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Összesen kb. 180 titkos földalatti bázis és koncentrációs tábor található Észak Amerika területe
alatt, de továbbiak épültek Svédország, Ausztrália és több más „demokratikus“ ország területe
alatt is. Lézeres „sziklaporhanyító“ technológiákkal egész földalatti kisvárosokar lehet kivájni
rövid idö alatt, s ezeket sokszázkilométeres földalatti alagútrendszerekkel keresztül-kasul
összekötni. A lézert használó gépek energiaigénye hatalmas, ezért nukleáris meghajtásúak. Az
egész földalatti birodalmat az amerikai hadsereg „fekete projektjei“ keretein belül hozták létre
kisebbrészt adófizetöi, nagyobbrészt pedig CIAs és MI6-os kábítószerpénzekböl. Igen,
kábítószerpénzekböl. Mint tudjuk, nagyrészt a nyugati titkosszolgálatok uralják a világ
kábítószerkereskedelmét, s évi hasznuk ebböl kb. 500 milliárd dollárra van becsülve.Többek
között azért lettek ezek a titkos táborok létrehozva, hogy a világ szeme elöl lehessen majd
hova dugni a kialakulóban levö diktatorikus „új világrend“ politikai foglyait.

A következö információk Phil Schneidertöl, az amerikai hadsereg titkos „fekete projektjein“
dolgozó egykori geológusától és bizonyos James Casbolttól, az MI6 egyik rebellis ügynökétöl
származnak. Schneidert 1996. január 7-én „megöngyilkolták“, nem sokkal azután a 1995
novemberi elöadása után, melynek tartalmára alapozva született ez a cikk is. Megtalálható itt .

James Casboltról nem tudni sokat, az írásai 2006 közepe tájékán jelentek meg az interneten
(pl. itt: http://www.thewatcherfiles.com/future.htm ), melyekben arra hivatkozott, hogy a
publicitásuk segítségével próbálta magát védeni a „megöngyilkolása“ ellen. Casbolt írása a
földalatti bázisokon elrejtett ET-kröl is szól. A két egymástól független ember a titkos földalatti
bázisok hollétét, számát és kialakítási módszereit illetöen ugyanarról beszél.
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Miután véget ért a hidegháború, azt gondoltuk volna, hogy ezeknek a titkos katonai földalatti
bázisoknak a száma le lesz csökkentve. Sajnos épp az ellenkezöje történt. A diktatorikus „új
világrend“ háttéreröi tudták, hogy ezekre még nagy szükség lesz, így a régiek mellett újak
építésébe kezdtek. Különösen a földalatti koncentrációs táborok építése lendült fel a
kilencvenes években!
Valódi kilétük még a titkosszolgálati
dezinformátorok által gyakran uralt „alternatív médiákban“ is ködösítve van.
Az „új világrend“ koncentrációs táborai nem a náci koncentrációs táborok mintájára épültek,
mint ahogy például az Alex Jones nevü „alternatív ügynökféreg“ ragozza a weboldalán, és
gyakran midenféle körbekerített, gizes-gazos területeket mutogat tudatos megtévesztésként,
hanem mélyen a föld alatt vannak!

Egy ilyen helyröl gyakorlatilag lehetetlenség a szökés! A táborrendszer még valamikor 2005
tájékán elkészült, és már csak a használatra vár! Aktívvá azután válnak majd, miután színre
lépett a világkormány.

Az amerikai hadsereg szakterminológiájában a „DUMB“ szónak külön jelentése van: a „Deep
Underground Military Base“ kifejezés rövidítése, ami magyarul Mélységi Földalatti Katonai
Bázist jelent.

Schneider beszámolója szerint már 1995-ben kb. 3 titkos földalatti bázis volt több amerikai
szövetségi állam alatt, s a háromból egy a nyilvánosság elöl jól elrejtett földalatti koncentrációs
tábor volt. A legnagyobb és legstratégiaibb földalatti bázisok Colorado állam alatt épültek, az
egyik legnagyobb ilyen bázis a denveri reptér alatt található. Schneider szerint a legnagyobb
titkos börtöntábor Dél-Kalifornia alatt van, 3 kilométer hosszúságú, és mintegy 2700 zárka
található benne. A földalatti táborok és bázisok finanszírozása évi kb. 500 milliárd dollárba
került, és az évente megépített földalatti létesítményekböl kb. 4 koncentrációs tábor volt. A pénz
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kisebb részét az amerikai hadsereg „fekete projektjeire“ kiszabott pénz, nagyobb részét pedig
kábítószerpénzek tették ki. Mint tudjuk, a világ kábítószerkereskedelmének kb. 90 százalékát a
nyugati titkosszolgálatok uralják, különösen a CIA és az angol MI6. Az afgán heroin és a
kolumbiai kokain terjesztését egyaránt. Aki erröl még nem hallott, annak ajánlott a „Drogok,
sátánizmus, atomkonfliktus, Bush család“
c. terjedelmes írás elolvasása, különösen az írás második fele.

A létesítményeket sokszáz, esetenként ezer kilométeres földalatti alagutak kötik össze.
Naponta (egy helyen) kb. 7 kilométer hosszú alagutat tudtak „kiolvasztani“ lézeres
technológiákkal, a többinek könnyen utána lehet számolni. Az alagutakban a normál kétsávos
utakhoz hasonló szélességü földalatti utak lettek kialakítva. A legnagyobb bázisokat és
koncentrációs táborokat pedig földalatti gyorsvasút (!) köti össze.

A táborok és az alagútrendszer kb. 2-3 kilométer mélyen találhatóak. Egy komplett földalatti
világ. Vagy inkább alvilág.

James Casbolt 2006-os írása Schneiderétöl is sötétebb képet fest. Casbolt szerint ilyen „új
világrend“-es táborok és bázisok találhatóak még Svédország alatt is (az egyik Narvik-hoz
közel, a másik a Gottland sziget alatt), Svájc alatt is (az egyik közel a Mont Blanchoz), Egyiptom
alatt is (nem messze a líbiai határhoz), Ausztrália alatt is (pl. a pine gap-i bázis alatt, ahonnét az
Echelon müholdrendszert is müködtetik), Mexikó, Kanada és még sorolhatnám hány
„demokratikus“ ország alatt. Az Észak-Amerikán kívüli táborokat jórészt egy titkos, az
ENSZ-hez tartozó „kéksapkás“ katonai szervezet müködteti. Igen, az ENSZ-röl van szó, mely
valójában mindig is a nemzetközi bankárok befolyása alatt állt.
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