motiv se dau; 2. de unde provin acesti
bani; 3. în ce scop se dau banii. Dacă nu v-ati ocupat de această temă, vă vom informa noi: mai întâi si
mai întâi acesti bani se dau numai si numai pentru a se realiza anumite lucrări programate de Europa si
pentru a fi creată o infrastructură care va fi folosită apoi de statul unit european. De aceea vedeti că, în
timp ce factorii responsabili sustin că n-au pentru dumneavoastră ''nici o drahmă", sume uriase sunt puse
la dispozitie pentru mari lucrări rutiere, cum este si terminarea căii Egnatia (pe care o vor folosi TIR-
urile europenilor care transportă mărfuri în Răsărit) sau aeroportul din Spata (ca să aibă aeroporturi
modernizate) sau modernizarea marilor porturi ale tării, modernizarea telecomunicatiilor si
infrastructura întregii dotări electronice, care va servi la punerea în practică a controlului mondial. Toate
aceste lucrări se realizează pentru a sluji intereselor lor si nu pentru dezvoltarea noastră natională, sau
pentru ajutorarea cetatenilor defavorizati.

In ceea ce priveste provenienta acestor bani, trebuie să stiti că cea mai mare parte a lor provine
din contributiile noastre la fondul european - sume care nu sunt comunicabile ! Nu trebuie, cu alte
cuvinte, să stim ce dăm noi, trebuie să stim numai ce ne dau ei, pentru a-i considera binefăcătorii nostri.

Dacă facem totusi o socoteală a ceea ce dăm si a ceea ce primim înapoi, veti vedea limpede că ne
însală. Comparati cifra de afaceri a importurilor si a exporturilor pe care le avem pe ramură: în
agricultură, în industrie, în cresterea animalelor etc., si veti constata că ne sug chiar si măduva, stingând
orice e grecesc.

Nu cumva vedeti si dumneavoastră că poporul are avantaje economice din toată această
procedură a uniunii ? E de la sine înteles că pentru a câstiga noi, altii trebuie să piardă. Dumneavoastră
credeti că vor pierde cei care au inventat ideea convergentei economice ? Noi, din partea noastră, vedem
că ne conduc cu exactitate matematică la o restrângere industrială, privatizând totul si închizând pe rând
dar sigur toate întreprinderile mici si mijlocii. Vedem că singurul lucru pe care îl veti dobândi treptat
dumneavoastră, poporul, în drumul spre convergentă, va fi reducerea veniturilor dv. sociale, cu toate
urmăriie negative pe care le poate aduce după sine un asemenea lucru. Cât despre faptul că economia
noastră se va redresa prin aceste măsuri, suntem absolut siguri si noi că, atunci când toti vom muri din
cauza ''stoarcerii" prea mari si când toate de aici le vor prelua germanii, sigur se va redresa si economia
tării noastre.
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Aveti în vedere si faptul că în anumite părti ale Greciei deja au fost votate cantinele colective,
unde merg să mănânce sute de săraci ? Sau poate s-a nimerit să cititi sau să auziti că aproximativ 60 de
milioane de europeni se află deja sub limita sărăciei ?
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Cred că fiecare dintre dumneavoastră, după toate acestea, veti întelege că:

1. Nu este posibil, ca cetătean grec, să fiu indiferent la soarta tării mele si să mă străduiesc să
merg înainte pe calea mea întru Dumnezeu fără să-mi pese, când în acelasi moment niste străini îmi duc
tara către d..... Consider că fără ''convergenta (unirea, n. tr.) noastră, a amândurora" nu e cu putintă să
prospere cineva. Cred că toti sunteti de acord că înaintea convergentei economice cu străinii trebuie să
existe mai întâi ''convergenta noastră, a amândurora".

2. Pentru că am împuternicirea de a fi si duhovnic, la mine vin multi afectati de criza de care am
vorbit mai înainte, care cu disperare îmi cer să-i ajut în diverse moduri sau să le dau sfaturi. Consider că
e datoria mea să transmit durerea inimii lor factorilor responsabili si celor care conduc această tară. Din
partea mea pot să le-o ofer si asta si fac, ca să fiu consecvent cu mine însumi si ca să nu fiu mustrat mai
târziu de constiinta mea.

3. Iertati-mă dacă am vorbit prea mult despre această temă de maximă importantă. Doresc ca noi
toti să ne asumăm răspunderile care ne revin, să actionăm în consecintă, să facem ceea ce trebuie ca să
punem frână acestei crize care si-a făcut aparitia si care vedem că, cu cât va trece timpul, cu atât mai
mult se va înrăutăti.
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Din cele scrise în prima parte a acestei cărti, oricine poate vedea foarte limpede că lipseste
spiritul democratic din întreaga procedură de creare a UE. Se străduiesc cu multă grijă să ascundă
popoarelor care va fi forma ei finală si de aceea purced treptat la crearea unor noi acorduri, cum este si
cel de la Schengen. Fireste, noi rămânem neclintiti în pozitia noastră initială si nu suntem de acord cu
clădirea unei Europe Unite care nu are deloc temelii. Asa procedează, de altfel, orice cetătean cu minte
si lucid. Pentru că, făcând cunostintă cu acest acord, se va întări si mai mult pozitia noastră descrisă mai
sus, vom trece pe scurt la analiza lui.
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Anumite persoane care se găsesc în spatele întregii proceduri de creare a UE si care încearcă să

tragă sforile în modul lor cunoscut, dintr-o dată, într-un secret deplin, au semnat un acord ''diferit de
celelalte". La 14 iunie 1985, Germania, Franta, Luxemburg, Olanda si Belgia au semnat în orasul
Schengen din Luxemburg acordul cu acelasi nume. Membrii fondatori ai acestui acord au mai făcut de
atunci un pas, semnând la 19 iunie 1990 acordul de aplicare a Conventiei Schengen, un document
constituit din 142 de articole. In 1990 a semnat Conventia Schengen si Italia, iar în 1991 au aderat la ea
Spania si Portugalia. In noiembrie 1992 au semnat acordul Schengen si Grecia si Austria, iar în
decembrie 1996 l-au semnat Danemarca, Suedia si Finlanda.
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Nu e posibil să cităm aici toate articolele Conventiei Schengen, care ar forma o întreagă carte. Vă
vom spune în rezumat ce li se impune popoarelor prin această conventie si oricine va dori să vadă în
detaliu întregul ei continut poate consulta cărtile apărute, care cuprind toate prevederile si toate
articolele.

Asadar, această Conventie, pentru prima dată în analele istoriei, vine să ceară legalizarea
urmăririi tuturor cetătenilor ! In ansamblul ei, Conventia vorbeste despre cum trebuie să se realizeze
această urmărire.

In art. 99, § 2, scrie: ''O asemenea înregistrare se poate realiza (...) si cu scopul prevenirii
amenintărilor la adresa sigurantei nationale: a) In cazurile în care există indicii reale care creează
bănuieli că o anumită persoană are intentia să comită, sau comite, mai multe fapte si deosebit de grave
pedepsite de lege; b) în cazurile în care aprecierea generală a unui anumit individ, si în special pe baza
faptelor pe care deja le-a comis până la un anumit moment, permite să se presupună că persoana avută în
vedere va comite si în viitor fapte deosebit de grave pedepsite de lege." In acelasi art. § 6: ''Dacă nu este
permis controlul special în conformitate cu legislatia unei tări participante, atunci controlul special se
transformă automat în aceasta tara-membru în urmărire discretă".

In art. 96, § 2: ''Hotărârile se pot baza pe amenintarea ordinii publice sau a sigurantei statului,
amenintare pe care e posibil să o constituie prezenta unui străin pe teritoriul national. Acesta poate fi în
mod special cazul: (...) 2) Unui străin împotriva căruia există bănuieli întemeiate că a comis fapte grave
pedepsite de lege (...) sau împotriva căruia există indicii reale că are intentia să execute asemenea fapte
care încalcă legea pe teritoriul unui stat membru".

Vedem printre altele că acest acord perverteste si denaturează spiritul sistemului nostru penal care se
bazează pe încălcări ale legii dovedite si nu pe suspiciuni, sau pe vreo bănuială sau vreun indiciu. Prin
acest acord e desfiintat neîndoios principiul de bază al statului de drept, care e prezumtia de nevinovătie
si se consfinteste prezumtia de vinovătie a cetătenilor. Până acum, dacă cineva ne acuza de vreo faptă,
trebuia să dovedească în fata autoritătilor că suntem vinovati, în timp ce acum e permisă urmărirea
cetăteanului numai si numai pentru că pot exista anumite suspiciuni, că e posibil, în viitor, să existe o
dispozitie din partea sa de a încălca legea ! Asadar, de acum înainte va trebui ca cetăteanul însusi să-si
dovedească nevinovătia.
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Astfel, asa cum s-a făcut toată regia acordului si asa cum a avut loc semnarea lui de către
membrii fondatori în 1985, în cel mai mare secret, încât popoarele au aflat doar în 1988 ce s-a comis,
credem că se vede foarte clar că cei care l-au fabricat au ezitat să-l scoată la lumină, de aceea au făcut-o
metodic si treptat. Când popoarele au fost informate de continutul acordului, imediat au început să
''răsară" de peste tot reactii ale statelor, ale popoarelor, ale cetătenilor, chiar si în Parlamentul european.
Ce-au făcut atunci promotorii acestui acord ? Au răspuns: 1. Aveti dreptate să vă temeti, de aceea si noi
- urmând să vă alungăm nelinistile justificate - pentru a fi pusă în aplicare Conventia, obligăm fiecare
stat membru să adopte, cel mai târziu până la intrarea în vigoare a prezentului acord, ''legislatia natională
necesară, asa încât să se asigure un nivel de protectie a datelor cu caracter personal". (Cu celelalte 99 de
niveluri ce s-a întâmplat ?) 2. Transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în prezentul acord nu
se poate face decât atunci când prevederile pentru protejarea datelor cu caracter personal, prevăzute la
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paragraful 1, vor intra în vigoare pe teritoriul statelor-membre, state pe care le priveste transmiterea
datelor" (art. 126).

Considerând deci necesară adoptarea unei legi nationale a protejării cetăteanului de acordul
Schengen, mărturisesc deschis că acest acord conspiră împotriva cetătenilor liberi. Cu alte cuvinte, ei
mărturisesc primii ceea ce noi constatăm pe urmă.

Uitati-vă, dar, fratilor, cum vin să ne însele si să ne smulgă consimtământul prin metoda
inducerii în eroare si a minciunii!
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Pentru că UE obligă Grecia să aplice acordul Schengen din octombrie 1997, tara noastră a trebuit
să depună eforturi pentru pregătirea deplină a punerii sale în practică. Cele mai importante probleme pe
care le întâmpină deplina punere în aplicare în tara noastră a acordului Schengen sunt următoarele: 1.
Votarea legii protejării datelor cu caracter personal. Această lege este o premisă de bază pentru trecerea
în tara noastră la validarea acordului Schengen, astfel încât acesta să fie pus în aplicare. 2. Infrastructura
electronica cerută pentru sustinerea tehnică a acordului Schengen. (In ce priveste infrastructura
electronică, aceasta a început să se materializeze aproape cu un an mai devreme. Acordul Schengen se
aplică asadar cu mult înainte de a fi validat de Cameră. Vedeti atunci câtă consideratie au pentru
guvernele si pentru popoarele lor; mai întâi se construieste infrastructura si începe să se aplice acordul si
numai apoi reprezentantii poporului se presupune că se pronuntă în legătură cu ce doreste poporul. Atât
de ''democratic" ne impune această Europă tot ce doreste!
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In martie 1997 a venit în Parlamentul grecesc spre votare celebra lege cu denumirea: ''Protejarea
individului de prelucrarea datelor cu caracter personal". Fiti atenti aici, fratilor, ce s-a întâmplat: prin
articolele legii 2472/1997, pe care au făcut-o, vezi Doamne, ca să ne protejeze de acord, ei depăsesc
chiar si ce prevede acordul însusi. Si în timp ce articolele vorbesc despre date care privesc asa-zisa
combatere a criminalitătii, prin legea 2472/1997 se adaugă în plus si culegerea de date foarte personale,
cum ar fi provenienta rasială si natională, convingerile politice, religioase, rasiale, filosofice,
participarea la organizatii sau la corporatii sindicale, probleme care privesc sănătatea, protectia socială si
viata erotică personală.

Asa cum putem constata, prin acest acord au venit să ne lege picioarele; desi au făcut legea
2472/1997 ca să ne protejeze, ne-au legat de fapt si de mâini, si de picioare. Foarte multi deputati din
toate partidele au cerut ca legea să nu se voteze si au cerut să li se dea o explicatie asupra scopului pe
care-l serveste urmărirea vietii particulare a cetătenilor si centralizarea datelor personale. Bineînteles că
n-au primit nici un răspuns ! Domnul deputat Ioannis Kapsis a luat cuvântul în Cameră pe 13 martie
1997 si a cerut domnului ministru al Justitiei să-i răspundă atunci imediat: ''Prima mea observatie se
adresează personal ministrului, care are un bogat istoric de lupte pentru cauza democratiei si a
drepturilor individuale, si îl rog să-mi spună - pentru a putea vota acest articol - un caz ipotetic în care
culegerea de date personale poate constitui un avantaj pentru societate în ansamblul ei. Il rog să mă
întrerupă si să-mi spună un caz, cel mai fantastic si cel mai ipotetic. Dacă nu mă întrerupe, va trebui ca
în week-end să se gândească la această prevedere si să interzică categoric orice centralizare de date
personale, Nu pot întelege de ce societatea în întregul ei sau statul va fi protejat dacă cunoaste
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preferintele mele erotice sau activitătile mele. Nu mă tem, domnule ministru. Stiti că întreaga mea viată
e deschisă ca o carte. Vă fac si un serviciu. Nu trebuie ca această dispozitie să poarte semnătura lui
Iannopoulos" (din procesele verbale ale Camerei).

Bineînteles că nu a existat bunul simt cuvenit, acela de a se răspunde la întrebarea deputatului
care privea datele cu caracter intim. Si oricine nu si-a pierdut încă judecata va întelege de ce vor toate
aceste date si de ce nu răspund la aceste acuzatii când sunt întrebati în mod oficial în Parlament de către
reprezentantii poporului. De altfel, toate le fac spre binele poporului!
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Această lege s-a numit ''Protejarea... " numai si numai pentru a fi înselati. In conformitate cu
spusele reprezentantilor poporului, ale parlamentarilor, numai eufemistic legea s-a numit asa, pentru a
nu suna rău, cum spre exemplu Marea neprimitoare, neospitalieră a fost numită Marea Ospitalieră. La fel
au procedat si cu titlul legii. Domnul deputat Evghenios Haitidis, la 12 martie 1997, foarte bine a spus că:
''... în loc să ne protejeze, într-un mod, as spune, ascuns, cu o piele de oaie care încearcă să-l facă pe lup
o oaie inofensivă, această lege legiferează în esentă - acolo unde vrea - aceste încălcări, aceste
transgresări ale oricărei notiuni de deontologie, ale oricărei notiuni de etică, dar si ale oricărei notiuni -
as spune - de democratie... " (din procesele verbale al Camerei).
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In tara noastră acum, în ultimul timp, se întâmplă lucruri ciudate. Desigur, n-am vrea niciodată să
credem că ministrii si deputatii nostri orice fac, fac ca să ne vândă legati de mâini si de picioare
străinilor. Ne adresăm deci tuturor acelora care au votat legea 2472/1997 si îi întrebăm: pentru ce motiv
prietenii nostri, asociatii nostri, întrucât spun că au proiectat această lege ca să protejeze popoarele, n-au
integrat-o chiar în articolele acordului Schengen ca, după validarea sa, să intre în vigoare si legea
respectivă, de vreme ce va fi cuprinsă în articolele sale ? Răspunsul e simplu pentru toti cei care încă
obisnuiesc să gândească lucrurile si să le studieze. Acordul Maastricht, acordul Schengen, orice acord
european, si în general dreptul comunitar, izvorăsc din dreptul international si prin urmare sunt primare.
Dimpotrivă, legea care s-a votat în Cameră este o lege natională comună care, după validarea acordului,
cedează în fata sa. Sigur, o dată cu această lege cedează si toate reglementările pozitive pe care le
prevede si care vin în contradictie cu articolele acordului. Astfel, de acum înainte poporul e lăsat la mila
fiecărui guvernant si la mila unei autorităti necunoscute. A unei autorităti care are dreptul prin lege să
culeagă si să prelucreze date; să hotărască în ceea ce priveste aceste date si care - de notat - e supremă si
incontrolabilă, adică nu poate fi controlată absolut de nimeni.

Legea de care vorbeam (2472/1997) serveste două scopuri: în primul rând, votarea ei a fost o
conditie indispensabilă pentru validarea-acordului Schengen. In al doilea rând, prin votarea acestei legi a
fost repusă în vigoare vechea lege (1599/1986 a lui M. Koutsoiorgas), a emiterii cărtilor electronice de
identitate si a numărului de cod unitar de înregistrare, dar deja intrăm în procedura emiterii lor.
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Ii auzim pe foarte multi spunând: pentru că poporul nu doreste noile identităti electronice va
trebui ca acordarea lor să se facă optional. Acest punct de vedere îl citim chiar si în circularele unor
cucernici si luptători arhierei, care cu constiinta curată se îngrijesc de turma lor si care nu sunt
indiferenti. Dorim ca putinele lucruri pe care le aducem aici si pe care le veti citi mai departe să ne
informeze pe noi toti în legătură cu această temă atât de delicată, pentru a actiona apoi asa cum trebuie.
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Acordul Schengen izvorăste, asa cum am spus, din dreptul international, care e primar si, prin
urmare, superior oricărui drept national. Acordul impune fiecărui stat membru să-l valideze, sa-l pună în
vigoare si în aplicare pînă la un anumit termen. In cazul în care statul-membru nu se conformează în
intervalul de timp prevăzut, acesta va suporta si sanctiuni. Pe de altă parte, nici o reglementare din
dreptul national nu poate fi superioară dreptului comunitar (acordului). Acest lucru va trebui considerat
de la sine înteles, pentru că, dacă dreptul comunitar n-ar fi fost angajant, atunci Comunitatea, care se
bazează pe acorduri, s-ar fi dizolvat.

Asadar, prin acest acord, UE obligă statele membre să-i respecte fără nici cea mai mică abatere
recomandările. Orice stat care nu se conformează suportă sanctiuni sau se retrage si nu mai participă la
acord. Prin urmare, acordul este angajant si nu lasă posibilitatea ca, într-un stat, jumătate să se supună
prevederilor acordului si cealaltă jumătate, dintr-un motiv sau altul, să nu se supună. Ceea ce a spus si
ministrul nostru, domnul Evanghelos Iannopoulos, la 18 martie 1997, în Cameră: ''Vine asadar
recomandarea si impune. Recomandarea, directiva, înseamnă Constitutie pentru Grecia. Sau o accepti,
sau iesi din Comunitate: da sau nu. Aceste directive sunt legi ale Comunitătii. Te conformezi lor... "
(fragment din procesele verbale ale Camerei). De asemenea, acelasi ministru, la propunerea care s-a
făcut de a nu se vota această lege antidemocratică, pentru că drepturile omului sunt sfinte prin
Constitutie, a dat un răspuns care merită atentia noastră: ''Orice trebuie să tăiem, să tăiem, dar nu în afara
recomandării, pentru că vom avea probleme... " si mai jos: ''Am spus că deja avem Constitutie,
recomandarea. Si stăm pe recomandare... " (Procesele verbale ale Camerei din 18.03. 1997. Fragment
din discursul ministrului Evanghelos Iannopoulos.)

Vedem că Statul însusi, cu Constitutia sa, nu poate să nu respecte recomandarea acordului. De ce
nu întelegem asadar că, cu atât mai mult, nici chiar o parte din popor, chiar dacă această parte constituie
majoritatea zdrobitoare, nu poate să nu respecte prevederile acordului ? Când statul însusi mărturiseste
că e neputincios, atunci prin ce lege natională simplă ne vor fi consfintite drepturile ? Sau, mai mult încă,
promisiunilor cui vom încredinta, ca niste naivi, această temă de importantă majoră, ''făcând să atârne un
întreg popor de gâtul nostru" ? In ce moment - asa cum o arată lucrurile - va ceda chiar si Constitutia
noastră, pentru că acordul izvorăste din dreptul international, care este primar ? In sfârsit'' să nu abordăm
o temă care e atât de gravă cu o asemenea lipsă de responsabilitate. Să întrebăm câtiva distinsi oameni ai
legii ca să vedem dacă este cumva posibil să fie semnat un acord Schengen de către stat, iar aplicarea lui
să fie optională. Sau poate vreti să ne bazăm pe angajamentele oamenilor nostri politici, care ne vor
asigura că va fi optională emiterea cărtii de identitate, numai ca să domolească reactiile poporului ?
După ce se vor domoli aceste reactii provocate de tema validării acordului si vor fi emise cărtile de
identitate, ne vor spune adevărul, adică: cine nu are identitatea electronică nu va fi un cetătean cu
situatie legală si va avea de suportat toate consecintele pe care le prevede legea. Vă rugăm mult să aveti
în vedere toate aceste lucruri, precum si faptul că nu este posibil caj umătate din cetătenii unui stat-
membru să apartină acestui acord si cealaltă jumătate să nu apartină. Dacă acordul n-ar fi avut un
caracter angajant, întelegeti ce s-ar fi întâmplat în statele-membre ale Europei ? Distinsii oameni politici
care iubesc tara si religia noastră ne-au informat că, după validarea acordului, statul va începe să emită
cărtile electronice de identitate. Apoi, printr-o metodă vicleană, vor obliga muncitorii să le primească în
ramura si în domeniul în care lucrează. Mai întâi îi vor obliga pe cei din serviciile publice, apoi treptat,
treptat pe ceilalti, astfel încât să nu se nască reactii generale împotriva acordului. De aceste reactii
generale se tem ei! De aceea si urmăresc să-i izoleze în mod ingenios, pe ramură, pe cei mai sensibili,
care simt că se aduce atingere sentimentului lor religios si libertătii lor.
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Intelegem deja, cred, că nu e cu putintă în nici un caz să functioneze caracterul optional.
Functionează, după cele spuse de ministrul nostru: ''da sau nu"; nu e cu putintă ca jumătate din cetăteni
să aibă un număr de cod unitar de înregistrare si cealaltă jumătate nu.
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Acordul Schengen este acel cadru teoretico-legislativ prin care este dată acum si posibilitatea
juridică a culegerii de informatii despre cetătenii popoarelor, devenind marginale toate articolele
fundamentale ale tuturor Constitutiilor europene care, în conformitate cu Carta europeană, arătau respect
fată de libertatea privată si personală a cetăteanului. Se desfiintează deja dezvoltarea în libertate a
personalitătii umane. Este asadar un sistem care permite unora să exercite o urmărire electronică
mondială si un control la nivel personal. Asa cum am explicat, de aceea protestează fiecare cetătean,
văzând cum i se ia bunul inalienabil care e libertatea sa personală si cum sunt abolite toate articolele
fundamentale ale Constitutiei prin care fusese consfintită libertatea personală. Aici asadar suntem de
acord toti, indiferent de ideologie, că nu este posibil să se legifereze abolirea libertătii omului, ceea ce
tocmai a făcut validarea acordului Schengen.

In afară însă de partea teoretică a acordului si de cadrul legislativ, mai există si o altă parte care
priveste punerea sa în aplicare, parte care se referă la modul în care va deveni posibilă culegerea
electronică a datelor (urmărirea), clasificarea datelor personale si prelucrarea lor. Să vedem asadar ce
mod de aplicare au ales. Numai că aici trebuie putină atentie, ca să întelegem exact ce se întâmplă, de ce,
adică, se străduiesc toti să treacă întreaga chestiune pe ascuns, pentru a evita reactiile.

Legea 2472/1997 a ''Protejării individului de prelucrarea datelor cu caracter personal", în art. 8
(interconectarea arhivelor) spune că e vorba de a se face uz de un număr codificat unitar de înregistrare.
Această lege, prin votarea ei, a reactivat legea 1599/1986 a lui M. Koutsoiorgas, care pe baza art. 2
stabilea aplicarea numărului de cod unitar de înregistrare (NCUI). Acesta este format din 13 cifre si
simboluri si este unic în lume pentru fiecare cetătean. Cel mai probabil mod prin care va fi dat se spune
că va fi cunoscutul cod barat (linear) de marcare a produselor în sistemul E.A.N. - 13 (vezi studiul
electronic care urmează), sistem care, stim foarte bine, cuprinde numărul 666. Numărul de cod unitar de
înregistrare va însoti de acum înainte fiecare cetătean si va cuprinde: buletinul de identitate, certificatele
de stare civilă, carnetul de votant, numărul din lista electorală, pasaportul, carnetul de asigurare, codul
de înregistrare fiscală, permisul de conducere, numărul din registrul de nasteri (sex masculin sau
feminin), numărul din registrul de stare civilă, numărul din registrul consular, contul personal la bancă.
Asadar, în putine cuvinte, e vorba de un număr personal care va însoti cetăteanul în fiecare tranzactie cu
Statul si în fiecare activitate. Acest număr va înlocui orice priveste individul; va fi folosit oriunde si
oricând, încât fără el nu va fi posibilă nici o tranzactie.

Trebuie acum să vedem unde se va găsi acest număr de cod unitar de înregistrare. Fiecare număr
se va fi înregistrat în Banca Natională de Date, care va fi conectată la Banca Transnatională de Date de
la Strasbourg si de la Bruxelles; de altfel, toate băncile de date nationale mai mici din statele membre
vor fi conectate între ele. Acolo se va găsi un dosar electronic al fiecărui cetătean înregistrat, cu un
număr de cod unitar de înregistrare, asteptând să se umple cu toate datele care vor fi culese.

Să vedem acum cum se va realiza culegerea datelor.Intelegeti că urmărirea a 350 de milioane de oameni
de către o mie de indivizi este imposibilă. De aceea, pentru a se realiza acest control, numărul de cod
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unitar de înregistrare trebuie să însotească fiecare cetătean în fiecare aspect al vietii sale si în fiecare
tranzactie pe care o face, pentru a fi culese datele prin tocmai folosirea acestui număr.

Nu ni s-a spus în ce mod va fi dat acest număr fiecărui cetătean si nicăieri în cadrul acordului nu
se specifică cum se va da si unde va fi plasat. Prin urmare, de vreme ce, juridic vorbind, nu s-au angajat
în ceea ce priveste locul în care va fi pus si ce va contine, li s-a dat puterea în alb să-l pună unde doresc
si unde văd că serveste; de asemenea, li s-a dat puterea de a introduce în el orice număr codificat de
sigurantă (666) doresc. Pentru modul de aplicare al controlului, nu i-am angajat; asadar, prin urmare, am
semnat si i-am împuternicit în alb. E ridicol acum să stăm si să ascultăm pe fiecare spunându-ne că nu se
vor emite identităti electronice, sau că în ele nu va fi cuprins numărul 666, sau că nu se va folosi
sistemul E.A.N. - 13, sau orice altceva mai inventează ca să ne linistească si să ne suprime reactiile.
Esenta temei stă în faptui că am semnat deja, si nu în ceea ce spun ei sau promit cu dărnicie. (Când
cineva face un contract si-l semnează, e valabil numai ce este cuprins în scris în contractul respectiv si
numai angajamentele prevăzute de părti a fi cuprinse. Promisiunile si angajamentele în afara contractului
nu au valabilitate si nici existentă juridică. De exemplu, dacă cineva face un contract cu un antreprenor
pentru construirea unei clădiri, în acest contract vor fi cuprinse: costul, durata si termenul executiei,
terenul si planul de constructie, sistemul de plată; toate acestea sunt valabile pentru antreprerior si-l
angajează numai pe el. Modul însă în care va fi construită clădirea si mijloacele folosite, când în contract
nu există vreun angajament scris asupra lor, tin de libera alegere a antreprenorului, adică tot ce priveste
săparea temeliilor, dacă se vor folosi muncitori cu cazmale sau excavatoare,sau în ceea ce priveste
turnarea betonului, dacă amestecul se va face cu mâna sau va fi adus gata preparat în betoniere.)
Revenind însă la tema noastră, rezumând, vă atragem atentia că pentru modul de aplicare al acordului nu
s-au angajat si, prin urmare, pot da oricum numărul codificat unitar de înregistrare. De exemplu: prin
carta de identitate, prin orice cartă financiară, prin orice cartă de sănătate, sau prin orice microcip
implantat pe mână sau pe frunte.

In cadrul discutiei care a avut loc în legătură cu acordul Schengen, s-a propus ca cel mai eficient
mod de aplicare plasarea acestui număr pe mână sau pe frunte, pentru a nu exista pericolul ca, introdus
pe vreun card oarecare, fie de identitate, fie de alt fel, posesorul său să-l piardă, să-i fie furat sau să fie
falsificat. S-a hotărât ca propunerea să fie restudiată, de vreme ce toate tările ''fac greseala" anterior să
semneze si să valideze acordul Schengen. Domnul K., jurist la birourile Comisiei Europene din
Luxemburg, a spus: ''A fost discutată în cadrul acordului Schengen tema plasării acestui număr de cod
de înregistrare pe frunte sau pe mână". Si a subliniat: ''ceea ce vă spun eu acum s-a spus întocmai".

Rezumând asadar, spunem că acordul are două fete: are o latură juridică si teoretică, care e si cea
esentială, si o a doua, care e modul de aplicare a acordului. Prin latura sa juridică si teoretică, acest acord
desfiintează articolele fundamentale ale tuturor Constitutiilor europene si ,asadar, si pe cele ale
Constitutiei grecesti, care consfintesc drepturile omului si libertatea individului si a întregii societăti.
Astfel, este desfiintată notiunea de cetătean liber si sunt fabricati niste supusi controlati electronic ai unei
autorităti incontrolabile. Faptul împotriva căruia noi toti reactionăm este acela că acordul Schengen
desfiintează libertatea personală, legiferează urmărirea discretă si, prin urmare, culegerea secretă a
datelor. Discretă înseamnă să nu stie celălalt nici că-l urmăresc, nici că se culeg informatii despre el si
nici cum sunt înregistrate aceste informatii. Se instaurează notiunea de suspect pe baza unor suspiciuni
generale si vagi. Se legiferează astfel posibilitatea urmăririi si a înregistrării datelor despre indivizi
despre care se presupune că sunt predispusi în viitor să încalce legea ! Reactionăm de asemenea si
împotriva modului de aplicare a acestui acord, pentru că aduce atingere constiintei religioase a sute de
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milioane de crestini, prin întrebuintarea ca număr international de sigurantă a lui 666 si prin plasarea
codului barat folosit pentru produse pe mână sau pe frunte. Toate aceste elemente pe care le găsim în
Sfânta Scriptură ne informează că se încearcă înrobirea omului într-o măsură care n-are precedent.

Asadar, reactia împotriva însemnării si împotriva numărului este în esentă o reactie numai si
numai împotriva desfiintării libertătii. 0 abolire care are toate caracteristicile din Sfânta Scriptură si care
ne avertizează că orice altă abolire a libertătii din trecut ar păli în fata ei.

Aceste putine lucruri vi le-am spus ca să cunoastem ce ne impun si pentru ce motiv anume
reactionăm împotriva acordului Schengen.
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Din păcate, toate în epoca noastră arată că trecem printr-o perioadă de confuzie. Toate se petrec
în obscuritate si se uneltesc în întuneric. Pe lângă aceste probleme, tara noastră mai are de suportat si o
problemă de ordin juridic care, din păcate, prin faptul că nu se rezolvă ne împovărează pe zi ce trece si
ne angajează tara: prin integrarea noastră în UE, Grecia se găseste între dreptul comunitar si propria ei
Constitutie, care numai aparent sunt egale si echipotente. Incă nu ni s-a explicat care din cele două
prevalează, în cazul în care ajung să se confrunte, pentru că numai atunci când unul nu vine în
contradictie cu celălalt toate merg bine.

Astăzi constatăm că în practică Constitutia noastră e anulată atunci când vine în contradictie cu
prevederile unui acord, cum este de exemplu acordul Schengen. Prin acest acord este legiferată
culegerea si prelucrarea de date personale, fapt care vine în contradictie cu Constitutia noastră, care
stabileste: ''Respectarea si protectia valorii omului constituie obligatia de căpătâi a statului", ''Libertatea
personală este inviolabilă" (art. 5, § 3); ''Fiecare are dreptul să-si dezvolte liber personalitatea si să
participe la viata socială, politică si economică a tării... " (art. 5, § 1); ''Toti cei aflati în statul elen se
bucură de absoluta protectie a vietii, a demnitătii si a libertătii lor... " (art. 5, § 2); ''Viata particulară si
familială a individului este inviolabilă" (art. 9, § 1); ''Confidentialitatea corespondentei si a liberei
comunicării de orice fel este absolut inviolabilă... " (art. 19); ''Statul ia măsurile cuvenite pentru
asigurarea libertătii sindicale... " (art. 23, § 2). Există încă multe alte prevederi care vin în contradictie cu
cele ale acordului Schengen; vedem în practică, pe de o parte Constitutia noastră cedând, iar pe de alta
acorduri care par a fi transconstitutionale, în acord cu hotărârile ''anumitor" tribunale supreme, a căror
motivatie este următoarea: ''Dreptul comunitar izvorăste din dreptul international si, fiind primar, e mai
presus de dreptul constitutional al statelor membre". Actualul ministru al Justitiei, Evanghelos
Iannopulos, la votarea legii a spus: ''Recomandarea, directiva, înseamnă pentru Grecia Constitutie", si
''avem o Constitutie care e tocmai această recomandare. Si pe această recomandare stăm". Ministrul
însusi mărturiseste indirect că pentru Grecia Constitutia sunt deja recomandarea comunitară si acordul si
că lui suntem obligati să ne supunem de acum înainte si pe el ne vom baza. Aceasta este de fapt
problema ! Nu e cu putintă ca vreodată natiunea noastră să se sprijine pe declaratiile, oricare ar fi ele, ale
unui ministru în legătură cu o temă atât de importantă, asa cum nici un judecător nu se poate pronunta
după propria sa judecată. Chestiunea desfiintării Constitutiei este o problemă care tine de vointa
poporului grec si întrucât acest popor nu s-a pronuntat pentru asa ceva, în baza art. 93, § 4 din
Constitutia Greciei: ''Tribunalele sunt obligate să nu aplice nici o lege al cărei; continut contrazice
Constitutia"; iar în baza art. 87, § 2: i ''Judecătorii, în exercitarea atributiunilor lor, se supun numai
Constitutiei si legilor si în nici un caz nu sunt obligati a se conforma prevederilor care urmăresc
dizolvarea Constitutiei".
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Corpul nostru legislativ national trebuie să respecte si suveranitatea populară, independenta
noastră natională si Constitutia tării noastre si să nu promoveze desfiintarea ei, care ar însemna sfârsitul
autonomiei si disparitia natiunii noastre. Vrem să credem că ultimele anunturi despre revizuirea
Constitutiei si revizuirea care va urma nu au drept scop si subminarea tuturor acestor articole ale
Constitutiei prin care e consfintită suveranitatea populară si libertatea cetăteanului, drepturile omului,
suveranitatea natională si autonomia tării noastre. Dimpotrivă, sperăm că revizuirea se va face numai si
numai pentru a se delimita ''peisajul" celor două drepturi: al celui comunitar si al celui constitutional si
pentru a se arăta foarte limpede si a se legifera dorinta poporului pentru o Europă democratică compusă
din state autonome.

Din păcate, auzim că revizuirea Constitutiei, care este iminentă, are drept scop desfiintarea
principiilor ei de bază, legiferarea de acum înainte a superioritătii dreptului comunitar fată de Constitutie
si desfiintarea autonomiei populare prin transferarea tuturor puterilor centrului de la Bruxelles. Dacă noi,
ca popor, nu reactionăm, să cunoastem că de acum înainte ni se vor impune toate proiectele antigrecesti
si că nu vom mai putea face nimic, deoarece vor fi fost deja consfintite în Constitutie si prin această
revizuire. Credem că deputatii, ca reprezentanti ai poporului, cu constiinta curată vor răspunde
supunându-se articolului Constitutiei prin care se prevede: ''Libertatea si manifestarea nefalsificată a
vointei populare, ca expresie a suveranitătii populare, e garantă de toti functionarii statului care sunt
obligati s-o asigure în orice situatie".

Credem în justitia independentă si în functionarii nostri din Justitie cu constiinta curată; credem
că vor respecta art. 87, § 2 din Constitutie, care prevede: ''Judecătorii în exercitarea atributiunilor lor se
supun numai Constitutiei si legilor si în nici un caz nu sunt obligati să se conformeze prevederilor care
urmăresc dizolvarea Constitutiei", asa cum sperăm si că vor respecta si art. 93, § 4, în conformitate cu
care: ''Tribunalele sunt obligate să nu aplice nici o lege al cărei continut contrazice Constitutia".

In sfârsit nădăjduim în principalul păstrător al valorilor neamului nostru, în acest mândru popor
grec, care încă o dată, de bunăvoie, se va supune părintilor săi si Constitutiei adoptate si votate de
acestia, care în art. 120, § 4 stabileste: ''Respectarea Constitutiei atârnă de patriotismul grecilor, care au
dreptul si obligatia de a se opune prin orice mijloc oricui încearcă s-o desfiinteze prin fortă."

''Respectul fată de Constitutie si fată de legile conforme cu aceasta si devotamentul fată de patrie
si de democratie constituie obligatia fundamentală a tuturor grecilor."
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Acordul Schengen înseamnă în esentă crearea unei uriase bănci electronice de informatii în care
sunt înregistrate si se păstrează datele tuturor cetătenilor care vor participa la acord. Fără nici o rezervă,
toti mărturisesc viciul democratic al acestui acord. Dacă vrem să credem justificările plauzibile pentru
crearea acestui acord, nu trebuie însă în nici un chip să ignorăm faptul că pe baza viciului democratic,
creat intentionat, poate deveni posibilă o dictatură, care în mod clar transpare prin Sistemul de Informatii
Schengen (SIS).

Nu credem că poporul grec este atât de naiv încât să nu înteleagă ce se încearcă. Prin declaratia
(formularul) de impozitare E-9, într-o perioadă fulger, l-au chemat să declare tot ceea ce are până la
ultimul detaliu, fără a-i da timp să se gândească la ce se întâmplă, în vreme ce functionarii de la circa
financiară tineau o mână pe receptor pentru a se informa ei însisi, în timp ce cu cealaltă primeau
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declaratiile de impozitare. In acelasi moment, în Parlament se vota legea care dă dreptul celor care au
fabricat acordul Schengen să controleze ce facem, prin urmărirea tuturor datelor intime personale; în
acelasi timp se impune si codificarea tuturor prin codul barat de marcare a produselor. Trebuie să stim
cu totii că înainte de impunerea unei dictaturi se creează mai întâi o infrastructură. Cei mai cunoscuti
dictatori au avut grijă să pună sub control totul, pentru a putea reprima orice reactie de după declararea
dictaturii. Preacuviosul Paisie, în foarte importanta sa foaie pe care a împărtit-o tuturor în 1987, a scris
limpede că: ''în spatele sistemului perfect al Ťcard-ului de deservireť si de sigurantă, realizat prin
computer, se ascunde o dictatură universală, se ascunde robia Antihristului (Apocalipsa 13, 16)".

Dacă nu ne dăm seama totusi acum ce va să vină în curând, peste putin timp si să vrem nu va mai
exista posibilitatea de a protesta.

Cercurile obscure, care instalează infrastructura acestei dictaturi mondiale, încearcă să determine
popoarele să semneze si să valideze acordul Schengen, mai înainte de a întelege cum actionează sistemul,
pentru că atunci când vor întelege, cu sigurantă nu le va plăcea; dar, pe de altă parte, aceste popoare nu
se vor mai putea opune. Astfel, cu orice sacrificiu, încearcă să forteze guvernele să accepte si să valideze
documentele lor în cadrul cărora mai apoi să se miste. Aceste documente le dau puterea si să urmărească
cetătenii, si să reprime orice reactie, si să emită identitătile electronice, dar si să mute de acum înainte
numărul codificat unitar personal de pe cartea de identitate pe mână sau pe frunte.

Infrastructura dictaturii mondiale, de care se vorbeste în capitolul 13 al Apocalipsei, se
construieste cu o exactitate matematică si e promovată într-un ritm foarte rapid. Din partea vointei
politice, pare că deja a devenit fapt împlinit. Evolutia tehnologiei computerelor ''a sosit la timp", dând si
din punct de vedere tehnologic posibilitatea urmăririi la nivel mondial. Numărul unitar codificat barat de
marcare a produselor prin care si în care sunt înregistrate informatiile este deja o realitate. Numărul
international codificat de recunoastere si de sigurantă, care este încorporat în acesta, este numărul
concret al Apocalipsei, 666, fără nici o îndoială sau dezmintire din partea conducătorilor. Iar ''ca să pună
semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra si vinde, decât numai cel
ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei" (Apocalipsa 13, 16-17), este deja o
chestiune de timp, pentru că foarte putin a mai rămas până la realizare. Deja (însemnarea) se pune la cale
sistematic. Tinem în mâini tăieturi din ziare si materiale publicitare ale băncilor care propun
întrebuintarea palmei pentru depunerea si scoaterea banilor.
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Unii nu au înteles cum vor fi culese si înregistrate datele lor personale si cred că vor exista
anumiti oameni care-i vor urmări prin vechiul sistem traditional; de aceea vom spune două cuvinte si
despre noul sistem economic mondial care încet, încet se impune si creează societatea fără bani. Scopul
celor care îl promovează este acela de a înlocui banii lichizi cu un număr codificat. Vor să dea fiecărui
om un număr de cod unitar, unic în lume, pe care să nu-l mai aibă un al doilea om de pe pământ. Acest
număr de cod se va da în, primul stadiu pe un card sau pe o carte de identitate electronică si treptat se va
transfera pe mână sau pe frunte. La scurtă vreme se va interzice circulatia banilor sub formă de numerar
si cel care va arăta si folosi bani lichizi va fi pedepsit, si acest lucru cu pretextul că vor dori să controleze
operatiunile ilegale. In acelasi timp însă, vor controla orice tranzactie.

Asadar sistemul va functiona după cum urmează: orice tranzactie economică pe care o va face
cineva se va face pe baza numărului unitar codificat al cărtii sale de identitate sau al microcipului de pe
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mână sau de pe frunte si numai electronic. Să luăm un exemplu: domnul Dimitrios Karandinos lucrează
într-o întreprindere. Când trebuie să fie plătit la sfârsitul lunii, banii i se transferă din contul sefului său
în contul său personal, iar contul său are numărul de cod 5201578349, care este numărul său de cod
personal. Deci i se transferă suma de 300.000 de drahme care este salariul lui. In ziua următoare, domnul
Karandinos verifică dacă a fost transferat în codul lui suma corespunzătoare salariului si constată că,
într-adevăr, suma a fost depusă. Stiind că are acesti bani în cont face diferite operatiuni, întotdeauna
electronic si scăzând fiecare sumă din codul său; adică se transferă pe cale electronică, la fiecare
operatiune, suma respectivă din codul său personal în codul celui cu care face tranzactia. Codurile, când
au loc operatiunile bănesti'' sunt conectate cu banca prin intermediul masinilor electronice on line si
astfel e înregistrată fiecare schimbare pe care o prezintă fiecare număr de cod, pentru a fi dată apoi
socoteală posesorului în modul cel mai detaliat, dar în acelasi timp si pentru a fi date informatii exacte
diferitelor servicii care le cer. Să vedem asadar cum e inregistrată în computerul Băncii Nationale de
informatii miscarea dintr-o zi a unui număr de cod:

BANCA NATIONALĂ DE INFORMATII
Fisa strict secretă de observatie zilnică
18 martie 1998

număr de cod personal 5201578349

subiectul: Karandinos Dimitrios
vârsta: 40 de ani
domiciliul: Kerasoundos, 167/Z, Kalamaria, Salonicul de Sud
ocupatia: contabil la Societatea Alfa
situatie familială: căsătorit si tată al unui copil... (si în continuare celelalte date personale înregistrate)

Culegerea datelor din 18 martie 1998

05.45 am
A pus benzina Shell de 10.000 de drahme la benzinăria M.Botsari 28.
07.15 am
A telefonat la 222777, apel de o unitate - 20 de drahme.
07.17 am
A telefonat la 355872, apel de o unitate - 20 de drahme.
07.35 am
A cumpărat o plăcintă cu spanac de 300 de drahme si o cafea de 120 de drahme de la cafeneaua ''To
Steki" de pe calea Egnatia 118.
10.40 am
A cumpărat un bilet de avion pentru Atena de la agentia ANGELA, pentru zborul 925 de la ora 09.00
pm.
02.30 pm
A luat masa de prânz la restaurantul ''Nisiotiko" din strada Smimis 157. A mâncat: calamari prăjiti -
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1800 de drahme; legume - 300 de drahme; pâine -100 de drahme. A consumat 1 litru de vin ''O Inos" -
alb sec - 750 de drahme.
05.30 pm
A cumpărat: ziarul ''Alithia" (Adevărul) - 200 de drahme si revista ''Ethikos Agonas" (Lupta Natională) -
1.OOO de drahme.
06.00 pm
A telefonat la 018557672. Durata apelului 7 minute 620 de drahme. Costul convorbirii 620 drahme.
06.15 pm
A cumpărat un whisky în cofetăria ''Kerkini" din strada Tsimiski 43 - 900 de drahme.
06.55 pm
A cumpărat de la magazinul ''Lila", din strada Aghias Sofias 19, o salopetă pentru bebelus în vârstă de
până la patru luni - 7.500 de drahme
08.40 pm
A cumpărat de la magazinul ''Ellas", care se află la aeroportul ''Macedonia" din Salonic: o ciocolată
dietetică - 300 de drahme, un pachet de tigări GOLD - 550 de drahme.
10.30 pm
A plătit 2.500 de drahme taxiului cu numărul AB 3583.

Urmărirea zilnică terminată

Prelucrarea zilnică a datelor pe computerul
Băncii de informatii

A cumpărat astăzi benzină de 10.000 de drahme. Luna aceasta a cumpărat în total benzină de 50.000 de
drahme Preferă benzina Shell. Evident, în afară de faptul că merge la serviciu, care se găseste la o
distantă de 20 de kilometri de locuinta sa, trebuie să meargă si în altă parte. A cumpărat benzina la ora
05.45 am. Programul său de lucru începe la 08. 30 AM. Sigur a plecat atât de devreme de acasă pentru a
merge în altă parte. Din datele anterioare s-a înregistrat că în jurul orei 07.00 AM a cumpărat anu mite
cărti crestine de la standul Bisericii Sfintilor Arhangheli. Se pare că în aceste aproape 2 ore merge la
biserică. Este crestin si participă la liturghii.

Vedem că între serviciu si intervalul de două ore, totdeauna în jurul orei 07.35 AM cumpără de
la un anumit local ''To Steki", plăcintă cu spanac si cafea. Acest local se găseste aproape de Biserica
Sfintiior Arhangheli, lucru care confirmă datele.

Telefonul cu numărul 222777, la care a telefonat la ora 07.15 AM apartine deputatului PA.SO.K. , C. B. ,
un om cunoscut pentru pozitiile lui filo-bisericesti si pentru atitudinea lui împotriva acordului Schengen.
In trecut a fost provocator de reactii împotriva acordului, a tulburat profund multă lume prin ce-a scris si
este considerat periculos pentru siguranta natională.

Telefonul 355872 pe care l-a dat la ora 07.17 AM apartine d-nei Maria Kalogheropoulou, mama
ieromonahului atonit Atanasios, cunoscut pentru ideile sale antieuropene si împotriva acordului
Schengen si autorul multor cărti pe această temă, prin care în trecut a nelinistit multă lume. Este
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considerat de asemenea periculos si s-a hotărât să fie pus sub urmărire discretă, fiindcă există bănuiala
că poate vorbi din nou în viitor si nelinisti lumea.

Aceste două telefoane creează bănuieli întemeiate că Dimitrios Karandinos colaborează cu
elemente subversive si este considerat suspect pentru că este periculos pentru siguranta natională. Se
impune să fie pus sub urmărire discretă.

Până acum, în cursul acestui an, a făcut trei călătorii la Atena. Slujba lui nu le justifică. In mod
evident merge pentru afaceri personale si pentru întâlniri. Intotdeauna pleacă vineri seara, ceea ce
înseamnă că se foloseste de week-end si nu vrea să-si ia zi liberă de la slujbă; evident o face pentru a nu
i se cunoaste preocupările.

Din prânzul său, se vede că totdeauna miercurea si vinerea mănâncă de post. Acest lucru
confirmă faptul că este un crestin practicant si că urmează tipicul Bisericii. Are o anumită pasiune pentru
vin. La fiecare prânz consumă aproximativ un litru si e periculos la conducere, de vreme ce conduce
aproape întotdeauna după ce a luat prânzul si după ce a băut. Când se va face control rutier, se
recomandă a fi supus testului de alcool.

Este cititor constant al ziarului ''Adevărul" si al revistei ''Lupta natională", revistă cunoscută că
serveste numai interesele nationale si că e orientată spre Biserică. A fost caracterizată drept revistă cu
continut nationalist, care apără pozitiile ortodoxe. Combate orice idee transnatională si transferul
puterilor, lucru care ne-a creat în trecut multe greutăti. Redactorii si editorii ei se află sub urmărire
discretă.

Din acestea rezultă concluzia mai sus mentionată si se adeveresc bănuielile că e vorba de un om
predispus să reactioneze, căruia îi place să fie informat de persoane care au un trecut nationalist încărcat.

Telefonul cu numărul 018557672 apartine ziaristului Grosiadis Konstantinos, redactor la ziarul
''Adevărul". Este cunoscut pentru libertatea cu care vorbeste si pentru manifestările sale împotriva
acordului Schengen. Este antieuropean si apără numai interesele tării sale, combătând întotdeauna
puterea noastră transanatională. De aceea e supravegheat discret prin S.I.S. (Sistemul de Informatii
Schengen). E suspectat că incită tinerii să reactioneze impotriva noastră. In ultimul timp are o fetită
pentru care se pare că a cumpărat Karandinos salopeta de bebelus. Banii pe care Karandinos i-a plătit
pentru taxi - 2.500 de drahme sunt o dovadă în plus că aceea îi era destinatia pentru că atât înregistreazâ
taxiul de la aeroport si până în Kifisia, unde locuieste Grosiadis. De asemenea putem culege informatii si
de la soferul taxiului - fiindcă avem codul său - ca să aflăm locul exact unde l-a lăsat.

P. S. Mâine dimineată, la prima operatiune pe care o va face, se va constata dacă se află cu
adevărat în zona respectivă.

Aici se încheie prelucrarea zilnică a datelor computerului

Toate adresele, telefoanele si numele mentionate mai sus sunt fictive. Le-am folosit numai ca un
exemplu, spre a vă informa cum se vor culege zilnic - pe baza numărului nostru de cod - toate
informatiile, chiar si cele care privesc viata noastră intimă.
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Firesc, toti cei care cunosc tehnologia computerelor au în vedere faptul că în numărul de cod al
fiecărui om există posibilitatea de a fi înregistrate multe pagini electronice, despre toate subiectele care
ne privesc. De exemplu, oricine poate merge la numărul nostru de cod la arhiva ''Sănătate". Acolo, pe
ecranul computerului se poate vedea tot istoricul sănătătii noastre, din momentul nasterii: ce boli am
avut, grupa de sânge, ADN-ul, afectiunile cronice de care am suferit, când si câte internări în spital am
avut, din ce motiv si câte zile am stat în spital, ce medic ne-a tratat, ce medicamente luăm si orice poate
avea legătură cu sănătatea noastră.

Dacă, de exemplu circa financiară merge la arhiva ''finante" la sfârsitul fiecărui an, centralizând
toate tranzactiile noastre economice va face singură declaratia noastră de impozitare si ne-o va trimite
numai pentru a o semna sau pur si simplu ne va cere impozitul pe care trebuie să-l plătim. Bineînteles,
cu ajutorul computerului se va compara situatia noastră economică cu aceea din anul precedent. De
asemenea, va exista posibilitatea de a se verifica dacă ceea ce cheltuim este proportional cu ceea ce
încasăm.

Acelasi lucru este valabil si pentru diferite alte subiecte, pe care nu le vom dezvolta aici. Vor
exista suficiente arhive în codul nostru încât să poată fi înregistrate datele privind orice activitate si orice
latură a vietii noastre personale, care va deveni transparentă. De peste tot se vor culege elemente care
vor fi înregistrate în codul nostru personal la Banca Natională Centrală de Informatii, de unde se vor
vărsa către Banca Europeană de Date.

In general, si deja ati ajuns la o concluzie, este desfiintată chiar si porunca Domnului care spune
că nu trebuie să stie stânga ce face dreapta (Matei 6, 3). Toate vor deveni cunoscute autoritătii care va
oferi produsul culegerii datelor acolo unde va considera.

In acelasi timp, este instaurat sistemul mondial de control cu ajutorul sistemului mondial de
localizare prin intermediul satelitilor etc. Codul acesta va fi plasat sub formă de microcip pe masini, pe
animale, pe oameni, pentru a fi localizati imediat, în orice colt al pământului ne-am găsi.

Asadar, oricine nu închide ochii vede că ne aflăm cu putin înainte de desfiintarea libertătii
omului si că deja prinde carne si oase sistemul unei tehnologii avansate cu toate caracteristicile arătate în
capitolul 13 din Apocalipsă. Sistemul acesta va exercita un control international "nimeni să nu poată
cumpăra sau vinde , decât numai cel ce are semnul, numele fiarei sau "numărul numelui fiarei"
(Apocalipsa 13, 17). Vă puteti închipui ce îngrozitoare exterminare am fi îndurat dacă în trecut dictatori
asemenea lui Hitler ar fi avut în mâinile lor o tehnologie de o asemenea formă, încât să ne controleze
fiecare operatiune si să ne localizeze în orice moment oriunde ne-am afla pe planetă ?

�#�1 ��"� ��$#�G 6� �� �$�/��� �1 !1 ��! H
Unii spun cu naivitate impregnată mai degrabă cu lasitate. ''Pe mine nu mă deranjează să vadă tot ce

fac pentru că sunt curat si nu mă tem" ! Noi suntem de acord cu ei că sunt curati. Lucrul de care ne
temem însă este acesta: ce e va întâmpla dacă sistemul ajunge pe mâna vreunuia murdar, care îi urăste
pe cei curati ? Ce se întâmplă atunci ? Când va dori să-i extermine pe cei curati, ce posibilitate vor mai
avea ei să-si ceară dreptatea si unde se vor refugia ca s-o găsească? Nici nu mai stim câti împărati în
trecut având puterea în mâinile lor, i-au persecutat numai pe cei curati si sfinti si de mâna lor au murit ca
martiri milioane de nevinovati si sfinti. Chiar la timp ne-a venit un articoldin ziarul Ultimele stiri"
(vineri 16 mai 1997), pe care îl anexăm alături asa cum este.
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Noi, privind inventarea cutitului, nu ne multumim să-l lăudăm formal, spunând că putem datorită
lui să tăiem mai usor pâinea, ci ca niste oameni care gândesc cu luciditate vrem să excludem prin lege
reaua lui întrebuintare. Iar legea este simplă si se poate exprima în două cuvinte: ''Se interzice culegerea
si prelucrarea datelor cu caracter personal si se impune respectarea prevederilor fundamentale care
privesc si care consfintesc libertatea personală a fiecărui cetătean în parte".

�"��1 4?�"�$�G )0 !#� )''C7
Israelul vrea să caracterizeze drept infractiune penală detinerea Noului Testament

Tulburati si nelinistiti sunt crestinii de un proiect de lege propus de Israel, prin care, asa cum ei se
tem si denuntă, detinerea Noului Testament va deveni infractiune penală, care se va pedepsi cu
închisoare de un an. Această nouă lege propusă constituie o prelungire a legislatiei în vigoare împotriva
prozelitismului si este în studiu la comisia legislativă a Knesetului (Parlamentul Israelului). Clarence
Wagner, un bun crestin care trăieste în Ierusalim si care este membru al organizatiei religioase ''Punti
pentru Pace", declară: ''Proiectul de lege va face ilegale textele care pot fi considerate unelte ale
prozelitismului; faptul de a avea acasă la mine Noul Testament poate fi interpretat de anumite cercuri
drept o intentie a mea de a converti evreii. Asemenea legi constituie o amenintare pentru statul evreu si
pentru democratie".

Crestinii asteaptă reactia Camerei împotriva acestui proiect de lege, chiar dacă nu ignoră faptul
că partidele religioase si-au sporit puterea în Kneset după ultimele alegeri si că dispun acum de 23 de
locuri, având posibilitatea să formeze sau să dizolve orice guvern de coalitie.

� �1 !#$� � "����"��
1. Extinderea acestei noi tehnologii electronice va avea ca primă urmare reducerea locurilor de

muncă în asemenea grad încât e greu în această clipă să se prevadă cu câ la sută. Atunci când, de
exemplu, Ministerul Finantelor va avea pe computer toate operatiunile si toate datele noastre financiare,
vă puteti da seama câte mii de functionari din serviciul de Finante vor rămâne pe drumuri, fără slujbe?
Când pasajele pentru autovehicule vor deveni electronice si plata se va face automat prin cod, întelegeti
câti functionari vor merge acasă ? Când tranzactiile se vor perfecta automat, vă dati seama câti
functionari de la bancă vor fi de prisos ? Deja am intrat în procesul de fuzionare a băncilor care într-un
sfârsit, din cauza faptului că nu vor mai circula bani lichizi, vor fi înlocuite de Banca de Informatii. Vă
puteti închipui la ce procent de somaj vom ajunge ? In numele ''interesului public", cel mai mare procent
de cetăteni se va găsi pe drumuri si toti banii vor fi adunati de trei sau patru întreprinderi multinationale
electronice care instalează toată această infrastructură a controlului mondial. Sigur că atunci nu vor mai
exista posibilităti de a protesta, pentru că imediat vom fi acuzati de tulburarea ordinii publice. Vor cere
urmărirea noastră penală si observarea discretă.

2. Vă puteti închipui câtă radiatie va primi întreaga noastră planetă, când toate sunt programate
să functioneze electronic ? Va exista o planificare prin care toate vor fi conectate la sateliti care în
fiecare secundă vor trimite uriase cantităti de radiatie pe pământ. Toti cei care folosesc scanerele si cei
care vor face tranzactii vor fi si mai mult radiati. Deja până în anul 2000 specialistii se pronuntă că unul
din doi indivizi va fi afectat de cancer. Ne întrebăm atunci: am înnebunit ? Din păcate, chiar si
organizatiile care luptă împotriva distrugerii mediului se interesează de atâtea si atâtea teme si nu se
ocupă de acest pericol mondial pe care-l reprezintă radiatia. Incotro mergem când specialistii ne
avertizează că ne vatămă serios sănătatea chiar si telefoanele mobile, antenele, telecomanda cu care
deschidem televizorul ? Vă puteti închipui ce va fi peste putin timp, când vom primi atâta radiatie, de
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peste tot ? Nu vom discuta aici alte nenumărate urmări nefaste pe care le vom suporta din cauza
tehnologiei electronice, lăsându-l pe fiecare să gândească singur si să judece ce este mai avantajos.

���"��� �

Ca să rezumăm, vă reamintim că esenta temei care ne determină să reactionăm este faptul că a
fost legiferată deja desfiintarea libertătii personale si a vietii particulare a omului de dragul interesului
public, lucru nepermis într-o societate guvernată de legi drepte si într-un stat democratic. Niciodată si
pentru absolut nici un motiv nu va fi cu putintă să fie desfiintat bunul inalienabil al libertătii. Multi ne
concentrăm atentia asupra problemei, nu a legiferării acestui fapt criminal care anulează libertatea
persoanei umane, ci asupra modului concret de aplicare a legii. Aici însă trebuie să fim din nou atenti
pentru că toti ne concentrăm interesul asupra cărtilor de identitate, în timp ce ei, si repet acest lucru, nu
s-au angajat încă în ce fel vor da codul unic cetătenilor. Poate prin cartea de identitate, poate printr-un
microcip implantat pe mână sau pe frunte, poate prin cartea de identitate fiscală, pentru a-i obliga pe toti
grecii, poate prin cartea de sănătate sau prin orice alt card care totusi va fi electronic, pentru a fi posibil
controlul deplin al individului în tranzactiile pe care le face prin intermediul codului său unitar personal.
Repetăm: vor încerca cu orice chip să ni-l impună. Ca să constientizăm pe deplin ce se întâmplă, să ne
reprezentăm mai clar acest subiect: cum se stie, sufletul este superior trupului si când iese, trupul moare.
Aici, în cazul nostru, locul sufletului îl are legiferarea urmăririi electronice a tuturor cetătenilor. Corpul
este modul de aplicare a legii în cauză. Dacă ne ocupăm de trup, lovim în vânt, dacă însă ne ocupăm de
suflet, atunci n-o să mai avem probleme nici cu trupul. Asadar, toti împreună să reactionăm, făcând
cunoscut tuturor factorilor responsabili că nu acceptăm: 1. Legea 2472 / 1997 pentru culegerea si
prelucrarea datelor cu caracter personal, si 2. Acordul Schengen. Subliniem în acelasi timp că, de vreme
ce nu s-au angajat asupra modului în care vor da acest număr de cod de înregistrare, este posibil să nu
folosească în prima fază nici codul barat (bar code) nici sistemele U.P.C si E.A.N-13 si nici numărul 666.
Până să dea fiecărui cetătean numărul unitar de cod de înregistrare si să-si împlinească scopul (adică
centralizarea în el si prelucrarea în orice fel a tuturor datelor personale si de alt fel), acest număr poate
încăpea pentru început chiar si pe un simplu card neelectronic pentru a fi treptat, transferat pe un card
electronic de orice formă sau pe un microcip pe care îl vor alege la sfârsit. Să nu avem liniste si să
cădem victime ale diversiunii, pentru că atunci când ei promit că nu ''vă vom da nici carte de identitate si
că nu va exista nici bar code cu numărul 666", atunci vor încerca să ne acuze pe noi toti care protestăm
că ne nelinistim pentru nimic. Trebuie să ne focalizăm toată atentia asupra rădăcinii problemei, care
constă în legile mai sus pomenite, si asupra modului de aplicare al acestora prin numărul unitar de cod
de înregistrare, si nu asupra formei în care ni se va da acest număr. Daca nu suntem atenti vom întelege
putin mai târziu că am fost amarnic înselati.

Celor putini, care vor să impună ''de zor" acest număr poporului grec, dacă le place atât de mult,
le spunem că granitele sunt deja deschise; să se ducă în orice tară, va accepta, si ei să trăiască bine si
noi... si mai bine !

���"�# 5$ /��!�� ���� 6��A��"�#$�# ��/�$�1��� " #��$� �� #���5�#$�# 6� /�"1? �� 6�" 5#$��#
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Asa cum s-a profetit cu exactitate că acela care îl va trăda pe Hristos va cere în schimb o sumă
anumită de 30 de arginti si cum profetia s-a împlinit literă cu literă si nici un argint n-a lipsit, tot asa s-a
profetit că într-un anumit moment se va impune pe pământ un asemenea sistem economic încât pentru a
putea face schimburi, pentru a putea vinde sau cumpăra sau lucra cu banii, va trebui să primesti un semn
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gravat pe mână sau pe frunte, care va avea si un element în plus: va avea asupra sa numărul numelui
Antihristului, care este 666.

Aici e nevoie de putină atentie pentru a întelege cum trebuie să întâmpinăm această problemă.
Când, pe timpul Domnului nostru Iisus Hristos, cineva mergea să cumpere o haină si îi cereau treizeci de
arginti, nu lega acest lucru de profetie, pentru că cei 30 de arginti din profetie erau legati direct de
trădarea lui Mesia si nu de cumpărarea unei haine, de vreun împrumut sau de orice altceva. Insă ceea ce
profetia denunta nu era folosirea numărului de 30 de arginti, ci actul în sine al trădării, care a făcut să fie
inacceptabili anumiti arginti. Chiar si arhiereii care au acceptat trădarea ''luând banii, au zis: Nu se
cuvine să-i punem în vistieria templului, deoarece sunt pret de sânge; si tinând ei sfat, au cumpărat cu ei
Tarina Olarului, pentru îngroparea străinilor. Pentru aceasta s-a numit tarina aceea Tarina Sângelui, până
în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul, care zice: Si au luat cei treizeci
de arginti, pretul celui pretuit, pe care l-au pretuit fiii lui Israel, si i-au dat pe Tarina Olarului, după cum
mi-a spus mie Domnul" (Matei 27, 6-10).

Acelasi lucru se întâmplă si astăzi. Noi nu avem nimic cu numărul 666. Dacă, de exemplu,
cumpărăm alimente de la băcănie si bonul pe care ni-l dă băcanul arată 666 de drahme, lucrul acesta nu
deranjează. Dacă numărul camerei pe care o primim la hotel este 666, din nou nu ne deranjează. De
asemenea, nu ne deranjează nici dacă numărul automobilului pe care îl cumpărăm cuprinde în el
numărul 666 (de exemplu 666733). Intâlnirea noastră întâmplătoare cu numărul acesta nu are absolut
nici o importantă pentru noi si-l acceptăm fără ezitare, chiar dacă unii frati ai nostri, dintr-o
hipersensibilitate si cucernicie, nu vor să-l să vadă nicăieri în viata lor personală, lucru care e problema
lor personală, si nu cred că cineva poate să-i judece pentru această bună atitudine a lor. Omenirea
întreagă n-a avut nici o problemă cu numărul 666, oriunde l-a întâlnit, până în deceniul sapte. Atunci a
apărut în America pentru prima dată si a început să fie pus în aplicare un sistem economic bazat pe
folosirea unei cartele ele ctronice. Pe fiecare cartelă exista un număr de cod al fiecărui posesor, număr
scris cu o nouă unitate de măsură si un nou mod de calculare, pe care-s vom explica mai departe. Cu
surprindere au văzut atunci toti că în interiorul numărului de cod al fiecărei persoane era cuprins
numărul 666; si, bineînteles, companiile comerciale au lansat peste tot ideea că acest număr ar anunta o
nouă epocă care va veni. Reactiile au fost puternice si companiile comerciale au suportat pierderi
economice uriase, din cauza boicotării produselor lor de către credinciosi. De atunci au început
sistematic să ascundă adevărul. Repetăm că noi nu avem nimic împotriva numărului 666 în sine.
Repetăm că nu-l respingem dintr-o ''bizarerie", că nu ne temem si că nu ne poate face vreun rău. Esenta
problemei nu este numărul 666, fiindcă acest număr este numai o caracteristică care ne e dată pentru a
ne da seama că profetia se va împlini Sfântul Ioan Teologul a pus în puzzle-ul profetiilor încă trei piese
pentru a ne fi mai usor si mai les ne să recunoastem ''vremurile". Prima piesă este faptul că la un
moment dat cineva va impune un sistem de schimb controlat la nivel mondial si nimeni nu va mai fi
liber să vândă sau să cumpere dacă nu-l va accepta. Al doilea element de recunoastere este faptul că
acest sistem economic va cere ca cei care doresc să facă tranzactii financiare să accepte pe mâna lor
dreaptă sau pe frunte un semn. A treia caracteristică este faptul că în acest semn va fi cuprins numărul
666, care însă nu este plasat ca un număr întâmplător, fără a avea nici o importantă, ci, asa cum ne
explică Sfântul Ioan, ca un număr al omului Antihrist. Aceasta deoarece adunarea cifrelor cărora le
corespund literele numelui său va da ca rezultat numărul 666. Aici trebuie să facem o distinctie: numărul
acesta pe cartea noastră de identitate pe mâna sau pe fruntea noastră nu e numai o simplă cifră 666 pe
care o întâlnim în camera unui hotel; de la început a fost legiferat ca un număr nefast atunci când e
corelat cu cele spuse mai sus, pentru c ă e redus la persoana Antihristului. Ca să fim mai bine întelesi, vă
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dăm si următorul exemplu: în cartea noastră de identitate avem un număr general care ne-a fost dat: O
445566. Acest număr corespunde persoanei noastre. In cartea noastră de identitate se arată că suntem
cetăteni greci, lucru confirmat de stampila de pe cartea de identitate, stampilă pe care scrie: Republica
Elenă. Ea este simbolul statului nostru. Vedem asadar că stampila aceasta simplă în tus nu este un
oarecare semn albastru pe o hârtie si, de asemenea, că nu are valoarea limitată a stampilei vreunei
asociatii, de exemplu, ci că pe ea scrie ''Republica Elenă". Dacă se află pe cartea noastră de identitate,
dobândeste un rol foarte important, de vreme ce înainte de toate confirmă însăsi identitatea noastră si
automat ne recunoaste ca cetăteni greci; de aici rezultă că ne bucurăm de anumite drepturi si că în
acelasi timp suntem obligati să ne supunem legilor statului. Vedem asadar că această simplă stampilă în
tus certifică cele de mai sus si ne face datori fată de legile statului pe care, dacă nu le respectăm, va
trebui să suportăm consecintele de rigoare. Să revenim acum la celălalt sistem, adică la semn (codul
barat pe care-l dau si numărul unitar de cod de înregistrare). Il dau pentru ca oricine să fie caracterizat
(marcat) de acesta si pentru a putea fi recunoscut prin el. Plasarea numărului 666, asa cum am spus mai
sus, este emblema Antihristului. Când se va pune, va avea puterea pe care o are si emblema statului,
pentru că face cunoscut faptul că posesorul său acceptă faptul că este un supus, un rob al Antihristului
căruia-i datorează, ca si Statului, supunere. Ceea ce reprosăm nu este atât numărul, semnul, etc., ci însăsi
acceptarea în sine de bunăvoie din partea noastră a acestei supuneri, care s-a stabilit să se înfăptuiască
cum am spus mai înainte (semnul, numele fiarei etc.). Prin toate acestea vrem să subliniem că nu ne
împotrivim unui număr oarecare, ci unui sistem concret care ne desfiintează libertatea personală si care
ne fortează să ne supunem lui, sistem care se exprimă printr-un anumit număr.

Credem că până acum ne-am făcut destul de bine întelesi în ceea ce priveste relatia noastră cu
numărul respectiv. Unii însă, pentru că vor să promoveze sistemul de care vorbim, evită sistematic să
mărturisească public si deschis plasarea acestui număr, pentru că vor avea de suportat mari pierderi
economice. Dar în timp ce nu mărturisesc, nici unul dintre ei nu neagă totusi si nu dezminte. Ba,
dimpotrivă, cei mai putin vicleni dintre ei spun că este un simplu număr de cod international prin
intermediul căruia computerele au fost reglate să functioneze si pe care nu pot ei însisi să-l schimbe.
De vreme ce unii frati ai nostri n-au înteles cum este cuprins acest număr, anexăm aici un studiu
stiintific din care se pot informa toti cei care o doresc. Studiul n-a fost făcut de un singur specialist în
electronică, ci s-a realizat prin colaborarea foarte multor savanti electronisti din toată Grecia si din
străinătate: profesori, ingineri electricieni specializati în mijlocele de citire optică, specialisti
programatori si, în general, oameni de specialitate. Caracteristic este faptul că printre cei cărora ne-am
adresat nu am găsit nici unul care să aibă o părere diferită si să nege existenta celor trei de 6 în sistemul
UPC, dar si EAN-13. Bineinteles, poate unii nu vor întelege studiul prea bine datorită faptului că e
specializat. Totusi, cei care s-au ocupat cât de cât cu această problemă vor întelege.

Incheind acest prolog, dorim să reamintim dragostei dumneavoastră că nu ne împotrivim numai
numărului ci esentei problemei, care este abolirea libertătii noastre si acceptarea de bunăvoie a unui
sistem care ne privează de libertate, sistem care acum se construieste si care în forma sa finală va implini
toate caracteristicile profetiei Sfântului Ioan Teologul din cap. 13 al Apocalipsei si care treptat, treptat se
dezvăluie prin evenimentele mondiale.
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�LAD, Mircea, Apocalipsa 13. Sfârşitul libertăţii umane, Ed a II-a, Ed. Axioma Edit,
Bucureşti, 1999.
Cu ce preţ, Editată de Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni, 2009.

BROŞURI, PLIANTE, REVISTE, ZIARE...
Introducerea actelor de identitate cu cip în România: mijloc de îngrădire a vieţii
personale şi a libertăţii religioase (lucrare tip broşură, realizată de un grup de cercetători
români)
Colecţia GG	 "�� $�� 
A���#� #� � !3"���[[G %&&0(%&&',
Revista �$��#  $� 6 �1, ianuarie-mai 2009.
Revista � ��, nr.71-72/2009.
Cotidianul 	 "�� $�� 6� ���#?#, august 2008-aprilie 2009.
Cotidianul 
/�����?, Suceava, februarie 2009.
Cotidianul �6�?1$�� 6� �#$1, februarie 2009.
Pliantul GGPaşi grăbiţi spre o dictatură globală[[ (’’Suntem cu ochii pe voi!’’)
�" �"�6����, august 1997 (material de pe inernet)
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Puteţi consulta unele lucrări ale autorului, prezentate mai jos şi comentariile altor
autori pe Internet, accesând pe Google.ro sau Google.Romania:

scribd.com radu iacoboaie
$#6��#� / #�� şi �#� / #��$#6�

saccsiv, natiunea.ro, Monitorul de Suceava ș.a.

 �� � ���+	��� �� �
	+���H
Un proces al comunismului, globalizării
şi materialismului societăţii de consum[[

4? ��! 5�/���#�G �6, ��!G �6,� 2" %&&* �� �6, # ��(#G �#��G %&&-7

 ���� � L
� �� �������� �	�����H
���#?#G %&&C 4#"� � F��7

 OFENSIVA MASONERIEI ŞI ÎMPOTRIVA ORTODOXIEI
Un răspuns creştin-ortodox la provocările globalizării contemporane

���#?#G %&&C 4#"� � F�� 2" 5#�$� ? ��!�7

�, L��P� 
��
�
�Q�G 	�������P�(�
�� ������ �� B���
G �� L���� Q� ���+��

(Invazia neoprotestantismului. Dictatura mascată a Uniunii Europene – o nouă probă de
credinţă pentru ţările ortodoxe. Naţionalismul în spiritul adevărului)

��, T���L� ����������� ��P�
�����
��� ����
��� �����.�����

(Confruntarea Masoneriei cu Mişcarea Legionară. Reabilitarea adevărului)

���, 
L����� 	��������	����
�	�
����� �������
� Q� L�	�����

(Masoneria mondială şi subminarea creştinismului prin teoriile evoluţioniste
sau filosofia lui Antihrist. Despre manipularea opiniei publice

şi tinerilor prin televiziune şi internet)

��, �� ����	 ������ 
��
�
S���
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(Apărarea identităţii naţionale şi spirituale. Modele de patriotism. Redescoperirea
valorilor creştine şi naţionale)

 �����P� �	�
����� ������� ������
�����
���#?#G %&&' 4#"� � F��7

 �� �� ���.��� �
���	���� ���	���	�� Q� 	�
�����
���#?#G %&)) 4#"� � F��7

 ��	�������	�
� ��
�
�����
�
������� ��� ��
.��������H

(Dincolo de aşa-zisele «valori» ale civilizaţiei moderne, dincolo de publicitatea ispititoare
şi agresivă, dincolo de afirmarea erotismului, violenţei şi perversiunilor ş.a.m.d., se

ascunde vrăjmaşul lui Dumnezeu – satanismul)
���#?#G %&)) 4#"� � F��7

������� ���.
���� ��� 	�
������
�������G %&)D 4? ��! 6� #$��� ��7

�������� ����� 	�
��
Adevărata faţă a masoneriei.

Despre cei ce urăsc de moarte creştinismul (ortodoxia)
�������G %&)D 4��"��<# #$��� ��� $ #�� $����7

  C ������� ����� �
	+��
�������G %&)D 4#"� � F�� �� � !�"�#$��7

 � L
� 	�
� ���S����� �
�� ����H
����U��G %&)* 4#"� � F�� U� � !�"�#$��7

 �����P� �	�
����� ������� ������
�����
����U��G %&)* 4#"� � F�� $�?�<���1 U� #61�F��17

	�
����� ( 
���������� ������
�� ������������
����U��G %&)* 4#"� � F�� $�?�<���1 U� #61�F��17

 ��	��� 	���������� �����������
����U��G %&)* 4? ��! 6� #$��� �� 5�/���#��7
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Puteţi cunoaşte frumuseţile ortodoxiei şi Adevărul, accesând pe google.ro sau google Romania,
site-uri și cuvinte precum:

Sfintii Inchisorilor, Sf. Valeriu Gafencu, Sf. Ioan cel Nou de la
Suceava, saccsivs, bucovina profundă, apologeticum, apologetica.lx.ro,
Crestinism Ortodox, HRISTOS este ORTODOX, Marturisitor ortodox, Ortodox
liber - Nihil sine Deo, Vestitorul ortodox, Ortodoxie și ecumenism, Tezaurul
Ortodox, Biserica ,,Secreta” - Despre păstrarea și mărturisirea Adevăratei
Credințe, ortodoxiacatholica, Marturii Ortodoxe, calauzaortodoxa.ro,
Blogosfera ortodoxa, frontpress.ro, Eurosceptic.ro, Un blogger SCEPTIK,
Nationalisti.ro, agonianatiunii.ro, Sită Deasă, Curtea Brancoveneasca,
acvilaortodoxa, DeconspirareaFrancmasoneriei, Părintele Dan Badulescu,
Parintele Amfilohie Branza, Monahul Teodot, Părintele Savatie Bastovoi,
Danion Vasile, Mugur Vasiliu, Maica Ecaterina Fermo, doctorul Nicolae C.
Paulescu, Cornel Dan Niculae, Ion Coja, doctorul Florin Matrescu, Rafael
Udriste, Laurentiu Dumitru, Ciprian Voicila, DanielVla, Graiul ortodox,
Corneliu Codreanu, N. C. Paulescu, fight4romania, Națiunea.ro,
foaienațională.ro, atitudini.ro, familiaortodoxa.ro, luptapentruortodoxie,
Marturisim.ro, jos-comunismul, DoarOrtodox, sfaturiortodoxe.ro, axa.info.ro,
altermedia, Refuz implant, ramailiber.ro, Santinela Ortodoxa, bunavestire.ro,
credo.ro, Miscareaconservatoare, Pentrupatrie.ro, Botoșăneanul Ortodox,
Totulpentrutara, Miscarea de Rezistenta, Miscarealegionara.org, Portretul
Romaniei interbelice, toaca.md, CodexAlimentarius, Gandeste.org, Bad
politics, BibliaOrtodoxa.ro, filocalia.ro, Doxologia, Vietile Sfintilor, Ceaslov,
Predania, Sfantul Munte Athos, Pantocrator, Timpul.md, Să fim oameni,
crestinortodox.ro, misiune-ortodoxa.ro, avertizari.blogspot.com,
crestinism-ortodox.ro, singur-ortodoxia, pentrulibertate.ro, Lumea după
Eufrosin, Demascarea manipulării colective, Romania uneste-te!, lovitura de
stat din 1989, piata universitatii 1990, Vreau sa aflu ...

NOTĂ: Din aceste site-uri de mai sus, aveţi acces şi la alte pagini importante, atât din ţară cât şi
din străinătate, dar !#$� #��"E�� �# �����E�# � $, întrucât altele sunt postate de masoni, sectanţi etc.

De exemplu, scrierea numelui Isus în loc de cel corect ortodox Iisus indică scriere protestantă
(sectantă), o hulă sau blasfemie (prin traducerea lui în limba originară). Site-uri precum
prosistemhaha.wordpress.com, carti-bune.ro şi multe altele, credem că nu informează corect publicul. Pe
de altă parte, site-uri utile (ortodoxe sau nu) observăm că sunt greu de accesat sau virusate intenţionat.

��"�$�  !#� A#���1 5#$��$F�$� # /� F���� �#����? #����#@� ?1 $ F V������R9
8��59::�#����?,; $65$���,� !:#/ ��:

http://saccsiv.wordpress.com/about/
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PE COPERTA FINALĂ

�$ /��!# �"�$ 6���$�� �#  ! # !��$ ��5�$�� $ ���� �"# ���$�! 6� F$#?1 6�" � #��
� "��6�$�"����, Argumentele în favoarea lor sunt puerile şi insignifiante. În comparaţie cu ele, armele
nucleare sunt anemice, distrug doar fizic. Pe când microcipurile pot ucide sufletul, îndepărtându-ne definitiv
de Dumnezeu. Cele mai periculoase aplicaţii ale cip-urilor sunt: � "�$ ���  !���� şi �����<#$�# $ / E�� $
2!5 �$�?#  !����.

Cipurile sunt foarte necesare pentru iminentul imperiu global, pe care masoneria urmăreşte a-l
instaura în viitorul apropiat. �� A#5�G �$�<# #���#�1 ! "6�#�1 # A �� �$�#�1 #"�!�G �#  !#$� 6�?�$���"�
�� 51�1��#�1G 5�"�$� # #/#�� #��"E�#  5�"��� 5�/���� 6� �# 5$ /��!� !#N $�G ��! ���� �� ��# #
�"�$ 6���$�� !��$ ��5�$�� $ �#  !, Pe fondul acestei crize, oamenii pot fi forţaţi să admită orice, numai să
revină la confortul şi bunăstarea existente înainte de criză. Şi mai are această criză şi interesul financiar,
fiind o sursă de îmbogăţire atât pentru marile bănci internaţionale, cât şi pentru corporaţiile care vor
implementa tehnologia RFID. Precum şi interesul de a lovi în economia ţărilor, impunându-le drept condiţii
pentru împrumuturi luarea unor măsuri concrete (constituind un amestec în treburile interne ale acestor
state!).

Prin lovituri de stat, războaie, crize economice (dar şi spirituale, culturale), masonii se pregătesc
pentru a impune dictatura cea mai teribilă din toată istoria omenirii! Ei sunt adevăraţii slujitori ai satanei,
care i-au depus un jurământ de credinţă şi de supunere necondiţionată.

5�"�E� ����$ $ �� ��!�� 2"�$�F� #6�?1$�� 6��5$� ��5�$��� �L�� �� 6��5$� � #�� 5�#"�$���
!#� "���, � ��!5�� �1(� !1$��$���! 5� B$��� ��

Indiferenţa noastră ne va ucide şi ne va costa foarte scump. Există fără putinţă de tăgadă o
conspiraţie împotriva statelor lumii şi creştinilor în mod special. Ştiind că, masoneria este direct
responsabilă în declanşarea crizelor, războaielor (aprovizionând cu armament ambele tabere) şi şi-a propus
de multă vreme îndobitocirea şi înrobirea omenirii, nu vă amăgiţi singuri că ea ar fi o asociere de organizaţii
transparente, discrete (cum se autodenumesc) şi inofensive. Sunt cu mult mai distructive decât cele
cunoscute sub denumirea de Mafia.

Iacoboaie Radu
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