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Swedish Translation, Sep. 2007.

WingMakers
Fourth Interview of Dr. Jamisson Neruda.

Intervju 4 med Dr. Neruda
Intervjun gjord av Sarah.
Det som följer är en session, som jag spelade in med Dr. Neruda den 31 december, 1997. Han
gav mig tillåtelse att spela in sina svar på mina frågor. Det här är avskriften från den
sittningen. Detta var en av de fem gånger, som jag kunde spela in vår konversation på band.
Jag har behållit dessa avskrifter precis som de bandades. Ingen redigering har gjorts, och jag
har försökt att göra mitt bästa för att få med de exakta orden, fraseringen och den grammatik
som användes av Dr. Neruda.
(Det rekommenderas att du läser de tidigare tre intervjuerna innan du läser den här.)
Sarah: ”Som du lovade, så är ”siten” Den Gamla Pilen en av de saker, som jag kan fokusera
på i den här intervjun. Efter vad du sa häromdagen blev Den Gamla Pilen i grund och botten
tömd på sina artefakter. Var finns de nu och vad tror du ACIO avser att göra med dem?”
Dr. Neruda: ”Vid tiden för mitt avhopp var siten´s förrum och 23 underjordiska kammare
omsorgsfullt uppmätta, analyserade och varje artefakt katalogiserades. Alla de artefakter som
kunde tas bort från de 23 kamrarna flyttades till ACIO´s lab för att undersökas rigoröst. I
början hoppades man, att de skulle innehålla tillgänglig teknologi, som på något sätt kunde
påskynda utvecklingsprogrammet för BST. Emellertid tror jag, att den förväntningen ändrades
efter upptäckten av den 24:e kammaren.”
Sarah: ”Du pratade faktiskt aldrig i detalj om kamrarna förut. Vad var så speciellt med den
24:e kammaren?”
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Dr. Neruda: ”Det som var så intressant med kamrarna – vid sidan om artefakterna som de
innehöll – var att siten (platsen) var lika steril som ett operationsrum, utom den 23:e
kammaren. Kom ihåg, att de här kamrarna stack ut från en central korridor, som gick i spiral
upp genom solitt berg. Från taket i 23:e kammaren till förrummet nedanför var det ungefär 50
meter. Vi visste att det fanns 24 kapitel eller segment på den optiska skivan, men vi antog att
förrummet – även om det inte hade några artefakter – var inkluderat. På det sättet drog vi fel
slutsats och trodde att alla de 24 kamrarna var inräknade.”
Sarah: ”Men förrummet räknades inte?”
Dr. Neruda: ”Nej. Det fanns en kammare till, som hade gömts.”
Sarah: ”Hur?”
Dr. Neruda: ”Den 23:e kammaren hade en betydlig mängd stenskräp på golvet. Den hade alla
tecken på, att den inte blivit färdig, som om byggarna plötsligt blivit tvungna att lämna eller
helt enkelt tappat tålamodet innan de fullföljt sitt uppdrag. Vi använde ganska mycket tid till
att undersöka och studera väggarna och skräpet i den 23:e kammaren, i hopp om att kunna
urskilja byggmetoderna, men vi väntade oss inte, att det skulle finnas en gömd gång under
skräpet på golvet i kammaren.”
Sarah: ”Så där fanns en lönndörr?”
Dr. Neruda: ”Kort före mitt avhopp upptäcktes en lönndörr av några ACIO-forskare, som
utförde en slags fotografering med röntgenstrålning av det inre av siten.”
Sarah: ”Vad var avsikten med det?”
Dr. Neruda: ”De höll på med att försöka avgöra, om där fanns några brister i strukturen i
siten, vilka med tiden skulle kunna förorsaka instabiliteter på platsen. Vi hade ju faktiskt
brutit sigillet till den här siten och börjat tillföra en ansenlig mängd stress till strukturen.
Femton ville, som den grundliga person han är, vara säker på att vi inte oavsiktligt äventyrat
siten´s fullständiga struktur. Han var säker på, att möjligheten att bevara siten kunde vara i
fara.”
Sarah: ”Okay, så de här röntgen-strålarna visade en lönndörr till en ny kammare. Varför hade
man förbisett den tidigare? Var den fullständigt dold?”
Dr. Neruda: ”Inte riktigt. Vi hade blivit tillsagda att lämna alla kamrarna på det sätt som vi
fann dem – bortsett från att flytta artefakterna och katalogisera allting vi hittade. Vad vi inte
insett var, att de 15 centimetrarna med stenskärvor på golvet i den 23:e kammaren dolde en
vertikal passage.”
Sarah: ”Den gick rakt ner?”
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Dr. Neruda: ”Alldeles riktigt. Den stupade rakt ner nästan 50 meter…”
Sarah: ”Men jag trodde att förrummet låg 50 meter under den 23:e kammaren.”
Dr. Neruda: ”Det gör det, men inte direkt under. Den 24:e kammaren är bara skiljd från
förrummet med en fyra meter tjock vägg.”
Sarah: ”Fanns där någon passage mellan de två, eller fanns bara ingången från den 23:e
kammaren?”
Dr. Neruda: ”Den enda ingången var från den 23:e kammaren, vilket gjorde den nästan
omöjlig att komma in i.”
Sarah: ”Varför?”
Dr. Neruda: ”Därför att passagen var utskuren på ett sådant sätt, att den var alltför liten för en
vuxen kropp och det var en lång sträcka att ta sig igenom.”
Sarah: ”Med all er teknologi, kunde ni inte ha vidgat den?”
Dr. Neruda: ”Det var ett alternativ, men Femton kände inte att det var riktigt rätt.”
Sarah: ”Varför inte? Det tycks ju vara en ganska viktig upptäckt – kanske nyckeln till hela
siten.”
Dr. Neruda: ”ACIO hade teknologier, som gjorde att vi kunde skicka ner kameror genom
passagen och fotografera hela kammaren på avstånd.”
Sarah: ”Vad såg ni?”
Dr. Neruda: ”Den var den största av de 24 kamrarna – till alla dimensioner. Väggmålningen
var den största och var liksom i den 23:e kammaren uppförd horisontellt istället för vertikalt.
Där fanns en teknologisk artefakt, som vi flyttade från kammaren, som är, så vitt jag vet, i
likhet med alla de andra artefakterna otillgänglig för ACIO´s undersökningar.”
Sarah: ”Fanns där några andra olikheter annat än att kammaren var större i storlek?”
Dr. Neruda: ”Den var mycket lik 23:e kammaren i det hänseendet, att den också såg oavslutad
ut, men den var volymmässigt omkring tre gånger så stor. Där fanns en serie hieroglyfer
inristade på väggen mitt emot målningen, som var ordnade i sju grupper om fem
kännetecken.”
Sarah: ”Jag vet, att du visade mig fotografier på kammarmålningarna, men såg jag den här?”
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Dr. Neruda: ”Nej.”
Sarah: ”Hur ser den ut?”
Dr. Neruda: ”Den är den mest abstrakta och komplexa i samlingen, och följaktligen svår att
beskriva. Liksom med alla kammarmålningarna la vi ner ansenlig tid och ansträngning på att
avkoda symbolerna och analysera innehållet i målningen, men vi kunde bara spekulera i det
verkliga syftet.”
Sarah: ”Har ni några hypoteser om varför den 24:e kammaren var dold?”
Dr. Neruda: ”Kom ihåg, att de flesta inom Labyrintgruppen tolkade siten som om den är fritt
baserad på vårt mänskliga genom…”
Sarah: ”På grund av spiralformen?”
Dr. Neruda: ”Det, och det faktum att där fanns 23 kammare – det exakta antalet kromosomer
– eller par kromosomer i en normal mänsklig cell. Dessa faktorer, tillsammans med en del
detaljer som fanns i kammarmålningarna och i de filosofiska texterna som vi avkodade, ledde
oss till att dra slutsatsen, att siten utformats för att berätta en historia om det mänskliga
genomet.”
Sarah: ”Okay, men varför var den 24:e kammaren gömd och hur kan den relateras till det
mänskliga genomet?”
Dr. Neruda: ”Jag vet inte säkert, men kom ihåg att den 23:e kromosomen bestämmer
individens kön. Väggmålningen från den 23:e kammaren är den enda målningen som visar –
fastän abstrakt – genitalia hos både en man och en kvinna. Vi drog slutsatsen, att detta var
med avsikt. Det faktum att den 23:e kammaren inte var färdig gav oss tanken, att den 23:e
kromosomen också på något sätt inte var färdig, vilket antyder, att det kan finnas någon annan
funktion för den könsbundna genen som ännu inte har blivit fullständig.”
Sarah: ”Men är inte hela genomet ofullbordat? Jag kommer ihåg att jag läst, att 95 % av
genomet inte används. Är inte det sant?”
Dr. Neruda: ”Det är sant, att de instruktioner som ryms inom generna till största delen är
oanvända, men generna själva är så vitt vi vet inte ofullständiga vad gäller deras uppsättning
av instruktioner. Det finns naturligtvis genetiska mutationer som uppstår då och då, men dessa
är inte ofullständiga tillstånd i samma utsträckning som de är spontana anpassningar till
genetiska sammansmältningar.”
Sarah: ”Men varför den 24:e kammaren? Finns det exempel där en del människor har 24
kromosomer?”
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Dr. Neruda: ”Först och främst finns det 23 par kromosomer, och ja, det finns människor som
har en extra kromosom, men det är vanligtvis inte önskvärt och är ofta dödligt. I vår forskning
har vi aldrig sett 24 par kromosomer hos en frisk, normal människa.”
Sarah: ”Men är det möjligt, att det inte handlar om kromosompar? Där finns inga par av
kammare, så kanske talar de om en tidsperiod med 24 kromosomer.”
Dr. Neruda: ”Den möjligheten undersöktes naturligtvis.”
Sarah: ”Och…?”
Dr: Neruda: ”Det fanns inga tillförlitliga bevis, så den teorin förkastades.”
Sarah: ”Så ingen mänsklig varelse har 24 kromosomer eller 24 par kromosomer? Varför
skulle WingMakers konstruera någonting så tydligt genetiskt till formen och göra ett sådant
här misstag?”
Dr. Neruda: ”Ingen inom Labyrintgruppen trodde, att det var frågan om ett misstag.
Schimpanser, orangutanger och gorillor har 24 par kromosomer.”
Sarah: ”Apor?”
Dr. Neruda: ”Varenda molekylärbiolog kan tala om för dig, att vårt genom överensstämmer
till 98% med schimpansens.”
Sarah: ”Du antyder att WingMakers skapade den här siten till schimpansens ära?”
Dr. Neruda: ”Nej. Jag återger helt enkelt sanningen. Tills 1955 trodde vetenskapsmännen att
människor hade 24 par kromosomer precis som schimpanser och gorillor, men sedan
upptäckte man, att människan någonstans under tidernas gång smälte ihop två kromosomer till
en…”
Sarah: ”Och hur kan allt detta sättas i samband med upptäckten av den 24:e kammaren?”
Dr. Neruda: ”Antagligen gör det inte det. Det mänskliga genomet är som en uppsättning
uppslagsböcker med 23 volymer. Det är helt möjligt, att den 24:e kammaren i det här fallet är
motsvarigheten till indexet, volymen med innehållsförteckningen.”
Sarah: ”Men den är inte synlig som de andra 23 kromosomerna?”
Dr. Neruda: ”Vi tänkte att det låg en viss betydelse i det faktum, att den 24:e kammaren var
dold och bara var förenad med den 23:e genom en trång vertikal passage. Det är möjligt i
teorin, att den 24:e kromosomen inte är en molekylärbaserad genetisk förvaringsplats. Det
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kanske sker en genetisk mutation i vår framtid, vilket det antyds om eller också är den 24:e
kammaren en metafor för en ny funktion hos den mänskliga arten, som – än så länge - är
sovande eller inte inkodad.”
Sarah: ”Vad tror Femton att allt detta betyder?”
Dr. Neruda: ”ZEMI-datorn hade gjort en uttömmande och variationsrik sökning och jag tror,
att Femton mer eller mindre hade accepterat det mest troliga alternativet, att den 23:e
kromosomen var ämnad till att mutera och sätta igång skapandet av en 24: e kromosom,
vilken skulle fungera som ett navigationssystem eller innehållsförteckning för framtida
genetiker.”
Sarah: ”Och ZEMI kom fram till allt detta utifrån en enda målning?”
Dr. Neruda: ”ZEMI genomförde 62 olika analyser av målningen i den 24:e kammaren, där var
och en hade en sannolikhet på över 40 %. Det här är helt osannolikt, om inte objektet är kodat
med tillräcklig komplexitet och om inte den här kodningen är konsekvent genomförd för att få
fram en web-effekt av möjligheter. Målningen tillsammans med hieroglyferna på väggen
mittemot ledde till den slutsatsen. ACIO kallar detta fenomen Komplexa Sammankopplingar
(Complexity Interlocks), med faktorer på en skala från noll till hundra. Om ett objekt eller
händelse har en CI på 15 anses den vara ett kodat objekt. Artefakterna i den 24:e kammaren
hade det högsta CI av alla kamrarna: 94,6. Som en jämförelse hade den näst högsta
kammaren, kammare 6, ett CI på 56,3.”
Sarah: ”Varför är det där så viktigt?”
Dr. Neruda: ”Därför att Femton såg den 24:e kammaren som nyckeln till att förstå siten Den
Gamla Pilen. ZEMI´s analys var mycket specifik, mycket mer än vad jag klarar av att
redogöra för i det här samtalet.”
Sarah: ”Kan du ge mig ett exempel på hur ZEMI fastställer det här CI-indexet?”
Dr. Neruda: ”Målningen eller objektet scannas och reduceras ner till sina enskilda
komponenter. Färg, mått, vikt, läge, form och återupprepade likheter fastställs och analyseras.
Till exempel, en av de abstrakta figurerna i 24:e kammarens målning visar sig flyta upp och
nervänd, och råkar ha 23 stjärnor inom sin mittsektion. ZEMI fäster betydelse vid detta och
det blir en tråd i web-resultatet. ZEMI fortsätter att skapa de här trådarna och letar efter
överensstämmande mönster. Om ett mönster visar sig med tillräcklig exakthet vad gäller
matematiska sammanhang och uppbyggnad, visar det på att objektet är designat med en viss
avsikt.”
Sarah: ”Med andra ord, ett högre CI- värde visar på en högre avsikt?”
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Dr. Neruda: ”Ja, och speciellt om skillnaden är betydande som i fallet med den 24:e
kammaren.”
Sarah: ”Om alla dessa bitar passas samman är den bild som framträder, att siten Den Gamla
Pilen skapades som en metafor av det mänskliga genomet, och den förutspår en mutation som
kommer att producera en 24:e kromosom, vilket leder oss direkt tillbaka till våra håriga
kusiner.
Dr. Neruda: ”Nej.”
Sarah: ”Varför inte?”
Dr. Neruda: ”Den 23:e kromosomens molekylära omgivning är den mest fientliga och
dynamiska av alla de mänskliga kromosomerna. Detta gör den till en kittel för möjlig
mutation. Molekylärbiologer och biologer som sysslar med utveckling börjar först nu förstå
den här inneboende verkligheten hos den 23:e kromosomen.
ZEMI´s analys var, att den 24:e kammarmålningen inte berörde vår sexuella identitet, som i
fallet med den 23:e kromosomen, utan vår andliga identitet.”
Sarah: ”Hur så?”
Dr. Neruda: ”Det skulle ta mig åtminstone tjugo minuter att förklara den logiska grunden. Vill
du att jag skall fortsätta?”
Sarah: ”Kan du ge mig en summering?”
Dr. Neruda: ”Jag ska försöka.
Det finns åtskilliga samband mellan den 23:e och 24:e kammaren; det mest anmärkningsvärda
är att den 24:e kammaren bara kan nås från den 23:e kammaren. Det här antyder att den 24:e
existerar som ett resultat av beteendet och omständigheterna i den 23:e. På ett sätt är tunneln
som binder samman de två kamrarna en födelsekanal och den 24:e är babyn.
Eftersom den 23:e är köns-kromosomen, vilket innebär, att den bestämmer den sexuella och
fysiska identiteten hos individen, är dess syfte till stor del dubbelt. Det är helt logiskt att dra
slutsatsen, att om den var ämnad till att föda en ny kromosom, har den kanske något att göra
med vår andliga identitet, särskilt i ljuset från all annan information som vi har om den
Centrala Rasen.”
Sarah: ”Jag får känslan av att du tror på det här.”
Dr. Neruda: ”Jag tycker, att det är en livsduglig hypotes, men det exakta syftet med siten Den
Gamla Pilen behöver fortfarande fastläggas med hög sannolikhet.”
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Sarah: ”Finns det några andra siter liknande Den Gamla Pilen som ACIO varit inblandade i?”
Dr. Neruda: ”Nej, ingenting i den här storleksordningen, men ACIO involveras i allting
onormalt, allt som kan ha med utomjordiska (ET) influenser att göra.”
Sarah: ”Kan du ge mig ett exempel?”
Dr. Neruda: ”Man hittade en underjordisk installation med inristade stenar i Peru i mitten av
1960-talet. Några av omständigheterna vad gäller de här siterna liknar varandra.”
Sarah: ”Hur så?”
Dr. Neruda: ”Det var en underjordisk installation av ansenlig komplexitet och den innehöll tio
tusentals stenar som hade ingraverats på ett invecklat sätt med piktografiska tecken
(bildtexter), vilka avbildade en omfattande historisk redogörelse om jorden och en förhistorisk
kultur, allt inristat i en stentyp som heter andesit.”
Sarah: ”Hölls även den här siten hemlig?”
Dr. Neruda: ”Nej, alldeles tvärtom, men den blev föremål för kraftig desinformation och
slutligen betvivlad av de akademiska institutionerna, som utan tvivel kände sig hotade genom
avslöjandet.”
Sarah: ”Jag kan fortfarande inte förstå hur en statlig organisation som ACIO kan arbeta
bakom kulisserna och hur våra egna valda officiella personer kan vara fullständigt omedvetna
om både dess existens och agenda.”
Dr. Neruda: ”Inte alla av era valda officiella personer är omedvetna om ACIO, men du har
rätt i en sak: de känner inte till dess sanna mål.”
Sarah: ”Så vem vet och vem vet inte?”
Dr. Neruda: ”Det är inte så enkelt som att förse dig med en namnlista. De som vet, och är
valda officiella personer utgör en mycket kort lista – ”
Sarah: ”Hur kort?”
Dr. Neruda: ”Jag föredrar att inte berätta om det just nu, bara att de är mindre än tio till
antalet.”
”Världspolitiken är inte uppdelad i republikaner och demokrater eller liberala och
konservativa partier. Den är uppdelad i olika skikt av kunskap och sekretessnivå. Det
finansiella fåmansväldet (oligarkin) hos det hemliga nätverk jag nämnde förra veckan, äger
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överlägsen kunskap, varav en viss del delas med den militära makten och en viss del med de
isolationistiska krafterna.”
”Dessa tre maktgrupper är i huvudsak det sätt som världen organiserar sig på och den
förmodade topp- eller alpha-organisationen är Incunabula, därför att den kontrollerar en
dominerande del av världens tillgångar på pengar och fasta tillgångar.”
Sarah: ”Okay, stopp ett ögonblick, för jag gjorde litet efterforskning sedan vår intervju i
lördags och jag lärde mig litet om den organisation som kallas Illuminati. Är det här samma
organisation, som du nu hänvisar till som Incunabula?”
Dr. Neruda: ”Nej. Illuminati är en del av det hemliga nätverket, men de är inte alphaorganisationen. Illuminati är anslutna till andra blåblodiga organisationer, för det mesta med
Europeiska rötter, men dess mål och syfte ligger inte i linje med Incunabulas.”
Sarah: ”På vilket sätt? Utifrån det jag läst, tycktes det vara det hemliga nätverk du syftade
på.”
Dr. Neruda: ”För det första måste du förstå att på grund av konkurrerande agendor är det
hemliga nätverk jag syftade på fritt sammansatt och inte väl sammansvetsat. Inte desto mindre
finns det en viss känsla av kamratskap mellan några av de mera mäktiga grupperna, mest
därför att de delar en elitstatus inom affärsvärlden, akademiska världen eller på
regeringsnivå.”
”Emellertid är dessa grupper i allmänhet skapade för att hjälpa sina medlemmar att bygga ett
större välstånd och inflytande genom medlemmarnas nätverk med kontakter inom affärsvärld
och regering Det kan i viss mån jämföras med en nätverksorganisation med stor makt.”
Sarah: ”Är du säker på att vi talar om samma organisation?”
Dr. Neruda: ”Det finns många historier om Illuminati, men de är mer baserade på legender än
bevis. Alltför många konspiratoriska mål tillskrivs dem men de är inte organiserade på det
sättet. Deras ledarskap är alltför synligt och noggrant granskat av media. Under dessa
omständigheter, kan du i de flesta fall bortse ifrån att globala, konspiratoriska mål är i arbete.”
Sarah: ”Hur är det med de ockulta anspelningarna när det gäller Illuminati? Är de sanna?”
Dr. Neruda: ”De som antas vara ledare för Illuminati är inte ockultister eller Satansdyrkare
som de ibland beskylls för. Återigen är det här en konspirationsteori som löper amok,
vanligtvis genom dem som försöker definiera fiender som kan förkroppsliga Lucifer, vilket i
deras sinne är synonymt med det ockulta. Illuminati existerar som en elitorganisation, men
består av män och kvinnor som inte anpassar sig till ett enda trossystem. Medlemmarnas
andliga tro används inte som ett kriterium för att få medlemskap. Vad som är viktigt är
medlemmens personliga kontaktnät.”
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Sarah: ”Men har de inte ett ofantligt inflytande på politiken?”
Dr. Neruda: ”Jo, de har inflytande, liksom Frimurarna och ”Skull and Bones”, och tjugosju
andra organisationer, som bildar detta löst knutna elitnätverk. Men de människor som
kontrollerar mästarplanen är inte direkt anslutna till någon av dessa trettio organisationer.
Verkligheten är, att var och en av de här organisationerna faktiskt verkar inom en av dessa två
maktgrupper, vilka anpassar sig under Incunabulas kontrollerande hand.”
Sarah: ”Så du säger, att inom dessa tre maktgrupper organiseras den politiska scenen i världen
och att gruppen med mest pengar också har den bästa kunskapen och i grund och botten
kontrollerar de andra två grupperna?”
Dr. Neruda: ”Incunabula dikterar inte de andra två maktgrupperna. Den frigör strategiskt
information, vilket lurar de två maktgrupperna i den riktning som den vill att de skall gå.
Du kan se på de här tre maktgrupperna som en del av en liksidig triangel, med Incunabula på
toppen och den Globala Militära Makten vid den ena basen och Isolationist-Makten vid den
andra. Det här är den riktiga strukturen på den globala makten.”
Sarah: ”Jag har inte klart för mig de olika målen hos dessa tre maktgrupper.”
Dr. Neruda: ”Incunabula är inblandade i globaliseringen av monetära kanaler och i vitala
tillgångar som olja och naturgas. Den Militära Maktgruppen sysslar med att sprida och
upprätthålla demokratin över världen, och när de gör detta skyddas de egna intressena hos de
dominerande supermakterna Amerika och Väst-Europa; och Isolationist-Makten fokuserar på
industri och välfärdsbyggande för sina medborgare på statsnivå.”
Sarah: ”Men hur lurar Incunabula dessa andra två maktgrupper att lyda deras order? Kan du
ge mig ett exempel?”
Dr. Neruda: ”Varför tror du att Saddam Hussein invaderade Kuwait?”
Sarah: ”För att roffa åt sig deras oljekällor och tjäna en massa pengar.”
Dr. Neruda: ”På ytan ligger det nära sanningen. Som en följd av Iran-Irak- kriget, hade
Saddam uttömt en stor del av sitt lands välstånd och helt säkert var han intresserad av
välståndsproduktionen i Kuwait, men han visste också att hans militär inte var uppbyggd för
att invadera och införliva länder, och han var medveten om, att supermakterna skulle skydda
sina intressen i Kuwait.”
”Saddam var i en verklig dilemma, han hade upp mot en miljon soldater, som var utan arbete
efter Iran-Irak-kriget och det fanns ingen plats inom Iraks bredare ekonomi som kunde fånga
upp dessa män. Den Militära Makten var medveten om Saddams dilemma och genom en
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konsekvent desinformationskampanj av den Militära Makten leddes Saddam till att tro, att han
skulle tillåtas invadera Kuwait utan supermakternas vedergällning.”
Det finns agenter på hög nivå inom den Militära Makten som också är Incunabulas ögon och
öron. Man förstod mycket väl att Irak hade massförstörelsevapen, som man utvecklat under
sitt krig med Iran. Den Militära Makten såg detta som ett element, vilket hotade stabiliteten i
dess strategi att på sikt uppnå demokrati - den amerikanska varianten – inom den
oljeproducerande regionen.”
”Incunabula har inte kontroll över oljan från Mellanöstern. Det är den enda väsentliga tillgång
som de inte utövar full auktoritet över. Saddam Hussein förleddes genom desinformation att
gå till attack mot Kuwait så att den Militära Makten kunde – medan hela världen tittade på –
skrota Iraks försvar. Det här var en iscensatt händelse med global påverkan, utövad av
Incunabula och verkställd av den Militära Makten, som var fullständigt omedveten om att de
lurats in i den här konflikten på samma sätt som Irak.”
Sarah: ”Och allt detta för att några biljonärer vill kontrollera världens oljetillgångar?”
Dr. Neruda: ”Det är mycket mer invecklat än så, fastän det är en del av ekvationen. Jag är inte
säker på hur långt du vill att jag skall gå in på detta.”
Sarah: ”Det är svårt att sluta efter att du gjort det här avslöjandet. Varifrån styrs allt detta…
jag menar vilket är slut-målet för Incunabula?”
Dr. Neruda: ”Du menar i samband med Mellanöstern?”
Sarah: ”Ja.”
Dr. Neruda: ”De vill kontrollera råoljeproduktionen. De vill utöva makten över den här
viktiga tillgången, vilken är så fundamental för att skapa världsekonomier. De kontrollerar
raffineringen och distributionen av slutprodukten, men de saknar kontroll över produktionen,
särskilt i Mellanöstern. Det här är det grundläggande målet, men det omges av sidomålet att
föra in en västerländsk kultur till regionen och långsamt men säkert homogenisera
världskulturen. De vill ha den här globala kulturen som en grundstomme för att skapa ett
globalt styre.”
Sarah: ”Och hur lång tid kommer detta att ta… om man antar att de lyckas?”
Dr. Neruda: ”Utifrån ACIO´s perspektiv finns det en sannolikhet på inte mindre än 35 % att
det sker inom de närmaste tio åren och sannolikheten hoppar upp till 60 % om 20 år. Därefter
blir det alltmera sannolikt för varje årtionde som passerar, tills det når ”nästan säkert” vid
2060.”
Sarah: ”Och när du säger ”globalt styre”, vad menar du?”
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Dr. Neruda: ”Förmågan att reglera planetens vitala resurser som en enda global politisk
kropp.”
Sarah: ”Vad är det som gör detta till ett viktigt mål för Incunabula?”
Dr. Neruda: ”Den minskande tillgången på olja och naturgas. Den är en icke förnybar
energikälla och vad som krävde en miljard år att skapa 3.2 biljoner fat användbar olja har tagit
110 år att reducera till 1,8 biljoner fat. Planetens oljetillgång är hennes ekonomiska livsblod.
När den försvinner, så försvinner också det ekonomiska system, på vilket världens människor
lever. När de ekonomiska systemen vittrar så uppstår instabilitet, och om den inte kontrolleras
blir följden kaos.”
Sarah: ”Återigen säger du, att allt detta bara handlar om olja?”
Dr. Neruda: ”Försök att förstå, att för mig är det häpnadsväckande att detta inte är uppenbart.
Alla som känner till läget vad gäller världens oljetillgångar kan med enkla slutledningar dra
slutsatsen att världen ligger ungefär femtio år från ett slut på oljan och det gäller om man gör
en mer optimistisk analys. På den pessimistiska sidan kan det vara frågan om så litet som
tjugofem år.”
Sarah: ”Hur kan det vara så? Jag kan inte påminna mig, att något har sagts om detta i media.
Jag tror, att det skulle bli en jättestor historia om det var så uppenbart och så olycksbådande.”
Dr. Neruda: ”Det finns många versioner av den här historien som cirkulerar i media, men de
fångar aldrig riktigt uppmärksamheten hos massmedia eller massorna, därför att det handlar
om en avlägsen framtid – ett ämne som inte står högt i kurs hos de medborgare som älskar
den västerländska livsstilen. Inte desto mindre så är det precis i den här framtiden som
Incunabula placerar sitt fokus, därför att den bestämmer taktiken i dagsläget.”
”Tömningen av världens oljeförråd, plus befolkningsökningen, är de saker, som har det
dominerande inflytandet på utformningen av Incunabulas strategi och dess tidsplan.”
Sarah: ”Så Incunabulas agenda är att kontrollera den minskande oljetillgången, med avsikt att
göra vad?”
Dr. Neruda: ”På de högsta nivåerna hos Incunabula ligger planerings-horisonten normalt på
tjugo till hundra år, beroende på ämnet. De är väl medvetna om att när oljetillgångarna
minskar, kommer oljan att bli mer och mer svår att få fram ur planetens reservoarer och
därutöver krävs minst ett trettio procentigt påslag i raffineringskostnader. Det här kommer att
ha en stor effekt på priset, vilket kan få effekten att det blir en envis konjunkturnedgång inom
världsekonomin.”
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”Planerarna inom Incunabula tror, att stärka kontrollen över oljetillgången och dess
distribution är det bästa sättet att påtvinga en ransonering på global nivå utan att sätta igång
Armageddon.”
Sarah: ”Är det verkligen så allvarligt?”
Dr. Neruda: ”Jag menar inte att låta som en olyckskorp, men det här är det fundamentala
problem, som världen måste ägna sig åt under det 20:e århundradet. De skarpaste hjärnorna på
vår planet är väl medvetna om detta och har känt till det i tjugo år eller mer.”
Sarah: ”Varför arbetar inte världens ledare och de skarpaste hjärnorna på att få fram
alternativa energikällor?”
Dr. Neruda: ”I en del fall gör de det. Det finns åtskilliga alternativa energikällor som man
överväger – en del har ännu inte ens lämnats ut till allmänheten, därför att de härrör från
teknologier som också har en stor potential som vapen.”
”Men den största frågan är, hur vi skall kunna ändra energisystemet i dagens moderna
civilisation från petroleum till en ny energikälla, eller kanske ändra på sättet vi lever – med
andra ord, vår oljeberoende livsstil.”
Sarah: ”Varför är det där en så viktig sak? Jag skulle tro, att allteftersom världen vaknar upp
till en verklighet med sinande oljetillgångar blir den mycket mer mottaglig för en ny
energikälla."
Dr. Neruda: ”Har du någonsin hört Machiavelli´s uttalande om svårigheten att förändra ett
system?”
Sarah: ”Det tror jag inte.”
Dr. Neruda: ”Han skrev: Där finns inget svårare att planera, inget mer tvivelaktigt att lyckas
med, inget farligare att genomföra än att skapa ett nytt system. Ty initiativtagaren har
antagonismen mot sig från alla som skulle tjäna på att bevara det gamla systemet och bara en
ljummen inställning bland de försvarare, som skulle kunna tjäna på det nya.”
Sarah: ”Okay, så det här kräver en massa förberedelse och planerande, och antagligen
övertalningsförmåga. Men vad har vi för val?”
Dr. Neruda: ”Inget. Det här är verkligheten under de nästa femtio åren.”
Sarah: ”Jag antar att Incunabula planerar att leda den här systemförändringen. Har jag rätt i
det?”
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Dr. Neruda: ”Ja. Som jag sa tidigare, tror de, att den globala regleringen av energiresurserna
och förmågan att klara av befolkningsökningen är de frågor som löper samman i vår tid – och
om de sköts på rätt sätt – kan förhindra Armageddon.”
Sarah: ”Du har sagt det ordet två gånger ikväll – Armageddon. Vad menar du med det? Talar
du om ett tredje världskrig?”
Dr. Neruda: ”Armageddon definieras av ACIO som mänsklighetens kaos. Det är den tid, då
mänskligheten kastas in i kaos och den globala handelns samspel, kommunikation och
diplomati förstörs till förmån för nationernas bevarande på egen hand. Om det skulle hända,
kunde vapen av ovanlig styrka användas för att förinta trettio procent eller mer av den
mänskliga befolkningen. Detta är den definition, som vi inte tycker om att tala om, men den är
väl känd inom ACIO som en möjlighet under 2000-talet.”
Sarah: ”Jag antar, att ni har era sannolikhetskalkyler för det här också. Eller hur?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Och vad visar de, vågar jag fråga om det?”
Dr. Neruda: ”Jag föredrar att inte tala om det. I vilket fall som helst är de inte riktigt relevanta,
därför att de flyter på grund av världshändelserna.”
Sarah: ”Men det här är ju vad Incunabulas planerare försöker hålla undan för?”
Dr. Neruda: ”Ja. Det här slukar deras agenda mer än någon annan fråga.”
Sarah: ”Vilka andra organisationer uppslukas av den här agendan?”
Dr. Neruda: ”Det finns inga.”
Sarah: ”Va?”
Dr. Neruda: ”Den här agendan är unik för Incunabula, därför de är den enda organisation, som
ärligt är fokuserad på att undvika just det här speciella kristillståndet, vilket baseras på de
samlöpande kriterier, som jag redogjorde för tidigare.”
Sarah: ”Du menar, att de är den enda organisation som bekymrar sig om Armageddon i
anslutning till sinande oljetillgångar och befolkningsökningar?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Men du säger väl inte, att andra organisationer inte är bekymrade över ett tredje
världskrig eller Armageddon, hur du nu definierar det. Eller hur?”
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Dr. Neruda: ”Varje nations ledarskap är bekymrade över de här frågorna, men de är ingalunda
det centrala i deras agenda. Det är en liten avskiljd del i deras agenda.”
”Det här är precis varför Femton är involverad i planerarna inom Incunabula, hoten mot den
mänskliga rasen är både verkliga och envisa. För varje decennium som passerar växer
förhållandena kraftigare mot splittring och kaos – av just det slag, som du kunde se i krig
mellan stammar. Det finns ingen fundamental skillnad.”
Sarah: ”Och ledarna för den Militära Makten vet om detta mål?”
Dr. Neruda: ”Nej. De har sin egen agenda som är närbesläktad, men alldeles olik ändå. De
strävar inte efter att reglera oljeproduktionen; de ämnar försvara tillgången, vilket resulterar i
att få inflytande över priset. De har inget att göra med globalisering vad gäller ekonomi och
kultur, utan snarare sysslar de med att exportera demokratin för att försäkra sig om en
stabilisering i regionen, och de utrotar instabila situationer i form av terrorister och diktatorer
på samma sätt.”
Sarah: ”Men det där tycks skilja sig från allt som jag hört om militären.”
Dr. Neruda: ”På vad sätt?”
Sarah: ”Du får det att låta som om den Militära Makten försöker bringa stabilitet eller fred,
när allt jag läst antyder att militären får näring av konflikt och instabilitet. Om världen är i
fred blir militären en enkel polisstyrka, dess makt reduceras och dess budget blir nerskuren.”
Dr. Neruda: ”Jag förstår din fråga. Emellertid är den Militära Makten inte detsamma som
militären. Samtidigt som den är mycket pro-militärisk, arbetar den utifrån en längre
planeringshorisont än militärpersonalen.. Den Militära Makten är uppbyggd av politiker på
hög nivå, affärsmänniskor, intellektuella, akademiker, tanke-smedjor o.s.v. Medlemmarna
kommer från England, Amerika, Tyskland, Kanada, Australien, Israel och många andra
länder. Det sätt de hänger samman på som grupp är inte så mycket en funktion med formell
struktur och möten, utan snarare producerar man hemligstämplade dokument som delas ut
bland dess främsta medlemmar. Dessa dokument definierar plattformen, målen, de långsiktiga
målen och kartlägger i grund och botten strategin och taktiken, genom vilken den Militära
Makten tänker verkställa sin plan.”
”Den Militära Makten arbetar med hybrida försvarsvapen och offensiva vapen, som hör ihop
med rymden, biologiska vapen, Internet och andra miljöer, som ännu inte ses som krigsarenor.
De kämpar för att budgeten till forskning och utveckling bör ökas för att utveckla dessa nya
vapen för att säkra rättigheterna för fria människor att leva utan rädsla för avskräckande
attack. De ämnar sudda ut den här verkligheten, den här rädslan från jordens yta och på
samma gång propagera för demokrati.”
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Sarah: ”Men är inte detta ett nobelt mål?”
Dr. Neruda: ”Deras mål är inte nödvändigtvis olämpliga, men deras metoder för att uppnå
dessa mål är det. Det här handlar helt och hållet om att projicera makt och, som en följd, att
diktera den rådande politiska plattform, genom vilken världen uppnår fred. Det är framtvingad
fred. Det är en fred genom makt och manipulation.”
Sarah: ”Men det är ändå fred och det är ändå demokrati. Det är säkert bättre än alternativet
krig och anarki eller diktatur.”
Dr. Neruda: ”Det finns andra redskap för att uppnå samma slutmål.”
Sarah: ”Du sa att budgeten för det som spenderas på militären bara skulle öka med tiden om
den Militära Makten får som den vill. Hur skulle detta kunna hända mitt i en världsfred?”
Dr. Neruda: ”Det kommer att beslutas om nya hot, som kommer att skapa det här behovet
även om våra länder i världen befinner sig i fred.”
Sarah: ”Talar du om ET igen?”
Dr. Neruda: ”Bland annat. Kina kommer sannolikt att bli den sista ön av motstånd, som
demokrativågen kommer att gå iland på, men när den gör det önskar den Militära Makten ha
unika vapen till sitt förfogande för att snabbt kunna föra fram de förändringar som de vill ha.
Biologiska vapen kommer sannolikt att bli valet – ”
Sarah: ”Hur är det möjligt, när USA har bannlyst biologiska vapen?”
Dr. Neruda: ”Olyckligtvis är upptäckterna inom det mänskliga genomet alltför fängslande för
den Militära Makten för att ignoreras, eftersom de även ger möjlighet till utveckling av
biologiska vapen. Forskning är redan på gång, och det har den varit under två år, att utveckla
bio-vapen, som siktar in sig på vissa genoms utmärkande drag hos en specifik ras.”
Sarah: ”Som kineser?”
Dr. Neruda: ”Ja, men det betyder inte, att vapnet någonsin kommer att utvecklas. Det skulle
helt enkelt bli en känd förmåga hos den Militära Makten, och bara det skulle göra
regimförändringen omöjlig att stå emot.”
Sarah: ”Jag måste stoppa här och göra en bekännelse. En del av mig vill borra ner huvudet i
kudden och gråta, när jag hör det här och en del av mig vill fortsätta att ställa fler frågor. Jag
blir verkligen uppriven av det här. Jag tror inte, att jag vill höra mer om det. Okay?”
Dr. Neruda: ”Jag bara svarar på de frågor du ställer till mig så ärligt jag kan.”
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Sarah: ”Det vet jag och jag klagar inte på dig eller dina svar egentligen. Jag behövde bara
säga vad jag kände.”
Dr. Neruda: ”Jag förstår.”
Sarah: ”Vill du ta en paus och sträcka på benen?”
Dr. Neruda: ”Nej, inte för min del, men vill du ha en paus, så blir det okay att få sträcka på
benen.”
Sarah: ”Nej, jag är okay. Berätta mer om den Isolationistiska Makten. Hur passar deras
historia in i det här?
Dr. Neruda: ”Återigen vill jag inte att du tror, att den Militära och Isolationistiska Makten är
formella grupper som har medlemskap och tillhör politiska partier. De är på sin höjd
informella, taktiska koalitioner och de arbetar genom Incunabulas agenters välplacerade
ledarskap. Det är också viktigt att komma ihåg, att de alla är en del av en ledarskaps-triad som
Incunabula har arbetat fram under de sista femtiosju åren.”
”När det gäller den Isolationistiska Makten, så är den minst organiserad av de tre makterna.
Den är konstruerad för att driva på ekonomiska förfaringssätt och aktiviteter vilka ökar
välståndet hos elitklassen över hela världen. Som en makt är den inblandad i inhemska
statsfrågor som driver ekonomisk tillväxt och vitalitet. Dess fokus är att påverka lokala,
statliga och nationella regeringar till att underlätta för handel.”
Sarah: ”Har jag rätt, när jag tror att Republikaner är mera anslutna till den Isolationistiska
Makten?”
Dr. Neruda: ”Nej. De här tre makterna är inte anslutna till något parti eller politisk
organisation. Någon kan vara överens med både den Militära och den Isolationistiska Makten
och inte uppleva någon konflikt med det. De är inte antagonister. De är förenliga krafter.
Dessutom är de här krafterna inte enbart amerikanska. Det är globala krafter – även om det är
en viss dominans av amerikanska och europeiska intressen, men de är inte partimedlemmar
som demokrater och republikaner, inte heller sponsras de av staten på något sätt.”
Sarah: ”Om oljeproduktionen ligger i händerna på Incunabula, vad kommer då att hända med
Arabstaternas regimer, som för närvarande håller i makten?”
Dr. Neruda: ”Det beror på regimen. Incunabula är expert på att påverka genom finansiella
tjänster och lagligt manövrerande. De kommer att långsamt göra sitt inflytande gällande,
gradvis, och på ett sätt som kommer att fånga de kungliga familjerna och kartellen med
förvåning. Deras tålamod är oöverträffat och de arbetar på många inflytelserika nivåer, vilket
är orsaken till att de vinner nästan varenda gång.”
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”Även nu utövar många av de kungliga familjerna påverkan på de inhemska affärerna, men
inte på oljeproduktionen. De skördar finansiellt frukterna av oljan, men andra inom deras
regimer har i själva verket hand om produktionen och samarbetet med kartellen, och utvecklar
täta relationer av tillit och inflytande. Det är dessa, som Incunabula för in i sin fålla och
långsamt vinner över som agenter för sin plan. Den Militära Makten kommer vid lämplig
tidpunkt att störta de regimer, som är i konflikt med planen och de regimer, som står på
vänskaplig nivå kommer att tillåtas stanna kvar med sin närvaro och sitt inflytande i
hemlandet. Det här är omsorgsfullt förberedda händelser.”
Sarah: ”Och när Incunabula en gång fått kontrollen över oljeproduktionen, vad händer då?”
Dr. Neruda: ”Nedmontering av hårdvalutan. Incunabula vill ha en elektronisk valuta därför att
den kan spåra allting och gör det möjligt att göra en mer noggrann analytisk inblick i
individens affärer.”
Sarah: ”Så vad vill de göra med all denna information?”
Dr. Neruda: ”De vill kunna observera mönster och kunna manipulera händelser för att skydda
sin dominans samt sitt ledarskap och, som jag sa tidigare, de vill definiera de nya systemen
och leda systemförändringarna. När en gång denna dominans är uppnådd och når en kritisk
massa, planerar Incunabula att skapa en enda global maktkropp, som för med sig stabilitet till
Jorden och de vill skapa en mängd förfaringssätt som hjälper mänskligheten i stort.”
Sarah: ”Återigen talar du om för mig, att deras mål är att hjälpa mänskligheten, men jag har
svårt att tro på det.”
Dr. Neruda: ”På ett sätt är detta det enda sättet, som de kan behålla makten på. Om de
koncentrerar välstånd och tjänster alltför mycket, kommer de att förlora kontrollen över den
befolkning de vill styra. Revolten ligger aldrig långt borta när tomma magar knorrar unisont.”
Sarah: ”Hur kommer de att skrota vår hårdvaluta?”
Dr. Neruda: ”Det kommer att bli en gradvis devalvering på aktiemarknaden över hela världen.
Särskilt amerikanarna har blivit vana vid, att det är lätt att göra pengar på aktiemarknaden,
dessutom har de en överdådig livsstil. Detta kommer inte att tillåtas fortsätta obegränsat.
Konjunkturnedgångar kommer att ske i vågor tills värdet på valutan ifrågasätts. Det här
kommer först att börja inom tredje världens länder och eftersom dessa blir de inledande offren
för en svag ekonomisk politik, kommer Incunabula i huvudsak att tvinga dessa länder att sälja
sina tillgångar till absoluta bottenpriser som ersättning för att de får hjälp med att komma ur
den ekonomiska krisen.”
”I den bästa av tider är världsekonomin ett skört lappverk av ekonomiska system, vilka rullar
på i olika hastigheter utan ett utjämnande interface eller makrosystem, i vilket de kan arbeta.
Under de svåra tiderna är världsekonomin ett korthus, som är sårbart för den svagaste vind.
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Hårdvaluta och monetära system vilka understöder den, kommer att bli en syndabock i den
ekonomiska nedgången och elektronisk valuta kommer mer och mer att bli lösningen på den
allmänna nedstämdheten inom den globala ekonomin.”
Sarah: ”Jag är inte kunnig i ekonomi, så jag vet inte ens vilka frågor jag skall ställa, men det
här ger mig en illamående känsla i magen. Jag får känslan av, att det bara finns en enda
verklig makt i världen och det är Incunabula och att vi alla bara är dockor för den här
elitgruppen av pengamänniskor. Är inte det ganska mycket undertexten till alla dina
förklaringar här?”
Dr. Neruda: ”Nej, inte alls, men jag kan förstå hur du kommer fram till den slutsatsen,
eftersom vi har fokuserat på Makt-Triaden eller TOP (Triad of Power) som vi kallar den inom
Labyrintgruppen. TOP är en verklighet på jorden och den kommer antagligen att vara det
under många generationer i framtiden och den är utan tvivel den bäst placerade för att
dominera världens affärer och utveckling. Men det finns andra krafter, som kan komma
emellan och föra med sig nya möjligheter för världens folk.”
Sarah: ”Såsom religiösa krafter?”
Dr. Neruda: ”Ja, det är en möjlighet, fastän de kommer aldrig att rivalisera med Incunabula,
när det gäller att ha inflytande på världsangelägenheter.”
Sarah: ”Så vem talar du om? Ge mig några namn eller exempel.”
Dr. Neruda: ”Uppkomsten av personliga datorer och Internet var aldrig ämnad att ske enligt
Incunabula. Det var en utveckling som uppriktigt förvånade planerarna inom Incunabula och
visade sig bli ett starkt växande problem under nästan ett decennium. Datorkraften antogs
förbli i händerna på eliten. Internet växte strukturellt och med en fart, som ingen trott vara
möjlig, och det tog Incunabula fullständigt på sängen.”
Sarah: ”Så teknologi är en kraft som frustrerade Incunabulas planer?”
Dr. Neruda: ”Den är ett exempel.”
Sarah: ”Jag föreställer mig att ACIO är ett annat?”
Dr. Neruda: ”Den enda större svagheten hos Incunabula är bristen på vetenskaplig expertis
inom dess ledning. Fastän Incunabula har tekniska och vetenskapliga medlemmar i speciella
projekt inom det Globala Militärindustri-komplexet, så är de inte medlemmar i ledningen och
det är ledningen hos Incunabula som fastställer dess agenda.”
Sarah: ”Men jag tyckte du sa, att Femton var en del av Incunabula.”
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Dr. Neruda: ”Ja, men ACIO ses helt enkelt som en resurs för Incunabula. Femton uppfattas
som en anarkist vars vision aldrig kan bli i linje med Incunabulas ledarskap. De identifierar
sig inte ens med hans vision.”
Sarah: ”Om Incunabula litar så mycket på ACIO´s teknologi och de behöver vetenskapligt
ledarskap, varför byter de inte ut Femton och sätter dit någon, som de bättre kan kontrollera?”
Dr. Neruda: ”De försökte ursprungligen att ha en man vid rodret, som skulle vara mera
tillmötesgående, men det lyckades inte.”
Sarah: ”Hur menar du?”
Dr. Neruda: ”En av de första som ledde ACIO var medlem i Incunabulas Militära Makt och
var mycket en insider vad gäller att arbeta med dess ledare av högre rang, speciellt i
Amerika.”
Sarah: ”Kan du avslöja hans namn?”
Dr. Neruda: ”Vannevar Bush.”
Sarah: ”Hur stavas hans namn?”
Dr. Neruda (stavar namnet).
Sarah: ”Är han släkt med President George Bush?”
Dr. Neruda: ”Nej.”
Sarah: ”Så han ledde ACIO, när det befann sig i sin linda?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Vad hände med honom?”
Dr. Neruda: ”Han var alltför synlig och med rätta fruktade man, att han inte skulle kunna hålla
sekretessen.”
Sarah: ”Varför?”
Dr. Neruda: ”Dr. Bush var en begåvad person, som både hade teknisk vision och
ledarskapsförmågor. Han hade tillträde till regeringens toppar och till Incunabula. Han kunde
hantera ett stort team vetenskapsmän och ingenjörer lika bra som någon annan. Han byggde i
själva verket upp infrastrukturen för militär forskning, men hans celebra status var till
bekymmer för grundarna av Incunabula.”
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Sarah: ”Ge mig en ungefärlig tidsperiod. Jag måste erkänna att jag aldrig hört talas om denne
man.”
Dr. Neruda: ”Det var rätt nära slutet av andra världskriget som Dr. Bush blev ombedd att stå i
spetsen för ett team vetenskapliga forskare som hade samlats från NDRC och SPL för att
plocka isär och kartlägga ett bärgat främmande rymdskepp, vilket hade bärgats 1940 utanför
Floridas kust. Dessa var faktiskt topp-vetenskapsmän från det nyss bildade ACIO.
Rymdskeppet hade placerats i ett kallmagasin på grund av andra världskriget. När kriget
slutade blev Bush invigd i den här upptäckten genom sitt nätverk och erbjöd sig att leda
projektet. Som jag förstår, kom han just från Manhattan-projektet när det här tillfället dök
upp.”
Sarah: ”Så han ansågs vara en säkerhetsrisk och det avslutade hans tjänst hos ACIO?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
”Det här projektet med ”omvänt” ingenjörsarbete (du har en teknologisk konstruktion, som
skall plockas isär, analyseras och förstås) hölls i högsta möjliga sekretess. Dr. Bush ledde
operationen inom SPL genom speciella fondmedel från OSS, vilket var föregångaren till CIA.
Efter ett år hade emellertid få framsteg gjorts och det fanns rykten knutna till Bush, att
främmande rymdskepp upptog hans agenda.”
”Bush rapporterade direkt till James Forrestal, som vid den tiden var chef för marinen, men
kort därefter blev försvarsminister. Truman var president.”
”Rymdskeppet som hade bärgats var tillräckligt intakt för att plockas isär och göra analyser på
dess drivkraftssystem, vilket var den mest viktiga kunskap som Forrestal hoppades få fram ur
projektet.”
Sarah: ”Vilket år pratar vi om?”
Dr. Neruda: ”Det här kunde ha varit mellan 1945 och 1946.”
Sarah: ”Så vad hände?”
Dr. Neruda: ”Betänk, att min kunskap om de här händelserna baseras på mina studier i
ACIO´s arkiv. Jag var inte personligen involverad i någon av de här händelserna, så jag
garanterar inte, att de är absolut riktiga.”
Sarah: ”Det förstår jag.”
Dr. Neruda: ”Dr. Bush blev ombedd att göra en exakt kopia av framdrivningssystemet på den
bärgade farkosten inom 12 månader, och gavs resurser från ACIO för att göra detta.”
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Sarah: ”Och han lyckades?”
Dr. Neruda: ”Bara delvis. De elektromagnetiska fälten blev på grund av elektrondrift inte fullt
återskapade när det gäller deras oavbrutna kraftnivåer i metaller, vilket, jag kämpar för att
hålla det här i lekmannatermer, var den främsta orsaken till att det misslyckades. Inte desto
mindre fanns där prototyper byggda, som var repliker av den främmande farkostens
framdriftssystem och detta var tillräckligt för att ge ekonomiskt bidrag och stöd till ACIO.”
Sarah: ”Varför kom då inte Dr. Bush med i ACIO?”
Dr. Neruda: ”Han visste, att det krävdes att han skulle gå under jord och i huvudsak bli
anonym. Han ville inte ha anonymitet därför att han var en häpnadsväckande uppfinnare och
han gillade det rampljus, som gavs honom från officiella personer inom regeringen likaväl
som från den vetenskapliga världen i stort. Dessutom tror jag inte, att ledningen för OSS
tyckte att hans mentala förmågor var tillräckliga för uppgiften. Bush var en stor organisatör av
talanger, men han saknade de erforderliga insikterna i fysik, vilka krävdes för att leda det
ACIO, såsom man hade visioner om på den tiden.”
Sarah: ”Hur många människor kände till det här projektet?”
Dr. Neruda: ”Jag är inte säker. Kanske fem eller sex visste om den totala omfattningen av
projektet och femtio andra visste om delar av projektet. Det var, som jag sa förut, en mycket
skyddad hemlighet.”
Sarah: ”Hur kan man hålla en sådan här sak hemlig?”
Dr. Neruda: ”Det finns hela departement inom vår regering, som ansvarar för detta. Det är en
mycket väl planerad process, som omfattar lagliga kontrakt, klara straffpåföljder och kända
avskräckande faktorer, vilka inbegriper i människan mycket invaderande teknologier. I värsta
fall, om viktig information avslöjats kunde ett annat men besläktat departement träda in, och
mästerligt sprida desinformation. Det var och är fortfarande i realiteten omöjligt att få ut den
här informationen till allmänheten.”
Sarah: ”Hade de invaderande teknologier även 1945?”
Dr. Neruda: ”Ja. Även om de invaderande teknologierna tillämpades mera grymt, så var de
säkert effektiva. Det fanns ingenting mer baktalat inom dessa slutna organisationer än
förrädare. Hela den organisatoriska kulturen var att belöna lojalitet och allvarligt straffa brist
på lojalitet i varje form.”
Sarah: ”Jag byter ämne ett ögonblick. Det tycks som om vi nu åter befinner oss i ett skede av
världsfred och ekonomisk stabilitet. Men när jag hör dig berätta, när jag fått veta detta med
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Incunabula och Makt-Triaden som du talade om tidigare, så tycks det nu inte ens vara möjligt.
Är det sant?"
Dr. Neruda: ”Det är en illusion. Det kan finnas lugna perioder i krigets rörelser, men titta på
de sista hundra åren. Är det inte en samling krig?”
Sarah: ”Och alla är till för att krig föder Makt-Triaden som du kallar den?”
Dr. Neruda: ”Nej. Det finns krafter, som verkligen tror på gott och ont. Såsom de ser det
räknas länder – liksom människor – huvudsakligen in i tre kategorier: goda, neutrala och
onda. De som är goda måste dominera världens politiska strukturer och garantera, att de som
är onda identifieras och reduceras till ett tillstånd, som inte är hotande.”
Sarah: ”Men det kalla kriget är över, eller hur? Sovjetunionen finns inte längre och det som är
kvar av det tycks mer eller mindre vänligt sinnat till den fria världens intressen. Är inte detta
sant?”
Dr. Neruda: ”När makten är koncentrerad till en enda person och det landet eller den
organisationen utvecklar en teknologi med fjärrmissiler, blir det omedelbart en måltavla för
bekymmer inom underrättelseväsendet.”
Sarah: ”Och har jag rätt, när jag antar att det underrättelseväsen, som du hänvisar till är
globalt och has om hand av Incunabula?”
Dr. Neruda: ”Ja, men den leds inte formellt av Incunabula.”
Sarah: ”Jag förstår, men resultaten är desamma, eller hur?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Jag ber om ursäkt för avbrottet.”
Dr. Neruda: ”Det som upplevs som fienden är missil-teknologin i händerna på en
koncentrerad makt. Det finns många, många länder som har den här teknologin, så det
garanterar ett misstroende. Organisationer som FN har inte tillräckligt med makt för att ta itu
med de här hoten, så multilaterala koalitioner utvecklas mellan nationer för att ta itu med de
hot som uppkommit, ofta helt dolt för allmänheten.”
”Irak är ett utmärkt exempel. Nord-Korea är ett annat, men det saknas den strategiska
geografin för att placera detta land högst upp på listan. Så geografin spelar också en central
roll i den här värderingen.”
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Sarah: ”Så egentligen består världen alltså av tre läger. Jag förstår det, men vem är det som
bestämmer vem som är ond, neutral eller god? Jag menar, är inte det här en förskräckligt
subjektiv syn?”
Dr. Neruda: ”Det är den som utövar det största globala ledarskapet när det gäller att visa störst
militär makt, ekonomisk kraft och tyngst utrikespolitik, som gör det här beslutet. Och ja, det
är säkert subjektivt, men det är precis därför som USA visar sin imperialistiska attityd. USA
vill bestämma vad som är gott och ont för världen och när man gör det, så kan man på ett mer
effektivt sätt exportera sin egen definition på fred och demokrati.”
Sarah: ”Det låter så enkelt när du förklarar det på det sättet.”
Dr. Neruda: ”Det är en naturlig följd av hur en stat använder sin makt. Staten behöver sina
fiender för att kunna övertyga sina medborgare att acceptera statens auktoritet över sina liv. Ju
större rädsla som staten kan framkalla i sina medborgares hjärtan och sinnen, desto mer makt
är medborgarna villiga att ge till den för att skydda dem från sina fiender. Alla stater gör detta
i varierande grad.”
Sarah: ”Säger du att USA, bara för att ta ett exempel, planerar sina fiender? Du säger faktiskt
att Amerika skapar sina fiender för att öka sin makt här hemma och internationellt.”
Dr. Neruda: ”Jag menar inte, att USA bokstavligt skapar sina fiender. USA har potentiella
motståndare i många delar av världen. Dess politik med en militär närvaro såsom en global
beskyddare är allt som behövs för att skapa fiender. Dess kraftfulla export av sitt politiska
trosystem är också till bekymmer för många länder som ser amerikanska intressen som ett
förspel till kulturell kolonisation.”
Sarah: ”För att vi är den enda kvarvarande supermakten?”
Dr. Neruda: ”Nej, det är för att USA har en global militär närvaro och är en ekonomisk
hävstång vilket USA handskas med ganska virtuost. Det är skickligt i sin aggressivitet utan att
visa sig aggressivt. Det skyddar och försvarar, och ibland gör man detta genom ett
föregripande anfall och ibland genom en reagerande motåtgärd, som vanligtvis är ett kraftfullt
svar flera gånger starkare än den ursprungliga kraften. Amerikas egen-intressen har blivit en
standard för hela den fria världen och det finns de, som är rädda för att USA skall dominera
med syftet till imperialism.”
Sarah: ”Hur passar allt detta ihop med Incunabulas arbete eller kanske med ACIO för den
delen?”
Dr. Neruda: ”Incunabula använder USA som en kraft för globalisering. USA är draghästen,
som drar planetens nationella stater till en gemensam ekonomisk och politisk plattform.
Vad gäller ACIO, så har man noggrant analyserat de olika scenarior, som har presenterats av
USA:s globala dominans och ACIO finner, att det bara finns två scenarier i vilka USA kan
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uppnå sina ambitiösa målsättningar utan att framkalla ett världskrig och störta
världsekonomin in i en allvarlig depression.”
Sarah: ”Kan du avslöja dem?”
Dr. Neruda: ”Nej.”
Sarah: ”Varför?”
Dr. Neruda: ”De baseras på en blandning av fjärrsyn, avancerad datormodulering och
preliminära BST-försök. Jag vill inte avslöja den här informationen just nu. Kanske vid ett
senare datum.”
Sarah: ”Jag ser helt klart att vi fullständigt har kommit bort från ämnet, men du tycks leda in
mig i de här samtalen. Jag kan inte hjälpa det.”
Dr. Neruda: ”Jag förstår.”
Sarah: ”Finns det planer på att få allt det här att hända? Jag menar, planerar verkligen
Incunabula globaliseringen eller råkar den bara hända som ett resultat av en knuff här och en
knuff där?”
Dr. Neruda: ”Det är en noggrant genomarbetad process. Planeringen är djup, genomgripande
och grundlig. Den är inte felfri, inte heller är den genomförd med perfekt precision. Inte desto
mindre finns det utan tvivel en plan och den genomförs av den makttriad som jag berättade
om tidigare.”
Sarah: ”Och du har sett den här planen?”
Dr. Neruda: ”Jag känner till den genom Labyrintgruppen. Femton fordrar att var och en av oss
skall känna till de där planerna på en djup nivå.”
Sarah: ”Kan du avslöja något om den här planen?”
Dr. Neruda: ”Jag tycker, att jag har antytt det i den här intervjun.”
Sarah: ”Ja, men du har inte varit tydlig om hur händelser kommer att kulminera på ett sådant
sätt att Incunabula kommer att ta makten.”
Dr. Neruda: ”Det är inte bestämt i förväg. Det finns ingen säkerhet i det jag nu avslöjat. Det är
en plan. Även om det är en plan som skapats av mycket ambitiösa och kapabla människor.”
Sarah: ”Vederbörligen noterat!”
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Dr. Neruda: ”Det finns allvarliga brister inom den globala ekonomin, och USA kommer inom
de nästa sju åren att börja uttrycka dessa brister på sådana sätt, att de sprider sig som
vågrörelser ut över jordklotet och förorsakar ekonomisk osäkerhet. Det bästa sättet att
försäkra sig om, att de här felen är under kontroll är att täta till kollektiva kryphål, som tillåter
giriga företagsledare att utnyttja sina aktieägare samt att ta över kontrollen över oljepriset.”
Sarah: ”Vänta ett tag, jag trodde att de giriga företagsledarna var desamma som Incunabula.
Varför skulle de stänga till flödet till sina egna girigbukar?”
Dr. Neruda: ”Incunabulas ledning består inte av giriga företagsledare. Den utgörs av anonyma
individer. De sitter inte i bolagsstyrelser. De är inte Bill Gates i bolaget Amerika, inte heller är
de den Europeiska kungamaktens Blåblodiga. De är anonyma och genom sin anonymitet
utövar de stor makt. De är makt-triadens strateger som konspirerar och planerar på en sådan
nivå, som gör att företagsledare och politiker verkar som förskolebarn som fumlar med att
hålla pennan.”
Sarah: ”Så om du gav mig namnet på en av Incunabulas ledare, skulle jag inte kunna ta
kontakt med honom. Han existerar inte?”
Dr. Neruda: ”Nej, det är riktigt.”
Sarah: ”Så de här personerna är egentligen inte så olika er inom ACIO .”
Dr. Neruda: ”De är helt annorlunda. De skapar globalisering, enhetliga ekonomiska och
politiska plattformar, medan vi producerar genombrytande teknologier. De utövar herravälde
medan vi utövar vetenskap.”
Sarah: ”Jag menade inte att såra dig… Jag tyckte att du sa tidigare, att Incunabula politiskt
använde vitböcker och tankesmedjor för att marknadsföra sin vision för framtiden.”
Dr. Neruda: ”Nej, det är den Militära Makten som gör det. Incunabula har många nivåer, som
jag sagt tidigare. De skapar idéer och strukturer, vilka skapar de rätta förhållandena för
tankesmedjorna och för andra krafter hos makteliten som grundval för att utöva inflytande.
Det är en mycket komplicerad process. Om du vill att jag skall gå in på detta, så gör jag det.”
Sarah: ”Nej, jag avbröt dig visst. Du pratade om Incunabulas plan.”
Dr. Neruda: ”De vill ha en papperslös valuta kopplad till ett globalt ledarskap och för att
genomföra detta behöver de en omstrukturering – eller kanske mer precist, en komplett
omfördelning av resurser och makt.”
Sarah: ”Kan du utveckla detta litet grann?”
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Dr. Nerida: ”Planen kräver ett nytt ledarskap inom arabstaterna. Det är en allmän källa till
oro, att arabstaterna kommer att slå sig samman ungefär på samma sätt som Europa håller på
att göra, och nya supermakter kommer att skapas ur den här sammanslagningen. För många
supermakter gör sammanslagningen av den globala ekonomiska plattformen till en kinkig
sak.”
”På grund av sin naturliga aggressivitet som supermakt, är USA Incunabulas spjutspets för att
påbörja de önskade förändringarna enligt Incunabulas egen plan. USA kommer att vara i
position att utöva en stark militär och kulturell närvaro i Mellanöstern och Asien. Delvis med
hänsyn till oljan och delvis med avsikten att gradvis göra de inhemska kulturerna mer
västerländska.”
Sarah: ”Vänta ett tag. Våra militärbaser är lika mycket ett skydd för våra allierade som de är
för oss själva och när det gäller kultur kanske vi exporterar våra filmer och pop-stjärnor, men
andra länder är lika ivriga som vi att bli trendsättare i det kulturella spelet.
Dr. Neruda: ”Det finns en skillnad. USA skyddar och försvarar, därför att det kan etablera
militärbaser i de här regionerna efter det att de genomfört sitt försvar. Överenskommelser görs
– ibland utan allmänhetens kännedom – att ha militärbaser och beskyddarstyrkor i dessa
länder för att bevara den inhemska freden och för att normalisera landet. USA har över 170
militärbaser på främmande mark. Det här antalet kommer att fortsätta att växa såsom planen
föreskriver.”
”Angående kulturexporten så, ja, du har rätt. USA är inte ensamt om detta, men det är de som
leder genom sitt kapitalistiska inflytande över pop-kulturen. Ingen gör detta så bra som
amerikanska bolag. De har bestämt världsstandarden för att göra pengar på det som förnöjer
och på varumärken. Andra länder härmar den här standarden och lägger till sin egen
betydelse. Kollektivt når kapitalismens kultur Arabländerna, Kina, Nord-Korea, Sydostasien
och människorna i dessa länder – speciellt de nya generationerna – förförs av dess tjusning.”
Sarah: ”Jag kan inte hjälpa det, men jag får intrycket att du inte är särskilt patriotisk.”
Dr. Neruda: ”Den plan som jag berättar för dig om, har sina rötter i USA:s framgång med att
försäkra sig om sitt ensidiga status som supermakt runt sekelskiftet. Såsom ett resultat
kommer USA att behöva hävda sig, därför att det kommer att bli många utmaningar och
många som ger USA dåligt rykte. Emellertid kommer USA att i den här processen öka sin
närvaro över hela världen som ledaren över den fria världen. Detta är det mål som många i
hela världen tar till sitt hjärta, antingen de uttalar den här åsikten eller inte.”
”Jag hyser inget agg mot USA för att det hävdar sig. Vilken nation som helst skulle göra
samma sak om de fick tillfälle. USA är obevekligt i sin aggressivitet inom alla viktiga
områden: inom militär, kultur, kapitalism, tillämpad teknologi, utrikespolitik, rymden,
ekonomisk politik och intelligentia, för att nämna de allra viktigaste områdena.”
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”I naturen dominerar alfahannen genom sin styrka, listighet och aggressivitet. Det är ingen
skillnad i människans eller nationernas värld. Alfahannen har också ett ansvar för att skydda
och skaffa föda. Och Incunabulas planerare valde USA såsom att vara det mest lämpliga
landet för att leda hopen av andra nationer till de globala plattformar, som det har format och
håller på att göra färdiga.”
Sarah: ”Okay, det låter vettigt det du säger, men Incunabula vill att USA skall leda världen
fram till en global gemenskap med fria demokratiska stater, med en global kultur baserad på
kapitalism. Hur vet de, att den fria världen kommer att välja dem till sina regenter?”
Dr. Neruda: ”Det vet de inte. Det finns inga garantier, som vi har sagt många gånger här
ikväll. Allt jag kan säga är, att de inte kalkylerar fel särskilt ofta och när de gör det så anpassar
de sig till de förändringar som visar sig. Återigen, Incunabulas planerare, de verkliga
arkitekterna bakom de här händelserna, är inte intresserade av att vara jordens ledare eller av
att synas. De vill välja ledarskapet, samtidigt som de ger världen en känsla av att de väljer.”
Sarah: ”Det är väldigt svårt att föreställa sig hur världen skulle välja ett gemensamt ledarskap.
Det låter som något, som ligger hundratals år i framtiden – om ens någonsin.”
Dr. Neruda: ”Jag förstår vad du tänker, men vad som tycks otroligt idag kan snabbt utvecklas
om de rätta omständigheterna skapas. Det här är precis det som Incunabula fokuserar på mer
än allt annat. De inser, att det här inte kan äga rum förrän år 2040 eller till och med senare,
men de är övertygade om att en maktförstärkning – på global nivå – är nödvändig för att
undvika att planeten förstörs eller det vi talade om tidigare, Armageddon.”
Sarah: ”Vad menar du med planetär förstörelse?”
Dr. Neruda: ”Det finns många destruktiva krafter, som kan få grepp om en planet och orsaka
dess tillbakagång som en livsuppehållande miljö. Under våra kontakter med utomjordingar är
det här ett vanligt tema man uttrycker, därför att det här förhållandet ofta följer med
uppkomsten av post-moderna civilisationer.”
”Mänskliga populationer splittras ut över planeten och utvecklar sina unika kulturer, språk,
ekonomiska system och statliga identiteter. Vissa stater har en förmögenhet i naturresurser
och en del har det inte. Allteftersom dessa naturresurser på planeten omvandlats till
kommersiell överlägsenhet, blomstrar några stater ekonomiskt och andra klafsar i dyn.”
”När de starkare staterna börjar dominera över de svagare skapas militära styrkor och vapen.
Tillämpad teknologi blir det ultimata vapnet. Om många supermakter tillåts att utvecklas, så
kan dessa föra med sig en förstörelse av planetens mänskliga populationer. Om
befolkningstätheten når en kritisk nivå, kan detta ha samma ödeläggande effekt.”
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”De mänskliga invånarna ställer i ökad takt planeten under tryck. Om detta lämnas
okontrollerat kan planeten nå ett kritiskt skede av förstörelse, varigenom mänskliga
populationer inte längre finner planeten som en naturlig hemvist.”
Sarah: ”Så du menar att hela orsaken till att Incunabula planerar jordens globalisering är för
att de vill rädda jorden från förstörelse?”
Dr. Neruda: ”Jag vill lägga fram det på det här sättet. Incunabulas ledare är fullt medvetna om
de hot, som jorden kommer att genomgå under 2000-talet. De tror att deras omhändertagande
av mänskliga händelser bättre tjänar den mänskliga befolkningen än att lämna över detta till
konkurrerande politiska krafter. De tror helt och fullt på att staternas egenintressen kommer
att vara ett hinder för en förstärkning av den globala makten.”
Sarah: ”Jag behöver påminna mig igen, varför är det här stärkandet av en global makt, som du
framställer det, så viktig för vår överlevnad?”
Dr. Neruda: ”Därför att de hot som kommer att möta den mänskliga befolkningen under 2000talet kommer att vara globala problem – antingen de är svårlösliga konjunkturnedgångar,
krympande oljeresurser, matdistribution, överbefolkning, förgiftning, atomutsläpp eller
utomjordiska besök, så kommer de att kräva ett globalt samordnat gensvar. Om inte världens
nationer enas, kommer de att svara alltför långsamt på hoten och förstörelsekrafterna kommer
att ha en sådan kraft, att de kan bli omöjliga att ändra på.”
Sarah. ”Men är inte detta orsaken till att FN bildades? Att ta hand om just de här problemen?”
Dr. Neruda: ”FN är en prototyp som Incunabula bildade för att tjäna såsom ett experiment för
att testa formatet för en världsregering. FN var aldrig menat att vara utformat för att
konsolidera världsregeringen”
.
”De problem som jag talar om behandlas inte inom FN, även om de diskuteras och debatteras.
Resolutioner skapas för att hjälpa till att läka problemen, men till sist beror det på de
individuella staternas vilja att förverkliga, övervaka, rapportera, analysera resultat och att
lägga tillrätta. Övervakningen av att detta efterlevs genomförs inte på ett bra sätt. För att vara
effektiv är det tvunget att en världsregering har förmågan att genomdriva och justera
resolutioner, som är grundade på sunda analyser. Annars kommer de här hoten att öka och
världens befolkning kommer inte att kunna tala med en enda röst, och vad som är mera
viktigt, de kommer inte att kunna agera som en enad kraft mot hoten.”
Sarah: ”Så detta är Incunabulas verkliga slutmål? Vad hände med de giriga elitmänniskorna
som du avslöjade tidigare?”
Dr. Neruda: ”Girigheten lever och mår bra inom Incunabulas samhällsklass. Men jag har talat
om Incunabulas planerare – de människor som har det verkliga greppet om makten. De
arbetar inte utifrån girighet. De har tillgångar som ligger ovanför föreställningsförmågan hos
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även rika människor. Att förvärva rikedomar är ett färdigt kapitel för dem. Planerarna sysslar
med att säkra människans framtid, snarare än att skapa rikedomar åt sig själva.”
Sarah: ”Okay, jag förstår att du sympatiserar med Incunabula, men vad hände med den
omättliga girigheten och självintressena? Jag vet att du nämnde detta tidigare.”
Dr. Neruda: ”Den existerar, men Incunabula består av många nivåer, precis som inom varje
annan sluten organisation. De som arbetar utifrån de lägre nivåerna fungerar inom en
uppsättning av regler och normer som inte gäller på de högre nivåerna. Med andra ord,
planerarna arbetar inom en fullständigt annorlunda organisationskultur. Det finns en förfining
och genomträngande insikt på de högre nivåerna, som inte existerar på driftsnivåerna.”
Planerarna inom Incunabula har en speciell karaktär och de känner ett genuint ansvar för att
sköta om mänsklighetens globala angelägenheter. De är helt säkert bättre rustade än
statsöverhuvuden för att fullgöra den här funktionen, och då komponerar och dirigerar de
världshändelserna istället för att bara delta när de uppenbarar sig.”
”Med tiden har denna roll gjort dem mycket ansvarsfulla och även faderligt inställda till
mänskligheten i sin helhet. De motiveras inte av girighet, såsom många andra inom
Incunabula och den bredare Makt-Triaden, utan de vill helt ärligt rädda planeten. De är som
kaptener på ett fartyg, som vet var farorna ligger i vattnet därnere och lugnt styr bort, därför
att de vill inte gå under med fartyget.”
Sarah: ”Okay, när du säger att de här planerarna är anonyma, så måste de ju ha namn och
identiteter, eller hur?”
Dr. Neruda: ”Nej. De arbetar utanför vårt system. De kan inte spåras eller identifieras. Om de
blir påkörda av en bil och skickas till sjukhus, så har de diplomatiska handlingar och
immunitet. Vid sidan om detta har de inga dokument på att de existerar. Och även om deras
identitet skulle efterforskas, så skulle det leda till en förfalskad identitet.”
Sarah: ”Men när det gäller deras familj och släkt? Jag antar att de föddes i familjer, eller hur?”
Dr. Neruda: ”Ja, de är mänskliga, om det är det du menar. I de flesta fall förbereds de för sina
positioner från tidig ålder. När de uppnår tjugoårsåldern förs de i normala fall in under ett
direkt mentorskap hos en av Incunabulas planerare och en mycket speciell successionsprocess
börjar, som vanligtvis varar omkring tio år. När personen är i tjugofemårsåldern och under de
nästa fem åren testas hans lojalitet på alla tänkbara sätt. Om han klarar dessa tester, tillåts han
att få en första inblick i Incunabulas inre arbeten. För det mesta inträffar detta nära deras
trettiotre-årsdag.”
”Vid denna tidpunkt överförs en ny identitet på personen och den gamla dör – alldeles
bokstavligt – vad deras familj och vänner anbelangar. Dessa dödsfall arrangeras som
täckmantel för deras nya identiteter och innebär vanligtvis en olyckshändelse med drunkning
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eller brand, där fysiska bevis är minimala. Innan deras arrangerade död upphävs
försäkringsbrev, om det finns, för att försäkra sig om minsta möjliga undersökning, och
vanligtvis iscensätts dödsfallet under en resa till ett speciellt land i tredje världen, där
polisutredarna är lättare att kontrollera.”
”Efter deras dödsfall invigs den nye planeraren i en hemlig ceremoni, om vilken jag inte
känner till detaljerna. Den här inre cirkeln blir en surrogat-familj för den nye planeraren och
allteftersom de utvecklar sina förmågor, insikter, intuition och kunskapsbas, så utvecklar de
mycket beskyddande känslor för Incunabulas gamla och långvariga mål.”
Sarah: ”Okay, men gifter de sig inte till slut och får barn? Hur kan de hålla undan allt detta?
Jag menar, hur går du till jobbet på dagen och planerar världens framtid och sedan kommer
hem till middag tillsammans med hustru och barn?”
Dr. Neruda: ”Planerarna är inte gifta. Det ogillas av Incunabula. Det är en av de prövningar
jag nämnde, som de får undergå när de är i tjugofemårsåldern.”
Sarah: ”Så det är ett prästerskap?”
Dr. Neruda: ”Inte alls. Ingen blir ombedd att leva i celibat, men planerarens roll slukar allt.
Den kräver minimalt med distraktioner och åtaganden utanför deras roll som planerare. Det är
ett offer och det höjer lojaliteten inom planerarnas cirkel.”
Sarah: ”Hur hittar man framtida planerare om de inte får barn?”
Dr. Neruda: ”Det finns bara fem till åtta planerare samtidigt inom Incunabula. Fem är
grundsiffran men det finns likaväl vanligtvis två eller tre som tränar, men dessa har inte
rösträtt. Jag nämner detta bara för att det är ett väldigt litet antal. Nu beträffande din fråga,
kandidater identifieras tidigt – vanligtvis när personen är i tonåren.”
Sarah: ”Betyder det, att de har gjort något anmärkningsvärt eller är detta ett resultat av något
annat?”
Dr. Neruda: ”De identifieras utifrån sina gener, med sällsynta undantag.”
Sarah: ”Hur går detta till?”
Dr. Neruda: ”Det är resultatet av omfattande spårning bland ättlingar och genetiska drag, inklusive mutationer. Detta är något som Incunabula väl förstår sig på och man ger detta en
ansenlig mängd tid och kapital. Genetiska kandidater identifieras och observeras under en
period på omkring tre år innan man tar någon kontakt.”
Sarah: ”Hur många spåras åt gången?”
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Dr. Neruda: ”Omkring femtio stycken, men ur varje generation väljs bara två eller tre.”
Sarah: ”Och de som inte blir utvalda vet inte ens om att de kuggades?”
Dr. Neruda: ”Alldeles riktigt.”
Sarah: ”Hur uppstod detta med planerarna? Jag menar hur blev de ett ledarskap?”
Dr. Neruda: ”Incunabula kom till makten som ett resultat av det intelligenta samhällets
oförmåga att samla information och att värdera informationens strategiska värde i förhållande
till de kriser på lång sikt, som formades vid horisonten vad gällde den globala ekonomin.”
”Kort efter andra världskriget omstrukturerade eller skapade många nationer, inklusive USA,
sina underrättelseorganisationer, särskilt när det gällde att samla in hemlig information om
andra nationers policy.”
”Emellertid var dessa organisationer fortfarande låsta i det kalla krigets mentalitet och som ett
resultat därav delade de formellt inte information. Incunabula tillkom ur behovet att förstärka
global information som det bästa sättet att strategiskt manövrera nationerna till en enad
plattform för handel.”
Sarah: ”Så det handlade mindre om att rädda världen än det handlade om att tjäna pengar,
åtminstone i början?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Men hur började alltihop? Jag menar, vem beslöt att det var en god idé att skapa en
organisation som fördelade information?”
Dr. Neruda: ”Om jag sa hans namn, skulle det inte betyda något för dig. Jag försäkrar dig, att
hans namn inte finns dokumenterat i någon katalog eller referensmaterial där du kan söka
efter det.”
Sarah: ”Men det var en enda person, som startade den här organisationen?”
Dr. Neruda: ”Nej. Det var fem män som startade, men en var den tändande gnistan till
visionen.”
Sarah: ”När du pratar, kan jag inte hjälpa att jag tycker, att de här planerarna låter mycket likt
Hollywood-porträttet av antikrist. Jag menar, utövar de inte en gudaliknande makt? Och ännu
har jag inte hört dig säga någonting om ett religiöst samband.”
Dr. Neruda: ”Jag tror, att den makt som de utövar inriktas på mänsklighetens överlevnad. De
är inte onda i den betydelsen att de är koncentrerade på att förstöra jorden eller
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mänskligheten. De försöker att leda mänskligheten till nya system innan de gamla systemen
förstörs och skapar förhållanden, som kan bringa förintelse för en stor procent av rasen.”
”Besluten hos en stats splittrade ledarskikt eller anarki är inget lämpligt system för den
moderna civiliserade människan. De leder undantagslöst till obalans och en oförmåga att
utveckla sig från det gamla till det nya systemet. Före uppkomsten av teknologin med
långdistans-robotar, kärnvapen, biologiska och kemiska vapen var inte den här förflyttningen
från ett system till ett annat så riskfyllt för den mänskliga rasen. Men den klyfta som existerar
mellan system, som är så invecklade som ekonomi och energi, och i ljuset av modern
vapenteknologi, så tjänar Incunabula en viktig roll.”
Sarah: ”Tror planerarna på Gud?”
Dr. Neruda: ”Jag förmodar att de tror på en högre makt. Kanske de inte kallar den för Gud på
grund av de religiösa övertoner som det ordet innehåller, men de är säkert medvetna om den
förenande kraften, därför att Femton har underrättat den nuvarande generationen av planerare
om LERM-teknologin.”
Sarah: ”Det är intressant. Så de har alla sett LERM och vet hur den fungerar?”
Dr. Neruda: ”Ja, på din första fråga, men jag tror inte de förstår hur den fungerar på mikrofraktal nivå.”
Sarah: ”När någon – liksom Incunabulas planerare – kommer i kontakt med LERM och vi
antar, att de inte tror på Gud dessförinnan, med andra ord de är ateister, omvänds de då genom
detta?”
Dr. Neruda: ”Återigen, det beror på definitionen på Gud. Om de inte tror på Gud, såsom Gud
definieras av en viss religion, och sedan får erfarenhet av LERM, kommer de inte att
övertygas av LERM att tro på den religiösa versionen av Gud.”
Sarah: ”Jag tror, att jag hänger med i din förklaring, men jag menar något annat. Anta att de
inte trodde på någon högre makt, att universum är en stor mekanisk formation, som blev på
det sätt som den blev genom någon evolutionär nyck. Skulle någon med den inställningen bli
en som tror på att det finns en kraft som styr saker och ting – även om du inte väljer att kalla
det Gud?”
Dr. Neruda. ”Alla som har varit med om LERM drar slutsatsen att en enande intelligens
genomtränger universum i varje mätbar dimension och att den här intelligensen samtidigt är
både personlig och universell, och på grund av detta särdrag så är den absolut, unik och i
ental.”
”Det är en livsförändrande upplevelse, även om du redan tror på Gud. Du blir omvänd, som
du uttrycker det, och det spelar ingen roll hur stark eller svag din tidigare tro på Gud var.”
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Sarah: ”Det är alltför illa, att du inte tog med dig den här teknologin när du hoppade av… Jag
skulle så gärna vilja uppleva den.”
”Så tillbaka till Incunabula för ett ögonblick. Jag skulle känna mig bättre till mods, om jag
visste att de trodde på Gud och du säger att de gör det, eller hur?”
Dr. Neruda: ”De tror på den här enande intelligensen, som jag talade om och jag misstänker
att om du frågade dem, skulle de tala om för dig, att de guidas och kanske till och med
inspireras av den här intelligenta kraften. Jag vet inte om de skulle kalla den Gud eller något
annat namn. Men jag litar helt på, att de är troende på det som en del kallar den enande
kraften.”
Sarah: ”Men det är inte såsom en religion för dem?”
Dr. Neruda: ”Det är riktigt. Jag vet ingenting, som antyder att Incunabulas planerare följer en
särskild religion eller för den delen vill starta en.”
Sarah: ”Jag vet inte, varför jag ställer de här frågorna ikväll, men det är fascinerande att få
höra mera detaljer om Incunabula. Det är ett oemotståndligt ämne.
Hur kommer det sig, att du vet så mycket om en sådan hemlig organisation?”
Dr. Neruda: ”Som jag nämnde förut, så är ACIO en stor leverantör till Incunabula och får
ekonomiska medel och stöd från dem, inklusive utbyte av hemlig information och ömsesidigt
beskydd. Som ett resultat av denna långvariga relation har ACIO:s direktörer en avsevärd
insyn i organisationen. Femton är inte en planerare, men han är mycket aktad av planerarna
och träffar dem kanske en eller två gånger om året.”
”Femton är väl medveten om planerarnas mål och han delar med sig av sina insikter till
medlemmarna inom Labyrintgruppen. Vi diskuterar också hur Incunabulas planer kan ha
inflytande på oss. Incunabula är en faktor i ACIO:s egna planer, men de dominerar inte dess
agenda.”
Sarah: ”Hur mycket vet Incunabula om WingMakers och siten Den Gamla Pilen?”
Dr. Neruda: ”Mycket litet så vitt jag vet. Femton förser motvilligt sin överordnade linjechef
med information, och NSA är inte medveten om Siten Den Gamla Pilen. Det finns två
hemliga agenter inom NSA, som känner till den ursprungliga artefakten som hittades, men
Femton ifrågasatte existensen av den här artefakten på grund av att den förstörde sig själv.”
Sarah: ”Jag antar utifrån ditt svar, att vad man än delar med sig till NSA, i alla fall när det
gäller ACIO, så delas också den informationen med Incunabulas planerare.”
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Dr. Neruda: ”Nej. Det finns informationsfilter som tar bort skräp. Bara viss information, som
bedöms som nödvändig av Femton, går vidare i maktkedjan till Incunabulas planerare.”
Sarah: ”WingMakers anses väl vara en kraft, som man kan räkna med, eller hur?”
Dr. Neruda: ”Menar du för Incunabulas planerare?”
Sarah: ”Ja.”
Dr. Neruda: ”Planerarna känner till Centrala Rasen och legenden som hänför sig till deras
existens. Det finns åtskilliga hänvisningar till dem i olika böcker och profetior, så även om
ACIO inte delade med sig något om sin upptäckt i New Mexico, så är Incunabula - speciellt
deras planerare – väl medvetna om den Centrala Rasen.”
Sarah: ”Varför valde Femton att inte dela med sig om upptäckten av Den Gamla Pilen varken
till NSA eller Incunabula?”
Dr. Neruda: ”Femton bildade Labyrintgruppen till stor del av säkerhetsskäl. Information som
gäller BST hålls i högsta grad hemlig. Som jag nämnde tidigare, hoppades Femton att siten
Den Gamla Pilen och de andra siterna som hör ihop med den, på något sätt skulle påskynda en
framgångsrik utveckling av BST.”
”Det är helt enkelt att inte vilja larma Incunabula, eller NSA för den delen, om
Labyrintgruppens teknologiska skicklighet. Om de visste vad Labyrintgruppen hade för
teknologi på gång, skulle planerarna vilja ha detaljerad kunskap om den här teknologin, och
Femton litar inte på någon utom sina direktörer, när det gäller den här kunskapen.”
Sarah: ”Den del som jag tycker är förbryllande i allt det här är, att du har all denna kunskap
om universum, utomjordingar, globala planer, och framtida teknologier och på grund av att du
har all denna kunskap, så är du faktiskt en fånge nu.”
Dr. Neruda: ”Jag föredrar samvetsöm avhoppare.”
Sarah: ”Vad du än kallar det, så har du blivit tvungen att bli litet paranoid vad gäller ACIO:s
fjärrskådningsförmågor och deras olika teknologier. Hur kan du undgå ACIO eller Incunabula
om de tillnärmelsevis är så mäktiga som du säger att de är?”
Dr. Neruda: ”Jag vet inte om jag kan undgå dem. Jag känner mig varken oövervinnelig eller
sårbar. Jag arbetar helt enkelt ett ögonblick i sänder som grund och försöker göra mitt bästa
med att överföra det jag vet, så att du kan hjälpa mig att publicera den här informationen.”
”Det har aldrig gjorts förut – att hoppa av från ACIO. Jag vet att Femton letar efter mig, jag
kan faktiskt känna det.”
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Sarah: ”Menar du, att du kan känna, när de använder sin fjärrskådningsteknologi?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Hur ofta har du upptäckt detta sedan du lämnade?”
Dr. Neruda: ”Jag föredrar att inte säga hur många tillfällen, men jag är medveten om varje
händelse.”
Sarah: ”Har du någon gång känt det under vår intervju?”
Dr. Neruda: ”Nej. Jag skulle stoppa intervjun om så vore fallet.”
Sarah: ”Hur skulle det hjälpa?”
Dr. Neruda: ”Jag föredrar att de inte hör vårt samtal – även de allmänna delarna.”
Sarah: ”Är det därför vi möts vid de tider som vi gör?”
(Anmärkning: Våra möten var alltid på olika platser, sent på natten och de var ofta utomhus
på obestämbara platser. Så var det under den fjärde intervjun.)
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Så hur skyddar du dig själv och mig?”
Dr. Neruda: ”Genom att vi möts vid konstiga tider och byter platser, åtminstone tills du kan få
de här intervjuerna publicerade på Internet.”
Sarah: ”Hur kommer detta att hjälpa dig exakt? Jag vet, att vi har diskuterat detta innan, men
jag förstår fortfarande inte hur denna information kommer att kunna hjälpa dig om den
kommer ut till allmänheten. För mig tycks det som om det bara skulle förarga dem.”
Dr. Neruda: ”De kommer inte att bli glada över det här avslöjandet – det råder det inget tvivel
om. Emellertid kommer det inte att beröra dem på något betydelsefullt sätt, därför att mycket
få i maktställning kommer att tro på det jag berättar för dig, de kanske inte ens läser det.”
Sarah: ”Och varför är det så?”
Dr. Neruda: ”De är totalt uppslukade av sina egna agendor och personliga dramer. Den
information som jag avslöjar trotsar all kategorisering. Den sträcker sig från poesi till fysik,
från esoterisk filosofi till de konspiratoriska krafterna inom MIC (militärindustri-komplexet).
Och eftersom den trotsar all kategorisering kommer den att bli svår att kritisera eller
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analysera. De flesta kommer att anse den vara ett intressant stycke underhållning och därmed
låta det vara så.”
”Det finns dessutom, och det är viktigare, en sann känsla av accepterande därför att
intelligentian och politikerna med sina skilda åsikter känner sig inte rustade att stoppa det som
antas vara det oundvikliga. Det finns de inom båda dessa grupper, som har en vag
medvetenhet om vad som håller på att hända, men känner sig fullständigt maktlösa att
förändra det och där finns en ödeskänsla, som följer med deras tystnad.”
”De personer som kommer att finna avslöjandet mest störande är planerarna inom Incunabula,
och Femton själv. Inte därför att politiker och media kommer att kliva in på deras arena, utan
därför att de inte vill, att deras hemligheter skall avslöjas inför sina följeslagare, eller, i
Femtons fall inför planerarna i Incunabula eller hans kontakter inom NSA."
Sarah: ”Så detta är syftet med de här avslöjandena – att göra Incunabulas planerare och din
chef rasande?”
Dr. Neruda: ”Nej, jag har inget personligt intresse av att göra deras liv svårare. Det är helt
enkelt ett resultat på mitt frispråkiga avslöjande. De kommer som resultat att få utstå
påtryckningar från sina uppdragsgivare. Det här är det enda, som de kommer att finna
obehagligt i hela det här avslöjandet. När informationen väl är ute, kommer jag att bli mindre
intressant, förutom för ren analys.”
Sarah: ”Ren analys?”
Dr. Neruda: ”Vad jag menar är att ACIO – särskilt Femton – kommer att vilja analysera vad
som gick fel i deras säkerhetssystem, för att försäkra sig om att ett nytt avhopp inte skall
kunna äga rum. Det finns alltid en smygande rädsla att ett framgångsrikt avhopp uppmuntrar
till flera. Om de skulle ta mig till fånga, skulle de kunna göra en mer noggrann analys på det
psykologiska planet, analysera påskyndande faktorer, olika metoder för att försöka slingra sig
undan, o.s.v.”
Sarah: ”Du har förut pratat om web-sidan. Vad är det du vill uppnå med den?”
Dr. Neruda: ”Att helt enkelt göra det tillgängligt, som WingMakers lämnat efter sig. Det
kommer inte att hota ACIO eller Incunabula. Det skulle vara omöjligt att göra det och de vet
att jag förstår detta. Jag kan bara i bästa fall förorsaka en tillfällig förvirring eller ett besvär,
men det klarar de att ta sig ur.”
”Som vi sa från början vill jag dela med mig av den här informationen från Den Gamla Pilen
och allt jag kan om efterföljande siter.”
Sarah: ”Alla efterföljande siter? Planerar du att hitta ytterligare siter?”
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Dr. Neruda: ”Jag tror att det finns sju siter på jorden. Jag tror också, att de kan hittas.”
Sarah: ”Hur, exakt?”
Dr. Neruda: ”Det kan jag inte avslöja.”
Sarah: ”Har du hittat någonting inom artefakterna från Gamla Pilen som ger dig anvisningar?”
Dr. Neruda: ”Återigen, jag vill inte yppa några detaljer om det här.”
Sarah: ”Okay.”
”Eftersom vi kom in på ämnet artefakter, påminner jag mig om, att du under vårt förra möte
nämnde, att du ville att vi skulle prata om artefakterna från siten Den Gamla Pilen. Nu är det
ett bra tillfälle att göra det. Var vill du börja?”
Dr. Neruda: ”En av de mest intressanta artefakterna var den ursprungliga målsökaren.”
Sarah: ”Det är den, som hittades av studenter från New Mexicos Universitet?”
Dr. Neruda: ”Ja, den var gåtfull på alla sätt.”
Sarah: ”Ge mig några exempel.”
Dr. Neruda: ”När den först upptäcktes låg den ovanpå marken som om den placerats där. Det
var inget begravt föremål – som det borde ha varit. Den hade lämnats helt öppet, även om det
var i en mycket okänd del av norra New Mexico. När studenterna handskades med den,
framkallade den omedelbart livliga hallucinationer, vilka de inte kunde förstå.”
Sarah: ”Vad för slags hallucinationer?”
Dr. Neruda: ”De såg bilder av en grottliknande struktur. Den visade sig senare vara siten Den
Gamla Pilen, men naturligtvis visste de inte vad det var och var rädda för den, därför att de
kopplade ihop hallucinationerna med beröringen av föremålet. Så de virade in föremålet i en
jacka, stack ner det i sin ryggsäck och tog det med sig till en professor vid universitetet, som
undersökte det. Vi upptäckte det inom timmar efteråt och skickade ett team för att försäkra
oss om artefakten.”
Sarah: ”Exakt hur fick ni reda på artefakten? Jag antar att ACIO inte står i telefonkatalogen.”
Dr. Neruda: ”Det finns vissa nyckelord som övervakas vid kommunikation med e-mail och
telefon – speciellt inom den akademiska världen. ACIO helt enkelt går in och utnyttjar den
här teknologin som utvecklades av NSA och kan fånga upp e-mails och telefonsamtal
varsomhelst på jorden, som återger de nyckelord som man övervakar.”
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Sarah: ”Sådana som Alien och utomjordingar?”
Dr. Neruda: ”Ja. Det fungerar faktiskt litet annorlunda, därför att ACIO kan definiera hur
många bokstäver – när det gäller e-mail, eller hur lång tid – när det gäller ett telefonsamtal –
man vill avlyssna på vardera sidan om nyckelordet, och sedan dra ut hela meningar eller till
och med paragrafer i ett försök att verifiera ett sammanhang. De jämför detta med e-mailets
IP-adress eller telefonnumret och räknar fram ett trovärdighets-index. Om alla dessa variabler
når en specificerad nivå, vidarebefordras kommunikationshändelsen till analytiker vid ACIO,
som sedan anlitar mera genomträngande tekniker för att försäkra sig om, att sammanhang och
innehåll passar ihop och kan bestyrkas. Alla dessa steg kan äga rum inom en timme eller två.”
Sarah: ”Och så fort ni har den här informationen säkrad så sveper ni in och tar för er vad ni
vill ha?”
Dr. Neruda: ”Vi har sedan det här systemet aktiverades fått fram våra viktigaste upptäckter på
just det här sättet, och ACIO arbetar olika beroende på situationen. I det här fallet skickades
personal till professorns kontor och utgav sig för att vara NSA-agenter, som sökte efter ett
saknat experimentellt vapen. Professorn trodde, sedan artefakten bedömts vara en hotande
fara, att det var det bästa och låg i hans eget intresse att lämna ifrån sig föremålet utan
dröjsmål.”
Sarah: ”Jag är förvånad. Undrade han inte över hur ni kunde veta, att han hade den?”
Dr. Neruda: ”Det gjorde han säkert, men det finns ett inslag av chock, som personalen
använde sig av och de är också mycket skickliga i att använda sig av sinneskontroll. Jag är
säker på, att han var mycket samarbetsvillig. Man försäkrade sig om artefakten utan någon
större invändning från professorn eller universitetet.”
Sarah: ”Om jag kontaktade New Mexicos Universitet skulle jag kunna få bekräftat att det här
hände?”
Dr. Neruda: ”Nej. Varje händelse av det här slaget är ”com-cleared” (undanröjd), vilket är en
ACIO- term, vilket betyder att kontrakt signerats och att all kommunikation avlyssnas under
ett år för att försäkra sig om dess efterlevnad.”
Sarah: ”Så de skrev under kontrakt och kan inte prata på grund av en bit papper. Det verkar
litet egendomligt.”
Dr. Neruda: ”Vet du vad straffet är för förräderi?”
Sarah: ”Nej, jag menar, att jag förstår att det inte alls är något bra, men jag tycker bara att det
är litet konstigt, att en person som är en beläst professor skulle skrämmas av ett signerat
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kontrakt. Hur blev det med studenterna, som från början hittade den, är de också ”comcleared”?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Okay, tillbaks till artefakten. Vad hände när ni räddade den? Vilken var först och
främst din roll?”
Dr. Neruda: ”Jag blev ombedd att leda ett team, som skulle värdera artefakten genom att
använda vår interna Sanitära process.”
Sarah: ”Vad innebär den processen?”
Dr. Neruda: ”När en utomjordisk artefakt är bärgad får den först gå igenom den Sanitära
processen eller det vi ibland kallar steg 1, vilket omfattar fyra analysstadier. Det första är
Inspektion, då vi undersöker föremålets yttre och kartlägger dess yttre särdrag på vår dator.
Nästa steg är Slutsatsen vilket är det stadium, där vi tar resultaten från första stadiet och låter
datorn ta fram föremålets troliga användningsområden. Det tredje stadiet är Ingripandet, som
hör ihop med allt, vilket tillhör föremålets uttryckssätt vad gäller försvar eller säkerhet. Och
det sista stadiet är Invasion, vilket helt enkelt betyder, att vi försöker fastställa föremålets inre
funktion och komma på hur det fungerar.”
Sarah: ”Hur svårt var det att gå igenom denna fyrstegsprocess med artefakten?”
Dr. Neruda: ”Den var en av de svåraste vi någonsin hade undersökt.”
Sarah: ”Varför?”
Dr. Neruda: ”Den var konstruerad i ett mycket specifikt syfte och om den inte användes för
sitt syfte, så var den fullständigt ogenomtränglig för våra undersökningar.”
Sarah: ”Påverkades du inte av hallucinationerna?”
Dr. Neruda: ”Vi visste om de hallucinationer som studenterna vilka upptäckte artefakten
rapporterade, men vi hittade inga bevis på detta i våra laboratorier. Vi antog att studenterna
inbillade sig detta på grund av artefaktens ovanliga utseende.”
”Det var inte förrän senare som vi upptäckte, att de mycket subtila markeringarna på ytan av
föremålet faktiskt var tredimensionella topografiska kartor. Så snart vi fört över dessa till
riktiga kartor av området där föremålet hittades, upptäckte vi dess verkliga syfte, vilket var
som målsökare (homing beacon, ledfyr hem).”
”Hallucinationerna var specifika för platsen, vilket innebär att det fanns en effekt inkodad i
artefakten, som bara visade sig i den omedelbara närheten, vilket var orsaken till att den bara
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arbetade när två betingelser förelåg. För det första behövde föremålet vara inom det
geografiska område, som dess karta koordinerade – såsom den var etsad på dess hölje, - och
för det andra, behövde föremålet hållas i mänskliga händer för att dess vägledningssystem
skulle aktiveras.”
Sarah: ”Och när du pratar om vägledningssystem menar du hallucinationerna?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Och genom hela den här processen visste du inte var artefakten kom ifrån, eller hur?”
Dr. Neruda: ”Vi visste att den var utomjordisk och vi visste, att den var placerad på platsen.”
Sarah: ”Vad menar du med placerad?”
Dr. Neruda: ”Den var placerad där för att bli funnen.”
Sarah: ”Vem tror du gjorde det?”
Dr. Neruda: ”Representanter för den Centrala Rasen.”
Sarah: ”Så vad hände sedan, när du kommit underfund med att det var en målsökare?”
Dr. Neruda: ”Ett team skickades till området och vi följde i huvudsak målsökaren till den inre
uppbyggnaden av siten Den Gamla Pilen, vilket du redan vet.”
Sarah: ”Du sa tidigare, att den här artefakten var det mest uppseendeväckande i hela fyndet.
Om den helt enkelt var en målsökare, då var de andra artefakterna ganska banala, antar jag.”
Dr. Neruda: ”För att uttrycka mig mer rätt, så kan jag inte säga, att den var den mest
intressanta, eftersom jag hoppade av innan alla de andra artefakterna gick igenom steg 1processen, men den var en mycket avancerad teknologi och en av de mest gåtfulla vi hade
stött på sedan ett bra tag.”
”Till exempel, bara vårt team kom inom ett visst avstånd från siten livades artefakten upp av
någon obestämbar energikälla och scannade av vår grupp. Den bokstavligen läste av våra
kroppar och sinnen, antagligen för att bestämma sig för om vi var lämpliga för att upptäcka
siten.”
Sarah: ”Och om ni inte hade varit lämpliga?”
Dr. Neruda: ”Det diskuterades aldrig, men jag tror alla av oss antog att den antagligen hade
förstört siten och alla de närvarande vid tiden för scanningen. Som det blev, så förstörde den
bara sig själv.”
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Sarah: ”Och du hade ingen aning om, att den var kapabel till dessa bedrifter när du undersökte
den?”
Dr. Neruda: ”Inte den minsta. Dess yta stod emot alla våra genomträngande analyser. Den var
en verklig källa för frustration. Faktum är att artefakten i den 23:e kammaren var lika
irriterande och krävde anmärkningsvärt fler resurser för att fullgöra Steg 1-processen.”
Sarah: ”Är dessa två de enda från siten, som du har gjort Steg 1-processen på?”
Dr. Neruda: ”Ja, före mitt avhopp. Men där fanns artefakter i varje kammare, fastän den som
upptäcktes i kammare 23 tycktes vara den viktigaste.”
Sarah: ”Och varför var det så?”
Dr. Neruda: ”Kommer du ihåg att jag beskrev sitens inre som ett spiralformat tunnelsystem?”
Sarah: ”Ja.”
Dr. Neruda: ”Kammaren högst upp var den 23:e kammaren och i den fanns en optisk skiva.
Medan de andra kamrarna innehöll artefakter som till storlek och sammansättning liknade
målsökaren, så var artefakten i den 23:e kammaren en optisk skiva, som till viss grad verkade
bekant och vi ansåg den vara nyckeln till hela siten.”
Sarah: ”Därför att den var annorlunda än de andra artefakterna?”
Dr. Neruda: ”Ja. Det var också kammaren högst upp i formationen och den var unik i sin
struktur i och med att det var den enda kammaren som inte var färdig.”
Sarah: ”Jag förstår, att all den information som du visat mig kom från skivan och jag vet att
du har förklarat i detalj hur du klarade att avkoda informationen. Men ikväll har du antytt, att
någonting inom den här siten pekar på platserna för sex andra siter. Kan du kanske utveckla
detta?”
Dr. Neruda: ”Det finns ingenting i den här informationen, som pekar ut läget för sex andra
siter. Emellertid tror jag, att det finns inkodat platsmarkörer i den här informationen som leder
till nästa site.”
Sarah: ”Du menar, att siterna antas bli upptäckta en åt gången i en särskild ordning?”
Dr. Neruda: ”Jag tror det.”
Sarah: ”Kan du ge mig någon vink om var nästa site finns, grundad på din analys?”
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Dr. Neruda: ”Om jag ger dig någon information, måste du lova att den här intervjun inte ges
ut, förrän jag kontaktat dig och bestyrkt att det är okay att göra det. Kan du samtycka till det?”
Sarah: ”Naturligtvis. Jag respekterar allt du ber mig om.”
Dr. Neruda: ”Det finns ett gammalt tempel just utanför staden Cusco i Peru, som kallas
Sacsayhuaman. Det är någonstans i närheten av detta tempel, som nästa site kommer att bli
funnen.”
Sarah: ”Och vet du exakt var eller säger du helt enkelt i närheten för att vara undvikande?”
Dr. Neruda: ”Nej, jag tror, att jag känner till de exakta koordinaterna, men den detaljen
avslöjar jag inte.”
Sarah: ”Det här är ditt hemland, eller hur?”
Dr. Neruda: ”Ja, jag växte upp inte långt från det här området.”
Sarah: ”Har du varit på den här platsen tidigare?”
Dr. Neruda: ”Nej, men jag är något bekant med staden Cusco.”
Sarah: ”Den här frågan kanske verkar vara litet vid sidan om, och jag kan förstå om du inte
vill svara på den, men varför tror du att den Centrala Rasen skulle konstruera ett
försvarssystem på jorden och sedan lämna dess upptäckt och aktivering till en organisation
som ACIO?”
Dr. Neruda: ”Jag tror inte, att det lämnades i händerna på ACIO för att de skulle upptäcka och
aktivera dessa siter.”
Sarah: ”Du själv, då?”
Dr. Neruda: ”Jag kan ingenting säga just nu.”
Sarah: ”Men du är säkert en viktig del i det här, eller hur?”
Dr. Neruda: ”Jag hoppas det.”
Sarah: ”Okay, här är en fråga till vid sidan om.”
”Varför tillåts fem män – Incunabulas planerare – att kontrollera mänsklighetens öde? Jag
menar, det är bara fem män och vi är fem miljarder världsmedborgare. Ingen valde dessa
karlar och egentligen vet ingen vilka dessa karlar är, vilka planer de har, förmågor, insikter
eller ens om de verkligen i sina hjärtan är intresserade av vårt bästa.”
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”Efter att ha hört din berättelse ikväll, har den hos mig lämnat en känsla av indignation efter
sig, att fem karlar – det kvittar hur välmenande – beslutar om mänsklighetens öde och ingen
vet vem de är!”
”När det gäller politiker kan jag åtminstone se dem, höra dem tala på TV och kan lära känna
deras unika personligheter. Det ligger en tröst i detta. Om jag tror på dem hela tiden, nåja, det
är en annan historia, men de flesta som jag röstat på tror jag är goda och hederliga
människor.”
Dr. Neruda: ”När du ställer frågan, ”tillåts” att leda världen, vem syftar du då på?”
Sarah: ”Har inte Centrala Rasen något att säga till om, när det gäller det här? När allt kommer
omkring, som du nämnde härom kvällen, är inte alla de här sju siterna en del i ett
försvarsvapen, som skapats för att skydda världen. De placerade också den här målsökaren
inom tydligt synhåll för ACIO för att de skulle hitta den, vilket bevisar att de för närvarande
samarbetar med oss. Borde inte Centrala Rasen först tillåta de här planerarna att ha en sådan
auktoritet över mänsklighetens öde?”
Dr. Neruda: ”Låt mig försöka svara på din fråga på det här sättet”
.
”Presidenter och senatorer, kongressmän och guvernörer, presidentens ministär och militära
ledare, allt är ebb och flod, vilket innebär, att de har sitt inflytande under en period av år och
sedan flyttas de åt sidan för andra som skall inta deras plats. Deras dagordningar uttrycker
makt under alltför kort tid för att släppa igenom ny lagstiftning, utnämna nya domare eller
förbättra lagar. De är så fokuserade på den närliggande politiken, att de förlorar betydelsen av
långsiktighet ur sikte.”
”Incunabulas planerare har tryggheten i att vara permanenta och placerar hela sitt fokus på
mänsklighetens långsiktiga mål. Det här är Incunabulas läggning och natur. De bringar
kontinuitet till de stora problemen i vår tid och till tider som skall komma under de nästa tre
generationerna. De arbetar i den världen för att försäkra sig om att de inte influeras av
kortsiktiga mål från särintressen.”
”På din fråga om vem som ”tillåter” dem att utföra den här funktionen, så måste jag säga, att
det gör ingen. Ingen har kontroll eller auktoritet över planerarna, på samma sätt som att ingen
har kontroll över Femton eller Labyrintgruppen.”
Sarah: ”Men Centrala Rasen, då? Finns det inte skäl till att tro, att de känner till de här
planerarna och håller ögonen på dem? Jag tyckte du sa tidigare, att den här enande kraften,
eller Gud ger dem råd eller något liknande. Gjorde du inte den kommentaren?”
Dr. Neruda: ”Det jag menade var, att Incunabulas planerare tror på den här kraften som
förenar allt förnimmande liv genom all tid och rymd. De tror mycket starkt på sina personliga
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öden, annars skulle de aldrig placerats i en planerares position. Det är en mycket aktad
position trots dess anonymitet.”
”Jag tvivlar inte på att den Centrala Rasen är medveten om Incunabulas planerare och kanske
det även finns en del inflytande eller utbyte. Det vet jag inte. Som jag sa förut baseras min
kunskap om planerarna enbart på rapporter från Femton.”
Sarah: ”Så det finns en möjlighet, att Femton hittade på alltihop?”
Dr. Neruda: ”Du menar om planerarna?”
Sarah: ”Är inte det möjligt?”
Dr. Neruda: ”Nej. Men det är möjligt att hans uppfattning inte är fullständigt riktig, fastän det
tvivlar jag på. Femtons förmåga att få grepp om någons karaktär är häpnadsväckande. Han
förstår mänsklig psykologi bättre än de som skriver läroböckerna. Jag tror inte det skulle vara
möjligt för planerarna att slå blå dunster i ögonen på honom, utan att han skulle vara
medveten om det.”
Sarah: ”Men du sa, att du aldrig mött dessa planerare – bara Femton har gjort det…”
Dr. Neruda: ”Jag förstår din oro över riktigheten i det här. Om jag kunde ge dig namn för att
du skulle kunna kontrollera eller få någon annan form av bevis, så skulle du få det. Dessa
organisationer existerar rakt upp till Incunabula och de kan spåras och efterforskas. Utan
tvivel har många journalister och forskare gjort detta när det gäller Frimurarna eller ”Skull
and Bones” och en del med god framgång. Men de tittar aldrig på de bredare systemen och
vilken organisation som sköter de här större, mera abstrakta krafterna som bildar MaktTriaden.”
Sarah: ”Men varför?”
Dr. Neruda: ”Där finns ingenting att borra i. Där finns ingen dragningskraft för forskning.
Organisationen är med avsikt abstrakt och formlös."
Sarah: ”Men ledare som Clinton och Blair, drar inte de verkligen i trådarna. Hur kan
planerarna inom Incunabula ha större makt än dessa ledare, som undertecknar nya lagar och
beslutar om vi ska gå i krig eller inte. Det verkar inte vettigt.”
Dr. Neruda: ”Allting inom en demokrati är consensus och spelet går ut på att få över en enad
opinion mot specifika fastlagda mål. Om det finns tillräckligt gensvar hos folket, kan
förändringen manipuleras fram. Om det inte finns det, är den politiska viljan lamslagen.
Ledarskapet över hela världen, om det inte gäller ett sådant land som Nord Korea, är bundna
till denna säkerhet och visshet, och nationernas ledare är i allmänhet väl skolade för att arbeta
inom denna verklighet.”
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”Ja, världens ledare tycks utöva en hel del makt, men det är i själva verket aggression – inte
makt. Sann makt ligger i de handlingar som fullföljer en plan, som utformats för att öka eller
optimera mänsklighetens position i relation till dess omgivning, och för att skydda den från
fruktansvärda hot. Nyckelordet är humanitet, vilket är en motsvarighet till den kollektiva
själen hos varje person på planeten. Den kan inte definieras av etniska eller geografiska
gränser.”
”Världens ledare använder aggression för att uppnå sina dagordningar, vilka alltid består av
en hälsosam dos statlig girighet och självförhärligande. Ämnet humanitet är inte en kritisk
ingrediens på deras dagordning. Deras makt, om det är det du vill kalla den, är en kollektiv
vilja hos en liten inre cirkel politiska fanatiker, som vill försäkra sig om förmånerna av sin
makt; i första hand för egen del, i andra hand för staten och i tredje hand för medborgarna.”
Sarah: ”Det där är ett ganska starkt fördömande av vårt politiska system, förutsatt att jag
förstår dig rätt.”
Dr. Neruda: ”Då skulle jag vilja säga, att du förstår mig riktigt bra.”
Sarah: ”Så våra politiska ledare saknar verklig makt, därför att de är helt upptagna av sin
statliga agenda, vilken utesluter mänskligheten som helhet?”
Dr. Neruda: ”Var snäll och förstå, att jag fördömer inte de individuella ledarna så mycket som
jag fördömer systemet med provinser i form av stater, vilka har skapats för att egga upp
nationalism. De individuella ledarna antar det statliga systemets identitet, vilket till stor del är
planlagt runt patriotismens enda begrepp.”
Sarah: ”Så nu påstår du att patriotismen är problemet? Jag är förvirrad.”
Dr. Neruda: ”Patriotismen är den statliga katalysatorn. Den är sättet genom vilket
medborgarna väcks till gensvar. Den är också hjälpmedlet, genom vilket ledare styrs att svara
på problem eller hot. Under detta märkliga baner har krig utövats och aggression dolts. Det är
den ideala metoden, som staten använder för att ålägga sina medborgare att stödja dess
ledning.”
”Jag säger att medborgarnas identifiering med staten, eller patriotism, är den verkliga
stötestenen för att effektivt ta itu med mänsklighetens problem. De individuella ledarna är helt
enkelt redskap inom den här strukturen, vilken bildades såsom ett hjälpmedel för att
kolonisera svagare stater.”
Sarah: ”Jag tror, att min hjärna bara kan hantera en enda fråga till och sedan skulle jag vilja
sluta för ikväll. Är det okay för dig?”
Dr. Neruda: ”Ja, precis som du vill.”
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Sarah: ”Under hela den här diskussionen ikväll – av vilken det mesta har centrerats kring
Incunabula eller jag bör kanske mera lämpligt kalla det världens maktstruktur – så hör jag inte
mycket om de andliga slutsatserna. Det låter verkligen egendomligt opersonligt och oandligt,
om man kan säga så. Kan du ge en kommentar till detta?”
Dr. Neruda: ”Vad som händer i vår värld är en manifestation av hur en art vandrar från att
leva i skilda stater till att leva som en gemensam mänsklig art. Det är en fas i
förflyttningsplanen. Människor måste flytta sig från den patriotiska mentaliteten, ”tro på det
man säger till dig” och höja sitt tänkande till att omfatta och omfamna mänsklighetens
holistiska samhälle. Det kommer att krävas en enorm kapacitet hos ledarskapet för att
åstadkomma den här förflyttningen till avslutning, därför att världens folk kommer att kräva
en händelse, som är som en vattendelare för att utplåna sitt minne.”
Sarah: ”Stopp ett tag. Vad menar du med att utplåna sitt minne?”
Dr. Neruda: ”Det finns ett envist minne inom människors psyke – särskilt hos de svagare
kulturerna, som har blivit trampade på av nationer som varit fast beslutna att kolonisera dem.
Denna smärtsamma förödmjukelse hos de svagare nationerna i världen har lämnat ett djupt ärr
i deras kollektiva minne. Det är viktigt att detta minne utplånas eller rensas ut för att
mänskligheten skall kunna förenas i sin regering och i sina grundläggande system.”
”Den här händelsen kan dirigeras eller också kan den hända genom naturliga hjälpmedel, men
det är allmänt vedertaget att en händelse måste uppstå, som stimulerar världens folk till enhet
och i denna process rensas alla människors minnen, men speciellt minnet hos dem som varit
kolonisationens offer.”
Sarah: ”Jag vet att jag just sa, att jag bara orkade med en fråga till, men som journalist kan jag
inte motstå den här tankebanan. Ge mig några exempel på vilken slags händelse du pratar
om?”
Dr. Neruda: ”Den mest troliga händelsen med global påverkan är en energibrist.”
Sarah: ”Det är vad du sa tidigare, men borde inte en energibrist bara skapa större friktion
mellan de som har och de som inte har?”
Dr. Neruda: ”Om det sköts på rätt sätt, nej. Den slags energibrist, som jag talar om kommer
att ha förödande effekter på varje aspekt i vår värld. All infrastruktur skulle påverkas kraftigt
och effekten skulle bli hård och ihållande. Det skulle bli en nödvändighet i det här läget att ha
ett globalt organ för att reglera produktion och distribution av de existerande resurserna
tillsammans med en väl hanterad sökning efter alternativa, förnybara källor.”
”Fortfarande bakom scenen skulle Incunabula hjälpa till att klara av den här händelsen på ett
sådant sätt, att det skulle återupprätta jämlikhet mellan jordens folk. Det skulle stå ovanför
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särintressen och dominerande krafter och försäkra sig om rättvisa. Den här rättvisan skulle
skapa sitt redskap för globalt ledarskap såsom den överlägsna kraften till globalisering, och
minnet hos alla skulle utplånas – sagt som en metafor.”
Sarah: ”Är detta svaret på min fråga om var det andliga finns i allt detta?”
Dr. Neruda: ”Nej, jag erkänner att jag kom en aning från ämnet.”
”Jag vill också göra en dementi. Det jag avslöjar är ett generellt koncept och var och en som
läser dessa avslöjanden i framtiden, hoppas jag tänker på det. Jag kan inte på grund av
omständigheterna och tidsbrist leverera en detaljerad tolkning. Emellertid, de här detaljerna
existerar verkligen och när man äger lyxen att kunna studera dem, kommer allt av det jag
avslöjar att visa sig mera övertygande.”
”Nu till din fråga. Den andliga delen finns mycket starkt integrerad i hela ämnet för vår
diskussion ikväll. Om jag skulle sammanfatta den, så skulle jag kalla den planen för den
mänskliga förflyttningen. Mänskligheten utvecklas på en nivå och flyttar till en annan.”
”Under sin evolution blir människan mer avancerad teknologiskt sett och då talar jag om
förmågan att samtidigt processa mera sofistikerade intellektuella, visuella och till hörseln
knutna data. Med andra ord så förändras hjärnsystemet och blir mer holistiskt beträffande hur
det tar hand om information. Datorer har en stor del i det här utvecklingsspåret.”
”Människor flyttar sig också från att separera sig i enskilda stater till att förena sig genom
globalisering. Det här är ett helt annat men besläktat spår. Mänskligheten växer samman, även
om det inte ser så ut, när vi fortsätter med krig och konflikter utöver klotet. Detta händer i
små, små steg.”
Sarah: ”Och det andliga?”
Dr. Neruda: ”Ja, tack. Det andliga betyder, att dessa två spår leder mänskligheten mot
någonting som WingMakers kallar Den Stora Portalen. Den är föreningen med vår mänskliga
själ, som har brutits sönder i hundratals bitar och strötts ut över globen i form av olika
hudfärger, kulturer, språk och geografiska lägen och befinner sig nu i den oåterkalleliga
återföreningens process.”
”Det här är den andliga aspekten och den berör allt i våra liv. Den genomtränger varenda liten
atom i vår kollektiva existens, genomsyrar den med ett öde som ännu så länge är okänt”
Sarah: Du nämnde just Den Stora Portalen. Vad är det?”
Dr. Neruda: ”I ordförteckningen, som fanns på den optiska skivan talar man om det här –”
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Sarah: ”Bara så du vet, så läste jag den delen i ordboken du gav mig, men bara en gång, och
det fastnade inte särskilt bra hos mig. Förklara det igen är du snäll?”
Dr. Neruda: ”Den Stora Portalen är, enligt WingMakers, den odiskutabla, vetenskapliga
upptäckten av den mänskliga själen.”
Sarah: ”Något som liknar LERM, eller hur?”
Dr. Neruda: ”Likt, men LERM är mera en demonstration av att den enande kraften existerar
och genomtränger alla existensens dimensioner. Den är beviset på anden, om du vill. Den
mänskliga själen förblir svårfångad för vår teknologi.”
Sarah: ”Men du säger väl inte, att själen och anden är olika saker, eller hur, därför att jag har
alltid lärt mig att själ och ande faktiskt är en och samma sak.”
Dr. Neruda: ”Själen, eller det som WingMakers kallar Helhetens Navigatör, är en avbild,
replik av Första Källan (Gud), bara avdelad i en enda, odödlig och helt individualiserad
personlighet. Anden är mera den förenande kraft, som förenar den individuella själen med
Första Källan och alla andra själar.”
Sarah: ”Jag är inte säker på, att jag kunde hänga med i den beskrivningen, men det kan vara
att mitt sinne är mättat just nu och ingenting du säger går in i min tjocka skalle.
I vilket fall som helst, vad kommer vi att vinna på den här upptäckten… Den Stora Portalen?”
Dr. Neruda: ”Allting som separerar oss – att vi låst in oss i olika stater och provinsiella
angelägenheter - kommer att utplånas, när detta oförnekliga bevis uppnåtts.”
Sarah: ”Varför skulle människans grundläggande natur, som det tagit hundratusentals år att
skapa, plötsligt förändras när vetenskapen tar sina steg framåt och kungör att den har bevisat
själens existens? Det låter inte trovärdigt för mig.”
Dr. Neruda: ”Enligt WingMakers är detta den mänskliga artens utvecklingsväg och
upptäckten av Den Stora Portalen är kulmen för en global art. Den skapar omständigheter, där
de ting som separerar oss avlägsnas, antingen det är hudfärg, ras, form, geografi, religion eller
någonting annat. Vi kommer att finna oss själva stirrande in i en lins av vetenskap och vi
inser, att alla människor består av samma inre substans – vad du än vill kalla det – och det är
detta som verkligen bestämmer vilka vi är och vilka förmågor vi har.”
Sarah: ”Så allting som vi har talat om ikväll… globaliseringen av mänskligheten, kulminerar i
den här upptäckten? Är det vad du säger?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
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Sarah: ”Och Incunabulas planerare kommer att finnas där och väntar på att få leda oss. Är
också det en del av planen?”
Dr. Neruda: ”Jag vet inte om det kommer att finnas någon roll för Incunabula i den här nya
världen. Kanske, kanske inte.”
Sarah: ”Om en individ skulle få uppleva den här Stora Portalen och kan påvisa för sig själv,
att man består av en själ – en odödlig själ – skulle inte det på djupet förändra ens sätt att leva.
Jag menar, jag börjar bara tänka på följderna och de är på något sätt skrämmande.
Till exempel, tänk om någon skulle inse att de aldrig riktigt dör. Skulle inte det förändra deras
attityd till döden på ett sådant sätt, att de inte längre är rädda för den? Kanske skulle
människor bli mer hänsynslösa och våghalsiga, mer farliga.”
Dr. Neruda: ”Kanske en del. Det kommer utan tvivel att bli många olika reaktioner, och jag
låtsas inte veta, hur allt detta kommer att hanteras.”
Sarah: ”En annan sak som jag tycker är intressant med allt det här är vetenskapens roll kontra
religionens. Det verkar som om religionerna har försökt göra sitt bästa för att definiera själen
och misslyckats. Hur de än har försökt att definiera den, så tycks det vara helt och hållet
grundat på tro och det finns ingen verklig konsekvens i modellen. Den här Stora Portalen är
en vetenskaplig upptäckt, inte någonting religiöst. Har jag rätt?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Så vetenskapen kommer att göra ett försök. Vad händer om de också misslyckas?
Kanske finns där något så svårfångat, så dolt i allt det här, att vetenskapen inte gör det bättre.
Jag menar, jag känner en del människor, som kan bli visade någonting och de kommer att
förneka det med all sin styrka. Hur övertygar du någon, som inte vill inse det?”
Dr. Neruda: ”Du kan tänka dig Den Stora Portalen som en övergångszon (interface) för
medvetandet till vertikal tid. Den här övergångszonen kommer att upptäckas någon gång
under 2000-talet. Jag känner inte till alla detaljer. Jag vet inte hur den kommer att påverka
individen. Du kanske har rätt; en del kommer att acceptera den , en del kommer inte att göra
det. Jag vet bara, att den är en del av det öde som mänskligheten leds till att åstadkomma.”
Sarah: ”Enligt WingMakers?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
Sarah: ”Visste du om det här innan du läste ordboken?”
Dr. Neruda: ”Du menar, om jag kände till Den Stora Portalens existens?”
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Sarah: ”Ja, det eller helt enkelt teknologin för att bevisa den mänskliga själens existens.
Planerades detta eller arbetade ni på det inom ACIO?”
Dr. Neruda: ”Nej.”
Sarah: ”Finns det några andra organisationer som arbetar med detta bevismaterial – redan
nu?”
Dr. Neruda: ”Inte vad jag vet.”
Sarah: ”Om ingen försöker att upptäcka Den Stora Portalen, vem skall då göra det?”
Dr. Neruda: ”Det är därför jag vill få ut det här materialet. WingMakers material är skapat för
att aktivera de inkarnerade själar, som kommer att spela en aktiv roll i upptäckten och
skapandet av Den Stora Portalen –”
Sarah: ”Säger du, att själar inkarnerar speciellt i detta syfte?”
Dr. Neruda: ”Ja. Det finns mycket avancerade själar, som inkarnerar under de nästa tre
generationerna, som kommer att skapa, utveckla och sysselsätta sig med Den Stora Portalen.
Detta är det centrala syftet med WingMakers´ material, som finns förvarat i de här sju
siterna.”
Sarah: ”Jag tyckte du sa, att de var ett försvarsvapen?”
Dr. Neruda: ”Det är en roll, men det finns likväl en annan. Och jag tror det har att göra med
de artistiska inslagen. De är kodade. De är medvetandets katalysatorer. Jag är övertygad om
detta, grundat på min egen erfarenhet.”
Sarah: ”Jag har läst många av de här skrifterna och lyssnat till musiken. Jag tycker om dem,
men den har inte satt igång något inom mig. Jag känner det absolut inte som om jag vill hjälpa
till att skapa eller bygga Den Stora Portalen, och inte heller att jag har den mentala förmågan
att bidra med någonting av värde.”
Dr. Neruda: ”Kanske din roll är annorlunda.”
Sarah: ”Eller också har jag ingen roll alls. Kanske måste man ha kvalitéer inom sig innan
materialet kan aktivera någonting. Och i mitt fall har jag en känsla av, att där inte finns
någonting att väcka upp.”
”Nåja, lika mycket som jag är frestad att dyka in i mer information om Den Stora Portalen, så
tror jag att mitt sinne har fått fullt upp för ikväll. Kan vi inte planera att tala mer om Den Stora
Portalen under vår nästa intervju. Är det okay?”
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Dr. Neruda: ”Det går bra för min del.”
Sarah: ”Finns det något, som du vill säga innan vi slutar?”
Dr. Neruda: ”Ja.”
”Om du, som läser det här undrar hur informationen, som jag presenterat om Incunabula står i
relation till alla de olika konspirationsteorier om den Nya Världsordningen, det intelligenta
samhället, Illuminaterna, Frimurarna och alla de andra förmodat hemliga organisationerna i
världen, ber jag dig respektfullt att sluta med dina tidigare uppfattningar om de motivationer
som driver dessa olika grupper.”
”Dessa är inga ondskefulla organisationer, oavsett hur en del utmålar dem. Deras medlemmar
har barn och familjer, precis som du och de tycker om och avskyr precis samma saker som du.
De är människor med precis samma svaghet för laster och girighet, men de har också en stark
energi för att förbättra världen. Det är helt enkelt bara så, att deras definition om vad som är
en bättre värld kan skilja sig från din.”
”Om du är intresserad av att lura en antagonist för ditt eget nöjes skull, så är det din sak. Men
de ämnen som vi har berört ikväll är alltför allvarliga för att skoja med. De förtjänar din
uppmärksamhet och ditt omdöme. Gör din egen undersökning av vår världs energitillgångar.
Du kanske kommer fram till annorlunda siffror än de jag nämnde, men bara därför att ACIO:s
teknologi är mer utvecklad än petroleumindustrins. Inte desto mindre kommer du att kunna
bestyrka det här generella tillståndet.”
”Se på de nu pågående händelserna, när helst du läser den här intervjun. Du kommer att se hur
den här planen går framåt. Den kan tyckas ta omvägar, men den allmänna kursen är som jag
beskrivit den. Den rör sig inte i den här riktningen av en tillfällighet eller på grund av
världsledarnas nycker, det kan du vara säker på. Allt är en del av den dirigering av
händelserna som utspelas enligt Incunabulas planerares noggrant skapade skisser.”
”Du kanske känner en viss ångest över att du leds in i en framtid som inte du själv har valt,
men om du vill ha inflytande, då behöver du lära dig och vara medveten om de faktiska
krafter som bestämmer din framtid. Detta är ett universum med fri vilja. Det finns ingen
hierarki av änglalika varelser som leder jordens öde. Det finns ingen uppstånden mästare, som
dikterar vägen till upplysning för mänskligheten eller för individen.”
”Om du verkligen vill uttrycka och använda dig av din fria vilja, gör det till en personlig
religion att lära känna fakta. Lär dig att titta bakom de historier, som säljs genom media och
politiker och dra dina egna slutsatser. Håll ditt tvivel intakt när det gäller allting, som berättas
för dig från den politiska scenen, speciellt när det medför att bli patriotisk. Det är en av de
klaraste signalerna till att vara misstänksam mot det, som har sagts dig.”
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”När fiender skapas – speciellt nya, var på din vakt mot motiven hos dem, som gör anspråk på
att de är fiender. Undersök fakta. Leta under alla stenar och verifiera dina bevis. Var och en
av er måste bli forskare och lära sig konsten att forska och studera analytiskt om ni vill känna
er mera som en del i rörelsen för globalisering.”
”Dina insikter och de saker du förstår kan kanske inte förändra mänsklighetens kurs en enda
millimeter, men de kommer att förändra din förmåga att känna in en del av den här
förflyttningen och ha en känsla av varthän mänskligheten rör sig och varför.”
”Och till dem, som föredrar att slå in på sin egen väg och tror att globalisering är en ren
dumhet, så kan jag bara förklara för er, att det måste hända. Globaliseringen är det yttre
uttrycket för vem vi är och det är det naturliga framåtskridandet för vår art att enas runt vår
identitets inre essens, istället för runt den yttre fasaden av just vår speciella nation eller kring
vår religiösa tro.”
”Jag tror, att alla förstår detta i varierande grad, men det är metoderna för att uppnå den här
föreningen som bekymrar folk och jag delar den här oron. Om vi kollektivt informeras om
planen och förstår att slutmålet är någonting som är mycket löftesrikt för mänskligheten, så
kan vi fortsätta mot detta mål med högre hastighet och med ökad tillförsikt att metoderna
kommer att vara till var och ens bästa. Det här måste vara vårt mål.”
”Och till slut, många av er kanske känner att globalisering är ett begrepp som tillhör den Nya
Världsordningen och tar därför avstånd från det såsom en rörelse född ur girighet och
maktlystnad. Ja, det finns alltid de, som kommer att dra fördel av den här rörelsen för att
uppnå personlig vinning, men skälet till att bli ett enat folk på den här jorden är mycket
mäktigare än de personliga vinsterna hos de få. Kom ihåg detta, när du läser dina
konspirationshistorier.”
”Jag är färdig, Sarah. Tack för ditt tålamod.”
Sarah: ”Tack för det du berättat.”
Slut på sessionen.
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