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Fosta iubita a fondatorului Google rupe tacerea
Urmatorul articol este o transcriere a unui interviu cu un insider Google /
Facebook / DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) care a
fost realizat de un membru al Patriotilor Anonimi, un grup de jurnalisti liberi,
aliniati la American Intelligence Media. Persoana intervievata doreste sa
ramana anonima, iar in scopul interviului va fi numita Jane Doe. Aceasta
conversatie a avut loc la 1 iulie 2019. Cititi si minunati-va..!!
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Transcriptul :
Anonymous Patriot (AP) -Va multumim ca ati fost de acord cu acest interviu. Putem incepe
cu motivul pentru care ati decis sa aveti aceasta conversatie si de ce acum.
Jane Doe (JD) - Am decis sa contactez grupul tau dupa ce un prieten de-al meu mi-a trimis o
expunere recenta despreMark Zuckerberg (fondatorul Facebook) pe care ai facut-o. Am crezut
ca a fost la timp, onest si a fost pertinent fata de criza in care suntem, in legatura cu vanzarea
totala deEric Schmidt catre China, a tehnologiilor avansate furate de laGoogle,Facebook,
WhatsApp si alte platforme digitale care au ajuns sa controleze agresiv toti chinezii. Cred ca
programul malefic al luiEric,Dragonfly, a fost deja implementat in America.
il demasc pe el pentru minciunile sale si controlul sau complet de catre Partidul Comunist Chinez.
Eric a mintit atat de mult in ultima vreme si a recunoscut ca a creatSistemul de Credite Sociale,
care guverneaza acum China pentru un guvern totalitar, nemilos, de care Eric este controlat si

manipulat, de presedintele Xi Jinping si de Comitetul sau Central. in luna mai a acestui an, Eric a
spus ca a despicat Internetul pentru China, astfel incat vor exista in curand doua Internet-uri
diferite - unul controlat de America si unul de China. Aceste lucruri sunt imorale si gresite si
trebuie oprite.
AP -Acestea sunt acuzatii si afirmatii foarte grave. Sincer, de ce ar trebui sa credem
povestea ta? De unde stii aceste lucruri despre Eric?
JD - L-am cunoscut pe Eric din zilele lui de laBell Laboratory cand a obtinut creditul pentru
rescrierea analizorului lexical, Lex. Lucram laAgentia pentru Proiecte de Cercetare Avansata
(DARPA) la acel moment si m-am interesat de acest oportunist. Mi-a placut vagabondul, curajul
lui. Cand Eric a plecat laSun Microsystems si, din nou, a castigat creditul pentru proiectele pe
care nu le-a creat, am decis sa aflu ce l-a facut sa bifeze. Da, l-am ales pe Eric ca iubit sa-mi dau
seama ce-l facea atat de succes. Eric si-a inselat intotdeauna sotia cu multe femei si nu cu putini
barbati. Eram doar o alta. Dar, odata ce s-a mutat laNovell si a rezervat compania, i-am facut o
favoare invitandu-l la un forumHighlands Group. Pentru cei din publicul dvs. care ar putea sa nu
stie despreGrupul Highlands, acesta functioneaza in cadrulBiroului de Evaluare a Retelei
Inteligentei Nationale si, in esenta, este grupul international de corporatii, capitalisti de risc,
informatii militare si corporative, AgentiaQ-Tel care foloseste SAIC si Leidos ca arma corporativa.
Group Highlands a fost condus deAndrew Marshall de zeci de ani si, in esenta, acest grup a
evaluat noi brevete, proiecte DARPA / In-Q-Tel si dorinte militare pentru arme noi. Cu totii l-am
sunat pe Andrew Marshall, Yoda, pentru ca el era, in principiu, "capul razboinic" al Americii, al
corporatiilor globale si al lumii in general.
AP -Nimeni altcineva nu putea sa stie acele detalii despre acele grupuri super-secrete.
Deci, permite-mi sa fiu drept. Ai fost iubita lui Eric Schimdt si l-ai prezentat celor mai
notorii razboinici din lume cu care ai lucrat cand erai in DARPA?
JD – Corect
AP -si apoi te-ai suparat pe Eric pentru ca el, dupa parerea ta, vinde America dominatiei
chineze prin Internet si noul program al lui Eric numitDragonfly? Este corect?
JD - Da. Programul lui Eric,Dragonfly a pus deja 33 de milioane de chinezi intr-o inchisoare
digitala mai mult sau mai putin din cauza unei platforme de credit social determinat de utilizarea
digitala online. in America, acest lucru se intampla deja. Eric a colaborat cuConsiliul Atlantic, cu
donatii din partea Fundatiei pentru o Societate Deschisa (a lui George Soros, n.b.) si cu
Laboratorul de Investigatii Forensice Digital Cambridge pentru a controla Internetul inainte de
alegerile din 2012, 2016 si 2018. Eric a facut acest lucru in 2012 si 2016 prin intermediul
lucrarilor de baza si a altor start-up-uri high-tech. ii urasc pe Hilary Clinton si pe Obama. Ambii au
fost controlati de Eric si de controlorii sai. Americanii nici macar nu stiu ca Eric, care doreste sa
fie regele lumii digitale, a adus deja aceste programe din Europa si China pe Internet pentru a
controla americanii (deci ia uite dragilor de ce se vrea cu inversunare votul online in
Romania, n.b.).
Am o istorie atit de lunga cu Eric si cu prietenii sai falsi, ca nu am timp sa-ti spun totul. De
exemplu, atacul agresiv asupra americanilor a venit prin Eric si Hillary, folosind peRichard
Walker, din nou, ca un siret pentru Broadcom, care lucra cuQualcomm, pentru a ne iradia
nesfarsit de emisiile antenelor 5G de-a lungul Americii.Broadcom este China, iar planul era de a
steriliza fiecare american expus la 5G inainte de a se putea face orice studiu. Apoi, China
cucereste America fara sa traga o lovitura. Eric a donat 1,5 miliarde de dolari pentru a crea
pentru Hillary Serviciul Digital al SUA care a incercat sa controleze rezultatele alegerilor
prezidentiale din 2016. Eric crede ca in timpul alegerilor din 2020 va fi capabil sa faca toate

sistemele sa colaboreze pentru a alege un democrat. Eric il uraste pe Trump si mai mult decat
orice vrea sa-l distruga. Trump sta in calea dominatiei chineze. De fapt, Trump distruge planurile
mari ale lui Eric.
–
APCare
este Masterplanul lui Eric?
JD - E simplu. Control total chinezesc asupra lumii. ,,Pacea mondiala" digitala o numeste Eric.
Vezi tu, Eric e mai rau decat santajat de chinezi. Este oribil ceea ce i-au facut lui Eric si celor
doua fiice ale sale, singurele persoane de care ii pasa pe planeta. Eric nu-si iubeste sotia si nu a
facut-o niciodata. Chinezii au otravit-o pe Alison - fiica lui - in timp, pentru a-l controla pe Eric. De
aceea a fost de acord sa creezeDragonfly si programul de "formare profesionala" digitala pe care
Eric l-a creat pentru a tortura musulmanii chinezi cu moartea. Pana in prezent, peste 1,5 milioane
de musulmani chinezi au murit. Eric este direct responsabil pentru aceste decese si controlul
brutal al poporului chinez de catreSistemul de Credite Sociale al lui Eric.
Chiar daca refuz sa vorbesc cu Eric acum pentru ca este prea departe, precum Jim Breyer si Uri
Milner, ii cunosc gandurile si dilema sa actuala. Este o tortura chineza creata doar pentru Eric,
asa cum au facut-o pentru a-i controla pe Jim si Uri, oferindu-le tot ce au vrut - avere
inimaginabila, sex cu oricine, putere necontrolata - si apoi adauga polita de asigurare a otravirii
persoanei si familiei si pastrarea secretului antidotului, incetinind sa-l dea pentru a opri o anumita
moarte. Din nefericire, Eric a incercat sa pastreze un control si comunistilor nu le place asta, asa
ca antidotul pentru Alison s-a oprit si ea a murit. Dar asta a fost dupa ce chinezii l-au obligat pe
Eric sa lucreze cu Coreea de Nord.
AP -Vorbesti despre calatoria bine cunoscuta a lui Eric si a fiicei sale, Sophie, in Coreea de
Nord?
JD - Da. A fost complet falsificata. Sophie a scris chiar un presupus "jurnal" al intregii experiente
pentru a sustine ca nu exista nici o "afacere" intre tatal ei si Coreea de Nord. Eric a luat-o de fapt
pe Sophie intr-un pericol nebun, pentru a obtine prima doza de antidot impotriva substantei cu
care chinezii au otravit-o pe Alison, Sophie si Eric. Apoi, l-au informat pe Eric ca in timpul
calatoriei l-au otravit si pe el. Astfel, Eric a dat nord-coreenilor software-ulGoogle Android pentru
telefon si au pretins imediat ca l-au inventat si l-au numitArirang. Toata lumea stie ca Eric a
vandut America in aceasta afacere, dar doar cativa dintre noi stiu de ce.
AP- De ce nord-coreenii au fost de acord sa lucreze cu chinezii prin aceasta otravire?
JD - Ei bine, chinezii le-au otravit pe Alison si Sophie in America prin mancare. Eric a fost
constient de acest lucru si a refuzat sa colaboreze cu chinezii pentru planul lor de a avea
fasciculul Wi-fi de la tipul de sateliti pe care Eric il proiectase deja pentru militarii din S.U.A. Deci,
dupa ce au cerut ca Eric sa vina in Coreea de Nord pentru antidotul lui Sophie, ei nu numai ca lau santajat sa ofere programulGoogle Android, ci au fost de acord sa se strecoare in China si
sa creeze o serie de programe pentru a castiga dominatia digitala globala . Eric 100% considera
ca chinezii vor conduce lumea in zece ani. Ceea ce China nu stie este ca Eric a planificat sa
stapaneasca lumea in douazeci de ani, asa ca erau in conflict. Eric are planurile pe care le-am
dezvoltat pentruDARPA,Motorola siBoston Dynamics pentru a construi un robot razboinic de
neinvins. A fost un proiect DARPA numit "Atlas".
intr-un mod ciudat, Eric seamana cu contele Dooku dinStar Wars, un personaj bun care a
devenit rau prin construirea unei armate de roboti si armata de clone pentru a lupta impotriva
tuturor. Contele Dooku a fost necinstit, la fel ca Eric. Dar Eric este manipulat de chinezii care au
perfectionat arta. Nimeni nu castiga impotriva chinezilor. Acesta este motivul pentru care Eric a
decis acum zece ani sa-i sustina pe chinezi cu furtul IP de inalta tehnologie care a facut pe rusul
Uri Milner unul dintre cei mai bogati oameni din lume. Eric si Uri au furat IP-ul de laFacebook,
Google

,E-Bay,Amazonsi altii pentru a faceTencent,Baidu,Molotok,24 × 7siMail.ru - care au fost hit-uri
instantanee. Lui Uri, care reprezinta Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez, i-a fost
chiar permis sa tranzactioneze pe bursa din Londra. Eric a urat acest lucru si a fost mereu gelos
de Uri si de Jim Breyer care practic isi conduc propriile lor "regate" in China. Eric a spus de multe
ori ca vrea sa fie "Eric Khan". Nimic nebunesc despre asta, nu-i asa?
AP -Aceasta este povestea cea mai socanta si uimitoare pe care am auzit-o. Apoi, de ce a
mintit Eric despreDragonfly si exterminarea musulmana din China?
JD - Eric a fost atat de naiv incat a crezut in chinezi atunci cand au spus ca nu vor pune in aplicare
Dragonfly siSocial Credit ani de zile. De fapt, vor avea control total asupra tuturor in China in doi
ani. Planul este de a fisterilizati toti americanii cu tehnologia 5G in acel moment si de a avea
controlul asupra intregii tehnologii in America prin intermediul acestor sisteme. Apoi, cu 5G
instalata, prinproiectul Atlas armata de roboti razboinici va fi terminata si se poate deplasa
pentru a dezarma toti americanii si a-i aresta pe cei care se impotrivesc. America va deveni pur si
simplu un vasal al Chinei datorita dependentelor noastre digitale, planificate de la inceput.
AP -Nu inteleg cum Eric a devenit atat de bogat incat detine in acest moment o bucata din
fiecare placinta digitala.
JD - Asta este calea armatei, deoarece creeaza geniile cibernetice mitice ca fatade pentru
corporatiile dinSilicon Valley si apoi le permite acelor idioti sa cumpere urmatorul contract
guvernamental DARPA, care in cele din urma devine un monopol subventionat de guvern.Jim
Breyer de laAccel Partners,John Doerr de laKleiner Perkins siSir Michael Moritz de laSequoia
Capital si celelalte companii standard de capital de risc au stiut intotdeauna in trecut cine a fost
"cel ales" pentru urmatoarea mare actiune. La DARPA, am folosit banii contribuabililor pentru a
plati oameni ca Larry Brin si Sergey Page pentru a castiga concursul DARPA. Apoi, ne asiguram
ca comerciantii cu informatii privilegiate din Grupul Highlands stiu despre urmatoarea lansare
care va face o oferta publica initiala (IPO) cu active de milioane, dar va ajunge imediat la o
companie in valoare de miliarde. Astfel, Eric a luat 100 milioane imprumut si a pariat pe
urmatoarea grupa Highland Group - Facebook. Apoi, Eric si-a retras miliardele dupa IPO si a
plecat de acolo pentru a cumpara pe oricare insider din interiorul Grupului Highlands care ar fi
putut.
Dupa aceea, el a fost primit inConsiliul pentru Relatii Externe, ales ca lord al ciberneticii, si
nimic nu l-a putut opri. Eric este plasat in orice comisie pe care o doresti. De ce intrebi? Pentru
ca el este ultimul insider, comerciant de tehnologie inalta.
AP -Asa a venit el pentru a controla Facebook, dar cum a obtinut controlul asupra Google?
JD - Ceea ce am de gand sa va spun, a fost rar spus vreodata tare. Brin si Page erau asistenti. Ei
au fost alesi pentru ca mint, nu pentru ca au inventat ceva. Ei au primit un program DARPA
foarte secret, numitMemex, pe care l-am folosit drept cel mai bun motor de cautare pe care l-am
putea dezvolta. Totul era militar si "intunecat" la inceput. L-am folosit pentru a fraierii din
dusmanul necunoscut pentru ei si apoi prin spalare pe creier subliminala incercand de a crea
rezultate comportamentale prin intermediul sistemelor de recompense, cu dopamina digitala si
excretii de adrenalina. A functionat ca prin farmec, asa ca agentiaIn-Q-Tel dinCIA a sugerat sa
dam sistemul tuturor celor din lume si sa vedem daca nu putem controla lumea global prin
dependenta si manipulare digitala. Din nou, a functionat ca prin farmec, astfel incat am creat
Proiectul National de stiinte, in care au participat Brin si Page. Ei au facut pur si simplu cea mai
buna treaba a celor doisprezece persoane implicate, dar nu au inventat nimic, au folosit pur si
simpluMemex si l-au facut comercial.Facebook siZuckerberg au facut acelasi lucru cuLifelog, un
alt proiectDARPA / In-Q-Tel care avea nevoie de un geniu de baiat ca si omul din fata.Marca fost

pur si simplu folosit.
Mi se pare uimitor cat de usor oamenii sunt mintiti in mod efectiv. Eric este o minciuna groasa.
Mark, Jim, Elon, Peter si toata gasca si-au luat inventiile din furtul brevetelor DARPA si In-Q-Tel.
stiu, am fost acolo la intalniri.
–
APDeci,
esti la fel de malefica de asemenea?
JD - Da, intr-un fel am cazut in aceeasi capcana a raului, dar din diferite motive. De fapt, am fost
naiva si am crezut ca o fac pentru tara mea. Am aflat dupa ani de zile in DARPA ce se intampla
cu adevarat. De fapt, se rezuma la o mana de oameni care controleaza lumea. stiu ca
majoritatea dintre ei sunt cunoscuti. Nimeni nu face nimic fara suport tehnic si am fost in centrul
inovatiilor de inalta tehnologie laDARPA,Motorola,Boston Dynamics,Facebook Building 8 si
multe alte proiecte "skunkworks" pentruLockheed,Boeing,BAEsi altele. Da, sunt unul dintre acei
lorzi cibernetici ai razboiului, dar am facut-o cu buna-credinta, pana cand am aflat intregul adevar
cu doar cateva luni in urma. De aceea simt ca am obligatia de a ,,imprastia fasolea” si de a-mi
folosi in sfarsit puterile in favoarea onestitatii, moralitatii si adevarului. Am vazut prea multe
pentru ca Eric si grupul sa ne vanda in China si sa sterilizeze pe fiecare american in acest
proces. intregul sistem de armament DARPA de brevete si inventii trebuie sa se opreasca
imediat. Lasarea lui Andrew Marshall si a fostilor sai militari sa transforme in arme orice inventie,
trebuie sa se opreasca acum. Voi continua sa vorbesc impotriva acestui grup malefic de oameni,
cu Eric in frunte. Exista multe altele pe care le pot numi pentru ca eram, in esenta, unul dintre
sefii lor, asa ca am o mare experienta de la prima mana cu aceste falsuri cibernetice, dintre care
majoritatea sunt idioti tehnici totali si imi starnesc profesionalismul de fiecare data cand deschid
gura si mint.
AP -Deci, ce se intampla cu Eric daca nu face licitatia Chinei?
JD - Ei vor inceta sa-i dea antidotul lui si fiicei sale, Sophie si vor avea aceeasi soarta ca Alison.
Ei mint si spun ca Alison a murit de o boala de lunga durata. Aceasta este o prostie.
AP -imi pare rau ca sunt lent cu privire la unele dintre intrebarile mele, dar, sincer, sunt
surprins de onestitatea ta si de tot ceea ce spui. Din pacate, inca nu inteleg de ce Eric a
inceput cu ofertele chineze.
JD - La inceput, erau banii. Eric a spus intotdeauna ca nu se va opri nici macar dupa ce va deveni
trilionar. Eric a crezut ca prietenul sau, Henry Kissinger, declara ca America si-a pierdut locul in
calitate de forta dominanta la nivel global, datorita revolutiei high-tech si furtului Chinei. Eric a
crezut ca legaturile sale cu China si prietenii lui, Jim si Uri, il vor face trilionar. Dar, a existat un
motiv mult mai nefavorabil pentru care Eric s-a aliniat cu China. China ii permite lui Eric sa
experimenteze in cercetarea privind extinderea vietii, folosind tesuturi si organe de bebelusi
avortati. Toata lumea stie ca cel mai important lucru pe care Eric il gandeste este longevitatea. El
vrea sa traiasca pentru totdeauna, dar crede ca are deja tehnologia de a trai pana la 180 de ani.
El a spus de multe ori presei. Ganditi-va la laboratoarele sale off-shore pe navele uriase unde a
experimentat lucruri ilegale in America. Ghici ce? Nu sunt ilegale in China, atata timp cat sunteti
un favorit al Comitetului Central al Partidului.
Eric, ca majoritatea regilor ciberneticii, este obsedat de extinderea vietii pe termen nelimitat. Ei
spun adesea ca intentia lor este de a trai intr-un corp sute de ani si apoi sa se mute intr-o gazda
deArtificial Intelligence (AI) dupa aceea. Ei stau sa se gandeasca la banii lor infiniti, dar le
lipseste nemurirea. Permiteti-mi sa clarific acest lucru. Acestia sunt idiotii care sunt psihopati cu
iluzii de grandoare. Sunt baieti mici intr-o lada cu nisip. Pana cand am venit, aproape toti baietii,
cu exceptia lui Hillary Clinton. Baietii se temeau sa moara. Cred ca se datoreaza faptului ca le
este frica de karma si de consecintele minciunilor lor si ale actiunilor josnice. Cei pe care ii stiu nu

dorm fara somnifere, datorita faptului ca se trezesc noaptea complotand sa preia lumea. Ei bine,
planurile lui Eric de dominare mondiala sunt palide fata de eforturile Chinei comuniste. Comitetul
Central il va manca pur si simplu pe Eric si il va scuipa, asa cum au facut-o cu nenumarati
oameni in fata lui. Nu ma intelegeti gresit, Eric este foarte util pentru China acum. El este
arhitectul principal al statului comunist digital totalitar chinez. El va trai pentru totdeauna in istorie
ca un om rau si inspaimantator. Istoria nu va sti despre otravire.
Eric este la fel ca toata elita imbatranita, foloseste transfuzii de sange mai tanar pentru a-si
prelungi viata. El a incercat tot ce poate cumpara cu bani, pentru a-si prelungi viata. si apoi, el
este santajat de lacomia lui pentru bogatie si putere de catre chinezi cu niste pudre necunoscute
pe care le-au pus in mancarea lui. Acest lucru este amuzant, deoarece vechii regali chinezi au
fost, de asemenea, obsedati de extinderea vietii lor si punerea mercurului in mancarea lor.
Mercurul le-a scurtat viata. Cred ca acelasi lucru s-a intamplat cu Eric si este trist faptul ca
chinezii sunt atat de brutali incat le-au inclus si pe fiicele sale. Dar nici o cruzime nu este dincolo
de guvernul chinez. N-am avut niciodata nimic de-a face cu China. Asta este, cu exceptia
inventiilor comune imputinate alegrupului Highlands. Dar nu am castigat bani din deceniile de
munca pe care le-am facut in aceasta zona. Nu am fost niciodata acolo pentru castig personal.
Eric spunea adesea ca-si va parasi sotia si va divorta, ca sa putem fi impreuna pentru totdeauna.
Personal, eu sunt crestina si nu impartasesc majoritatea credintelor nebunesti ale lui Eric; chiar
daca mi-a predicat zeci de ani. Nu cred, si nu mai sunt de peste un deceniu de acord cu ce
spune Eric. Vorbeste ca George Soros ca un rege uns divin al lumii, a carui misiune este de
dragul intregii omeniri, atunci cand sunt pur si simplu dorinte copilaresti care se evapora la
moarte. Nu vreau ca China sa aiba tehnologia noastra. Am fost socata sa aflu ca Chinei i-a fost
permis sa pirateze orice sistem guvernamental - chiar DARPA. China si Rusia au primit IP care a
fost transformat in arme deGrupul Highlands. Atunci am plecat si m-am mutat in industria
privata, cu ajutorul lui Eric si a bandei. Dar acum, vreau sa ma concentrez pe tehnologia umana,
condusa de inteligenta umana, in beneficiul oamenilor. Eric are totul despreAI (Inteligenta
Artificiala) si crede ca probabil el va deveniAI al Internetului in viitor. De fapt, el are asemenea
ganduri. Doar un cuvant imi vine in minte - megalomaniac. si personal nu vreau sa fiu pe nici o
nava care se afla la conducerea lui. Eric se duce in jos si sper ca, cu oameni cinstiti care vin, el
va lua China cu el.
AP -Wow. Creierul meu are nevoie de oxigen. Ceea ce descrii sunt temerile mele cele mai
grave despreSilicon Valley - mai mult ca un cosmar (ganditi-va ca multi romani de geniu in IT
). si ai fost chiar printre
au fost racolati si lucreaza acolo…ei nici nu stiu pentru cine si de ce, n.b.
demonii razboiului si goblini care fac armele. Pari atat de dulce si draguta. Dupa ce am
vorbit cu sursa anonima a ultimei mele expuneri, ma asteptam sa fii vrajitorul lumii
virtuale a razboiului. intr-adevar, DARPA si totul. Am vorbit doar cu o alta persoana care a
participat la forumurilegrupurilor Highlands
si a spus ca acesti oameni au fost pur malefici si ar putea arde o gaura prin tine cu ochii
lor demonici. Cu inima rece, insetati de sange, planificati si simplii.
JD - Aveau dreptate. Nu i-as fi putut descrie mai bine. sedinta cu grupul de experti international
care asigura un razboi continuu precum respiratia. Nu stiam ca acei dealeri de arme, atat
conventionali, cat si virtuali, stau in jur si calculeaza decesele care vor aparea in urma unui nou
proiect. Dar DARPA este o masina a mortii; pur si simplu. Am lucrat pentru lorzii mortii pentru a
pastra America in siguranta si libera, dar acele credinte vechi, naive ale mele au mers mult timp
pe marginea drumului. Nu am nici o justificare pentru nici unul dintre aceste programe. Acum,
amintiti-va, cand spun aceste proiecte DARPA, ma refer la inarmarea finantata de contribuabili

pe Internet,Facebook,PayPal,Google,Twitter,Gmail,YouTube,Amazon,Netflix,Microsoft,
Apple etc. Ma dezgusta sa stiu ce stiu despre corporatiile false si despre preluarea lumii. Am
ajutat la crearea acestor programe. N-am avut idee ca vor iesi de sub control. incerc sa rectific
acele greseli chiar acum.
AP -Putem opri cenzurarea libertatii de exprimare de catre Google, Alphabet, Facebook
etc.?
JD - Nu stiu. Ar putea fi prea tarziu. Oprirea raspandiriiBroadcom / Qualcomm a fost un inceput
bun. Dar apoi au dat software-ul la multe companii si subventionarea anuala de 5 miliarde de
dolari a 5G, ceea ce poate fi sfarsitul Americii asa cum o stim. Sunt incurajata de actiunile
impotrivaHuawei,ZTE,Lenovo, semiconductoare chinezesti si micro-chipuri si alte astfel de
actiuni. Dar China marcheaza indiferent cate trupe vor muri. China este, in esenta, cel mai rau
dusman pe care l-am avut vreodata, acum ca Eric, prin Alphabet, Boston Dynamics, Motorola si
satelitii sai spioni 5G construiti pentru militarii din S.U.A., sunt in mainile totalitarilor chinezi. Chiar
nu stiu.
Daca il ascultam pe Eric si nu-i voi mai vorbi niciodata personal, l-ai auzi spunand Americii ca
mai avem doi ani inainte ca planul chinez sa domine America. Daca5G intra, robotii lui Eric si
Internetul Lucrurilor (despre care am publicat vreo 3 articole si un film documentar, pana
acum, n.b.) vor controla America. stiu ca suna aspru, dar amintiti-va ca Eric ne-a spus ca
Dragonfly siSistemul de Credite Sociale chineze ar fi partial functionale in cativa ani. Minciuna.
Este pe deplin functional acum si uciderea oamenilor in timp ce vorbim. Eric stie asta.
Deci, daca Eric spune ca sistemul american de credite sociale va conduce America in 10 ani, poti
sa pariezi ca nu este mai mult de doi sau trei ani. El construieste roboti razboinici controlati de
chinezi in timp ce vorbim. Armata Statelor Unite a pus dejaAtlas, robotul nostru razboinic, in
datorie activa. Deci, cand ma intrebi despre viitor, chiar daca asta e treaba mea, nu pot sa-l
prezic.
AP -Deci, spui ca planurile lui Eric de a domina America sunt deja in vigoare?
JD - Da, am mentionat deja activitatile sale de manipulare a alegerilor, darServiciul de Presa
Digitala controleaza toate posturile media principale. Eric detine programul care conduce,Avid si
Isis Management, sistemul care filtreaza fiecare cuvant in 127 de posturi media. De aceea o
stire este aceeasi oriunde o arati, programul lui Eric scruteaza stirea. Eric a creat o duzina de
programe asemanatoare pentru Europa, unde programele saleau incetat efectiv libertatea de
exprimare.
Dar nu este vorba despre vechile sisteme, ci despre cele noi si Eric controleaza cercetarea si
dezvoltarea pentru zeci de mari corporatii. Nici o inovatie digitala nu merge fara aprobarea sa si
poate cu finantare, daca stie ca va deveni un monopol guvernamental.
Eric si Jim Breyer nu au gresit in peste o suta de start-up-uri pe care le-au finantat. sanse uimitor
de bune nu crezi? Negociere cu cineva din interior. Personal, nu am avut niciodata bani sa
investesc sau as putea fi bogata. Nu m-am dus niciodata pentru bani, doar pentru putere.
Puterea feminina este cea care sunt eu. Acei baieti dinSilicon Valley erau pur si simplu jucarii in
mainile mele. Eric credea ca ma manipuleaza, cand il manipulam eu de fapt - odata ce am vazut
Lumina. si acum, stralucesc o lumina puternica asupra coruptiei si planurilor sale. Aceste planuri
rele trebuie sa fie oprite si eu nu o pot face personal. Cred caFacebook siGoogle au o speranta
de viata scurta in acest moment. Coruptia si minciunile lor au fost expuse. De aceea este bine sa
vorbesc adevarul pe care l-am experimentat.
AP -Sunt coplesit. Ce poate face o persoana simpla pentru a ajuta?
JD - Este mai simplu decat gandesc oamenii, dar trebuie sa vina de la fiecare persoana

constienta de pe planeta. Pur si simplu respinge marea-tehnologie. incetiniti-o fara a cumpara,
fara a o utiliza sau permite sa fie folosita de copii. Protejati-va, acestea sunt arme grave, mortale
pe care le numiti telefonul inteligent, I-Pad sau computerul. Tehnologia ca razboi a avansat mai
repede decat oamenii s-au dezvoltat in moralitate. Suntem sortiti sa ne aruncam in aer daca vom
continua sa facem jucarii razboinice si sa le punem in mainile unor oameni precumAndrew
MarshallsiEric Schmidt. Acesti baieti nu se pot ajuta singuri. Vor mai mult si mai mult fara
consecinte. De aceea, tot acest rau merge in grupuri mici despre care majoritatea oamenilor nici
nu stiu ca exista. Daca oamenii ar stii, ei i-ar agata pe tradatorii care dau dusmanilor nostri IP-uri
si secrete comerciale americane doar pentru a hrani masina de razboi. Eric a devenit unul dintre
acele masini de razboi si vreau sa vad pe cineva sa-l opreasca. El nu are control.
AP -Vreau sa va multumesc pentru ceea ce faceti. Aceasta este cu adevarat patriotic - chiar
daca putin cam tarziu in joc. Eu personal am speranta din cauza oamenilor ca tine. Toata
lumea se poate trezi. Nu este un pacat sa dormi. As putea continua sa va pun intrebari
nesfarsite, dar simt ca am fost deja binecuvantat de momentul in care v-ati destainuit.
Vom face tot ce putem. Voi transcrie acest lucru si il voi supune sefului si daca credeti ca
informatia poate fi corect verificata, sper ca va pot trimite mesajul multor oameni. Desigur,
as dori sa reflectez asupra acestei informatii destul de suparatoare si apoi sa scriu o
multime de intrebari pentru dvs.
JD - As fi fericita sa raspund la orice intrebari pe care le pot face prin aceasta linie sigura si, chiar
acum, numai prin intermediul dvs. pana cand vom vedea unde merge acest lucru. Vreau doar sa
ajut sa se opreasca nebunia. Cred ca datorez poporului american asta. Niciodata nu m-am vazut
ca pe un patriot, dar cred ca as putea fi unul. Nu pot sa va spun cum ma face sa ma simt. Eu nu
sunt o sentimentala, dar simt o greutate imensa eliberata din piept. Sunt multumita de decizia
mea de a nu mai lucra cu tovarasii intunericului. O noua zi trebuie sa vina atunci cand minciunile
sunt ca niste pietre de moara in jurul gatului mincinosului.
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