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CUVÂNT ÎNAINTE

Se ºtie deja de mulþi ani cã “în conformitate cu constatãrile Comisiei Senatoriale a Statelor
Unite, care a fãcut cercetãri în legãturã cu CIA, 90% din mesajele secrete se transmit ºi se
propagã - prin texte ºi imagini cifrate - prin intermediul mass-mediei, ºi mai ales al presei”.
(Manfred Adler, Francmasonii ºi Vaticanul, Lippstadt 1985, p. 163)

Serviciul Secret American CIA reprezintã, desigur, doar o parte (micã, raportatã la întreg!)
a reþelei mondiale a Francmasoneriei care are ca scop formarea unui guvern mondial anticreºtin,
astfel încât cele “90 de procente” stabilite referitor la CIA nu vor putea fi aplicate neverificat la
cantitatea totalã a informaþiilor transmise de lojile masonice. Cu toate acestea, este surprinzãtor
faptul cã pânã în acest moment, nimeni nu pare sã se fi ocupat sistematic de descifrarea ºi
deconspirarea permanentã a mesajelor secrete ale lojilor transmise “cu ajutorul textelor ºi
imaginilor cifrate, în special prin presã”.

Impulsionat de “activitãþile de colecþionar” ale altora, mai întâi, ºi apoi de ale sale proprii,
autorul acestei lucrãri s-a decis sã cuteze o încercare în acest sens. Materialul fotografic
adunat aici ar putea oferi cu prisosinþã subiecte pentru lucrãrile de diplomã sau chiar de
doctorat ale viitorilor jurnaliºti. Tema “Demisia ministrului de externe britanic Douglas Hurd la
data de 24 iunie 1995, reflectatã în presa mondialã, cu o analizã specialã a ilustraþiilor fotografice
dedicate evenimentului” ar putea fi dezvoltatã, spre exemplu, chiar ºi într-o lucrare de docenþã...

Deoarece în cazul de faþã este vorba, într-o oarecare mãsurã, de o lucrare de pionierat ºi
deoarece interpretarea fotografiilor din presã, în totalitatea lor, ca semnale pentru “insideri”
s-a fãcut - deºi pe baza cunoaºterii strategiilor ºi obiectivelor globale ale lojilor - prin compararea
sistematicã, criticã a sute de imagini ºi de texte explicative, nu pot fi totuºi excluse erori de
interpretare izolate. La fel de puþin se poate exclude posibilitatea ca o imagine-semnal sau alta
sã fie purtãtorul mai multor informaþii detaliate decât se afirmã, respectiv se demonstreazã
aici. Continuarea - cât se poate de binevenitã! - de cãtre alþi cercetãtori a analizei acestei
tematici ar putea conduce la o ºi mai bunã ºi mai precisã decodare a unora din semnalele
destinate “insiderilor”.

Autorul datoreazã mulþumiri speciale acelor neobosiþi “colecþionari” experþi care i-au pus
la dispoziþie cu generozitate materialul fotografic pe care studiul de faþã se sprijinã într-o mãsurã
deloc neglijabilã. Din motive lesne de înþeles, numele lor nu vor apãrea aici.

P.S.: Atenþie! Cei care vor sã profite într-adevãr de aceastã lucrare trebuie neapãrat sã o
citeascã integral. Deoarece ea are o structurã sistematicã ºi se bazeazã în pãrþile mai avansate pe
materialul prezentat anterior, o simplã rãsfoire sau citire în diagonalã poate conduce la confuzii
grave ºi la decodãri eronate.
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Capitolul I: PREZENTARE

1. Douãsprezece simboluri ale lojilor, dintr-o privire

Lojile s-au folosit de semnale secrete
încã de la începuturile existenþei lor. Dar,
pentru ca mesajele ºi ordinele secrete sã poatã
fi transmise ºi propagate chiar sub ochii
publicului neºtiutor prin intermediul unor
asemenea simboluri, era mai întâi necesar sã
fie îndeplinite douã condiþii:

1) Concentrarea în proporþie de
aproape 100% a marilor organe de presã
regionale, naþionale ºi internaþionale în mâna
iudeo-masonilor, ceea ce s-a realizat la scurt
timp dupã terminarea celui de-al doilea rãzboi
mondial .

2) Progresul tehnic care sã asigure nu
doar realizarea fãrã probleme, oriunde în
lume, a unui numãr nelimitat de instantanee
de calitate excepþionalã, ci ºi transmiterea lor
imediatã la distanþe uriaºe ºi tipãrirea
neîntârziatã, fãrã pierderi calitative
considerabile. Acest nivel a fost atins cãtre
sfârºitul anilor ºaizeci, dar a fost ºi este
perfecþionat în continuare, dupã cum se ºtie.

De atunci încoace, Capii Secreþi ai
sinagogii satanice au posibilitatea de a-ºi
informa în cel mai scurt timp supuºii,
rãspândiþi pe tot globul în poziþii-cheie în
politicã, economie, religie, mass-media,
armatã, culturã º.a.m.d., asupra ultimilor paºi
spre “noua ordine mondialã”,  fãcuþi sau
planificaþi undeva pe glob, ºi de a le transmite,

în acelaºi timp, instrucþiuni secrete
corespunzãtoare pentru acþiunile lor pe
calea presei.

Sigur cã aceastã procedurã
presupune, ca o a treia condiþie, o foarte
bunã “infrastructurã” iudeo-masonicã,
atât în presa de scandal, cât ºi în
redacþiile presei consacrate. Existenþa
acestei proceduri, nu mai poate fi pusã
la îndoialã încã de la începutul secolului
al XX-lea; între timp, ea a fost
“optimizatã”.

Pentru ca masa “profanã” a
cititorilor sã nu recunoascã semnalele
masonice secrete drept ceea ce sunt,
acestea trebuie sã fie cât mai discrete.
Astfel, toate semnalele lojilor prezentate
aici nici nu sunt, în sine, altceva decât
gesturi normale, general-umane. Sunt
atât de banale, încât ignorantul scapã,
de regulã, din vedere contextul
neobiºnuit în care apar uneori. Dar dacã
cititorul capãtã deprinderea de a privi
ceva mai atent ºi mai critic numeroasele
fotografii din ziare, nefirescul a ceea ce
trebuie sã parã firesc devine evident.
Vom da mai jos exemplele
corespunzãtoare .

Acum vom analiza mai pe larg
fiecare dintre semnalele ilustrate mai
sus (fig.1-12).

Fig. 1. Semnul cu
arãtãtorul (Bernhard
Jagoda, preºedintele
germano-iudeu al
Institutului Federal
al Muncii)

Fig. 2. Semnul “OK”
(Silvio Berlusconi,
mogul-ul italian al
mediilor ºi politician
de vârf)

Fig. 3. Pumnul (Klaus
Kinkel, ministrul de
externe al Germaniei
Federale ºi preºedintele
partidului masonic al
liberalilor - F.D.P.)

Fig. 4. Piramida (Alan
G r e e n s p a n ,
preºedintele evreu al
Bãncii de Emisiune a
SUA)

Fig. 5. Gheara ºi alte
semne cu mâna (George
Soros, speculant ma-
ghiaro-evreu)

Fig. 6. Mâna pe inimã
(Karl Lehmann, membru
al Clubului Rotary ºi
episcop, Consiliul bise-
ricesc din Mainz)

Fig. 7. Strângerea de mânã
(Thomas Klestil, Preºe-
dinte al Austriei ºi mason
(dreapta), împreunã cu
Gerhard Berger)

Fig. 8. Ridicarea privirii
(Vernon E. Jordan, membru
permanent al CFR, al
Trilateralei ºi al clanului
Bilderberger)

Fig. 9. Privirea pe deasupra
ochelarilor (Franz
Vranitzky, cancelar al
Austriei ºi membru al
clanului Bilderberger)

Fig. 10. Mâna la ochelari
(Theo Waigel, ministrul
de finanþe al Germaniei
Federale ºi membru al
filialei germane a CFR)

Fig. 11. Mâna la cravatã
(Erhard Busek, preºedinte
al Partidului Popular din
Austria ºi mason)

Fig. 12. Mâna la gât (Gregor
Gysi, preºedintele iudeo-
german al fracþiunii
Partidului Socialist în
Bundestag)



6

2. Semne cu arãtãtorul
Sunt cele mai frecvente

semnale ale “iniþiaþilor”, fiind cele
mai puþin bãtãtoare la ochi. Se
poate vorbi, la o caracterizare
grosierã, de douã tipuri:
arãtãtorul este îndreptat dinspre
faþã, respectiv corp spre exterior
(fig.13, 14) sau el atinge faþa ºi,
de cele mai multe ori, este
îndreptat spre o anumitã parte a
acesteia (fig.15). Ambele tipuri
prezintã numeroase variante. Un
al treilea tip, mai puþin firesc ºi de
aceea rar utilizat, este folosirea
ambelor arãtãtoare.

Þinând cont de multitudinea
de variante, dar ºi de revenirea lor
repetatã, privitorul este tentat sã
presupunã în spatele fiecãreia o
semnificaþie secretã aparte,
respectiv un mesaj secret propriu.
Compararea scrupuloasã a sute de
asemenea fotografii-semnal - cu
respectarea contextului în care
apar - aratã însã cã numeroasele
variante sunt interschimbabile, cã
nu au - ca atare - nici o
semnificaþie specificã.  În mod
evident, multitudinea semnelor

fãcute cu arãtãtorul se
explicã mai degrabã prin
faptul cã ele trebuie sã
aparã ca gesturi fireºti.
Aproape fiecare vorbitor îºi
susþine discursul, în
anumite momente, prin
miºcãri involuntare ale
mâinii, iar ridicarea
arãtãtorului ºi îndreptarea
lui în anumite direcþii sunt
gesturi standard. O
persoanã care nu vorbeºte
poate fi uºor surprinsã cum,
obositã, plictisitã sau dusã
pe gânduri, îºi sprijinã
capul într-o mânã,
depãrtând de obicei
automat arãtãtorul ºi
îndreptându-l spre un
punct oarecare al feþei; ea
îºi poate freca, involuntar,
cu arãtãtorul colþul
ochiului, rãdãcina nasului
sau un alt punct al feþei, în
care eventual simte o
mâncãrime. De aceea,
arãtãtorul plasat chiar ºi în
mijlocul feþei poate pãrea
un gest natural.

Toate semnalele cu
arãtãtorul sunt, aºadar,
semnale nu fiindcã aratã
spre o anumitã direcþie sau
spre o anumitã parte a feþei,
ci pur ºi simplu pentru cã
apar în imagine fãrã motiv!

Fig. 13. Cei doi politicieni de vârf ai Partidului Socialist German, PDS, Stefan Heym
ºi Gregor Gysi, evrei “iniþiaþi”, fãcând cu degetul semnale de tipul “dinspre corp”.

Fig. 14. Alte exemple de semnale cu arãtãtorul “dinspre corp”, tipice pentru cei care vorbesc de
la tribunã ºi care, din acest motiv, nu prea atrag atenþia “profanului”. Stânga sus: Ludger Volmer,
purtãtorul de cuvânt al fracþiunii Partidului Ecologist al Verzilor, alãturi Kurt Biedenkopf, premierul
Saxoniei; în dreapta, Preºedintele SUA, Bill Clinton. Jos: douã fotografii cu caracter mai privat,
realizate cu ocazia unor “convorbiri la redacþie”. Stânga: Bernd Seite, premierul landului
Mecklenburg-Vorpommern; dreapta: Klaus Rose, preºedintele Comisiei pentru Apãrare a
Bundestag-ului, fãcând gestul dublu mai puþin frecvent.
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De regulã (excepþiile posibile, dar rare, vor fi prezentate în capitolul V), semnalul cu arãtãtorul indicã cel puþin un lucru:
persoana care îl emite aparþine fie evreimii “cunoscãtoare” ºi activ implicate în miºcarea de edificare a Noii Ordini Mondiale
francmasonice-anticreºtine, fie unei ramuri a masoneriei sau altei organizaþii de luptã iudeo-masonice ºi participã cel puþin la
modul cel mai general, la marea subversiune. Dacã fotografia-semnal poartã, în plus, ºi un mesaj mai specific, eventual
referitor la persoana fotografiatã ºi la activitatea, respectiv rolul acesteia, acest lucru poate fi ºi trebuie dedus întotdeauna din
contextul mai larg (foto ºi text) în care apare. O serie de exemple foarte interesante se gãsesc mai departe, în capitolul V.

În imagine pot apãrea ºi alte persoane sau obiecte importante (cu valoare simbolicã), chiar dacã este vorba mai degrabã
de excepþii decât de o regulã (a se vedea capitolul V); uneori poate avea o semnificaþie deosebitã direcþia spre care este
îndreptat degetul. Fãrã valoare sunt, în schimb, numeroasele variante ale tipului “degetul pe obraz” ca atare. Cele douãsprezece
fotografii de ziar redate în fig.15 - al cãror numãr poate fi însã mãrit la nesfârºit - aparþin acestui tip ºi demonstreazã cã nu are
absolut nici o importanþã în ce punct anume îºi plaseazã “fraþii” (sau “surorile”) arãtãtorul. Unul se scarpinã la gât, altul în
spatele urechii, al treilea la nas, al patrulea pe obraz, al cincilea la ochi - sau cel puþin se preface cã se scarpinã acolo. Ceilalþi
îºi sprijinã capul în mâna stângã sau dreaptã, în diverse moduri, depãrtând - involuntar sau voluntar - arãtãtorul.

Dacã urmãriþi aranjamentul celor douãsprezece fotografii-semnal din fig.15, de la stânga la dreapta (mai întâi primul
rând, apoi al doilea, apoi al treilea), puteþi observa cum arãtãtorul “circulã”, respectiv se “roteºte” de la frunte, stânga sus,
prin punctul cel mai de jos al bãrbiei, pânã în partea dreaptã sus. Se pare cã în fotografii de genul acesta nu conteazã în ce
punct anume se aflã arãtãtorul, important este ca el sã iasã în evidenþã.

Fig. 15. Variantele de bazã ale semnalului de tipul “arãtãtorul pe faþã”. Sus, de la stânga la dreapta: Peter Michael
Diestel, agent STASI ºi politician, membru al Partidului Creºtin-Democrat (CDU) din Brandenburg; Arthur Levitt,
preºedintele evreu al supravegherii bancare din SUA; Eckhardt Rehberg, ºeful fracþiunii creºtin-democraþilor în
Mecklenburg-Vorpommern; Alfred Biolek, evreu, moderator TV. Rândul din mijloc: Werner Hoyer, secretarul general al
lojii din partidul masonic al liberalilor (F.D.P); Bernhard Vogel, premierul Turingiei; Jutta Limbach, judecãtoare la
Curtea constituþionalã federalã, de orientare liberalã stânga; încã o datã Bernhard Vogel. Rândul de jos: Hans Klein,
vicepreºedintele Bundestag-ului; Valery Gergiev, mare dirijor rus ºi director de teatru la St. Petersburg; Vaclav Klaus,
premier evreu al Cehiei; Marcel Reich-Ranicky, evreu, pontif al criticii literare în landurile germane.



8

3. Semnul “OK”
Acest semn are, la fel ca ºi semnele cu

degetul, o semnificaþie profanã ºi nu trezeºte
bãnuieli necunoscãtorilor, cel puþin atunci când este
fãcut cu o singurã mânã (fig.16). “O”-ul format
cu ajutorul policelui ºi al arãtãtorului înseamnã,
dupã cum se ºtie, “okay”, adicã “mie îmi merge
bine, mersul evenimentelor mã satisface”.

Acest sens pozitiv nu caracterizeazã însã
“OK”-ul masonic; mai degrabã este o alternativã a
semnului cu degetul. Când apare în formã dublã
sugereazã constrângere. Se pare cã folosirea lui
în aceastã formã este permisã doar membrilor
Ierarhiei satanice aflaþi în misiuni importante
(fig.17).

4. Pumnul
Strâns ºi agitat la tribunã, este un

gest de ameninþare: expresie a voinþei
ferme a Superiorului Secret de a realiza
un anumit proiect. Rostul sãu este de a-
i determina pe eventualii “fraþi” care opun
rezistenþã sã-ºi bage minþile în cap.
Despre ce proiect anume este vorba se
poate deduce din articolul aferent, even-
tual ºi din textul explicativ al fotografiei.
Dacã în text nu se gãseºte un mesaj de
ameninþare sau dacã pumnul se sprijinã
pur ºi simplu sub bãrbie, atunci
înlocuieºte semnul cu degetul ºi îl
eticheteazã pe purtãtorul sãu drept
“iniþiat” (iar vorbele/faptele sale drept
binecuvântate “de sus”) (fig.18).

Fig. 17. Semnul “OK” dublu, foarte
bãtãtor la ochi, realizat de “fraþi” aflaþi
în funcþii foarte importante. Stânga:
Willy Claes, fost secretar general al
NATO; dreapta sus: Papa Ioan Paul al
II-lea, capul de origine evreiascã al
Consiliului bisericesc; dreapta jos: Timothy Leary, profesor la Harvard,
unul din iniþiatorii de referinþã ai miºcãrii distructive hippy ºi promotor
influent al traficului de droguri (“tatãl LSD”-ului”).

Fig. 16. Semnul “OK” ca alternativã a
semnului masonic cu arãtãtorul. De la
stânga la dreapta: Richard von
Weizsäcker, fost Preºedinte al Germaniei;
Dieter Hooge, lider sindical; Rita
Süssmuth, preºedintã a Bundestag-ului
ºi membrã a organizaþiei masonice a
femeilor “Sorores optimae”.

Fig. 18. Pumnul, ca semnal de ameninþare
pentru eventualii “dizidenþi” din cadrul
lojilor (coloana stângã) sau ca substitut
al unui semn cu degetul (coloana
dreaptã). Magic-ocultele stele în cinci
colþuri ale steagului Uniunii Europene,
aºezate ca o coroanã în jurul capului,
aratã cã este vorba de un “insider” într-o
poziþie înaltã (mijloc dreapta) sau de o
chestiune de importanþã majorã (stânga
jos). De la stânga la dreapta: Klaus Kinkel,
preºedinte FDP; Hans Mayer, istoric
literar evreu; Bill Clinton, Preºedintele
SUA; Jacques Delors, fost preºedinte al
Comisiei CE, respectiv UE; Monika Wulf-
Mathies, comisar UE (fost ministru al
serviciilor publice ºi transporturilor
ÖTV); Norbert Blüm, ministrul federal al
muncii.
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5. Piramida
ªi ea trebuie sã înlocuiascã semnul cu

arãtãtorul acolo unde acesta ar putea fi
recunoscut de cãtre nechemaþi ca semnal se-
cret. Împletirea mâinilor, întâmplãtoare sau cu
o figurã dusã pe gânduri, este un semn ideal
de recunoaºtere a “iniþiaþilor” (fig.18). Nu
trebuie realizatã neapãrat o piramidã
triunghiularã; este suficient dacã se
împreuneazã palmele ca pentru rugãciune sau
se ating ºi se îndoaie, pe cât posibil în
apropierea sau la înãlþimea obrazului.

6. Jocul mâinii
În capitolul al doilea vom argumenta mai

pe larg de ce într-o fotografie normalã nu are, de
regulã, ce sã caute mâna unei persoane, plasatã
în mijlocul feþei (mai ales). Dacã din explicaþia

foto sau din textul însoþitor nu rezultã foarte limpede un
motiv realmente plauzibil pentru care mâna (sau, mai rar,
ambele mâini) sã fi intrat “în joc”, atunci avem de-a face
cu un semnal masonic - un semnal al unui “iniþiat” cãtre

Fig. 19. Piramida apare în trei variante:
degetele se împletesc (sus), palmele întinse se
ating (mijloc) sau degetele ºi palmele se
împreuneazã formând, într-adevãr, o piramidã,
respectiv un triunghi (jos). Pot fi urmãriþi, de
la stânga sus la dreapta jos: Hans-Olaf
Henkel, preºedinte al Uniunii Industriaºilor
Germani, BDI; Henryk M. Broeder, publicist
evreu; Alan Greenspan, preºedintele evreu al
Bãncii de Emisiune a SUA, membru al CFR ºi
al Trilateralei; Hans Mayer, evreu, istoric
literar comunist; Hans Eichel, prim-ministru
al landului german Hessen; Simon Wiesenthal,
“vânãtor de naziºti” evreu; Hans Küng,
“teolog” al “Noii Ordini Mondiale”, plãtit de
Rockefeller; Ioan Paul al II-lea, ecumen de
vârf; încã o datã Alan Greenspan.

Fig. 21. Alte semnale ale mâinii; de remarcat poziþia
neobiºnuitã a ambelor mâini în imaginile de jos, care, de
asemenea, nu are o semnificaþie specialã. Stânga sus:
Björn Engholm, fost prim-ministru al landului german
Schleswig-Holstein; dreapta sus: Klaus Kinkel, fost
ministru de externe al Germaniei; stânga jos Franz-Josef
Kniola, ministru social-democrat în landul Renania de
Nord-Westfalia; dreapta jos Edmund Stoiber, prim-
ministru al landului Bavaria.

Fig. 20 Diverse semnale cu mâna. Gheara: stânga sus, cancelarul  federal
Helmut Kohl; alãturi, în dreapta, omul sãu de încredere, Wolfgang Schäuble.
Alte forme: stânga jos, ºeful faimoasei loji italiene “P2”, Licio Gelli; în
dreapta, Ioan Paul al II-lea; la mijloc, economistul evreu Milton Fried-
man, laureat al premiului Nobel (sus) ºi ministrul federal al sãnãtãþii din
Germania, Horst Seehofer (jos).
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alþi “iniþiaþi”. Nu are nici o importanþã dacã
ea apare sub forma unei simple fluturãri,
a “ghearei”, a reazemului pentru cap sau
sub orice altã formã (fig.20,21). Cel care
comite gestul se dezvãluie pe sine ca
“iniþiat” (ca ºi prin celelalte gesturi
discutate pânã acum) sau transmite - în
funcþie de textul care însoþeºte fotografia
respectivã - un anumit mesaj/ordin.

7. Mâna pe inimã
Este un gest rar, dar preluat direct

din ritualul lojilor, aºa cum demonstreazã
imaginea din fig.22 (publicatã de “Wash-
ington Post” din 14 octombrie 1992)! Este
vorba de o ceremonie masonicã oficialã
cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la
aºezarea pietrei de temelie a Casei Albe.

8. Strângerea de mânã
Este, de fapt, un semn secret de

recunoaºtere folosit în mod curent. Dacã
un mason întâlneºte, în prezenþa unor
“profani”, o persoanã pe care nu o
cunoaºte îndeaproape, dar despre care
bãnuieºte cã ar putea fi un frate de lojã,
când se salutã printr-o strângere de mânã,
îi apasã uºor dosul mâinii cu policele.
Dacã respectivul este într-adevãr un
“frate”, îi va rãspunde la apãsare, dacã

nu, nici el, nici cei din jur nu vor fi observat ceva.
Acest semnal poate fi ºi el fixat pe peliculã,

unde se va vedea, natural, întotdeauna doar
policele unuia din cei doi implicaþi (fig.23).
Teoretic, doar acesta se va fi deconspirat ca
membru al lojii. Existã, totuºi, motive pentru a
presupune cã fotografii cu strângeri de mâini de-
monstrative se fac ºi se publicã numai atunci când
într-adevãr un “frate” salutã alt “frate”.

9. Ridicarea privirii
Acest semnal se numeºte simplu “privirea”.

Îi datorez domnului Holger Bremhorst din
Remscheid faptul de a-mi fi atras atenþia cã
Sinagoga Satanei (care Satanã a fost întotdeauna
doar “maimuþa” Domnului) vrea astfel sã
maimuþãreascã ceva anume. Am urmat aceastã
indicaþie ºi i-am gãsit confirmarea: Iisus Cristos
este reprezentat adesea, în arta creºtinã a tuturor
timpurilor, cu privirea ridicatã (fig.24-26).

În Evanghelii se relateazã cã în diferite
situaþii Iisus ºi-a înãlþat ochii spre cer. Imitân-du-
l pe Cristos, preotul catolic priveºte în sus spre

Fig. 22. Mâna pe inimã. Stânga sus: Peter Gauweiler, om de vârf al Uniunii Social-
Creºtine, CSU, din Germania; jos: Alexander Kwasniewski, prim-ministru al Poloniei;
dreapta: “mâna pe inimã” este un gest ritualic al lojilor!

Fig. 23. Strângerea de mânã. Se salutã ca “fraþii”:
stânga sus Gerhard Frey de la partidul german de
extremã dreaptã DVU ºi “colegul” sãu francez Jean
Marie Le Pen; dreapta sus: preºedintele de origine
evreiascã al Rusiei, Boris Elþîn ºi  premierul japonez
Miyazawa; jos: Alberto Fujimori, Preºedintele
peruan, la o întâlnire cu un domn a cãrui nume nu
este menþionat.
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Dumnezeu în timpul Sfintei
liturghii ºi înainte de
sfinþirea pâinii, precum ºi
înainte de binecuvântarea
finalã.

Arta Îl reprezintã
uneori pe Domnul cu
privirea ridicatã atunci când
binecuvânteazã, apoi în
momentul transfigurãrii
sale, în timpul Calvarului ºi
al morþii pe cruce, apoi
rupând pâinea la cina de la

Emmaus dupã Înviere.
Mai ales în reprezentãrile aºa-numitului “Cristos

maiestuos” - Cristos ca rege al lumii - El apare adesea cu
privirea ridicatã, ca semn al mãreþiei sale dumnezeieºti.
Tocmai acest aspect pare sã fie cel pe care fraþii masoni
- ca practicanþi ai “artei regale” - cuteazã sã-l
maimuþãreascã.

“Privirea” nu este întotdeauna la fel de evidentã;
uneori nu putem fi siguri cã este întradevãr vorba de o
fotografie-semnal (fig.27). Aceasta se explicã fie prin
calitãþile actoriceºti deosebite ale respectivului “frate”,

fie prin talentul fotografului “iniþiat”, care ºtie sã aºtepte
momentul potrivit pentru a fixa privirea clar, dar nu prea
bãtãtor la ochi. Nu fiecare are însã acest talent. De aceea,
privirea ridicatã se combinã adesea, ba chiar de cele mai
multe ori, cu alt gest-semnal. Vom reveni mai pe larg asupra
acestui procedeu de combinare a mai multor semnale
masonice (a se vedea mai jos capitolul IV).

“Privirea” îl desemneazã pe cel care o practicã drept
membru al lojii sau, altfel spus, de “cunoscãtor”. Corelate
cu texte corespunzãtoare, fotografiile-semnal de tipul
acesta pot fi folosite, asemenea tuturor celorlalte semnale
secrete prezentate pânã acum, pentru transmiterea discretã
a mesajelor, respectiv a ordinelor cãtre “insideri”. Puteþi
gãsi numeroase exemple în capitolul V.

10. Privirea pe deasupra ochelarilor

Fig. 24 Iisus Cristos este adesea reprezentat cu privirea
ridicatã în arta creºtinã. Stânga: Cristos binecuvântând
copiii (John Constable, cca. 1805); mijloc: Cristos
purtând crucea (El Greco, sfârºitul secolului al XVI-lea);
dreapta: Cristos murind pe cruce (William Holman Hunt,
sec. al XIX-lea).

Fig. 25 Alte imagini ale lui Cristos cu ochii ridicaþi spre
cer. Stânga: capul încoronat cu spini al lui Cristos (Guido
Reni, sec. al XVII-lea); dreapta sus: Iisus la cina de la
Emmaus (Rembrandt, cca. 1629); dreapta jos:
Transfigurarea lui Cristos (Rafael, sec. al XV-lea).

Fig. 26. “Cristos cel maiestuos” îºi ridicã adesea privirea spre
cer. Sus stânga: icoanã a lui Cristos (Rusia, sec. al XII-lea);
sus mijloc: Cristos Atotputernicul (Cipru, picturã muralã); sus
dreapta: Cristos maiestuos (miniaturã englezeascã, cca. 1200);
mijloc stânga: Cristos triumfãtor (mozaic roman, cca. 1227);
mijloc dreapta: chipul lui Cristos (catedrala din Amiens, cca.
1225); jos: aici ºi cei doisprezece apostoli privesc în sus spre cer
(miniaturã englezã, între anii 1121 ºi 1148).
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Acest semnal masonic se
foloseºte de o “unealtã” complet
nesuspectã, de ochelari. Sigur cã
intrã în discuþie numai pentru
purtãtorii de ochelari, mai ales
pentru cei care poartã ochelari
înguºti, pentru citit, pe deasupra
cãrora se poate privi fãrã probleme dacã sunt împinºi puþin spre vârful nasului, dar funcþioneazã ºi cu ochelari normali
(fig.28).

Nici privirea pe
deasupra ochelarilor nu are o
semnificaþie anume, în afarã
de aceea cã persoanele care
se lasã fotografiate astfel
aparþin cercului celor mai
mult sau mai puþin
“cunoscãtori”. Mesajele
speciale trebuie transmise
“fraþilor” eventual prin textul
care însoþeºte fotografia-

Fig. 28. Ca “ºtiutori” privesc pe
deasupra ochelarilor (de la stânga
la dreapta), sus: James
Wolfensohn, preºedintele evreu al
Bãncii Mondiale; Herbert
Schnoor, ministru în landul
german Renania de Nord-
Westfalia; Henning Voscherau,
primarul oraºului Hamburg;
mijloc: Günter Rexrodt, ministrul
federal al economiei din
Germania; Peter Koch-Bodes,
cunoscutul “Fisch-Multi” din
Bremen; Ignatz Bubis, preºedinte
al Consiliului Central al Evreilor
din Germania; jos: Helmut
Werner, ºef al firmei “Mercedes-
Benz”; Alfred Grosser, politolog
ºi publicist evreu din Germania;
Peter Jonas, evreu dupã nume,
directorul Teatrului de Stat din
München. În rândul de jos,
privirea pe deasupra ochelarilor
este în mod evident orientatã în sus
sau combinatã cu “mâna pe faþã”.

Fig. 27 “Privirea” masonicã cu diferite
grade de intensitate: un uºor “tras cu
ochiul” în sus (stânga sus: fostul prim-
ministru al Africii de Sud, Frederik
Willem de Klerk), ochi fixaþi vizionar
asupra unor piscuri îndepãrtate (sus
mijloc: premierul Saxoniei, Kurt
Biedenkopf; sus dreapta: miliardarul
britanic de origine evreiascã James
Goldsmith, pretins anti-european), ochi
daþi  într-un mod destul de straniu peste
cap (stânga jos: Ioan Paul al II-lea) ºi,
în final, “portrete-semnal” extrem de
bãtãtoare la ochi ºi, din acest punct de
vedere, nereuºite (jos mijloc: Vladimir
Jirinovski, evreu rus, pretins lider de
partid de extremã dreaptã; jos dreapta:
Klaus Götte, preºedintele Consiliului
de administraþie al concernului MAN
din Germania).
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semnal.
11. Mâna la ochelari

În acest caz, ochelarii sunt
implicaþi ºi mai mult în gestica secretã
a masonilor ºi a altor “iniþiaþi”. Ducerea
mâinii la ochelari pare un gest absolut
nevinovat, în maniera oricãrui purtãtor
de ochelari. Nu conteazã dacã ochelarii
sunt scoºi, puºi la ochi sau doar aranjaþi.
Pot fi chiar scoºi ºi þinuþi jucãuº în mânã.
Important este ca mâna (respectiv
mâinile) sã atingã ochelarii ºi sã aparã
în pozã.

Dupã cum puteþi observa în
fotografiile din fig.29, “mâna la
ochelari” se combinã adesea cu
“ridicarea privirii”, pentru a sublinia cã
nu este vorba de o fotografie
întâmplãtoare. Semnificaþia acestui gest
este similarã cu a celorlalte semnale
discutate: apartenenþa respectivului la
Francmasonerie sau la una din lojile sale
ºi, în funcþie de textul însoþitor, o
indicaþie “internã” sau un mesaj al
Sinagogii Satanice.

12. Mâna la cravatã
Acest semnal masonic se

deosebeºte de cele amintite pânã acum
prin faptul cã are o semnificaþie precisã.
Este un semnal de alarmã care spune:
“Eu, masonul (sau alt “iniþiat”) X, sunt
la ananghie. Iubiþi fraþi masoni, sãriþi-

mi în ajutor în mãsura în care o puteþi face
din poziþia în care vã aflaþi”. De aceea,
gestul ducerii mâinii la cravatã se referã
întotdeauna exclusiv la cel care îl face, nu
la o iniþiativã francmasonicã oarecare sau
alte asemenea. Gândit iniþial pentru uzul
curent, la nevoie acest gest îi poate alarma,
printr-o fotografie-semnal, pe “fraþii” aflaþi
în poziþii-cheie. Premisa este, desigur, ca
jurnaliºtii, redactorii ºi editorii de ziare
“iniþiaþi” sã fie de acord cu publicarea
semnalului; cu alte cuvinte, transmiterea
unui astfel de semnal de alarmã individual
trebuie sã fie în interesul lojilor.

În plus, nimeni nu spune cã “fraþii”
astfel alertaþi printr-un apel secret prin
mass-media rãspund întotdeauna pozitiv.
Dacã poziþia publicã a cuiva nu mai poate
fi apãratã sub nici o formã, nici semnalul
de alarmã nu îi mai poate folosi la nimic.
La nevoie, camarazii îi vor face rost de un
post bine plãtit în culise sau de o pensie
generoasã.

Pentru a demonstra încã de aici cã
“mâna la cravatã” este un strigãt de ajutor
secret adresat în general “fraþilor” din

Scandaluri
DORINÞA PRIMULUI-
MINISTRU
   A dispus primul-
ministru al Sachsen-
Anhalt spionarea
locþiitorului sãu?
Apãrarea sa este
gãunoasã.

CONTESTAT: Erhard Busek      Reuter          Martorul Münch*: “În spiritul prevederii”

Fig. 29 Îºi duc mâinile la ochelari în mod aluziv, de la stânga la dreapta, sus: Oscar Lafontaine,
preºedintele social-democraþilor germani (SPD) ºi prim-ministru al landului Saar; Walter Seeböck,
super-manager austriac; Kurt Langbein, regizor de televiziune austriac; mijloc: Steven Spielberg,
evreu multimiliardar, producãtor de filme; Jürgen Schrempp, preºedintele Consiliului director al
concernului “Daimler-Benz”; Hartmut Griesmayr, regizor de televiziune german; jos: Nicolaus
Michalek, ministru de justiþie austriac; Alexander von Stahl, fost procuror federal german ºi pretins
politician al liberalilor (FDP) de dreapta; Alan Greenspan, preºedintele evreu al Bãncii de Emisiune
a SUA.

Fig. 30. Mâna dusã discret la cravatã, ca ºi
când aceasta ar trebui doar aranjatã, este
un semnal de alarmã stãruitor lansat de
respectivul mason, care sperã sã primeascã
ajutorul tovarãºilor sãi într-o situaþie din
care, altminteri, este fãrã ieºire. Stânga:
Erhard Busek, la vremea aceea preºedintele
Partidului Popular din Austria ºi
vicecancelar, a fost implicat în mai multe
scandaluri. În dreapta sa, primul-ministru
al landului Sachsen-Anhalt, Werner
Münch, în timpul interogatoriului,
neplãcut pentru el, la care a fost supus de o
comisie de examinare în legãturã cu
spionarea ilegalã a locþiitorului sãu pusã
la cale de el. A se lua în considerare ºi
privirea evident îndreptatã în sus.
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justiþie sau mass-media, am reprodus fotografiile alãturate ºi de pe pagina urmãtoare însoþite de textul explicativ original.
Fotografia lui Erhard Busek din fig.30, vicecancelar (pe vremea aceea) al Austriei ºi preºedinte federal al ÖVP, provine din
ziarul supraregional aflat în mâini evreieºti “Süddeutsche Zeitung” din 18/19 martie 1995. Ea a fost fãcutã de un colaborator
al Agenþiei de ºtiri Reuter, infiltratã în toatã lumea ºi aflatã ºi ea sub control evreiesc. Redactorul “cunoscãtor” a atras  în mod
special atenþia prin explicaþia foto, “Contestat”, asupra semnalului de alarmã. Care era situaþia alarmantã în care se gãsea
Busek, asta se putea citi pe larg în articolul însoþitor. Aceeaºi fotografie a apãrut, cu texte explicative asemãnãtoare, în
numeroase alte ziare ºi magazine din spaþiul de limbã germanã, cel puþin. E drept cã “fratele”-mason Busek, implicat în mai
multe scandaluri, n-a mai putut fi salvat ºi a trebuit sã renunþe la posturile sale publice.

Primul-ministru al landului Sachsen-Anhalt, Werner Münch (tot fig.30), dispusese în 1991/92 spionarea locþiitorului
sãu, motiv pentru care a fost citat în faþa unei comisii parlamentare de anchetã. Conform revistei “Spiegel”, nr. 27/1993, din
care am extras fotografia, Münch ºi-a dus în mod demonstrativ mâna la cravatã tocmai în timpul incomodului interogatoriu.
Textul explicativ al fotografiei citeazã declaraþia lui Münch, fãcutã în faþa comisiei, privitoare la motivul spionãrii. Chapeau-
ul relatãrii respective din “Spiegel”, pe care l-am reprodus, de asemenea, atrage clar atenþia asupra motivului lansãrii acestui
semnal de alarmã: “Apãrarea sa este gãunoasã”. Aºadar fraþii din comisie, din Landtag-ul saxon-anhaltian ºi din mass-media,
erau chemaþi sã ajute, într-un fel sau altul, la “astuparea gãurilor”.

În landul german Renania-Palatinat, primul-ministru CDU, Carl Ludwig Wagner, ºi ministrul sãu, Wilhelm (fig.31) îºi
disputaserã cu înverºunare preºedinþia fracþiunii CDU în Landtag. Acest conflict intern, desfãºurat sub ochii opiniei publice,
a avut o contribuþie hotãrâtoare la înfrângerea ºi la pierderea puterii CDU la alegerile ulterioare din Landtag ºi a fãcut necesarã
fixarea unei ºedinþe a conducerii federale de la Bonn în care sã se încerce limitarea dezastrului. Ziarul supraregional “Frank-
furter Allgemeine Zeitung”, sub control evreiesc, a relatat la 23 aprilie 1991 despre aceastã ºedinþã a conducerii ºi a alãturat
relatãrii o fotografie corespunzãtoare în care - enormã raritate! - cei doi rivali, consideraþi de mulþi simpatizanþi ai partidului la
fel de vinovaþi pentru eºecul electoral al CDU, îºi aranjeazã în acelaºi moment cravata, în manierã francmasonicã. Textul
explicativ al redacþiei “ºtiutoare” a FAZ atrãgea suplimentar atenþia asupra semnalului prin cuvântul “aranja”. De altfel, de
multã vreme ambii “fraþi” stau iarãºi în funcþii bine cotate...

13. Mâna la gât
Un gest chiar mai rar, se pare, decât mâna la cravatã, deoarece eu nu am gãsit

decât un singur exemplu. Semnalul are aceeaºi semnificaþie ca ºi “mâna la cravatã”
(“Sunt la ananghie, ajutaþi-mã!”) ºi probabil cã a fost conceput pentru cazul în care
un “frate” nu poartã, întâmplãtor, cravatã în momentul în care are necazuri ºi este
nevoit sã lanseze un apel rapid ºi secret camarazilor sãi.

Fotografia noastrã din fig.32 a putut fi vãzutã la 4 iulie 1996 în foarte multe
ziare germane. În ziua precedentã, Curtea Constituþionalã federalã hotãrâse într-o a
doua ºedinþã a sa cã, fãrã a se þine cont de statutul sãu de deputat, Gregor Gysi,
ºeful fracþiunii Partidului Socialist (PDS) din Bundestag, va putea fi cercetat în
legãturã cu trecutul sãu de agent STASI. Gysi, ca evreu deosebit de privilegiat, în
mod evident nu se aºteptase la aºa ceva, motiv pentru care, chiar în aceeaºi zi, a
transmis un semnal de alarmã cu ajutorul unui fotograf “iniþiat” al agenþiei “Associ-
ated Press” (AP). Deoarece nu purta cravatã, a fost nevoit sã recurgã la “mâna la
gât”. Acest semnal este însã atât de rar, încât “HNA” din Kassel, din care am extras
fotografia, a considerat indicatã adãugarea unui text explicativ foarte clar, pentru ca
toþi “fraþii” sã priceapã despre ce este vorba.

Noi putem deduce, de altfel, chiar mai multe din aceastã fotografie: Gregor
Gysi era, într-adevãr agent STASI! Cãci dacã nu ar fi fost ºi dacã bãnuielile împotriva
lui ar fi fost neîntemeiate, el ar fi privit cu detaºare spre “radiografierea” care îl

Rezultatele nu le-au mai putut aranja: Kohl, Wagner ºi Wilhelm înaintea ºedinþei conducerii
Partidului Creºtin-Democrat (CDU) la Bonn.           Foto DPA

Fig. 31. O fotografie-semnal deosebit de
rarã, cu mesaj univoc. Atât Carl Ludwig
Wagner (mijloc), cât ºi ambiþiosul sãu
rival, Wilhelm (dreapta) duc mâna în
acelaºi moment la cravatã ºi sunt fixaþi
prompt pe peliculã chiar în acel moment,
în timp ce ºeful creºtin-democraþilor
(CDU), Helmut Kohl, care apare în
numeroase fotografii fãcând gesturi
masonice, de data aceasta nu face nici
unul, pentru a nu-i induce în eroare pe
destinatarii mesajului fotografic. Cei doi
adversari, dupã ce prin disputa lor
publicã pentru posturi târâserã carul
CDU-ului din Palatinatul Renan prin
toate noroaiele, aveau acum destule
motive sã cearã ajutorul prietenilor
“ºtiutori” ai partidului împotriva
îndârjiþilor funcþionari neºtiutori.

Ajuns la strâmtoare: Gregor Gysi se vede
suspectat de colaborare cu STASI.

       Foto: AP

Fig. 32. Mâna la gât, gestul la care apeleazã aici Gregor Gysi, este de asemenea un semnal de
alarmã individual. Se foloseºte doar când respectiva persoanã nu poartã cravatã.
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Fig. 33 Atunci când Hans-Joachim Gottschol,
preºedintele Asociaþiei Patronatului din Metalurgie
(Gesamtmetall), nu poate duce mâna la ochelari, privind
în acelaºi timp semnificativ pe deasupra lor, pentru cã
tocmai nu îi poartã, acelaºi mesaj poate fi transmis prin
diferite semne cu degetul, surprinse cu iscusinþã de
fotograf.

aºtepta în loc sã-i cheme în ajutor pe camarazii
francmasoni.           Deoarece Gysi tocmai în
calitatea sa de lider comunist evreu ºi agent STASI
ocupã o poziþie destul de importantã în secþiunea
germanã a Ierarhiei satanice (aceasta se poate
deduce din frecvenþa apariþiilor sale la televiziune
ºi a prezenþei în mass-media, în general situate
deasupra mediei), semnalul sãu de alarmã va avea,
fãrã îndoialã, efect. Se poate prevedea încã de pe
acum (scriu aceasta exact douã luni mai târziu)
cã cercetãrile legate de cazul sãu vor fi tãrãgãnate

pânã vor ajunge într-un punct mort.
ªi încã un lucru dezvãluit de

fotografia aceasta de “insider”: cel
puþin în momentul în care al doilea
Senat al Curþii Constituþionale de la
Karlsruhe a dat acest verdict atât de
nefavorabil lui Gysi, acest Senat
trebuie sã fi fost constituit în mare
parte din judecãtori care fie nu erau
membri ai lojii, fie nu fuseserã
înºtiinþaþi în timp util de importanþa
cazului. Verdictul respectiv a fost,
aºadar, o “panã” pentru
Francmasonerie ºi lojile sale. Putem
deci trage concluzia cã încã nu este
totul în mâna lor.

14. Echivalenþa semnalelor
masonice

Am afirmat cã, în afarã de cele
douã semnale de alarmã, toate celelalte
au în principiu aceeaºi semnificaþie.
Împotriva acestei teze s-ar putea
obiecta multe. De unde se poate ºti cu
certitudine cã toate semnalele sunt
echivalente? De ce existã atât de multe
semne, dacã tot au aceeaºi
semnificaþie? Nu ar fi posibil ca
diversele gesturi sã simbolizeze diferite
grade de iniþiere sau diferite planuri de
comandã sau anumite transmisiuni

standardizate?

Fig. 34 Diferitele semnale sunt interschimbabile ºi nu dau explicaþii nici asupra
gradului de iniþiere ºi nici asupra puterii respectivei persoane; aceasta ne-o
demonstreazã “insideri” care apar în fotografii fãcând, în decursul unei perioade
scurte de timp sau chiar simultan, diferite semne masonice. Sus: Rita Süssmuth,
preºedinta Bundestag-ului de la Bonn, în stânga, în “Spiegel” nr. 27/1993; în dreapta,
în aceeaºi revistã, douã sãptãmâni mai târziu; în mijloc, în “Aktionszeitung zum
KirchenVolksBegehren” de la sfârºitul verii lui 1995. - Centru: Helmut Werner,
preºedintele Comitetului director al companiei “Mercedes-Benz”; în stânga, în “Ham-
burger Abendblatt” din 28 mai 1996 fãcând gestul cu arãtãtorul ºi aruncându-ºi
privirea pe deasupra ochelarilor; în dreapta, în “Handelsblatt” din 27 ianuarie 1994,
privind pe deasupra ochelarilor ºi în sus. Jos: Kurt Biedenkopf, primul-ministru al
Saxoniei; în stânga, cu arãtãtorul întins dupã victoria în alegeri din toamna lui
1994; în dreapta sus, cu “privirea” în “Die Woche” din 10 mai 1996; în dreapta jos,
arãtând pumnul ºi privind pe deasupra ochelarilor în “Das Parlament” din 24-31
martie 1995.
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Sã rãspundem pe rând la aceste întrebãri critice. De ce existã o asemenea diversitate de semne? Din mai multe motive
evidente. În primul rând, pentru ca semnalele secrete sã ºi rãmânã secrete, în mãsura posibilului. Deoarece cu cât variaþia este
mai mare, cu atât este mai puþin probabil ca fotografiile-semnal sã le sarã “profanilor”, ca atare, în ochi (fig.33, 34).

În al doilea rând, cei mai mulþi francmasoni ºi “cunoscãtori” nu sunt actori. Vom vedea în capitolul III cã doar o parte
a fotografiilor sunt aranjate; totuºi, asemenea fotografii sunt necesare destul de des ºi acestea vor arãta cât de cât natural doar
dacã fiecare “frate” va fi liber sã facã gestul pe care în momentul acela (sau în general) simte nevoia sã-l facã.

În al treilea rând, se întâmplã ca, adesea, cineva sã fie împiedicat, prin natura situaþiei, sã facã un anumit gest-semnal.
Dacã nu ar avea la dispoziþie soluþii echivalente, receptarea semnalului nu s-ar mai putea produce. De exemplu, cine ºi-a uitat
ochelarii sau chiar nu poartã niciodatã, din start nu ar putea transmite anumite semnale!

În al patrulea rând, în capitolul III vom vedea cã o mare parte a fotografiilor nu sunt aranjate, ci sunt instantanee veritabile, instantanee ale
unor gesturi perfect naturale. Dacã fiecare gest masonic în parte ar avea o semnificaþie specialã, de cele mai multe ori fotograful “iniþiat” ar aºtepta
zadarnic sã aparã ca de la sine un semnal anume.

Sã spunem încã de pe acum cã motivele de mai sus, mai ales al treilea ºi al patrulea, exclud categoric posibilitatea ca un anumit gest-semnal
sã indice un anumit grad în ierarhia lojii, un anumit plan de comandã sau chiar un mesaj / o poruncã anume. Rezultã însã cã fotografiile cu semnal de
alarmã, aºadar singurul
semnal cu semnificaþie
prestabilitã (executabil însã
în douã variante - mâna la
gât sau mâna la cravatã)
sunt în fiecare dintre cazuri
aranjate.

Fig. 35. Alte douã procedee
practicate de fotografii,
respectiv redactorii
“cunoscãtori” constituie
dovezi conclu-dente ale
faptului cã semnalele
masonice sunt echivalente
între ele. Existã, de
exemplu, pe de o parte,
secvenþe succesive de
imagini ale uneia ºi
aceleiaºi persoane, în care
fiecare pozã transmite alt
semnal sau altã combinaþie
de semnale. Sus: secvenþe
de imagini ale lui Kurt
Langbein, regizor de
televiziune la ORF (stânga
- semn cu arãtãtorul, centru
- mâna la ochelari ºi
“privirea”, dreapta - semn
cu arãtãtorul ºi “privirea”)
în “Standard” (Viena).
Dreapta: secvenþe de
imagini cu Günter Rexrodt,
ministrul federal al
economiei din Germania
(semn cu mâna plus privire
peste ochelari / semn cu
arãtãtorul plus privire peste
ochelari / privire peste
ochelari plus semn cu
arãtãtorul, care poate fi ºi
“mâna la ochelari” /
aceleaºi, la care se adaugã
ridicarea privirii) în “Jour-
nal für Deutschland”,
magazinul informativ al
Guvernului federal.
Alãturi, trei imagini
singulare în care sunt
combinate aleatoriu pânã
la patru gesturi. Mijloc
stânga: Jacques Santer,
preºedintele Comisiei
Europene de la Bruxelles;
dedesubt, Hermann Josef
Abs, fost purtãtor de cuvânt
al Consiliului director de
la Deutsche Bank (stânga)
ºi Helmut Ricke, fostul ºef
al Telekom în Germania
(dreapta).
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Capitolul II: OBIECÞII

În acest capitol, vom încerca doar o argumentare negativã a tezei noastre despre funcþia de semnal a gesturilor
prezentate, prin invalidarea unor obiecþii posibile. Demonstraþia pozitivã completã (în mãsura în care ea nu existã
deja în capitolele I ºi III) o vom face abia în capitolul IV.

1. Normalitatea fotografiei
Ea pare sã contrazicã teza noastrã, deoarece toate semnele cu arãtãtorul, privirile ºi gesturile cu mâinile

interpretate de noi ca semnale secrete sunt, incontestabil, fie elemente perfect normale ale limbajului corpului,
comune tuturor oamenilor, fie alte miºcãri ale corpului, la fel de normale, pe care le fac nu doar masonii, ci toþi
oamenii, fãrã excepþie. E adevãrat cã am afirmat despre aceastã normalitate - necontestatã nici de noi - cã ar fi chiar
necesarã pentru pãstrarea secretului lojii, dar în cadrul tezei noastre, nici nu putem argumenta altfel decât aºa. Ia sã
vedem ce-ar fi dacã lucrurile ar sta exact invers. Dacã presupusele semnale ale lojilor ar fi fotografii cât se poate de
obiºnuite, fãrã nici o semnificaþie ascunsã, iar noi încercãm sã citim printre rânduri, în virtutea unei idei fixe, a unei
“teorii a conjuraþiei”, ceva ce în mod obiectiv nici nu existã?

Aceastã obiecþie pierde din vedere o deosebire foarte micã, dar importantã: semnele cu degetul sau cu mâna,
ridicarea privirii, mâna dusã la ochelari º.a.m.d. sunt gesturi normale, dar nu este nicidecum normal sã le realizezi
atunci când eºti fotografiat, respectiv sã le alegi
ca motiv al unei fotografii.

Nu trebuie decât sã rãsfoiþi albumul foto
al familiei pentru a remarca absenþa totalã sau
aproape totalã a oricãrui gest cu degetul, cu
mâna, cu ochelarii sau cu privirea. Puteþi face
aceeaºi probã rãsfoind presa dumneavoastrã
localã, ziar, buletin de anunþuri sau monitorul
oficial sau chiar partea localã a cotidianului
preferat sau revista de specialitate a domeniului
în care lucraþi. Fie cã este vorba de fotografii-
portret sau de grup, de vorbitori în faþa
microfonului sau chiar de scene foarte animate,
nu veþi gãsi aproape niciodatã gesturile cu
pricina, iar dacã le veþi gãsi, atunci ele vor fi în
perfectã concordanþã cu restul imaginii, lucru
care va reieºi, de regulã, ºi din textul explicativ
al acesteia. Gesturile cu arãtãtorul, privirea
înãlþatã, mâinile pe faþã sau la ochelari pot fi
gesturi destul de frecvente, însã rareori un
fotograf atent la calitatea imaginii le va considera
demne de a fi reþinute pe peliculã. Ba mai mult
decât atât: fiecare om, dar absolut fiecare (cu
excepþia doar a celor care - adevãraþi clovni -
fac mereu totul dupã capul lor), când simte o
camerã îndreptatã spre el, le evitã automat,
inconºtient, instinctiv! Cu toþii ºtim asta din
proprie experienþã. Acesta este chiar motivul
principal pentru care albumul de familie este
ultimul loc în care ar putea fi gãsite astfel de
gesturi .

Chiar ºi “insider”-ii sunt ºi ei tot oameni.
Prin urmare, atât fotografii, cât ºi cei fotografiaþi,
pun la fel de mult preþ pe fotografii fãrã mimicã
ºi gesticã deranjante, aberante, desfigurante. De
aceea, în mass-media fotografiile-portret absolut
normale ale “somitãþilor” iudeo-masone sunt
încã majoritare.

În fotografiile ce urmeazã (fig.36, 37) sunt
prezentate în paralel câteva personalitãþi ale vieþii
social-politice sau culturale, fiecare în douã
ipostaze; se poate vedea câtã neliniºte se degajã
din fotografiile de pe coloana stângã unde
aceste persoane realizeazã diferite gesturi, spre
deosebire de cele din coloana dreaptã, unde
domnii privesc absolut firesc spre obiectivul
fotografului sau - în semiprofil - pe lângã el,
lãsând mâinile afarã din joc. Fãrã îndoialã,
fotografiile normale sunt cele din dreapta.

Fig. 36. Diferenþa dintre fotografiile “agitate” - respectiv distorsionate -
din stânga ºi imaginile-portret normale din dreapta sare în ochi. Sus:
Ignatz Bubis, preºedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania.
Centru: Marcel Reich-Ranicki, critic literar evreu cu pretenþii de monopol
în Germania. Jos: Lloyd Bentsen, fost Secretar de Stat al SUA ºi membru
permanent al clanului Bilderberger.
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2. Nu poate exista variaþie?
Bineînþeles cã poate exista. La

urma urmei, nu susþine nimeni cã
fiecare pozã care iese din cadrul
portretelor, al fotografiilor de grup
sau al unor secvenþe scenice normale
transmite, din principiu ºi fãrã
excepþie, un mesaj francmasonic.
Dimpotrivã, în acest capitol vom
prezenta câteva exemple de semne
cu arãtãtorul, priviri pe deasupra
ochelarilor etc. care în mod evident
nu sunt mesaje pentru “insideri”.

Dar întrebarea dacã în cazul
fotografiilor de ziar nu poate exista
variaþie este, oricum, greºit pusã.
Chiar dacã admitem fãrã rezerve cã,
pur teoretic, toate fotografiile în care
apar gesturi deosebite ale mâinii sau
ale ochilor ar fi putut fi fãcute ºi
tipãrite de dragul variaþiei, este totuºi
un fapt demonstrabil cã practic
acestea se folosesc în mod curent ºi
bine determinat pentru transmiterea
secretã a ordinelor ºi mesajelor.

Dupã ce anume ne putem da
seama cu certitudine de acest lucru,
vom vedea în detaliu abia în capitolul
IV. Aici ne vom mulþumi sã atragem

atenþia cã, pe de o parte, la
fotografierea personalitãþilor de
frunte variaþia este posibilã ºi
fãrã introducerea în imagine a
unei gestici ºi mimici
deranjante (fig.38, 39), iar pe
de altã parte, existã o mulþime
de fotografii care în mod vãdit
nu sunt (ºi nu pot fi) fãcute
doar pentru a “colora” o
anumitã portretisticã, eventual
plictisitoare datoritã stereotipiei.

Fig. 38 Figura omeneascã nu este
o expresie doar a individualitãþii, a
unor trãsãturi de caracter
permanente, ci ºi a dispoziþiilor
trecãtoare. Expresivitatea este
incomparabil mai mare decât cea a
mâinilor. Chiar ºi psihologia
reclamei a ajuns la concluzia cã
destinatarii reclamelor de televiziune
sau tipãrite îºi îndreaptã atenþia mai
întâi asupra feþelor omeneºti.
Astfel, o figurã - chiar ºi una foarte
cunoscutã - nu este propriu-zis
niciodatã plictisitoare; în plus,
degetele sau mâinile introduse în
imagine nu pot face un portret mai
interesant, dimpotrivã, deranjeazã
ºi distrag atenþia.

Fig. 37. ªi aici putem remarca de la prima
privire care fotografii sunt normale ºi care
nu. Sus: Otto von Habsburg, preºedintele
european al Fundaþiei francmasonice
“Paneuropa-Union”. Centru: Gregor Gysi,
preºedintele evreu al fracþiunii PDS de
orientare comunistã în Bundestag. Jos:
Robert Rubin, ministrul economiei (mai
întâi consilier pe probleme economice) în
administraþia Clinton.

Indispus: Karl Lehmann            Impenetrabil: Friedensr.                Brutal: Serge Gainsbourg
Hunder twasser

Concentrat: Vladyslav              Satisfãcut: Evgheni                      Puþin cam cinic: Jürgen
     Bartoszevski                 Primakov                            Habermas
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Fig. 39 Un ºir de alte
fotografii-portret, toate
extrase din ziare ºi reviste.
Variaþia optimã este datã
chiar ºi numai de
diversitatea figurilor ºi a
expresiilor. Niºte gesturi
oarecare ale mâinii nu ar
putea adãuga nimic
esenþial.

E x e m p l u l
gestului-semnal al
“degetului la ochi”, ales
la întâmplare, este
arhisuficient pentru a
demonstra cã astfel de
fotografii nu se fac doar
pentru a pãrea mai
interesante sau de
dragul variaþiei. În primul
rând, acest gest (ca ºi
toate celelalte!) nu este
deosebit de original. În al
doilea rând, deºi ar
putea fi potrivit pentru a
sublinia expresia
“meditativã” a figurii,
fãrã a o intensifica însã
considerabil el este, în
mod surprinzãtor,
extrem de rar combinat
cu aceastã (autenticã
sau mimatã) îngân-
durare. În cele douã
poze din rândul de sus
(fig. 40) nu poate fi
vorba de îngândurare,
deoarece cei doi domni
privesc cu un rânjet
reþinut, “ºtiutor”, în
obiectiv, respectiv pe
lângã el. În rândul din
mijloc, cel mult cele
douã persoane din
dreapta, iar în rândul de
jos, domnul din stânga
par sã fie duºi pe
gânduri sau cufundaþi
în visare. Celelalte douã
portrete din rândul din
mijloc sunt evident
aranjate ºi ultimele douã
din rândul de jos, la fel
de evident, sunt
instantanee inestetice
ale unor oameni care
tocmai îºi freacã ochiul
cu degetul. În mod normal, ele nu au putere sau valoare enunþiativã. Astfel de fotografii stranii ale unor personalitãþi
capãtã un “sens” doar atunci când posedã o funcþie secretã de semnal.

Obiecþia cã gesturile cu degetul ºi altele asemenea asigurã doar varietatea ilustraþiei în cotidienele sau
sãptãmânalele tipãrite este demontatã complet de fotografii precum cea din fig. 41, publicatã nu în presa de bulevard,
ci în cotidianul “serios” “Die Welt” (4 noiembrie 1995) ºi care nu era menitã sã parã nici amuzantã, nici în vreun fel
originalã, deoarece textul explicativ este pe cât de prozaic, pe atât de lapidar: “Administratorul UE Hans Koschnik în
oraºul Mostar, distrus de bombe”. Atât ºi nimic mai mult! Destul de impresionant ºi ieºit din toate tiparele comune
este deja aspectul oraºului Mostar, capitala Herþegovinei, complet distrusã de rãzboi. Iar faptul cã administratorul UE
- pe vremea aceea - al oraºului respectiv a trebuit, în ciuda fundalului bizar, sã se frece la ochi tocmai în momentul
în care fotoreporterul a apãsat pe declanºator este o dovadã suficientã cã acest semn cu arãtãtorul are aici o

Intelectual: Gustav               Prietenos: Alphons             Conºtient de sine:            Sceptic: Iakov Lind
Landauer          Silbermann                       Markus Wolf

Energic: Jürgen             Uºor arogantã:           Melancolic:  Michel             Numai urechi:
Rüt tgers              R. Salamander    Friedman                Theo Waigel

Calm: Jean Monnet            Hotãrât: John Deutch            Mândru-fericitã:            Jovial: Helmut Linssen
                Stella Obasanjo

Afectare afiºatã:   Ignatz Bubis, Chaim Herzog, Roman Herzog, Gerhard Schröder,
Helmut Kohl în Bergen-Belsen
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Fig. 40 Aceste fotografii, în
mare parte aranjate sau
fãcute în momente
deosebit de neprielnice -
pentru cei pozaþi! - sunt
dovezi suficiente ale
faptului cã “degetul la
ochi” nu le face nici mai
plãcute (dimpotrivã!), nici
mai sugestive, nici în
vreun alt fel mai
interesante. Sus: în stânga
Serge Trigano, ºef al
“Clubului Mediterranée”,
în dreapta autorul de
succes Johannes Mario
Simmel. Centru (de la
stânga la dreapta): Karl
Heinz Däke, preºedintele
Uniunii contribuabililor;
Wim Malgo, în secret
pionier “creºtin” de
origine evreiascã al
miºcãrii protestante Pro-
Israel; Hans-Dietrich
Genscher, fost ºef al FDP
ºi fost ministru federal de
externe; Edzard Reuter,
preºedintele Consiliului de
conducere al Concernului
“Daimler-Benz”. Jos: în
stânga Felipe Gonzales,
lider socialist ºi fost prim-
ministru al Spaniei, în
mijloc Klaus Kinkel,
urmaºul lui Genscher în
cele douã funcþii, în
dreapta Johanna Dohnal,
ministru federal austriac
din partea Partidului So-
cial-Democrat SPÖ.

Fig. 41. Aici “degetul la ochi” este, în mod evident, un gest deplasat!

semnificaþie specialã.
Orice fotograf, chiar ºi
amator, ar percepe
spontan o astfel de
fotografie - cu o
persoanã fixatã pe
peliculã atât de
inestetic - ca total
nereuºitã ºi ar
arunca-o degrabã la coº, în loc sã o dea la ziar spre publicare. ªi chiar dacã Hans Koschnik, personal, nu ar fi stãruit
sã fie fotografiat încã o datã, fotograful ar fi trebuit sã o facã el însuºi din proprie iniþiativã, dupã ce degetul deranjant

ar fi dispãrut de pe faþa
personajului. În cazul
nostru, rãmânem însã
cu impresia cã pentru
aceastã fotografie, evi-
dent aranjatã cu grijã,
domnul Koschnick a
dus degetul la ochi “la
comandã”, respectiv ca
urmare a unei înþelegeri.
Probabil este un actor
foarte prost ºi, în
contextul dat, nu s-a
simþit capabil de alt gest.
E drept cã în imaginea
de aici nici mãcar
nevinovatul gest al
“mâinii la ochelari” nu ar
fi putut trece drept
absolut întâmplãtor!
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3. A nu se arunca ºi
copaia odatã cu apa

Nici nu facem acest
lucru. Dimpotrivã, recu-
noaºtem cu plãcere cã
ocazional apar în presã
imagini pe cât de reuºite, pe
atât de plauzibile ale unor
gesturi cu mâna sau cu
degetele, care cu siguranþã
nu au o semnificaþie
masonicã. Dar astfel de
fotografii sunt excepþiile care
confirmã regula.

Dacã prezentãm aici ºi
în paginile urmãtoare
fotografii de acest gen, o
facem tocmai pentru a
domoli zelul excesiv al celor
care înclinã sã vadã în
spatele fiecãrui arãtãtor
ridicat un semnal masonic.

Cum se pot deosebi
însã imaginile “nevinovate”
de fotografiile-semnal? În
esenþã, cu ajutorul unei
duble reguli fundamentale:
1) Fotografiile “nevinovate”
trebuie sã nu fie contrastante
în sine, ceea ce înseamnã cã
gestica redatã în imagine
trebuie sã fie absolut
plauzibilã în contextul
situaþiei date. 2) Textul
explicativ (dacã existã)
trebuie sã fie de asemenea
univoc, sã se potriveascã cu
imaginea ºi sã nu conþinã
aluzii secrete la aceasta.
Alte “aspecte degrevante”,
de naturã diferitã, pot apare
de la caz la caz.

Roºu ca focul
în urma cenzurii

  Pentru imaginea
video finalã, Blüm nu
ºi-a mai oferit capul.
Acesta a fost radiat

din imagine sau
ascuns în spatele

unui balon roºu

BILL COSBY (58 ani)

   “Starul negru” al
serialelor TV (“Bill
Cosby Show”) câºtigã
peste 100 milioane de
mãrci pe an ºi se
numãrã printre primii
cinci cei mai bine plãtiþi
realizatori de emisiuni
de divertisment.

Un preºedinte îngândurat:
Roman Herzog

Foto NRZ: Remo B. Tietz

Exclusiv în BILD!
Udo intim

Rock-superstarul Udo Lindenberg
împlineºte 50 de ani. Pentru prima
datã povesteºte totul.

Fig. 42. Exemple de gesturi fotografice plauzibile, fãrã funcþie de semnal. Sus: ministrul federal al
muncii, Norbert Blüm, renumit pentru umorul sãu renan, ca vorbitor în dispoziþie bahicã la un spectacol
de carnaval; aici, nici imaginea, nici textul nu sugereazã anumite semnale pentru insideri. Existã
însã multe alte imagini-semnal ale lui Blüm. - Jos stânga: pentru un star al show-ului nu este un
gest neobiºnuit - Cosby aratã în glumã spre “stolul” din propriul cap. - Centru jos: douã arãtãtoare ºi
privirea pe deasupra ochelarilor? Nu, deoarece din text reiese limpede mesajul: starul îºi scoate
ochelarii care îi mascheazã faþa, gest simbolic pentru dezvãluirile sale intime. - Jos dreapta: Roman
Herzog se lasã fotografiat foarte des în ipostaze masonice neechivoce. Dar dacã nu ar exista altã
fotografie-”semnal” în afarã de aceasta, i s-ar face o nedreptate considerându-l “iniþiat”, deoarece
fotografia ºi textul alcãtuiesc o unitate absolut verosimilã. Dacã, în schimb, poza ar vrea sã arate în
secret altceva decât “un preºedinte îngândurat”, textul explicativ ar trebui sã facã o aluzie la asta,
chiar ºi într-o formã voalatã.

Fig. 43_1. Nici aici poziþia degetelor
nu pare sã aibã funcþie de semnal.
Stânga: poate cã arãtãtorul întins
este neobiºnuit ca manifestare a
bucuriei explozive, dar dacã Bar-
bara Becker vrea sã-i arate din
tribunã victoriosului Becker bucuria
ei spontanã, probabil cã nu-i rãmâne
altceva de fãcut decât sã se
manifeste tocmai în acest fel. Cã
gestul ei nu a fost aranjat, ci pândit
cu grijã de fotograf, stã în afara
oricãrei îndoieli. - Dreapta: chiar
ºi în reclame apar uneori semnale
masonice clare. În aceastã reclamã
un actor mimeazã un dirijor de cor
de provincie în acþiune, exact aºa
cum ni l-am imagina - inclusiv cu
arãtãtorul ridicat pe post de baghetã.
Totul este firesc ºi verosimil.

Boris Becker îºi exprimã bucuria victoriei
asupra lui Andrej Cesnokov cu un gest încã
neterminat. “Nu ºtiu de ce   l-am fãcut. Pur
ºi simplu aºa mi-a venit”, a spus Becker, a
cãrui soþie Barbara (foto)     i-a rãspuns cu
entuziasm din tribunã. Becker a venit cu fa-
milia la Moscova, ca ºi Niki Pilic. Michael
Stich a venit fãrã soþia sa, Jessica. “Vrea o
pauzã de tenis.”

Dureri în gât?
ªi cine dã tonul în corul
biser ic i i?

neo-angin
tablete pentru gât

ºi fãrã zahãr

neo-angin tablete pentru gât ºi neo-angin fãrã zahãr. Pentru
tratamentul afecþiunilor inflamatorii, infecþiilor cavitãþii bucale ºi
gâtului, cum ar fi durerile de gât, rãguºeala, rãceala, rinita, angina,
inflamaþia gingiei. Nu se recomandã copiilor.

Se gãseºte ºi la farmacia dumneavoastrã.
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Fig. 44. Cel puþin Roman Herzog ºi Theo Waigel
sunt întru totul în slujba Francmasoneriei ºi a
lojilor. Dar în acest context redat de fotografii ºi
textul lor explicativ, semnele fãcute de ei cu
degetele nu au, în mod cert, vreo semnificaþie
secretã. Dreapta: Imaginea ministrului de finanþe
fãcând gestul enumerãrii/numãrãrii atunci când
este vorba de “compensaþia anualã a impozitului
pe salariu” sau despre “restituirea banilor de
impozit”, aºadar despre calcularea exactã a
valorii impozitelor, are, fãrã îndoialã, un sens.

Stânga: - Probabil cã pentru
fiecare european ar fi un
eveniment senzaþional sã stea o
datã exact pe Ecuator ºi tentaþia
de a arãta cu degetul spre linia
marcatã care separã cele douã
emisfere ar fi mare. Nu avem
aºadar nici un motiv de a-i
eticheta pe cei doi politicieni de
vârf drept “iniþiaþi” pornind de
la aceastã imagine, sau de a-i
acorda acesteia o încãrcãturã
simbolicã secretã, mai ales cã nici
textul explicativ nu oferã nici cel
mai elementar motiv.

Fig. 43_2. Hillary Clinton, soþia actualului
Preºedinte al SUA, ar putea fi numãratã printre
“cunoscãtori”. Dar aceastã fotografie, apãrutã în
magazinul de ºtiri TIME (mai 1993), nu poate fi
luatã ca mãrturie în sprijinul acestei bãnuieli.
Imaginea este vãdit autenticã ºi aratã exact ceea
ce spune textul explicativ (în limba englezã): o
soþie de preºedinte care ascultã cu foarte mare
atenþie, în ciuda unei uºoare oboseli.

Herzog într-o escalã la Ecuator
Preºedintele federal al Germaniei, Roman Herzog (stânga), a profitat de vizita sa de mai
multe zile în Uganda pentru a face o scurtã escalã la Ecuator, nu departe de oraºul Kasese.
În timp ce ºeful statului stã pe emisfera sudicã, Carl-Dieter Spranger (CDU), ministrul
dezvoltãrii, se plimbã pe cea nordicã. Obiectivul principal al delegaþiei germane în þara
africanã a fost ieri parcul naþional Regina Elizabeta, unde în timpul unei plimbãri de douã
ore cu barca i s-a arãtat lui Herzog marea varietate a faunei ºi florei de acolo.

Luaþi-vã înapoi de la el banii
munciþi din greu: Theo
Waigel, ministrul federal de
finanþe (56 ani, CSU)

Consultations: In Tampa for yet another hearing on health care, she gave her
full, if slightly weary attention to a witness

Fig. 45. Astfel i-a prezentat ziarul “Die Woche”, în ultimul numãr din 1995, pe trei dintre “pãguboºii” anului. Chiar dacã Klaus Kinkel
are “mâna în joc”, de data aceasta ea are la fel de puþin de spus ca ºi mâna de pe faþa lui Steffi Graf. În cazul amândurora, mâna în
poziþia respectivã nu face decât sã întãreascã impresia de îngândurare. Cu atât mai mult sare în ochi faptul cã asemenea îngrijorare,
care în contextul dat i s-ar potrivi la fel de bine ºi lui Reich-Ranicki, deºi se citeºte ºi pe faþa lui, chiar dacã mai puþin clar, nu
formeazã împreunã cu gestul arãtãtorului o unitate plinã de sens. Aºadar, spre deosebire de celelalte fotografii, aceasta conþine un
s e m n a l .

STEFFI GRAF - nimeni n-o crede:
26 de ani, milionarã, ºi nu s-a gândit
niciodatã la declaraþia de impozit?

KLAUS KINKEL: nu a ocolit nici o strachinã, indiferent dacã a
gãsit-o la Groznâi, în Tibet sau în Iran. A demisionat din funcþia
de ºef al Partidului Liberal FDP, ºi cât pe ce ºi din cea de ministru
de externe, apoi însã a revenit asupra retragerii. Din nefericire.

MARCEL REICH-RANICKI: top-starul
criticii literare germane l-a fãcut praf în
articolul de fond al revistei “Spiegel” pe
noul rival al lui Günter Grass.
Comparabil doar cu descinderea lui
David Bowie în gara Victoria din Londra,
în 1976, unde a salutat cu salutul
hitlerist.
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4. Existã ºi situaþii îndoielnice!
Recunoaºtem fãrã rezervã ºi acest lucru, în folosirea oricãrui limbaj existã uneori neclaritãþi sau neînþelegeri,

dar acesta nu poate fi un argument împotriva existenþei limbajului respectiv sau a utilitãþii sale.

E drept cã mai ales “out-siderii” sunt nevoiþi sã-ºi frãmânte mintea în anumite cazuri (nu sunt însã prea multe!)
pentru a-ºi da seama dacã au de-a face cu fotografii-semnal sau nu. Probabil cã ºi fraþilor masoni li se întâmplã uneori

la fel. Doar dacã nu s-au înþeles cumva
dinainte ca fiecare fotografie publicatã în
mass-media, fãrã excepþie, în care apare
unul din cele douãsprezece gesturi posibile
sã aibã semnificaþie de semnal! Este însã
puþin probabil sã existe o asemenea
înþelegere, deoarece cu greu ar putea fi
respectatã. Mult mai probabil este cã se
lasã în seama inteligenþei “fraþilor”, care cu
toþii aparþin elitei intelectuale, sã decidã în
fiecare caz în parte dacã o fotografie le
spune ceva deosebit sau nu. Pornind de
la aceastã premisã, cu greu pot fi evitate
îndoieli ocazionale.

Lucrul acesta nu trebuie luat însã în
tragic. Deoarece întotdeauna când un
mesaj secret trebuie transmis repede ºi
sigur, fotografiile pot fi aranjate fãrã
probleme astfel încât sã fie univoce. În
plus, fotografiile-semnal care aparþin
tipului celui mai rãspândit (acelea care pur
ºi simplu trebuie sã informeze cã
persoana din imagine aparþine ilustrului
cerc al Francmasoneriei sau a lojilor sale)
se repetã mereu, în forme variate, ºi
anume cu atât mai des, cu cât rolul pub-
lic al respectivului potentat este mai im-
portant ºi cu cât mai des se aflã el, datoritã
acestui fapt, în blitzul fotografilor. Dubiile
datorate polisemiei sunt de fapt posibile
doar în cazul fotografiilor de acest gen

Adversarii în dialog. De la stânga: ministrul federal de interne, Manfred Kanther (creºtin-
democraþi - CDU), redactorul-ºef Peter M. Zitzmann, primul-ministru Hans Eichel
(social-democraþi - SPD) ºi editorul Rainer Dierichs.               Foto: Herzog (3)

Cere mai multã eficienþã
în ºcoli: Manfred Kanther

“Mândru” de cota
ridicatã de absolvenþi de
liceu: Hans Eichel

Fig. 47. Oare aici a trebuit înfãþiºatã o discuþie
însufleþitã sau “legãtura” secretã a unor falºi
rivali politici? Este greu de spus.

...decât în perimetrul oraºului
München. Acest “decalaj educaþional”
ar fi în schimb în mare parte
“desfiinþat” în Hessen.

ªi afirmaþia lui Kanther cum cã în
viitor vor decide din nou învãþãtorii
dacã copiii se vor înscrie sau nu la
gimnaziu a fost combãtutã de Eichel
cu ajutorul datelor statistice: în timp
ce în Bavaria se înregistreazã în
momentul de faþã în clasa a cincea
gimnazialã repetenþi în proporþie de
12%, în Hessen proporþia ar fi doar de
“unul pânã la douã procente”. Ergo:
“Nu ºtiu de ce vreþi sã schimbaþi ceva
aici”.

Diferite au fost rãspunsurile             ºi
la întrebarea cum poate fi      stãvilitã
“avalanºa de elevi” în condiþiile  unei
scãderi tot mai mari...

Fig. 46. Cazuri ambigue. Stânga: Franz Beckenbauer în lojã? Faptul nu poate fi exclus, pentru cã în fotbal se ruleazã mulþi bani,
dar mâna pe ochelari se potriveºte aici în mod excepþional perfect cu privirea hotãrât-cercetãtoare a omului care în mod evident -
acesta este mesajul câtuºi de puþin secret al pozei - îºi þine clubul sub control, iar textul nu are nimic dintr-un mesaj pentru
insideri. - Dreapta: De ce un antrenor de fotbal renumit nu ºi-ar anunþa revenirea printr-un asemenea gest chiar arogant? Aici,
gestul se potriveºte cu imaginea. Cu toate acestea, arãtãtorul ridicat este atât de puternic subliniat prin scoaterea sa din cadru,
încât rãmân uºoare îndoieli dacã nu cumva spune totuºi mai multe...

Franz - Jucãtorilor le
merge astãzi prea bine.
Înainte ca Beckenbauer
sã devinã Preºedintele
Bavariei, el a fost
antrenorul Bavariei. Din
unsprezecele campion
din ‘94 fãcea parte ºi
Scholl, pe-atunci foarte
cuminte.

Franz
împãratul
fotbalului

“La mai mare!” Dupã un an de “exil italian”, antrenorul
Giovanni Trapattoni se întoarce la FC Bavaria.
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(amãnunte mai jos, în capitolul V).
O “ambiguitate” interesantã a putut fi vãzutã

în ziarul “HNA” (Kassel) din 24 ianuarie 1995. Acolo
se relata despre o disputã între primul-ministru social-democrat al landului Hessen, Hans Eichel, ºi preºedintele Partidului
Creºtin-Democrat din acelaºi land (care era în acelaºi timp ºi ministru federal de interne), Manfred Kanther, disputã
moderatã de redactorul-ºef al ziarului. Un fotoreporter fãcuse trei fotografii, care au ºi fost publicate; acestea îi înfãþiºau
toate pe ambii protagoniºti fãcând semne - într-un fel sau altul bãtãtoare la ochi - cu degetele sau cu mâinile. Cu toate
acestea, întrebarea dacã domnii respectivi ar trebui caracterizaþi drept funcþionari ai lojii rãmâne deschisã. De ce?

Fotografia din fig. 47 prezintã o scenã autenticã din timpul discuþiilor ºi, odatã ce trebuie înfãþiºaþi într-adevãr
“doi adversari într-un dialog”, imaginea
trebuie sã reflecte ºi o oarecare “acþiune”.
Dacã în acest scop fotograful a prins în
imagine ºi jocul mâinilor, rezultatul nu pare -
în mod excepþional - unul “fãcut”.

Cele douã fotografii de jos din fig.47,
separate printr-o coloanã de text, sunt de fapt
fotografii individuale, dar redacþia le-a aranjat
intenþionat în aºa fel, ca ºi cum cei doi domni
s-ar privi unul pe celãlalt ºi ar încerca sã se
admonesteze reciproc. Acesta ar putea fi un
simplu “gag” - ºi în acest caz chiar unul
reuºit. Dacã ar avea însã alt sens, ºi anume
unul masonic, mesajul ar fi, din pãcate, destul
de echivoc, mai ales cã ºi textele explicative
conþin doar banalitãþi. Existã totuºi alte
fotografii-semnal ale celor doi domni, care îi
legitimeazã indubitabil drept “iniþiaþi”.

Cazuri-problemã de naturã mai
degrabã tehnicã constituie mai ales privirile
înãlþate puþin cam vag (ºi de aceea nu prea
evidente) sau privirile pe deasupra ochelarilor
în cazul persoanelor care privesc de obicei

Dieter Varenhorst
ªEFUL DEPARTAMENTULUI DE COMERÞ EXTERIOR AL SOCIETÃÞII DE

COMERÞ EN GROS ªI EXTERIOR DIN GERMANIA

Jürgen Flimm, nãscut în 1941 la Gießen,
a studiat teatrologia, germanistica ºi
sociologia. Prima ºansã ca regizor (în
“Bremer Freiheit” al lui Fassbinder) i-a
fost oferitã în 1971 de Boy Gobert la
Teatrul “Thalia” din Hamburg, unde a
devenit în 1973 regizor principal. Din
1974 ºi pânã în 1979 Flimm a lucrat ca
regizor independent, în 1979 a devenit
director al Teatrului orãºenesc din Köln
ºi în 1985 director al Teatrului “Thalia”.

2 Caz controversat
Fig. 48. Alte cazuri ambigue.
Ambele gesturi îºi gãsesc o
justificare, deºi nu erau absolut
necesare. - Stânga: Directorul
Teatrului “Thalia” din Hamburg
aratã spre inscripþia “Thalia”
vizibilã în spatele lui. Aºadar, acest
gest literalmente “teatral” ar avea
un sens, chiar dacã unul relativ
ºters. Tocmai de aici rezultã ºi
îndoielile noastre dacã Jürgen
Flimm nu încearcã cumva (în “Welt
am Sonntag” din 24 septembrie
1995) sã se prezinte într-o formã
mascatã ca “iniþiat”. Dreapta: La
rubrica regulatã “Streitfall”
(Controverse) a ziarului liberal de
stânga “Die Woche” din 8
decembrie 1995 s-a dezbãtut
problema unui posibil boicot al
petrolului nigerian din partea
Uniunii Europene. Dieter
Varenhorst, ca reprezentant al
comerþului exterior, era, fireºte,
împotrivã. Degetul lui aratã corect
spre Africa Centralã, unde se aflã
ºi Nigeria. Aºadar, la o privire
superficialã gestul pare plauzibil,
dar legãtura lui cu subiectul este
destul de banalã. Din aceastã
cauzã, îndoielile privitoare la
“nevinovãþia” pozei nu pot fi
complet îndepãrtate.

Bonn (rms/NRZ) În ajunul
Anului Nou evreiesc, preºe-
dintele Consiliului central al
evreilor din
G e r m a n i a ,
Ignatz Bubis
(foto) a
c a r a c t e r i z a t
evoluþia din
Germania în
1995 drept
“ î m b u c u r ã -
t o a r e ” .
Partidele de extremã dreaptã
ar fi pierdut vizibil teren -
Bubis ºi-a exprimat...

Fig. 49 Ignatz Bubis poate fi fotografiat uºor fãrã
ochelari ºi, deci, fãrã semnal cu prilejul

manifestaþiilor la care nu trebuie sã citeascã vreun discurs, ca de pildã aici, la decernarea “Bambi”-ului de
aur (stânga sus). - Cu ocazia unei vizite la tovarãºii sãi de partid (Partidul Liber-Democrat - FDP) ºi de lojã
la Melsungen însã nu ºi-a scos ochelarii de pe nas nici mãcar în timpul discuþiilor neprotocolare care au
urmat, ci a privit permanent pe deasupra lor, dupã bunul sãu obicei, aºa încât aproape cã nu a putut fi
fotografiat altfel decât cu “privirea pe deasupra ochelarilor”. Nici mãcar arãtãtorul din fotografie nu este
în acest caz un indiciu edificator, deoarece îi aparþine interlocutorului din acel moment al lui Bubis, personaj
lipsit de importanþã, pe care HNA, în care a apãrut relatarea împreunã cu fotografia, nici mãcar nu l-a
numit. - În schimb, în fotografia micã din stânga jos preºedintele Consiliului central al evreilor din Germania
se prezintã mult mai limpede ca “ºtiutor”, respectiv ca “ambasador”, deoarece nelipsitei priviri pe deasupra
ochelarilor el îi asociazã o privire înãlþatã foarte clarã. - ªi fotografia micã din dreapta, încadratã de text,
are o anume semnificaþie, lucru pe care ni-l indicã ºi trimiterea absolut inutilã ºi de aceea bãtãtoare la
ochi din text: “foto”; inutilã pentru cã în tot textul nu este vorba decât despre o singurã persoanã, anume

despre Bubis, aºa încât fotografia trebuie sã fie obligatoriu portretul lui. - Dacã însã trebuie transmis într-adevãr un mesaj important,
atunci se gãsesc semnale deosebit de clare, cum ar fi cel cu arãtãtorul ridicat cu severitate în fotografia din mijloc stânga!
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în acest mod, cu excepþia momentelor în care citesc.
Acestora este aproape imposibil sã nu li se facã
(aparente) poze-semnal atâta timp cât au ochelarii pe
nas ºi tocmai din cauza acestei imagini, devenite repede
familiarã cititorului de ziare sau telespectatorului fidel,
apare la un moment dat întrebarea: fotografiile cu
omniprezenta privire pe deasupra ochelarilor au, în
general, o semnificaþie deosebitã sau doar unele, ºi atunci care din ele? În Germania, mai ales, Ignatz Bubis ºi Günter
Rexrodt le fac în aceastã privinþã viaþa grea “fraþilor” lor fotoreporteri ºi redactori.

În cazuri extreme, însã, aceºti “fraþi” gãsesc o soluþie. Fie aºteaptã cu rãbdare pânã când privirea pe deasupra
ochelarilor se asociazã cu o privire înãlþatã sau/ºi cu un semn al degetului (chiar dacã ar fi doar aranjarea nevinovatã a
ochelarilor cu arãtãtorul), fie redacþia foloseºte fotografii de arhivã, în care respectivul a fost “prins” într-o ocazie oarecare
fãrã ochelari. Pentru cã un lucru e cert: fotografiile fãrã semnale masonice sunt la fel de necesare (dacã se urmãreºte
ilustrarea regulatã a unei publicaþii) ca ºi cele cu semnale. Motivul este acelaºi pentru care pe un fond negru nu are sens
sã se tipãreascã litere negre. ªi, în plus, chiar ºi aceste imagini fãrã gesturi au, în anumite contexte pe care urmeazã sã le
discutãm, o funcþie clarã de semnal, la fel ca ºi spaþiul liber dintre douã litere, care marcheazã începutul unui nou cuvânt.

Atunci când vorbeºte în Bundestag, la conferinþe de presã sau altundeva, Günter Rexrodt (fig. 50) poartã
aproape întotdeauna ochelarii pentru citit, pe deasupra cãrora priveºte adesea ºi pe care îi ºi aranjeazã din când în
când. Din acest motiv, fotografiile în care apare doar cu o “privire pe deasupra ochelarilor” nu sunt neapãrat
concludente (în sens francmason, se înþelege), ºi deoarece fotoreporterii “iniþiaþi” ºtiu acest lucru, ei se strãduiesc
mereu sã surprindã mãcar un gest suplimentar. Ceea ce, cu puþinã rãbdare, reuºesc fãrã probleme, dupã cum
demonstreazã mica noastrã colecþie. Sã remarcam în treacãt cã ºi aici, în cele douã fotografii de jos, din fig. 50,
domnul Rexrodt îºi împinge spontan ochelarii alunecaþi prea jos - o posturã nu chiar penibilã, dar banalã, care pe
deasupra afecteazã estetica imaginii ºi în care niciodatã nu ne-am fotografia apropiaþii! Dacã am mai avut cumva
vreo îndoialã cu privire la statutul de insider al lui Günter Rexrodt, n-a trebuit decât sã aºteptãm pânã la publicarea
în presã a unor fotografii ale lui în care apare într-adevãr fãrã ochelari - dar nu ºi fãrã un arãtãtor împins ostentativ în

câmpul vizual (fig.51). De
exemplele prezentate aici se
leagã mesaje speciale, care însã
nu ne intereseazã în acest mo-
ment. Sã ne mulþumim aici cu
demonstraþia cã, deºi existã
uneori situaþii discutabile, acestea
pot fi transformate în certitudini
prin urmãrirea permanentã a
ilustraþiilor din ziar.

Fig. 50. De cinci ori Günter Rexrodt, ministrul federal al economiei,
cu (aproape) inevitabilii sãi ochelari. Tovarãºii sãi de lojã din
branºa jurnalisticii (ºi a fotoreportajului) gãsesc soluþia atunci
când e nevoie de fotografii-semnal explicite: ei aºteaptã pânã când
Rexrodt adaugã stereotipei “priviri pe deasupra ochelarilor”
(spontanã sau convenitã) unul sau douã alte semnale. - Sus
stânga: Aici ne-am putea îndoi de semnificaþia de semnal, deºi
privirea lateralã, inesteticã ºi tocmai de aceea bãtãtoare la ochi,
are probabil rolul de a întãri semnul masonic al privirii pe
deasupra ochelarilor. (“Handelsblatt” nr.2/1996) - Sus mijloc:
Privirea înãlþatã nu este - poate - suficient de clarã, dar piramida
care o însoþeºte este cu siguranþã foarte clarã! (“Saarbrücker
Zeitung”, 18/19 martie 1995) - Sus dreapta: Arãtãtorul ºi privirea
clar îndreptatã în sus spulberã orice îndoialã. (“Die Welt”, 30
octombrie 1995) - Jos stânga: Arãtãtorul folosit, probabil
întâmplãtor de Rexrodt, dar “cules” intenþionat de fotograf dã
sens univoc privirii pe deasupra ochelarilor. (“Das Parlament”,
24-31 martie 1995) - Jos dreapta: Acelaºi lucru plus privirea
înãlþatã! (“Handelsblatt”, 27 ianuarie 1994)

ªeful FDP-ului,
W o l f g a n g
Gerhard, vrea,
p r i n t r - o
schimbare de
miniºtri, sã dea
un contur mai
precis partidului
sãu, mai ales pe
seama liberalilor
de stânga.

Candidaþi la
d e m i s i e :
m i n i s t r u l
e c o n o m i e i ,
GÜNTER REXRODT,
ºi ministrul de
justiþie, SABINE
LE U T H E U S S E R -
SCHNARRENBERGER

Fig. 51. Încã de douã ori Günter Rexrodt, de data
aceasta în contexte mai largi. Deºi în mod excepþional
fãrã ochelari, îºi împinge demonstrativ arãtãtorul în
mijlocul imaginii ºi, în plus, priveºte în mod evident
în sus. În acest caz, aºadar, mesajul este univoc. -

Fotografia de sus este probabil un fotomontaj; în ea apar doi
candidaþi la retragere din conducerea federalã a Partidului
Liber-Democrat (FDP), dintre care însã doar unul, ºi anume
candidata, a fost nevoitã sã-ºi pãrãseascã scaunul ministerial,
în ciuda semnului ei cu degetul, vizibil aici ca ºi în multe alte
imagini ale ei. Arãtãtorul care sare mai puternic în ochi este
însã, natural, cel al lui Rexrodt. - Fotografia de jos a fost fãcutã
“pe teren”, când Rexrodt încerca sã calmeze niºte mineri
demonstranþi. Cum se face cã, în timp ce ºeful sindicatului
minerilor vorbeºte la microfon, degetul lui Rexrodt este
îndreptat într-o direcþie în care privirea nici unui participant
nu îl urmeazã? Asta ar merita o explicaþie bine argumentatã...
Cu alte cuvinte, acest semn trebuie sã fi fost fãcut cu mult
tupeu, în ciuda surprinderii celor din jur, de dragul fotografului.
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Capitolul III: REALIZAREA FOTOGRAFIILOR-SEMNAL

Pânã acum am tratat
doar în trecere ºi superficial
condiþiile în care sunt realizate
fotografiile purtãtoare de
semnale masonice publicate
în presã. Un lucru trebuie
însã precizat de la început:
deºi privitorul rareori este
conºtient de aceasta, pentru
o fotografie de presã ca atare
este nevoie întotdeauna de
cel puþin trei persoane:
persoana fotografiatã (1),
fotograful (2) ºi redactorul
care se decide tocmai pentru
publicarea fotografiei
respective ºi nu a alteia (3)!

De regulã, atât fotografii, cât ºi redactorii trebuie sã fie “iniþiaþi” în secretele lojii, adicã sã aparþinã fie
Francmasoneriei, fie unei ramuri masonice. De când existã presa ºi emanciparea evreiascã, statisticile evidenþiazã
mereu ºi pretutindeni o preferinþã a evreilor pentru meserii jurnalistice. Faptul cã sunt întâlniþi într-o proporþie peste
medie în lojã ºi practicanþi neevrei ai acestor meserii este de asemenea dovedit. În mod surprinzãtor, în singurul
document intern al unei loji care mi-a cãzut pânã acum în mânã era vorba de primirea iminentã în lojã tocmai a unui
jurnalist (a se vedea fotocopia de mai sus)!

Persoana sau persoanele fotografiate nu îºi aleg ele motivul concret al fotografiei; fotograful este acela care, prin
forþa împrejurãrilor, o face întotdeauna; iar, în ultimã instanþã, nici persoanele fotografiate, nici fotografii de presã, ci
redactorii decid care pozã va ilustra un anumit articol ºi în ce context mai larg (inclusiv grafic) va fi ea plasatã.

Fig. 52 Jurnaliºti ºi alte personalitãþi ale mass-mediei apar ei înºiºi rareori în fotografii. Dacã
totuºi apar, nu arareori îºi dezvãluie adevãrata identitate de masoni. De la stânga la dreapta:
Albert Scharf, director al postului naþional de radio ARD, cu arãtãtorul întins, în “Focus” nr.4/
1995; Erich Böhme, moderatorul emisiunii de televiziune “Talk im Turm” (Sat 1), cu mâna la
ochelari ºi privirea aruncatã pe deasupra ochelarilor, în “Focus” nr.48/1994. Wolf Neubauer,
moderator al emisiunii “III nach 9” (Radio Bremen), cu privirea pe deasupra ochelarilor, tot în
“Focus” nr. 48/1994; Max Dasch, editorul importantului cotidian austriac “Salzburger
Nachrichten”, care tocmai în ediþia jubiliarã cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la “naºterea”
ziarului, la 11.11.(!)1995, s-a prezentat în aceastã pozã mai mult decât edificatoare.

    Facsimil (Trad. rom.:)

LOJA MASONICÃ “PROMETHEUS” NR. 268 A OR.
BONN PE RIN

Secretarul

Bonn, 1.2.1986

Dragi fraþi,
din însãrcinarea venerabilului Maestru din Scaun vã aduc
la cunoºtinþã urmãtoarea completare a planului de lucru:

Vineri, 14.02.1986
În continuarea lucrãrii din III va avea loc, în cadrul
unei lucrãri din I, votul cu bile privitor la “aspirantul”
Helmut Koch, jurnalist.
Dacã rezultatul scrutinului va fi pozitiv,

Vineri, 01.03.1986
este prevãzutã primirea sus-numitului, împreunã cu
prof. dr. Joachim Münzenberg.

+++++++++++

Pe pagina urmãtoare gãsiþi douã articole din
“Generalanzeiger” (Bonn) din 08.01.1986 (“În capitala
federalã lucreazã patru loji masonice”) ºi din 23.01.86
(“Bangemann - oaspete al masonilor”).

Cu salutãri frãþeºti, al vostru Uwe
Semnãtura (indescifrabil)

Fig. 53 Aceastã copie a unui document original al lojii “Prometheus” din Bonn, strecuratã autorului cu mulþi ani în urmã
de un anonim, aratã cã ºi jurnaliºtii bat, în calitate de “aspiranþi”, la porþile lojii. Votul cu bile albe ºi negre aruncate
într-o urnã este la francmasoni procedura de vot obiºnuitã atunci când trebuie primit un nou “frate”.
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Ce e drept, redactorul “ºtiutor” nu
poate decât sã aleagã din materialul care îi
stã la dispoziþie, în timp ce fotograful “ºtiutor”
trebuie sã ia la faþa locului în avans anumite
decizii. Þinând cont de aceste circumstanþe,
din perspectiva unui “insider” existã, de fapt,
doar douã tipuri de fotografii-semnal:
fotografiile în care apar gesturi autentice,
naturale, spontane, pe care fotograful even-
tual le-a “pândit” ca un vulpoi, ºi gesturi
“fãcute”, artificiale, aranjate, asupra cãrora
fotograful ºi “fraþii” sãi s-au înþeles dinainte.

Pentru observator, care nu poate privi
nemijlocit în spatele culiselor, existã ºi un al
treilea tip de fotografii-semnal, iar acestea
constituie de fapt grupa de departe cea mai
numeroasã: imaginile despre care, numai pe
baza a ceea ce aratã, nu se poate spune cu
precizie dacã au înregistrat un gest spontan
sau unul aranjat. - În cele ce urmeazã, vom
aduce pentru fiecare din cele trei tipuri un
ºir de exemple caracteristice ºi vom începe
cu gesturile neîndoielnic autentice, spontane.

1. Fotografierea gesturilor autentice
La o privire atentã pot fi recunoscute uºor. Faþa

persoanei/lor care gesticuleazã are, în asemenea
situaþii, o oarecare expresie de concentrare
tensionatã, pe care doar un actor profesionist ºi
rutinat ar putea-o reproduce pe nepregãtite pentru
camera de luat vederi. În afarã de aceasta, privirea
persoanelor astfel fotografiate trece aproape
întotdeauna pe lângã fotograf, pe lângã camera
acestuia ºi, prin urmare, ºi pe lângã privitor. Apoi
apar adesea unul sau mai multe microfoane în
imagine, uneori ºi tribuna, precum ºi alte semne clare
cã respectivele persoane au fost surprinse în mijlocul
unei discuþii publice animate (fig.54, 55).

Criteriul determinant rãmâne - atunci când
suntem în dubiu - expresia feþei, care oglindeºte o
situaþie autenticã.

Dacã ar exista doar fotografii de presã cu
gesturi neîndoielnic autentice, ne-ar fi mult mai greu
sã demonstrãm existenþa fotografiilor, respectiv a
gesturilor-semnal masonice, dar imaginile publicate
în presã cu gesturi autentice sunt minoritare.

Fig. 54 Gesturile autentice se recunosc în princi-
pal dupã expresia concentratã sau tensionatã a
feþei. Sus stânga: Yasser Arafat, liderul
palestinienilor. Dreapta sus: Bernhard Jagoda,
Preºedintele Ministerului Federal al Muncii.
Centru stânga: Newt Gingrich, purtãtorul de
cuvânt al Camerei Reprezentanþilor din SUA;
Centru dreapta: talk-master-ul Alfred Biolek. Jos
stânga: Rudolf Scharping, liderul Partidului So-
cial-Democrat SPD (pe atunci); dreapta: Manfred
Schmidt, deputat SPD în Bundestag (pe atunci).

Fig. 55. Alte gesturi autentice. Stânga sus: primul-ministru
al Franþei, Alain Juppe, prins într-o discuþie particularã.
Dreapta sus: James Wolfensohn, preºedintele Bãncii
Mondiale, priveºte mai mult ca sigur spre un interlocutor pe
care îl ascultã cu mult interes. Mijloc stânga: Klaus von
Trotha, ministru al ºtiinþelor în Baden-Württemberg, discutã
angajat. Mijloc dreapta: Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, politician liberal (FDP), la tribunã, îºi trece
cu nervozitate mâna prin pãr. Jos stânga: fostul Preºedinte
al Poloniei, Lech Valesa, pare sã-ºi cumpãneascã cu grijã
urmãtoarele cuvinte, în timp ce face cu mâna acest gest
distrat. Jos dreapta: Klaus Kinkel, ministru german de
externe, îºi subliniazã spontan spusele cu arãtãtorul ridicat.
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2. Cazuri incerte
Mai mult de jumãtate din

fotografiile-semnal nu sunt foarte
edificatoare. De obicei, însã, ele nu
se situeazã exact la mijloc între
“autentic” ºi “aranjat”, astfel încât
privitorul poate sã încline uºor spre
una din posibilitãþi. De cele mai
multe ori, fie spontaneitatea, fie
artificialitatea are o pondere  mai
mare, fãrã însã ca posibilitatea
cealaltã sã poatã fi exclusã
categoric.

Am aranjat fotografiile
selectate în aºa fel încât, pe partea

stângã, sã aparã fotografiile mai
degrabã autentice, pe dreapta cele mai
degrabã aranjate, iar la mijloc cele care
se situeazã aproximativ la distanþe
egale faþã de cei doi poli. Probabil cã
nu fiecare privitor va fi de acord cu
aceastã apreciere a noastrã, inevitabil
cam subiectivã.

Fig. 56. Aceste scene, în care sunt
prezenþi ºi interlocutorii vorbitorului care
gesticuleazã, aratã gesturi fãrã îndoialã
“prinse din zbor” de jurnaliºtii care le
pândeau. Sus: Fidel Castro, ªeful statului
cubanez, se pare cã de origine evreiascã,
în vizitã la Francois Miterand,
Preºedintele Franþei ºi mason cu grad
înalt, între timp decedat. Mijloc stânga:
Alfred Dregger, politician de vârf al
Uniunii Creºtin-Democrate (CDU) din
Germania, într-o conversaþie animatã cu
Wolfgang Hamberger, primarul general
din Fulda. Mijloc dreapta: prim-miniºtrii
Edmund Stoiber (Bavaria) ºi Hans Eichel
(Hessen) într-o discuþie în Bundestag. Jos
stânga: Edmund Stoiber ºi Theo Waigel,
ºeful Uniunii Social-Creºtine (CSU), la
congresul CSU; se pare cã Waigel tocmai
face, spre distracþia tovarãºilor sãi de
partid, un calambur pe seama lui Stoiber.
Jos dreapta: cancelarul federal Helmut
Kohl în tratative cu omul de stat
singaporez Lee Kuan Yew.

Fig. 57 În cazul acestor imagini - ca ºi în cazul
multor altora - nu se poate stabili cu
certitudine dacã gestica este interpretatã sau,
totuºi, autenticã. Tensiunea oglinditã pe faþã
este prea micã pentru a ne convinge cã
gesturile sunt spontane; tocmai pentru cã
este atât de micã, ar putea fi mimatã chiar ºi
de niºte actori amatori. Sus (de la stânga la
dreapta): Oskar Lafontaine, liderul social-
democraþilor (SPD); Milovan Djilas, ideolog
comunist ºi “disident” iugoslav. Centru (de
la stânga la dreapta): Heiner Geißler, unul
din vârfurile creºtin-democraþilor (CDU) ºi
propovãduitorul “multiculturii”; criticul
literar evreu Marcel Reich-Ranicki; Victor
Cernomîrdin, premierul rus. Jos (de la stânga
la dreapta): Cem Özdemir, de origine turcã,
purtãtorul de cuvânt al fracþiunii ecologiste
în Bundestag pe probleme de politicã de
imigrare ºi propagandist al multiculturii; Goh
Keng Swee, politician de vârf singaporez;
Francesco Smalto, mare creator de modã
parizian; Gerhard Schröder, primul-ministru
al Saxoniei Inferioare.
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3. Fotografierea
gesturilor aranjate

Numãrul acestora este
aproximativ egal cu cel al
gesturilor neîndoielnic
autentice. Caracterul artificial
al poziþiei corpului ºi/sau al
expresiei feþei reiese uneori

chiar din context, deoarece
persoana fotografiatã ºi
fotograful nici mãcar nu se
strãduiesc sã creeze o aparenþã
de spontaneitate.

Dacã cineva priveºte direct
în lentila fotografului, fotografia
respectivã este mai mult ca sigur
aranjatã. Elementul care dã de

Fig. 58. Rânjetul “insiderilor” ca
indiciu limpede al fotografiilor-
semnal aranjate. Sus stânga: J.
L. Heldring, publicist olandez,
rânjind stânjenit-semnificativ
din cauza semnului destul de
neobiºnuit cu degetul. Sus
mijloc: nici Dean Martin, star
hollywoodian evreu, nu reuºeºte
sã rãmânã serios la înregistrarea
pe peliculã a semnului secret
“mâna la ochelari” prestabilit.
Sus dreapta: cu o expresie
ºtiutoare, rânjeºte în obiectiv su-
per-managerul Kajo Neukirchen.
Jos stânga: gestul cu arãtãtorul,
obligatoriu secret, fãcut pentru
fotografia de presã într-o
manierã uºor penibilã, îl
înveseleºte pe Erhard Geyer,
Preºedintele Uniunii
Funcþionarilor Publici. Jos
dreapta: nici rutinatul Helmut
Kohl, liderul Uniunii Creºtin-
Democrate (CDU), nu-ºi poate
reþine un rânjet sarcastic.

Fig. 59. Alte fotografii-semnal fãrã nici
o îndoialã aranjate. Sus stânga:
zâmbetul larg, încã destul de
ºtrengãresc, al prinþului moºtenitor al
Olandei, Willem Alexander, este
colorat de plãcerea ascunsã provocatã
de înþelegerea secretã cu fotograful
“ºtiutor”. Mijloc sus: Caspar
Weinberger, evreu, fost ministru al
apãrãrii al SUA, de-abia îºi stãpâneºte
hohotele de râs din cauza privirii pe
deasupra ochelarilor ce i-a fost cerutã.
Mijloc: la fel i se întâmplã ºi liderului
sindical spaniol Antonio Gutierrez
atunci când îºi înalþã ochii în stil
masonic pentru fotograful cu care se
aflã într-o relaþie “frãþeascã”. Sus
dreapta: Gerhard Schröder, primul-
ministru social-democrat al Saxoniei
Inferioare, gãseºte combinaþia privire
înãlþatã plus arãtãtorul la buze atât de
caraghioasã, încât nu-ºi poate reþine
rânjetul trãdãtor. Jos stânga: Ron
Sommer, ºeful evreu al Telecom-ului
ºi Jürgen Rüttgers, ministrul federal
al educaþiei pozeazã împreunã în faþa
unui panou care prezintã noul lor
proiect comun. Jos dreapta: ºi ei
pozeazã conºtient pentru jurnaliºti,
aºa încât strângerea de mânã ºi
“privirea” în stil francmasonic nu sar
prea tare în ochi: Preºedintele rus,
Boris Elþîn ºi Premierul Japoniei,
Miyazawa.
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gol acest fapt este un rânjet stãpânit, prin nimic
motivat, respectiv râsul reþinut al celui fotografiat, care
poate fi observat destul de des (fig.58, 59, 60).
Singura motivaþie plauzibilã a acestui râs este faptul
cã s-a înþeles cu fotograful “ºtiutor” asupra gestului
sãu masonic sau a fost invitat de acesta sã-l facã (lucru
posibil doar în cazul fotografiilor fãcute în cerc restrâns
sau într-un cadru cât de cât particular). Tocmai
artificialitatea astfel creatã a situaþiei probabil cã aduce
pe faþa celor fotografiaþi acel rânjet involuntar care,
odatã apãrut, nu mai poate fi îndepãrtat dupã voie,
aºa încât în final apare în imagine.

Dacã mesajul masonic ascuns, secret, poate fi
corelat cu o imagine fotograficã, ocazia nu este lãsatã
sã scape. Orice observator îºi va da seama cã este o
pozã aranjatã, dar pentru “profani” ea va ascunde cu
atât mai bine ceea ce trebuie sã le comunice doar
“ºtiutorilor”.

Diferenþa dintre gesturile autentice ºi cele
interpretate special pentru fotograf se reliefeazã

deosebit de plastic în cazul diferitelor
fotografii ale uneia ºi aceleiaºi persoane.
Exemplele noastre (fig.61) aratã în stânga
un gest autentic, iar în dreapta un gest
voit, înscenat în urma înþelegerii cu
jurnalistul-fotograf “iluminat”.

Dupã cum ne aratã în special
imaginea Reginei Angliei, Elisabeta a II-a
ºi a mamei acesteia, pentru realizarea
fotografiilor-semnal cu mimicã ºi/sau
gesticã aranjatã, respectiv interpretatã,
atmosfera privatã, intimã nici nu este
neapãrat necesarã, deoarece regina
reuºeºte sã transmitã fãrã probleme un
semnal masonic de la un balcon al
Palatului Buckingham în faþa unei “haite”
întregi - probabil - de fotografi “ºtiutori”
ºi “neºtiutori”. Ne demonstreazã acest
lucru zâmbetul ei semnificativ, precum ºi
arãtãtorul îndreptat în jos - gest vãdit lipsit
de sens - pe care privirea ei, în mod
nefiresc, nu îl urmãreºte.

Fig. 60. ªi aici este totul clar. Sus (stânga: mitropolitul
anglican Robert Runcie ºi Ioan Paul al II-lea; dreapta: liderul
palestinienilor, Yasser Arafat, împreunã cu ªeful statului
egiptean, Hosni Mubarak) ºi în mijloc stânga (Wolfgang
Gerhard, ºeful liberalilor germani - FDP ºi tovarãºul sãu de
partid ºi “frate”, Jürgen W. Möllemann) se joacã un teatru
mult prea diletantist. Nici ministrul de interne al landului
Renania de Nord-Westfalia, Kniola (mijloc dreapta), respectiv
Hans Magnus Enzensberger, scriitor de stânga ºi favorit al
mass-mediei (jos), nu lasã nici o îndoialã asupra faptului cã
au pozat aºa, special pentru fotograf.

Fig. 61. Contraste. Gesticuleazã spontan în
stânga, studiat în dreapta: sus, managerul SPD,
Peter Glotz; în mijloc, Regina Angliei; jos, în
stânga, Preºedintele Ligii contribuabililor, Karl
Heinz Däke; jos, în dreapta, politicianul rus “de
extremã dreaptã” Vladimir Jirinovski.
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Capitolul IV: PROBE

1. Artificialitatea
fotografiilor

Cele trei fotografii de
presã din fig.63 au în comun
faptul cã semnul cu arãtãtorul
este plasat în imagine
ostentativ, apoi mai ostentativ
ºi, în final, cât se poate de
ostentativ, fãrã ca textul
însoþitor sã dea vreo explicaþie
privitoare la el, astfel încât
privitorul rãmâne nedumerit în
faþa acestei aparente toane a
redactorului cu pricina, mai
ales cã, în mod bizar, nici unul
dintre domnii pozaþi nu
priveºte - aºa cum ar fi normal
- în direcþia indicatã de propriul
deget sau de cel al
interlocutorului sãu.

Nici în acest caz nu este
de fapt nimic de explicat,
deoarece în fotografia din
fig.64 nici unul dintre cei doi
protagoniºti nu priveºte în
direcþia indicatã de braþul ºi
degetul ostentativ întinse.
Domnul din stânga este mai
degrabã preocupat sã salute
pe cineva din stânga lui.
Domnul din dreapta, în

schimb, priveºte oblic spre stânga, fãrã a stabili
însã un contact al privirii cu partenerul sãu, în
timp ce braþul sãu indicã spre dreapta; pentru
cine oare, dacã nu pentru jurnaliºtii ºi mai apoi
privitorii “ºtiutori”? (“HNA”, Kassel, 11 iunie
1 9 9 6 )

Imaginea din fig.65 este o fotografie de
grup obiºnuitã. În timp ce fotograful îºi
pregãteºte deja aparatul ºi aruncã o ultimã privire
prin obiectiv pentru reglarea optimã a camerei,
în mod normal nu se mai face nici o miºcare -
dacã nu din bun simþ, mãcar instinctiv. Cu atât
mai puþin i se distrage fotografului atenþia prin
gesticulãri cu arãtãtorul! Aici trei persoane se
comportã normal, adecvat situaþiei; doar una

Fig. 62. Sus, o imagine întru
totul fireascã (Theo Waigel
împreunã cu a doua sa soþie ºi
copilul lor se uitã la un melc);
jos, o imagine artificialã: Kohl
ºi Elþîn nu se privesc unul pe
celãlalt, Elþîn nici nu vorbeºte,
dar fiecare îndreaptã
arãtãtorul întins spre celãlalt,
fãrã rost, iar textele foto ale
redacþiei nu explicã în nici un
fel sensul gesturilor respective.
Aºadar, fotografia de sus nu
îndeplineºte funcþie de semnal,
cea de jos, în schimb, cu
certitudine.

Cãtre Kohl: “În curând
mergem iarãºi la saunã.”

Kohl (66 ani) ºi Boris Elþîn (65 ani) la reºedinþa de
vacanþã a ºefului Kremlinului, “Rus”, de lângã Moscova.
Elþîn a vânat pentru prietenul sãu, cu care se tutuieºte,
un mistreþ de 200 de kilograme.

Fig. 63. Absurditatea acestor gesturi sare în ochi. Ele
au o justificare doar ca semnale secrete pentru insideri.
Sus stânga: Preºedintele SUA, George Bush, împreunã
cu cancelarul german Helmut Kohl. (Ziarul electoral al
partidului CDU “Deutschland am Wochenende”, 16/17
noiembrie 1990) Sus dreapta: Preºedintele Uniunii
Sindicatelor din Germania (DGB), Dieter Schulte,
conducând o demonstraþie a sindicatelor în Köln, la
01.05.1995 (“Münchener Merkur”, 02.05.1995). Jos:
fostul ºef al socialiºtilor italieni, Bettino Craxi, în timpul
exilului sãu tunisian. (“Bild am Sonntag”, primãvara
lui 1995)
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aceasta sã coboare degetul
perturbator) ºi de redacþia de la
“Fuldaer Zeitung” (11 iulie 1995),
(care, altminteri, ar fi ales o fotografie
impecabilã, cu siguranþã existentã în
arhivã).

Probabil pentru ca ºi cel mai
bãtut în cap dintre “fraþi” sã priceapã
ºi cel mai miop sã observe, unii
fotoreporteri supradimensioneazã,
prin tehnici speciale, mâna care
gesticuleazã (fig.66, 67). Cu atât mai
straniu apare faptul cã privitorului

acestor fotografii i se tãinuieºte cu
obstinaþie ceea ce ar dori, desigur,
foarte mult sã afle: cãrui fapt îi este
datorat acest gest atât de greu de trecut
cu privirea...

Într-o perioadã a hiperinflaþiei de
stimuli datorate mass-mediei (în spe-
cial celei electronice), “iniþiaþii” se pot
aºtepta ca pânã ºi cele mai urâte poze
sã nu mai fie receptate ca atare, ci
acceptate ca absolut fireºti. Nu trebuie
însã decât sã rãsfoim un album
fotografic mai vechi cu Roma, cu
Vaticanul sau Sfântul Pãrinte pentru a
ne convinge cã o fotografie precum
cea din fig.69 ar fi fost, în timpul papei
Pius al XII-lea de pildã, de neconceput.

Ioan Paul al II-lea, papã al Bisericii
Catolice apostate dupã Conciliul al
II-lea de la Vatican, a reuºit între timp

Fig. 64. Preºedintele Greciei,
Konstantinos Stefanopoulos,
împreunã cu Preºedintele
Germaniei Roman Herzog

Fig. 66. În situaþia înregistratã pe peliculã în
imaginea de sus se pare cã era totuºi ceva de
vãzut, chiar dacã doar privirea doamnei
urmãreºte cu interes arãtãtorul întins bom-
bastic al ministrului. În fotografia de jos, în
schimb, redactorul revistei Spiegel, rãtãcit în
pozã, pare sã se amuze copios de gestul-
semnal interpretat special pentru fotograf de
impresarul sportiv milionar pe care îl
intervieveazã, fãrã sã-i treacã însã prin minte
sã întoarcã mãcar capul în direcþia spre care
aratã mâna întinsã a acestuia.

Vãd succese în integrarea copiilor strãini: de la stânga la dreapta - ministrul culturii,
Hans Schwier, Jarka Pazdziora-Merk, Günther Dresen ºi Udo Bayer.

Foto waz: Kerstin Kokoska

McCormack (dreapta), redactorul revistei Spiegel: “Nu vãd la noi nici un fel de crizã”.

Fig. 65. Perechea regalã belgianã împreunã
cu cea prezidenþialã germanã; regele Albert
al II-lea gesticuleazã.

“sparge” demonstrativ
cliºeul. ªi gestul este de
data aceasta dorit de toate
cele trei instanþe: de
persoana care gesticuleazã
(care, altminteri, priveºte
foarte disciplinat spre
obiectiv), de jurnalistul care
apasã pe declanºator (care,
altfel, ar fi aºteptat ca
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GERMANIA
Valiza atomicã a fost confiscatã de poliþie în 1994

sã terfeleascã într-atât demnitatea ºi prestigiul
papalitãþii, pe nedrept revendicate de el, încât aproape
cã nici unul din “credincioºii” sãi fanatizaþi nu mai
conºtientizeazã nefirescul unei asemenea fotografii.

Am prezentat deja mai înainte un fragment din
aceastã imagine. Contextul mai larg în care este plasat

Fig. 67. Fotografiile de mai sus nu par câtuºi de puþin mai
credibile decât cele dinainte, dimpotrivã. Nu numai cã ni se refuzã
orice informaþie privitoare la semnificaþia gestului pe cât de
amplu, pe atât de inutil, dar mai mult decât atât, domnii
fotografiaþi nici mãcar nu-ºi urmãresc cu privirea propriile
gesturi, ci - actori amatori ce sunt - se uitã, cuminþi ºi stupizi,
de-a dreptul sau aproape de-a dreptul în obiectivul fotografului!

Triumfãtor, în ciuda pierderii masive de voturi: Klaus Kinkel - cãruia
tovarãºii de partid i-au dãruit un urs de pluº - salutã cu bucurie
reintrarea în Bundestag.       (telefoto: DPA)

Klaus Zwickel (stânga) ºi Hans-Joachim Gottschol: Nu
s-a ajuns la aºteptatul acord în problema contractului
colectiv (foto: DPA)

Fig. 68. ªi aceste fotografii sunt caracterizate de o artificialitate
cãutatã, care în final pare chiar ridicolã. Atât de hidos nu ne-am
fotografia nici mãcar câinele (dacã acesta ar putea fi surprins
într-o asemenea posturã)! - Sus: fostul ªef al Serviciului Naþional
de Informaþii (BND), Konrad Porzner (stânga), împreunã cu
coordonatorul Serviciilor Secrete, Bernd Schmidbauer. (“Focus”,
nr.2/1996) Jos stânga: fostul ministru rus al apãrãrii, Pavel Gratciov
(“Die Welt”, 17 noiembrie 1995); dreapta: cardinalul britanic, Basil
Hume. (“Süddeutsche Zeitung”, 9 martie 1995)

Fig. 69. Ioan Paul al II-lea, fãcând un gest, aparent, inofensiv dar
care, pentru un papã - cum pretinde el a fi - este nedemn ºi inutil
blamabil. Situaþia - papa aºezat lângã pretinsul “secretar de stat” al
Vaticanului, Angelo Sodano - nu impunea un “instantaneu” atât de
nefiresc. Este evident cã gestul a fost necesar, exclusiv pentru funcþia
sa secretã de semnal.

Papa aici ne aratã însã cã nu era nicidecum necesar
ca pretinsul cap al Bisericii sã fie imortalizat într-o
ipostazã atât de neprielnicã. Ioan Paul al II-lea ºi
“secretarul sãu de stat”, Cardinalul Angelo Sodano,
ºedeau cât se poate de liniºtiþi unul lângã celãlalt,
ascultându-l pe un interlocutor oarecare, timp
suficient - cu siguranþã - pentru fotograf sã realizeze
o pozã în care sã nu aparã acea mânã deranjantã pe
faþa Papei - în caz cã s-ar fi dorit o asemenea pozã!
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2. Combinaþii de gesturi
Am vorbit deja despre ele puþin mai sus,

e drept cã într-un context uºor diferit, aºa
încât aici vom mai prezenta doar câteva
exemple ºi vom sublinia faptul cã nefirescul
unei fotografii creºte, în general, odatã cu
înmulþirea gesturilor - întotdeauna banale -
fixate pe ea, mai ales atunci când asemenea
gesturi multiplicate nu primesc o explicaþie
plauzibilã în textul însoþitor (fig. 70).

3. Fotografii cu format neobiºnuit
Magazinele de ºtiri precum “Bild” afecteazã foarte mult spaþiu

fotografiilor. Presa “serioasã” trebuie, dimpotrivã, sã rezerve cât
mai mult spaþiu pentru text. Cu toate acestea, chiar ºi în magazinele
de ºtiri, spaþiul destinat portretului unei singure persoane este
uneori mãrit de douã, trei sau chiar patru ori în scopul de apãrea
în imagine ºi un anumit gest, care a fost prins din tr-un unghi
nepotrivit sau demonstrativ foarte amplu - gest la care textul nu
face, bineînþeles, nici o referire! (fig.72-76)

La acest fapt, care dã deja de bãnuit, se adaugã acela cã
orice redactor cautã, din raþiuni estetice, sã plaseze capul persoanei
fotografiate în centrul imaginii. Puteþi verifica aceasta în orice ziar

Fig. 70. Prezentarea unor combinãri de gesturi
complet  inutile demonstreazã, de asemenea, cã este
vorba de ceva voit, cãutat, aºadar de un limbaj
simbolic secret. - Sus stânga: Ludwig Erhard (gest
cu arãtãtorul plus “privire”) ºi Konrad Adenauer
(arãtãtorul la buze), la Congresul federal al Uniunii
Creºtin-Democrate (CDU), în 1961. Sus dreapta:
Wolfgang Schäuble, liderul  fracþiunii CDU în
Bundestag (dublu gest cu arãtãtorul plus “privire”).
Mijloc stânga: Martin Walser, scriitor “politic corect”
(gest cu arãtãtorul plus “privire”), ºi primarul
general al oraºului Bad Homburg, Wolfgang
Assmann (“privire”). Mijloc dreapta: Jürgen W.
Möllemann, politician de vârf al liber-democraþilor,
FDP (dublu gest cu arãtãtorul plus “privire”). Jos
(de la stânga la dreapta): ministrul federal al
sãnãtãþii, Horst Seehofer, deputatul ecologiºtilor
în Bundestag, Konrad Weiss (ambii fac gestul cu
arãtãtorul plus “privire”), Roland Farnung, ºeful
gigantului energetic RWE (arãtãtorul pe obraz,
mâna la faþã plus privire pe deasupra ochelarilor).

Gerhard Schröder (51 ani), prim-ministru al
Saxoniei Inferioare, revenit în biroul Cancelariei de
Stat din Hanovra, dupã douã sãptãmâni de
concediu de iarnã.

Fig. 72. Toate fotografiile din acest subcapitol au fost micºorate, dar au pãstrat, fãrã excepþie, formatul
original. Atât în cazul lui Schröder (dreapta sus), cât ºi în cazul celorlalþi domni (stânga sus: Aznar,
pe vremea aceea lider al opoziþiei, astãzi prim-ministru al Spaniei; jos: ºeful Statului major al SUA,
Colin Powell), textul alãturat nu explicã de ce degetele trebuie, neapãrat, sã aparã în imagine.

Fig. 71. Fotoreporterii se
apropie de “obiectivele” lor,
chiar ºi mai mult decât au
fãcut-o deja, pentru a realiza
aceastã fotografie, cu ocazia
marilor conferinþe de presã sau
a altor apariþii publice ale
protipendadei politice, finan-
ciare, economice, culturale etc.
Cine are noroc, prinde mult-
doritul semn cu arãtãtorul -
gestul-semnal cel mai frecvent
- chiar frontal, adicã direct în
faþa obrazului sau foarte
aproape de el. Ceilalþi colegi ºi
ziarele pentru care lucreazã
aceºtia trebuie sã se
mulþumeascã cu fotografii de
calitatea a doua, în care distanþa
dintre deget ºi obraz poate fi
foarte mare.
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Fig. 73. ªi aceste fotografii, apãrute în presã, sunt aici micºorate dar s-au pãstrat proporþiile,
aºa încât le vedeþi întocmai cum au apãrut în publicaþia respectivã. În cazul lui Ignatz
Bubis avem chipul acestuia (cu “privirea”), în extrema dreaptã a imaginii, iar în extrema
stângã, degetul ridicat aproape ameninþãtor. Observaþi cum simetria fotografiei are de
suferit, tocmai pentru a nu se pierde aceste gesturi. Semnul cu degetul nu a fost nici
mãcar amintit în textul însoþitor! (“Rhein-Zeitung”, Koblenz, 21/22 august 1993)!
Tot asimetricã este ºi urmãtoarea imagine. Reporterului ºi redacþiei nu le-a fost îndeajuns sã
fixeze pe peliculã ºi sã publice expresia, de-a dreptul mefistofelicã, a lui Joschka Fischer;
ci a trebuit fotografiat ºi tipãrit ºi gestul-semnal realizat cu degetul, cu preþul pierderii
echilibrului imaginii.
A treia fotografie din aceastã serie – din care am prezentat deja un fragment  - îl plaseazã pe
comunistul ºi ulterior “disidentul” iugoslav, Milovan Djilas, aproape în centru. Pentru aceasta,
însã,  formatul uzual a trebuit lãþit de cel puþin trei ori! Dedesubt (“Die Welt”, 22 aprilie 1995)
scria doar: “De la tovarãºul de drum al
lui Tito la adversarul consecvent al
comunismului: Milovan Djilas”. Textul
nu explicã deloc îngândurarea, vãdit
mimatã, a acestui domn, ºi cu atât mai
puþin de ce a fost nevoie sã intre în
imagine întreg braþul sãu drept, aflat
într-o miºcare amplã. Se pare cã numai
deoarece semnul cu degetul ar fi arãtat,
altminteri, prea stupid, iar acesta
trebuia sã aparã neapãrat, deoarece are
semnificaþie de semnal.
Pentru fotografia de jos sunt valabile,
în principiu, aceleaºi lucruri. De data
aceasta, deºi plasarea lui Joschka
Fischer, gesticulând în faþa
microfonului, exact în centrul imaginii,
a reuºit, lãþimea fotografiei a trebuit
mult mãritã, aparent, în mod inutil
deoarece, în partea dreaptã a pozei, nu
gãsim nimic demn de luat în seamã, în
afara unui banal microfon. Aparent,
deoarece în partea stângã se observã
semnul cu degetul, care spune mult
pentru “iluminaþi”. “Die Welt” din 23
decembrie 1995 nu a considerat, însã,
necesar sã menþioneze extravagantul
gest în textul însoþitor. La ce bun, în
fond? Pe cititorii “profani” nu îi priveºte,
iar “iniþiaþii” înþeleg oricum...

Fig. 74. Alte douã exemple tipice de fotografii cu format neobiºnuit. - Sus: Fostul
Secretar General al ONU, Kurt Waldheim, surprins, în februarie 1979, cu acest
gest specific de “insider” greu de trecut cu vederea. Asupra semnificaþiei sale
secrete vom reveni (“Neue Zürcher Zeitung”, 17/18 februarie 1979). - Jos: Pentru
a fixa pe peliculã atât “gheara”, cât ºi semnul cu arãtãtorul, “iniþiatul” fotograf a
ales formatul larg, iar redacþia “iluminatã” a sãptãmânalului liberal de stânga,
“Die Zeit” (9 decembrie 1994), s-a ferit sã taie ceva din imagine. În fotografie îl
vedem pe directorul postului de radio Norddeutscher Rundfunk, Jobst Plog.

Fig. 75. Nici aici nu existã echilibru spaþial,
datoritã poziþiei nefavorabile a fotografilor. Sus:
Peter Glotz, politician de vârf al social-democraþiei
germane (SPD), a cãrui imagine am mai prezen-
tat-o (“Fuldaer Zeitung”, 12 iunie 1996). Jos:
ministrul federal de interne, Manfred Kanther,
prezentat, aproape întotdeauna, publicului cu un
gest-semnal al arãtãtorului, de data aceasta în
funcþia sa de preºedinte creºtin-democrat al
landului Hessen, la Congresul unional al
Partidului CDU (“HNA” - Kassel, 16 iunie 1996).

Fig. 76. În încheiere, încã douã
exemple, al cãror caracter de
“vãdit intenþionat”, sare în ochi,
tocmai datoritã asimetriei greu de
copiat! - Sus: explicaþia foto (“Fo-
cus” nr. 2/1995) suna astfel:
“Vladimir Jirinovski, 48 ani,
extrema dreaptã a Rusiei”. Cam
puþin pentru a reprezenta o
justificare plauzibilã a braþului
ºi arãtãtorului, ridicate demon-
strativ spre dreapta, în timp ce,
atunci, “privirea înãlþatã” este
îndreptatã în cu totul altã direcþie!
- Jos: ministrul de externe
britanic, Douglas Hurd. Atenþie la
direcþia spre care el indicã, cu
gestul cel mai larg posibil! Textul explicativ (“Salzburger Nachrichten”, 24 iunie
1995) îl lasã perplex pe “profan”, dar nu ºi pe “ºtiutor”!

sau magazin. Uneori, însã,
pentru a nu se pierde
anumite gesturi care, din
pãcate, ies din cliºee, faþa este
plasatã într-o parte sau - altã
soluþie forþatã - fotografia
este lãrgitã în ambele direcþii.
Sã se facã, oare, atâta risipã
de spaþiu, doar pentru un
gest lipsit de semnificaþie?

Hurd va avea din nou timp pentru neobiºnuitul
sãu hobby: acela de a scrie romane poliþiste
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4. Instantanee “vânate”
Pentru a le identifica nu trebuie decât sã

þinem cont de contextul în care, conform
afirmaþiilor presei, au fost realizate. Spre exemplu,
un politician stã o jumãtate de orã, trei sferturi sau
chiar o orã întreagã la tribunã ºi vorbeºte.
Momentele în care gesticuleazã cu mâinile
reprezintã, însumate, doar o fracþiune minusculã
a acestui interval. Cu toate acestea, fotografia nu
îl aratã apoi - cum ar fi de aºteptat - într-o atitudine
fireascã ci, în mod repetat, tocmai într-unul din
acele rare momente în care gesticuleazã aprins!
Aºadar, fotograful trebuie sã fi “vânat”,
literalmente, acele câteva clipe!

Preºedintele statului, Francois Miterand, în timpul interviului acordat
Televiziunii Franceze. foto: DPA

Fig. 77. Instantaneele “vânate” cu politicieni care
gesticuleazã cu degetul sau cu pumnul, aratã cã aceste
gesturi sunt importante, cã au, aºadar, o semnificaþie
proprie. Ea nu este dezvãluitã cititorilor “profani”, dupã
cum aratã ºi textul explicativ original de sub imaginea
de mai sus (“Fuldaer Zeitung”). Ne dãm însã seama cã
fotograful DPA trebuie sã fi pândit, pe parcursul unui
interviu, în mod cert nu foarte scurt, cu Miterand, care
era deja foarte bolnav, un anumit moment, în care
arãtãtorul politicianului a þâºnit spontan în sus! - Cele
trei fotografii de mai jos au fost preluate din acelaºi
numãr al sãptãmânalului “Das Parla-ment” (24-31
martie 1995); de fiecare datã fotoreporterul a aºteptat
cu rãbdare pânã când a apãrut mult-doritul semnal. De
la stânga la dreapta: Ulrich Irmer, deputat FDP de origine
evreiascã, Erwin Teufel, prim-ministru al landului
Baden-Württemberg, respectiv Kurt Biedenkopf, prim-
ministru al Saxoniei.

Paradã de
ziua reginei
La Londra a fost sãrbãtoritã, în mod
oficial, cu o fastuoasã paradã de
steaguri a Gãrzii Irlandeze, cea de a 70-
a aniversare a reginei Elisabeta a II-a
(stânga). Câteva mii de spectatori au
admirat-o pe reginã trecând într-o
caleaºcã cu patru locuri, escortatã de
garda cãlare. Ceremonia a fost
transmisã de Televiziunea Britanicã. Ul-
terior, regina, îmbrãcatã complet în
albastru, a apãrut pe un podium roºu
în faþa porþilor Palatului Buckingham,
însoþitã de mama ei, Elisabeta
(dreapta), de soþ, prinþul Philipp, de fiul
cel mare, prinþul Charles, precum ºi de
sora ei, prinþesa Margaret. În balcon au
apãrut ºi alþi membri ai familiei regale,
printre care prinþul Andrew.

AP/Foto: DPA

În faþa Palatului Buckingham din Londra, regina
Elisabeta a II-a, însoþitã de regina-mamã, a asistat
ieri la parada organizatã cu ocazia celei de a 70-a
aniversãri a sa.

Anglia îºi sãrbãtoreºte regina

Fig. 78. Un exemplu de preluare a
aceleiaºi fotografii-semnal, de cãtre
publicaþii total diferite. Gestul cu
arãtãtorul - pe cât de ostentativ, pe
atât de lipsit de referinþã - nu a avut
nici o legãturã cu cea de a 70-a
aniversare a reginei. Prin urmare,
nici nu ar fi avut ce cãuta, într-o
fotografie de presã dedicatã acestui
eveniment, dacã n-ar sta în obiceiul
membrilor Sinagogii Satanice (dupã
cum vom arãta mai pe larg în
capitolul V) sã-ºi certifice, pe cãi se-
crete, tocmai în asemenea ocazii,
apartenenþa!
Fotografia, realizatã de un jurnalist
de la Agenþia Germanã de presã-
DPA este, în ambele cazuri, aceeaºi
doar cã, în varianta de jos, redacþia
a ajustat-o puþin pe trei dintre laturi.
Varianta de sus a apãrut în “Fuldaer
Zeitung” din 17 iunie 1996, cea de
jos în “HNA” (Kassel) din ziua
precedentã. Nici unul din cele douã
texte nu comenteazã gestul.

Sare în ochi ºi faptul
cã, de regulã, nu doar un
ziar sau altul, ci multe, ba
chiar, în cazuri deosebite,
practic toate ziarele (chiar la
nivel internaþional) se decid
pentru preluarea uneia ºi
aceleiaºi fotografii,
purtãtoare a gestului de
care au neapãrat nevoie!
Mai jos, în fig.78, avem un
exemplu în acest sens.

Este evident cã,
fotografiile pe care a fost
“surprins” un asemenea
gest, sunt deosebit de
preþioase - altminteri de ce
le-ar tipãri toate publicaþiile,
una dupã alta? Dar valoarea
lor nu este de naturã esteticã
pentru cã, deºi arãtãtorul
foarte bine conturat al
preºedintelui Uniunii
Sindicatelor din Germania,
Dieter Schulte, pe care îl
avem în fig. 79, în douã
versiuni aproape identice,
este plasat exact în centrul
imaginii, gestul apare totuºi
ca foarte deplasat, ºi
aceasta din cel puþin trei
motive:

1. expresia crispatã a
feþei sale demonstreazã clar
cã este vorba de un gest
mimat, ºi încã unul nereuºit!
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2. acelaºi lucru reiese din faptul
cã axa opticã a ochilor sãi este
deviatã vizibil cu peste 90 grade
faþã de direcþia arãtãtorului.
3. ªi, în fine, nu numai cel care
priveºte fotografia nu vede
nimic interesant în punctul spre
care indicã arãtãtorul, dar nici
ceilalþi demonstranþi cãci, altfel,
ar privi mãcar ei într-acolo!

ªi în fig.80 vedem douã
fotografii fãcute de doi jurnaliºti,
aproape în acelaºi moment.
Faptul cã e vorba de doi
fotoreporteri diferiþi nu reiese
din textele explicative, deoarece
ziarul “Bild”, din 13 aprilie 1996
(fotografia de jos), din pãcate,
nu divulgã sursa. Dar, din
compararea perspectivelor,
reiese cã aparatul, cu care s-a
realizat fotografia de jos, trebuie
sã se fi aflat mai la dreapta faþã
de cel cu care s-a realizat cea
de sus (“Fuldaer Zeitung”,
13 aprilie 1996).

În fig.81, o altã pereche de
instantanee “vânate”, de data
aceasta, la cel de-al 59-lea
Congres al Uniunii Social-
Creºtine (CSU), din toamna
anului 1995, marcat de
verdictul “anti-crucifix” al Curþii
Constituþionale Federale ºi, de
aceea, în centrul atenþiei
publice.

Ne reîntâlnim, aici, cu un fenomen bine
cunoscut. Cei doi politicieni de marcã ai CSU, Stoiber
ºi Waigel, cu siguranþã nu au stat doar trei minute
împreunã la tribunã. Ar fi fost, aºadar, suficient timp
pentru sute de fotografii fãrã “arãtãtor”. Atât
fotograful AP (fotografia din stânga, publicatã pe
9 septembrie 1995 în “Neue Ruhr-Zeitung”), care a
fost nevoit sã-i fixeze pe cei doi pe peliculã din profil,
cât ºi jurnalistul DPA (fotografia din dreapta, apãrutã
tot pe 9 septembrie 1995, în “Fuldaer Zeitung”),
plasat într-o poziþie ceva mai bunã, au înregistrat,
amândoi, arãtãtorul lui Stoiber exact în centrul
imaginii, aproape în acelaºi moment!

Fotografia din stânga a înregistrat momentul
în care Stoiber i s-a adresat lui Waigel, îndreptând ºi

(Pentru locuri de muncã sigure)

ªeful DGB, Dieter Schulte, împreunã cu ministrul pentru ºtiinþe
al landului Nordrhein-Westfalen, Anke Brunn, în fruntea unei
coloane de manifestanþi, care se îndreaptã spre demonstraþia
de 1 Mai a Uniunii sindicatelor       Foto: DPA

Preºedintele federal, Roman Herzog (stânga), se întreþine cu Livia
Klausova (dreapta), soþia primului ministru ceh, Vaclav Klaus, (dreapta)
la festivitatea de deschidere a Târgului de la Leipzig.    Foto: DPA

Preºedintele german,
Roman Herzog, le aratã,
premierului ceh Vaclav
Klaus (dreapta) ºi soþiei
sale, Livia, noua halã
expoziþionalã de sticlã a
Târgului de la Leipzig.

Fig. 79. Douã fotografii succesive,
identice pânã la ultimul amãnunt,
realizate de un fotoreporter DPA
la momentul potrivit. De data
aceasta, personajul principal a
trebuit sã intre în joc, deoarece nu
este vorba, nicidecum, de un gest
spontan. Dupã cum demonstreazã
rotirea privirii domnului Schulte
de la dreapta spre stânga, în
condiþiile unui context fotografic
altminteri neschimbat, fotograful
a apãsat, aproape în aceeaºi clipã,
de douã ori pe declanºator, pentru
a se asigura cã nu pierde preþiosul
g e s t .
Fenomenul se repetã: cu cât mai
bãtãtor la ochi ºi mai nemotivat
este gestul, cu atât mai
“înverºunat” tace textul explicativ!
ªi nu doar în “Rhein-Lahn-
Zeitung” din 2 mai 1995 (sus), ci
ºi în “Münchener Merkur” din
aceeaºi zi (jos)...
Cã Dieter Schulte poate fi, în
particular, ºi mai puþin crispat,
atunci când un fotoreporter îi face
fotografia-semnal de rigoare,
ne-o demonstreazã imaginea micã
din stânga (“Stern” nr. 38/1994).

Fig. 80. Chiar dacã nu este o scenã neapãrat “aranjatã”, nu
este, cu siguranþã, nici una care ar putea fi consideratã
caracteristicã pentru evenimentul pe care îl ilustreazã.
Ne-am fi aºteptat ca echipa de fotoreporteri sã se
strãduiascã sã prindã distinsele feþe, cât de cât frontal, pe
peliculã. În schimb, dupã cum se vede, ei au apãsat cu toþii
pe declanºator în acele câteva secunde, în care conversaþia
este însoþitã de un gest strident al arãtãtorului.
Fotografia de jos a fost realizatã, dupã toate aparenþele, la
aproximativ o secundã dupã cea de sus, deoarece mâna
indicatoare a lui Roman Herzog este ridicatã mai mult,
doamna Klausova priveºte ºi mai mult în sus, cu un zâmbet
ºi mai afabil, iar soþul ei, între timp, a devenit ºi el interesat
de explicaþiile lui Herzog ºi a întors capul în direcþia indicatã
de acesta.

ªeful DGB, Dieter Schulte (stânga) ºi ministrul pentru ºtiinþe al
landului Nordrhein-Westfalen, Anke Brunn, au condus ieri
coloana manifestanþilor la demonstraþia de 1 Mai a Uniunii
sindicatelor din Köln.  Foto: DPA
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Discuþie înainte de începerea Congresului al 59-
lea al CSU la München: preºedintele partidului,
Theo Waigel (dreapta), ºi primul ministru bavarez,
Edmund Stoiber. Waigel s-a referit, din nou, în
discursul sãu, la disputa privitoare la verdictul
“anti-crucifix” de la Karlsruhe.  Foto: AP

ªeful CSU, Theo Waigel (dreapta), în dialog cu
premierul Edmund Stoiber, la congresul
partidului.               Foto: DPA

Regina Elisabeta a II-a vorbeºte la Varºovia cu membri
ai comunitãþii evreieºti.                         Foto: AP

La
monumentu l

din fostul
loc de

adunare din
Varºovia,

Regina Marii
Britanii a

participat la
comemorarea

victimelor
holocaustului.

Rabinul
Pinchas

Joskovic
(dreapta)

prezintã
istoria pieþei

din care
naþional-

socialiºtii au
deportat în
lagãrele de

concentrare
sute de mii

de evrei.
(DPA)

Fig. 83. Ambele înregistrãri au apãrut la
27 martie 1996 în presa germanã; cea de
sus în supra-regionalul “Die Welt”, cea de
jos în “HNA”. Reporterul AP (sus) a
reacþionat la ridicarea arãtãtorului cu o
clipã înaintea colegului sãu de la DPA. Ne
putem da seama de aceasta - fãcând
abstracþie de poziþia diferitã a jurnaliºtilor
- dupã direcþia uºor schimbatã a privirilor
celor doi domni din centrul fotografiei; ei
tocmai încep sã-ºi întoarcã capul în
direcþia indicatã de degetul rabinului ºi în
care regina privea deja.
“HNA” a dat ºi un text explicativ aparent
satisfãcãtor, în timp ce “Die Welt” a renunþat
la el, probabil pentru a sublinia caracterul
secret, de semnal, al fotografiei.
Sã ne reamintim cã decizia finalã în
selectarea fotografiilor o ia întotdeauna
redacþia fiecãrui ziar în parte. Faptul cã
redacþiile au urmat la unison “propunerea”
fotografului “iluminat” este edificator!

degetul spre el, în timp ce acesta era atent la altceva. În schimb, cea
din dreapta fixeazã momentul imediat urmãtor, în care Waigel se
întoarce, nerãbdãtor, spre Stoiber. Arãtãtorul întins poate fi aici, fãrã
îndoialã, un gest spontan, neregizat. Cu atât mai mult e de admirat

“precizia” gazetã-
rimii, care trebuie
sã fi fost foarte
bine pregãtitã
pentru a apãsa pe
declanºator exact
în acel moment!

Faptul cã aceste imagini transportã un mesaj important se
poate deduce din însuºi faptul cã ºi sãptãmânalul “Das Parlament”,
din 10 septembrie 1995, a publicat o fotografie asemãnãtoare,
realizatã la congresul CSU tot de DPA, pe care o prezentãm ºi noi
încã o datã spre documentare (fig.82).

Încã o dovadã a faptului cã, în anumite cazuri, fotografii de
presã îºi declanºeazã blitz-urile ca la un semnal secret de comandã,
o oferã aici, în fig.83, cele douã înregistrãri prezentate spre
comparare. De data aceasta nu regina Elisabeta a II-a este cea
cãreia i se cuvine sã fie imortalizatã cu degetul ridicat, ci personajul
cu rang mai înalt, anume rabinul polonez. Gestul acestuia este,
de altfel, spontan. Existã, într-adevãr, ceva de arãtat - privirile
rabinului însuºi ºi ale celorlalþi nu lasã nici o urmã de îndoialã. Dar

faptul cã, încã o datã, fotograful DPA
ºi cel al AP au intrat în acþiune aproape
în acelaºi moment, cu greu ar putea fi
pus pe socoteala hazardului!

Fig. 82. O altã fotografie DPA, din aceeaºi zi!

Fig. 81. Mai mulþi jurnaliºti -
printre care ºi reprezentanþii
celor douã mari agenþii de presã
“Deutsche Presse-Agentur”
(DPA) ºi “Action Press” (AP) - au
considerat cã meritã sã
fotografieze duo-ul din
conducerea CSU exact în
momentul celui mai evident gest
cu arãtãtorul. Textele explicative
amintesc, însã, doar de o
“discuþie” a celor doi. De data
aceasta nu este vina celor din
presã deoarece este, evident, un
gest spontan de adresare, care nu
necesita alte explicaþii. Ceea ce
s-ar cere explicat este faptul cã
iarãºi atât jurnaliºtii cât ºi, mai
târziu, redactorii de pretutindeni
au optat sincron tocmai pentru
acest motiv fotografic!
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Fig. 84. Conform aºteptãrilor, se fotografiazã
numai atunci când partenerul “iniþiat”
gesticuleazã. Gesturile prezentate aici sunt
“aranjate”. - Stânga: cei doi purtãtori de cuvânt
ai fracþiunii Partidului Ecologist German
“Bündnis 90/Die Grünen”, proaspãt aleºi în
februarie 1995, se prezintã fotografilor. Dar
nu “neînsemnata” Kerstin Müller ci, firesc,
doar “insiderul” de origine evreiascã, Joschka
Fischer, a ridicat arãtãtorul. - Dreapta: mama
reginei Elisabeta a II-a nu mai prezintã, în spe-
cial datoritã vârstei sale înaintate - 96 de ani -
interes pentru internaþionalism; de zece ori
dacã ºi-ar ridica degetele, tot nu ar apãrea astfel
în ziare. Acest “privilegiu” îi este rezervat însã
fiicei ei, cu sutele ei de milioane ºi cu un rol
încã activ.

Fig. 85. ªi aici este fotografiat, ca de obicei,
doar personajul “proeminent”, fãcând gestul
secret. Stânga: top-modelul Claudia Schiffer
trebuie sã le fie familiarã germanilor, cel
puþin în mãsura în care le este magicianul
ºi multimilionarul de origine evreiascã,
David Copperfield. Dar, pentru masoni, ea
este lipsitã de importanþã ºi, de aceea, nu
ar putea fi fotografiatã cu vreun gest-
semnal. - Dreapta: Siegfried Kogelfranz, re-
porter al revistei “Spiegel”, ar putea foarte
bine sã ocupe un loc în lojã dar, în privinþa
semnalelor secrete, trebuie sã treacã pe
planul al doilea în faþa fostului guvernator
polonez al Francmasoneriei care, în mod
evident, încã mai activeazã, discret, în
spiritul foºtilor sãi patroni, chiar ºi dupã
“destituirea” sa.

Fascinaþi unul de celãlalt: Claudia (23 de ani) ºi
vrãjitorul din SUA, Copperfield (37 de ani)

Ministrul de externe Kinkel fotografiat lângã un ofiþer german la Belet Huen
în Somalia               FOTO: AP

Merkle, Seniorul de la Bosch ºi redactorul
Behrens: rare discuþii cu presa

Dupã
copleºitorul
succes
electoral,
primul-
ministru al
Saxoniei,
Kurt
Biedenkopf,
 ºi soþia sa,
Ingrid, se
întrec în
zâmbete .
Foto: DPA

Fig. 86. Alte trei exemple tipice de fotografii în care apar ºi “figuranþi”
alãturi de “proeminenþe”, primii însã, în principiu, fãrã gesticã.
Sus: Ce-i  drept, fotograful AP a trebuit sã “atace” exact în momentul
în care ºi ofiþerul fãcea un gest demonstrativ, de altfel absolut firesc,
dar mult mai edificator este arãtãtorul care, datoritã artei rutinatului
fotoreporter, apare chiar în mijlocul fotografiei! Ofiþerul, în schimb,
este atât de nesemnificativ - atât pentru mesajul direct, cât ºi pentru
cel ascuns - încât redacþia nici mãcar nu îi dã numele (“Die Welt”,
18 noiembrie 1995).
Centru: În comparaþie cu puternicul magnat Hans L. Merkle, redactorul
de la “WirtschaftsWoche” (ediþia din 02 mai 1996), Bolke Behrens,
n-ar fi, chiar ºi ca membru al lojii, decât o biatã figurã neînsemnatã. În
consecinþã, fotoreporterul prezent la întrevederea de la redacþie, a
aºteptat cuminte pânã când, la un moment dat, în timpul discuþiei, nu
Behrens, ci top-insider-ul Merkle a fãcut un gest spontan cu arãtãtorul!
Jos: Un fragment din aceastã fotografie l-am vãzut deja mai sus;
atunci am scos-o din cadru pe “soþia” lui Kurt Biedenkopf deoarece,
pentru internaþionalism, ea este total lipsitã de importanþã, în
comparaþie cu augustul ei “soþ”. ªi, chiar dacã pe parcursul acelei
înãlþãtoare seri electorale ar fi gesticulat ºi ea cu arãtãtorul, nici
unul dintre jurnaliºtii prezenþi nu s-ar fi gândit sã o fixeze, astfel,
pe peliculã. S-a apãsat pe declanºator doar atunci când Kurt a fãcut
ges tu l - semnal!

5. Partenerul ca probã
Verificaþi ºi dumneavoastrã înºivã: deºi

existã, cu siguranþã, nenumãrate ocazii de a-i
fotografia ºi pe “figuranþi” cu arãtãtorul ridicat
sau fãcând alte gesturi specifice, în imaginile
publicate de presa de anvergurã, de regulã
doar persoana importantã (respectiv cea mai
importantã) poate fi vãzutã într-o asemenea
ipostazã(!), fie ea spontanã sau mimatã.

Sunt considerate importante nu niºte
celebritãþi TV oarecare, bine cunoscute
consumatorului de televiziune, ci figuri de bazã
ale tablei de ºah internaþionale sau chiar cei care
trag sforile internaþionalismului, adicã ale
campaniei iudeo-masonice pentru o unicã lume
ºi ale tribunelor ei secundare. Nu este, deci,
câtuºi de puþin necesar ca aceste persoane sã
fie importante în ochii cetãþeanului de rând, ai
omului de pe stradã.
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Pe parcursul vizitei sale la Berlin, Emilie Schindler a
discutat cu Roman Herzog despre salvarea evreilor
de cãtre soþul ei.          FOTO: REUTER

Vãduva lui Schindler, primitã de papã
Papa Ioan Paul al II-lea a
primit-o, într-o audienþã la
Vatican, pe Emilie Pelz-
Schindler, vãduva fabricantului

german Oskar Schindler care,
în timpul regimului nazist, a
salvat sute de evrei de la moarte.

Foto: DPA

Fig. 87. Indiferent câte persoane mai apar în cadru în afara celei
“eminente”, atunci când se realizeazã fotografia adecvatã, acestea nu
trebuie sã fie surprinse pe peliculã cu nici unul din gesturile rezervate
doar “iniþiaþilor”!
Sus: Am vãzut deja aceastã fotografie, publicatã în “Spiegel”, a lui Mark
McCormack, marele ºi foarte influentul impresar sportiv american (firma
sa, “IMG”, este lider internaþional, de tip monopolist, în branºã ºi are un
rulaj anual de cca. douã miliarde DM). Aici vrem, doar, sã mai demonstrãm,
încã o datã, cã redactorul de la “Spiegel”, Helmut Sorge, nu este, fãrã nici
o îndoialã, cel care poate arãta cu degetul în momentul decisiv...(“Der
Spiegel” nr. 27/1993).
Centru sus: ªi aceastã imagine am mai vãzut-o o datã, atunci însã nu am
atras, în mod special, atenþia asupra faptului cã tocmai arãtãtorul
domnului ministru, ºi nu al vreunuia din cei trei însoþitori ai sãi, mult
mai puþin influenþi, din domeniul educaþiei, a stârnit, într-un mod atât de
evident, interesul atât al fotoreporterei, cât ºi al redacþiei  ziarului
“Westdeutsche Allgemeine Zeitung” (29 martie 1995).
Centru jos: Pe ministrul federal al economiei germane l-am mai vãzut
deja în aceastã ipostazã, din care dominã parcã fotografia, deºi ea pare
uºor nemotivatã. Chiar dacã Hans Berger, ºeful sindicatului din indus-
tria minierã, care tocmai vorbeºte la microfon, face probabil ºi el parte -
precum cei mai mulþi funcþionari de vârf din sindicate - din clica
“ºtiutorilor”, aici este, în orice caz, doar vioara a doua, ca sã nu mai
vorbim de ortacii cu cãºti de protecþie pe cap care, în prezenþa unor
asemenea “mãrimi” ale lojii, nu ar putea fi, în nici un caz, fotografiaþi
gesticulând cu degetul (“HNA”, 27 ianuarie 1995)!
Jos: Preºedintele Germaniei, Roman Herzog, cu greu ar putea fi vãzut în

presa de anvergurã, altfel
decât gesticulând. Aici
este surprins într-un mo-
ment al unui inofensiv tur
prin târgul sãptãmânal
de la Stuttgart.
Compania, în sine destul
de distinsã  (primarul
general, Manfred
Rommel, în dreapta ºi
primul-ministru, Erwin
Teufel, în stânga), nu este
suficient de ilustrã
pentru a-l putea imita...
(“HNA”, 25 ian. 1995).

Fig. 88. O situaþie aparte
a fost cea a doamnei
Emilie Schindler. Uriaºa
campanie propagandis-
ticã pentru pseudo-
d o c u m e n t a r u l
magnatului evreu de la
Hollywood, Steven
Spielberg, documentar
pus, în totalitate, în
slujba “noii ordini
mondiale” a

francmasoneriei,
s-a folosit de
a c e a s t ã
doamnã în vârstã - care a trãit mai multe decenii neºtiutã de nimeni
undeva, în America de Sud - în pure scopuri de propagandã. Emilie
Schindler, apãrutã brusc ca din neant, a fost, pur ºi simplu, pasatã
încoace ºi încolo, probabil fãrã a pricepe nici ea cum de a câºtigat toate
aceste onoruri.
Probabil cã nu existã nici o fotografie din timpul “turneului” ei
european, regizat de partea evreiascã, pânã în cel mai mic detaliu, în
care ea însãºi sã fi fãcut vreun gest de insider (ºi dacã da, atunci
oricum doar întâmplãtor). Rolul de a realiza, pentru fotografi, asemenea
semnale - sau de a fi surprinºi, la timp, cu asemenea gesturi-semnal

spontane - le-a revenit din nou doar
adevãraþilor promotori ai “Noii Ordini
Mondiale” a francmasonilor. Cele douã
imagini caracteristice, pe care le prezentãm
aici, dovedesc acest lucru.
Sus: Fotoreporterul Agenþiei Internaþionale de
ªtiri Reuters, aflatã sub control evreiesc, a reuºit,
în ciuda împrejurãrilor nefavorabile, sã fixeze
pe peliculã arãtãtorul adevãratului “personaj
principal” (“Die Welt”, 30 martie 1995).
Stânga: Fotograful DPA (“Friedberger
Allgemeine”, 24 martie 1995) a reuºit
performanþa de a plasa arãtãtorul în centrul
fotografiei, e drept cã nu arãtãtorul
neînsemnatei vãduve Schindler, ci pe cel al
unuia din marii trãgãtori de sfori ºi, totodatã,
protagonist al campaniei pentru crearea unei
guvernãri mondiale anticreºtine. Imaginea se
completeazã bine cu cea de mai jos, publicatã -
fãrã comentariu - în “Osservatore Romano”
(14 iulie 1995)!
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6. Texte foto explicite
Acestea sunt relativ rare, dar cu

atât mai grãitoare ºi constituie unul din
cele mai puternice argumente în
favoarea semnificaþiei secrete de semnal
a fotografiilor!

Referirile explicite din texte sunt,
întotdeauna, astfel formulate, încât sã
atragã atenþia, în mod special, asupra
gestului-semnal fotografiat, fãrã a-i
dezvãlui însã “profanului” semnificaþia
acestuia. Ele au aºadar, pe lângã sensul
real, dar pe jumãtate mascat, ºi un sens
de suprafaþã, destinat abaterii atenþiei.

(Preºedintele fãrã pozã)

Un limbaj corporal foarte explicit: ºeful Partidului Popular Austriac (ÖVP), Wolfgang Schüssel,
îi întoarce spatele social-democratului Franz Vranitzky, în studioul TV.           Foto: REUTER

Cu degetul ridicat: ºeful PLO, Yasser
Arafat, în fâºia Gaza Roman Herzog se vrea popular

Acesta-i drumul.            Foto: DPA

Fig. 89. Exemple de referiri explicite la gestul-
semnal în textele care însoþesc fotografiile. În
cazul “mâinii la cravatã”, jurnaliºtii au dat o
mânã de ajutor atrãgând, în mod special,
atenþia asupra limbajului corporal al
politicianului strâns cu uºa de “fratele” ma-
son rival, în timpul unei confruntãri televizate
(“Die Welt”, 9 decembrie 1995). - Jos stânga:
o fotografie pe care deja o cunoaºtem, de data
aceasta însoþitã de textul explicativ original,
doar aparent lipsit de miez (“Bild”, 4 iulie
1994). - Jos dreapta: o mare impertinenþã,
tipicã însã pentru redacþia “iluminatã” a
sãptãmânalului “Die Zeit” (9 decembrie 1994):
aceea de a-l fotografia pe proaspãtul preºedinte
federal într-o posturã masonicã evidentã ºi de
a atrage atenþia “iniþiaþilor” asupra acesteia,
tocmai prin negarea ei în textul adiacent.

Fig. 90. ªi aceastã imagine denotã impertinenþã ºi este, totodatã, o
dovadã clarã cã “iniþiaþii”, care trag sforile în presã, cunosc prea
bine gândirea mecanicã obiºnuitã a publicului lor fidel ºi se folosesc
de ea pânã la sarcasm. Fotografia cancelarului federal - el însuºi,
probabil, de origine evreiascã – indicând, tuturor vasalilor din lojã,
ruta marºului cãtre “Noua ordine mondialã” anticreºtinã a Sionului,
a putut fi vãzutã, pe 27 aprilie 1996, în “Fuldaer Zeitung” (ºi, cu
siguranþã, nu numai acolo).

El este unul
de-ai noºtri!

ªi de asta
suntem mândri.

Fig. 91. Robert Murdoch, un mogul al mass-mediei, fotografiat
aici cu un inconfundabil gest meditativ-jucãuº cu arãtãtorul este,
dupã cetãþenie, australian. Ceea ce revista “Spiegel” (nr. 32/
1994) a trecut sub tãcere este descendenþa, respectiv religia
iudaicã a acestui domn. Titlul, cu litere aldine, conþinând
sintagma “Noua Ordine Mondialã”, le-a atras automat atenþia
tuturor “iniþiaþilor” asupra arãtãtorului - ºi acesta era ºi rostul
lui! Textul, doar aparent “critic”, din dreapta (care îl declarã pe
“super-editor” ca fiind “lipsit de scrupule”), a ºi reluat, de altfel,
parola în sintagma “Noua Ordine Mondialã Electronicã”!

Fig. 92. Aceastã fotografie, cu inconfundabila privire aruncatã, în mod voit,
pe deasupra ochelarilor, a ilustrat o broºurã publicitarã a Fundaþiei ger-
mane pentru protecþia monumentelor istorice trimisã, pe la mijlocul lui
septembrie, la numeroase adrese alese. În aparenþã, “mândria” fundaþiei
se îndrepta spre vechiul ei membru ºi, totodatã, întrucât era o personalitate
a televiziunii - punct de atracþie, Vicco von Bülow, alias “Loriot”. În realitate
însã, membrii Consiliului de conducere al fundaþiei, în mare parte membri
ai lojii, îºi exprimau, prin cuvintele “El este unul de-ai noºtri!”, mândria
faþã de “fratele” lor sperând, în acelaºi timp cã, astfel, îi vor stimula ºi pe
alþi “fraþi” sã facã donaþii cât mai generoase pentru fundaþia aflatã sub
control masonic.Loriot

Mogulul mass-mediei, Murdoch

Australianul Rupert
Murdoch ºi-a
construit propriul
imperiu mass-media,
al treilea din lume ca
mãrime, prin metode
dictatoriale. Super-
editorul, lipsit de
scrupule, se
considerã co-
creatorul unei noi
ordini mondiale
electronice.

Creatori ai Noii Ordini Mondiale             Pg. 124, 128
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7. Fotografii publicitare,
desene ºi caricaturi

În astfel de cazuri, nimic nu se lasã
în seama hazardului. Când e vorba de
reclame publicitare, afiºe electorale sau
coperþi de cãrþi (fig.94-100), se cugetã
chiar mult mai adânc ºi se cântãreºte cu
mai multã atenþie care fotografie ar face,

asupra privitorului, cea mai bunã, cea mai
frumoasã, cea mai favorabilã impresie. Dacã, totuºi,
“personalitãþile” care intrã în discuþie pentru gesturi-
semnal apar totuºi în reclame sau afiºe electorale,
cu o privire inesteticã în sus sau aruncatã pe
deasupra ochelarilor, ducând mâna la ochelari sau
fãcând gesturi indicatoare nemotivate (respectiv
dacã desenatorii ºi caricaturiºtii îi reprezintã cu o
astfel de gesticã ºi mimicã, fãrã un motiv evident),
aceasta se întâmplã din motive de cea mai mare
importanþã. Nouã deja ne este clar care pot fi aceste
motive.

Preºedintele israelian, Ezer Weizmann (stânga), îl întâmpinã la Ierusalim ºi îi aratã calea
Preºedintelui Germaniei Federale, Roman Herzog. Herzog a subliniat responsabilitatea
deosebitã a Germaniei faþã de Israel, dar a pledat, totodatã, împotriva tezei unei vini colective
a tuturor germanilor.                          Foto: DPA

Fig. 93. Referirile explicite în text pot fi foarte
diferite, dar îºi ating întotdeauna scopul. - Sus:
Textul explicativ al fotografiei (“Kölner Stadt-
Anzeiger”, 7 decembrie 1994), care se referã la
gestul mâinii - redat intenþionat, dupã cum
putem deduce din lãþimea acesteia - este
formulat mai mult decât ambiguu! Mesajul im-
plicit este, însã, cã un “insider” mai important,
evreu, i-a dat, unui alt “insider”, indicaþii
privitoare la ceea ce trebuia sã “sublinieze” în
discursurile cu ocazia vizitei  oficiale în Israel. -
Jos stânga: fotografia a fost fãcutã în februarie
1995, imediat dupã alegerea celor doi ca
purtãtori de cuvânt ai fracþiunii ecologiste
(“Bündnis 90/Die Grünen”); ea a fost apoi
scoasã din sertar ºapte luni mai târziu, cu o
anumitã ocazie (despre care vom discuta, mai
pe larg, mai târziu, în capitolul V) ºi prevãzutã
cu un text explicativ nou, potrivit evenimentului
(“Neue Ruhr-Zeitung”, 15 septembrie 1995).
Mesajul explicit era cã Joschka Fischer se
impusese în faþa lui  Kerstin Müller ºi orientase
partidul în direcþia doritã de el. Mesajul implicit
cãtre toþi “iniþiaþii” era cã Fischer luptase, cu
succes, nu pentru o cauzã particularã ci, mai
degrabã, în spiritul lojilor ºi al “Noii Ordini
Mondiale” spre care tind acestea. - Jos dreapta:
aici apare chiar ºi cuvântul “gest” (“Kölnische
Rundschau”, 13 august 1996). “Aceeaºi
intenþie” – adevãratul sens, care se ascunde,
literalmente, în spatele expresiei “acelaºi gest”
nu este, desigur, aspiraþia spre preºedinþia SUA,
ci atingerea, la scarã mondialã, a þelurilor
politice impuse de Sion...

Acelaºi gest, aceeaºi intenþie: atât Ross Perot (sus),
cât ºi Bob Dole cautã sã câºtige voturi în alegerile
pentru preºedinþia SUA.           Foto: AP/DPA

Fig. 94. “EURO - puternic ca marca”, afirmã o broºurã de
reclamã a Guvernului german pentru “Uniunea
economicã ºi monetarã europeanã”, distribuitã gratuit
în aprilie 1996. Broºura este foarte elaboratã ºi conþine
multe fotografii color. Doar patru dintre acestea
reprezintã câte un politician. Le redãm aici în mãrime
originalã în aranjamentul original, micºorate la scarã.
Cum se face cã lipseºte orice gest cu degetul, cu mâna,
cu ochelarii sau cu privirea? Oare aceastã Uniune
monetarã nu este o chestiune eminamente masonicã? Ba
da, este, fãrã nici o îndoialã, dar Guvernul Federal al
Germaniei nu a încredinþat realizarea acestei broºuri de
reclamã unei redacþii de ziar, ci unei agenþii  profesioniste
- Agenþia de Publicitate Gratzfeld, Wesseling. ªi aceasta
ºtie precis ce anume este necesar în campania intensã
de câºtigare a simpatiei pentru neagreatul EURO:
fotografii frumoase,  atrãgãtoare. Se pare cã, în opinia
acestor specialiºti ai reclamei, fotografiile cu arãtãtorul
în prim-plan nu pot fi considerate astfel!

Pe aici: Kerstin Müller ºi
Joschka Fischer.    Foto: DPA
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Fig. 96. Iatã ºi supracoperta biografiei lui S.G.Warburg,
mare bancher evreu, asociat al lui Rotschild, scrisã de
politicianul ºi bancherul Jacques Attali (ediþia germanã
1986). ªi aici, gestul demonstrativ al arãtãtorului le
dezvãluie tuturor “fraþilor”, printre altele cã,
din pãcate, ceea ce ar fi fost mai interesant nu a putut fi
spus în carte...

Fig. 95. Aceasta este supracoperta, puþin micºoratã ºi uºor tãiatã în
partea de jos, a autobiografiei lui Bernard Baruch - magnat financiar
evreu, membru al faimoasei organizaþii masonice, “B’nai B’rith”, ºi
foarte influent “consilier” al mai multor preºedinþi ai Statelor Unite
– apãrutã, în 1957, la New York la Henry Holt & Company (“Baruch
- My Own Story”).  Baruch le sugereazã “fraþilor”, prin “privirea”
foarte clarã pe deasupra ochelarilor ºi în sus, cã adevãrata sa poveste
poate fi gãsitã, eventual, printre rânduri.

(Viaþa unui mare bancher)

Fig. 97_1. Primarul Den Haag-ului, Ed van
Thijn (stânga), îi face o surprizã rabinului
comunitãþii evreieºti din Den Haag
Awraham Soetendorp, cu o biografie pe
care, prietenii lui Soetendorp au scos-o,
în mare secret, cu ocazia celei de a 50-a
zile de naºtere a acestuia. Supracoperta
cãrþii este dominatã de o fotografie a lui
Soetendorp cu mâna la ochelari (“De
Telegraaf”, 17 februarie 1993).

Fig.97_2. Imaginile din figurã - decupate din cataloage, respectiv reclame - vorbesc de
la sine.

Kurt Biedenkopf -
Unitate ºi înnoire

   Germania, dupã
schimbarea din Europa,
320 pag., leg., 38DM
(numãr de comandã
460.005)
   Profesor ºi prim-
ministru al Saxoniei
considerat, în CDU, ca
om cu o gândire mereu
contradictorie (ºi nu
întotdeauna preþuit pen-
tru asta), Biedenkopf îºi
expune ideile privitoare la
situaþia Germaniei.

Kurt H. Biedenkopf -
Unitate ºi înnoire

Germania dupã
schimbarea din Europa

Viktor E. Frankl
...cu toate acestea,
un DA vieþii
Un psiholog trãieºte
viaþa de lagãr
200 pagini,
leg., 19.80DM
  Relatarea concretã ºi
autenticã a realitãþii din lagãrul de
concentrare, aparþinând psihiatrului
de renume mondial, Viktor E. Frankl,
imediat dupã eliberarea sa din KZ.
Frankl prezintã, fãrã urã sau
prejudecãþi, situaþia trãitã de el
însuºi. O capodoperã a observaþiei
psihologice care, de mai mulþi
ani, face parte din lecturile
obligatorii la colegiile din
Statele Unite, unde a ajuns
la a 50-a ediþie ºi s-a vândut
în peste 2 milioane de exemplare.

Viktor E.Frankl
...cu toate acestea,

un DA vieþii
Un psiholog

trãieºte viaþa
de lagãr
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Fig. 98 Cu greu ar putea fi depãºitã impertinenþa acestui anunþ, publicat de “Dresdner Bank”, în magazinul “Focus” (nr. 31/1995).
Toþi cei opt “colaboratori” anonimi emit semnale masonice. În rândul de sus (de la stânga la dreapta): degetul la bãrbie, acelaºi plus
mâna la ochelari, piramida ºi degetul la bãrbie. Rândul de jos: arãtãtorul pe obraz, pumnul, iarãºi arãtãtorul pe obraz ºi din nou
pumnul. Remarcabil este, însã, textul. Pornind de la convingerea (din pãcate justificatã) cã publicul imbecilizat, care nu poate
suferi “teoriile” despre conspiraþii, oricum nu pricepe nimic, textul este redactat aproape în clar: “Cuvântul potrivit, gestul
potrivit (!) la locul potrivit (!!) pot deschide uºi (!!!).” Aceste cuvinte se referã fãrã îndoialã la cele opt gesturi-semnal masonice ºi
sunt o invitaþie deschisã adresatã tuturor “iniþiaþilor” la “afacerism” bazat pe “încredere”, a se înþelege “pe spiritul lojii”.

Comorile pe care le strâng colaboratorii noºtri în Europa
de Est nu pot fi estimate în nici o monedã.

În secolul trecut, mulþi s-au
îndreptat cãtre Vest pentru a-ºi
gãsi norocul. Astãzi, mai degrabã
Estul oferã
ºanse noi.
Pentru a profita
de ele e nevoie,
mai ales, de
ceva experienþã, iar aceasta este
acumulatã, de cãtre colaboratorii
noºtri, la faþa locului, de peste
douãzeci de ani.

În 1973, cu mult timp înainte
de Glasnost ºi de Perestroika,
“Dresdner Bank” a fost primul
institut financiar din vest care a

deschis un birou la Moscova. La
Kiev, Riga, St. Petersburg ºi
Almati, colaboratorii noºtri au

pãtruns în regiuni în care aproape
nici un bancher din vest nu
lucrase înainte. Putem fi gãsiþi
atât la Praga ºi Budapesta, cât ºi
la Varºovia sau Minsk. Ne
pregãtim pentru deschiderea
unor reprezentanþe la Sofia,
Bratislava ºi Ekaterinburg.

Asemenea Vestului de atunci,
Estul cere acum o flexibilitate
deosebitã.

Colaboratorii noºtri se
confruntã acolo, deseori, cu situaþii
neobiºnuite, chiar ºi în viaþa
particularã. Dar, cine vrea sã facã
afaceri în þãri strãine, trebuie sã
înþeleagã mentalitatea oamenilor

de acolo. Cuvântul potrivit ºi gestul
potrivit la locul potrivit pot deschide
multe uºi. Pe parcursul a numeroase

s e m i n a r i i ,
colaboratorii noºtri
din aceste þãri pun
la dispoziþia celor
care întemeiazã ºi

conduc firme know-how-ul necesar,
apoi împãrtãºesc experienþa
acumulatã colegilor de acasã, iar din
aceastã comoarã noi vã dãruim, cu
plãcere, ºi dumneavoastrã. Veniþi sã
vorbiþi cu noi!

Ministrul Clement
vine la emisiunea
“Întâlnire cu
mediile”

Dresdener Bank

Fig. 99. Sus dreapta: Ministrul economiei
din Renania de Nord-Westfalia, Wolfgang
Clement, ºtie foarte bine cum trebuie sã
arate o fotografie ºi îi place sã-i aparã
portrete impecabile în presã (aici
“Kölnische Rundschau”, 31 mai 1996),
atunci când nu se întâmplã ceva
semnificativ legat de lojã (vezi textul
explicativ!).
Sus stânga: Când a trebuit, însã, sã lupte,
în campania electoralã, pentru alegerile din
Landtag în 1994, a considerat lãsând
estetica la o parte, cã este mai indicat
sã-ºi ofere serviciile magnaþilor
economici în slujba lojii, privind
“ºtiutor” pe deasupra ochelarilor.
Sloganul “Bonn-ul are prieteni
puternici”, care apare chiar deasupra
capului lui Clement, este foarte
semnificativ (fotografie particularã din
primãvara lui 1994).
Jos dreapta : În vara lui 1996 au fost alegeri
ºi în Cehia. Primul ministru al þãrii, Vaclav
Klaus, evreu de origine, a încercat sã
câºtige favorurile electoratului apãrând, cu
acest gest-semnal dublu (mâna la ochelari
plus privire pe deasupra ochelarilor),
pentru a spulbera orice dubiu, pe panouri
electorale uriaºe (fotografie particularã).
Mesajul a fost înþeles, desigur, de
“cunoscãtori”: Domnul Klaus se supune, ca ºef al guvernului, întru totul strategiei miºcãrii
sioniste “O unicã lume” ºi îºi aduce aportul în mãsura în care poate. Toþi “fraþii” ºtiu,
aºadar, cu cine au de-a face ºi îi pot oferi liniºtiþi sprijinul, lui ºi politicii “sale”, atât
înainte de alegeri, cât ºi dupã. Este inutil sã mai precizãm cã nimeni nu ar pleca la
“vânãtoare de voturi” cu un astfel de gest nãtâng, fãrã sã aibã un motiv puternic.
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Fig. 100. Publicaþiile cercurilor “Big Business” ºi ale marii finanþe
îºi permit din când în când “gluma” de a “caricaturiza”
personalitãþi politice sau din economie, strecurând cu aceastã
ocazie unul sau mai multe gesturi-semnal secrete. Aici, de pildã,
aceste gesturi - necomentate cu nici un cuvânt - sunt introduse
aºadar în imagine conºtient, adicã premeditat ºi voit. Aºa se
prezintã tuturor “fraþilor”, sub ochii publicului neinformat, figuri
importante ale conjuraþiei “One-World” în calitatea lor de con-
juraþi. - Sus stânga: top-managerul Kajo Neukirchen, cu “privirea”,
gestul mâinii ºi al arãtãtorului, caricaturizat în “WirtschaftsWoche”
(18 aprilie 1996). Sus dreapta: Aºa îl vede caricaturistul Lurie de
la magazinul “Time” din SUA pe ºeful statului filipinez, Fidel
Ramos. - Jos: timbru special austriac cu ºtampilã de primã zi,
conceput de profesorul Otto Stefferl, emis în 1994 cu ocazia
centenarului naºterii lui Richard Coudenhove-Kalergi, mason cu
cel puþin gradul 18. Deoarece artistul l-a dotat pe Coudenhove pe
ºtampilã cu o “privire” inconfundabilã, se pot trage concluzii
privitoare ºi la apartenenþa lui Stefferl însuºi la lojã.

8. Execuþii speciale
Acestea se fac fie în timpul unor “discuþii redacþionale”

speciale cu diverse personalitãþi proeminente, fie - invers -
în timpul vizitelor oamenilor de presã la biroul sau reºedinþa
particularã a respectivilor. De cele mai multe ori e prezent ºi
un fotoreporter, care face mai multe fotografii ale
intervievatului, care mai târziu vor fi publicate împreunã cu
convorbirea.

Deoarece pentru fotografii de genul acesta poziþia,
gestica ºi mimica respectivului pot fi pregãtite în toatã liniºtea,
cu atât mai mult cu cât de cele mai multe ori “fraþii” sunt
între ei, martorii “profani” ai aranjamentului verbal care pre-
cede fotografierea fiind astfel excluºi, nici nu poate fi vorba
de întâmplare sau joacã! Execuþiile speciale se recunosc
dupã contextul în care apar; în cele ce urmeazã vom analiza
în amãnunt câteva exemple (fig.101-104).

Fig. 101. Aceste patru fotografii ale
istoricului literar de stânga, evreu, Hans
Mayer, au fost fãcute în cadrul unei ample
discuþii cu redactorii de la “Spiegel” ºi au
fost publicate împreunã cu interviul de mai
multe pagini în nr. 28/1993 (pag. 166 ºi
urmãt.) al revistei. În nici una din fotografiile
documentate aici, nu în mãrime originalã,
dar în format original, gesturile masonice nu
lipsesc; pentru ca în fotografia din stânga sus
“piramida” sã încapã cel puþin parþial,
marginea de sus a trebuit sã fie plasatã chiar
deasupra cheliei domnului Mayer.

FOCUS: Partidul liberal (FDP) din
Renania de Nord-Westfalia ar forma
cu cea mai mare plãcere o coaliþie cu
social-democraþii (SPD). În uniune în
schimb, FDP vrea alãturi de creºtini-

Aºadar, aceasta nu este o cale
de a crea locuri de muncã.
FOCUS: Atunci spuneþi-ne cinci
reþete mai bune împotriva
ºomajului în masã.
Dreßler: Guvernul federal a
nãpãstuit cercetare ºi
dezvoltarea, împotriva pãrerii
unanime a experþilor. Noi trebuie
sã schimbãm acum totul. Pânã
vor prinde inovaþiile, trebuie sã
resuscitãm vechea politicã a
pieþei muncii.
FOCUS: Dar cum?
Dreßler: Mai întâi: sã depãºim
bariera mentalã care ne
împiedicã sã împãrþim munca
pe mai mulþi umeri. Anul trecut
am înregistrat 1,7 miliarde de
ore suplimentare, ceea ce
înseamnã teoretic peste un
milion de locuri de muncã.
Practic sunt cel puþin 500.000.
Legislatorul nu trebuie decât sã
reducã timpul de muncã de la
60 de ore - maximumul admis -
la 40 de ore.
În al doilea rând: cu trei ani în
urmã am avut douã milioane de
oameni . . .

“RIVALUL ROªU” AL LUI BLÜM
În vârstã de 53 de ani, el este
vicepreºedinte al fracþiunii SPD
în Bundestag ºi reprezintã aripa
muncitoreascã. În cazul unei
victorii SPD îl va înlocui pe Blüm
din funcþia de ministru social.

democraþi (CDU). Ce trebuie sã credem
despre un astfel de partid?

RAU: Ãºtia (!) suferã de o poftã neostoitã
de guvernare. Au dovedit-o întotdeauna. În
Renania de Nord-Westfalia ar trebui sã avem
un guvern care sã stabileascã raporturi clare.
Iar eu caut aici într-adevãr mai mulþi
alegãtori, dar nu ºi o coaliþie. Dar: în ciuda
numeroaselor eºecuri, FDP tot ar mai putea
intra în Bundestag. Ce e drept, nu la fel de
puternic ca pe vremuri, când era încã un
adevãrat partid liberal.

FOCUS: În SPD-ul din Renania de Nord-
Westfalia au existat disensiuni din cauza
sloganului “Aºteaptã cu bucurie
schimbarea”. Au dispãrut între timp
tensiunile dintre Baracke ºi SPD-ul landului,
cauzate de strategiile diferite?

RAU: Complet. Avem o colaborare foarte
strânsã. Un partid de opoziþie la Bonn nu
poate...

...Ce spuneþi?
Dreßler : Prietenul meu Norbert
Blüm argumenteazã necinstit ºi
neconform cu pãrerea majori-
tarã a partidului sãu. A devenit
un adevãrat oportunist.
Înainte lãuda mereu pensio-
narea anticipatã, ºi de ea avem
într-adevãr nevoie. Cu toate
aceste reþete, în patru ani
ºomajul ar putea fi redus la
jumãtate. Nu e o utopie.

“Norbert Blüm nu
argumenteazã

cinstit. A devenit
un adevãrat
oportunist.”

Foto:  L. Chaperon/Lasa/Focus-Magazin

HENNING KRUMERY/ULRICH REITZ

FOCUS  40/1994

Fig. 102. Magazinul de ºtiri “Focus” publicã
regulat la rubrica “Interviu” o fotografie spe-
cial fãcutã a personajului intervievat - even-
tual cu un gest-semnal univoc. Chiar
explicaþia foto culeasã cu litere mici o
dovedeºte! Ambele interviuri cu fotografie
specialã au apãrut în numãrul 40/1994. Sus:
primul ministru al Renaniei de Nord-
Westfalia, Johannes Rau. Jos: Rudolf Dreßler,
expertul SPD în probleme sociale.
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Fig. 103. Un interviu
luat de ziarul “Bild”
preºedintelui SPD, Os-
car Lafontaine, care,
conform textului
explicativ al uneia din
fotografii, a vizitat în
acest scop redacþia
ziarului. Ambele
fotografii au fost fãcute
(conform explicaþiei
foto de sus) de Michael
Ebner. Aºa se explicã
de ce numele acestuia
nu apare sub fotografia
micã de jos, printre
numele celorlalþi
redactori. Aºadar, acest
fotograf a fãcut
remarcabila fotografie
de sus, cu arãtãtorul, în
redacþie, probabil chiar
dupã o “înþelegere”
prealabilã! - Mesajul
textual aferent gestului
a fost conceput ca titlu
tipãrit cu aldine: dacã
mâine sau poimâine
Lafontaine ar deveni
cancelar, ar face,
într-o loialitate maso-
nicã perfectã, aceeaºi
politicã “One World”
ca ºi Helmut Kohl, care
ºi el apare permanent
cu degetul ridicat.

D a c ã a º f i  a s t ãz i
c a n c e l a r . . .

Interviu în “Bild” cu preºedintele
SPD, Oskar Lafontaine

Bild: Domnule Lafontaine,
creºterea numãrului de ºomeri
este dramaticã. Economia de
piaþã a eºuat?
Lafontaine: Politica guvernului
federal a eºuat. Vedem astãzi cã
ºomajul a atins dimensiuni demne
de Republica de la Weimar. Cã
aceasta nu a dus încã la o situaþie
similarã se datoreazã doar
sistemelor de asigurare socialã.
De aceea, fiecare din cei care
vor astãzi sã scurteze prestaþiile
sociale cu maºina de tuns iarba
trebuie sã ºtie ce face.
Bild: SPD nici nu a fost prezentã
ieri la întâlnirea cu cancelarul
pe tema ºomajului...
Lafontaine: Cele mai multe legi
trebuie sã obþinã majoritatea în
Bundestag. Din aceastã cauzã
este de neînþeles cã guvernul nu
a acceptat oferta noastrã de
discuþii pe tema pactului
ocupaþional.
Bild: Ce aþi face dumneavoastrã,
dacã aþi fi cancelar, pentru a
scãpa de ºomaj?
Lafontaine: Politica trebuie sã-i
dea economiei noi impulsuri
pentru a investi ºi a crea noi locuri
de muncã.
1. Avem iarãºi nevoie de acorduri
privitoare la cursuri de schimb fixe.
Fiindcã din cauza haosului care
domneºte pe piaþa valutarã
europeanã, Germania pierde
milioane. Nu are sens sã se
vorbeascã numai despre Uniunea
economicã europeanã. Mai bine
ar fi sã se stabilizeze imediat
cursurile de schimb.
2. Politica salarialã trebuie sã fie
subordonatã productivitãþii.
Aceasta este o necesitate
economicã. Pentru cã convenþiile
tarifare situate deasupra creºterii

productivitãþii sunt la fel de
dãunãtoare ca ºi cele situate mult
sub nivelul acesteia.
3. Timpul de lucru trebuie scurtat
în continuare - ºi anume pe toate
planurile. În acest scop, trebuie
sã încurajãm munca în part-time
ºi sã desfiinþãm orele
suplimentare.
Bild: Toate acestea sunt soluþii
de lungã duratã. Ce se poate
face imediat?
Lafontaine: Pe termen scurt ajutã
doar o scãdere palpabilã a
cheltuielilor salariale auxiliare,
pentru ca întreprinderile sã
angajeze iarãºi oameni. Asta
spune ºi guvernul federal. Dar în
realitate cotele pentru asigurãrile
de sãnãtate, pentru pensii ºi
tratamente cresc în continuare.
Noi vrem ca recalificarea ºi
perfecþionarea profesionalã sã nu
mai fie plãtite din fondurile de
asigurãri de ºomaj, ci din
impozite. ªi pe aceastã cale pot
fi scãzute cotele de asigurare.
Bild: Pe de altã parte, în aceastã
situaþie trebuie crescute
impozitele...

Lafontaine: Primul pas trebuie sã
fie scãderea cheltuielilor salariale
auxiliare. Odatã cu crearea unor
noi locuri de muncã vor intra mai
mulþi bani în case.
Bild: Aºadar nu va creºte TVA-ul?
Lafontaine: Nu. Asta ar fi o otravã
în conjunctura datã.
Bild: Uniunea CDU/CSU vrea sã
reducã subvenþia de solidaritate
începând cu 1998, FDP deja din
1997. Când credeþi cã s-ar putea
începe cu reducerea debitului?
Lafontaine: Nu ne este permis sã

ne pãcãlim nici pe noi înºine, ºi
nici pe cetãþeni. Taxa de
solidaritate poate fi redusã numai
în mãsura în care se dezvoltã
zonele din est.
Bild: Sistemul nostru de pensii
mai este sigur pentru o perioadã
mai lungã?
Lafontaine : Trebuie sã
recunoaºtem cã fãrã combaterea
eficientã a ºomajului nici finanþele
statului, nici casele de asigurãri
sociale nu pot fi asanate.
Siguranþa pensiilor este legatã
direct de situaþia de pe piaþa
muncii. Dacã nu reuºim sã
stopãm creºterea ºomajului ºi
apoi sã-l reducem, toate celelalte
mãsuri vor rãmâne încercãri
disperate de salvare care nu vor
da roade.
Bild: Mai poate fi respectat
termenul pentru introducerea
monedei unice europene în 1999?
Lafontaine : Noi trebuie sã
configurãm Uniunea monetarã
astfel, încât în toate statele
membre ºomajul sã scadã ºi sã
se creeze noi locuri de muncã.
Nu e de nici un folos sã þinem cu
dinþii de acest termen.

Oskar Lafontaine, 52 de ani: din 1985 prim ministru al landului Saar, în 1990
candidat al SPD la funcþia de cancelar; în noiembrie trecut i-a urmat lui
Rudolf Scharping la conducerea partidului.                      Foto: Michael Ebner

ªeful SPD, Oskar Lafontaine, în vizitã la redacþia ziarului
“Bild” de la Bonn: împreunã cu redactorii “Bild” Einar Koch,
Rolf Kleine ºi Kai Diekmann (de la stânga la dreapta).

Fig. 104.  Un interviu al
p u b l i c a þ i e i
“WirtschaftsWoche” ºi
Herbert Mai, preºedintele
ÖTV, ilustratã printr-o
fotografie lipsitã de orice
ambiguitate, despre care
nu se poate afirma cu
toatã certitudinea (doar
dacã s-ar ºti sau s-ar
putea dovedi cã
fotograful Andy Ridder,
al cãrui nume apare scris
foarte mic în partea
inferioarã a marginii din
dreapta a fotografiei, face
parte din redacþia
Magazinului), dar cu o
probabilitate foarte mare
cã a fost fãcutã cu ocazia
acestui interviu. -
Domnul preºedinte de
sindicat le semnalizeazã
“iniþiaþilor” din tabãra
întreprinzãtorilor cã, pe
baze “frãþeºti” se poate
trata cu el în spatele
culiselor ºi cã vorbele lui
uneori dure, chiar
ameninþãtoare sunt
rostite doar pentru pro-
pria clientelã, aºadar
efecte de teatru pentru
publicul “profan”.

Economie  +  Pol i t ic ã +  Servic iu  publ ic

“Neliniºte ºi teamã”
Herbert Mai, preºedintele sindicatului din sectorul Lucrãri publice, transport ºi circulaþie (ÖTV),
despre negocierile salariale, politica de austeritate a Bonn-ului ºi contractul colectiv de muncã

Pentru liderul sindical în vârstã de 48 de
ani, încep joia aceasta negocierile salariale
din serviciul public. Sindicatul cere o
creºtere a venitului de 4,5 procente,
patronii insistã pentru douã runde cu cotã
de creºtere zero. Herbert Mai, de
aproximativ un an ºef al ÖTV, trebuie sã
arate profil în aceastã rundã de negocieri:
la congresul sindical al ÖTV de la sfârºitul
lui septembrie se aºteaptã la o realegere.

Domnule Mai, la ultima ºedinþã la
Cancelarie aþi fost nevoit sã ascultaþi o
sumedenie de lucruri mai puþin plãcute:
Pachetul de economii al guvernului
federal va reduce mai ales avantajele
sociale pentru angajaþi. De ce mai staþi,
ca sindicalist, cu ei la masã?
Mai: Ne-am spus pãrerea foarte clar. Dar
acesta nu este un motiv sã declari o astfel
de rundã de la bun început drept eºuatã.
Nici în problema pensionãrii anticipate nu
am cãzut de acord de la început, dar pânã
la urmã am gãsit un compromis acceptabil
pentru toate pãrþile.
ªi acum?
Mai: Dacã de data aceasta nu vom gãsi
nici un punct de plecare pentru o soluþie, va
trebui sã acþioneze fiecare dupã legile sale.
Dacã guvernul este de pãrere cã trebuie sã
reglementeze prin intermediul parlamentului
chestiuni cum ar fi regimul de platã în

continuare a salariului în caz de boalã, atunci
vom gãsi un rãspuns ºi la asta.
Dacã guvernul va limita plata salariilor
în cazurile menþionate, ÖTV s-ar gãsi în
situaþia ca la actuala rundã de negocieri
sã refuze un accept în numele
salariaþilor. Se va ajunge la scandal?
Mai: Un contract salarial nou are nevoie
de douã semnãturi. A noastrã nu va fi
niciodatã pusã sub un contract care vrea
sã modifice regimul de platã în continuare
a salariului. Aceasta este una din foarte
puþinele poziþii care pentru mine nici mãcar
nu sunt negociabile.
Dar cele douã runde-zero pentru lucrãrile
publice sunt negociabile pentru
dumneavoastrã?
Mai: Nu. Nici pentru asta nu este nevoie
sã ne aºezãm la o masã comunã. Dacã
întreprinzãtorii din sectorul public vor
într-adevãr aºa ceva, ei anuleazã consensul
social care a marcat aceastã republicã
începând cu 1949.
De ce refuzaþi ceea ce în economia
privatã se practicã de multã vreme:
renunþarea la salariu în schimbul
garantãrii locului de muncã?
Mai: În trecut am avut mereu contracte
salariale moderate, situate sub nivelul celor
din alte branºe. Anul trecut ne-am înþeles
la 3,2 procente, cu o perioadã de tranziþie
de o lunã, în timp ce alþii au...

(o modificare a regimului de platã)
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Fig. 105. Încã patru
exemple. - Sus stânga:
conform explicaþiei foto, o
producþie proprie a revistei
“Focus” cu ocazia unui
interviu scurt. - Sus
dreapta: conform textului,
fotografia a fost fãcutã în
redacþia revistei “Berliner
Wochenblatt” (29
decembrie 1994). - Jos
stânga: Wisse Dekker, la
vremea aceea preºedinte
interimar al Consiliului de
conducere al concernului
Philips, într-o discuþie la
redacþia revistei “De
Telegraaf” din Amsterdam
(27 februarie 1993), cu
care cotidianul a umplut o
paginã întreagã. - Jos
dreapta: un semnal, fãrã
nici o îndoialã, “aranjat”
dinainte de fotograful de la
“Focus” (vezi textul
însoþitor tipãrit cu litere de-
o ºchioapã!) cu regizorul
unor filme de scandal, ca
de exemplu “Das
Gespenst” (Stafia).

 sã se apere. “La nevoie, voi cere ridicarea
imunitãþii mele ºi voi sesiza eu însumi
instanþa, pentru a risipi toate bãnuielile.
Ca simplu deputat, mã pot apãra în cu
totul alt mod”, a subliniat creºtin-
democratul.

Herbert Goliasch nu îºi motivase
surprinzãtoarea retragere din funcþie.
Vicepreºedintele landului, Volker
Schimpff, membru CDU, e convins cã a
fost vorba de o intrigã în rândurile
propriului partid.

Ar fi posibil, însã, ca Herbert Goliasch
sã fie doar victima unei confuzii: guvernul
federal deþine un dosar al unui agent KGB,
al cãrui nume conspirativ este aproape
identic cu numele de familie al saxonului.

Eberhard Diepgen, invitat la micul dejun în
redacþie: “Fuziunea este o necesitate pentru
noi, deoarece nici Berlinul, nici Brandenburgul
nu pot fi, de sine stãtãtoare, competitive.”

La scris, “întot-
deauna un tip

îndrãzneþ”: Herbert
Achternbusch, 57 ani

globe, DPA, P. Granser/Aspect/Focus-Magazin

Foto: O. Sternberg, G. Meros/Focus-Magazin

De PETER SCHMALZ
Singapore - A fost vicepremier ºi

ministru de finanþe. Pentru Lee Kwan
Yew, întemeietorul Singapore-ului
modern, Goh Keng Swee a fost cel
mai important tovarãº de drum, iar
“Straits Times” îl considerã încã un
“guru al economiei în independentul
Singapore”. Astãzi, în vârstã de 73
de ani, cel care a trecut, în urmã cu
10 ani, de la politicã la economia
privatã, se bucurã de un succes
vizibil. “Sunt mândru de Singapore”,
mãrturiseºte deschis în interviul
acordat ziarului “Die Welt”.

Cu 30 de ani în urmã, când oraºul-
insulã s-a desprins de Malaezia, “am
fost nevoiþi sã ne purtãm singuri de
grijã ºi am avut o singurã ºansã: sã
dezvoltãm economia de export.”
Mica þarã tropicalã s-a strãduit sã
câºtige favorurile concernelor
multinaþionale, mai ales ale celor din
industria electronicã. Goh a afirmat:
“Am fost primii, din aceastã zonã,
care le-au deschis porþile.” Dar abia

revoluþionarii culturali ai lui Mao au
determinat recunoaºterea Singapore-
ului. Toþi cei care voiau sã se
fereascã de riscuri, preferau sã
investeascã, mai degrabã în
Singapore, decât în Coreea de Sud,
Hong-Kong sau Taiwan, vecinii
Chinei. Cu proprii comuniºti, Lee ºi
Goh, ambii reprezentanþi ai aripii
moderate a People’s Action Party
(PAP), pe atunci de stânga, s-au
purtat fãrã prea multã delicateþe,
dupã sfaturile lui Albert Winsemius,
renumit economist olandez.
Conducãtorul unei comisii ONU, care
avea misiunea de a sprijini statul
Singapore pe drumul sãu cãtre
economia de piaþã, a dat urmãtorul
sfat fãrã echivoc: “Eliberaþi-vã de
comuniºti. Cum o veþi face, nu mã
intereseazã pe mine, ca om de
ºtiinþã, dar aruncaþi-i din guvern, din sindicate,
faceþi-i sã disparã de pe strãzi.” Acest sfat
mai are ecou ºi astãzi.

Goh îºi aminteºte, cu un zâmbet mucalit:

Matthias Rößler, 38 ani, preºedintele CDU din
Saxonia, despre democraþia
interparlamentarã.

SPIEGEL: Sunteþi co-fondator al
“Forumului 2000” al creºtin-democraþilor
din Saxonia care, în afarã de teze
programatice, vrea sã publice ºi toate
documentele discuþiilor interne de partid,
inclusiv critica vehementã venitã de la vârful
partidului condus de Kurt Biedenkopf. Ce
efect urmãriþi?

Rößler: Vrem sã dezvãluim câte ceva din
culisele politicii. Biedenkopf, în perioada în
care a fost secretar general al CDU, a
încurajat, întotdeauna, discuþiile ºi
cunoaºte, din proprie experienþã, soarta
unor încãpãþânaþi. De aceea, va profita de
forþa inovatoare a grupei noastre.

SPIEGEL: Biedenkopf a pornit, el însuºi, o
dezbatere pe tema valorilor fundamentale în politicã.
La ce foloseºte o întreprindere concurentã?

Rößler: Cine vrea sã înnoiascã din interior o
formaþiune rigidizatã ca Partidul Creºtin-
Democrat (CDU), trebuie sã mobilizeze multe
forþe în partid. De aceea, noi nu ne
considerãm o concurenþã, ci o completare.
Facem, la Dresda, ceea ce face Biedenkopf
la Bonn.

SPIEGEL: Ce recomandaþi, partidului
dumneavoastrã, pentru a sparge aceste
structuri închistate?

Rößler: Ne trebuie, de exemplu, alegerea
deputaþilor pe toate planurile, o deschidere
largã pentru cetãþenii angajaþi care nu au
carnet de partid, limitarea funcþiilor legisla-
tive la trei perioade electorale ºi declararea
publicã a tuturor veniturilor mandatarilor.
Acela care vrea, în spiritul asigurãrii stabilitãþii
Germaniei ca þarã, sã reducã activele ºi sã
spargã anumite structuri, trebuie sã înceapã
cu el însuºi.

Partide

Formaþiune rigidizatã

Rößler

Fig. 106. Sus: Un gest-
semnal prins, mai mult
ca sigur, în timpul
interviului la “Spiegel”
(nr. 29/1993). - Jos:
Redactorul, care (a se
vedea coloana din
stânga) s-a deplasat la
Singapore pentru
interviu, a fãcut, con-
form explicaþiei foto, ºi
fotografia (“Die Welt”,
15 martie 1995)!

Goh Keng Swee este considerat un “guru economic”
în oraºul-stat Singapore.   Foto. SCHMALZ

Herbert Goliasch
se considerã victima
unei intrigi

FOCUS, nr. 38/1994

“Strãinii cãutau stabilitate. Prin asta i-am
încurajat sã vinã la noi.” Astãzi, China con-
stituie noua provocare pentru ei. “Nu concu...

FORUMGERMANIA
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9. Contraproba
Aceasta constã în a ne

interesa, mai îndeaproape, în ce
ilustre cercuri (masonice) pot fi
întâlnite, de fapt, diversele persoane
care aratã cu degetul, îºi înalþã
privirea sau îºi duc mâna la ochelari.
Recunoaºtem cã se pot ivi
dificultãþi, deoarece societãþile se-
crete, de obicei, nu îºi lasã la vedere
listele membrilor lor. Cu toate
acestea, contraproba este posibilã
în multe situaþii - ºi surprinzãtor de
concludentã! Voi prezenta, în
continuare, doar o selecþie din
documentaþia strânsã de mine.

Îl avem mai întâi pe Kurt
Biedenkopf, ales încã din 1990 prim-ministru al noului land federal, Saxonia, din partea creºtini democraþilor (CDU).
Înainte fusese, pentru scurt timp, secretar general al CDU, lider al opoziþiei CDU în Renania de Nord-Westfalia ºi
profesor universitar. Era numit mereu “ideologul” partidului sãu. În realitate nu face, nici acum, altceva decât sã þinã
cont de ceea ce Francmasoneria ºi loja au gândit deja pentru el, ca ºi pentru alþii!

L-am vãzut deja, pe acest domn, într-o serie de fotografii-semnal. În fig.107 ºi 108 vã mai oferim câteva exemple.
Apariþia lor în presã, cu o frecvenþã ieºitã din comun, are o cauzã mai adâncã: Biedenkopf nu este, câtuºi de puþin, doar
un simplu prim-ministru cumsecade sau
membru de duzinã al lojii, el este un top-insider
al strategiei “Noua Ordine Mondialã”!

Probabil ultima ºi, în orice caz, una din
cele mai importante cãrþi scrise în scopul
pregãtirii psihologice pentru momentul, nu
foarte îndepãrtat, al instalãrii guvernului
mondial, a apãrut în 1995 la Oxford Univer-
sity Press din New York cu titlul “Our Global
Neighborhood” (“Vecinãtatea noastrã
globalã”). Ea a fost publicatã ca “raport” oficial
al unui club iudeo-mason de ideologi, înfiinþat
în 1992, care poartã pomposul nume “The
Commission on Global Governance”
(“Comisia pentru dominaþie universalã”). Deºi
cei 29 de distinºi membri ai acestui grup
internaþional încearcã sã se distanþeze de
echivalenþa dintre “Global Governance” ºi
“Global Government” (a se vedea, spre
exemplu, XVI/4), diferenþierea semanticã în
limba englezã este la fel de absurdã ca ºi
afirmaþia cã, în traducere, am înþelege, prin
“dominaþie mondialã”, altceva decât prin
“guvernare mondialã/guvern mondial”...

Singurul membru german al acestei
comisii, create în spiritul acelei “Noii Ordini
Mondiale” (ºi, prin urmare, co-autor al acelui
“raport”, prin care se solicitã un guvern
mondial) este Kurt Biedenkopf! În plus,
Biedenkopf a fost, cel puþin pânã în 1994,
membru al semi-secretului for de elitã al
guvernului mondial deja existent în umbrã,
“Comisia Trilateralã” (Robert Gaylon Ross Sr.,
“Who’s Who of the Elite...”, Spicewood/Texas
1995, pag.22) ºi a participat, în 1992, chiar
ºi la ultra-secreta întâlnire a clanului
Bilderberger, în localitatea francezã Evian-les-
Bains (“The Spotlight”, 29 iunie 1992, pag.6)!

Fig. 107. Prim-ministrul Saxoniei, Kurt Biedenkopf, în cercul colegilor sãi, fotografiat
demonstrativ gesticulând cu arãtãtorul (“HNA”, 28 septembrie 1996). Fotograful AP
ºtie de ce: în spatele culiselor, Biedenkopf activeazã ca ideolog ºi strateg de rang înalt
al miºcãrii “Noua Ordine Mondialã”!

Fig. 108. Kurt Biedenkopf, membru al clanului
Bilderberger ºi al Trilateralei, nu apare fãrã motiv,
atât de des, în poze-semnal! Sus ºi jos stânga: “Die
Woche”, 27 septembrie 1996. Jos dreapta: “Kölnische
Rundschau”, 5 august 1996.
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Fig. 109. Nu întâmplãtor, toþi cei trei domni gesticuleazã, îºi plimbã
arãtãtorul pe faþã ºi þintesc, cu arãtãtorul, într-o direcþie complet
opusã direcþiei privirii. - Sus stânga: politicianul iranian “anti-
fundamentalist” în exil, Bani Sadr (foto AP, “Rhein-Lahn-Zeitung,
23 august 1996) care, de la venirea la putere a Aiatolahului
Khomeini, trãieºte la Paris ºi a fost vãzut, pe 10 decembrie 1980, la
importanta întâlnire de la Washington a “Clubului de la Roma”,
una din cele mai importante “fabrici de gândire a “Noii Ordini
Mondiale” (John Coleman, “Conspirator’s Hierarchy: The Story of
the Committee of 300”, ediþia a 2-a, Carson City/Nevada 1992,
pag. 37)! - Sus dreapta: preºedintele Uniunii întreprinzãtorilor,
Klaus Murmann (“Die Woche”, 27 septembrie 1996), face parte din
“Comisia Trilateralã” (R. G. Ross Sr., Who’s Who of the Elite...,
Spicewood/Texas 1995, pag. 61) - Jos: Noul preºedinte al Braziliei,
Fernando Henrique Cardoso (foto: P. Fridmann – evident, un fotograf
evreu, în “Der Spiegel” nr. 37/1995), a participat, încã din aprilie
1991, la întâlnirea pregãtitoare de la Stockholm pentru constituirea
acelei “Commission on Global Governance” (a se vedea “Our Glo-
bal Neighborhood”, pag. 360, prezentatã de noi la pag. 48)!

Fig. 110. Cei ºase domni adunaþi aici fãceau parte în 1990
(printre altele!) din “Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Politik” (Societatea germanã pentru politicã externã), filialã a
lui “Council on Foreign Relations” din SUA ºi, astfel, din cel
mai vechi for al guvernului mondial din umbrã! De sus în jos -
stânga: Theo Waigel, ministrul german de finanþe (“Der Spiegel”
nr. 34/1996), fostul cancelar german Helmut Schmidt (“Bild
am Sonntag”, 14 aprilie 1996), ºeful firmei Bosch, Hans Merkle
(cu o variantã agreabilã, mai puþin bãtãtoare la ochi, a “mâinii
la ochelari” care, se pare, cã trebuia neapãrat sã intre în cadru,
în “WirtschaftsWoche”, 2 mai 1996). Dreapta: Klaus Götte, ºeful
MAN (“Rhein-Zeitung”, 23 mai 1996), Hermann Josef Abs,
fostul ºef al lui Deutsche Bank, mort în 1994 (“P.M.” nr.7/
1995), Otto Graf Lambsdorff, politician de vârf al FDP (“Die
Woche” nr. 52/1995).

Fig. 111. Pe cinci dintre aceºti domni i-am mai vãzut deja, pe al ºaselea (cel din rândul de sus, stânga),
încã nu. Nici numele, nici chipul sãu nu ne sunt familiare. Cu toate acestea, ultra-iniþiatul sãptãmânal
“Die Zeit”, 30 decembrie 1994 (Hamburg), i-a publicat, pe bunã dreptate, fotografia cu acest gest
aranjat: întreprinzãtorul elveþian Stephan Schmidheiny a participat - la fel ca toþi ceilalþi domni care
apar pe aceastã paginã cu gesturi-semnal – la cel puþin una din întâlnirile strict secrete ºi protejate
ermetic de ochiul public ale clanului Bilderberg, o ramurã a guvernului mondial din umbrã. - Sus
dreapta: fostul secretar general NATO, Willy Claes (“Die Welt”, 24 februarie 1995). Mijloc (de la stânga
la dreapta): primul ministru al Saxoniei Inferioare, Gerhard Schröder (“Die Welt”, 11 martie 1996),
fostul prim-ministru al landului Schleswig-Holstein, Björn Engholm (“Bild”, 2 martie 1993), ideolog
al SPD ºi, temporar, mandatar federal al partidului, Peter Glotz (“WirtschaftsWoche”, 4 aprilie 1996).
Jos: ºeful lui Daimler-Benz, Jürgen Schrempp (“Fuldaer Zeitung”, 27 iulie 1995). - Surse: R.G.Ross
Sr., “Who’s Who of the Elite...”, Spicewood/Texas 1995, pag. 27; 34; 73. - O listã a membrilor din 1990,
care mi-a fost strecuratã, împreunã cu o copie a unei scrisori a redactorului-ºef (ºi membru perma-
nent al clanului Bilderberg!) de la “Die Zeit”, Christoph Bertram, cãtre Ministerul de Externe de la
Bonn, la 20 septembrie 1990.
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Capitolul V: MESAJE

Încã din capitolele precedente am
dezvãluit unele mesaje sau informaþii se-
crete concrete, transmise prin anumite
fotografii-semnal. Acum vrem sã vã
prezentãm sistematic ºi sã decodãm toate
tipurile uzuale de fotografii de presã care
conþin gesturi-semnal, în mãsura în care
noi, simpli out-sideri, putem face acest
lucru.Vom înainta treptat, de la simplu
la complicat, ºi vom începe cu acel tip
de fotografii-semnal pe care eu le-aº
numi “portrete”, pentru cã îi aratã, pe
cei fotografiaþi, atât în postura de “iniþiaþi”
în þelurile conspirative ale
Francmasoneriei ºi ale lojilor cât ºi în cea
de cooperanþi la realizarea acestora.
Asemenea portrete reprezintã mai mult
de jumãtate din totalul fotografiilor-
semnal. Ele dezvãluie - poate nu în toate
cazurile, dar în cele mai multe -
apartenenþa formalã la (cel puþin) o lojã

masonicã, (cel puþin) o organizaþie de luptã
iudeo-masonicã sau chiar un for de elitã
al guvernului mondial din umbrã. Ele îi
asigurã pe toþi ceilalþi “ºtiutori” cã: 1) la
momentul publicãrii imaginii, respectiva
persoanã se bucura de încrederea
“Superiorilor Secreþi”; 2) vorbele ºi
acþiunile ei coincid, cel puþin  într-o formã
generalã, cu “Marele Plan” ºi sprijinã
punerea în aplicare a acestuia; 3)
preocupãrile sale din acel moment meritã
sprijinul - eventual chiar public - al tuturor
“fraþilor” (ºi “surorilor”); 4) acea persoanã
poate fi abordatã, cu încredere, ca
partener, ºi pentru alte planuri ºi/sau
manevre internaþionaliste. Aceste lucruri
sunt valabile pentru primele cinci tipuri de
portret, pe care le vom analiza în
continuare: portrete de ocazie, portrete de
instalare în funcþie, portrete pentru ocazii
speciale, portrete de adio, precum ºi
portrete de dupã retragerea oficialã. Al
ºaselea tip, portretul postum, nu mai are
decât valoare istoricã, dar are, în plus, o
funcþie de încurajare, de înflãcãrare.

1. Portretele de ocazie
Acestea însoþesc o ºtire sau o

prezentare a unui iniþiat, mai puþin
importante, pentru strategia ºi tactica
internaþionalistã ºi transmit discret mesajul:
“El este (încã) de-al nostru; pe el îl puteþi
urma” sau “El vã stã vouã, “fraþilor”, la
dispoziþie în spatele culiselor” etc. Exemple
pentru cea mai simplã formã a portretelor
de ocazie avem în fig.112 ºi 113. Sub

Fig. 112. Portrete de ocazie: Stânga: “Die Zeit” (9 decembrie 1994) a purtat, cu
autorul algerian aflat în exil, în Franþa, un interviu care a ocupat o paginã întreagã.
Dreapta: “Die Welt” (19 decembrie 1995) s-a folosit de un prilej, total lipsit de
importanþã, pentru a publica acest portret al unui insider.

Fig. 113. Alte portrete de ocazie. - Sus stânga:
Hermann Scheer, politician, membru al SPD, în
“Spiegel” (nr. 15/1992); dreapta: “HNA”. Mijloc
stânga: “Newsweek” (11.07.1994), respectiv,

dedesubt - “Focus” (nr. 34/1994); mijloc dreapta: “Der Spiegel” (nr.
38/1993). Jos (de la stânga la dreapta): “Das Parlament” (24-
31.03.1995); “Die Welt” (11.04.1995); “Die Welt” (29.12.1995);
“Fuldaer Zeitung” (13.09.1995).

Mohammed Dib Bernhard Vogel, prim-
ministru CDU     Foto: IMO

Gregor Gysi,
ºeful

grupului
PDS în

Bundestag:
(Foto: DPA)

Hans Klein,
autorul
articolului din
“Focus”, este
vicepreºedinte al
Bundestag-ului
ºi este cunoscut,
pe scena politicã
de la Bonn, de
peste 40 de ani.

Oscar Lafontaine
(n. 1943), prim-

ministru, Saarland

Sabine Leutheusser-
S c h n a r r e n b e r g e r ,
ministru al justiþiei

Hans Joachim
Gottschol este
preºedinte al

Asociaþiei
întreprinzãtorilor
“Gesamtmetall”

Joschka Fischer
Foto: DPA

Scheer

Lech Valesa FOTO: LARRY DOWNING - NEWSWEEK
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portretul cu gestul/gesturile-semnal nu
scrie nimic altceva decât numele ºi/sau
funcþia publicã; aºadar, nici mãcar nu
se încearcã o “explicaþie” pentru
“profani” a gestului respectiv.

O formã a portretului de ocazie,
poate mai greu de recunoscut la început, este cea prezentatã în fig.114 ºi 115. Sub sau lângã fotografie, apare, pe
lângã nume, ºi un mic text. Dar, atenþie! Acest text nu este, nici pe departe, un indiciu al unui mesaj secret cu un
conþinut deosebit. Ar fi aºa ceva doar dacã s-ar referi la o chestiune cu adevãrat importantã, în sensul internaþionalismului
iudeo-mason; în acest caz, însã, chestiunea ar fi comentatã, mai pe larg, în articolul pe care îl însoþeºte fotografia.

În cazul exemplelor prezentate aici, nu este vorba - nici în textul însoþitor, nici în articol - de ceva deosebit din
punctul de vedere al lojilor. Pur ºi simplu s-a profitat, doar, de ocazia favorabilã pentru a prezenta sau readuce în
memoria “fraþilor” ºi “surorilor”, risipiþi în tot spaþiul lingvistic german (eventual ºi în afara acestuia, în funcþie de
publicul cititor al respectivului organ de presã) o persoanã “iniþiatã” aflatã într-o poziþie publicã importantã.

De ce sunt utile ºi, uneori, chiar necesare asemenea prezentãri, nu e greu de imaginat ºi nu trebuie argumentat
aici în amãnunt. ªi nici de ce, în cazul “ºtiutorilor” deosebit de importanþi, ele se repetã atât de des:  pentru simplul

Fig. 114. În ciuda textului însoþitor, toate
acestea sunt doar portrete de ocazie. - Sus
stânga: ministrul Blüm apare, mai mereu,
fotografiat cu arãtãtorul în sus; acesta nu poate
fi, aºadar, un mesaj important! - Sus mijloc:
actul oficial de la Berlin, din martie 1995, nu
a zguduit lumea (“Noua Ordine Mondialã”);
el a fost, în schimb, o ocazie de a-l prezenta
“cum se cuvine” pe oaspetele rus. - Sus
dreapta: evident, nimic palpitant, prin
urmare doar portretul unui “frate” mason. -
Jos stânga: ºeful fracþiunii CDU, din landul
Mecklenburg a elaborat, în februarie 1996, o
“Declaraþie de principiu”, datã apoi repede
uitãrii. Acesta a fost, însã, un moment
prielnic pentru “Die Welt” de a-l prezenta,
pe acesta, ca pe un vasal de încredere al lojii,
în ciuda opoziþiei aproape generale. - Jos
mijloc: ºeful lui Daimler-Benz avusese o
ciocnire violentã, cu poliþia, într-o noapte
“bachicã”, în timpul unui scurt concediu în
Italia – deci, o chestiune strict personalã! -
Jos dreapta: preºedintele “Uniunii
contribuabililor” ridicã, permanent, diferite
pretenþii, de care politicienii nu prea
obiºnuiesc sã þinã cont. Prin urmare, tot
numai un portret.

Norbert Blüm, ministrul muncii
ºi pentru probleme sociale, este
împotriva impozitãrii alocaþiilor
de îngrijire medicalã.

Primul-ministru Cernomîrdin la
Berlin, cu prilejul unui eveniment
oficial Foto: AP

“Acest tip de sport ar trebui
sã-ºi aibã locul ºi într-un pro-
gram public-juridic”.

       Albert Scharf, ARD

Eckhardt Rehberg provoacã
obiecþii

Jürgen Schrempp, în clinch
cu poliþia               Foto: DPA

Karl Heinz Däke cere simplifi-
carea impozitãrii Foto: IMO

Fig. 115. Textele “nevinovate” sau,
uneori, triviale care însoþesc aceste
fotografii, ne conving cã mesajul
poate fi transmis doar de portret ca
atare, care a fost realizat, pur ºi
simplu, cu ocazia unui interviu sau a
unei altei apariþii în presã a celui în
cauzã. - Sus stânga: unul din
interviurile tipice ale ziarului “Fo-
cus” (nr. 35/1993). - Sus mijloc: o
chestiune banalã, în Renania de Nord-
Westfalia, ca ºi oriunde altundeva. -
Sus dreapta: la fel ca la figura 114! -
Jos stânga: doamna a scãpat teafãrã
din afacerea meschinã din martie
1995. - Jos mijloc: în paginile
sportive ale ziarelor se vãd, destul de
des, degete ridicate, care nu au nici o
legãturã cu semnalele masonice.
Acest portret ciudat, în aparenþã legat
de un scandal de calomniere destul
de ridicol a fost, foarte probabil, o
excepþie (“Bild”, 11.02.1995). - Jos
dreapta: din pãcate, fotografia a ajuns
la mine fãrã articolul aferent (“Die
Welt”, 30.10.1995). Doar dacã acesta
ar fi dezbãtut “poziþia rigidã” a
ministrului în problema solicitanþilor
de azil, acest portret nu ar mai fi doar
unul de ocazie. Atunci, semnalul ar
transmite cã domnul Kanther, de fapt,
le-a fãcut pe plac “fraþilor” sãi
francmasoni ºi cã “rigiditatea” sa de
atunci, în problemele privitoare la
“promovarea ‘multiculturii’ prin ºi
mai mulþi imigranþi” a fost, în
realitate, un pretext pur tactic.

Apoi vine un moment cheie
- cum ar fi majoratul. Mi-am
schimbat viaþa radical.

Frank Otto, 36 ani, Director Radio

ªeful fracþiunii SPD, Armin
Clauss, a anunþat bugetul
suplimentar pentru iulie Ministrul muncii, Norbert Blüm

(CDU), în timpul dezbaterii
problemei pensiilor în Bundestag.
El conteazã pe posibilitatea de a
reforma vechiul sistem, deja
verificat.

A abuzat de funcþia de ministru?
Monika Griefahn

ªeful DFB, Egidius Braun, vrea
sã-l ierte pe “împuþitul” Effenberg

Ministrul de interne, Manfred Kanther
(CDU), urmãreºte un curs rigid.
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motiv cã se întâmplã, uneori, ca
cineva sã iasã, într-un fel sau altul,
din rândurile strategilor “Noii Ordini
Mondiale” ºi sã piardã favorurile,
respectiv încrederea “Superiorilor
Secreþi”. Aºadar, atât timp cât
cineva apare mereu, în presã, cu
gesturi de insider, le transmite
celorlalþi membri ai Sinagogii
satanice cã încã mai face parte din
“joc”.

Urmeazã acum câteva
exemple tipice ale unor simple
portrete de ocazie, pe care doresc
sã le prezint împreunã cu textul
care le-a însoþit, pentru a
demonstra concret ºi limpede
cum, pornind de la textul respectiv,
se pot trage concluzii sigure
privitoare la mesajul secret al
fotografiei. Nici cititorii “ºtiutori” nu

pot decide dacã textul este nesemnificativ sau foarte semnificativ (în spiritul lojii) fãrã sã se gândeascã puþin, ºi cu
atât mai mult va trebui sã cugetãm noi. Dacã textul nu spune nimic, avem de-a face cu un portret de ocazie.

Presa vine însã, adesea, în ajutorul “fraþilor”, pentru ca aceºtia sã nu întâmpine probleme în descifrarea mesajului.
În “Oberhessische Presse”, care apare la Marburg, existã o rubricã permanentã intitulatã “Oamenii zilei”. Cine apare
aici cu gesturi-semnal este, aºadar, conform titlului, prezentat în calitate de “iniþiat”, indiferent ce scrie în textul aferent,
privitor la persoana acestuia (fig.116).

În cazul urmãtorului exemplu
din fig.117, cititorul trebuie sã
apeleze la propria putere de
discernãmânt. Broker-ul cu pricina,
de la puternica bancã evreiascã
“Merrill Lynch”, de pe Wall Street,
nu dezvãluie mari secrete. Nici nu
ar putea face acest lucru, din
simplul motiv cã cele mai bune ºi
mai rentabile afaceri bursiere vrea
ºi trebuie sã le facã pentru propria
instituþie. În maniera sibilinicã tipicã
a “consilierilor de investiþii”
profesioniºti care, din principiu, îºi
pãstreazã toate cãile deschise, nu
se pronunþã nici pentru creºterea,
nici pentru scãderea dobânzilor, ci
se rezumã la a enumera, pur ºi
simplu, toate motivele standard,
binecunoscute de mult oricãrui
speculant bursier, care pledeazã
pentru simpla posibilitate a oricãreia
din cele douã variante. Oricum,
scãderea sau creºterea dobânzilor

Fig. 116. Rubrica permanentã “Oamenii
zilei” din “Oberhessische Presse”,
Marburg (stânga: 2 februarie 1995;
dreapta: 5 februarie 1996), semnalizeazã,
prin titlul ei, cã fotografiile persoanelor
cu gesturi masonice sunt portrete de
ocazie.

JAGODA

ªomajul poate fi redus
Preºedintele Oficiului federal
al muncii, Bernhard Jagoda,
considera cã, pânã în anul
2000, ar fi fost posibilã o
reducere vizibilã a numãrului
de ºomeri. Premisa ar fi fost,
însã, ca procentul de salariaþi
veniþi din afarã sã nu creascã,
conform declaraþiei sale
dintr-un interviu. Jagoda a
avertizat asupra investirii
preponderente în sectorul
prestãrilor de servicii.

Leutheusser-Schnarrenberger

Cãlãtoria la “negru”, cu
mijloacele de transport în
comun, va fi consideratã, în
continuare, infracþiune,conform
deciziei guvernului federal.
Cabinetul a respins un proiect
de lege al Bundesrat-ului, con-
form cãruia deplasarea la
“negru” sã fie consideratã
abatere de la ordine. Ministrul
federal de justiþie, Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger

Guvernul federal respinge, în continuare,
impunitatea pentru cãlãtorii fãrã permis

(FDP), a atras atenþia cã ºi
criminalitatea mãruntã poate
produce pagube sociale. În
plus, proiectul de lege nu ar
degreva justiþia, deoarece se
mulþumeºte cu aplicarea
pedepsei doar în cazul
repetãrii abaterii. Societãþile de
transport ar trebui sã-i reclame
pe contravenienþi ºi la prima
abatere, pentru ca aceºtia sã
poatã fi pedepsiþi la a doua.

Un interviu cu Thomas R.
Robinson, responsabil cu
strategia internaþionalã de
investiþii la banca de investiþii
“Merrill Lynch”, despre
dobânzi, dolarul american ºi
acþiuni .

 Trebuie sã ne aºteptãm
la o creºtere a dobânzilor la
sfârºitul lui martie?
Robinson: Depinde de nivelul
pânã la care va scãdea dolarul.
Dacã acesta rãmâne scãzut,
urmeazã o creºtere. În rest,
este determinantã creºterea
economicã - ºi aceasta este
din ce în ce mai lentã.

Pânã unde va scãdea
dolarul?
Robinson: Moneda este
aproape de cota cea mai
joasã. Pentru o revenire
pledeazã, însã, creºterea
exportului, importul moderat
ºi, astfel, scãderea deficitului
balanþei comerciale. În plus,
americanii investesc acum
mai puþin în strãinãtate.

Poate sã scadã sub nivelul

Fig. 117. Un interviu scurt, cu un
conþinut extrem de sãrac, la o privire mai
atentã (publicat în “WirtschaftsWoche”
din 9 martie 1995), cu un insider al
bursei care, dupã cum era de aºteptat,
nu se lasã descusut ºi, cu multe vorbe,
nu spune aproape nimic. Prin urmare,
gestul-semnal pe care îl face nu trimite
la un mesaj masonic deosebit, ci doar
creeazã un portret de ocazie tipic.

minim de pânã acum faþã
de marcã?
Robinson: Nu mai suntem
foarte departe de asta.
Nivelul scãzut este doar
temporar; ne aºteptãm ca,
încã din 1995, sã se îndrepte
spre valoarea de 1,68 mãrci.

Care sunt ºansele
scãderii dobânzilor?

Robinson: Bune! Dobânda
pentru obligaþiunile de 30 de
ani va scãdea, în urmãtoarea
jumãtate de an, de la
valoarea actualã de 7,5
procente, numai la 7
procente. În acest sens
pledeazã ratele de creºtere
mai mici, preþurile mai mici
ale materiilor prime ºi ratele
în scãdere ale inflaþiei.

Acþiunile ar trebui sã fie
favorizate de toate acestea.
Robinson: Aºa este, mai ales
cã acþiunile SUA sunt relativ
subcotate ºi, în plus, din
cauza valorii scãzute a
dolarului, mai ieftine pentru
strãini. Eu mã aºtept la o
creºtere cu 20 de procente
a indexului.

Ce se cumpãrã?
Robinson: Acþiuni ale
producãtorilor de bunuri de
investiþie - nu doar din cauza
dolarului scãzut, ci ºi din
cauza boom-ului investiþiilor
la nivel mondial.

Wall Street

“Splendidul raliu”
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este hotãrâtã, doar “la cel mai
înalt nivel”, de cãtre capii familiei
Rotschild, sub a cãror regie
secretã stau toate bãncile de
emisiune din lume, iar domnul
Robinson nu le-ar putea
prevedea nici chiar dacã ar vrea
sã le declare presei.

Aºadar, gestul sãu evident
aranjat nu poate fi interpretat
decât ca un semnal de
recunoaºtere, pe care Robinson
îl lanseazã cu ocazia acestui
scurt interviu cãtre “fraþii” sãi
germani sau vorbitori de limbã
germanã, prin care îºi declarã
calitatea de “tovarãº” ºi, în
acelaºi timp, pe aceea de
potenþial partener de afaceri
“deosebite” între “fraþi”.

Fig. 118. Ziarul “Die Woche” îºi ajutã,
ºi el, cititorii “ºtiutori”, publicând
sãptãmânal un “chestionar”
completat de o personalitate, ceea ce
ne edificã asupra faptului cã domnii
ºi doamnele, care apar aici cu gesturi-
semnal (ceea ce nu se întâmplã deloc
rar), profitã de aceastã frumoasã
ocazie pentru a-ºi declara discret
statutul personal de “insider”. Este
posibil ca aceste rubrici sã fie
înfiinþate chiar în acest scop, mai ales
cã redacþia decide singurã pe cine
invitã la completarea “chestio-
narului”. - Sus: 5 ianuarie 1996. Jos:
12 ianuarie 1996.

Fig. 119. ªi acestea sunt tot portrete de
ocazie. - Sus: Magazinul “Focus” a trimis
- aºa cum reiese ºi din scurta relatare -
un reporter la domnul Goliasch, care i-a
adresat acestuia întrebãri privitoare la
scandal ºi, probabil tot atunci, i-a fãcut
aceastã fotografie-semnal aranjatã.
Goliasch a profitat de ocazia (probabil
generatã de el însuºi) oferitã de
prezentarea scandalului în aceastã
revistã ilustratã, cititã ºi apreciatã pe tot
cuprinsul Germaniei, nu pentru a se
prezenta neapãrat ca fost membru KGB,
ci spre a-ºi oferi, în continuare, ºi dupã
retragerea sa, serviciile “frãþeºti”. -
Stânga: “Die Woche” are o rubricã
permanentã intitulatã “Controverse”.
Aici se publicã pãreri contradictorii
privitoare la chestiuni de mare
actualitate. De obicei, este însã vorba de
probleme de ordin secundar, în care chiar
ºi membrii loiali ai lojii, respectiv
sioniºtii, au voie sã aibã pãreri contrare.
De multe ori, cei doi “adversari” (care,
de regulã, pot fi vãzuþi într-o fotografie
alãturatã) emit amândoi semnale
privitoare la statutul de “insideri”.
Fotografia de aici a apãrut în numãrul
din 5 ianuarie 1996; domnul Bisky a avut
voie sã pledeze împotriva desfiinþãrii
subvenþiei de solidaritate, care este o
chestiune controversatã chiar ºi în
rândurile “fraþilor”. Dreapta jos: a-l ataca
pe cancelarul federal, permanent
fotografiat cu gesturi masonice, este,
pentru “fratele” sãu Graf Lambsdorff, un
simplu exerciþiu impus ºi, de aceea, cu
certitudine nu un mesaj; aºadar, aici nu
vrea altceva decât sã-ºi confirme
disponibilitatea în caz de nevoie.

C H E S T I O N A R

C H E S T I O N A R

NIKOS APOSTOLOPOULOS
S-a nãscut la 20 iunie 1952, în oraºul-port Patras

din nordul Greciei. ªi-a încheiat studiile la
Sorbona, cu o diplomã în ºtiinþe politice ºi cu un

doctorat în ºtiinþe juridice. La începutul anilor
’80 a renunþat la cariera de diplomat, spre care

se îndreptase, iniþial, în favoarea modei. În 1985
a deschis primul magazin “Nikos” pentru

lenjerie bãrbãteascã. Modelele sale îndrãzneþe, în
stilul sculpturilor antice, au revoluþionat

“lumea” lenjeriei masculine. În afarã de lenjerie
bãrbãteascã, Nikos creeazã ºi parfumuri -
ultimul se numeºte “Sculpture Homme”.

MATTHIAS WISSMANN
Politicianul, nãscut în 1949 la Ludwigsburg, a
aderat, încã de la vârsta de 16 ani, la Uniunea

tânãrã, al cãrei preºedinte a fost în perioada
1973-1983. A studiat dreptul, economia politicã

ºi politologia. Din 1975, Wissmann este
Membru al Conducerii federale a CDU; în 1976
a fost ales, pentru prima datã, în Bundestag. În

ianuarie 1993 a preluat conducerea  în
Ministerul Cercetãrii. În mai 1993 i-a luat locul

lui Günter Krause, ca ministru federal al
transporturilor. În timpul liber cântã la pian,

joacã tenis ºi schiazã.

Herbert Goliasch, ºeful fracþiunii creºtin-
democraþilor (CDU) din Saxonia, care s-a retras
din funcþie miercurea trecutã, se gândeºte sã
se autodenunþe Parchetului. Motivul: un bãrbat,
încã anonim, susþine cã ar fi fost ofiþerul
comandant KGB al lui Herbert Goliasch.
Goliasch a declarat, revistei Focus, cã se va
apãra, prin toate mijloacele posibile, în faþa
acestei “calomnii monstruoase”. “La nevoie, voi
cere ridicarea imunitãþii mele ºi voi face un auto-

Chestiuni CDU

Autodenunþare pentru suspiciuni KGB
denunþ, pentru a anula toate suspiciunile. Ca
simplu deputat, mã pot apãra cu totul altfel”, a
subliniat creºtin-democratul.

Herbert Goliasch nu îºi motivase
surprinzãtoarea retragere. Vicepreºedintele
creºtin-democrat al
landului, Volker Schimpff,
are convingerea cã este
vorba de o intrigã pornitã
din rândurile propriului
partid.

Ar fi posibil, însã, ca
Herbert Goliasch sã fie
doar victima unei confuzii:
guvernul federal este în
posesia unor dosare ale
unui agent KGB, al cãrui
nume conspirativ este
aproape identic cu
prenumele saxonului.

Herbert Goliasch
se considerã
victima unei intrigi

Lothar Bisky
Preºedinte al PDS

COALIÞIE
Interviul

sãptãmânii:
Lambsdorff îl

atacã pe cancelar
Paginile 6+7

Suprataxa de solidaritate
trebuie sã rãmânã. Germania de Est
va mai avea nevoie mult timp de
ajutor financiar. Cât de mult, asta
nu poate spune nimeni cu precizie.
În rest, însã, întreaga discuþie este
o luptã aparentã: se ascunde faptul
cã întreprinderi din Germania de
Vest datoreazã unificãrii Germaniei
câºtiguri gigantice. Cã cele 7,5
procente, constituind subvenþia de
solidaritate, au o valoare liniarã,
atât pentru marii cât ºi pentru micii
întreprinzãtori, asta mi se pare

nedrept. Dar, în privinþa justeþii impozitelor,
Germania oricum nu stã prea bine. Cine vrea sã
desfiinþeze subvenþia vorbind, totodatã, de
unitatea Germaniei, este ori ipocrit, ori prost.
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2. Portrete “de introducere”
Cineva ajunge într-o poziþie cheie. Imediat conspiratorii “Noii Ordini Mondiale”se întreabã: ºi-a ocupat funcþia

conform planului sau nu? E de-al nostru sau nu? Presa le rãspunde prompt ºi foarte explicit prin fotografii!

Preºedintele, nou-ales, al Statelor
Unite, Bill Clinton

        Foto: Keystone/JAM

ªansã: Acum noul ºef al
DGB, Dieter Schulte, trebuie
sã arate ce poate. Avantajul
sãu, ca membru al IG Metall,
are în spate pe preºedintele
acesteia, Klaus Zwickel, ºi
cel mai puternic sindicat.

Fondatorul
CNN, Ted

Turner,
noul

vicepreºe-
dinte de
la “Time
Warner”;

prin
fuziunea

c u
concernul
lui Turner

s e
formeazã

cel mai
puternic

imperiu al
mediilor.

“Sã stabilim prioritãþi
clare”: noul prim-
ministru al Turingiei,
Bernhard Vogel (CDU)

  Foto: F. Hartung

Noul ºef al Uniunii
funcþionarilor: Erhard
Geyer

Hans Olaf Henkel, se
pare cã, va fi noul ºef
BDI     (DPA-Bild)

Fig. 120. Portrete “de introducere” de calitatea I!
Remarcaþi, în textele explicative, cuvântul “nou”, care
apare de ºase ori, o datã la fiecare fotografie, de fiecare
datã referitor la persoana fotografiatã! Sus stânga: ziarul
supraregional “Deutsche Tagespost”, pretins catolic este,
judecând dupã politica de dezinformare pe care o practicã,
sub control strict francmason, dar din motive financiare,
nu participã la transmiterea mesajelor fotografice se-
crete (pe care ar trebui sã le cumpere mai întâi - cu mulþi
bani - de la agenþii). Aceastã fotografie a fost o excepþie
(“DT”, 12 noiembrie 1992) ºi a constituit o manifestare
de   respect faþã de un membru al tuturor celor trei foruri
superioare ale guvernului mondial secret (Clinton este,
respectiv era, membru al clanului Bilderberg, al
Trilateralei ºi al CFR). - Sus centru: “Stern”, nr. 38/1994.
Jos stânga: “Kurier” (Viena), 04.09.1995. Coloana din
dreapta (de sus în jos): “Die Welt”, 03.03.1992; “Die
Welt”, 10.11.1995; “HNA”, 28.09.1994.

Fig. 121. Aici, iarãºi gãsim cuvântul “nou”, de douã
ori. O îndrãznealã uriaºã, posibilã doar pentru cã masa
“profanilor” va considera fotografia cel mult
caraghioasã, nepricepându-i sensul real (coperta celui
mai mare magazin de ºtiri din Austria, “News”, 20
aprilie 1995).

Fig. 122. ªi acestea sunt portrete “de introducere” tipice,
chiar dacã cuvântul “nou” nu ne-o indicã, explicit, în
fiecare caz în parte. - Stânga sus: prima frazã ne ºi
informeazã - de trei luni, Geiger este noul ºef al BND.
Timp suficient pentru “Spiegel” (nr. 34/1996) sã îl
prezinte, într-o fotografie corespunzãtoare, tuturor
“fraþilor” care încã nu ºtiau. - Dreapta sus: acest frag-
ment, din cotidianul mexican “Excelsior”, din 30
decembrie 1994, este o parte a unui rezumat anual. În
toamnã, Cardoso fusese ales preºedinte al Braziliei; în
ianuarie 1995 urma sã intre în funcþie. - Stânga jos: pentru
cititorii-”ºtiutori” grãbiþi, “Handelsblatt”, din 16 ianuarie
1996, a prezentat, chiar pe prima paginã, o fotografie
micã, dar “sugestivã” a preºedintelui proaspãt ales al
Portugaliei. - Dreapta jos: o îmbinare de portrete de
introducere ºi de rãmas bun ale celor doi “insideri” (ºi
Welch stã cu policele ridicat, gest care, de multe ori,
înlocuieºte arãtãtorul ridicat), unul care pleacã ºi celãlalt,
care îi ia locul (“WirtschaftsWoche”, 2 mai 1996).

Este, începând din
luna mai (ar trebui
precizat anul),
preºedintele BND
(Serviciul federal de
i n f o r m a þ i e ) .
Cancelarul Helmut
Kohl l-a trimis pe ju-
rist la Pullach dupã
retragerea lui Konrad
Porzner (SPD),
agasat fiind de
afacerea plutoniului
ºi de intervenþiile
c o o r d o - n a t o r u l u i
serviciului secret,
Bernd Schmidbauer
(CDU). Geiger
lucrase, înainte, ca
specialist în
computere la Si-
emens, fusese
procuror, judecãtor
ºi colaborase cu
serviciul bavarez pentru protecþia datelor. Împreunã
cu Joachim Gauck, a pus pe picioare la Berlin, dupã
unificare, Oficiul pentru actele STASI. În 1995,
ministrul de interne Manfred Kanther (CDU) l-a numit
pe Geiger, care nu era membru al nici unui partid,
preºedintele Oficiului pentru protecþia constituþiei.

Hansjörg Geiger

Preºedintele ales al Braziliei,
Fernando Henrique Cardoso, a
reuºit, ca ministru de finanþe, sã
reducã considerabil inflaþia.   (AFP)

Jürgen Schrempp, preºedintele Consiliului
de conducere al Uzinelor Daimler-Benz

Schrempp, Welch: noul ºi
vechiul ºef al neutronilor

“Mã puteþi numi arogant.
Mi-e indiferent.”

Wolfgang Schüssel,
ca nou ºef al VP.

 Cum vrea “cel nou” s\ reformeze ÖVP
SITA NOU|

Socialistul Sampaio,
preºedintele Portugaliei

În alegerile prezidenþiale din Portugalia
a ieºit, victorios, socialistul Jorge
Sampaio. Fostul primar al Lisabonei a
obþinut 53,8% din voturi, iar
contracandidatul sãu,
Cavaco Silva, liberal de
dreapta, 46,2%. Partici-
parea la scrutin a fost de
66% din totalul populaþiei
cu drept de vot.
(Paginile 2 ºi 7)
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(Preºedinte fãrã pozã)

Fig. 123 Alte portrete de
introducere. Stânga sus:
“ W i r t s c h a f t s W o c h e ” ,
09.03.1995. Stânga jos:
“Die Zeit”, nr.4/1994.
Dreapta sus: “Union”
nr.5/1996. Jos mijloc:
“Die Welt”, 10.02.1996.
Dreapta jos: “Focus” ,
09.12.1994

Primul-ministru al
landulu i

Mecklenburg-
Vorpommern, Berndt

Seite (CDU), este
vesel: el vorbeºte,

plin de optimism ºi
încredere, despre

probleme ºi
ciudãþenii ale

ex i s t en þ e i
Pr imul -min i s t ru

Seite, într-o discuþie
la redacþie.

În sfârºit, o bucurie tihnitã

Triumfãtor, în ciuda pierderii masive de voturi, Klaus Kinkel,
cãruia colegii de partid i-au dãruit un ursuleþ de pluº, se bucurã
de revenirea în Bundestag.          Foto: DPA

Gysi, din nou ºef al fracþiunii PDS din Bundestag
Preºedintele de pânã acum al fracþiunii PDS (foºtii comuniºti)
din Bundestag, Gregor Gysi, a fost confirmat în funcþie de nou-
aleºii deputaþi ai partidului. Aici îl vedem la o sesiune a fracþiunii
în Stollberg, lângã Aachen, împreunã cu deputatul Stefan Heym.

Fig. 124. Toþi cei trei domni, fotografiaþi cu arãtãtorul, atât de
ostentativ întins, tocmai fuseserã realeºi, ceea ce textele alãturate
nu au întârziat sã specifice, iar presa a considerat cã este
momentul publicãrii câte unei fotografii de introducere.
Fotografiile au apãrut în trei numere ale unuia ºi aceluiaºi ziar,
“Hessisch-Niedersächsische Allgemeine” (HNA), ºi anume (de
sus în jos) din 19 ianuarie 1995, 17 octombrie 1994, respectiv 28
octombrie 1994, ceea ce demonstreazã cã totul se face cu metodã.

AXEL HORSTMANN, 41 ani
Licenþiat în economie politicã,
politicianul SPD este ministrul
muncii, din noiembrie 1995

John Mavuso are
în spate o carierã
strãlucitoare
           Foto: AP

Sinonimul
Francezul Jean Gandois datoreazã
postul de preºedinte al Consiliului de
conducere ºi al Consiliului de
administraþie în cadrul grupului
belgian “Cockerill-Sambre” (cifra de
afaceri - 7,3 miliarde mãrci, 26.000
angajaþi) veºnicului conflict dintre
flamanzi ºi valoni. Când, la începutul
anilor ’80, întreprinderea de stat a
intrat în crizã, doar o persoanã
neutrã putea intra în discuþie, pentru
dificila operaþiune de salvare. Între
timp, “Planul Gandois” a devenit
istorie, iar numele sãu, Gandois,
este, în Belgia, sinonim cu
“specialistul în asanãri eficiente”.
Absolvent al unor ºcoli de elitã din
Franþa dovedise, chiar cu mult timp
înainte, aptitudini manageriale: în
anii ’60, se afla la conducerea
Oþelãriilor Wendel din Lothringia,
mai târziu a devenit ºef al gigantului
de produse chimice “Rhône-
Poulenc”, între 1986 ºi 1994 a
condus, pe lângã “Coquerill”, ºi
concernul francez de aluminiu
“Pechiney”. Din decembrie 1994,
este preºedintele Uniunii
Întreprinzãtorilor din Franþa, CNPF.

Wolfgang Schäuble, autor al Uniunii, a fost
confirmat în funcþia de preºedinte al
fracþiunii CDU/CSU din Bundestag

Partidul Naþional din Africa de Sud
desemneazã, pentru prima datã un
negru, pentru funcþia de ministruRoman Herzog

 se vrea popular



56

Vorbitorul Soljeniþîn

Creºtini-democraþii din Hessen îl confirmã pe ministrul
federal de interne în funcþia de preºedinte
DPA Bad Soden

Ministrul federal de interne,
Manfred Kanther, 56, a fost
confirmat sâmbãtã cu majoritate
de voturi în funcþia de preºedinte
al CDU din landul Hessen.
La un congres al Uniunii din
Hessen la Baden-Soden
(districtul Main-Taunus), 316 din
cei 355 de delegaþi au votat
pentru Kanther, 33 împotriva lui,
cinci s-au abþinut. Un vot nu a
fost valabil. Rezultatul
corespunde unei adeziuni de 89
de procente. Kanther, care con-
duce Uniunea naþionalã din
1991, nu a avut nici un
contracandidat.
ªi locþiitorii lui Kanther - Volker
Bouffier, Hartmut Nassauer,
Hannelore Rönsch ºi Gerald
Weiß au fost confirmaþi în
funcþie...

Ministrul federal de interne Manfred Kanther la
congresul naþional al partidului în Bad Soden.
Kanther este ºeful CDU al landului Hessen din
1 9 9 1

Fig. 125. Dreapta: Portretul de introducere al unui
preºedinte de partid reales (“Welt am Sonntag”, 28
ianuarie 1996; titlul ºi textul sunt redate doar
fragmentar ºi - din motive de spaþiu - aranjate de
mine). - Stânga: un “portret de introducere” într-un
sens ceva mai larg. Provine din “Frankfurter
Allgemeine Zeitung” (“FAZ”) din 31 octombrie 1994
ºi a “împodobit” fragmente din prima cuvântare a
scriitorului ºi “disidentului” definitiv întors în patria
sa rusã Alexander Soljeniþîn, þinutã în faþa Dumei -
parlamentul rus. Aºadar nu mai este disident!

Într-adevãr un chist?
Intervenþia chirurgicalã declanºeazã speculaþii

privitoare la sãnãtatea lui Bill Clinton

Îi place sã se dea top-fit: preºedintele SUA, Bill Clinton

Gerhard Schröder (51 ani), prim-ministru al Saxoniei Inferioare,
dupã douã sãptãmâni de concediu de iarnã (acasã), iarãºi la Biroul
Cancelariei de Stat din Hanovra.

Bolnav de malarie

Ministrul Rexrodt  a revenit
la serviciu

BONN (AP) - La douã luni dupã ce s-a îmbolnãvit grav de
malarie, ministrul federal al economiei, Günter Rexrodt, vrea
sã-ºi reia astãzi munca. Una din primele acþiuni oficiale va fi o
convorbire telefonicã cu comisarul UE pentru probleme
competiþionale, Karel van Miert, pe marginea conflictului pe
tema subvenþiilor pentru Volkswagen în Saxonia, a anunþat
ministerul economiei. Pentru prima sãptãmânã Rexrodt nu
ºi-a fixat termene, s-a mai
comunicat.

Rexrodt, în vârstã de 54
de ani, fusese internat la
Berlin pe 6 iunie cu Malaria
Tropica, cea mai
periculoasã formã a acestei
boli tropicale. A stat câteva
sãptãmâni la secþia de
terapie intensivã, cu
respiraþie ºi hranã
artificialã. Se pare cã se
infectase în timpul unei
deplasãri de serviciu în
Africa în luna mai. Pe 16
iulie a fost externat ºi a
intrat imediat în concediu
de convalescenþã. Deocamdatã fãrã termene:

ministrul Günther Rexrodt

Kozîrev rãmâne deocamdatã ministrul rus de externe

Decizia se amânã
Moscova (DPA)

Preºedintele rus Boris Elþîn îl
menþine deocamdatã în funcþie pe
ministrul de externe Andrei
Kozîrev, criticat de opoziþia
comunistã. Cei doi politicieni au
decis ieri sã amâne decizia
privitoare la viitorul politic al lui
Kozîrev.

Speculaþiile privitoare la
demiterea ministrului de externe au
fost întãrite în ziua precedentã de
decizia lui Elþîn de a constitui un
consiliu pentru politicã externã.

Kozîrev trebuie sã ia o decizie
pânã la întrunirea noii Dume de
Stat la mijlocul lui ianuarie dacã
acceptã mandatul de deputat
câºtigat sau rãmâne ministru. Con-
form legii, în viitor nu mai este

posibilã exercitarea simultanã
a celor douã funcþii.

Andrei  Kozîrev             Foto: DPA

Fig. 126. Patru portrete de introducere într-un sens mai larg. Cineva
a fost subiect de bârfã, a fost trecut (aºa s-a pretins) pe lista neagrã, a
fost bolnav sau în concediu, iar acum “revine” leal la datorie - cu un
gest-semnal, pentru a-ºi confirma loialitatea nealteratã faþã de lojã ºi
uneltirile acesteia. - Stânga-sus: “Hamburger Abendblatt”, 16 februarie
1996 (a se lua în considerare ambiguitatea textului însoþitor!); stânga-
jos: “Fuldaer Zeitung”, 28.12.1995; Dreapta-sus: “BILD”, 8 iunie 1996;
Dreapta-jos: “Kölnische Rundschau”, 20 august 1996.
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Preºedintele Germaniei
federale, Roman Herzog,
ºi regele Belgiei, Albert al
II-lea, au elogiat asearã
relaþiile bune dintre cele
douã þãri vecine. În
timpul unei cine festive în
onoarea lui Albert al II-lea
ºi a reginei Paola, Herzog
a declarat cã prietenia
dintre cele douã þãri este
adânc înrãdãcinatã în

Fernando Henrique Cardoso
este considerat cel mai competent preºedinte al Braziliei
de mai mult de o generaþie. În timpul dictaturii militare
sociologul de stânga a stat în exil în þãri latino-americane
vecine ºi în Franþa. Dupã revenirea în þarã, marxistul a
devenit social-democrat. Ca ministru al economiei în
guvernul predecesorului sãu a luptat cu succes împotriva
hiperinflaþiei ºi a demarat privatizarea întreprinderilor de
stat deficitare. Motive pentru care Cardoso, 64 ani, a
câºtigat alegerile ºi guverneazã din ianuarie cu sprijinul
conservatorilor. Printr-un program sofisticat de
modernizare vrea sã readucã colosul Brazilia pe scena
mondialã: þara reprezintã jumãtate din populaþia ºi din
produsul social brut al Americii de Sud, dar 40% din
populaþie trãieºte în cea mai amarã sãrãcie. Criminalitatea
ºi violenþa au crescut în asemenea mãsurã, încât a fost
cerutã intervenþia armatei pentru combaterea delictelor.
Sãptãmâna viitoare Cardoso, care înþelege limba
germanã ºi vorbeºte fluent engleza, franceza ºi spaniola,
vine într-o vizitã de stat la Bonn.

Perechea regalã belgianã ºi-a început vizita de stat
Europa noastrã comunã.
ªi regele a apreciat
relaþiile belgiano-ger-
mane, care se bazeazã
astãzi, dupã o perioadã
dureroasã, pe încredere
reciprocã ºi prietenie.
Perechea regalã a început
ieri prima sa vizitã oficialã
în Germania. Regele
Albert al II-lea (al doilea
din stânga) ºi regina

Paola (a doua din
dreapta) au fost salutaþi
de Herzog ºi soþia
acestuia, Christiane, cu
onoruri militare în faþa
vilei Hammerschmidt din
Bonn. În continuare
perechea regalã s-a
întâlnit ºi cu cancelarul
Kohl.

Text ºi foto: DPA

Fig. 127. Douã prime vizite de stat în Germania, una deja începutã, cealaltã
foarte apropiatã; au fãcut necesare în 1995 portretele de introducere ale
“iniþiaþilor” oaspeþi de stat! - Stânga: “Fuldaer Zeitung”, 11 iulie 1995.
Dreapta: “Der Spiegel”, nr.37/1995.

Fig. 128. - Încã douã portrete de
introducere de un tip special. - Stânga:
Tânãrul va ocupa un nou post. Sã nu ne
lãsãm înºelaþi de zâmbetul nevinovat ºi
sã ne închipuim cã gestul sãu ar fi
întâmplãtor ºi nu ar avea nici o
semnificaþie! Tatãl acestui prinþ
moºtenitor este prinþul Bernhard al
Olandei, un “Bilderberger” miliardar al
primei ore (literalmente!) ºi membru de
onoare permanent al acestui ilustru for
al “Noii Ordini Mondiale” cu o ordine
de zi strict secretã. Ca orice tatã îºi
doreºte, desigur, ca vlãstarului sãu
sã-i meargã cândva mai bine decât lui
(sau cel puþin la fel de bine). Prin
urmare acest vlãstar a fost iniþiat de
cãtre prea-plecatul (în faþa lojii) sãu
tatã în lumea semnalelor masonice
secrete, de care se foloseºte aici cu
vizibilã plãcere. Deoarece cu siguranþã
nu are de gând sã rãmânã toatã viaþa
copilot (mai ales neplãtit), acest
“portret de introducere” ar putea
semnaliza cã tânãrul este dornic de un
job lucrativ în slujba Francmasoneriei
ºi aºteaptã oferte corespunzãtoare
(“Kölnische Rundschau”, mai 1996,
dupã ce aceeaºi fotografie fusese
publicatã cu alt text deja pe 30
decembrie 1995 în “Die Welt”!). -
Dreapta: Pânã acum am vãzut aceastã
fotografie doar fragmentar. Doar
contextul complet prezentat aici ne
demonstreazã cã este vorba de un
“portret de introducere” tipic: prima
vizitã a lui Arafat în fâºia Gaza devenitã
“autonomã”. “Autonomia” teritoriilor
palestiniene nu a schimbat cu nimic
relaþia de vasalitate secretã a lui Arafat
faþã de israeliþi (ºi jocul lor tainic de
echipã) - acesta este mesajul limpede
(“BILD”), 4 iulie 1994)!

Prinþul moºtenitor
devine copilot

Fãrã salariu îºi va ocupa luna viitoare
prinþul moºtenitor al Olandei, Willem
Alexander (29 ani), postul de copilot
la agenþia de zbor olandezã KLM.
Motivul este pasiunea cãpitanului în
rezervã al aviaþiei militare pentru zbor
- poate, însã, ºi prietena sa, Emily
Bremers (26 ani), care lucreazã tot la
KLM. Cei doi s-au cunoscut la
începutul anului trecut ca studenþi.
Clopotele de cununie însã nu sunã
încã. . . Foto: DPA

O explozie de bucurie ºi
nenumãrate incidente la
prima vizitã a ºefului PLO,
Yasser Arafat, (64 ani), în
Fâºia Gaza. Zeci de mii de
palestinieni au bordat
strãzile pe care Arafat le-a
strãbãtut în Mercedesul sãu
blindat în direcþia taberei de
refugiaþi Dschebelija. În faþa
a 10.000 de ascultãtori
Arafat a cerut Israelului
Cisiordania, iar Vestului
ajutor economic mai rapid.
“Pânã acum n-au fost decât

promisiuni goale.” La
deschiderea unei fabrici de
sucuri de fructe vocea lui
Arafat a cedat -
numeroasele cuvântãri îi
provocaserã o rãguºealã.
“Îmi pare rãu”, a reuºit sã
articuleze.
La Ierusalim 10.000 de
israeliþi au demonstrat
împotriva vizitei lui Arafat în
Gaza. Aceºtia au luat cu
asalt oraºul vechi, au
demolat maºini ale arabilor,
au ars portrete ale lui Arafat.

Cu degetul ridicat: Yasser Arafat, ºeful PLO, în Fâºia Gaza

Arafat rãguºit - din cauza
numeroaselor revendicãri
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Preºedintele Uniunii întreprinzãtorilor “Gesamtmetall”, Hans-Joachim
Gottscholl (stânga) îi predã funcþia lui Werner Stumpfe       Foto: DPA

BONN. DPA/FLI. Întreprinzã-
torii din metalurgie au
propus, la un an de la
negocierile, dupã pãrerea lor
eºuate, din 1995, reforme
tarifare radicale pentru
ramura industrialã cea mai
puternicã, având 3,5
milioane de angajaþi. IG
Metall a refuzat propunerile.
Planurile întreprinzãtorilor
prevãd ca puterea normativã
a IG Metall ºi a uniunilor
patronale sã fie redusã
considerabil, la doar câteva
elemente-nucleu, iar firmele
sã se poatã abate chiar ºi de
la acestea dacã, astfel, vor
asigura locuri de muncã.
Un concept corespunzãtor a
prezentat noul preºedinte al
Uniunii “Gesamtmetall”,
Werner Stumpfe. În curând,
întreprinzãtorii vor sã discute,
despre el, cu IG Metall. Dupã
aprecierile lor, doar în 1996
se vor pierde 100.000 de lo -
curi de muncã în metalurgie...

Întreprinderile ar trebui sã
aibã mai multã putere de
decizie ºi mai mult spaþiu
de miºcare pentru redu-
cerile de costuri, a afirmat
Stumpfe. În momentul de
faþã, soluþia care le rãmâne
este redu-      cerea locurilor
de muncã...

Werner Stumpfe      Foto: DPA

Greenspan rãmâne
WASHINGTON. RTR.
Banca de Emisiune a
SUA, Federal Reserve
(FED), va fi con-
dusã, ºi în urmãtorii
patru ani, de Alan
Greenspan. Senatul
de la Washington l-a
confirmat pe ºeful
bãncii centrale, în
vârstã de 70 de ani,
în funcþie. Greenspan se aflã, din 1987, în
fruntea FED. Alice Rivlin a fost prima
femeie în funcþia de locþiitor al preºedintelui
Bãncii de Emisiune. Înainte, Rivlin fusese
ºefa de buget a preºedinþiei. Ultimul loc,
devenit vacant în consiliul director al Bãncii
de Emisiune, va fi ocupat de Laurence
Meyer.

WEBER CONFIRMAT
H o m b u r g / S a a r .
DPA. ªeful fabricii
de bere Karlsberg
Brauerei KG We-
ber, Richard Weber,
a fost reales în
funcþia de preºe-
dinte al Uniunii
Europene a
Berarilor C.B.M.C.,
cu sediul la Brüssel,
pentru urmãtorii
doi ani. Acest lucru a fost comunicat
de Fabrica de Bere Karlsberg. Weber,
în vârstã de 52 de ani, este ºi
preºedinte al Societãþii pentru Relaþii
cu Publicul a industriei germane a berii
ºi membru în consiliul de conducere
al Federaþiei Germane a Berarilor.

Fig. 129. Toate aceste patru exemple provin din “Rhein-Zeitung” (Koblenz)! -
Stânga sus: pe Gottschol l-am mai putut admira în diferite poze masonice (a
se vedea mai sus fig. 33!), însã aici - în virtutea unei logici perfecte - nu el este
cel care apare cu un semnal masonic (evident aranjat), ci “cel nou”. Stumpfe
i-a cedat, abia în 1991, lui Gottschol, postul pe care revine acum, fiind deci, în
realitate, un “vechi combatant”. Totuºi, el trebuie sã se “prezinte”, din nou, cu
un semnal masonic, printre altele ºi fiindcã “fraþii” sãi vor sã ºtie dacã, dupã
pauza de patru ani, el se mai bucurã de favoarea Superiorilor secreþi. Aceastã
fotografie-semnal, împreunã cu articolul care anunþã preluarea funcþiei, a fost
publicatã în “Rhein-Zeitung” din 22/23 iunie 1996. - Stânga jos: în ediþia din
26 iunie, deci cu numai trei zile mai târziu, a urmat, cu o nouã ocazie (a se
vedea contextul documentat fragmentar de mine), repetarea portretului de
introducere. Cuvântul cel mai important, ºi anume “nou”, a fost primul în
supratitlu! ªi aceastã fotografie avea calitatea recunoscutã a imaginilor DPA...
- Dreapta: dupã cum ne dezvãluie deja scurtimea titlurilor, este vorba de douã
portrete de introducere, din rubrica permanentã, dedicatã datelor personale,
pe pagina economicã din “Rhein-Zeitung” (22/23 iunie respectiv 12 iulie 1996).
Fotografia lui Greenspan mai apãruse ºi în “Süddeutsche Zeitung” din 9 martie
1995 (a se vedea mai sus fig. 4, resp. 19!) ºi a fost scoasã din arhivã în iunie
1996, pentru a fi folositã, din nou, ca fotografie-semnal! De altfel, de cele mai
multe ori, datele personale, cuprinse în aceastã rubricã, fie sunt completate cu
fotografii-portret perfect normale, fãrã nici un fel de semnal, fie sunt prezentate
fãrã  fotografie, dar atunci este vorba, aproape întotdeauna, de personalitãþi a
cãror importanþã, în plan economic, nu depãºeºte zona localã sau regionalã!

3. Portrete jubiliare
Acestea apar, de cele mai multe ori, la aniversarea unei zile de naºtere “rotunde”, uneori ºi cu ocazia altor jubilee

ale unor personalitãþi încã active, în spiritul lojilor ºi al Sionului. Toþi “fraþii” ºtiu atunci cã se pot baza, în continuare, pe
respectiva persoanã.

Fig. 130. Portrete jubiliare
tipice, toate cu ocazia zilelor
de naºtere. - Stânga sus:
simpaticul “disident” ºi
apãrãtor al drepturilor
omului, Lev Kopelev, pe
care ziarul “Die Welt” l-a
felicitat pe 8 aprilie 1992,
la cea de a 80-a aniversare,
cu aceastã fotografie-
semnal, nu este de fapt rus,
ci evreu dar, ca mulþi alþii
din neamul lui, nu îºi
afiºeazã cu plãcere
originea.  - Dreapta sus:
poza scriitorului comunist,
(“HNA” din 14.04.1995). -
Stânga jos: fotografia
preºedintelui în funcþiune
al lui Deutsche
Bundesbank (“HNA” din
17.08.1996). - Jos mijloc:
fosta Prima Doamnã, cu
privirea înãlþatã, a fost un
“consilier important” al
soþului ei, Ronald (“Rhein-
Zeitung”, 5 iulie 1996). -
Dreapta jos: cunoaºtem
deja aceastã fotografie; ea
a mai fost tipãritã în
numeroase ziare (aici
“HNA”, 16 iunie 1996).

La limita dintre douã lumi: Rusul Lev Kopelev
împlineºte, la Köln, a doua sa patrie, 80 de ani.

În faþa Palatului Buckingham din Londra,
regina Elisabeta a II-a, însoþitã de regina
mamã, a asistat la o paradã în onoarea
ei, cu ocazia celei de a 70-a aniversãri a
zilei de naºtere.

Anglia îºi sãrbãtoreºte regina

Nancy Reagan
împlineºte, sâmbãtã,

75 de ani

C o n s i l i e r
i m p o r t a n t

Protectorul
monedei,
Hans
Tietmeyer, îºi
aniverseazã,
duminicã,
cea de-a 65-a
zi de naºtere
FOTO: AP

Mereu un luptãtor
pentru pace: scriitorul
Stephan Hermlin, care
împlineºte, astãzi, 80
de ani.
FOTO: AP
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Fig. 132. Alte douã portrete jubiliare. Cel din stânga, din ziarul olandez “De Telegraaf” (17 februarie 1993), a fost publicat sub titlul
“Rabinul Soetendorp luat prin surprindere de un complot”. Începutul relatãrii aferente sunã, în traducere, astfel: “Ce surprizã!
Rabinul comunitãþii evreieºti din Den Haag, Awraham Soetendorp (dreapta), a primit ieri, la cea de-a 50-a aniversare a zilei sale de
naºtere, un cadou cu adevãrat special”. Este vorba de o biografie a sa, cu o fotografie caracteristicã pe copertã! - Dreapta: jubileul “de
aur” al unui raion sindical i-a oferit ziarului “Rhein-Zeitung”, din 25 iunie 1996, o ocazie binevenitã pentru a-l portretiza, ca
“insider”, pe preºedintele sindicatului. Autorul instantaneului a fost tot un fotograf DPA.

Nimeni altcineva nu a rezistat dupã 1945 timp atât de
îndelungat în aceastã funcþie: sâmbãtã se împlinesc
exact opt ani de când electoratul Hamburgului l-a
ales pe Henning Voscherau în funcþia de primar.
Ziarul “Morgenpost” face un bilanþ, vorbeºte
despre punctele slabe ºi punctele tari,
prietenii ºi adversarii ºefului de senat.
Dimineaþa la ora 7 toate sunt încã în
ordine în Wellingsbüttel. Henning
Voscherau intrã în baie, face un pas spre
chiuvetã, sus capul - ºi totul este aºa cum
trebuie sã fie: “Sunt mulþumit de mine ºi
de munca mea; când privesc în oglindã,
îmi pot spune: îþi faci bine treaba, faci tot
ce poþi”.
O conºtiinþã de sine sãnãtoasã, asta ºtie
Henning Voscherau dupã o existenþã de
politician de peste 30 de ani, este
indispensabilã în lupta publicã pentru
câºtigarea, pãstrarea ºi sporirea puterii:
“Da, ºtiu ca m-am suit pe caii cei mari”, i
s-a destãinuit el odatã unui reporter de la
“Spiegel”, la urma urmei însã cei din jur îi
acordã suficientã importanþã doar aceluia
care îºi acordã el însuºi respectul cuvenit.

Norbert Blüm

Vreau sã mai trãiesc
aventuri! Ce-i drept, nu
acum, imediat - dar fãrã
zvonuri, vã rog! Viaþa
aceasta în menghina
Bonnului nu se poate sã
fi fost totul. Cel mai mult
mi-ar plãcea, mie ca
meºteºugar politic, sã
muncesc din ce în ce mai
puþin ºi sã
trãiesc din ce
în ce mai mult.
Probabil cã la
fel le merge ºi
multor altora.
Unui þãran
din anul
1050 nu
i-ar fi dat
prin cap

MINISTRUL FEDERAL AL MUNCII, CDU

niciodatã sã-ºi lase din
mânã furca de gunoi la
cea de-a 65-a aniversare.
El s-a retras pas cu pas.
Relaxarea ritmurilor de
viaþã industriale, cu toate
legile lor sociale ºi ale
muncii, este o ºansã
uriaºã de a stabili o nouã
legãturã între muncã ºi

viaþã. Dar poate fi ºi un
punct din care sã ne

prãbuºim într-o
nouã indife-

renþã faþã de
ceilalþi.

Fig. 131. Portretele jubiliare marcheazã, de cele mai multe ori, dar nu întotdeauna,
aniversarea zilei de naºtere. - Sus stânga: cu aceastã fotografie “expresivã”, “HNA”
l-a felicitat pe 2 iunie 1995 pe “mentorul literaturii germane”, evreul Marcel Reich-
Ranicki, cu ocazia aniversãrii celei de a 75-a zile de naºtere. - Jos: omagiu cu ocazia
celei de a 65-a aniversãri în “Die Woche” (22 decembrie 1995). - Dreapta: portret
masonic, cu ocazia împlinirii a 8 ani de “slujbã” în “Hamburger Morgenpost”, din
7 iunie 1996. Voscherau este un “Bilderberger”!

Sindicatele ca o contraputere
Sindicatele îºi pot menþine influenþa în vederea unei societãþi
echitabile ºi democrate, doar dacã se organizeazã ca o contraputere
vizavi de capitalul internaþional. Aceastã concluzie a fost
pronunþatã la festivitatea organizatã cu ocazia împlinirii a 50 de
ani de la constituirea organizaþiei regionale Frankfurt a IG-Metall.
În imagine, preºedintele IG-Metall pentru Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland ºi Thüringen, Karl Kronawitter (stânga), se întreþine cu
predecesorul sãu, Hans Pleitgen (dreapta) ºi cu primul - ministru
al landului Hessen, Hans Eichel.

Foto: DPA
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4. Portrete de adio
Atunci când un “frate” moare, portretul masonic enumerã “meritele” pe care acesta le-a câºtigat în slujba Sionului

ºi îi îndeamnã pe cititori sã-i continue “opera”. La fel stau lucrurile ºi în cazul “pensionaþilor”, ale cãror portrete de adio
semnalizeazã, însã, cã aceºtia rãmân, în continuare, la dispoziþia Sionului, ca “rezervã”. Dacã un “frate” sau o “sorã”
pleacã dintr-o poziþie publicã, pentru a ocupa o alta, portretul le comunicã, celor interesaþi sau implicaþi, cã respectivul/
respectiva ºi-a fãcut datoria, spre mulþumirea Superiorilor secreþi ºi, prin urmare, va contribui, ºi în noul post, la punerea
în aplicare a “Marelui Plan”.

MAN: Götte pleacã
Concernul MAN va avea noi
preºedinþi ai consiliului de
conducere ºi de administraþie.
Klaus Götte, ºeful MAN din 1983,
va prelua în decembrie de la
Karlheinz Kaske preºedinþia
consiliului de administraþie. Noul
ºef al consiliului de conducere al
concernului producãtor de maºini,
maºini de compresiune ºi vehicule
utilitare, cu o cifrã de afaceri
estimatã la 20 miliarde DM, va fi
Rudolf Rupprecht, membru al
consiliului de conducere ºi ºef al
departamentului de autocamioane.

       Foto: DPA

În mod surprinzãtor, ºeful de la
“Fichtel-&-Sachs”, Roland
Mecklinger, a fost prezentat drept
noul preºedinte al consiliului de
conducere al “Alcatel SEL”.

           Foto: DPA
Fig. 133. Douã portrete, în acelaºi timp de introducere ºi de adio. Stânga: “Rhein-
Zeitung”, 23 mai 1996; dreapta: “Rhein-Zeitung”, 6/7 iulie 1996. Bineînþeles
cã cei doi îºi oferã serviciile ºi ca oameni de afaceri!

Pentru ultima datã, finanþistul-ºef Liener ºi preºedintele
comitetului director Reuter au prezentat bilanþul Daimler.

Foto: AP

1995 - ultimul an petrecut împreunã de duo-ul director
de la Gesamtmetall, Dieter Kirchner ºi Hans-Joachim
Gottschol.            Foto: AP

Editorul Alfred Neven DuMont, din
Köln, cunoaºte bine procedeele editurii
“Axel Springer”. Cu ani în urmã, spre
exemplu, magazinul de mare tiraj “Bild”
i-a atacat familia cu o poveste
inventatã: “Fiul lui DuMont arestat!
Haºiº în Porsche-ul negru!” De data
aceasta, Springer, l-a ademenit pe unul
din angajaþii sãi, Willi Schalk, aflat în
postul de preºedinte al direcþiei.
Supãrat, Neven DuMont a protestat
într-o scrisoare adresatã lui Bernhard
Servatius, preºedintele consiliului de
administraþie al editurii “Springer”,
“împotriva stilului de atac prin
surprindere, puþin colegial”, cu care
niciodatã nu ar putea fi de acord.
Deoarece Schalk semnase la începutul
lui 1990 un contract pe cinci ani, ar fi
trebuit sã mai rãmânã 18 luni la Köln.
Se spune, însã, cã deja cu trei luni în
urmã managerul ar fi manifestat un
“dor de ducã”, iar pe 2 iulie a dezvãluit
ºi þelul cãlãtoriei: conducerea editurii
“Springer”, resortul management.
Neven DuMont a cerut în zadar sã se
amâne publicarea acestei ºtiri. Cinci
zile mai târziu, “Springer” s-a adresat
publicului, dupã cum bãnuieºte Neven

“Un stil puþin colegial”
Racolarea lui Springer îl supãrã pe Neven DuMont

DuMont, “pentru a-l
scoate, prin toate
mijloacele posibile, înainte
de vreme pe Schalk din
contract”. Servatius, în
schimb, susþine cã ar fi
pãstrat discreþia, însã dupã
ce transferul lui Schalk
“s-a discutat în interiorul ºi
în afara firmei”, a fost nevoit
sã dea cãrþile pe faþã.
Concernul “Bild” (cifra
de afaceri - 3,6 miliarde
mãrci) avea nevoie
disperatã de noul ºef. Doar
scãderea puternicã a
preþului hârtiei, care a dus
la economisirea a 110
milioane de mãrci, a mai salvat bilanþul
ultimului an (profit: 57 milioane mãrci).
Schalk, mulþi ani manager de reclamã,
care a reuºit la New York, în cetatea
reclamei, sã ajungã în vârful concernului
mondial “Omnicom”, urmeazã sã aducã
schimbarea la “Springer” (cu un salariu
estimat la 1,4 milioane mãrci). Dacã totul
decurge conform planului, în primãvara
urmãtoare el îl va moºteni pe
vicepreºedintele consiliului de

conducere, Günter Prinz.
Împreunã cu Günter Wille,
ºeful de la “Springer”,
Schalk plãnuieºte sã
realizeze o echipã în care
sã dom-neascã un “acord
total”.
Neven DuMont, care a
deprins meºteºugul
jurnalismului chiar la
“Springer”, se plânge cã
unitatea editurilor de ziare
în probleme de politicã a
mediilor ar avea de suferit
dacã toþi s-ar purta ca
“Springer”. În toate zonele
în care apar publicaþii ale
Casei de Presã Köln (cifra

de afaceri: 817 milioane mãrci),
“Springer” este concurentul principal.
În vila sa de la Ratingen, lângã
Düsseldorf, Schalk mediteazã la
cursul pe care îl va lua cariera sa de
acum încolo. Avocaþii încearcã sã
obþinã o anulare prin înþelegere a
contractului cu DuMont. Dar chiar ºi
Schalk, aflat într-un concediu forþat foarte
costisitor, vede aici “cvadratura cercului”.

Fig. 134. Dreapta sus:
gestul masonic al celui
care rãmâne este, se
pare, valabil ºi pentru
cel care pleacã,
deoarece textul
explicativ se referã la
amândoi, fãrã nici o
diferenþiere. În 1991,
Gerhard Liener încã
mai era membru al
filialei locale de la
Bonn a CFR, “Deutsche
Gesellschaft für
auswertige Politik”
(Societatea Germanã
pentru Politicã
Externã). - sus: “HNA”,
13 aprilie 1995; mijloc:
“Die Welt”, 28
decembrie 1995 - Jos:
tot un portret combinat,
de introducere ºi de
adio. Citiþi textul
aferent (“Der Spiegel”,
nr. 29/1993).

Managerul Schalk
“Cvadratura cercului”.
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“Noi nu suntem o întreprindere
obiºnuitã”:
Directorul postului de radio NDR,
Jobst Plog, renunþã dupã doi ani la
funcþia de preºedinte al postului de
radio ARD.

Fig. 135. Portrete tipice de
demisionari. Dreapta ºi
centru dreapta jos: doi
candidaþi “iniþiaþi” care au
eºuat, ºi un al treilea care nu
a mai rezistat într-un post
suplimentar. - Sus mijloc  ºi
jos stânga: doi potentaþi
“cunoscãtori” ai radioului ies
din scenã; unul renunþã doar
la o funcþie preluatã suplimentar, pe când cel de al doilea se retrage la pensie. Stânga: prinþul pare a se pregãti, dupã “retragerea”
sa din armatã, pentru o carierã nouã, mult mai bunã, mai bine plãtitã, una internaþionalistã, dupã cum sugereazã însãºi imaginea-
semnal (de altfel, de o calitate extrem de proastã). - Sus centru: “Die Zeit”, 09.12.1994. Centru dreapta jos: “Hamburger Abendblatt”,
09.11.1995. Sus dreapta: “Focus”, nr. 2/1995. Stânga sus: “Rhein-Zeitung”, 22.07.1996; Centru stânga jos:“Die Welt”, 07.03.1995;
dreapta jos: “Rhein-Zeitung”, 12.07.1996.

Cifrele buclucaºe
Preºedintele SUA, Bill Clinton, are
necazuri. Candidatului sãu pentru
funcþia de ministru al sãnãtãþii, dr.
Henry Foster, i se reproºeazã de cãtre
adversarii fervenþi ai avorturilor cã ar
fi provocat 700 de întreruperi de
sarcinã. Apãrarea lui Foster nu fost
deloc strãlucitã. Mai întâi, el nu ºi-a
amintit decât de un singur avort, apoi
acestea au devenit
“sub douãsprezece”,
pentru ca în final sã
ajungã la vreo 30.

Candidatul lui
Clinton, Foster, în

dificultate

Colin Powell
refuzã

Prinþul Andrew vrea sã punã
capãt carierei sale de ofiþer al
Marinei regale. Nu se ºtie încã
spre ce profesie îºi va îndrepta
atenþia fiul cel mic al reginei
Elisabeta II-a dupã ce va pãrãsi
forþele armate, în 1999. “Simte
cã a sosit vremea pentru o
schimbare”, declara o
purtãtoare de cuvânt a
Palatului Buckingham.

Friedrich Nowottny, pânã
în iunie la conducerea
postului de radio WDR

Expo fãrã Lopez
HANOVRA - DPA. Directorul comercial
al uzinelor “Volkswagen AG”, José
Ignacio Lopez, vrea sã renunþe la postul
deþinut în consiliul de administraþie al
EXPO 2000 GMbH din Hanovra. Dupã
cum declarã un purtãtor de cuvânt al
Cancelariei de Stat, Lopez intenþioneazã
sã renunþe la mandatul de membru în
forul administrativ al societãþii
expoziþionale mondiale din cauza
“multiplelor sarcini de la VW”. Lopez
afirmã cã i-a comunicat, la vremea
respectivã acest lucru într-o scrisoare
lui Gerhard Schröder, pe
atunci preºedinte al
Consiliului de miniºtri al
Saxoniei Inferioare. În
scrisoare îl propunea ca
înlocuitor al sãu pe
directorul comercial ºi de
marketing de la uzinele
VW, Robert Büchelhofer.

Eroul rãzboiului din Golf, Generalul Colin Powell

Nu vrea sã devinã preºedinte

Fig. 136. Ambele imagini sunt portrete, deosebit de mãgulitoare, de demisionari. - Stânga: o imagine-semnal de primã mânã, aºa
i se cuvine acestui top-insider, dupã toate probabilitãþile de origine ebraicã! “Die Zeit” din 30 decembrie 1994 o plaseazã pe pagina
11. Delors este înconjurat aici de nouã din cele douãsprezece pentagrame ale flamurii UE, iar la aceste douã cifre-simbol ale
francmasoneriei se adaugã ºi cuvântul “vizionar”, scris cu litere mari, care ºi el îl “portretizeazã” pe Delors. Acesta este un cuvânt-
cifru secret al sinagogii Satanei care se referã la “viziunea” acesteia asupra acelei “Lumi Unice”, anticristice ºi la planul ei privind
“noua ordine mondialã”. - Dreapta: ºi în acest caz, este slãvitã la despãrþire, “rezistenþa împotriva grupãrii anti-europene” a
acestui “adept al Uniunii Europene” ºi, prin urmare, ºi a “Noii Ordini Mondiale”. (“Salzburger Nachrichten, 24 iunie 1995).

Hurd are iarãºi timp pentru hobby-ul sãu extravagant: acela
de a scrie romane poliþiste

Cei ºase ani în funcþia de ministru de externe în pofida opoziþiei grupãrii
anti-europene i-au ajuns lui Hurd. Dupã încheierea procesului educaþional
în ºcoli distinse ca Eton ºi Cambridge, el a intrat în serviciul diplomatic ºi -
asemenea tatãlui ºi bunicului sãu - a fost ales, în 1974, în Camera inferioarã.
În 1984 a devenit ministru de interne. S-a profilat ca adept al Uniunii
Europene ºi ca adversar al pedepsei cu moartea.

Bilanþul unei epopei de succes:
Dupã zece ani, Jaques Delors îºi pãrãseºte postul din
fruntea Comisiei Europene de la Bruxelles. Socialistul
francez a militat cu pasiune pentru mersul înainte al
Europei

Vizionarul
de Klaus Peter Schmidt

Pe Delors îl iritã pânã la furie “politicienii molâi” ºi o “Europã decadentã”.
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Novici proeminenþi în “clubul foºtilor”: Hans-Jochen Vogel (stânga)
ºi Wolfgang Mischnick nu mai candideazã pentru Bundestag.

Fig. 137. Trei veterani pãrãsesc scena politicã. Ei semnalizeazã, însã, cã în spatele culiselor sunt dispuºi sã acþioneze în continuare, în
mãsura în care Sionul are nevoie de serviciile lor. În special Peter Glotz, membru al grupului Bilderberger, va sta cu siguranþã în
continuare la dispoziþie pentru colaborãri în diferite “fabrici de gândire” internaþionaliste. La fel ºi Mischnick, de la partidul mason al
liberalilor germani, care în 1991 mai fãcea încã parte, ca “membru de onoare”, din filiala CFR de la Bonn. Remarcaþi modul în care
Vogel face  semnul cu ochelarii. - Stânga: “Fuldaer Zeitung”, 12 iunie 1996; dreapta: “Kölnische Rundschau”, 17 septembrie 1994.

Politicianul PSG Peter Glotz demisioneazã la începerea
vacanþei parlamentare de varã, din funcþia de purtãtor de
cuvânt pe probleme de educaþie ºi cercetare al fracþiunii
parlamentare a PSG.    Foto: arhivã, DPA

M I L E S T O N E S

Fig. 138. Trei “anunþuri
mortuare”, sub formã de
f o t o g r a f i i - s e m n a l
francmasone. Aceasta este o
formã curentã a portretelor
comemorative. - Stânga sus:
“Milestones”,  “Pietre de
hotar” (probabil pe drumul
spre dominaþia mondialã a
sionismului...). Acesta este
titlul sub care revista
americanã “Times” din 29
august 1994 anunþa decesul
“proeminentului filozof, om
de ºtiinþã ºi rebel intelectual
israelian” Jeshayahu
Leibowitz. Dupã cum le
sugereazã “cunoscãtorilor”,
imaginea cu gestul-semnal
din anul 1992, Leibowitz era,
în ciuda diferendelor sale
permanente cu Guvernul
israelian, într-o concordie
perfectã cu vârfurile
grupãrilor sioniste secrete! -
Dreapta sus: aceastã
fotografie, pe care deja o
cunoaºtem,  a însoþit
necrologul publicat în ziarul
“Die Welt” din 22 aprilie
1995, la decesul lui Djilas
(vezi prima propoziþie din
tãietura de ziar reprodusã de
noi). Jos: binecunoscutul
obicei al lui Heißenbüttel de
a stâlci cuvintele explicã, în
suficientã mãsurã, ciudatul
necrolog din “HNA”
(stânga), respectiv “Ham-
burger Abendblatt”
(dreapta), ambele din 21
septembrie 1996!

...asupra sa. Milovan Djilas,
membru al Biroului politic al
PC din Iugoslavia ºi al Statului
major al partizanilor a murit la
Belgrad, la vârsta de 83 de ani,
în urma unui stop cardiac. În
ultimii ani, revoluþionarul ºi
disidentul de odinioarã se
retrãsese în singurãtate. Odatã
cu moartea lui Tito, în 1980, el
nu îºi pierduse numai fostul
mentor ºi adversarul
înverºunat de mai apoi, dar
pânã ºi subiectul sãu de bazã,
controversa cu sistemul
comunist, care devenise
perimat. În anii ‘50 el a scris
cartea care l-a fãcut renumit,
“Noua clasã”, o analizã a

sistemului comunist. Acesteia
i-au urmat nenumãrate altele.
Djilas credea în democraþie.
Nouã ani de temniþã nu l-au
putut înfrânge, deºi Tito însuºi
dãduse ordin ca celula
“duºmanului de clasã” sã nu fie
încãlzitã, pentru ca “ereticul sã
se mai rãcoreascã puþin la cap”.
Împreunã cu Soljeniþîn, Djilas a
ajuns unul dintre cei mai
cunoscuþi disidenþi. Cititorii mai
vârstnici ai ziarului “Die Welt”
îl cunosc din nenumãrate
interviuri ºi articole originale. În
acestea el prezisese, încã din
anii ’70, ceea ce majoritatea
germanilor nu voiau sã creadã:
reunificarea.

De la tovarãº de drum al lui Tito, la adversar al
comunismului: Milovan Djilas             Foto: WECO

Helmut Heißenbüttel nu a fost unul dintre cei
mai populari scriitori germani. Textele sale
erau adeseori greu de citit. ªi totuºi, cu
experimentele sale lingvistice, a fost unul
dintre cei mai importanþi autori contemporani.
Helmut Heißenbüttel a murit la numai trei luni
dupã împlinirea vârstei de 75 de ani.
Culturã, p. 27

“Nu trebuie decât sã fiu înþeles textual”,
declara Helmut Heißenbüttel încã din
luna iunie. Joi, el a încetat din viaþã la
vârsta de 75 de ani, la Glückstadt.

MORT. YESHAYAHU LEIBOWITZ, cunoscut
filozof israelian, savant ºi intelectual non-
conformist, poreclit “profetul furios” datoritã
spiritului sãu critic acerb în ceea ce priveºte
politica guvernamentalã de la Ierusalim.
Evreu ortodox nãscut în Letonia, Leibowitz
a pledat pentru separarea definitivã a
iudaismului de stat, poziþie pe care el a
avansat-o în scrierile ºi conferinþele sale.
Spirit critic în ceea ce priveºte armata, el a
înfuriat mulþi compatrioþi ridiculizând
soldaþii israelieni trimiºi pe teritoriile ocupate
“iudeo-naziste”. În 1993 i s-a decernat
Premiul Israelian pentru meritele sale de-a
lungul vieþii, dar a refuzat sã primeascã acest
premiu dupã ce Primul Ministru Jitzak Rabin
a ameninþat cã va boicota ceremonia de
decernare.

LEIBOWITZ ÎN 1992
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5. Portrete “de bãtrâneþe” sau postume
Primele semnalizeazã faptul cã cineva, în ciuda retragerii oficiale din viaþa publicã, mai este încã activ în spiritul

Sionului ºi al lojilor. Cea de-a doua categorie de fotografii, dincolo de valoarea lor comemorativã, pot fi, uneori, utilizate
ºi pentru transmiterea altor mesaje.

Gierek, Kogelfranz

Întâlnire cu bancherul Alwin Münchmeyer. “El
personificã tipul ideal, pe cale de dispariþie, al
negustorului hanseatic.”

Ex-premierul
Margaret

Tatcher are
rezerve

serioase
faþã de

reunificare.

Somaþie: Helmut Schmidt, cancelar federal, din
1974 pânã în 1982, iar înainte ministru de finanþe
ºi al apãrãrii naþionale, îl avertizeazã pe urmaºul
sãu, Helmut Kohl, sã susþinã un “program de
lacrimi ºi sudoare”.

Fig. 139. Portrete “de bãtrâneþe”. Stânga sus:
“Hamburger Abendblatt”, 14/15.09.1996.
Centru sus: “Der Spiegel”, nr. 11/1996,
relateazã, cu privire la fotografie, cã ex-
dictatorul polonez, Gierek, se aflã, în
continuare, într-un contact activ cu Helmut
Schmidt! Dreapta:  “Bild am Sonntag”,
14.04.1996. Schmidt a fost ºi este, printre
altele, membru al grupului Bilderberger ºi
vicepreºedinte al filialei din Bonn a CFR,
Societatea Germanã pentru Politicã Externã”.
Centru jos: “Kölnische Rundschau”,
26.09.1996.

Axel Springer, în 1967, în casa lui Ben Gurion,
fondatorul statului Israel                      Foto: Sven Simon

Alfred
Eisenstaedt
6.12.1898 -

24.08.95
“Tatãl

jurnalismului
ilustrat” a

emigrat în 1935
în SUA, unde a

contribuit, în
mod decisiv, la

dezvoltarea
magazinului

“Life”.

Fostul lider al studenþilor, Rudi
Dutschke, în timpul unei dezbateri
la un for politico-literar din 1977,
la Recklingshausen. Personaj
extrem de controversat ºi astãzi,
la 17 ani dupã moartea sa, în
localitatea sa natalã Luckenwalde

  (Arhiva DPA)

Konrad Adenauer ºi Ludwig Erhard,
în timpul celui de al 10-lea Congres
al Uniunii Creºtin Democrate (Köln,
24-27 aprilie 1961)

Erich Kästner (1899-
1974): “Nu existã nimic
bun, în afarã de binele pe
care îl faci tu însuþi”.

Fig. 140. Portrete postume. În afarã de textele explicative, nu este transmisã aici nici o altã informaþie în afarã de aceea cã domniile lor,
fotografiaþi, aici, în posturã de francmasoni, au contribuit, în timpul vieþii, la înfãptuirea “Marelui plan”. Excepþia o formeazã,
probabil, fotografia din stânga jos (“Union” nr. 4/1994), al cãrei text explicativ nu îl deþinem, precum ºi – în mod sigur - cea din
stânga sus (“Bild”, 10 septembrie 1996), gânditã ca portret jubiliar, nu atât pentru Axel Springer în sine ci, mult mai curând,
pentru imperiul audio-vizual întemeiat de el, cãci titlul supradimensional al articolului sunã în felul urmãtor: “50 de ani Springer
- cum a început totul”. Fotografia-semnal le transmite, aºadar, “ºtiutorilor”, cã acest concern editorial al lui Springer a fost în
stare, în pofida tuturor atacurilor din “stânga”, sã practice, timp de 50 de ani, dezinformarea ºi sã contribuie la decãderea moralã
ºi distrugerea culturii în sensul dorit de capii secreþi (cãrora, probabil, cã sionistul de marcã, David Ben Gurion, le era, de altfel,
foarte apropiat) ºi cã va continua, în aceeaºi manierã, ºi de acum încolo. - Dreapta: “HNA”, 4 mai 1996. - Centru sus: “Focus”,
22.12.1995. - Centru jos: autorul evreu a scris, pe lângã o literaturã pentru adulþi împânzitã cu obscenitãþi, ºi o serie de renumite
cãrþi pentru copii, în care nu întâlneºti, de fel, cuvinte ca “Dumnezeu” sau “bisericã”..... Avizul adresat cititorului este, aºadar,
îndreptãþit (“Die Welt”, 15.04.1995).
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6. Portrete cu rol de mesaj
Cu toate cã ºi aici este vorba de niºte simple “portrete”, ele îi transmit, totuºi, privitorului “iniþiat”, un anumit

mesaj. Aceasta se poate datora ºi faptului cã persoana portretizatã ocupã o funcþie politicã, economicã sau de orice altã
naturã, foarte influentã; în acest caz, din statutul ei de insider, dezvãluit de portret (fireºte cã doar “ºtiutorilor”), se
desprind automat o serie de alte elemente care, opiniei publice, îi rãmân necunoscute. Ele pot rezulta chiar ºi numai din
momentul în care un anumit “portret” apare în presã sau, în alte cazuri, din faptul cã nici “fraþii” n-au contat pe existenþa
unor asemenea tovarãºi de lojã. De cele mai multe ori însã, textul explicativ al “portretului” conþine, cel puþin indirect,
adesea însã chiar direct, o informaþie specialã.

Reformatorul Deng: ce se va întâmpla
dupã moartea atotputernicului?

Fãrã ochelari de cal: Edzard Reuter, ºeful
celui mai mare concern industrial german

Face pe bãtãiosul: Dieter Hooge
                                  (Foto: Koch)

Fig. 141. Toate aceste”portrete” constituie,
ele însele, mesaje! Stânga: dacã publicaþia
“Die Zeit” (13 ianuarie 1995) îl prezintã astfel
pe ºeful nestematei industriei germane,
Daimler-Benz, atestându-i totodatã, în mod
aluziv, calitatea de a nu avea “ochelari de cal”,
asta nu înseamnã decât cã Reuter ºi concernul

sãu contribuie, în mod conºtiincios ºi consecvent, la propãºirea “globalizãrii”
economice, despre care se vorbeºte detaliat în articolul însoþitor, pentru a grãbi, astfel,
începuturile “dominaþiei mondiale unice” a Francmasoneriei mondiale. - Dreapta :
Aha, deci în pofida multiplelor dezinformãri lansate, în mod repetat, de presa dirijatã,
China, sub egida lui Deng Xiao Ping, s-a aflat ºi se aflã într-o înþelegere perfectã cu

Capii secreþi! Acest lucru le dezvãluie “fraþilor” fotografia (“WirtschaftsWoche”, 23 februarie 1995). - Centru: Dupã cum o
demonstreazã gestul-semnal (“HNA”, 26 aprilie 1996), acest lider sindical doar “face pe bãtãiosul” în reprezentarea muncitorimii,
pentru cã, în spatele culiselor, el pactizeazã, de fapt, cu marele capital reunit, în mare mãsurã, în loji!

Fig. 142. Iatã ºi alte portrete, purtãtoare a
diferite mesaje. - Sus, dreapta: cu acest portret-
duplex, ziarul “WirtschaftsWoche” din 9
martie 1995 ºi-a ilustrat articolul despre
supravegherea bancarã din strãinãtate ºi, în
special, din SUA. Speculantul evreu Boesky
apare, în fotografie, fãrã semnalele specifice
de lojã întrucât, în anii ’60, el fusese
“demascat” cu niºte afaceri secrete ºi necurate
de bursã ºi pedepsit foarte aspru. Fotografia
alãturatã îl înfãþiºeazã însã pe cel mai sus-
pus inspector bancar al SUA, Arthur Levitt, ºi
el tot de origine evreiascã care, la momentul
apariþiei articolului, tocmai ceruse ca un
anumit for de control bancar, aflat încã în
concurenþã cu cel condus de el, sã fuzioneze
neîntârziat cu acesta din urmã. Atunci – ºi asta
vrea sã spunã degetul arãtãtor adus în centrul
fotografiei - toate vor încãpea pe “cele mai
bune mâini”, iar “insiderii” lojilor vor putea
beneficia din acel moment, sub ochii
îngãduitori ai acestui “frate” al lor, de cale
absolut liberã pentru afacerile lor. - Stânga
sus: Dat fiind cã doamna este prezentatã, în
text, drept o comunistã activã iar fotografia o
înfãþiºeazã drept o “iniþiatã” (“Bild am
Sonntag”, 9 ianuarie 1995), “ºtiutorii” din
lumea întreagã aflã, pe aceastã cale, ceea ce
publicul larg nu are voie sã afle: cã ºefii secreþi
lasã în continuare deschisã, pentru un caz
extrem, “opþiunea” comunistã, ºi asta nu
numai în Germania! Exact acelaºi lucru este
sugerat ºi de fotografia-semnal de mai jos
(privire ridicatã ºi degetul dus la obraz) în
combinaþie cu textul însoþitor (“Focus”, nr. 47/
1994) care, de asemenea, îi eticheteazã, pe cei
doi capi ai PSG-ului, “comuniºti”. Fiecare
“fotografie ocazionalã”, de pildã, a domnilor
Gregor Gysi, Lothar Bisky sau Stefan Heym
conþine, de altfel, în explicaþia însoþitoare,
acelaºi mesaj, în mod repetat.

Luptãtoare înverºunatã, Sara
Wagenknecht luptã pentru vechi
poziþii comuniste în PSG

Alianþã de acþiune
“Autonomii ºi comuniºtii

par a se place, tot mai
mult, unii pe alþii.

Demonstraþie Antifa la
Götteburg (sus), precum

ºi Lothar Bisky (stânga) ºi
Gregor Gysi de la PSG

Inspectorul de bursã Levitt, “insider”-ul Boesky:
Preþuri de rãscumpãrare fãrã hotãrâre

judecãtoreascã
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Din unele din exemplele de pânã acum ºi din cele urmãtoare se ºi profileazã un principiu pe care, de acum încolo,
îl vom întâlni tot mai des: gestul-semnal dezminte categoric ceea ce susþine textul explicativ! Textul este gândit, în toate
aceste cazuri, astfel încât sã abatã atenþia publicului neºtiutor, respectiv sã-l dezinformeze, în timp ce numai imaginea
transportã mesajul (de exemplu, Levitt, ca “supraveghetor” de bancã!).

Primire la Palatul Elysee
ªeful statului cubanez, Fidel Castro, a fost primit la Paris de
preºedintele Franþei, Francois Miterand, în Palatul Elysée.
Pentru aceastã primire, preºedintele Cubei a renunþat la
obiºnuitul sãu veºmânt militar, de culoare kaki,
înlocuindu-l cu un costum. În cadrul convorbirilor, a fost
abordatã ºi problema embargoului impus Cubei de cãtre
SUA, cu care Miterand nu este de acord.      Foto: AP

Ministrul rus al Apãrãrii se gândeºte
la revizuire; el “nu este dispus sã
respecte acum tratatul”:
                                       Foto: IMO

Fig. 143: Mai mult decât simple portrete! Dreapta: arãtãtorul ridicat, în
centrul imaginii, al lui Fidel Castro (“Saarbrücker Zeitung”, 14 martie
1995) explicã, de ce îºi poate permite Miterand sã fie împotriva
embargoului impus de SUA - “proscrierea” Cubei nu este decât un joc cu
roluri diversificate, pentru cã Fidel Castro face ºi el parte din categoria “ºtiutorilor”. - Stânga: când Helmut Kohl apare, într-o asemenea
posturã, într-un material de propagandã al UCD, cu ocazia celei de a 50-a aniversãri a partidului, atunci acesta nu mai este un simplu
portret jubiliar, ci chiar un adevãrat program. - Centru: fotografia a apãrut (“Die Welt”, 17 noiembrie 1995) încadratã de un articol cu
titlul “Ce vrea Graciov?”. Sigur cã Pavel Graciov vrea doar ceea ce vor mai-marii secreþi: nerespectarea tratatului de dezarmare!

Adversari: ºeful Partidului Republican, Schönhuber ºi vicele sãu,
Schlierer

Karl Heinz Däke cere reducerea impozitelor
Foto: IMO

Wilfred Kuckelkorn: “modul inteligent de
folosire a timpului de muncã poate asigura
locuri de muncã”.

Fig 144. Din nou portrete-mesaj. - Stânga: cei doi “adversari”, “fac ca din
întâmplare”, gesturi bãtãtoare la ochi (Schönhuber, gestul degetului întins,
Schlierer, semnalul cu mâna). Ei se aflã, aºadar, amândoi în slujba lojii,
respectiv a Francmasoneriei ºi, fireºte cã, în aceastã calitate, nici nu sunt, de
fapt, adversari! Pe lângã acest lucru, fotografia mai comunicã ºi faptul cã
partidul “extremist de dreapta” al republicanilor se aflã sub “control” perfect
(“Nation und Europa”, nov./dec. 1994). - Dreapta sus: prezentându-se, astfel,
ca “iniþiat”, preºedintele Uniunii Federale a Contribuabililor semnalizeazã,
totodatã, cã cei aflaþi la putere nu trebuie sã se teamã, într-un caz extrem, de
vreo opoziþie din partea lui sau a organizaþiei sale. ªi, într-adevãr, Uniunea nu
s-a plâns niciodatã, în mod serios (ba poate chiar deloc), de sustragerile
curente a nenumãrate miliarde de mãrci, din banii contribuabililor, pentru
acþiuni internaþionaliste ca, de pildã, “rãzboiul din Golf”, “problema
azilanþilor” (citeºte “multiculturã”), diferite “reparaþii” (citeºte: finanþarea
statului Israel), campanii anti-avort (de pildã, subvenþionarea regulatã a
organizaþiei “Pro Familia”), “campanii promoþionale ale Uniunii Europene”
etc... (“Die Welt”, 14 ianuarie 1995). Dreapta jos: preºedintele Consiliului de
conducere al uzinelor “Ford” din Köln este încã destul de lipsit de experienþã
în ce priveºte semnalele francmasone, lucru pe care îl demonstreazã ºi rânjetul
sãu nestãpânit. În orice caz fotografia (“Kölnische Rundschau”, 5 oct. 1996)
transmite faptul cã Kuckelkorn vine în întâmpinarea pãrþii dominate masonic
a întreprinderii.
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7. Lideri de partid infiltraþi
“Democraþia modernã de tip occidental” este, aºa cum o prezenta, cu toatã convingerea, preºedintele de mai

târziu al Congresului mondial al evreilor, Nahum Goldmann 1, instrumentul de bazã al Francmasoneriei ºi al lojilor
pentru crearea “noii democraþii mondiale”, cum au cerut-o ºi planificat-o, încã din anul 1940, autorii iluminaþi ai
lucrãrii “The City of Man” 2. În acest scop, mai toate partidele trebuie sã fie conduse ºi, prin urmare, controlate de
“iniþiaþi”. Lucrul acesta este valabil, în mod special, pentru partidele aºa-zis “conservatoare”, “naþionale”, “extremiste
de  dreapta” sau “extremist-radicale”.

În special pentru fraþii de lojã aflaþi în poziþii cheie în presã, justiþie sau în alte asemenea instituþii, este de importanþã
maximã sã ºtie, în orice moment, care dintre liderii “noi” (sau chiar dintre cei cunoscuþi de mai multã vreme) ai unor
partide alternative, în continuã formare, sunt sau nu sunt în realitate “iniþiaþi”. Cãci, de acest factor depinde dacã
respectivii vor fi criticaþi doar de formã ºi cu jumãtate de gurã sau vor fi defãimaþi în toatã regula (prin presã) ºi
persecutaþi fãrã scrupule (prin justiþie, autoritãþi). În Germania, singur NPD-ul, din toate partidele “de dreapta”, se pare
cã n-a putut fi “infiltrat” pânã în prezent. De aceea, nici nu existã fotografii-semnal cu liderul acestuia, Günther Decker
iar, în momentul de faþã, acesta el tocmai se aflã din nou la închisoare.

Gerhard Frey, liderul partidului extremist de
dreapta, DVU

Demagogul de dreapta,
Frey: “Obsesii despre
neonazism”

Franz Schönhuber,
preºedintele

republicanilor
radicali de dreapta

Fig. 145. “Caii troieni” se fac recunoscuþi prin semnalele lor. - Stânga: von Stahl reuºise sã adune în
jurul sãu câþiva “acoliþi” de “extremã dreaptã” din rândurile Partidului Liberal (FDP) de la Berlin, ºi
poate cã ar fi putut deveni preºedintele unei sciziuni de extremã dreaptã a FDP-ului. Aceasta însã n-a
reuºit nici mãcar sã se formeze, din lipsã de membri (“Die Welt”, 16 ianuarie 1996). - Mijloc: Gerhard
Frey de la partidul german extremist (de dreapta) DVU, în revista “Der Spiegel”, nr. 27/1993. Orice
comentariu este de prisos! - Dreapta: ilustraþii, la o relatare a “HNA” din 23 august 1994, despre o
“plãnuitã cooperare” între cele douã partide. Se pare cã o fotografie-semnal a fost suficientã pentru
a-i liniºti pe “iniþiaþi”.

1. Vezi ºi lucrarea în douã volume a autorului, “Tratatul de la Maastricht - Soluþia finalã pentru Europa” (Ed. a doua, Durach 1996).
2. Amãnunte despre acest aspect - în trilogia autorului, “Viitoarea dictaturã a umanitãþii sau dominaþia anticristului” (Durach, 1990).

“Dacã aº fi ºtiut cã Sichrovsky candideazã
pentru Haider, cu siguranþã nu l-aº fi angajat”.

Fãrã nici o ºansã la Berlin:
Alexander von Stahl

Foto: Jan Nauer

Politicianul ºi populistul austriac,
Jörg Haider, în urmã cu zece ani

IGNATZ BUBIS - Reprezentant de
seamã a iudeilor germani

“Sichrovsky ne-a fost adversar. A
trecut, însã, de partea noastrã. Acum
se ocupã la noi de politica culturalã”.

JÖRG HAIDER
Liderul liber-democraþilor din Austria

Fig. 146. În Austria nu existã decât un singur partid “de dreapta”.
El s-a nãscut, în 1986, din antipodul Partidului Liberal German,
FDP, adicã din partidul pe atunci încã liberal de stânga FPÖ.
Cotitura radicalã spre dreapta este opera lui Jörg Haider ridicat,
dintr-o datã, în fruntea partidului. Portretul din centru sus a
apãrut, probabil, la vremea respectivã în cele mai multe ziare.
Jurnalul “Fuldaer Zeitung” a redescoperit aceastã fotografie “de
prezentare” ºi a republicat-o la cea de a zecea “aniversare”. -
Dreapta sus: exact o lunã mai târziu, revista “Focus” (nr. 41/
1996) îl prezenta pe noul candidat al lui Haider (locul al 2-lea pe
listã) la alegerile pentru Consiliul Europei, jurnalistul evreu Peter
Sichrovsky care, cu doar câþiva ani în urmã, îºi adusese o

contribuþie substanþialã la scrierea autobiografiei lui Ignatz Bubis. Pe Sichrovsky însuºi fotografia îl înfãþiºeazã aplaudând la un
discurs al lui Haider. Alãturi, însã (aici stânga sus), apãrea în imagine Ignatz Bubis care, cu arãtãtorul ridicat ºi cu o aparentã
indignare, se distanþa de atitudinea, acum “de dreapta”, a fostului sãu tovarãº. Pe pagina urmãtoare se putea citi apoi punctul de
vedere al lui Haider, însoþit de semnalul tipic cu mâna (aici, stânga jos). În concluzie, dupã cum aratã limbajul secret al semnelor,
partidul FPÖ are, de acum încolo, doi “cai troieni” în loc de unul singur!

Aplauze dintr-o direcþie greºitã? Co-
autorul evreu al lui Bubis, Sichrovsky (în
faþã), se angajeazã acum pentru Partidul
Liber-Democrat (FPÖ) al lui Haider
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Fig 148. Cu pretinsul “fundamentalism” al
noului prim-ministru turc ºi lider al partidului
islamist, Erbakan (care, potrivit jurnalului
“Kurier der Christlichen Mitte” nr. 11/1996, a
studiat la Academia Tehnicã din Aachen),
lucrurile nu stau chiar atât de grav; acest lucru,
presa l-a semnalizat tuturor “fraþilor”, încã din
timpul tratativelor de coaliþie, ce au urmat
imediat dupã alegerea lui, prin acest portret cu
arãtãtorul ridicat (“Die Welt”, 19 februarie 1996).
Alãturi de Erbakan, cu “privirea” elocventã, este
predecesorul sãu în funcþie ºi lider al Partidului
Patriei, Mesut Yilmaz, care a participat, de altfel,
la întâlnirea grupului Bilderberger din 1990 din
SUA!

Miliardarul Goldsmith: Alte
necazuri ne ameninþã

Industriaºul Sir James Goldsmith (63 ani)
reprezintã Franþa în Parlamentul european.

Tratative de coaliþie amânate: Mesut Yilmaz (stânga) ºi Necmettin Erbakan

Fig. 147. Goldsmith, al cãrui tatã este evreu,
este fondatorul unui partid francez de
orientare pretins anti-UE. - Stânga:
“Newsweek”, 28 noiembrie 1994. O explicaþie
ironicã a imaginii: “Un fost vânãtor de firme
în cãutarea unei lumi mai blânde”. Titlul
articolului însoþitor este: “Goldsmith

împotriva liberului schimb”, însã fotografia, cu “privire” ºi semnul cu degetul, îl dezminte. - Centru: Ziarul “WirtschaftsWoche”
din 2 mai 1996 relateazã despre plãnuita înfiinþare de cãtre Goldsmith a unui partid paralel ºi în Anglia, în timp ce chipul lui, cu
privirea ridicatã vizionar (în sus), le semnalizeazã “iniþiaþilor” ce trebuie sã creadã, în realitate, despre toate acestea. - Dreapta:
“Rhein-Zeitung” din 21 octombrie 1996 îºi ilustreazã, în acest fel, mic dar sugestiv, relatarea despre recenta înfiinþare a unui
partid pretins anti-unionist ºi în Anglia.

Pat Buchanan se declarã la Manchester câºtigãtorul alegerilor. În stânga,
soþia sa, Shelly.             Foto: Timothy A. Clary

Miliardarul texan Ross Perot
Foto: DPA

Fig. 149. Doi “noi” lideri de partid americani, respectiv candidaþi la preºedinþie, se prezintã
opiniei publice, din pãcate, cu vechea ºi bine-cunoscuta gesticã! - Stânga: bucuria victoriei nu a
fost, pentru candidatul conservator, Pat Buchanan, aclamat aici de adepþi (“Oberhessische
Presse, 22 februarie 1996), decât de scurtã duratã. Dar, chiar ºi dacã l-ar fi învins, împotriva
tuturor aºteptãrilor, pe rivalul sãu intern Dole, pentru alegãtori tot n-ar fi existat (ca de obicei)
vreo altã alternativã! - Dreapta: aceastã fotografie, atât de sugestivã, din “Kölnische Rundschau”,
13 august 1996, am mai vãzut-o. Întrucât majoritatea “insiderilor” ºtiu, demult, pe ce poziþie se
situeazã parlamentarul de vârf, Robert (“Bob”) Dole, aranjamentul acesta ilustrativ, înfãþiºând
comparativ gesturile specifice ale lojii, transmite în primul rând mesajul cã Ross Perot, ivit cu
puþini ani înainte, se aflã ºi el, în calitatea lui de candidat “independent”, tot în slujba “noii
ordini mondiale” a francmasoneriei. - Stânga jos: cã interpretarea noastrã este corectã, asta
ne-o dovedeºte, o datã în plus, dacã mai era cumva necesar, aceastã fotografie-semnal mai mult
decât grãitoare (“Fuldaer Zeitung”, 27 septembrie 1995); este “fotografia de prezentare” a lui
Perot în noua campanie electoralã.

Acelaºi gest, aceleaºi intenþii: atât Ross Perot (sus), cât
ºi Bob Dole luptã pentru voturi la alegerile prezidenþiale.

    Foto: AP / DPA
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G h e n a d i j
S i u g a n o v
este mate-
matician, iar
din 1991,
lider al PC ºi
pr inc ipa lu l
contracandidat
al lui Elþîn.
Vrea sã reclãdeascã, pe cale
paºnicã, URSS, pledeazã pentru
o influenþã mai puternicã a
statului, pentru subvenþii ºi
þinerea preþurilor sub control.
Se autodefineºte drept “social-
democrat moderat”, dupã
modelul lui Willy Brandt.

CONTRACANDIDAÞII Ghenadij Siuganov: liderul
Partidului Comunist al
Federaþiei Ruse (PCFR) este,
potrivit sondajelor, principalul
rival al lui Elþîn la...

Comunistul Ghenadij
Siuganov vrea reclãdirea

paºnicã a URSS

Fig. 150. Doi “noi” lideri de partid “ruºi”! - Cu mult timp înainte de a se afla cã Jirinovsky poartã, de fapt, numele neaoº-evreiesc
Edelschteijn, toþi “iniþiaþii” ºtiau deja totul despre el, mulþumitã nenumãratelor fotografii-semnal apãrute în presã. - Stânga sus:
“Focus” nr. 2/1995.  Alãturi, centru sus: “Köln-Rundschau”, 15 iunie 1965; centru mijloc: “Die Woche”, 22 ianuarie 1996. - Rândul
de  jos (de la stânga la dreapta): “Rhein-Zeitung”, 17 ianuarie 1994; “Handelsblatt”, 27 ianuarie 1994; “Hamburger Abendblatt”, 3
iunie 1996; “The European”, 29 decembrie 1994. Centru dreapta: “comunistul” Siuganov reapare, ºi el, destul de intempestiv,  ca
principal contracandidat al lui Elþîn ºi sigur cã era nevoie sã le fie prezentat fraþilor de lojã din toate þãrile, cu puþin înaintea
alegerilor, pe calea obiºnuitã, respectiv prin intermediul unor fotografii de presã corespunzãtoare.  Centru, cu “privire”: “Köln.
Rundschau”, 15 iunie 1996; Dreapta, cu “degetul ridicat”: “HNA”, 13 iunie 1996.

8. Decoraþii internaþionaliste
Multe dintre distincþiile conferite, cu regularitate, unor personalitãþi din domeniul politic, cultural sau educaþional

ºi, între acestea, mai ales cele mai cunoscute, respectiv cele “menþionate” în mod special de presa dirijatã, sunt
opera Sionului sau a lojilor ºi servesc scopurilor francmasoneriei.

DECORAÞIE
Preºedintelui Partidului Popular
Austriac (ÖVP), vicecancelarul Erhard
Busek, i se va acorda duminicã Medalia
de Aur a Organizaþiei Mondiale a
Evreilor “B’nai B’rith”, pentru merite
deosebite în slujba reconcilierii între
evrei ºi creºtini. Busek este cel de-al
ºaselea austriac decorat cu medalia
aceasta. Pânã la el, ea a mai fost
conferitã cardinalului Franz König,
episcopului Reinhold Stecher, precum
ºi lui Rudolf Kirchschläger, Franz
Vranitzky ºi Stefan Koren.Vicecancelarul Erhard Busek

             Foto: Semotan

Fig. 151. Distincþii ale lojilor. Sus stânga: În octombrie 1993,
Medalia de Aur a lojii B’nai B’rith a fost acordatã, în mod
firesc, unui francmason, lucru pe care îl dovedeºte ºi fotografia
aceasta apãrutã într-un organ de presã austriac. - Dreapta
sus: Multe din produsele literare ale “poetei”, ca de exemplu,
“piesele sale radiofonice”, au contribuit la accelerarea
distrugerii culturale practicate de lojã; relatarea ºi fotografia-
semnal confirmã acest lucru. De altfel, ºi Else Lasker-Schüler
a fost tot evreicã, fapt care ne edificã pe deplin asupra
identitãþii sponsorilor premiului care-i poartã numele
(“Rhein-Zeitung”, 21 august 1996). - Stânga jos: Prelegerea
menþionatã a þinut-o distinsul descendent al Habsburgilor,
atunci când i s-a acordat titlul de “Membru de onoare (sic!) al
Universitãþii ebraice din Ierusalim”, în anul 1990. Fotografia
(“Echo” - Universitatea ebraicã din Ierusalim, toamna lui
1990) ne edificã asupra motivului pentru care el a fost distins
as t fe l .

DISTINCÞIE
WUPPERTAL. DPA
- Poeta austriacã,
F r i e d e r i k e
Mayröcker, va fi
distinsã cu premiul
pentru liricã, Else-
Lasker-Schüler, în
valoare de 30.000
de mãrci.
 Autoarea, în vârstã
de 71 de ani, care
trãieºte la Viena, a creat “o operã liricã
unicã în felul ei” care, “în radicalitatea
ei stã mãrturie pentru o existenþã,
amintind de cea a lui Lasker-Schüler”,
se precizeazã în argumentaþie.

Poetã radicalã:
Friederike Mayröcker

Dr. Otto von Habsburg în timpul unei prelegeri
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Scriitorul Martin Walser (stânga) se întreþine, înainte de
decernarea premiului “Friedrich Hölderlin” pentru literaturã,
la Bad Homburg, cu primarul general Wolfgang Assmann
(dreapta).

                  Foto: DPA Premiul Wilhelm-Hoegner pentru Vogel ºi Hamm-Brücher

Fig. 152. Scene autentice ºi, totodatã, semnale fãrã echivoc: persoanele premiate aici (arãtãtorul întins al lui Vogel ar putea fi valabil ºi
pentru distinsa doamnã) sunt “insideri” ºi au adus, cu siguranþã, mari servicii lojilor. Stânga: “Fuldaer Zeitung”, 10 iunie 1996;
dreapta: acelaºi ziar, 26 iunie 1996. Premiul din stânga a fost, de altfel, dotat cu suma de 25.000 de mãrci, iar cel din dreapta, cu
“numai” 5.000 de mãrci.

Distincþie pentru fostul ºef al statului nigerian

Un premiu pentru drepturile omului

De regulã, sunt distinºi cu astfel de premii fraþi de lojã “cu merite îndelungate” sau alþi “iniþiaþi”. Existã ºi cazuri
în care premiile sunt menite sã stimuleze persoane tinere, “promiþãtoare”, la “realizãri” corespunzãtoare, persoane
susþinute totodatã ºi financiar, fiindcã cele mai multe asemenea distincþii sunt dotate cu sume de la 5.000-10.000 de
mãrci în sus (sau cu unele echivalente în altã monedã). Distincþiile pot fi acordate, însã, ºi unor “simpli” francmasoni
fãrã acoperire. Dacã este vorba de adevãraþi “ºtiutori”, atunci presa semnalizeazã acest lucru prin anexarea de
fotografii adecvate.

În cazuri mai rare, asemenea imagini-semnal pot da de înþeles cã cei distinºi cu premii nu fac, ei înºiºi, parte din
categoria “iniþiaþilor”. În asemenea situaþii, chiar dacã fotografia îi redã poate fãcând un anumit gest specific lojii
(întâmplãtor ºi nu determinat), prin acest lucru se sugereazã cã decernarea premiului serveºte, ea însãºi, creãrii “lumii
unice” (ca de pildã, acordarea celei mai importante distincþii politice, în genere, Premiul Nobel pentru Pace) se acordã
adesea unor “profani” inofensivi; în asemenea cazuri, mãsura serveºte însã scopului ca, prin premierea unor oarecare
“luptãtori pentru drepturile omului”, cu note critice la adresa guvernului, persoane pânã atunci complet necunoscute ºi
aduse dintr-o datã în luminile rampei, vreun guvern din lumea a treia, încã “nesupus” sau insuficient de supus Naþiunilor
Unite, sã fie pus la stâlpul infamiei, la scarã mondialã ºi obligat la supunere. Un exemplu strãlucit în acest sens a fost
tocmai Premiul Nobel pentru Pace, decernat în anul 1996; fotografiile de agenþie de mai jos o demonstreazã cu prisosinþã
(vezi explicaþiile foto).

Un zâmbet, plin de mândrie,
dupã decernarea premiului:
Stela Obasanjo, soþia ex-
preºedintelui nigerian încar-
cerat, Olusegun Obasanjo,
dupã înmânarea Premiului
Pentru Drepturile Omului al
Fundaþiei Friedrich-Ebert,

decernat soþului ei (premiu
în valoare de 10.000 mãrci).
Surâsul sãu este adresat
portretului soþului, spre care
tocmai þinteºte ºi degetul
întins al fostului cancelar,
Helmut Schmidt. Generalul
Obasanjo (ºef al statului

între anii 1976 ºi 1979) a
fost condamnat, de
guvernul militar nigerian, cu
un an înainte, la 15 ani de
închisoare, pentru presupu-
sa participare la o încercare
de loviturã de stat.

                 (UR)

Premiul pentru Respectarea
Drepturilor Omului al
Fundaþiei Friedrich-Ebert, de
orientare social-democratã,
a fost decernat ieri, la Bonn,
fostului ºef al statului
nigerian, generalul Olusegun
Obasanjo, care zace, în þara
sa, în temniþã. Fostul
cancelar german, Helmut
Schmidt, l-a caracterizat, pe

cel decorat, drept cea mai
de seamã voce a Africii.
Premiul, care i-a fost
înmânat Stelei Obasanjo (în
fotografie, discutând cu
Helmut Schmidt) reprezintã,
potrivit spuselor lui Schmidt,
ºi o contribuþie la
menþinerea sãnãtãþii fizice ºi
a existenþei spirituale a
generalului.  Textul ºi foto: DPA

Fig 153. Presa beneficiazã de anumite libertãþi în valorificarea uneia ºi aceleiaºi
fotografii. Aici, ziarul “Bild” a dat o cu totul altã explicaþie fotografiei decât
DPA (de la care provine poza, de fapt) în “Fuldaer Zeitung” (ambele din 7 mai
1996). În ambele cazuri se înþelege, însã, cât se poate de limpede, cã arãtãtorul
întins indicã statutul de “insider”, nu al lui Schmidt, ci al generalului decorat.
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Fig. 154. Deþinãtorii
Premiului Nobel pentru
Pace din anul 1996:

Episcopul Carlos Felipe Ximenes Belo ºi luptãtorul pentru
drepturile omului, José Ramos-Horta, ambii din Timorul Oriental.
Stânga: “Köln. Rundschau”, centru: “Fuldaer Zeitung”, dreapta:
“Rhein-Zeitung” (toate 10 oct. 1996). Gestul “mâna pe inimã” al

episcopului Belo este aici la fel de puþin “comandat” ca ºi ochelarii din mânã ºi mâna dusã la ochelari de Ramos-Hortas pare a fi
tot o întâmplare. ªi totuºi, fiecare din cele trei ziare a þinut sã valorifice (în funcþie de mãrimea imaginii publicate) gestica, rafinat
pusã în evidenþã, a mãcar unuia din cei doi premiaþi, tocmai spre a sublinia însemnãtatea internaþionalã a premierii. Adevãrata
þintã a atacului, persoana care se cerea cuminþitã era, de fapt, încã mult prea independentul dictator indonezian, Suharto, ale cãrui
încãlcãri ale drepturilor omului, în Timorul Oriental, n-au oferit decât un binevenit pretext!

9. Recomandãri de filme ºi carte
Fireºte cã este vorba de recomandãri francmasone ºi, fiindcã în presa destinatã publicului larg ele trebuie

formulate la fel de mascat ca ºi înºtiinþãrile privitoare la calitatea de membru al lojii, sunt îmbrãcate în haina, nebãtãtoare
la ochi, a fotografiilor-semnal. Gesturile-semnal sunt fãcute, cu regularitate, chiar de cãtre respectivul regizor de film
sau autor de carte.

STEVEN SPIELBERG s-a
decis, în sfârºit, sã realizeze
o continuare la filmul “Ju-
rassic Parc”. Excepþie
fãcând proiectul comun cu
George Lucas, “Indiana
Jones”, este pentru prima
oarã când Spielberg
realizeazã o continuare a
unuia dintre succesele sale
cinematografice. La baza
proiectului stã cartea “Lost
World”, apãrutã de curând
ºi în germanã, în care
Michael Crichton îºi
deapãnã, mai departe,
povestea lui despre
dinozauri.        paw

Fig. 155. În cazurile acestea, se atrage din vreme atenþia asupra viitoarelor “opere” ale celor doi domni, fotografiaþi fiecare cu
semnalul cu ochelarii. - Stânga: Regizorul-vedetã ºi multimiliardarul evreu þine sã mai încaseze ºi alte milioane ºi sensibilizeazã
presa aliatã sã acopere în avans, cu lauri, deocamdatã, plãnuitul sãu proiect de film, pentru ca apoi banii sã poatã curge cu adevãrat
(“Salzburger Zeitung”, 5 ianuarie 1996). Noua peliculã va veni, fireºte, la fel ca ºi cea anterioarã, în slujba teoriei pseudo-ºtiinþifice,
ateiste despre evoluþie ºi, chiar ºi numai din acest motiv, va merita sprijinul deplin al “fraþilor iubiþi”. - Dreapta: Enzenberger, pe
care l-am putut admira ºi în altâ fotografie de mai sus, cu un gest masonic de toatã frumuseþea, este acum ºi “textier de operã”. ªi,
întrucât “creeazã” numai ºi numai în spiritul lojii, îºi doreºte, pe bunã dreptate, o atenþie binevoitoare corespunzãtoare din partea
mediilor francmasone ºi a potentaþilor culturii, lucru care ar servi, nu numai cauza acestui “frate” ci, totodatã, ºi pe cea a
francmasoneriei, în general... (“Bild”, 18 februarie 1995).

Sunt recomandate, pe aceastã cale, în principal, produse ale genului literar sau cinematografic care, într-un fel
sau altul, în maniere individuale diferenþiate, contribuie la realizarea acelei “Noi Ordini Mondiale”, respectiv la
dezvoltarea unei strategii internaþionaliste, care sã conducã la realizarea ei. Este de presupus cã presa dirijatã mai
face uneori, câte unui “frate”, serviciul unei astfel de “recomandãri” ºi din purã amabilitate. Acest lucru se poate
deduce din faptul cã diferite lucrãri, a cãror prezentare este însoþitã de recomandãri masonice în formã de fotografii-
semnal, nu par a conþine nimic semnificativ în direcþia “Marelui plan”. Oricum, apartenenþa la lojã a unui autor sau
regizor este, ea însãºi, o garanþie a faptului cã produsele sale spirituale se înscriu, mãcar în linii generale, în linia
naturalismului ºi hominismului francmasonic.

Cu deosebitã cãldurã sunt “recomandate”, fireºte, lucrãri decadente din punct de vedere moral ºi cultural, pe de o
parte, ºi pe de alta cele “vizionare”, adicã lucrãri care dezinformeazã politic ºi istoric. Recomandãrile se adreseazã
tuturor “ºtiutorilor” predestinaþi, din punct de vedere profesional, la rãspândirea îndoielnicelor “valori culturale” sau care
au, ºi în particular, posibilitatea sã o facã. Este suficient sã ne gândim la nenumãraþii funcþionari din sfera culturalã,
ajunºi în cele mai diferite posturi-cheie...

Steven Spielberg
            Foto: AFP/D. Crane

Hans Magnus Enzenberger, poet,
gânditor ºi, mai nou, textier de operã
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Fig. 157. Stânga: Relatarea ziarului “HNA” din Kassel (20 dec. 1994) despre prezentarea unei piese de teatru a comicului ºi scenaristului
evreu era însoþitã de aceastã fotografie-semnal, extrem de sugestivã. ªi, spre a da un exemplu bun, ziarul aduce laude, dar nu spectacolului,
ci autorului piesei! - Dreapta: Cartea autorului american de origine evreiascã, “Executorii docili ai lui Hitler”, în care li se atribuie tuturor
germanilor - inclusiv fraþilor de lojã atât de plecaþi în faþa Sionului - o pornire latentã de distrugere a evreilor, este cam prea de tot. Nici
revista “Spiegel” ºi nici “Die Woche” nu s-au încumetat sã-ºi ilustreze comentariile cu fotografia lui Goldhagen cu gesturile masonice;
ambele au publicat fotografii absolut normale ale lui. “Die Welt” din 7 sept. 1996 a þinut însã, cu tot dinadinsul, sã-ºi “împodobeascã”
comentariul extrem de binevoitor despre autor ºi “opera” sa cu aceastã fotografie-semnal, atât de semnificativã.

La Bouvier, în Bonn ºi-a
prezentat Boyle cartea

                      Foto: Friedrich

Raissa Orlowa/Lev Kopelev: “Am
trãit în Köln”. Note ºi amintiri.
Traducere, din limba rusã, de Eva
Rönnau. Editura Hoffmann und
Campe, Hamburg, 448 p. 48 DM.

Lev Kopelev prezintã, cu ochi de
vizionar, oraºul Köln

           Foto: Stachovski

Out-siderul Glotz, evitat de
proprii tovarãºi de partid

“Corespondent de rãzboi”
Lothar-Günther Buchheim

      Foto:DPA

Woody Allen, scenarist de teatru ºi cinematografie, are ca temã,
în noua sa piesã, viaþa din lumea mass-mediei.        (Foto: DPA)

“Nu pasiunea, ci analiza”: politologul Daniel Jonah Goldhagen
 FOTO: KUJATH

Autorul unor romane de succes, Simmel: “Lenjerie mereu curatã”

Interviu cu Johannes Mario Simmel, cu referire la noul sãu
roman, despre neofasciºti ºi despre moarte

Fig. 156. Patru exemple tipice de recomandãri internaþionaliste de carte. Cele douã fotografii
din stânga ºi din dreapta, împreunã cu textul însoþitor, se explicã de la sine (stânga: autorul
american T. Coraghessan Boyle, la prezentarea romanului sãu “America”, apãrut la Hanser-
Verlag, München; “Kölnische Rundschau”, 10 octombrie 1996; dreapta: acelaºi ziar, 1 octombrie
1996). - Centru-dreapta: Poza aceasta, deja cunoscutã, însoþea o relatare alarmantã a jurnalului
“WirtschaftsWoche” (4 aprilie 1996) despre prezentarea unei noi cãrþi a lui Peter Glotz, cu
privire la situaþia universitarã, prezentare la care proprii colegi de partid au lipsit in corpore!
Fotografia reprezintã un perdaf tras “fraþilor” ºi o somaþie sã-i fi acordatã mai multã atenþie... -
Centru stânga: Cu aceastã pozã îºi ilustreazã “Rhein-Zeitung” din 13/14 mai 1995, cronica
linguºitoare la tomul lui Buchheim, “Fortãreaþa”.

Fig. 158. Încã o datã, recomandãri de carte pentru fraþii de lojã. - Stânga:
Cuvântul-cheie îl gãsim în rândul de deasupra fotografiei-semnal -
Johannes Mario Simmel vorbeºte “despre noul sãu roman”... Centru ºi
dreapta: Coperþi de carte, cu gesturi masonice ale autorilor (am mai
prezentat, în paginile de mai sus, ºi alte exemple de acest gen) care, nu

numai cã atestã statutul acestora de “iniþiaþi” ci, totodatã, îi îndeamnã ºi pe “fraþi” sã se ocupe de rãspândirea literaturii respective.
Centru: Aici este comentatã ºi ilustratã (“Hamburger Abendblatt” din 14/15 sept. 1996) autobiografia lui Helmut Schmidt,
înfãþiºându-l, pe copertã, pe autor cu specificul gest al ochelarilor. În dreapta: Cu ocazia unui interviu al revistei “Focus” (nr. 41/1996)
cu Ignaz Bubis, este reabilitatã ºi autobiografia sa, apãrutã cu câþiva ani înainte care, se pare cã nu a avut un succes de casã prea mare;
coperta este ilustratã cu chipul autorului, care îºi sprijinã, chipurile gânditor,  arãtãtorul întins de bãrbie...
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10. Victime ale campaniilor internaþionaliste
Este posibil sã fi fost - în cazuri excepþionale - ei înºiºi, cu un timp înainte, membri ai sinagogii satanice, pentru

ca, la un moment dat, sã fi cãzut în dizgraþie sau sã fi fãcut vreo greºealã gravã ºi sã fi trebuit, de aceea, sã fie
“sacrificaþi”. În cazuri extreme, o asemenea sacrificare poate merge pânã la lichidarea fizicã, deci la crimã. De regulã,
însã, “fraþii” se mulþumesc cu mãsuri mai puþin drastice.

De cele mai multe ori, victimele campaniilor internaþionaliste nu fac parte dintre “iniþiaþi”. Sã nu ne lãsãm, aºadar,
induºi în eroare de faptul cã fotografiile lor apar, în presã, cu vreunul din gesturile masonice. Unele dintre aceste gesturi
sunt spontane, în cazurile de care ne vom ocupa în continuare.

“Unul dintre noi va pleca”: în final, consilierul de securitate Alexander Lebed (st.) a
fost cel care a pierdut bãtãlia, pentru putere, cu ministrul de interne Anatoli Kulikov.

Generalului Lebed i-a lipsit fineþea diplomaticã

 Dupã o luptã pentru putere de
mai multe luni, demis, de Elþîn,
din funcþia de consilier pentru
securitate.                   Foto: AP

Ministrul de Interne,
Kulikov (foto), respinge
acuzaþiile în interviul cu
Agenþia de ªtiri Interfax
ºi-i reproºeazã lui Lebed
setea de putere.

ªi pânã la urmã tot a pierdut

Fig. 159. Stânga: Alexander Lebed, consilier prezidenþial la Kremlin ºi “conciliator în conflictul din Cecenia”, a devenit o victimã a
lojilor, respectiv a capilor secreþi ai acestora, care au determinat demiterea sa. Acest lucru îl dezvãluie fotografiile din presã! - Centru-
stânga: Dacã privim cu atenþie, ºi Kulicov face, în spatele ochelarilor, un gest masonic, ºi anume “gestul privirii”. El este, în orice caz,
acela care rãmâne, în timp ce Lebed trebuie sã plece. ªi, întrucât Lebed nu pãrãseºte, decât silit, câmpul de bãtaie, nu avem de-a face
aici, nicidecum, cu un “portret de adio”, ci cu mesajul cã Elþîn l-a demis în urma unui ordin primit de “sus” (“Allgäuer Zeitung”, 18
oct. 1996). Dintr-un motiv oarecare, nu l-au mai vrut. Acest fapt trebuie coroborat cu acela cã, din câte se pare, el n-a fost vãzut,
niciodatã, fãcând vreunul din gesturile masonice! - Centru-dreapta: “Rhein-Zeitung”, tot din 18 octombrie 1996, transmite exact
acelaºi mesaj, chiar dacã publicã o altã fotografie (în locul arãtãtorului întins, gestul cu mâna)! - Dreapta: ªi pânã atunci se relatase,
de mai multe ori, despre “lupta pentru putere” dusã de Lebed. Cu o asemenea ocazie, “Rhein-Zeitung, din 17/18 august, nu inserase
în articol vreo fotografie a lui Lebed, în schimb apãrea cea a ministrului de interne Kulikov, ºi anume cu tipica “piramidã” Kulicov,
pe care Lebed îl acuza - ºi poate cã nu pe nedrept - a fi intrigantul din spatele rãzboiului, parcã fãrã sfârºit, din Cecenia!

Uwe Barschel (1944-87).
Moartea sa, în camera de
baie a unui hotel din
Geneva, rãmâne un mister.
Sinucidere? Crimã?

Uwe Barschel a fost gãsit,
la 11 octombrie 1987, mort
în cada de baie dintr-un
apartament al hotelului
Beau Riviére, din Geneva

Philipp Jenninger (stânga) care, la 10 noiembrie
1988, a stârnit vâlvã cu un discurs comemorativ,
cu ocazia împlinirii a 50 ani de la Noaptea de
cristal, a fost prima victimã a Sancþionãrii
politice, Steffen Heitmann, temporar candidat
la preºedinþia Germaniei, cu siguranþã cã nu ul-
tima.          Foto: DPA/AP

Cum pot sã-ºi dea seama “iniþiaþii cã, în
ciuda gesturilor masonice reflectate de o
imagine, într-un anumit caz nu este vorba de un
“frate” ci, dimpotrivã, de un adversar deja lichidat
sau de unul împotriva cãruia trebuie sã lupte, în
continuare? Pare sã nu fie deloc uºor cãci, dupã
cum am putut vedea mai sus, ºi diferiþi lideri
infiltraþi, de pildã, în partide “de dreapta” sunt
prezentaþi, uneori, de presa dirijatã cu diferite
semnale masonice ºi, totodatã, “combãtuþi”, cel
puþin verbal...

Ei bine, victimele campaniilor
internaþionaliste apar, în principiu, cu gesturi
masonice în presã, abia atunci când s-au luat deja,
împotriva lor, primele mãsuri punitive: li s-a
intentat  un proces sau chiar mai multe procese
(ºi nu doar ameninþarea de a fi daþi în judecatã)

Fig. 160. Alte victime ale internaþionalismului,
prezentate ca atare de fotografiile-semnal! - Stânga: Dupã
toate probabilitãþile, Uwe Barschel era membru al lojii
francmasone, altminteri nu se explicã cum au putut fi
scoase la ivealã, dupã moartea sa, atâtea fotografii diferite
cu gesturi masonice. Cãzuse însã în dizgraþie ºi, cum
ºtia prea multe, a fost “lichidat” din ordinul superiorilor
secreþi. Acest din urmã aspect li-l aduc, iar ºi iar, la
cunoºtinþã “iniþiaþilor” respectivele fotografii de presã

(sus: “Bild”, 02 martie 1993; jos: “Die Welt”, 05 februarie 1995), în timp ce “profanii” sunt lãsaþi sã-ºi
frãmânte mintea în continuare. - Dreapta: Steffen Heitmann a fost fotografiat, fãcând semnul arãtãtorului
întins, atunci când o campanie de presã fãrã egal, dezlãnþuitã împotriva lui, l-a constrâns sã renunþe la
candidatura pentru preºedinþie; textul explicativ la fotografie conþine, totodatã, ºi ameninþarea adresatã
oricãrui alt om care va mai îndrãzni pe viitor sã facã, asemenea lui Heitmann, uz de libertatea cuvântului,
într-o manierã neagreatã de Francmasonerie ºi lojã (“Münchner Merkur”, 22 august 1995).
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Fig. 161. Toate gesturile ilustrate aici sunt autentice ºi
toate cele patru persoane sunt victime ale sinagogii
satanice. - Stânga sus: Judecãtorului de instrucþie
belgian Connerotte i-a mai fost retras un caz, cu câþiva
ani în urmã, tocmai când era pe cale sã dezvãluie mai
multe fapte decât i-ar fi fãcut plãcere protipendadei
politice reunite în lojã. În afacerea legatã de pedofilie
ºi crimã din toamna anului 1996, s-a gãsit din nou
prilejul ca destoinicul judecãtor sã fie acuzat de
pãrtinire ºi sã-i fie retras cazul în ultimul moment;
continuarea cercetãrilor sale ar fi putut deveni extrem
de jenantã pentru anumiþi politicieni francmasoni din
vârful piramidei. Fotografia de sus, în care Connerotte
îºi sprijinã - absolut întâmplãtor - degetul arãtãtor de
falcã, le dã de ºtire, “celor iniþiaþi”, cã judecãtorul a
fost neutralizat din ordinul lojii (“Köln. Rundschau”,
15 octombrie 1996). Sus dreapta: Docentul de la
Universitatea din München se arãtase, în vara anului
1996, într-o prelegere, ceva mai puþin convins de ho-
locaust ºi de unicitatea acestuia. Drept urmare, presa
regionalã s-a nãpustit asupra lui publicând, sãptãmâni
de-a rândul, articole instigatoare împotriva nefericitului
ºi cerând destituirea acestuia, deºi acest lucru
contravenea statutului sãu juridic. Unul dintre
articolele  defãimãtoare din “Abendzeitung” din
München (10/11 aug. 1996) a completat fotografia de
faþã cu explicaþia dispreþuitoare! - Stânga jos: ªeful
statului libian a îndrãznit sã nu se subordoneze
Francmasoneriei, motiv pentru care, de ani de zile, i se
pun în cârcã tot felul de acte de terorism, iar diferite
boicoturi internaþionale sunt menite sã-l rãstoarne de
la putere. Cã acuzaþia formulatã, în explicaþia la
fotografie, nu stã în picioare, asta le-o spune insiderilor
“privirea” surprinsã întâmplãtor de fotograf; ea îi
îndeamnã, totodatã, sã continue sã-ºi urmãreascã,
neabãtut, þinta lor mincinoasã (“Köln. Rundschau”, 21

octombrie 1996). Dreapta jos: Germar Rudolf, târât, în anii 1994/1995, în faþa instanþei din cauza expertizei sale absolut inatacabile din
punct de vedere ºtiinþific, referitoare la absenþa acidului cianhidric în spaþiile considerate a fi fost camere de gazare în lagãrul de
concentrare Auschwirtz-Birkenau, îºi roade nervos pixul; rezultã de aici un minunat gest masonic care, în esenþã, comunicã urmãtoarele:
“Cu forþe reunite o sã-i venim noi de hac zurbagiului acestuia, care ne dã peste cap planurile!”. ªi, într-adevãr, tânãrul chimist s-a vãzut
nevoit sã se ascundã undeva în strãinãtate!

Procurorul Michel Bourlet (stânga) ºi judecãtorul Jean-
Marc Conneroutte (dreapta): acuzaþi de pãrtinire în
cazul Dutroux.         Foto: DPA

Om de ºtiinþã serios?
Erwin Adler
       Foto: R. Schmecken

Dictatorul Moammer el Ghaddafi, care
a tras, se pare, sforile în actul terorist
de la Berlin.

sau procesul împotriva lor s-a ºi încheiat cu o condamnare considerabilã, ori s-au efectuat, la ei acasã, percheziþii în
toatã regula ºi s-a trecut la confiscarea bunurilor ºi, în orice caz, s-a avut grijã ca ei sã-ºi piardã postul, locuinþa, contul
din bancã, pensia, ca o campanie concertatã în presã sã le ºtirbeascã bunul renume ºi sã-i constrângã sã demisioneze,
sã renunþe la o anumitã candidaturã ºi altele asemãnãtoare.

Presa relateazã despre luarea unei asemenea mãsuri sau a alteia asemãnãtoare ºi-ºi ilustreazã relatarea cu o
fotografie-semnal a persoanei respective. Funcþie de situaþie, “fraþii” se bucurã atunci de pedepsirea adecvatã sau de
lichidarea unui oponent sau a unui insubordonat sau intervin ei înºiºi, supuºi, în campania încã în curs, în mãsura în care
au posibilitatea sã o facã!

11. Iniþiaþii în consens
Acesta este un capitol extrem de complex, cãci existã modele foarte diferite de înþelegeri reciproce între “iniþiaþi”

ºi existã ºi situaþii extrem de diferite, în care presei francmasone îi revine rolul de a transmite, prin intermediul unor
fotografii-semnal, un asemenea acord secret în
aºa fel, încât el sã rãmânã insesizabil pentru
“profani”.

Fig. 162. Conflicte, doar aparente, între “insideri”,
înscenate pentru publicul “profan” - lucrul acesta ni-l
comunicã, fãrã echivoc, fotografiile! - Stânga sus: Blüm
intrã într-o disputã, doar verbalã, cu reprezentanþii
capitalului industrial (ºi, indirect, ºi cu cel bancar);
citadela conspiratorilor pentru “Noua Ordine Mondialã”,
se va feri însã sã-l atace, vreodatã, cu adevãrat (“Rhein-
Zeitung”, 21 dec. 1995). Dreapta sus: Cu totul altfel
decât în cazul lui Ghaddafi, a cãrui reºedinþã
“americanii” au bombardat-o odatã, fãrã nici un
avertisment, omorând o serie dintre apropiaþii sãi; în
cazul de faþã ei n-au menajat, nicicum, poporul irakian
menajându-l, în schimb, în mod absolut evident, pe
dictatorul sãu, dupã toate probabilitãþile, nu fãrã motiv
(“Der Spiegel”, nr. 38/1993)! - Stânga jos: Nici ultimele
dezvãluiri, atât de penibile, despre trecutul sãu în slujba
fostei RDG, nu-i vor dãuna prim-ministrului landului
Brandenburg, cel puþin aºa lasã sã se înþeleagã mesajul
de faþã (“Kölnische Rundschau”, 24 oct. 1996). - Dreapta
jos: Fotografia aceasta însoþea o relatare a ziarului
“Fuldaer Zeitung” (12 februarie 1996) despre intenþia
prim-ministrului din landul Hessen de a repatria, pe
viitor, mult mai rapid, diferiþi delicvenþi strãini. Prin
degetul ridicat a vrut însã, fãrã îndoialã, sã precizeze cã
iniþiativa aceasta nu înseamnã, nicidecum, renunþarea
la conceptul evreiesco-francmason al “multi-
culturalitãþii”, respectiv al amalgamãrii raselor!

Ministrul federal al muncii, Norbert Blüm: prin
pensionarea timpurie, întreprinderile
împovãreazã bugetele de pensii ºi ºomaj cu
sume de miliarde                Foto: Mathias Zins

Rãzboinicul Saddam Hussein:
“Sã-i surprindem pe duºmani”

Manfred Stople: supãrat, în
continuare, din cauza medaliei

Ministrul de justiþie ºi politicianul Ruppert von
Plottnitz (Partidul Verzilor)             Foto: DPA
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Deputaþi ai Uniunii Social-Creºtine în vizor

Necazuri cu fracþiunea:
ministrul de finanþe, Theo
Waigel

Fig. 163. Alte “pseudo-dispute” între “ºtiutori”.
- Stânga: Presa de scandal a dezgropat trecutul,
cam rãu famat, al deputatei Dagmar Wöhrl, ca
fost sex-model. Atunci i-a revenit, colegului ei
de fracþiune, Rupert Scholz (dreapta în imagine),
sarcina ca, împreunã cu un fotograf priceput al
Agenþiei de ºtiri DPA, sã semnalizeze neîntârziat,
cã nici un membru al lojii nu este interesat
într-o campanie serioasã împotriva doamnei
(“HNA”, 23 noiembrie 1994). ªi, într-adevãr, n-a
existat nici o demisie. - Dreapta: Waigel a “dat de
necaz” datoritã faptului cã proiectul lui de buget,
bine frezat, s-a dovedit puþin cam nerealist. Presa
a dat însã deîndatã de înþeles cã, în ciuda acestui
fapt, între puþin cam ghinionistul ministru de
finanþe ºi superiorii sãi masoni domneºte, în
continuare, buna înþelegere (“Kölnische
Rundschau”, 10 oct. 1996).

A) Aparente certuri, atacuri, revendicãri, scandaluri etc.
Adevãratele conflicte dintre diferite instanþe francmasonice, la care se mai ajunge uneori, sunt pe cât posibil

þinute secret. Atunci când presa relateazã despre un asemenea conflict, iar relatãrile nu sunt însoþite de ilustraþii-semnal,
existã o oarecare probabilitate (deºi nu ºi certitudinea) ca disensiunea sã fi fost autenticã. Atunci însã, când relatãri de
acest gen sunt însoþite de fotografii-semnal, asta înseamnã cã dubioasa disensiune este amplificatã, respectiv folositã,
cu scop precis, doar pentru ochii opiniei publice neºtiutoare, în timp ce, în spatele culiselor, s-a ajuns deja la un consens
(cel puþin principial) între “fraþii” implicaþi. Astfel, ceilalþi aflã cã nu trebuie sã mai acorde atenþie subiectului respectiv.

Fig. 164. Nici aici lucrurile nu stau chiar
aºa cum par, fapt pe care nu trebuie sã-l
ºtie, fireºte, decât “iniþiaþii”. - Stânga: Din
Uniunea Industriaºilor Germani fac parte
înalþi membri ai lojii, iar contactele cu
monopolul financiar mondial evreiesc sunt
mai curând regulã, decât excepþie. ªi, pentru
a spune limpede cã nici nu-i trece prin
minte sã se lupte, asemenea lui Don
Quijotte, cu morile de vânt, Rexrodt are grijã
sã transmitã semnale de dezamorsare prin
presã (aici: “Die Welt”, 30 oct. 1995). -
Centru: Nici mãcar prim-ministrul landului
Saxonia, el însuºi un “iniþiat” de marcã, nu
poate sã fi vrut cu adevãrat ca, în scandalul
subvenþiilor de la VW, sã se punã rãu cu
Uniunea Europeanã, iluminatã pânã în
mãduva oaselor. Cã ameninþãrile sale nu sunt decât vorbe în vânt, asta le-a explicat-o “Kölnische Rundschau”, din 5 august 1996,
tuturor cititorilor ei “ºtiutori” prin fotografia de faþã. - Dreapta: Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul permanentelor revendicãri ale
lui Arafat, destinate de cele mai multe ori, ca ºi cea de aici, doar urechilor palestinienilor sãi duºi de nas (“Kölnische Rundschau”,
15 august 1996)!

Ministrul Economiei,
Günther Rexrodt, combate
Uniunea Industriaºilor.

Kurt Biedenkopf: “O
politicã inadmisibilã
urmãritã de UE”

ªeful OEP, Yasser Arafat
cere SUA sã facã presiuni
asupra Israelului

B) Unitate demonstrativã între “fraþi”
În toate aceste cazuri, ei sunt pe deplin uniþi în slujba ierarhiei satanice ºi demonstreazã acest lucru cu deosebitã

plãcere – insesizabil, însã, pentru “profani” - în ziare.

Prim-ministrul landului Bavaria, Edmund
Stoiber (stânga) ºi liderul Uniunii Social-

Creºtine, Theo Waigel, aratã unitate
politicã nu numai la o bere

Gesticã necoordonatã a lui Stoiber

Fig. 165. Stânga: Precizarea aluzivã “nu numai la o bere”, precum
ºi cuvântul “aratã”, trimiþând cu gândul la degetul arãtãtor, îi fac
pe “iniþiaþi” sã nu mai aibã nici un dubiu în privinþa mesajului
transmis (“Das Parlament”, 10 martie 1995). - Dreapta: Vãzând cele
trei fotografii-semnal, fãrã echivoc (asupra gesticii cãrora mai atrage
în plus atenþia ºi titlul!), un frate mason nici nu trebuie sã citeascã
mai departe! Este limpede cã aºa-zisa “zguduire” n-a constat, dupã
cum ne informeazã fotografiile, decât cel mult în animozitãþi
interumane ºi nu a privit însã, nicidecum, mãreaþa cauzã comunã,
cãreia i-au rãmas, în continuare, credincioºi toþi aceºti “fraþi” iubiþi
(“Die Welt”, 13.01.1996).

Duelul verbal, din finalul Plenarei de la Kreuth,
zguduie USC
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Într-o vizibilã bunã dispoziþie, capii Uniunii demonstreazã, cu ocazia
aniversãrii de la München, coeziune (de la stânga la dreapta):
preºedintele USC, Theo Waigel, cu soþia sa, Irene, cancelarul federal
Kohl, prim-ministrul Bavariei, Edmund Stoiber (dreapta) cu soþia sa,
Karin (a doua din dreapta).            Foto: DPA

Cancelarul
Helmut Kohl ºi

liderul USC,
Theo Waigel, la
Wildbad Kreuth

Arbitrii pentru
Serviciile publice,
Carl-Ludwig
Wagner (stânga) ºi
Hans Koschnick
s-au completat
perfect ºi ºi-au
prezentat, la
Baden-Baden,
propunerea
comunã de
compromis.
Foto: DPA

Preºedintele lui IG-Metall, Klaus Zwickel (stânga) ºi vicele sãu, Walter
Riester, cu puþin înainte de începerea ºedinþei de Consiliu la Frank-
furt, par a nu fi perfect de acord.

Invitaþia venise din partea
metropolei financiare ger-
mane. Toþi cei care aveau
un nume în lumea
internaþionalã a marilor
finanþe s-au înfiinþat la cea
de a opta searã
internaþionalã a Bãncii din
Frankfurt. Aproape 200 de
manageri financiari -
printre care preºedinþi ai
bãncilor emitente, purtãtori
de cuvânt ai consiliilor,
precum ºi reprezentanþi ai
unor instituþii de credit din
þarã ºi din strãinãtate -

s-au întâlnit aici ºi au purtat
discuþii despre o mulþime de
bani. Oaspete de onoare la
“întâlnirea de familie”, din
“camera cea bunã” a
oraºului Frankfurt, istorica
salã imperialã a hotelului
Römers, a fost preºedintele
american al bãncii emitente,
Alan Greenspan. Fotografia
îl aratã într-o discuþie cu
Hans Tietmeyer, preºe-
dinte al Bundesbank
(s tânga) .

Text ºi foto: DPA

Întâlnire a managerilor finanþei

Fig. 166. Stânga: Formularea aluzivã, cum cã aici s-ar “demonstra”
coeziune, este menitã sã atragã atenþia asupra degetului întins al lui Theo
Waigel ºi ea i s-a pãrut necesarã redacþiei, doar datoritã faptului cã gestul
sãu este, de data aceasta, unul pur spontan (“Fuldaer Zeitung, 23 oct.
1995). - Dreapta jos: Aici, în schimb, arãtãtorul întins al lui Waigel este
intenþionat ºi îi lasã sã înþeleagã pe “fraþi”, chiar ºi fãrã explicaþia foto, cã
cei doi lideri de partid din Uniune au conferit, din nou, într-un sens
francmasonic perfect. (“Welt am Sonntag”, 28 ianuarie b1996). - Dreapta
sus: Dupã cum se vede, prim-ministrul creºtin-democrat al landului Renania
- Palatinat, Wagner, odinioarã debarcat, s-a reinstalat demult, datoritã
gestului de atunci cu cravata, într-o funcþie frumuºicã, din care se întreþine
cu fostul primar social-democrat al oraºului Bremen, Koschnick - sã
remarcãm ºi privirea ridicatã a acestuia. Cei doi par a se înþelege cu
adevãrat “nemaipomenit”... (“Rhein-Zeitung”, 14 iunie 1996).

Fig. 167. Stânga: Cuvântul “pare” este folosit, adesea, de redacþiile
“ºtiutoare”, pentru a le semnaliza “iniþiaþilor” exact opusul a ceea
ce “pare” a fi. Aºa ºi aici! Ca fraþi masoni, în orice caz, cei doi sunt,
cu siguranþã, la unison (“Fuldaer Zeitung”, vara sau toamna lui
1995). - Dreapta: Francmasonii ºi sioniºtii au putut afla datoritã
destoinicului fotograf de la agenþia DPA ºi din publicaþia “Fuldaer
Zeitung”, din 9 mai 1996, în ce consens, absolut “frãþesc”, s-a
întreþinut aici “oaspetele de onoare” evreo-american cu colegul sãu
german, mai puþin “greu”, “despre foarte mulþi bani”.
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Fig. 168. Iatã, din nou, cuvântul care nu atrage deloc atenþia
cititorilor “profani” - “pare”. În realitate, cei doi lideri de partid vor
sã le comunice confraþilor lor cu totul altceva, ºi anume faptul cã, la
congresul lor, ei contribuie, într-un acord deplin, la realizarea
“Marelui plan” (“Westdeutsche Zeitung”, Düsseldorf, 8 iunie 1996).

Fig. 169. Patru luni ºi jumãtate mai târziu, o scenã aproape
identicã (în afara arãtãtorului întins, aici ºi “strângerea de
mânã”), de data aceasta cu explicaþie foto clarã - pentru “ºtiutori”
(“Kölnische Rundschau”, 26 octombrie 1996).

“Eu ºtiu ceva”, par a spune preºedintele federal al Partidului Liber-
Democrat, Wolfgang Gerhardt (stânga) ºi Jürgen Möllemann
(dreapta), într-un cerc restrâns la Congresul partidului. În mijloc:
Rainer Bruederle.

Doi care se înþeleg bine: de când, la conducerea PLD, se aflã
Wolfgang Gerhardt, a rãsãrit din nou soarele pentru liderii de la
Bonn ºi Düsseldorf. Foto: DPA

(“Suntem forte diferiþi;
asta nu dãuneazã însã

nicicum relaþiilor raþionale”
Joschka Fischer, Ministru al
Mediului la Hessen, despre

Ludger Volmer)

Fig. 170. La nevoie, este suficientã ºi fotografia-semnal a
unei singure persoane, pentru a semnaliza unitatea
francmasonicã a mai multora; aceasta se realizeazã cu
ajutorul textului explicativ formulat. Între Joschka Fischer
ºi Ludger Volmer existã, aºadar, o relaþie “raþionalã”,
respectiv “de consens”. Acest lucru înseamnã, însã, dat
fiind degetul întins înainte, cã ei amândoi sunt executanþi
supuºi ai mai-marilor secreþi (“Focus” nr. 40/1994).

C) Aparenþi adversari (de regulã politici)
Aici nu mai este vorba de conflicte (aparente!) trecãtoare.

Dimpotrivã, membri cu vechime ai unor partide duºmane sau,
oricum, de orientare adversã, îºi declarã, în cazul de faþã prin
fotografii-semnal secrete apãrute în presã, coeziunea lor tainicã
din lojã. Adeseori presa francmasonã îºi rezolvã, din proprie
iniþiativã, aceastã “datorie de informare”, însoþind  comentariile
cu imaginea unor gesturi spontane. Doar ei îi revine, în ultimã

Fig. 171. Fotografii de genul celor de aici se întâlnesc, adesea,
în presa de anvergurã. Ne vom mãrgini, aºadar, la douã
exemple reprezentative. Explicaþia foto însoþitoare nu conþine,
în nici unul din cazuri, vreun mesaj mai complex, ci face doar
o aluzie mascatã (cum se vede ºi din primul nostru exemplu)
la ceea ce urmeazã sã înþeleagã “iniþiaþii”, chiar ºi numai din
semnalul secret: cã o opoziþie realã nu poate exista tocmai
datoritã faptului cã ambele pãrþi se supun, în toate punctele
importante, necondiþionat, voinþei mai-marilor secreþi! - Sus:
Arãtãtorul “întâmplãtor” întins al “liderului opoziþiei” din
Landtagul de la Düsseldorf, a fost plasat, de cãtre fotograf ºi
redacþie, cu mare precizie, chiar în centrul fotografiei, tocmai
datoritã caracterului sãu de semnal. Pe lângã aceasta, el
þinteºte - dacã facem puþin abstracþie de perspectiva realã în
spaþiu -  direct spre presupusul adversar politic, prim-ministrul
landului RNW. Probabil cã de aceea respectivul “nu are nici
un motiv sã se agite”... (“Kölnische Rundschau”, 11 octombrie
1996)! - Jos: Un mesaj principial identic transmit arãtãtorul
întins al lui Lafontaine ºi chipul luminat de zâmbet al lui Theo
Waigel (“Frankfurter Rundschau”, 6 iulie 1996).

Glasul opoziþiei ar
trebui sã se facã
auzit, în landul
Renania de Nord –
Westfalia, mult mai
des, având în
vedere disensiunile
puternice dintre
Uniunea Verde ºi
Roºie: E drept cã ºi
liderul creºtin-
democraþilor,
Linssen (dreapta)
încearcã, în
repetate rânduri, sã

abordeze tendenþios teme menite sã amplifice tensiunile din interiorul
coaliþiei. De cele mai multe ori însã, prim-ministrul landului, Rau, n-are
nici un motiv sã se agite. Foto: DPA

Adversari: Prim-
ministrul
landului Saar,
Oskar
Lafontaine
(PSG) criticã, în
Consiliul
Uniunii, politica
de impozite a
ministrului de
finanþe Theo
Waigel (USC).
Foto: Gerten/
DPA
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Fig. 172. ªi aici, niºte adversari politici oficiali îºi semnalizeazã coaliþia lor, neoficialã, în cadrul lojii. - Stânga: Fotografia a fost
folositã, la 17 august 1996, de cãtre “Fuldaer Zeitung”, ca “portret de adio” la moartea, cu o zi înainte, a lui Osswald. Dupã cum
mãrturiseºte însã explicaþia foto, fotografia a însoþit, la vremea respectivã, relatãri despre tratative în vederea unei coaliþii între
omul PSG-ului ºi adversarul sãu politic, Mischnick, de la Partidul Liberal (a se remarca ºi “privirea” acestuia din urmã). - Dreapta
sus ºi jos: Titlurile, plasate aici, din motive de spaþiu, unul sub altul, au ocupat, în jurnalul “Die Woche” din 10 mai 1996, unul
lângã altul, întregul frontispiciu al paginii. Se pare cã, în ceea ce-i priveºte pe cei patru prim-miniºtri, evident opozanþi pe linie de
partid, nu s-a putut gãsi, în ciuda tuturor strãdaniilor, vreo fotografie normalã de-a lor, fãrã gesturi masonice deranjante...!
Extrasele din textul “Declaraþiei de principiu” a “fraþilor”, publicate de ziar în continuare, nu le-am mai preluat aici.

O fotografie istoricã din 1990: prim-ministrul Albert Osswald,
candidatul de frunte al Partidului Liberal, Heinz Herbert Karry ºi
preºedintele Partidului Liberal, Wolfgang Mischnick (de la stânga la
dreapta), într-o pauzã a tratativelor în vederea coaliþiei. Foto: DPA

Din raportul grupei de lucru a
primilor-miniºtri
“Evoluþia situaþiei pe piaþa de
muncã”,
Preºedinþi: KURT BIEDEKOPF
(Saxonia)
GERHARD SCHRÖDER (Saxonia
Inferioarã):

Din Declaraþia de principiu
a grupului de lucru
al primilor-miniºtri
“Asigurarea statului social”,
Preºedinþi: HANS EICHEL
(Hessen),
EDMUNG SOIBER (Bavaria):

instanþã, rolul de arbitru asupra publicãrii sau
nepublicãrii unei anumite fotografii-semnal.
Ne putem imagina uºor  valoarea informativã
- teoreticã ºi practicã - pe care o are pentru
“fraþii” de toate rangurile, faptul cã aflã despre
coaliþia francmasonã a unor lideri de partide,
care apar în public ca adversari convinºi.

Multe întrebãri, despre imperiul condus de Schlak-Golodkowski (stânga),
au rãmas deschise. Administratorul actelor STASI, Gauck, pare sã nu se
grãbeascã cu predarea dischetelor.

Fig. 173. Fotografiile-semnal, ale tipului prezentat
sub indicativul “C”, nu indicã doar unitate
masonicã în sens abstract ci, totodatã, o colaborare
conºtientã, în sensul scopurilor masonice secrete,
la realizarea unui proiect foarte concret, de mare
actualitate. Acest lucru este valabil, ca ºi la
exemplele de la fig. 172 (coaliþia PSG-PLD din
Hessen 1970; “Declaraþiile de principiu”) ºi în
cazurile de faþã. - Sus: Premierul din acea vreme al
Africii de Sus, Frederik Willem de Klerk (cu
“privire”) ºi aºa-zisul sãu adversar, Nelson Mandela
(cu arãtãtor întins), se prezintã - probabil nu fãrã
motiv - tocmai astfel presei în mai 1990 (aici AP):
ei tocmai anulaserã ultima “lege a apartheidului”
(“Rheinischer Merkur/Christ und Welt”, 21 iunie
1991)! - Jos: Fostul colaborator evreu al serviciului
de securitate STASI (cu semnul pumnului) ºi ºeful
de resort Gauck (cu foarte evidentul gest al mâinii),
care urmeazã sã prelucreze, din punct de vedere
juridic, actele STASI, nu sunt de fapt adversari, ci
se aflã, în secret, într-o deplinã înþelegere; tocmai
de aceea nici nu se grãbeºte Gauck cu predarea
unor documente importante... (“Kölnische
Rundschau, 22 sept. 1994).
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La început s-a mai ºi zâmbit: ºeful sindicatului
IG Metall, Klaus Zwickel (stânga) îl salutã,
înaintea începerii discuþiilor la vârf, pe
preºedintele patronatului din metalurgie, Werner
Stumpfe.            Foto: DPA

De la începutul cordial ºi pânã la eclat-ul final:
perspectivele unei înþelegeri între Werner
Stumpfe (stânga), din partea patronatului ºi
Klaus Zwickel (IG Metall) sunt sumbre.
Foto: AP

Sindicatele contra guvernului

Liderul
sindical
Antonio
Gutiérrez

* Curs gre[it
Guvernul ºi patronatul,
incapabili sã pregã-
teascã Spania pentru
aderarea la UE.
Reinvestiþiile din anii
foarte buni sunt prea
scãzute.. .

Ministrul
Muncii, José

Antonio
Grinán

* O reformã pentru UE
Spania trebuie sã se
adapteze la condiþiile
de piaþã din UE. Doar
o mai mare flexibilitate
a întreprinderilor poate
duce...

Fig. 174. Stânga sus: contrar textului explicativ destinat maselor de cititori “profani”, fotografiile-semnal - cu adevãrat istorice - ale
celor doi oameni de ºtiinþã evrei semnalizeazã nu doar apartenenþa lor la sinagoga satanicã, ci ºi motivaþia acestora, absolut identic-
sionistã, în construirea “armelor lor atomice de distrugere în masã” (“P. M.”, 23 iunie 1995). Dreapta sus ºi jos: Strângerea de mânã
dintr-o ilustraþie este cel mai neconvingãtor dintre semnalele francmasone fotografice, cãci este imposibil de constatat, dintr-o fotografie,
dacã s-a produs sau nu, cu ocazia respectivã, acea apãsare foarte puternicã cu degetul mare (semnalizatoare) pe dosul mâinii partenerului.
În favoarea faptului cã ºi aici avem, totuºi, de a face cu ilustraþii-semnal, pledeazã câteva indicii foarte importante: 1) ambii domni apar,
în permanenþã, în fotografii, cu semnalul evident al arãtãtorului ºi alte asemenea (vezi ºi mai sus); 2) atât fotograful de la DPA, cât
ºi cel de la AP (“Kölnische Rundschau” respectiv “Rhein-Zeitung”, ambele din 11 octombrie 1996) au “surprins” din nou amândoi,
chiar dacã din perspective inversate, exact acelaºi moment, ºi anume cel al strângerii fugitive de mânã pe de-asupra unei mese
foarte late; 3) prevestirea realistã a unor “perspective sumbre” nu contravine, nicidecum, interpretãrii noastre cãci, pânã ºi unii
lideri sindicali “cumpãraþi”, nu pot face, nici ei, totul aºa cum ar fi putut-o dori!... Stânga jos: Aranjamentul fotografic din revista
“Focus” (nr. 6/1994) confirmã faptul cã sindicatele ºi guvernanþii din Spania se aflã angajaþi, în ciuda unor diferenþe de ordin
secundar, în cel mai deplin consens “frãþesc” pe calea pro-europeanã prescrisã de lojã.

A d v e r s a r i :
Edward Teller
( d r e a p t a ) ,
constructorul
bombei cu
hidrogen ºi J.
Oppenheimer
(sus), con-
s t r u c t o r u l
b o m b e i
atomice.

Prim-ministrul bavarez Edmund Stoiber ºi omologul sãu
din Hessen, Hans Eichel, îºi continuã disputa ºi în bãnci.
Cei doi purtaserã, cu puþin timp înainte, în timpul dezbaterii
din Bundestag, cu privire la reforma postului de radio ARD,
un duel verbal dintre cele mai vehemente.         Foto: DPA

Asemenea lui Gerhard
Schröder (sus) ºi Günter
Rexrodt (jos), toþi
negociatorii pe probleme
de energie s-au situat,
ieri, pe poziþii conciliante.
Iatã cum, dintr-odatã,
pãrþile se vãd înscrise pe
calea unui compromis.

Sociologul Amitai Etzioni (stânga) ºi politicianul de
familie, Warnfried Dettling, în discuþii angajate

Fig. 175. Încã trei proiecte despre care presa a relatat
în aºa fel încât, în ochii neºtiutorilor, ele sã parã
controversate de cãtre cele douã pãrþi, în timp ce
fotografiile le semnala, tuturor “ºtiutorilor”, existenþa
consensului dictat de lojã. - Stânga sus: Dupã toate
probabilitãþile, “vehementul duel verbal” - potrivit
explicaþiei foto - al celor doi domni din imagine n-a
fost decât teatru; a se remarca, pe lângã arãtãtorul
lui Eichel, plasat cu toatã mãiestria (de cãtre fotograf,
fireºte, cãci fotografia este autenticã) în centrul
imaginii ºi pumnul acestuia þinut în dreptul feþei,
precum ºi privirea peste ochelari (“HNA”, 9 februarie
1995). - Stânga jos: Iatã cã merge ºi aºa - cu ajutorul
unor “compoziþii” bine-gândite, din mai multe poze
individuale. O dovadã de mare mãiestrie a fost, fãrã
îndoialã, reuºita de a-i fixa pe peliculã pe cei doi
domni cu gesturi aproape identice. Într-o relatare
însoþitoare despre o dezbatere oarecare din cadrul
unei “conferinþe de futurologie” (“Millennium-Tage”)
de la Kassel, cei doi domni erau prezentaþi ca
reprezentând poziþii adverse! Domnul venit cu acest
prilej tocmai din America poartã, de altfel, un nume
evreiesc neaoº (“HNA”, 9 octombrie 1996). - Dreapta:
Aici Uniunea de la Bonn ºi landurile negociazã asupra
unui nou “consens energetic”. Marii giganþi
energetici germani, în frunte cu concernul RWE, sunt
însã strâns legaþi de marile consorþii bancare, care
opereazã la scarã internaþionalã, astfel cã interesele
primilor sunt, principial, identice cu cele ale
oligopolului financiar mondial, dominat de clanul
Rotschild. Compoziþia foto, asiguratã aici de redacþia
lui “Saarbrücker Zeitung” din 18/19 martie 1995, le
indicã tuturor insiderilor cã negociatorii ambelor pãrþi
(Schröder pentru landuri, Rexrodt pentru Uniune)
sunt, datoritã apartenenþei lor la lojã, pe deplin
conºtienþi de spaþiul de manevrã foarte restrâns
tocmai de interesele acestuia ºi cã nu vor opune
nici o rezistenþã la a le subordona acestora interesele
Uniunii ºi ale landurilor...

   Foto: Eis/mc
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D) Din...”caznele alegerilor”
Cazne tocmai datoritã faptului cã - apreciind dupã concludenþa pozelor - nu avem în realitate nici o alternativã!

Fig. 176. Toþi candidaþii fac parte, în secret, din acelaºi “partid”! - Stânga: Dupã ultimul duel televizat cu Bill Clinton, în campania
electoralã, Bob Dole îl þinteºte pe moderator cu arãtãtorul întins, gest care se referã, în aceeaºi mãsurã, ºi la “adversarul sãu
politic”!...(“HNA”, 8 oct. 1996). - Centru ºi dreapta: Ambele fotografii (dreapta Jaques Chirac cu “privire”, centru rivalul sãu,
Edouard Balladur, cu arãtãtorul dus la obraz) au însoþit o relatare a lui “Saarbrücker Zeitung” (una din ediþiile din a treia sãptãmânã
a lunii martie 1995) despre campania electoralã pentru alegerile prezidenþiale din Franþa.

Duma de stat din Rusia, Camera inferioarã a
Parlamentului federativ, întruneºte 450 de
deputaþi. Aceºtia sunt aleºi pentru o perioadã de
4 ani, jumãtate din ei prin liste electorale ale
partidelor, în acest caz respectându-se pragul de
5%. Cealaltã jumãtate este desemnatã direct, în

cele 225 de circumscripþii
electorale. Învingãtoare este

persoana care întruneºte cele
mai multe voturi. În acest an
s-au înregistrat pânã la

Partidele din Dumã

Fig. 177. Foarte agreate sunt, în ultima
vreme, “compoziþii” de tipul celei de sus ºi
din mijloc. Astfel, “iniþiaþii” recunosc,
dintr-o privire, cã ºansele în alegeri ale
cutãrui sau cutãrui candidat, ale unuia sau
altuia dintre partide, dintr-o þarã sau alta,
amplu dezbãtute de presã pentru ochii ºi
urechile publicului neºtiutor, sunt elemente
absolut lipsite de importanþã din punctul de
vedere al “marelui plan” comun de creare a
noii ordini mondiale. Dacã nu câºtigã unii
dintre membrii lojii, atunci cu siguranþã
câºtigã ceilalþi! - Sus: Toþi cei patru candidaþi
principali transmit semnale, chiar dacã în
cazul primilor doi privirea orientatã în sus
nu este  foarte bine surprinsã pe peliculã
(“Die Woche”, 22 ian. 1996). - Mijloc: De data
aceasta nu mai era vorba de Dumã, ci de
alegerea preºedintelui rus. Cei trei rivali
redutabili ai lui Elþîn au putut fi vãzuþi, în
mod surprinzãtor, transmiþând acelaºi
semnal masonic ca ºi mai sus, în ciuda
existenþei ºi a altor fotografii ale lor; probabil
cã anumiþi “fraþi” au o preferinþã individualã
pentru anumite gesturi-semnal. Insider-ul de
marcã, Gorbaciov, apare probabil, în pozã,
fãrã vreun semnal, tocmai pentru cã, potrivit
explicaþiei foto, el era “fãrã nici o ºansã”
(“Kölnische Rundschau”, 15 iunie 1996). -
Jos: În mod cu totul excepþional, o fotografie
fãcutã, în cadru particular, în Cehia unde,
în vara anului 1996, a fost ales un nou
parlament. Pe unul ºi acelaºi afiº transmit
semnale masonice liderul Partidului Popu-
lar-Democrat”, evreul Václav Klaus, în
stânga, cu gestul ochelarilor ºi cu “privire”
ºi, în dreapta sa, liderul partidului rival
“creºtin”, Josef Lux, cu arãtãtorul la obraz,
anunþând ambii cã spectrul politic cehesc
se aflã, în ansamblul sãu, sub controlul lojii.

GHENADI SIUGANOV (51 ani),
matematician este, din 1991,
lider al Partidului Comunist ºi
principalul rival al lui Elþîn.
Urmãreºte restaurarea pe cale
paºnicã a URSS, susþine o
influenþã sporitã a statului în
economie, subvenþii ºi
menþinerea sub control a
preþurilor. Se autodesemneazã drept “social-
democrat moderat”, dupã exemplul lui Willy Brandt.

VLADIMIR JIRINOVSKI (50 ani),
lider al Partidului Liberal-
Democrat de extremã dreaptã ºi
recunoscut pentru limbajul sãu
agresiv a fost, în 1991, al treilea
dupã Elþîn. Afiºeazã, mai nou, o
þinutã elegantã ºi se manifestã
calm ºi cu stãpânire de sine.
Luptã pentru o Rusie puternicã în graniþele fostului
Imperiu þarist.

CONTRACANDIDA}II
GRIGORI IAVLINSKI (44 ani), lãcãtuº,
lider al Blocului liberal Iabloko, este
considerat drept “ucenicul vrãjitor” pe
plan economic. Ulterior a conceput,
pentru Gorbaciov, mult controversatul
“Program al celor 500 de zile” pentru
trecerea la economia de piaþã. Vrea
diminuarea puterii prezidenþiale ºi o
politicã favorabilã clasei de mijloc.

MIHAIL GORBACIOV (65 ani), fost
preºedinte al URSS ºi întemeietorul
“Perestroicãi”, este candidat inde-
pendent ºi fãrã nici o ºansã. Doar...

Mandate directe ale forþelor democratice
(68 mandate)

Casa noastrã Rusia
(56 mandate)

Alegerea Rusiei
Democratice

Iabloko
(49 mandate)

Partidul Comunist
(153 mandate)

Partidul Liberal-
Democrat

(50 mandate)
Prognoze

doisprezece candidaþi de circumscripþie electoralã,
astfel încât adeseori au fost suficiente 10 procente
pentru o victorie. Datoritã cotei mari de participare
la alegeri (65%), numãrãtoarea voturilor din cele
96 000 de localuri de vot dureazã foarte mult. La
închiderea ediþiei ziarului “Die “Woche”
(19 decembrie), ea nu se
încheiase încã. ªanse de a
depãºi pragul de 5% mai are
Partidul lui Jegor Gaidar,
Alegerea Rusiei Democrate.
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E) Vizite de stat
În astfel de cazuri, “iniþiaþii” se aflã, cu adevãrat, numai între ei. ªi totuºi, Sinagoga satanicã ºi presa condusã de

ea þin, în mod deosebit, ca o asemenea coeziune “frãþeascã”, manifestatã de diferitele marionete politice, cu ocazia unor
astfel de întâlniri internaþionale, sã fie clar ilustratã, ºi prin fotografie, pentru toþi “ºtiutorii”. Probabil cã aceste semnale
sunt folosite mai ales atunci când, în cadrul “schimbului de opinii” respectiv s-au discutat, într-adevãr, anumite probleme
la care, tocmai spre pãstrarea secretului francmasonic, nu s-a mai fãcut apoi nici o referire la ulterioara conferinþã de
presã sau în comunicatele de presã ce i-au urmat.

Fig. 178. Sus: Întrucât semnalul obligatoriu, cu arãtãtorul întins, nu se
distinge, foarte limpede, în fotografie, textul explicativ face o referite
indirectã la gestul cu pricina (“Kölnische Rundschau”, 13 iunie 1996).
- Stânga jos: “Die Welt”, 10 septembrie 1996; fotografia încunoºtinþeazã,
totodatã, cã grija exprimatã în explicaþie nu este întemeiatã. - Dreapta
jos: “Bild”, 1 martie 1996.

Noul prim-ministru spaniol, Aznar, primit de Kohl
Într-un gest foarte
cordial, cancelarul
Helmut Kohl cuprinde,
cu braþul, umerii noului
ºef de guvern al Spaniei,
José Maria Aznar, sosit
ieri în prima sa vizitã la
Bonn. Gestul lui Kohl
are aproape valoarea
unei demonstraþii a
faptului cã braþul sãu
drept, pe care ºi-l
scrântise cu ocazia unei
cãzãturi în pãdure, este
din nou perfect mobil.
Împreunã cu Aznar,
Kohl pregãteºte
întâlnirea de vârf a
Uniunii Europene, care
va avea loc la 22 iunie,
la Florenþa.
             Foto: DPA

Când ursul se ridicã din nou în
picioare, dispare zâmbetul de
pe buzele tuturor: Boris Elþîn
ºi Helmut Kohl la Daºa
prezidenþialã din Savidovo
                Foto: DPA

Cancelarul Kohl ºi primul-ministru al
Chinei, Li Peng, în preziua summit-ului
euro-asiatic. Domnii poartã cãmãºi de
mãtase tradiþionale, cadou din partea
primului-ministru thailandez, cu ocazia
întâlnirii de vârf.

Fig. 179. Sus: “HNA”, 25 aprilie 1996; jos: “Fuldaer
Zeitung”, 27 oct. 1995. Faptul cã mâna întinsã altereazã,
în ambele cazuri, imaginea ne demonstreazã, fãrã echivoc,
funcþia ei de semnal!

Primul-ministru al Poloniei, Wlodzimierz Cimoszewicz, a sosit
ieri într-o vizitã oficialã de o zi la Bonn. Aici, împreunã cu
Helmut Kohl, în faþa Cancelariei federale.               Foto: DPA

Cancelarul federal Helmut Kohl (dreapta) ºi preºedintele
Franþei, Jaques Chirac la conferinþa de presã organizatã dupã
încheierea întâlnirii lor de la Bonn.             Foto: DPA

Fig. 180. Alte vizite de stat, cu obiºnuitele gesturi masonice. - Stânga: De data aceasta, arãtãtorul întins al lui Helmut Kohl îºi gãseºte
explicaþia în subiectul discutat, fapt care nu îi diminueazã însã, cu nimic, valoarea de semnal (“Die Welt”, 15 martie 1995). - Mijloc: Aici
gesticuleazã ambii protagoniºti; imaginea înregistratã, cu mare precizie, pe peliculã de un fotograf de presã oarecare, cu ocazia unei
vizite anterioare, a putut fi vãzutã, împreunã cu foarte potrivita ºi destul de echivoca explicaþie de mai sus, în oficiosul creºtin-democraþilor,
“Deutschland am Wochenende”, din 16/17 nov. 1990. - Dreapta: “Vizitã de stat” la televiziune, la aºa-zisa “a patra putere” în “democraþia”
noastrã, cu puterile aparent separate. Aici, arãtãtorul întins, þintind dinspre maestrul de ceremonii, evreul Biolek, direct spre cancelarul
federal (se pare cã ºi el este un descendent al poporului ales) exprimã, în cel mai limpede limbaj, legãtura secretã, extrem de strânsã,
dintre cei doi (“Fuldaer Zeitung”, 12.09.1996).

Schimb de opinii la Ecuator: cancelarul Helmut
Kohl, într-o discuþie cu domnul Ministru Lee Kuan
Yew     Foto: Schambeck

Relaþii personale cordiale cu preºedintele SUA,
George Bush; la sfârºitul sãptãmânii el este
aºteptat, din nou, în vizitã.

Dupã înregistrarea emisiunii “Boulevard
Bio”, Helmut Kohl se mai întreþine, o
vreme, cu Alfred Biolek.          Foto: DPA



81

Oraºul de aur a încântat-o pe Hillary Clinton

Atmosferã destinsã: Ignatz Bubis, Michel Friedman (Consiliul
central), Yasser Arafat (de la stânga la dreapta).

În cea mai excelentã dispoziþie s-au prezentat ieri, înaintea dialogului lor de la
Wiesbaden, Yasser Arafat (dreapta), preºedintele Consiliului Naþional al
Evreilor din Germania, Ignatz Bubis ºi Michel Friedman (centru), membru în
Comitetul Consiliului.

Preºedintele sud-african,
Nelson Mandela ºi
oaspetele sãu, premierul
britanic, John Major
privesc, plini de
optimism, în viitor. Cele
douã þãri sunt hotãrâte
sã-ºi dezvolte, ºi mai
mult, relaþiile bilaterale.
Foto: RTR

Fig 181. De data aceasta, înalþii oaspeþi de stat sunt cei cãrora le
aparþin gesturile semnificative; în principiu însã, nu are nici o
importanþã dacã oaspetele sau gazda apare, în presã, cu semnalul
de tainicã coeziune. - Dreapta: Faptul cã arãtãtorul întins al lui
Jaques Chirac are menirea sã sublinieze (în ciuda tuturor
comentariilor contrare ale mass-mediei) minunata unitate
“frãþeascã” dintre el ºi gazda sa, Bill Clinton, care tocmai îl aplaudã,
este demonstrat ºi de lãþimea neobiºnuitã a fotografiei. Probabil cã
fotograful de la DPA s-a aflat într-o poziþie dezavantajoasã pentru
perspectiva imaginii (“HNA”, 03 febr. 1996). - Stânga: Pentru ca

nici unul dintre “fraþi” - parte din ei poate uºor surprinºi - sã nu ia, drept întâmplare sau simplã toanã, degetul întins al lui Ioan Paul al
II-lea, cu ocazia primirii sale de cãtre perechea prezidenþialã a Statelor Unite, “Bild-Zeitung” din 6 octombrie 1995 recurge, din
nou, la cuvântul-semnal “pare” ºi precizeazã chiar, din prima propoziþie a explicaþiei foto: <“Acolo sus se aflã Dumnezeu-Tatãl”,
pare (atenþie!) sã spunã Papa Ioan Paul al II-lea (75 ani), adresându-se preºedintelui SUA, Bill Clinton (49 ani), îmbrãcat complet în
negru, cu ocazia sosirii sale la Newark (statul New Jersey), ºi primei doamne a Americii, Hillary (47 ani).

Fig. 182. Stânga sus: Soþia lui Bill Clinton este un “insider”, la fel ca ºi
el. În vara anului 1996 ea a vizitat, ca reprezentantã a lui Bill, ºapte þãri
din Europa centralã ºi de rãsãrit. Pozând, pentru jurnaliºtii de la ziarul
“Bild”, împreunã cu gazda ei din Cehia, Václav Havel, acesta din urmã,
a cãrui apartenenþã la loja masonicã este, de mult timp, un lucru
binecunoscut, s-a decis pentru semnalul pumnului (ba chiar în dublu
exemplar!) (Foto Reuter, publicatã în “Rhein-Zeitung” din 6 iulie 1996).
- Stânga jos ºi dreapta: Întâlnire a preºedintelui palestinian Yasser Arafat
(aflat într-o vizitã oficialã de stat în landul german Hessen) cu conducerea
Consiliului Central al Evreilor din Germania. Aici, ca de atâtea alte ori,
doi fotografi diferiþi au apãsat pe declanºator, în exact acelaºi moment,
însã fireºte, din perspective diferite. Este evident cã au fost mai puþin
interesaþi în a fixa pe peliculã explozia de bucurie a lui Ignatz Bubis cât,
mai degrabã, gestul-semnal al lui Arafat “mâna pe inimã”. Iar dacã
ziarului “Hamburger Abendblatt”, din 21/22 sept. 1996 nu i s-a pãrut
esenþialã redarea gestului respectiv, întrucât privirea devotatã a lui
Arafat spunea, ea însãºi, totul, jurnalul din Kassel “HNA” (21 sept.), în
schimb,  a considerat cã nu trebuie sã renunþe la gest.

Fig. 183. Iatã ºi un ultim exemplu, cât se poate
de edificator. Arãtãtorul oaspetelui de stat
britanic în Republica Sud-Africanã, întins
spontan, le semnalizeazã “iniþiaþilor” natura
relaþiilor bilaterale ce urmeazã a fi “ºi mai mult
dezvoltate” (“Rhein-Zeitung”, 21 sept. 1994).
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F) Diverse
În final, vom aduce în discuþie încã câteva tipuri de înþelegeri tainice, bazate pe “fraternitatea” francmasonã, aºa

cum au fost ele transmise prin presã.

Fig. 184. Ziarul “Die Woche” (ºi, cu siguranþã, cã nu numai el)
obiºnuieºte sã punã, faþã în faþã, douã sau mai multe personalitãþi
de marcã, competente, pentru a purta, în paginile sale, o discuþie
contradictorie pe una din temele de mare actualitate, aflate tocmai
în dezbatere publicã. Fotografiile care însoþesc, de fiecare datã,
comentariile transmit, de cele mai multe ori, semnalul cã cei doi
parteneri de dialog, independent de opiniile lor diferite, cu privire la
tema în discuþie, fac parte dintre “iniþiaþi”. Acest lucru înseamnã,
aºadar, cã tema controversatã se (mai) aflã încã în discuþie ºi între
fraþii de lojã, fie pentru cã mai-marii secreþi nu manifestã (cel puþin
deocamdatã) interes pentru ea, fie pentru cã se mai aºteaptã încã
opinia ºarjelor de “ºtiutori”, înainte de a se decide ce urmeazã sã se
întâmple. Fotografiile noastre sunt preluate din ediþia din 27 sept.
1996 a ziarului “Die Woche”, în care Jagoda se pronunþa pentru ºi
Murmann împotriva continuãrii programelor subvenþionate de
stat de reconversie ºi ocupare a forþei de muncã (ABM), în noile
landuri germane.

                     Bernhard Jagoda                            Klaus Murmann +  -

Preºedintele Oficiului
Federal al Muncii

Preºedintele Uniunii
Patronatului din

Germania

Mai puþine
programe ABM

doar dacã evoluþia
ºomajului o

permite

Preºedinþii Kravciuk ºi Elþîn: “Civili fãrã habar”

Newt Gingrich, purtãtorul de cuvânt
al Camerei reprezentanþilor,
împreunã cu preºedintele SUA, Bill
Clinton, înainte ca acesta sã-ºi
rosteascã discursul cu privire la
starea naþiunii.                     Foto: RTR

Fig. 186. Acesta este un exemplu-model (un altul, asemãnãtor, am
avut în fig.98) de “masonerie de afaceri” fireºte, la scarã mare,
internaþionalã. Fotografia am mai vãzut-o o datã, mai înainte;
acolo însã omisesem intenþionat coloana de text din dreapta. Mai
citiþi o datã acest text! În ea se explicã, mai mult decât limpede, de
ce apare Goh Keng Swee  cu arãtãtorul ridicat, asemenea unui
magistru. ªi totuºi nimeni, în afara “iniþiaþilor”, nu va înþelege
mesajul! Chiar ºi subtitlul (scurtat puþin de mine din motive de
spaþiu) anunþã “sfaturi pentru afaceri profitabile”, în primul rând
pentru tovarãºi de afaceri “ºtiutori” din Germania, dupã cum
semnalizeazã fotografia. Acestora, influentul lor confrate masonic
din Asia le oferã, aproape “pe ºleau”, perspectiva unor minunate
condiþii speciale de afaceri care, unor investitori “profani”, mai mult
ca sigur cã nu li se va dezvãlui (“Die Welt”, 15 martie 1995).

Arhitectul Singapore-ului modern oferã sfaturi pentru
afaceri profitabile în Asia

Goh Keng Swee este considerat un “guru eco-
nomic” în statul-oraº Singapore   Foto: SCHMALZ

...din guvern, din sindicate, îi aduceþi
de pe stradã”. Sfatul sãu mai are
valabilitate ºi astãzi.
ªi Goh îºi aminteºte, cu un zâmbet
aproape ºtrengãresc pe chip:
“Strãinii cãutau stabilitate. Cu acest
capital i-am încurajat sã vinã la noi.”
Astãzi, pentru el, China constituie o
nouã provocare. “Nu competiþie, ci
un nou loc în care sã poatã fi investiþi
banii singaporezi.” Statul-oraº este
unul din cei mai puternici investitori
în þara balaurului, iar cunoaºterea

chinezei-mandarine a
devenit obligatorie,
pentru a putea urma orice
fel de studiu la Singapore.
Dar, oare, europenii au
rãmas simpli
contemplatori în marele
“boom” asiatic? Goh,
îmbrãcat într-un blazer
bleumarin ºi cu insignele
clubului sãu de golf pe
piept, ridicã arãtãtorul:
“De fapt, ei abia de acum
încep, cu excepþia câtorva
concerne mari; investiþiile
europene, în regiunea
aceasta, sunt încã
limitate. Americanii ºi

japonezii au înþeles lucrurile mai
bine.”
Germanii, este de pãrere expertul
în economie, sunt buni exportatori,
dar ºi acum se mai concentreazã,
într-o mãsurã mult prea mare,
asupra construcþiilor de maºini.
Însã, este de pãrere Goh Keng
Swee, “germanii încep sã priceapã
mesajul”. Încã nu este prea târziu:
“Trebuie sã trimiteþi mai mulþi
oameni încoace. Nu poþi cuceri
piaþa asiaticã stând în Germania.”

Fig. 187. În încheiere, încã o datã doi presupuºi “rivali” în
lupta pentru candidatura la preºedinþia Franþei (stânga).
Fotografia, deosebit de reuºitã, îi înfãþiºeazã pe ambii “rivali”
cu unul ºi acelaºi semnal masonic (“Der Spiegel” nr. 29/1993).
Aceasta se petrecea în 1993. Doi ani mai târziu, Jaques Chirac
iese învingãtor iar aici, special pentru fotograful francmason,
un alt gest-semnal foarte edificator (“Welt am Sonntag”, 16
iulie 1995).

Rivalii Chirac, Pasqua

Preºedintele Franþei,
Jaques Chirac, 62 ani,
la Paris

Fig. 185. În mod obiºnuit,
direcþia în care þinteºte
arãtãtorul întins al unei
persoane nu prezintã nici
o importanþã; acest lucru
rezultã limpede din
compararea a sute de
fotografii-semnal. Existã
însã ºi excepþii. Unele
dintre acestea pot fi
recunoscute, indubitabil,
ca atare. Vom identifica,
puþin mai încolo, un astfel
de exemplu, foarte evident.
Însã ºi cele douã imagini
de aici s-ar pãrea cã spun
ceva în plus faþã de simpla
comuniune masonicã cãci,
în ambele cazuri, este lesne
de înþeles cã un “frate” îi
dã altuia o anumitã
directivã. În ambele cazuri
ºi explicaþia foto
însoþitoare sugereazã o
asemenea presupunere. -

Sus: La aceastã imagine îmi lipseºte, din nefericire, contextul mai
larg al relatãrii. Însã, chiar ºi numai explicaþia de dedesubt este
destul de sugestivã pentru a-l putea identifica pe preºedintele
Kravciuk de lângã Elþîn ca fiind “civilistul fãrã de habar”, în
sensul Sionului ºi al Francmasoneriei. Fireºte cã ºi aceastã
caracterizare este doar relativã: Kravciuk este “fãrã de habar”
doar în comparaþie cu Elþîn care aici, îi indicã “direcþia de
urmat” (“Der Spiegel” nr. 28/1993)... - Jos: Ca vechi membru
CFR, al grupului Bilderberger ºi al Trilateralei, Bill Clinton
este, fãrã îndoialã, un “ ultra-iniþiat”. La fel însã ºi prezumtivul
lui oponent (Clinton reprezintã Partidul Democrat), purtãtorul
de cuvânt republican al Camerei Reprezentanþilor, Newt
Gingrich! Aici, acesta pare a fi cel care îi transmite lui Clinton,
înainte de rostirea “Discursului despre starea naþiunii”,
instrucþiunile unei instanþe masonice superioare; e posibil ca,
în realitate, sã i le fi transmis cu mult timp înainte (“FAZ”, 26
ianuarie 1995).
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12. Diferende, scandaluri, procese, atentate reale
Punem, aici, accentul pe cuvântul “reale”. Scandalurile sunt o realitate, însã, de data aceasta, nu sunt puse la

cale de lojã - ºi acest mesaj îl transmit fotografiile.
Transmiterii rapide (ºi, fireºte, secrete) a unor asemenea mesaje liniºtitoare ºi edificatoare îi revine o mare importanþã,

întrucât nenumãrate scandaluri sunt înscenate de loji ºi de slujitorii Francmasoneriei fie, pur ºi simplu, pentru a
obþine un succes de public ºi a abate, în felul acesta, atenþia de la alte chestiuni, fie cu þintã precisã, pentru a-i
pedepsi pe unii “fraþi” nesupuºi sau, poate, pentru a se descotorosi de diferiþi adversari “profani” ai planurilor
sionisto-francmasone. De data aceasta însã, este vorba de scandaluri sau chiar de atentate asupra unor sioniºti sau
francmasoni ori a altor “insideri” sau poate de scandaluri în care sunt implicaþi aceºtia,care nu sunt însã nicidecum

Rolf Weiler, surprins de
zvonurile privind demisia sa

    Foto: Herbert Piel

Hermlin doar stilizat în chip de
antifascist ºi victimã a
nazismului?

Köln. DPA. Cariera
europeanã a preºedintelui
Uniunii Patronatului,
Klaus Murmann (64 ani),
a fost întreruptã de
opoziþia Uniunii-surori a
investitorilor germani

Afirmaþia ziarului “Zeit”:

“Hermlin îºi falsificã viaþa”

Pedeapsã pentru
pasagerul neplãtitor
Prim-ministrul landului
Brandenburg, Manfred
Stolpe (56 ani) (PSG),
vrea sã zboare, în
continuare “la negru”, cu
avionul, cu liniile aeriene
b r a n d e n - b u r g h e z e .
Revista “Focus” relatase,
în numãrul 6/93 cã, pe
aeroporturile din
Brandenburg ºi Berlin,
existã o serie întreagã de
firme ilegale, care oferã
servicii de zbor ºi de
transport. Pentru un
asemenea serviciu aerian
fãrã autorizaþie - este
vorba de “Serviciul aerian
brandenburghez” - a
pozat Stolpe într-un spot

publicitar.
Consilierul lui Stolpe în
Cancelaria de Stat, Gert
Probst a adus, marþea
trecutã, 16 februarie, la
cunoºtinþa vizitatorilor, cã
nu existã nici un fel de
opreliºti legate de
continuarea...

Manfred Stolpe se opune
dispoziþiilor împotriva
zborurilor la negru

Dupã scrutin, zvonuri despre demisia lui Kinkel

Klaus Kinkel: eºec cu
invitaþia cãtre Iran

BONN - Ministrul de Externe,
Klaus Kinkel, a pãrãsit sala
plenarelor din Bundestag, cu
expresia consternatã a unui
boxer învins la puncte. Vineri
dupã amiazã, la Bonn,
majoritatea parlamentarilor a
dat un vot de blam, sever,
politicii lui Kinkel faþã de Iran.
Pe culoarele clãdirii
Parlamentului nu se mai
ºuºotea decât despre
demisie. În aer plutea
senzaþionalul, ca ºi atunci,
la congresul PLD de la Gera,
când liberalii ºi-au umilit
public ºeful, iar acesta era
cât pe ce sã lase totul baltã
ºi sã plece. Dar Kinkel n-a
plecat ºi nu va pleca nici
acum.
Cu o voce gâtuitã de emoþie el
a anunþat cã sperã cã se va
bucura, în continuare, de
încrederea parlamentului.
Guvernul federal sperã ºi el
acest lucru deºi, nu mai
departe de ieri, a suferit prima
sa înfrângere de scrutin din
partea opoziþiei. Entuziasmul
din rândurile social-
democraþilor ºi ale Uniunii
verzilor a fost pe mãsurã de
mare. Victoria, în schimb, nu
a fost decât pe jumãtate cãci,
fãrã cele peste 50 de voturi din
rândurile Coaliþiei, opoziþia nu

i-ar fi putut provoca,
nicidecum, guvernului o
asemenea înfrângere.
Nici Heiner Geißler ºi nici
preºedinta parlamentului,
Rita Süssmuth, nu s-au
sinchisit, în nici un fel, de
raþionamentele coaliþiei ºi nici
de dialogul critic al lui Kinkel
cu Iranul. Ei au cerut, într-un
glas cu opoziþia ºi în pofida
conjurãrilor ministrului
liberal, retragerea invitaþiei
fãcute ministrului de externe
iranian, Ali Akbar Welajati,
la Conferinþa islamicã
programatã a avea loc

Mare fierbere la nivelul
Uniunii Landului, datoritã ºefului

Gerster

Johannes Gerster sub presiune
              Foto: Herbert Piel

sãptãmâna urmãtoare, la
Bonn.
ªi aceastã conferinþã era tot
o iniþiativã a lui Kinkel. El
militeazã, neabãtut,
împotriva unei opoziþii
acerbe din SUA ºi Marea
Britanie ºi, în acelaºi timp, a
unor politicieni germani,
pentru iniþierea unui dialog
critic cu regimul Mulahilor de
la Teheran.
Acesta, însã, tocmai primise,
cu mare satisfacþie, vestea
despre uciderea primului-
ministru israelian, Jitzak
Rabin, ceea ce a constituit,
pentru mulþi parlamentari de
la Bonn, picãtura care a
umplut paharul, certificând

limpede cã Welajati nu ar fi fost
deloc binevenit acolo. Kinkel a
insistat, nu a vrut sã retragã
invitaþia, ºi atunci parlamentul
l-a lãsat sã se prãbuºeascã.
Ulterior, vârfurile parlamentare, în
frunte cu cancelarul Helmut Kohl
s-au strãduit, într-o ºedinþã de
crizã, sã “adune cioburile”. Ei au
recurs la trucuri diplomatice.
Conferinþa islamicã a fost amânatã
deci, invitaþia lui Welajati nu a mai
fost nevoie sã fie retrasã. Colac de
salvare pentru Kinkel? Opoziþia a
vãzut-o altfel: ea socoteºte
înfrângerea drept un “cui pentru
coºciugul sãu”.

Klaus Murmann    Foto: arhivã

Fig. 188. Toate “scandalurile” prezentate aici ar fi putut
fi, þinând cont de împrejurãri, acþiuni puse la cale de loji.
Era, aºadar, necesar sã se precizeze, în fiecare caz în parte,
prin fotografii-semnal, cã eventuala bãnuialã nu este
întemeiatã. - Stânga: Un Magazin TV relatase cã ar fi
posibil ca Weiler sã demisioneze, ca urmare a criticii masive din partea Curþii de Conturi, din funcþia de preºedinte al Federaþiei Sportive
a landului Renania-Palatinat (“Rhein-Zeitung”, 28 iunie 1995). - Centru stânga: Precum tuturor obiectelor pe care, un om normal,
nu   le-ar þine în faþa obrazului atunci când se lasã pozat, ºi pipei de aici îi revine o funcþie de semnal. Autorul comunist ºi, pe de-
asupra, “iniþiat”, Hermlin a fost demascat, de cãtre jurnalul hiper-francmason “Die Zeit”, ca falsificator al propriei sale biografii.
Datoritã semnalelor, subiectul a fost foarte curând abandonat... (“Kölnische Rundschau”, 2 octombrie 1996). - Centru dreapta: Au
existat, cu siguranþã, anumite cauze, însã nu interesele masonice au fost cele care au stat în calea ascensiunii “fratelui” Murmann
(“Rhein-Zeitung”, 12 iunie 1996)! - Dreapta: Magazinul “Focus” însuºi(!) care, iniþial, “demascase” mini-scandalul, a fost acela
care apoi a semnalizat, de îndatã, “Gata, liniºte” (nr. 8/1993).

Fig. 189. Douã “scandaluri” politice care,
cu sprijin masonic, solicitat prin
intermediul unor poze-semnal, au putut fi
stãvilite la timp, respectiv înãbuºite în faºã.
- Dreapta: Citiþi, vã rog, cu atenþie, întregul
text documentar alãturat, pentru a înþelege
despre ce a fost vorba. “Profanilor” li s-a
înfãþiºat un Kinkel profund marcat de
îngrijorare, dar “iniþiaþilor” li s-a semnalizat sã facã tot ce le stã în putinþã pentru ca zvonurile, respectiv cererile de demisie
venind, fãrã îndoialã, doar din partea câtorva “neºtiutori”, sã amuþeascã cât mai repede (“Hamburger Abendblatt”, 11/12 noiembrie
1995). - Stânga: Din relatarea care însoþea fotografia se puteau afla mai multe despre nemulþumirea crescândã, legatã de acþiunile
politice stângace ale liderului opoziþiei în Landtagul din Renania-Palatinat; deja se fãcuserã auzite glasuri care îi cereau demisia.
De îndatã, însã, ce Gerster (un francmason care încearcã sã intre, cât mai bine, pe sub pielea Francmasoneriei prin tirade,
încãrcate de urã, împotriva “dreptei”) a vãzut relatarea din “Rhein-Zeitung”, din Koblenz (27/28 iulie 1996), “ilustratã” cu poza sa
cu foarte evidentul semn masonic cu mâna, el a înþeles cã poate sta liniºtit...
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Profundul

Figurã marcantã, o
privire hotãrâtã: fostul ºef
al Serviciului secret ºi
amiral în rezervã, Elmar
Schmähling (59 ani).
De trei zile, înaltul ofiþer se
aflã la închisoare.
Acuzaþia: înºelãtorie!

De SEBASTIAN v. BASSEWITZ
Îi plãcea sã se considere
“conºtiinþa împãcatã a armatei
germane”; acum se aflã, el însuºi,
în închisoare la Köln!
Vineri i s-au pus cãtuºele fostului
ºef al Serviciului secret ºi amiral de
flotilã în rezervã, Elmar Schmähling
(59 ani), detenþia preventivã
datorându-se “pericolului de
evadare”. Fostul ofiþer superior, cu
o þinutã întotdeauna elegantã, se
pare cã i-a pãgubit, pe câþiva dintre
partenerii de afaceri de la firma sa
de prelucrare electronicã de date
“Terra Online - servicii telematice”,
de mai multe milioane.
Firma lui Schmähling a dat
faliment încã din mai. El însuºi a
fost nevoit sã-ºi scoatã la vânzare
locuinþa personalã de lângã Bonn.
Pânã ºi pensia amiralului, în
valoare de cca. 10 000...

Împotriva lui Peter Enderle,
membru în Comitetul director,
au fost formulate acuzaþii
masive.                    Foto: DPA

Fig 191. Alte acþiuni penale, fie în stadiul de
investigaþie, fie deja pe rol. - Sânga sus: Aici este
vorba despre ordinul de deschidere a focului în
fosta zonã de graniþã dintre cele douã Germanii
(“Fuldaer Zeitung”, nedatatã - aprox. pãtrarul al
3-lea, 1996). - Dreapta sus: Nici în acest caz loja
nu este iniþiatoarea scandalului ºi, de aceea, este
gata sã-i sarã în ajutor “fratelui” din Saxonia
inferioarã (“Kölnische Rundschau”, 31 octombrie/
1 noiembrie 1996). - Stânga jos: Semnalul cu
ochelarii nu este deloc întâmplãtor. Smalto
“servise” înalte cercuri francmasone, lucru pentru
care, acum, urmeazã a fi rãsplãtit, cu atât mai
mult cu cât scandalul s-ar putea extinde ºi asupra
cercurilor amintite (“Die Welt, 12 aprilie 1995). -
Dreapta jos: Procesul a fost, bineînþeles,
suspendat. Jirinovski se aflã, ºi în 1996, tot în
stare de libertate (“Handelsblatt”, 27 ianuarie
1994).

puse la cale de lojã, ba chiar nici     nu-i
convin deloc, dar pe care în împrejurãrile
date nu le mai poate înãbuºi, ci în cel mai
bun caz le mai poate stãvili.

Dacã în presã se relateazã, aºadar,
despre un anumit scandal, iar persoana
implicatã apare în fotografie cu un gest-
semnal fiind, totodatã, tratatã în textul
însoþitor cu o bunãvoinþã (cel puþin) reþinutã,
acest fapt le comunicã tuturor celorlalþi “fraþi”
– ºi, în anumite împrejurãri, chiar ºi persoanei
în cauzã -  cã loja masonicã nu este deloc
interesatã în “desfiinþarea” respectivului.
Fotografia-semnal reprezintã, totodatã, ºi un
apel adresat tuturor “iniþiaþilor”, care ar putea
influenþa, eventual, desfãºurarea
evenimentelor, sãrindu-i în ajutor celui ajuns
la ananghie. Deºi fotografiile nu reflectã un
semnal propriu-zis de alarmã, ele capãtã
totuºi, de regulã, încadrate în contextul mai
larg, caracterul unui asemenea semnal.

Fostul ªef de Stat Major al RDG, general-locotenentul
Ottomar Pech, în discuþie cu avocatul sãu.       Foto: DPA

Ex-ministrul de finanþe,
Hinrich Swieter, solicitã
ridicarea propriei imunitãþi.

Procuratura investigheaz\

Ministru acuzat de
h\r]uirea sexual\ a
unei cuno[tin]e

Odatã cu costumul [i înso]itoarea

Francesco Smaltos Service:
Modã ºi fete        Foto: AP

Francesco Smalto
(67 ani), cunoscut
creator de modã, la
care se îmbracã ºi
preºedintele þãrii,
Francois Miterand,
este chemat, la Paris,
în judecatã pentru
p r o x e n e t i s m .
Designerul italian
care trãieºte, din
1950, la Paris este
acuzat de a fi furnizat,
între anii 1992 –
1993, “fetiþe” clien-

Acþiune penalã iniþiatã
MOSCOVA. Procuratura rusã a
deschis o acþiune penalã împotriva
politicianului radical de dreapta,
Vladimir Jirinovski, liderul Partidului
Liberal-Democrat (PLD) de extremã
dreaptã. Neofascistul este acuzat de
instigare la rãzboi, relateazã surse din
Moscova. Îl ameninþã o pedeapsã cu
privarea de
l i b e r t a t e ,
timp de trei
pânã la opt
ani. La
a l e g e r i l e
parlamentare
din 12
d e c e m b r i e ,
PLD s-a
plasat, cu
cele 70 de
m a n d a t e
obþinute, pe
locul al doilea.                    Foto: DPA

þilor sãi, în special
celor din Gabon,
Maroc ºi Arabia
Sauditã. Fetele livrau
costumele ºi dãdeau,
totodatã, ºi o mânã de
ajutor la probarea
acestora. Alãturi de
Smalto, mai sunt
implicaþi în proces ºi
fiul sãu, Francois
Smalto (34 ani) ºi
colaboratorul sãu,
Michel Mariani (52
ani).

Fig. 190. Aici avem de-a face cu cercetãri
judiciare, respectiv cu procese penale
intentate unor “fraþi”. Semnalele arãtate
de ei vor sã spunã, în primul rând, cã
nu superiorii francmasoni se aflã în
spatele incriminãrilor iar, în al doilea
rând, cã se aºteaptã un ajutor din partea
“iniþiaþilor” din aparatul de justiþie, în
mãsura în care acesta poate fi acordat,
fãrã a stârni bãnuieli. - Stânga : Oricum,
Schmähling a fost, în perioada 1982/83,

timp de un an ºi jumãtate, preºedintele Serviciului militar de protecþie, un post-cheie pe care, în principiu, nu îl putea ocupa decât un
“ºtiutor” (Bild, 11 noiembrie 1996). Centru: În cazul lui Enderle, membru în comitetul director al firmei Opel, se fãceau cercetãri în
legãturã cu acuzaþia de luare de mitã. Procuratura chiar intrase în posesia unor dovezi, iar Comitetul director de la Opel se confrunta
deja cu primele consecinþe. Sosise, deci, clipa pentru o fotografie-semnal clarificatoare (“Rhein-Zeitung”, 4 iulie 1995). -  Dreapta: La
începerea procesului penal împotriva lui Michael Born, acuzat de falsificare de imagini televizate, ziarul Bild (17 septembrie 1996) l-a
prezentat pe inculpat, în fotografie, cu aceastã minunatã “privire înãlþatã”; se pare cã Born nu este, nicidecum, doar micul “self-made-
reporter”, aºa cum a încercat sã-l prezinte presa.
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Secretarul general al
NATO, Willy Claes

 Foto: BONN-SEQUENZ

De HELMUT HETZEL

BRUXELLES - Secretarul general al
NATO, Willy Claes, se aflã la ananghie,
din cauza afacerii de corupþie “Augusta”.
Ameninþat este însã, ºi prestigiul
întregii organizaþii. Deºi ambasadorii
Alianþei au fãcut front comun în jurul
lui Claes, la Cartierul general creºte
teama cã fitilul bombei politice ar putea
ajunge pânã la NATO.
Încã înainte de investirea sa în înalta
funcþie, în luna octombrie a anului
trecut, NATO se interesase insistent
dacã Claes nu este, într-adevãr, cu
nimic implicat în scandalul belgian de
corupþie. Afacerea “Augusta”
condusese, de la începutul anului
1994, la demisia mai multor politicieni
de vârf din Partidul Social-Democrat
(SP).
Probabil cã procuratura îl va audia, cât
de curând, pe Claes. Pentru cã acum
el ºi-a adus, dintr-odatã, aminte cã a
fost de faþã la o reuniune a conducerii
Partidului social-democraþilor flamanzi
(SP), la care...

Fig. 192. Douã fotografii semnal, dintre care una am vãzut-o deja de mai multe ori, e drept cã este scoasã din contextul dat. - Stânga:
Atunci când scandalul belgian de corupþie a început sã ia proporþii iar Claes, cu greu, îºi mai putea acoperi complicii ºi tãinuitorii,
superiorii sãi masoni au considerat, drept deosebit de util, sã se ia cunoºtinþã de faptul cã ei l-ar fi pãstrat cu plãcere pe acest “frate” al
lor ºi cã declanºarea penibilului scandal nu este, nicidecum, opera lor (“Die Welt”, 24 februarie 1995). Dreapta - Este adevãrat cã Claes
era atât de serios ºi de ireparabil implicat în afacere, încât nici un ajutor nu-l mai putea salva. Atunci când demisia sa a devenit
inevitabilã, presa francmasonã a semnalizat, încã o datã, printr-un “portret de despãrþire” corespunzãtor (cu tipica “privire”), cã loja nu
are nici o vinã pentru “plecarea” aceasta, lipsitã de demnitate, odatã cu solicitarea adresatã tuturor “ºtiutorilor” implicaþi în cazul
respectiv, de a încerca sã limiteze, pe cât posibil, prejudiciile lui Claes (“Fuldaer Zeitung”, 20 oct. 1995).

Fig. 193. Atentatul asupra ºefului statului egiptean, Hosni Mubarak, ne oferã posibilitatea sã analizãm, încã o datã, deosebirea dintre
fotografiile-semnal de tipul celei prezentate aici ºi altele, care demonstreazã exact contrarul. Dacã atentatul asupra lui Mubarak ar fi
reuºit, presa, relatând despre el, nu ar fi publicat - ºi nu ar fi putut publica - decât un portret al celui ucis, fãrã nici un fel de gest-semnal;
în caz contrar, eventualul semnal ar fi însemnat cã Mubarak ar fi fost lichidat din ordinul lojii. Astfel, portretul obiºnuit “de despãrþire”
fie ar fi lipsit, într-un asemenea caz, cu totul, fie “scãparea” ar fi fost recuperatã, ulterior, într-un context inofensiv (fãrã nici o menþionare
sau accentuare a asasinatului!). Însã atentatul oricum a eºuat, iar Mubarak, a scãpat fãrã sã i se fi clintit un fir de pãr, era necesar, ba
chiar obligatoriu sã se transmitã, prin fotografii-semnal, în lumea întreagã informaþia cã el nu cãzuse, nicidecum, în dizgraþia superiorilor
secreþi. Chiar Mubarak însuºi a putut afla acest lucru, a doua zi, din presa internaþionalã, în caz cã nu era sigur cine comandase
focurile de armã! Fotografia de faþã a fost publicatã în “Rhein-Zeitung” din 27 mai 1995.
În contrast total cu cele de mai sus, apare colajul - foto ºi text - din “Bild am Sonntag”, 3 noiembrie 1996. Dat fiind cã fostul ºef al
Deutsche Bank, care chiar ºi-a pierdut viaþa într-un atentat cu bombã, apare în pozã cu inconfundabilul semnal al pumnului în obraz,
pentru toþi “ºtiutorii” este, dintr-odatã, limpede cã el a fost “lichidat” de ierarhia satanicã. Teroristul din imagine era, în cel mai bun caz,
o unealtã - mai mult decât probabil, una neºtiutoare - în asasinatul respectiv. Acest lucru reiese limpede din însãºi fotografia-semnal,
chiar dacã nu s-ar mai fi atras, pe deasupra, atenþia asupra lui ºi în explicaþia foto (aici nepreluatã), în care se spunea: “Seidler
fusese recunoscut de cãtre o colegã de ºcoalã în luna mai a. c. la Freiburg. O urmãrire generalã, de cãtre poliþie, a fost însã stopatã
prin intervenþia Curþii Constituþionale”.

ADDIS ABEBA. RTR.
Preºedintele egiptean, Hosni
Mubarak, a scãpat
nevãtãmat dintr-un atentat
în capitala Etiopiei, Addis
Abeba. Ca urmare a
incidentului, el a
contramandat  participarea
sa la summit-ul Organizaþiei
pentru Unitatea Africanã
(OAU). ªase bãrbaþi au tras
focuri de armã asupra
automobilului blindat al lui
Mubarak. Gruparea radical-
islamicã “Precursorii
cuceririi” a salutat atacul ºi
a ameninþat cu un nou
atentat.

Fluturarea de mânã a
preºedintelui Mubarak, la
sosirea sa în Cairo, îi
trãdeazã sentimentul de
uºurare.

Crima Herrhausen

Teroristul vrea sã se predea

O bombã a explodat, la 30
noiembrie, sub automo-
bilul Mercedes blindat al lui
Alfred von Herrhausen
(foto sus). Preºedintele
Deutsche Bank (stânga) a
murit într-o baie de sânge.
Poliþia este pe urmele lui
Christoph Seidler
(dreapta), bãnuit a fi unul
dintre fãptaºi.

Willey Claes fostul secretar general al NATO
priveºte la sfârºitul carierei sale politice

Focuri de arm\ asupra lui Mubarak
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În problemele politice litigioase, simpatizanþii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania au opinii foarte
diferite. Adepþii lui Scharping sunt mai curând uniþi, cei ai lui Schröder, în schimb, se împart în douã grupuri.

+ Adeziune       o nici adeziune, nici respingere      - respingere

Adepþi Scharping
Electorat tradiþional SPD
mai vârstnici, venit modest
culturã mai redusã

13. Acþiuni ale lojilor, în toatã varietatea lor
Dupã ce ne-am familiarizat cu cele mai importante ºi mai uzuale tipuri de mesaje-semnal francmasone ºi înainte

de a ajunge la marile strategii internaþionaliste ale Sinagogii Satanice, sã trecem acum în revistã, fãrã o ordine anume,
o serie întreagã de informaþii secrete, de cele mai diverse tipuri, transmise pe calea fotografiilor de presã. Cu toatã
diversitatea lor, acestea au, totuºi, ceva comun: semnalizeazã fie îndemnuri la propulsarea unor mãsuri internaþionaliste,
fie raportãri de înfãptuire a unor asemenea mãsuri, adeseori conjugate cu “comunicãri” privitoare la “statutul” unor
persoane care dirijeazã, respectiv au o participare decisivã la înfãptuirea mãsurilor respective. Unele dintre ele le-am
putea încadra  într-unul din tipurile de semnale analizate pânã acum, pe cele mai multe, însã, nu mai putem, întrucât ele
conþin mesaje foarte speciale.

A) Candidatul lojii pentru funcþia de cancelar

Realizarea de sine, mai importantã decât bunãstarea

interesat de politicã

mândru de a fi german

mai bine metrou ºi autobuz, decât automobil

pentru “campania de interceptare”

implicãri ale armatei germane sub auspicii ONU ºi NATO

dublã cetãþenie pentru cetãþeni strãini în Germania

pentru folosirea energiei nucleare

un rol mai important sindicatelor

mai bine protecþia mediului, decât o politicã a pieþei muncii

Toate datele în procente; Sondaj Emnid pt. revista “Spiegel”
Întrebãrile 1, 3, 4: 1400 de chestionaþi; întrebãrile 2 ºi 5: 900 chestionaþi; august ºi septembrie 1995

Fig. 194. Este greu de crezut cã existã mai puþine fotografii-semnal cu Scharping decât cu Lafontaine sau Schröder. Capii secreþi sunt
însã nevoiþi sã se decidã, de voie, de nevoie, pentru unul din cei trei candidaþi SPD, pentru funcþia de cancelar federal al Germaniei. Ei
se preocupã totodatã, cu mult timp înainte de alegeri, ca toþi candidaþii de bazã ai tuturor partidelor sã fie unii convenabili, astfel ca
lucrurile sã nu iasã, în nici un caz, prost, indiferent de rezultatul scrutinului... Ilustraþia noastrã este un aranjament din revista “Der
Spiegel” nr. 37/1995. Bazat pe douã sondaje, tabelul demonstreazã cã adepþii lui Scharping sunt bãtrâni, sãraci ºi inculþi ºi cã, pe
deasupra, se situeazã pe o poziþie greºitã în toate problemele de mare actualitate pentru internaþionalismul francmason. În cazul lui
Schröder, lucrurile stau tocmai invers. În concluzie, Scharping este prezentat cu un portret normal, iar Schröder cu un portret-semnal
cât se poate de edificator: el, ºi nu Scharping, este candidatul ales de lojã pentru funcþia de cancelar federal.

Dialog pe marginea conferinþei economice a so-
cial-democraþilor (SPD): Oskar Lafontaine ºi
Gerhard Schröder Foto: DPA

Fig. 195. Un an mai târziu, aceastã fotografie semnal
le explica, în plus, “fraþilor” cã nici Lafontaine nu
este cel ales. E drept cã pe chipul ambilor domni
pare a se distinge “privirea” francmasonã, ºi
probabil cã asta a fost ºi intenþia însã, doar Schröder
îºi þine, pe deasupra, ºi mâna la faþã ºi, deºi nu este
vizibil, arãtãtorul întins pe obraz. În plus, fotografia
a fost fãcutã tocmai la conferinþa economicã a SPD,
fapt care le furnizeazã “ºtiutorilor” încã un indiciu
(în cazul în care mai era nevoie de el), cãci interesele
lojii sunt întotdeauna legate de marele capital, iar
interesele acestuia le apãrã, în cadrul Partidului
Social-Democrat, nimeni altul decât Gerhard
Schröder (“HNA”, 29 aug. 1996).

B) “Scandalul sertarelor” de la Kiel

Björn Engholm
(SPD), din mai
1988 pânã în mai
1993, prim-
ministru al landului
Schleswig-Holstein.
Foto: DPA

Gert Börnsen, ºeful
fracþiunii Partidului
Social-Democrat în
Landtagul de la Kiel
Foto: Christa
Kujath

Günther Jansen
(SPD), din mai
1988 pânã în
martie 1993
ministru pentru
probleme sociale în
Schleswig-Holstein
Foto:  FIEGEL

Fig. 196. Suita aceasta de fotografii formeazã o unitate cu fig. 196 a. Vezi acolo
(pag. urmãtoare) explicaþia.

Klaus Nilius, din
1983 pânã 1988
purtãtor de cuvânt
al social-
democraþilor în
S c h l e s w i g - H o l -
stein      Foto: DMA
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Adepþi Schröder I
înclinã spre Uniune
mai vârstnici, venit bun
culturã medie

Adepþi Schröder II
înclinã spre Ecologiºti (Verzi)
tineri, venit modest
grad înalt de culturã
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Heinz-Werner Arens
(SPD), preºedintele
Comisiei de Cerce-
tare
Foto: Peschel/Ham-
burg

Bernd Buchholz
(FDP), vicepreºedinte
al Comisiei de
Cercetare
          Foto: U. Böters

Reiner Pfeiffer, în
1987 referent al
creºtin-democraþilor
în Schleswig-Holstein
                Foto: Reuter

Uwe Barschel (1944-
1987), fost prim-
ministru în landul cel
mai de nord al
republicii federale
       Foto: Vario-Press

Fig. 196 a. Cele patru fotografii reprezintã
partea a doua (în original, orânduite în
continuarea primei pãrþi, vezi fig. 196) a unui
aranjament foto format din opt portrete, care
ocupa întregul frontispiciu al paginii a treia al
ziarului “Die Welt”, din 26 oct. 1995. Din mo-
tive de spaþiu, m-am vãzut nevoit sã împart în
douã impresionantul aranjament portretistic.
El însoþea o relatare, respectiv un comentariu
despre raportul final înaintat parlamentului de
cãtre Comisia parlamentarã de cercetare a
renumitului “scandal al sertarelor”. Deºi este de
presupus cã toþi cei opt domni pozaþi aparþin(eau)
lojii francmasone, doar la doi dintre ei se observã
ºi gesturi masonice ºi, doar una din cele douã
fotografii-semnal sparge, din punct de vedere op-
tic, tiparul: cea a preºedintelui comisiei plasat,
de altfel cu multã iscusinþã, tocmai în centrul
seriei de portrete. Arãtãtorul sãu întins are,
probabil, menirea de a informa cã în raportul fi-
nal, întocmit sub conducerea sa, el s-a strãduit

pe cât i-a stat în putinþã sã limiteze la maximum prejudiciile, respectiv sã muºamalizeze faptele. Pe Günther Jansen, fixat pe peliculã cu
un semnal masonic, mult mai puþin bãtãtor la ochi, chiar dacã “privirea” este, totuºi, perfect sesizabilã, raportul îl defineºte ca principal
vinovat al afacerii necurate. Din faptul cã, nici dupã prezentarea raportului amintit, el nu a avut de suferit nici un fel de consecinþe
penale, nu putem concluziona nimic altceva decât cã mimica sa a fost gânditã ca semnal de alarmã ºi perceputã de ceilalþi ca atare...

Kanther vrea extinderea “Marii interceptãri”
Ministrul de interne: reglementãrile de interceptare a convorbirilor sã

includã ºi supraveghere video. Un acord în primãvarã?

C) Afacerea “interceptãrilor”

Ministrul de Interne, Manfred Kanther vede, în
politica drogurilor din Olanda, un pericol pentru
statele vecine.                          Foto: Lengemann

D)“Lupta” împotriva “crimei
organizate”

Fig. 198. Crima organizatã este resortul unor
factori decizionali ai lojilor ºi ai Francmasoneriei,
dupã cum a demonstrat ºi scandalul uriaº legat
de implicaþiile mafiote ale lojii “P2”, din Italia.
Tocmai de aceea, criminalitatea organizatã nici
nu poate fi combãtutã cu eficienþã, atâta timp cât
poziþiile-cheie din justiþie, politicã, economie ºi
marea finanþã rãmân un fief al sioniºtilor ºi
francmasonilor. E drept cã cetãþenilor “profani”
ai statelor “democratice” li se explicã, iar ºi iar,
cã “acum” se va trece, în sfârºit, la mãsuri drastice
împotriva sindicatelor mafiote etc. Însã, pentru ca
ºi cei mai puþin informaþi dintre “ºtiutori” sã nu
ia drept bune astfel de relatãri de presã, sunt
publicate, printre altele, acele fotografii-semnal
precum cea prezentatã aici. Introducerea
cuvântului inofensiv “par” în explicaþia foto,
bineînþeles, cu referire directã la arãtãtorul întins
(!) este,  pentru “fraþi”, o confirmare foarte clarã a
faptului cã nici unuia dintre protagoniºtii masoni,
aflaþi în fotografie, nu i-ar trece prin minte mãcar
sã ia vreo mãsurã împotriva crimei organizate...
(“Rhein-Zeitung”, 20.06.1996).

Lupta împotriva crimei organizate se intensificã.
Ministrul de Externe, Kinkel (dreapta) ºi Ministrul
Apãrãrii Naþionale, Rühe (stânga), par sã ia în serios
indicaþia cancelarului (centru).                   Foto: DPAE) Reforma sanitarã

Ministrul
Sãnãtãþii ,

Horst
Seehofer

( C S U )

Ministrul de Interne,
Manfred Kanther

(CDU)

Ministrul Muncii,
Norbert Blüm

(CDU)

Fig. 197. Ambele titluri
(micºorate aici peste mãsurã)
precum ºi explicaþia foto
suferã, datoritã portretului-
semnal cât se poate de univoc,
o serioasã modificare de sens.
Nu doar Kanther personal
“vrea” extinderea ºi vizualã a
“marii interceptãri”, nu doar
el “vede” un pericol în “crima
organizatã” (în cazul dat
comerþul internaþional cu
droguri), împotriva cãruia nu
se poate lupta decât prin
legalizarea “marii inter-
ceptãri”. Nu, Kanther vorbeºte
ºi acþioneazã aici în spiritul ºi
probabil ºi din însãrcinarea
Superiorilor secreþi! Aºa cã
“iniþiaþii” vor ºti de acuma cã
- dincolo de graniþele de partid
(în mãsura în care spre
inducerea în eroare a

publicului profan nu s-a dispus altceva) - ºi ei trebuie sã militeze pentru proiectele
“lui Kanther”. Iar dacã aþi urmãrit cu atenþie semnalele foto repetate periodic,
nu se poate sã nu vã fi dat seama cã în explicaþia foto se oferã doar un pretext
ieftin pentru introducerea supravegherii personale de cãtre stat la scarã generalã
(“Die Welt”, 22 februarie 1996)!

Pentru o mai
m a r e
rentabilitate:
Horst Seehofer
Foto: DPA

Fig. 199. Stânga sus: “Rentabilitate
mai mare” în spiritul industriei
farmaceutice aflate, în mare mãsurã,
în mâna lojilor (“Münchner Merkur”,
26 apr. 1995). - Jos: Vezi textul la
fig. 199 a (pagina urmãtoare, sus).
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Casele gem sub presiunea costurilor pentru tratamente
ªi contribuabilii plãtesc miliarde - la douã spitale, o clinicã reumatologicã

Fig. 199 a. Oricare dintre cititorii “profani”, care a vãzut pozele celor trei miniºtri federali, înºiruite în maniera specificã a ziarului
“Welt” (ed. din 28 dec. 1995), una lângã alta (pagina anterioarã, fig. 199) se va fi întrebat ce vrea sã spunã, de fapt, ilustraþia.
Aceasta, deoarece nu era însoþitã decât de nume, iar cei trei miniºtri nu mai erau apoi pomeniþi, decât în ultima treime a articolului
aferent. Doar “iniþiaþii”, cãrora le-au sãrit în ochi, fãrã îndoialã, gesturile-semnal ale celor trei domni, au putut dezlega enigma.
Titlurile de deasupra articolului ºi secvenþei foto le vedeþi mai sus: ele constituiau, de data aceasta, mesajul adresat, în primul
rând, celor trei domni înºiºi, care se identificau ca membri ai lojii! Cãci în ultima treime a articolului se criticã faptul cã nici unul
din cei trei miniºtri (fiecare în parte rãspunzãtor pentru un anumit resort) nu reacþionase la solicitarea plãtitorilor de asigurãri
sociale, de a se reduce drastic tratamentele, plãtite din casa asigurãrilor, în clinici de reabilitare, respectiv de a le transforma în
tratamente ambulatorii, mult mai avantajoase economic. Prin urmare, imaginile le semnalizau celor trei domni sus-puºi (care,
fãrã îndoialã, citeau zilnic ziarele supraregionale sau, mai bine zis, puneau ca ele sã fie citite ºi rezumate pentru ei) ca, în numele
superiorilor lor din lojã, sã purceadã de îndatã, pornind chiar de la capitolul amintit, la reducerea costurilor din sistemul sanitar.
– Dar, oare, ce interese superioare ale rangurilor mai înalte din ierarhia satanicã îºi gãseau expresie în asemenea indicaþie?
Probabil cã, în ultimã instanþã, “întãrirea Germaniei ca þarã”, devenitã necesarã în cadrul procesului de “globalizare economicã”,
prin “reducerea cheltuielilor salariale auxiliare”, în care categorie se încadreazã ºi contribuþiile la casele de asigurãri sociale...!

...ªi, cine s-a nãscut dupã 1978 nu
va mai beneficia, pentru o lucrare
dentarã efectuatã, de nici un
pfenning compensator.
Aceasta a fost prima mare
prãbuºire a lui Seehofer, cãreia
aveau sã-i urmeze ºi altele
cãci, de mult s-a spulberat
efectul descongestionant pe
care l-a generat, pentru o
scurtã vreme, etapa a doua a
reformei sanitare. Casele de
asigurãri sociale au, din nou,
deficite de miliarde, iar
reducerea capacitãþilor de
producþie nu este
s u f i c i e n t ã
p e n t r u
reechilibrarea
b u g e t e l o r .
S e e h o f e r
preconizeazã
deja un defi-
cit de “peste
10 miliarde”.

Argumentul nu va ajuta însã, cu nimic, casele.
Pânã joia viitoare, politicienii liberali ºi ai
Uniunii, care activeazã în domeniul
sãnãtãþii, vor sã ajungã la un acord privind
paºii urmãtori. Un lucru este însã mai
mult decât cert ºi, anume, cã nu va mai
exista o a treia etapã a reformei sanitare,
care sã merite cu adevãrat acest nume.
Fiindcã Bundesrat-ul, dominat de social-
democraþi, de al cãrui acord ar avea
Seehofer nevoie, este supãrat pe el fiindcã
a cedat presiunilor lui Helmut Kohl ºi a
impozitat din nou elementele celei de a
doua etape a reformei, convenite cu SPD
ca, de pildã, mult disputata listã a
medicamentelor gratuite.

Cancelarul, la rândul sãu, a fost anul
trecut masiv

HORST SEEHOFER, din 1992 ministru federal al sãnãtãþii ºi speranþa
Partidului Social-Creºtin promite sã lupte pentru “oamenii mãrunþi”.

Mai multe pe temã
CAZ ÎN LITIGIU
ªi asiguraþii plãtesc
medicul!
Pagina 2

SOCIETATE
Mizeria pacienþilor
Dilema medicilor
Pagina 36 + 37

Fig. 200. Aici, “fratele”
Seehofer trebuie sã le
semnalizeze, prin “privire” ºi
arãtãtor înãlþat, tuturor
celorlalþi “iniþiaþi”, dupã toate
probabilitãþile destul de
derutaþi, cã vaietele  ziarului
“Die Woche” (ed. din 13 sept.
1996), în legãturã cu reforma
sanitarã, contrar
promisiunilor, atât de
neechilibratã, sunt destinate
doar urechilor “celor profani”.
Sub titlul tipãrit cu litere de-o
ºchioapã, “Dansul din buric al
lui Seehofer”, subtitlul mult
mai mic preciza: “Ministrul
Sãnãtãþii (social-creºtin) se
încurcã în reforma sanitarã!
Pacienþii ºi asiguraþii sunt
poftiþi la ghiºeu, industria
farmaceuticã este menajatã”.
- Citiþi acum, vã rog, textul din
dreapta portretului lui
Seehofer, combinaþi enunþul
sãu cu gestul masonic ºi
mimica elocventã ºi veþi
înþelege de ce Ministrul
Sãnãtãþii n-a putut ºi n-a vrut

sã-ºi þinã promisiunea: pentru cã în conducerile, consiliile ºi, în general, etajele superioare ale industriei farmaceutice, ai cãrei
reprezentanþi de frunte au evoluat deja de mult la rangul unor giganþi ai chimiei, “fraþii” cu grade înalte, ba chiar membri ai
Trilateralei ºi ai clanului Bilderberger se aflã, de-acum aproape exclusiv, între ei...

F) Afacerea contrabandei cu plutoniu

Fig. 201. Stânga: În 1994, fatala valizã cu plutoniu a fost
“descoperitã” la bordul unui avion care, venind de la Moscova,
aterizase la München. Încã din primãvara anului 1995 se
nãscuse bãnuiala cã afacerea, departe de a fi una de
contrabandã, ar fi putut fi o acþiune simulatã de serviciile
secrete germane. Drept urmare, ziarul “Die Woche” din 16
aprilie 1995 a reprodus fotografia ºefului Serviciului Secret
German, Schmidtbauer, intrat în colimator, cu un
inconfundabil gest masonic, “aranjat” special pentru
fotograf, astfel încât toþi “fraþii” sã înþeleagã, fãrã dificultate, de ce situaþia ajunsese atât de “criticã”. - Dreapta: Cãtre sfârºitul
anului s-a întãrit apoi, din nou, bãnuiala, în ciuda tuturor încercãrilor de muºamalizare din partea “iniþiaþilor”. “Focus” (nr. 2/
1996) publicã de îndatã o fotografie-semnal (Porzner cu arãtãtor întins, Schmidtbauer cu “privire”), care-i informeazã pe “ºtiutori”,
strict numai pe ei, cât anume trebuie sã creadã din asigurãrile de nevinovãþie ale celor doi “fraþi”: absolut nimic! De altfel Porzner
care, între timp, îºi dãduse demisia din funcþie, “din motive personale”, fãcuse parte, înainte de a ajunge ºeful Serviciului Naþional
de Informaþii, din Comisia Trilateralã!

Coordonatorul Serviciului Secret, Bernd Schmidtbauer a
limpezit, nu o datã, situaþii delicate.

GERMANIA
VALIZA ATOMIC| a fost confiscat\ de poli]ie în 1994

SE APÃRÃ: ªeful Serviciului de Informaþii, Porzner (stânga) ºi coordonatorul
Serviciilor Secrete, Schmidtbauer (dreapta) jurã cã n-au înscenat ei afacerea.
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G) Campanii internaþionaliste de lungã duratã

Ministrul german pentru
problemele familiei,
Claudia Nolte (CDU),
cere ca femeile ºi, mai
ales mamele, sã nu mai
fie defavorizate în viaþa
profesionalã.      Foto: DPA

Preºedinta Bundestag-ului, Rita Süßmuth a
cerut, în timpul unei întrevederi la redacþie, o
cotã minimã de participaþie a femeilor în
parlament.

        Foto: Herbert Piel

Fig. 202. “Femeile în viaþa profesionalã (respectiv în politicã) cu orice preþ”,
aºa sunã, de decenii încoace, sloganul feminist, de-a dreptul menit sã
distrugã familia, al Sinagogii satanice. “Iniþiaþii” accentueazã, în mod
continuu, asemenea revendicãri cu ajutorul fotoreporterilor. Stânga: “Rhein-
Zeitung”, 3 iulie 1996; dreapta: aceeaºi publicaþie, 21 septembrie 1994.

Powell vrea toleranþã
Republicanii din SUA: Interzicerea avorturilor

SAN DIEGO. Partidul Republi-
can din SUA a cerut, la
începutul lucrãrilor congresului
sãu din San Diego (statul Cali-
fornia), într-o totalã
unanimitate, interzicerea
avorturilor. Politicianul de
culoare Colin Powell, fost ºef de
Stat Major ºi comandant suprem
al trupelor SUA în timpul
rãzboiului din Golf, a fãcut totuºi
apel la mai multã toleranþã. El
a pledat pentru dreptul femeii
de a decide, ea singurã, în
favoarea sau împotriva unei
întreruperi de sarcinã.
În programul partidului se
solicitã ºi desfiinþarea
subvenþiilor de stat pentru
minoritãþi ºi femei, precum ºi o
reducere a ajutorului pentru
imigranþii ilegali. Pe lângã
diminuarea birocraþiei, se
susþine ºi o reformã a impozitelor pe venit. Pentru candidatul
la preºedinþie Bob Dole, aceasta constituie esenþa
programului sãu electoral.

Fostul ºef de Stat Major,
Colin Powell, în timpul
discursului sãu.   Foto: DPA

Profesorii Hans Küng (stânga) ºi
Walter Jens, cu ocazia prezentãrii
de carte la München,cer legalizarea
eutanasiei.          Foto: KHR

H) Reprimarea adevãrului despre cancer

“Mi-am dat atunci seama cã Olivia nu va supravieþui
tratamentului.” Erika ºi Helmut Pilhar au fugit de acasã,
împreunã cu copilul lor, de teama chemoterapiei. Medicii
abia au mai putut salva fetiþa. Vineri însã, procesul intentat
pãrinþilor a fost, în mod surprinzãtor, amânat.    Foto: DPA

Reþea pentru pacienþii de cancer: Sub preºedinþia lui Gert
Riethmüller (stânga), medici specialiºti precum Dieter
Hölzel (dreapta sus) ºi Rainer Haas depun, în cadrul
centrului pentru boli tumorale, eforturi pentru ca cele mai
noi cuceriri sã fie puse de îndatã în slujba pacienþilor.

Fig. 204. Dr.
Geerd Ryke
Hamer a avut
nefericirea (!) ca,
în urmã cu
câþiva ani, sã
descopere cauza
propriu-zisã, ºi
anume pur
psihogenã, a
m a l a d i e i
c a n c e r u l u i .
Teoria sa, perfect
a r g u m e n t a t ã
ºtiinþific, putând
fi documentatã
oricând, chiar ºi
pentru niºte
profani în
materie de
medicinã (de
pildã pe bazã de
t o m o g r a f i i
c o m p u t e r i z a t e
ale creierului),
precum ºi terapia elaboratã de el împotriva cancerului (atestatã, fireºte, ºi ea
drept foarte eficientã prin nenumãratele procese de vindecare, unele chiar
spectaculoase) i-au adus, în loc de decernarea unui premiu Nobel, în total opt
tentative de asasinat - neelucidate pânã în prezent - precum ºi retragerea titlului
de medic, pe lângã multiple campanii de defãimare, concertate perfect de
mediile internaþionale! În legãturã cu motivele se pot face cele mai diverse
speculaþii. Motivul principal nici nu constã, poate, în faptul cã descoperirile lui
Hamer, aplicate pe scarã largã, ar fi dovedit, dintr-odatã, inutilitatea unei mari
pãrþi a profitabilei industrii a medicamentelor, cât mai ales în faptul cã
rezultatele cercetãrilor sale, extinse asupra multor altor boli, le-ar fi înlesnit
poate oamenilor sã se sustragã, în mare parte, de la controalele medicale
preconizate de stãpânitorii viitoarei Lumi Unice! - Sus: Drept “corolar” al ultimei
lor campanii, mediile dirijate de lojã, precum ºi justiþia controlatã tot de ea -
de data aceasta justiþia austriacã - s-au servit de “cazul soþilor Pilhar”, care au
vrut sã-ºi vindece fetiþa bolnavã de cancer, pornind de la cauzele bolii, potrivit
teoriei doctorului Hamer, în loc sã o supunã unei chemoterapii atât de toxice
ºi, pe deasupra ºi inutile (în schimb însã, foarte profitabilã pentru industria
farmaceuticã ºi medicii curanþi). Copilul a fost apoi supus chemoterapiei pe
socoteala statului, pãrinþilor li s-a retras dreptul tutelar ºi s-au ales ºi cu un
proces, iar mediile au gãsit motivul ideal pentru a-l defãima pe Dr. Hamer,
dupã toate regulile artei, numindu-l “vraci dubios” (de pildã, “Süddeutsche
Zeitung” din 12/13 1996, cãreia îi aparþine ºi fotografia-semnal). Fireºte cã
tatãl copilului nu este mason. Fotograful “iniþiat” l-a filmat însã pe Helmut
Pilhar, stând în banca acuzaþilor, exact în momentul “potrivit”, pentru a le
semnaliza “fraþilor” cã procesul era parte a unei importante campanii a lojii! -
Jos: Aceastã fotografie-semnal, atât de elocventã, a ºefului Centrului pentru
boli tumorale din München, a publicat-o tot “Süddeutsche Zeitung”, douã

sãptãmâni mai târziu (26/27 oct. 1996)! Explicaþia foto este o adevãratã bãtaie de joc, pe care însã nici majoritatea “fraþilor “ nu o vor
percepe ca atare - doar pânã ºi Francois Miterand a fost lãsat, fãrã milã, sã moarã de cancer, în acord cu “noile cuceriri medicale”.

Fig 203. Sus:
Arãtãtorul lui Powell,
ridicat în manierã
masonicã ºi parola,
francmasonã prin
excelenþã “toleranþã”
servesc, întru totul,
campania iudeo-
francmasonã a
avorturilor, pentru
care militeazã, aºa
cum a primit ordin, ºi
Powell care, în ciuda
culorii sale, este de
origine evreiascã
(“Rhein-Zeitung, 14
august 1996). - jos:
Doi teologi “progre-
siºti” semnalizeazã,
prin piramidã ºi
arãtãtor întins, cã
întreruperea vieþii la
s o l i c i t a r e a
bolnavului, nu este o idee nãscutã în capul lor. Despre
Hans Küng , cel puþin, se ºtie cu precizie cã lucreazã
pentru instituþii ale clanului Rockefeller ºi cã este
recompensat corespunzãtor de cãtre membrii
acestuia...(“tz”, München, 24 martie 1995).
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I) “Lupta” împotriva sectei Scientology

L. RON HUBBARD,
fondatorul sectei

Scientology
     Foto: DPA/arhivã

Ministrul de Interne, GÜNTHER BECKSTEIN
(CSU), declarã rãzboi ºefilor sectei Scientology
Foto: argum SZ

Fig. 205. Ambele portrete fixate, nu fãrã motiv în stil mason, pe peliculã au
fost publicate pe aceeaºi paginã a ziarului “Süddeutsche Zeitung” (31 08/
09.1996) ºi ilustrau o relatare despre “lupta” ministrului bavarez de interne
care, judecând dupã fotografiile de faþã, nu putea fi, de fapt, nici un fel de
“luptã” fiindcã, dupã cum se ºtie, “corb la corb nu-ºi scoate ochii”...!

J) Mafia “ruseascã”

Fig. 206. Caricatura aceasta  - în original de dimensiuni
uriaºe - este mai elocventã decât orice fotografie-semnal!
Sãrea în ochi din mijlocul unei relatãri - care ocupa o
paginã întreagã - despre omniprezenta “mafie” în Rusia
de dupã schimbare. Caricaturistul de la “Süddeutsche
Zeitung” (16/17 noiembrie 1996) a reuºit aici, în mod
genial, sã plaseze imensul semn “OK” exact în centrul
imaginii, prezentându-l nu doar ca pe un semn de
recunoaºtere a Sinagogii satanice ci, totodatã, ºi ca
semn inconfundabil de avertisment. Vai de acel poliþist
ori funcþionar de justiþie care ºi-ar imagina cã, înarmat
cu pistolul de serviciu ºi o pereche de cãtuºe, i-ar putea
veni de hac, “în numele legii”, uriaºei caracatiþe dirijate
de aproape atotputernicii Superiori Secreþi!

K) Testele atomice ale “francezilor”

Preºedintele Franþei, Jaques Chirac, 62 ani,
la Paris

Fig. 207. Au fost extrem de
contestate de cãtre mass-
media. Aproape toþi
comentatorii au manifestat,
faþã de ele, o atitudine criticã
pânã la ostilã. Pânã ºi
organizaþia “ecologistã” Greenpeace, condusã internaþionalist, s-a nãpustit vehement
asupra lor. Franþa a capturat o navã o organizaþiei, care pãtrunsese în zona interzisã a
experienþelor nucleare. Furtuna indignãrii mediatice a luat proporþii ºi mai mari. Ce
trebuiau sã înþeleagã “fraþii” din toate acestea? Oare noul preºedinte francez, Jaques
Chirac îºi asumase, într-adevãr, niºte prerogative, care vor trebui acum combãtute ºi
pedepsite de loji? Dar iatã cã o micã, dar foarte clarã fotografie-semnal, ca aici, în
“Welt am Sonntag” din 16 iulie 1995, a limpezit, dintr-odatã, situaþia pentru toþi
“ºtiutorii”. Toate sunt “OK”, semnalizeazã Chirac. El acþionase, aºadar, din însãrcinarea
ºi sub protecþia directã a Superiorilor Secreþi. Întreaga indignare a organizaþiei
Greenpeace, precum ºi toatã revolta mass-mediei nu fuseserã decât o înscenare!

L) “Prãbuºirea” comunismului

Helmut Kohl ºi comandantul armatei din
Burgenland (SE Austriei), Karl Stix, în locul
unde o coloanã de lemn instalatã de Ungaria
ºi o piatrã comemorativã germanã amintesc
de evenimentul din 19 august 1989.

Fig. 208. Probabil cã s-ar putea umple o carte întreagã numai cu fotografiile-semnal,
prin care ziarele cãutau sã le prezinte “iniþiaþilor”, în mare parte ei înºiºi de-a dreptul
surprinºi, intempestiva “cãdere a Zidului”, respectiv a “Cortinei de fier”, în 1998,
drept o acþiune de anvergurã a Superiorilor Secreþi, în timp ce, pe de altã parte, se
trâmbiþa ºi se cultiva, pe toate cãile, dezinformarea - lucru valabil încã ºi astãzi -
potrivit cãreia  “popoarele”, prin forþe proprii ºi din voinþã proprie, au scuturat de pe
umeri jugul comunismului!
Dar ºi acum, dupã niºte ani buni, presa francmasonã considerã indicat sã mai
aminteascã, din când în când, prin fotografii-semnal, a cui operã a fost în realitate
“schimbarea din rãsãrit”! - Fotografia de alãturi a apãrut în “Rhein-Zeitung”, din 19
iulie 1996. Evenimentul din 19 august 1989, la care se face referire în explicaþia foto,
a fost “fuga în masã” a unui grup mare de turiºti din Germania rãsãriteanã în Aus-
tria, toleratã dintr-odatã, contrar uzanþelor de pânã atunci, de autoritãþile maghiare
ºi care a declanºat, de fapt, “prãbuºirea comunismului”. Gesturile cu arãtãtorul, destul
de stângaci interpretate, tocmai spre a pãrea spontane, ale protagoniºtilor, surprinse
exact în “locul istoric”, le reamintesc tuturor “ºtiutorilor” cã prãbuºirea atât de
neaºteptatã a comunismului s-a desfãºurat, în realitate, exact conform planului!

M) Scandalul bombelor poºtale

Pentru Klebitze,
drumul în sala
Curþii cu juri, prin
cordoanele de
siguranþã, a durat
vreo 45 de minute
(dreapta).
Pledoaria
procurorului
Fasching (stânga)
a fost apoi mult
mai scurtã

Fig. 209. Bombele expediate
prin scrisori poºtale, care au
explodat în Austria, au fost
atribuite, în ciuda fabricãrii lor
absolut profesioniste, unor
tineri “radicali de dreapta”.
Ziarul vienez “Kurier” (12
septembrie 1995) ºi-a ilustrat
relatarea despre începerea
procesului cu portretul
procurorului Sepp Dieter
Fasching care, prin mâna dusã
la ochelari ºi “privire”, îºi
demonstreazã apartenenþa la
lojã. Astfel “iniþiaþii” au putut
afla cã, “din ordin de sus”,

acuzaþiile vor fi dirijate intenþionat spre o adresã greºitã. În realitate, era vorba de a-i
stigmatiza pe toþi austriecii angajaþi, cu conºtiinþã naþionalã, drept “radicali de dreapta”
respectiv “neonaziºti”, sfãrâmând, în felul acesta, orice opoziþie faþã de “multiculturã”.
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N) Conflictul ceho-german

Fig. 210. Theo Waigel a vrut sã condiþioneze
aderarea Cehiei la UE de îndeplinirea unor
revendicãri ale germanilor expulzaþi din
þara respectivã. Prin aceasta însã, el ºi-a
depãºit competenþele ºi a fost, pe loc,
admonestat cum se cuvine. Mesajul
publicat cu litere aldine a putut fi vãzut
(“Hamburger Abendblatt”, 29 mai 1996)
deasupra montajului foto. În semn de
dezaprobare din partea “superiorilor” sãi
secreþi, Waigel a fost fotografiat, în mod
excepþional, fãrã semnal, în schimb însã,
întors cãtre Genscher în poziþie de
ascultare, în timp ce acesta din urmã, ca
transmiþãtor al “avertismentului”, apare
în pozã cu un edificator gest masonic!

Genscher avertizeazã în
privinþa unui ultimatum

cãtre cehi

Hans-Dietrisch
Genscher cere o

“coaliþie a raþiunii”

Theo Waigel pune
condiþii pentru

împãcare

O) Salvarea relaþiilor (economice) germano-chineze

Conflictul cu Peking escaladat
Töpfer [i Merkel contramandeazã vizitele la Peking -

Cancelarul de partea lui Kinkel
BONN. RTR/DPA. Relaþiile dintre
Bonn ºi Peking s-au înrãutãþit
considerabil în urma reacþiilor dure
ºi tind sã afecteze ºi contactele
economice.
Reacþia guvernului german la
retragerea invitaþiei ministrului
german de externe, de cãtre
conducerea de la Peking, a constat
în contramandarea vizitei în China
a ministrului construcþiilor, Klaus
Töpfer (CDU), planificatã pentru
duminica urmãtoare. ªi ministrul
german al mediului, Angela Merkel
(CDU) a contramandat, de îndatã,
o vizita la Peking, planificatã pentru
sfârºitul lunii octombrie/începutul
lunii noiembrie. Ministrul apãrãrii,
Volker Rühe (CDU), a anulat ºi el o
întâlnire germano-chinezã la nivel
militar, ce urma sã aibã loc în acea
toamnã, la Koblenz. Nesigurã este
chiar ºi vizita în China, din toamna
aceasta, a preºedintelui german,
Roman Herzog.
Cancelarul Helmut Kohl a
manifestat “regrete ºi neînþelegere”
faþã de retragerea invitaþiei lui
Kinkel. În acelaºi timp, Kohl i-a
întãrit spatele ministrului sãu de
externe. Hotãrârea Bundestag-ului
cu privire la Tibet n-ar justifica

amânarea vizitei. Critica
guvernului de la Peking nu ar fi
“în nici un chip întemeiatã”.
Kinkel a adresat apelul ca relaþia
tensionatã cu China sã nu fie acum
“periclitatã”, eventual printr-o
“profilare politicã”. Nu ar fi “nici în
interesul Chinei ºi nici în al nostru
dacã ne-am închide acum uºile în
nas”. Kinkel a cerut prezidiului
parlamentului ca, dupã adoptarea
deciziei cu privire la Tibet, sã se
situeze ºi el pe o poziþie fermã.
Partidul Social-Democrat (SPD) a
cerut o dezbatere în Bundestag
asupra situaþiei relaþiilor germano-
chineze, precum ºi o declaraþie de
guvern.
ªeful Consiliului de conducere al
Uzinelor Siemens, Heinrich von
Pierer, preºedinte al Comitetului
Asia-Pacific al economiei germane,
a avertizat asupra deteriorãrii în
continuare a relaþiilor, fapt care
s-ar putea repercuta, în mod
negativ, asupra relaþiilor
economice. Ambele pãrþi ar trebui
sã facã acum, cu calm ºi rãbdare,
tot ce le sta în putinþã, pentru a
preîntâmpina o deteriorare gravã
a relaþiilor.
            (Vezi materialul de sintezã)

Ministrul de externe
Klaus Kinkel a avertizat
cã relaþiile cu China vor
deveni din ce în ce mai
tensionate.

         Foto: RTR

Fig. 211. ªi aici se atrage atenþia, printr-un semnal masonic, ca zelul pentru apãrarea
drepturilor omului sã nu fie dus prea departe (“Rhein-Zeitung”, 25 oct. 1996), dupã
cum a demonstrat vizita lui Herzog în China la termenul planificat!

P) Misiunea din Somalia a armatei germane

Ministrul de Externe, Klaus Kinkel, fotografiat lângã un ofiþer
german, în localitatea somalezã Belet Huen         Foto: AP

Fig. 212. A fost
prima misiune a
armatei germane
în afara graniþelor
NATO, prima sub
auspiciile ONU,
respectiv ale ace-
lei instituþii care,
pe furiº, urmeazã a
se transforma,
treptat, în acel
Guvern mondial
de planificare
i u d e o - f r a n c -
masonã! Enorma
i m p o r t a n þ ã
internaþionalistã a
acestei misiuni,
extrem de contro-
versate în opinia
publicã prin care,

de fapt, s-a încãlcat (ºi trebuia sã se încalce) un principiu respectat cu stricteþe
chiar de la constituirea armatei germane, a fost documentatã de presa dirijatã de
loji cu semnale masone corespunzãtoare. Ea îi informa pe “fraþii” din toate
partidele ºi instituþiile germane cã aici este vorba de un ordin sever al Superiorilor
Secreþi, ce urma a fi executat cu orice preþ. Fotografia noastrã, cu arãtãtorul lui
Kinkel exact în centrul imaginii (“Die Welt”, 18 noiembrie 1995), era însoþitã de
un text în care acesta preciza cã armata germanã va sta, ºi de aici încolo, la
dispoziþie pentru eventuale misiuni “umanitare”!

Q) Conflictul din Ruanda

Fig. 213. Mâna întinsã a unui funcþionar ONU
anonim, plasatã exact în centrul imaginii, le
indicã “iniþiaþilor” cã organizaþia dirijatã de
Francmasonerie a Naþiunilor Unite (ONU) nu
este implicatã aici în mod întâmplãtor
(“Süddeutsche Zeitung”, 01/02 iunie 1996)!

 JUDECAREA TERORIªTILOR DIN RUANDA:
Personalul de siguranþã al ONU conducându-l la
banca acuzaþilor pe Georges Rutuganda, vinovat de
genocid. Tânãrul hutu de 37 ani a luat parte la
masacrarea mai multor mii de refugiaþi.Foto: REUTER

R) Atacul militar al SUA asupra Irakului
Sprijin german pentru politica SUA în Golf

Un acord deplin, în toate
problemele politice actuale, a
caracterizat, potrivit datelor
furnizate de Cancelaria
germanã, întâlnirea de la
Bonn dintre ministrul de
externe al SUA, Warren
Christopher (stânga) ºi
cancelarul Helmut Kohl. Pe
lângã intervenþia militarã a
SUA în Irak care, pe plan
internaþional, a stârnit critici
în parte foarte violente, cei
doi oameni politici au abordat
ºi vizita lui Kohl la
preºedintele rus, Boris Elþîn,
chiar în aceastã sâmbãtã.
(Pag 2)       Foto: AP

Fig. 214. Întâlnim aici, din nou, doi top-insideri (Christopher
este vechi membru al CFR ºi face parte, pe deasupra, ºi din
Comisia Trilateralã!) într-un perfect acord “frãþesc”, de data
aceasta legat de justeþea noii intervenþii militare intempestive
a Statelor Unite în Irak, la sfârºitul verii anului1996. Fotografia
(“Süddeutsche Zeitung”, 07/08 septembrie 1996), cu arãtãtorul
plasat, ca de obicei, în centrul imaginii, i-a putut înºtiinþa pe toþi
“fraþii” cã, în cazul atacului militar asupra Irakului nu a fost
vorba - dupã cum s-a afirmat, stereotip, în mass-media (spre
prostirea “profanilor”) - de o acþiune electoralã, cvasi-privatã, a
preºedintelui Clinton, ci de una ordonatã de “sus de tot”. Ea nici
nu a urmãrit, probabil, alt scop decât cel care a ºi fost, de altfel,
atins: acela de a provoca o nouã creºtere a preþului petrolului,
care scãzuse, între timp, prea mult.
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S) “Responsabilitãþile” Americii T) Reforma fiscalã

Planuri reformiste: Ministrul de
finanþe Theo Waigel (CSU) a
primit de la cancelarul Kohl
însãrcinarea de a înfãptui o
reformã fiscalã care sã devinã
operantã începând din 1999.
Reforma va genera probabil o
majorare a TVA ºi o scãdere a
altor impozite

Preºedintele Uniunii
industriaºilor, Hans-Olaf
Henkel: SPD sã-ºi dea seama
cã impozitul ecologic este o
eroare

Preºedintele DIHT, Hans-Pe-
ter Stihl: Reducerea
impozitului pe capitalul in-
dustrial va fi etalonul

Fig. 216. Stânga sus: Orice comentariu este de prisos (“BILD am Sonntag”, 19 mai 1996). - Dreapta sus ºi jos: Doi potentaþi “fraþi”
din economie îºi subliniazã concepþiile despre reforma fiscalã cu gesturi-semnal evidente: ei nu vorbesc aºadar numai în nume
propriu... (“Die Welt”, 13 noiembrie 1995). - Stânga jos: o fotografie-semnal de mare clasã! “Luminã” ºi “iluminare” sunt cuvinte-
cheie, uzuale oricãrui francmason. Fotografia ºi textul transmit aºadar ordinul superiorilor masoni, foarte puternici din punct de
vedere economic ºi de aceea deloc interesaþi de cote de impozit înalte, adresat lui Theo Waigel ºi tovarãºilor sãi, de a accepta odatã
“revendicãrile” lui Undall (“Rhein-Zeitung”, 01 oct. 1996)!

Pentru cotele de impozit lipseºte încã iluminarea
Bine pus în luminã s-a prezentat ministrul de finanþe Theo
Waigel la o dezbatere a forumului de viitorologie al social-
creºtinilor de la Bonn-Bad Godesberd, în ce priveºte viitoarele
cote maxime ale impozitelor însã Uniunii pare sã-i lipseascã
încã iluminarea. În timp ce Waigel se pronunþa pentru
reducerea cotei maxime a impozitului pe salariu ºi venit la
35% pânã la 40%, purtãtorul de cuvânt al fracþiunii unionale
pe probleme de politicã economicã, Gunnar Udall, ºi-a apãrat
punctul sãu de vedere care prevedea 28%. În momentul de
faþã cota maximã este de 53 %.
 Foto: AP

U) Reducerea subvenþiei de solidaritate

Loviturã de teatru cu subven]ia de solidaritate
Liderul liberalilor Wolfgang Gerhard îl ºtie pe
cancelarul Helmut Kohl de partea sa. Subvenþia
de solidaritate va scãdea, coaliþia rãmâne stabilã.

Subvenþia rãmâne
deocamdatã
neschimbatã:
Ministrul de
finanþe Waigel,
ºeful fracþiunii
unionale Wolfgang
Schäuble ºi
colegul liberal
Otto Solms
Foto: DPA

Cancelarul îi pofteºte oare pe
jurnaliºti la platã? Dupã decizia ca
subvenþia de solidaritate sã nu fie
totuºi redusã, Helmut Kohl este
vãzut grãbindu-se prin Bundestag
cu mâna întinsã. Experþii apreciazã
cã veniturile obþinute din subvenþia
“Soli” s-au ridicat în 1996 la 28,1
miliarde de mãrci.            Foto: DPA

Karl Heinz Däke este
Preºedintele Uniunii
contribuabililor la
Wiesbaden

Harababurã fiscalã

S-a pierdut o ºansã

ÎMPOTRIVA AMÂNÃRII

Fig. 215. Aranjamentul acesta
din text ºi imagine a apãrut în
magazinul de ºtiri american
“Times” (aprilie 1995) aflat sub
control evreiesc. Arãtãtorul
ridicat povãþuitor în sus are
menirea de a-i “pune în temã” pe
toþi “fraþii” care nu o ºtiau încã,
cum cã Bill Clinton nu profereazã
aici vreo înþelepciune proprie, ci
rosteºte o devizã a vârfurilor
ierarhiei satanice. În traducere
citatul spune: “America nu se
poate abate nicicum de la
interesele sau responsabilitãþile
sale.” Fireºte cã accentul este pus
pe “responsabilitãþi” care,
cunoscute foarte bine de cãtre
“iniþiaþi”, servesc în special
promovãrii ºi desãvârºirii acelei
One World (“Unicei Lumi”)
iudeo-francmasone! Putem
presupune cã asemenea devize
prevãzute cu semnale foto li se
pun nu odatã la dispoziþie
“fraþilor” ºi ca posibile modele
de argumentaþie sau linie
dir igui toare .

Fig. 217. Stânga sus: La început el urma sã
fie redus - evident cu acordul superiorilor
secreþi, dupã cum informeazã arãtãtorul
ridicat al lui Kohl (“Focus”, 29 ianuarie 1996).
Apoi însã s-au descoperit “gãurile” din buget.
ªi în vederea astupãrii acestora superiorii
francmasoni au fãcut o întoarcere de 180 de
grade. Faptul cã întoarcerea acesta, penibilã
pentru coaliþia guvernamentalã ºi în special
pentru liberali, s-a efectuat sub presiunea
superiorilor secreþi, acest lucru presa l-a
evidenþiat ca de obicei prin fotografii. Cele trei
de aici au apãrut toate în “Kölnische
Rundschau” din 19 octombrie 1996. - Stânga
jos: Aici gestul lui Schäuble, care se scarpinã
pe faþã, gest pe cât de spontan, pe atât de hidos

ca motiv-foto (în schimb însã perfect centrat) are valoare de semnal.  Centru: iese
în evidenþã mâna cancelarului, asupra cãreia mai atrage atenþia ºi foarte ambigua
explicaþie foto! Dreapta: Preºedintele Uniunii contribuabililor, deja cunoscut nouã
ca “frate”, e drept cã deplânge pentru urechile “profanilor” retractarea guvernului,
pentru “iniþiaþi” însã el semnalizeazã supunerea sa necondiþionatã!
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Escrocii de la Bonn

Fig. 218. În imperiul lui Springer, cãruia nu-i aparþine doar “Die Welt”, ci ºi “BILD”, resp. “BILD am Sonntag” (aici ediþia din 20
octombrie 1996) ordinul secret de informare al lojii francmasone a fost executat ºi de data aceasta cu ajutorul aceleiaºi tehnici deja
verificate a combinaþiilor din mai multe portrete individuale. În timp ce titlul supradimensionat al paginii de gardã îi demascã pe
liderii “cu pãrerea rãsturnatã” ai liberalilor ca escroci, cele trei fotografii-semnal servesc la dezvinovãþirea acuzaþilor: ei au fost
din pãcate obligaþi sã-ºi “rãstoarne” pãrerile la ordin “de foarte sus” ºi de aceea n-au mai putut sã-ºi þinã promisiunea fãcutã la
vremea respectivã cu toatã seriozitatea!

“Cel târziu în
1997 trebuie sã
vinã începutul
s f â r º i t u l u i
subvenþiei de
solidaritate. Veþi
fi odatã cu mine
martorii acestui
moment!”

Liderul FDP
Wolfgang Gerhardt
6 ianuarie 1996

“În ce priveºte
subvenþia de
s o l i d a r i t a t e ,
liberalii fac în
continuare presiuni
în coaliþie. ªi
nimeni sã nu se
lase înºelat: FDP-ul
va lupta aici cu
toatã tãria!”

Secretarul general al
FDP Guido Westerwelle
27 noiembrie 1995

“Pe barba mea:
În 1997 va veni
î n c e p u t u l
sfârºitului -
atunci vom trece
la reducerea
subvenþiei de
solidaritate. ªi
pânã în anul
2000 - gata cu
‘Soli’”!

Liderul fracþiunii
liberale Hermann
Otto Solms
5 decembrie 1995

V) Schimbare de guvern în Turcia

În direcþia potrivitã l-a orientat cancelarul german Helmut Kohl
pe premierul turc Mesut Yilmaz cu ocazia ceremoniei de primire
la Bonn de vineri. Yilmaz va sta trei zile în Germania.

Foto: Reuter

O strângere de mânã de la distanþã: Coaliþionarii Tansu Ciller (dreapta) ºi
Mesut Yilmaz, care vor sã exercite acum alternativ funcþia de prim-
ministru, nu au gãsit calea spre o politicã comunã.     Foto: AP/SZ (arhivã)

Fig. 219. Stânga: Din relatarea alãturatã nu reiese în ce mãsurã un “ºtiutor” i-a þinut aici moralã celuilalt; probabil însã cã anumiþi
“fraþi” sus-puºi au înþeles ei despre ce este vorba (“Süddeutsche Zeitung”, 18/19 mai 1996)! - Dreapta: Exact o sãptãmânã mai târziu
coaliþia guvernamentalã din Turcia a eºuat (oare tocmai asta sã fi fost “direcþia potrivitã”??). “Süddeutsche Zeitung” (25/26/27 mai
1996) a scos degrabã din arhivã “fotografia de prezentare” a celor doi coaliþionari masoni (ambii cu strângere de mânã ºi “privire”) ºi
a folosit-o încã odatã drept “portret de adio”!

14. Strategii pe termen lung
Pentru a-ºi edifica pseudo-mesianicul lor Imperiu mondial din mila Satanei, Francmasoneria împreunã cu lojile

inspirate, respectiv dirijate de aceasta se folosesc de o serie întreagã de campanii strategice paralele ºi succesive.
Acestea se întind de regulã din punct de vedere temporal pe mai multe decenii, astfel încât le-am putea caracteriza
drept “focuri veºnice” internaþionaliste.
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Negocieri de coaliþie amânate: Mesut Yilmaz (stânga) ºi Necmettin
Erbakan   Foto: DPA

Islamistul Erbakan devine premier
Alternare în funcþie convenitã cu Ciller

Preºedintele turc Süleyman
Demirel a aprobat vineri potrivit
relatãrilor Agenþiei de ºtiri Anadolu
noua coaliþie guvernamentalã. Ea
fusese convenitã scurt timp înainte
în cadrul negocierilor dintre
Partidul Prosperitãþii (RP) ºi
Partidul Drumului cel bun (DYP).
Preºedintele RP Necmettin
Erbakan i-a adus preºedintelui
vestea despre acordul convenit cu
partidul fostei prim-ministre Tansu
Ciller. Amãnunte ale acordului vor
fi date publicitãþii vineri. Din cercuri
ale ambelor partide s-a putut afla
însã cã deocamdatã funcþia va fi
încredinþatã lui Erbakan, iar apoi
lui Ciller. Este pentru prima oarã
când un islamist devine ºef al
legislativului Turciei moderne, în a
cãrei constituþii statul ºi religia sunt
separate cu stricteþe.
Adjunctul lui Ciller a declarat încã
din timpul negocierilor de coaliþie
în parlamentul din Ankara: “Târgul
s-a încheiat; bine ar fi sã constituie
un început promiþãtor”. Pânã ºi
lista viitorului cabinet ar fi
întocmitã, a declarat unul dintre
vicepreºedinþii partidului DYP,
Baki Atac.
Imediat dupã întrevederea dintre
Erbakan ºi preºedintele Süleyman
Demirel a cerut ºi ºeful Statului
major, Ismail Hakki Karadayi, o
audienþã la preºedinte. Armata se
considerã apãrãtoarea separãrii
stricte a puterilor dintre stat ºi
religie, aºa cum este ea stipulatã
în constituþia statului turc. Iar
partidul Prosperitãþii se pronunþase
în timpul campaniei electorale
pentru reverificarea orientãrii

Tacticã în loc de
învãþãturã curatã:

Necmettin
Erbakan încearcã

sã-ºi atragã
alegãtori din

tabãra
nereligioºilor fãrã

a-ºi supãra
adepþii islamiºti.

AP/SZ

occidentale a membrului NATO
Turcia.
Din luna septembrie a anului trecut,
de când s-a destrãmat coaliþia lui
Ciller cu social-democraþii, Turcia
este o þarã fãrã guvern stabil. Din
alegerile din decembrie islamiºtii au
rezultat cu 158 mandate
parlamentare câºtigate din cele în
total 550 ca cel mai puternic partid,
fãrã a atinge însã majoritatea
absolutã. Dupã negocieri
îndelungate, în martie partidul DYP
al lui Ciller reuºise sã se înþeleagã
cu la fel de conservativul Partid al
Patriei (ANAP) sub preºedinþia lui
Mesut Yilmaz asupra constituirii unui
guvern minoritar. La începutul lui
iunie se destrãmase însã ºi aceastã
coaliþie. Erbakan a primit din nou
însãrcinarea de formare a
guvernului. În februarie a eºuat în
încercarea de a ºi-l câºtiga pe ANAP
drept partener.

Necmettin Erbakan AP/SZ (arhivã)

Multiplele acþiuni tactice de sine stãtãtoare din cadrul unor asemenea strategii pe termen lung le sunt prezentate
“fraþilor” în presã, de regulã tot prin semnale foto, pentru a-i informa cã ele sunt doar planificate, în curs de desfãºurare
sau/ºi duse cu succes la îndeplinire.

ªi întrucât la scarã mondialã existã mai multe mii de organe de presã care rãspândesc asemenea informaþii
ilustrate secrete, o prezentare de ansamblu, exhaustivã a “poveºtilor ilustrate” este a priori imposibil de realizat. Nu se
poate vorbi în fiecare caz în parte decât de o selecþie foarte restrânsã, totodatã însã ºi reprezentativã. În fond nici “fraþii”
masoni nu pot consuma ei înºiºi decât un numãr restrâns de produse jurnalistice, ºi totuºi sunt nevoiþi sã extragã de
fiecare datã din ele cel puþin elementele cele mai importante ale “evoluþiilor” curente! De aici rezultã limpede cã nu este
deloc necesar sã tinzi spre o completitudine în extensie (geograficã) a cuprinderii semnalelor foto.

Iar pentru cã fotografiile pe care le-am avut la dispoziþie nu reprezintã de fapt nici temporal decât o selecþie mai
mult sau mai puþin incompletã, succesiunea de imagini prezentatã în continuare nu revendicã nici din acest punct de
vedere pretenþia de completitudine. Ea nu urmãreºte decât sã exemplifice maniera în care lectura regulatã a unor
publicaþii chiar ºi mai puþin controlate de lojã este de regulã suficientã pentru a-i informa, respectiv a-i þine la curent pe
“iniþiaþi” în legãturã cu toate proiectele sau progresele mai importante pe calea spre acea One World (Unicã Lume)
propãvãduitã de Francmasonerie. O sistematizare cu adevãrat plauzibilã a multiplelor strategii paralele ale Sinagogii
Satanice nu prea este posibil de realizat. În plus, pentru alcãtuirea cãrþii de faþã a fost necesarã încã o selecþie rigidã
din multitudinea de material existent. Astfel cã, aºa cum am prezentat în subcapitolul precedent acþiunile mai mici,
respectiv de duratã (mai) scurtã a lojilor fãrã o ordine anume, tot aºa vom prezenta ºi aici campaniile francmasone
de mai mare anvergurã ºi deci de mai lungã duratã tot la întâmplare.

A) Procesul de pace din Orientul Mijlociu
Problematica este atât de veche ca ºi statul Israel însuºi, ba poate chiar mult mai veche. Potrivit planurilor

propovãduitorilor francmasoni ai Noii Ordini Mondiale, Ierusalimul ar urma sã devinã capitala Lumii Unice. Asupra
acestui punct toþi au cãzut de acord. Împãrþite sunt însã pãrerile în ce priveºte extinderea teritorialã a statului Israel.
Unii vor sã-l vadã reconstituit triumfal în graniþele marelui imperiu al lui David, ºi asta pe cât posibil încã înainte de
începuturile dominaþiei mondiale iudaice, respectiv (pseudo)mesianice. Alþii propagã drept tacticã mai promiþãtoare
în lupta împotriva sângerosului terorism palestinian, respectiv arab parcã fãrã de sfârºit principiul “teritoriu contra
pace”, având însã bine înrãdãcinatã în minte ideea cã renunþarea aceasta aparentã nu este de fapt decât una pur
temporarã: în Noua Ordine Mondialã a francmasonilor oricum întregul pãmânt va fi supus pretinsului Mesia ºi
“poporului ales”!

Nu doar politica “internã” israelianã concretã (evident cã permanent “influenþatã din afarã” de cãtre superiorii
secreþi cu sediul probabil (în mare parte) în afara Israelului, influenþã propagatã preponderent prin intermediul SUA),
ci ºi comentariile contradictorii asupra acesteia în presa mondialã dirijatã iudeo-francmasonic ºi nu în ultimul rând o

Fig. 220. Sus stânga:
Aceasta fusese prima
încercare, încã nereuºitã, de
a constitui o coaliþie cu
liderul islamiºtilor Erbakan.
Întrucât eºecul nu fusese
neapãrat previzibil, ziarul
“Die Welt” (19 februarie
1996), prevãzãtor, a publicat
încã odatã “portretul de
prezentare”, care - probabil
spre surprinderea chiar ºi a
multor “fraþi” - îl prezenta nu
numai pe Yilmaz, deja introdus ca “insider”,
cu “privire”, ci ºi pe liderul partidului funda-
mentalist al mahomedanilor cu “privire” +
arãtãtor. - Dreapta: O lunã dupã destrãmarea
definitivã a coaliþiei Yilmaz - Ciller sosise apoi
momentul: Erbakan a constituit o coaliþie cu
Ciller ºi a ajuns premier. Prilej mai mult decât
suficient pentru “Süddeutsche Zeitung”
(29/30 iunie 1996) sã scoatã fuga din arhivã o
fotografie-semnal de primã mânã, pentru ca “fraþii sã ºtie ce trebuie sã creadã despre acest musulman ultracucernic...  - Stânga  jos: Trei
luni ºi jumãtate mai târziu mult-publicata fotografie mai apare odatã (“Süddeutsche Z., 19/20 octombrie 1996).  În mod cert nu din
cauzã ca n-ar fi existat ºi alta, ci datoritã faptului cã “fratele” Erbakan demarase prima sa acþiune masonicã de mai mare anvergurã în
calitate de premier, pe care se cerea sã o ºi anunþe ca atare: deschiderea partidului islamist ºi pentru ne-islamiºti, citeºte: o infiltrare
personalã mai accentuatã ºi totodatã o schimbare de orientare ideologicã!
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serie întreagã de fotografii-semnal ne fac sã tragem concluzia cã discordia internã a israelienilor, discordia dintre
partide, dintre “Porumbei” ºi “ªoimi”, se întinde pânã sus, în vârfurile Ierarhiei satanice. Cele douã fotografii din
fig.221 cu greu ar putea cãpãta o altã interpretare. “Porumbelul” Rabin a trebuit sã moarã din ordinul “ªoimilor”,
deºi nu era mai puþin “iniþiat” decât duºmanii sãi de moarte!

“Adio, prietene”
IERUSALIM. RTR. Israelul
comemoreazã moartea fostului
sãu prim-ministru Jitzak Rabin,
asasinat acum un an. La
mormântul bunicului sãu
Jonathan Ben-Artzi a þinut un
discurs emoþionant, în care a
descris disperarea care i-a
cuprins pe mulþi israileni dupã
moartea lui Rabin.
Rabin a fost asasinat la 4
noiembrie 1995 la un miting
pentru pace de cãtre evreul ex-
tremist Jigal Amir.
La televiziunea israelianã
preºedintele palestinian Yasser
Arafat l-a elogiat pe Rabin. El
a rostit în limba ebraicã: “Adio,
prietene.”

Un evreu ortodox trece pe lângã un panou publicitar la Ierusalim. Pe
el se vede una ºi aceeaºi imagine: Fotografia lui Jitzak Rabin.   Foto: AP

Rabinul colon liberal Yoel Bin-Nun
(în prim plan) a declarat sub
protecþia unui agent de securitate,
cã tovarãºi de idei radicali ai sãi
formulaserã o condamnare la
moarte împotriva lui Jitzak Rabin.

                  Foto: REUTER

Cancelarul Helmut Kohl (dreapta) i-a propus premierului israelian Schimon
Peres un plan Marshall pentru Orientul Mijlociu.               Foto: DPA

Peres pleacã cu forþe sporite la negocierile cu Siria

P r e m i e r u l
i s r a e l i a n
S c h i m o n
P e r e s
pleacã cu
forþe sporite
la nego-
cierile de

pace cu Siria, care încep
astãzi la Washington. El a
câºtigat un vot de încredere
în Parlament cu 55 contra 48
de voturi. Cu puþin înainte se

Intervenþie înverºunatã a forþelor de securitate
israeliene împotriva Organizaþiei subversive
Hamas. Cu ocazia unei razii în localitatea
Hussan au fost arestaþi în total 22 de bãrbaþi.

         Foto: DPA

Yasser Arafat considerã planul de extindere
a coloniilor israeliene drept o “declaraþie de
rãzboi” ºi ameninþã cu consecinþe.

        Foto: DPA

aflase cã guvernul sãu este
de acord sã accepte
revendicãrile Siriei privind
restituirea Înãlþimilor Golan
anexate de Israel. Peres a
declarat de asemenea cã
Israelul este gata sã
semneze tratatul de
renunþare la armele nucleare
de îndatã ce toate statele din
regiune vor fi recunoscut
dreptul la existenþã al þarii
sale.      Foto: Kucharz    Pag.10

Fig. 221. Stânga: În articolul aferent (“Hamburger Abendblatt”,
15 noiembrie 1995) se spunea textual: “Unsprezece colegi de-ai
lui, a explicat clericul din colonia Ofra, ar fi îndreptat în ultimele
sãptãmâni fulgerele afuriseniei asupra premierului Rabin, între
timp asasinat. În curând el va dezvãlui în presã numele acestora.”
Arãtãtorul ridicat îl înfãþiºeazã pe rabin drept “insider”.
Unsprezece este cifra simbolicã a rãzbunãrii la francmasoni,
respectiv la Kabbala. Dacã el ºtiuse încã dinainte cã exact
unsprezece rabini, cunoscuþi lui nominal, îl condamnaserã la
moarte pe Rabin, atunci cum de Bin-Nun nu îl avertizase? ªi cum

se întâmplã cã doar ucigaºul a ajuns în faþa instanþei, în timp ce rabinilor nu li s-a întâmplat
nimic?? - Dreapta: Textul se gãsea în original chiar în dreapta pozei, dupã toate probabilitãþile o
fotografie de arhivã din ultima campanie electoralã a lui Rabin (“Rhein-Zeitung”, 25 octombrie
1996). Coroborat cu textul articolului, gestul masonic al lui Rabin de aici nu poate comunica
altceva, decât cã de data aceasta asasinatul a fost înfãptuit nu în numele superiorilor secreþi, ci în
mod excepþional în cel al unor anumiþi superiori secreþi.

Fig. 222. Sus stânga : “Fuldaer Zeitung”,
26 ianuarie 1996. Ziarul “Mannheimer
Morgen” a publicat aceeaºi fotografie cu
un text asemãnãtor. Ambele ziare au
menþionat în contextul acestei fotografii-
semnal ºi decernarea medaliei onorifice
B’nai B’rith de aur lui Helmut Kohl în
prezenþa lui Peres. - Sus dreapta:
“Handelsblatt”, 27 decembrie 1995.
Arãtãtorul dus la obraz conferã noþiunii
de “forþe sporite” o conotaþie specialã:
Peres îi are în spatele sãu pe Superiorii
secreþi! - Jos dreapta: “Fuldaer Zeitung”,
12 martie 1996. Aici arãtãtorul unui
soldat israelian anonim semnalizeazã,
cine sunt de fapt cei care impun
“intervenþia înverºunatã”. - Jos stânga:
Toate luãrile de poziþie, toate revendicãrile
sau ameninþãrile etc., proferate în gura
mare de Arafat, nu urmãresc decât un
singur scop, ºi anume sã-i liniºteascã pe
palestinieni. ªi acest lucru este de fiecare
datã ºi subliniat de câte o fotografie-
semnal de ultimã orã (“Fuldaer Zeitung”,
fãrã datã exactã, primãvara sau vara lui
1996).
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Arafat a[teapt\ cu bucurie un ajutor german
Mine vesele în timpul vizitei
lui Arafat în Germania:
Preºedintele palestinian
glumeºte în faþa fotografilor
cu Ignaz Bubis, preºedintele
Consiliului Central al evreilor
din Germania. Ieri Arafat
s-a întâlnit ºi cu primul
ministru al landului Hessen,
Hans Eichel (SPD), cu
primarul general al oraºului
Frankfurt, Petra Roth (CDU)
precum ºi cu manageri ai
companiei aeroportuare
Flughafen AG. Preºedintele
a solicitat ajutor financiar
german pentru construcþia
infrastructurii statului
palestinian.

O întâlnire istoricã: Pentru continuarea dialogului s-au
pronunþat joi preºedintele israelian Ezer Weizman ºi
preºedintele palestinian Yasser Arafat dupã încheierea
întrevederii lor de 25 de minute de la Caesarea, la nord de
Tel Aviv. Disputa privind retragerea trupelor din Hebron
n-a fost abordatã direct de cele douã pãrþi. Weizman va
pleca luni într-o vizitã în Egipt la invitaþia omologului sãu
egiptean Hosni Mubarak. Acesta mediase luna trecutã o
întrevedere între Arafat ºi premierul israelian Netanjahu.

     Foto: Reuter

B) Înfrãþirea generalã a religiilor (ecumenismul)
Aceasta reprezintã obiectivul principal al Sinagogii Satanice; iar instrumentul ei de bazã este biserica pseudo-

catolicã de dupã Conciliul de la Vatican. ªi acest lucru îl demonstreazã pe lângã alte fapte bine cunoscute ºi aceste
ilustraþii de presã!

Patriarhul Moscovei, Alexei al II-lea (dreapta), ºi-a început vizita de
nouã zile în Germania. Pe aeroportul din Düsseldorf, înaltul prelat
ortodox a fost salutat de cardinalul Joachim Meisner.      Foto: DPA

Creºtini ºi musulmani demonstreazã solidaritate

Fig. 225. Stânga: Acesta este preºedintele
Conferinþei episcopale din Austria. Asimetria
extremã ºi foarte inesteticã a fotografiei este
datoratã gestului-semnal cu arãtãtorul, care
trebuia sã intre neapãrat în cadru!
Explicaþia foto, coroboratã cu titlul-lozincã,
vorbeºte ea însãºi aproape în clar! E drept
cã de data aceasta nu era vorba direct de
ecumenice, ci de alte mãsuri, care trasau
însã ºi ele indirect calea spre religia
mondialã unicã, cum ar fi “preoþia pentru
femei” etc. Însã “episcopul” Weber este
foarte activ ºi în domeniul înfrãþirii
religiilor! Fotografia a apãrut în “Kurier”
din Viena, nr. 250/1966 ºi a putut fi
admiratã acolo chiar pe pagina de gardã. -
Dreapta: O scenã probabil comandatã ºi
totuºi teatral numai pe jumãtate reuºitã.
Toate convorbirile “ecumenice” ale
bisericii Conciliului sunt generate direct
sau indirect de Francmasonerie sau de loji
ºi nu servesc decât scopurile acestora
(“Kirche intern” - Austria, nr.12/1989).
Ioan Paul al II-lea se evidenþiazã nu doar datoritã fotografiilor-semnal, ci ºi prin conþinutul multor discursuri, scrieri ºi acþiuni ale
sale ca fiind unul din “hiper-iniþiaþii” ierarhiei satanice. În lucrarea mea în douã volume “Declaraþia Conciliului despre libertatea
religioasã...” am demonstrat - fãrã ca pânã astãzi sã pot fi contrazis din punct de vedere teologic! - cã, în ciuda impresiei create în
mod fraudulos, el nu a fost niciodatã un papã autentic al bisericii romano-catolice!

Biserica în pragul celui de-al treilea mileniu: Episcopul
Johann Weber ºi colegii sãi vor sã prefigureze drumul...

Biserica anglicanã ºi catolicã în dialog:
Robert Runcle ºi Ioan Paul al II-lea

Cerin]a de înnoire a bisericii

Fig. 223. Stânga: Încã o fotografie din timpul vizitei lui Yasser Arafat în
landul Hessen ºi acolo la elita evreiascã de la Frankfurt (o alta, respectiv
altele douã din aceeaºi zi ºi cu acelaºi prilej am vãzut deja mai în urmã, cu
“mâna pe inimã” a lui Arafat la “HNA”, respectiv fãrã la “Hamburger
Abendblatt”. De data acesta fotograful s-a folosit de gesticulaþia spontanã a lui Arafat cu ambele mâini pentru realizarea unei
fotografii-semnal; a se vedea cum mâna dreaptã a fost plasatã exact în centrul imaginii! Mesajul (“BILD”, 21 septembrie 1996)
poate fi vãzut tipãrit cu litere groase deasupra fotografiei. În mod surprinzãtor ziarele “HNA” resp. “Hamburger Abendblatt” din
aceeaºi datã au titrat altfel: “Bubis cere lui Yasser Arafat sã aibã rãbdare” resp. “Ignaz Bubis cere lui Yasser Arafat sã aibã mai multã
rãbdare”. Fireºte cã în articolele aferente a fost menþionatã apoi ºi solicitarea lui Arafat privind ajutorul economic german -
Dreapta: Cel mai important element al acestei fotografii este, ca de atâtea alte ori, arãtãtorul, e drept cã neexplicat în nici un fel în
textul de dedesubt, în schimb centrat cu deosebitã mãiestrie în imagine. El demonstreazã încã o datã cã prin Arafat masa
palestinienilor poate fi þinutã permanent “în mânã”, adicã sub control (“Die Presse” - Viena, nedatatã, 1996).

Fig. 224. Stânga: “Fuldaer Zeitung”, 17 noiembrie 1995. - Dreapta:
“Münchner Merkur”, 1 octombrie 1996; la arãtãtorul anonim face referire
titlul aldin de deasupra, bogat în aluzii!
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C) Crearea “multiculturii”
Ea este propulsatã de ani de zile la scarã europeanã printr-o serie de iniþiative mereu înnoite, ºi în special prin

defãimarea brutalã ºi sugrumarea  oricãrei opoziþii sãnãtos-naþionale. Aproape fiecare acþiune individualã mai amplã o
putem gãsi reprezentatã în presã prin fotografii-semnal. Aici, doar câteva exemple coroborate.

Apel la Consiliul
de securitate
Konrad Weiss (Uniunea
ecologiºtilor) a solicitat
dupã crimele de la
Solingen intervenþia
Consiliului ONU de
securitate. Odatã ce
guvernul german nu se
dovedeºte în stare sã
acþioneze împotriva
unor radicali de dreapta,
comunitatea popoarelor
trebuie sã ia ea masuri
împotriva renaºterii
naþional-socialimului,
spune Weiss.

Mai multã implicare
Preºedintele Richard
von Weizsäcker a
declarat dupã atentat:
“Vestea despre
atentatul miºelesc
î m p o t r i v a
compatrioþilor noºtri
turci ne umple de
groazã ºi de ruºine.
Morþii de la Solingen ne
cer, sã fim ºi mai
vigilenþi, sã ne
implicãm mai mult ºi
sã trãim cu toþii laolaltã
într-o vecinãtate mai
bunã.”

Criticã mass-media
dupã crime
V i c e p r e º e d i n t e l e
fracþiunii CDU/CSU,
Heiner Geißler, a
criticat la sfârºitul
sãptãmânii relatãrile
presei de dupã crime.
Cel care are puterea
asupra cuvintelor
trebuie sã înceteze sã
vorbeascã ºi sã scrie
urât despre cetãþenii
strãini, spune Geißler
cu referire la relatãrile
unei anumite pãrþi a
cotidienelor.

Ru[inea germanã
Cancelarul german a
apelat la toþi germanii
sã dea ajutor poliþiei ºi
justiþiei la prinderea
vinovaþilor. Helmut
Kohl: “Cel care îi
acoperã pe criminalii
de la Soligen precum
ºi pe alþi rãufãcãtori,
acela se face el însuºi
vinovat.” Kohl a spus
cã este “o ruºine faptul
cã în Germania se pot
înfãptui asemenea
crime”.

Sã combatem actele
criminale
Preºedinta Bundestag-
ului, Rita Süßmuth, a
spus: “De dragul
propriei noastre
credibilitãþi trebuie sã
combatem prin toate
mijloacele statului de
drept asemenea acte
criminale.” Ea a
continuat: “Trebuie sã
le oferim conce-
tãþenilor noºtri de altã
origine o patrie în care
sã se simtã în
siguranþã.”

S\ învã]ãm din istorie
Fostul preºedinte
sovietic Mihail
Gorbaciov ºi-a
exprimat speranþa cã
germanii vor trage
învãþãmintele cuvenite
atât din istoria lor cât
ºi din recentele
atentate împotriva unor
cetãþeni strãini. “Sunt
convins cã fascismul ºi
rasismul nu-ºi vor gãsi
un teren prielnic în
noua Germanie, a
continuat Gorbaciov.

Cem Özdemir este
purtãtorul de

cuvânt în
problemele

imigranþilor al
fracþiunii

ecologiste în
Bundestag. El

trãieºte la
Ludwigsburg.

Fig. 226. Sus: Toate cele ºase portrete au putut fi admirate în ziarul “Oberhessische
Presse” din Marburg (1 iunie 1993), fiind înºiruite unul lângã altul pe întreaga lãþime a
paginii a 4-a (rubricã permanentã “Oameni ai zilei”)! Doar doamna Süßmuth apare în
fotografie fãrã gesticã (la Heiner Geißler se mai poate observa totuºi fluturarea de mânã), ºi
asta fãrã îndoialã datoritã faptului cã redacþia nu a avut la moment o altã pozã la îndemânã.
Mesajul a putut fi desluºit din textele explicative ºi a fost certamente foarte clar pentru
“fraþi”: Acum trebuie folosit neîntârziat ºi din rãsputeri atentatul încã neelucidat de la Soligen
asupra unei familii de imigranþi turci în sensul “antisemitismului”, al combaterii “xenofobiei”
ºi al promovãrii unei “societãþi multiculturale” (citeºte: al transformãrii poporului strãmoºesc
german într-o “populaþie” mixtã din punct de vedere etnic)!!! - Jos stânga: Un portret
ocazional din “Die Zeit” (24 martie 2995) care însã spune multe.

WEISS von WEIZSÄCKER GEISSLER KOHL SÜSSMUTH GORBACIOV

“Turcii sã devinã ºi ei judecãtori”
Interviu cu senatoarea Jutta Limbach (SPD) despre o lege

antidiscriminatorie
SPIEGEL: Doamnã Limbach,
dumneavoastrã cereþi ca
discriminarea cetãþenilor de altã
etnie sã fie combãtutã cu ajutorul
unei legi. Doriþi aºadar sã-i pedepsiþi
de acum încolo pe acei germani
care le refuzã strãinilor o slujbã sau
o locuinþã din cauza
originii lor sau a
culorii pielii?
Limbach: Aº vedea o
asemenea lege cam ca
pe cele privind
egalitatea în drepturi
a femeilor: o
interdicþie generalã a
discriminãrii, care
însã sã nu implice
urmãri penale.
SPIEGEL: Deci vorbe
frumoase fãrã efect?
Limbach: Nicidecum.
Mã gândesc la alte
sancþiuni, cum ar fi
pretenþii de
despãgubire sau
posibile plângeri
pentru delicte prin
omisiune.
SPIEGEL: Cum s-ar
putea realiza aºa
ceva?

Limbach: Este foarte important
pentru germani sã ºtie cã într-o zi
ar putea sta ei înºiºi în faþa unui
judecãtor de altã naþionalitate; doar
în diferite alte domenii am ºtiut sã
apreciem realizãrile unor oameni de
altã etnie: în salubritate, în

restaurante. Fireºte
însã cã resenti-
mentele ar putea
creºte de îndatã ce
am admite
ascederea unor
bãrbaþi sau femei de
pildã de origine
turcã la meseria de
judecãtori. Când mã
gândesc cã
Goebbels a refuzat
acceptarea femeilor
în funcþia de
judecãtor pe motiv
cã ele, ca fiinþe domi-
nate de afect, nu ar
fi în stare sã judece
niºte bãrbaþi
germani - îmi dau
seama cã noi astãzi
am evoluat totuºi.
SPIEGEL: La Berlin,
Oficiul pentru
azilanþi...

Fig. 227. Stânga: Doamna din imagine, avansatã între timp la funcþia de judecãtoare la Curtea Constituþionalã federalã, semnaliza
la vremea respectivã aici, în revista “Spiegel” (nr. 29/1993), cã revendicarea “multiculturalã” specificatã în titlu era una a lojii! -
Dreapta: Numele persoanelor fotografiate nici nu intereseazã, ci doar cele douã arãtãtoare întinse nu neapãrat spontan! Mesajul era
cuprins de data aceasta în rândul de deasupra titlului principal, care el însuºi nu spunea de fapt nimic, ºi preciza: chiar ºi acei
cetãþeni strãini, care se fac vinovaþi de acte criminale, trebuie - cãci aºa cere politica de inspiraþie iudeo-francmasonã a încruciºãrii
raselor ºi religiilor - sã rãmânã aici, în Germania atunci când în þara de baºtinã îi pândeºte “un pericol” (“Fuldaer Zeitung”, 19
septembrie 1996).

Politiciana Limbach
“Bani pentru sentimente

rãnite”

Tribunalul o vede pe acuzatã ºi pe ai ei în pericol în Turcia

Deschiderea procedurii împotriva asediatorilor curzi

Unul dintre cei opt curzi acuzaþi în proces
primeºte înaintea procesului indicaþii de
la avocatele lui.        Foto: DPA

München (AP)
Circa zece luni dupã
s p e c t a c u l o a s a
ocupare a sediului
prohibitei Asociaþii
curde a pãrinþilor din
München a început
în faþa primei
i n s t a n þ e
j u d e c ã t o r e º t i
procesul împotriva a
opt cetãþeni curzi.

Ca protest împo-
triva interdicþiei,
bãrbaþii între 22 ºi
35 de ani s-au
b a r i c a d a t
împreunã cu alþi 30 de curzi, printre care ºi ºapte copii, în
încãperile Asociaþiei lor desfiinþate ºi au ameninþat cã îºi
vor da foc. Acuzaþii sunt nevoiþi sã rãspundã acum în
primul rând pentru luarea de ostateci în persoana unor
copii minori.
Ocuparea imobilului, care a durat pe 2 decembrie 1995
cam unsprezece ore, s-a sfârºit apoi paºnic, dupã negocieri
cu poliþia ºi cu primarul general Christian Ude.
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PEDEPSE MAI GRELE PENTRU “INSTIGARE”
Ministrul de justi]ie Nikolaus Michalek prezintã proiectul unei noi legi penale

Legea de modificare a
dreptului penal urmeazã a
reprezenta un semnal
împotriva xenofobiei ºi a
rasismului. Se preconi-
zeazã creºterea pedepsei
maxime pentru instigare
la doi ani. În plus, motivul
xenofobiei sau al
rasismului urmeazã a fi
incluse în legea penalã ca
circumstanþã agravantã în
cazul unor alte delicte.
Ministrul de justiþie
Nikolaus Michalek
intenþioneazã sã prezinte
în august Consiliului de
miniºtri proiectul finisat al
modificãrii legii penale.
Ultima tentativã de
aceastã naturã din legis-
latura precedentã nu a fost
încununatã de succes.
Desfiinþarea paragrafului
privind vârsta minimã de
protecþie pentru
homosexuali e drept cã nu
este prevãzutã direct în
noul proiect, ea este însã
recomandatã în precizãrile
explicative. Din punctul de
vedere al lui Michalek

motivele în favoarea unei
anulãri sunt prepon-
derente.
În momentul de faþã
paragraful 209 prevede
pedepse privative de
libertate între ºase luni ºi
cinci ani pentru “desfrâu
homoerotic” cu “persoa-
ne de sex masculin” sub
18 ani. Întrucât vârsta
minimã de protecþie
pentru heterosexuali,
respectiv pentru femei
homosexuale este fixatã

la 14 ani, Michalek nu
considerã suficientã nici
mãcar reducerea limitei la
bãrbaþi la 16 ani: “Discri-
minarea tot ar rãmâne.”
Un alt punct esenþial în
legea penalã modificatã
vizeazã blocarea
câºtigurilor obþinute pe
cale ilicitã ca mãsurã
împotriva criminalitãþii
organizate. Pentru
îmbogãþire pe baza unor
fraude grave, a spãlãrii de
bani, prin criminalitate
organizatã precum ºi
vânzare de droguri, graniþa
inferioarã pentru mãsurile
de blocare urmeazã a fi
scãzutã de la un milion la
500.000 schillingi. ªi
pentru înavuþire pe baza
unor acþiuni de corupþie
graniþa valoricã va
scãdea .
Pedepse foarte grele
urmeazã a fi prevãzute pe
viitor pentru traficul
exploatator de persoane,
gândite ca protecþie mai
bunã ºi pentru victimele
traficanþilor.

Ministrul justiþiei Michalek
         Foto: Votava

Vãd succese pe calea integrãrii copiilor de etnie strãinã:
(de la stânga) ministrul culturii Hans Schwier, Janka
Pazdrova Merk, Günther Dresen ºi Udo Bayer

            Foto waz: Kerstin Kokoska

D) “Colaborarea creºtino-evreiascã”
Ea constituie nucleul “ecumeniei marilor religii ale lumii”. A devenit posibilã abia prin prealabila infiltrare iudeo-

francmasonã a creºtinismului ºi în special a bisericii catolice. Scopul ei este iudaizarea creºtinismului, aºa precum ºi
înfrãþirea religioasã propagatã de biserica pseudo-catolicã iudaizatã a Conciliului îºi propune la rândul ei drept obiectiv
suprem încetãþenirea unei religii unitare de facturã iudeo-cabalisticã (ºi de aceea ºi satanistã) la scarã mondialã.

Fig. 229 Stânga: Protagoniºtii unei colaborãri “creºtino-evreeºti” sunt Ioan Paul II-lea pe de o parte - ºi câþiva Mari rabini pe de alta.
Unii dintre Marii rabini ar putea fi chiar (în parte) identici cu Superiorii secreþi! Aici pseudo-Papa subliniazã prin semnalul OK ºi
“privire” importanþa ieºitã din comun a rãu-famatei sale vizite la sinagoga romanã pentru realizarea planurilor Francmasoneriei
(“Sonntagsblatt”, Steiermark, 20 aprilie 1986, pagina de gardã)! - Centru: Textul “papal”, care “de dragul” francmasonilor formuleazã
o crasã erezie, a fost combinat de Magazinul pseudocatolic “Weltbild” (primãvara lui 1996) cu un portret adecvat cu “privire”! -
Dreapta: În ultimul timp fotografiile-semnal se înmulþesc ºi în ziarul supraregional (pseudo-catolic) “Deutsche Tagespost”.
Aceasta de aici a împodobit - fireºte o relatare despre activitãþile creºtino-evreieºti ale puternicului Mare rabin!

Pentru prima oarã dupã apostolul Petru, un Papã a pus piciorul
într-o sinagogã. O atmosferã cordialã fãrã accente politice de partea
Vaticanului a caracterizat vizita la “fraþii noºtri mai bãtrâni”.

Ioan Paul al II-lea
despre convieþuirea
dintre evrei ºi creºtini

“Atitudinea bisericii
faþã de poporul lui
Dumnezeu din
Vechiul Testament -
faþã de evrei - nu
poate fi decât aceea,
ca noi sã vedem în ei
pe mai bãtrânii noºtri
Fraþi întru credinþã...
Trebuie sã înþelegem
cã evreii, care timp
de douã mii de ani au
trãit rãspândiþi prin
lumea întreagã,

hotãrâserã sã se reîntoarcã în
þara strãmoºilor lor. Este acesta
un dreptul al lor... ªi Sfântul
Scaun a respectat acest drept
de la bun început. Iar stabilirea
de relaþii diplomatice cu Israelul
nu a reprezentat decât o
confirmare a acestei atitudini”.

Marele rabin Shear-Yashuv
Cohen, unul dintre principalii
lideri ai iudaismului în timpurile
noastre

Fig.228 Stânga: ªi în Austria francmasoneria
considerã necesar sã-ºi þinã punctual la curent toþi
membrii, tot prin fotografii-semnal, cu progresele
“multiculturale” înregistrate datoritã ajutorului
“frãþesc” ºi sã le solicite totodatã “fraþilor”
sprijinul pentru proiectele respective. De altfel ºi
în cazul celorlalte reforme legislative,
nemenþionate în titlu, este vorba tot de obiective
tipice ale lojii (“Kurier”, Viena, 24 iulie 1995) -
Dreapta: Fotografia aceasta cu arãtãtorul
supradimensionat am mai vãzut-o deja. Textul
explicativ de dedesubt (“Westdeutsche Allgemeine
Zeitung”, 29 martie 1995) nici mãcar nu cautã sã
estompeze cât de cât caracterul de semnal al
fotografiei! “Integrarea” copiilor de etnie strãinã
este aºadar o datorie de suflet a lojilor secrete...
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E) SIDA
Campania SIDA (Aids) este tot o operã a lojilor. Controversatã în cercurile oamenilor de ºtiinþã noncomformiºti

rãmâne doar problema, dacã SIDA a fost într-adevãr generatã pe cale artificialã ºi rãspânditã apoi în lume sau dacã
aceastã boalã nici mãcar nu existã ca atare! Potrivit informaþiilor de specialitate pe care le deþin, pânã în clipa de faþã nu
existã încã nici o singurã înregistrare microscopicã a vreunui virus de SIDA - în schimb însã a tuturor celorlalþi viruºi; iar
“testele SIDA” admise oficial într-o serie de þãri se deosebesc atât de fundamental unele de altele, încât devin absolut
incredibile! Se pare însã cã atât pacienþilor cât ºi medicilor li s-a inoculat pur ºi simplu ideea de sindrom SIDA (dupã
metoda unui efect placebo negativ) - lucru fãrã nici o dificultate de realizat datã fiind credinþa oarbã în medii din zilele
noastre precum ºi controlul total exercitat de loji nu numai asupra mediilor, ci ºi de pildã asupra sistemului oficial al
sãnãtãþii - ºi li se inoculeazã în continuare (astfel de chestiuni încep apoi, dupã scurt timp, sã se deruleze de la sine), în
timp ce în realitate este vorba de cu totul alte tablouri clinice!

Descoperitorii virusului de SIDA: Robert Gallo (stânga)
ºi Luc Montagnier într-o discuþie la Congresul mondial
SIDA de la Vancouver (Canada).   Foto: DPA

Cu vreo 15 ani
înainte  oamenii
de ºtiinþã au
descoperit o nouã
boalã mortalã,
care se
rãspândeºte cu
iuþeala fulgerului:
Deficienþa
imunitarã SIDA.
Francezul Luc
Montagnier este
considerat
descoperitorul
virusului SIDA.
foto: DPA (arhivã)

Fig. 230. În primii ani dupã
pretinsa “descoperire” a virusului
SIDA trebuie sã fi apãrut în presã
o imensitate de fotografii-semnal.
Cele de faþã nu sunt decât
“codiþele”, aºa cum apar ele
adesea cu diferite ocazii în presã
pentru reîmprospãtarea memoriei
“fraþilor”. - Stânga: Prilejul cu care
a fost fãcutã fotografia aceasta cu
fluturarea de mânã plasatã frumos
în centrul imaginii, în ciuda
perspectivei nefavorabile pentru
fotograf (a fost nevoit sã
fotografieze oblic dinspre stânga)
este menþionat în explicaþia foto
(“Allgäuer Zeitung”, Kempten, 10
iulie 1996). - Dreapta: Aici
imaginea a fost alungitã inutil -
potrivit accepþiei “profane” - în jos,
asta însã doar pentru a nu-i frustra

pe “iniþiaþi” de cel mai important element al ei, ºi anume mâna din centrul imaginii, cu degetele rãsfirate a descoperitorului (“Rhein-
Zeitung”, 14 iunie 1996)! Prilejul fusese de data aceasta cel de al 15-lea jubileu al “descoperirii” trucate.

Fig. 231. Trei reprezentanþi ai lumii
medicale bine instalaþi în loji.
Stânga: Prof. Elmar Reich, Homburg/
Saar (“Fuldaer Zeitung”,
15.05.1996); centru: Heidi Schüller,
medic ºi autoare de cãrþi; dreapta:
Otfried Schaefer, preºedintele Uniunii
medicilor casei de asigurãri din
Hessen (ambele “Die Woche”,
13.09.1996). “ªtiutorii” înãbuºe
adevãrul despre SIDA.

F) Conflictul din Bosnia
El s-a dovedit a fi unul dintre “focurile veºnice”, oferindu-i iar ºi iar prilej demonstrativei organizaþii iudeo-francmasone

ONU de a se manifesta ca de la sine înþeles ca “autoritate mondialã” administrativã. Nici în acest caz nu pot fi prezentate
decât câteva exemple, reprezentative însã pentru tot “restul” care în principiu este mereu unul ºi acelaºi.

Fig. 232. Ambele fotografii au fost publicate de revista “Der Spiegel” (nr. 37/1995) cu prilejul prezentãrii unui capitol din
“Amintirile” lui Hans-Dietrich Genscher. Dupã cum se ºtie, Germaniei i se reproºase faptul cã graba cu care acordase ea recunoaºtere
diplomaticã noilor state Slovenia ºi Croaþia a fost acea care a dezlãnþuit cu adevãrat rãzboiul civil din Iugoslavia. Genscher preciza
aici cã recunoaºterea respectivã avea de fapt la bazã o decizie comunã a tuturor miniºtrilor de externe ai Uniunii Europene. Iar
aceasta la rândul ei fusese precedatã - potrivit fotografiei de mai sus, în care “fratele” Genscher personal gesticula cu atâta elan
(chiar dacã doar la un summit al OSCE) - în mod evident de o decizie a lojii! - Textul explicativ de dedesubtul celei de a doua
fotografii este un citat al “fratelui” Carrington, pe care îl vedem întinzând arãtãtorul atât de indiscret, ºi se referã tot la respectiva
decizie, care - lucru pe atunci la fel de previzibil cât ºi de dorit - avea sã dezlãnþuie cumplitul “rãzboi civil” din Bosnia. “Inevitabilã”
era aºadar decizia fireºte cã doar în spiritul strategiei Francmasonice a Noii Ordini Mondiale!

Summit OSCE la nivelul miniºtrilor de externe, Berlin 1991: “Trebuie
sa gãsim o poziþie comunã”.

Adversarii Lord Carrington, Milosevic (1991): “O decizie
inevitabilã”
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Oferã rãspunderea
solidarã a SPD-ului:
Liderul opoziþiei Rudolf
Scharping

Nu doreºte sã punã
opoziþia în faþa unor fapte
împlinite: Cancelarul
Kohl (CDU)

Ministrul de externe Klaus
Kinkel (prim plan) ºi ministrul
apãrãrii Volker Rühe prezintã
presei decizia cabinetului.
Foto: RTR

Ministrul apãrãrii naþionale Volker Rühe se întreþine
la spitalul de campanie germano-francez din oraºul
croat Trogir cu comandantul Günter Görsch în faþa
unei hãrþi care prezintã ruta primului convoi german
de aprovizionare a trupelor IFOR.         Foto: DPA

“Aceasta-i calea”, precizeazã  ministrul Rühe.
Fotografilor, Rühe li s-a prezentat în chip de ºef de convoi pe drumul
spre Split. Rühe se aflã în momentul de faþã în vizitã la contingentul
german din Bosnia         Foto: DPA

Joschka glumeºte. De abia aleºi în funcþia de
purtãtori de cuvânt ai fracþiunii, Kerstin Müller ºi
Joschka Fischer glumeau cu fotografii

Aceasta-i calea. Kerstin Müller
ºi Joschka Fischer.     Foto: DPA

Kerstin Müller apãrã pacifismul
împotriva intervenþiei realpolitice
a lui Fischer. Müller se teme de o
escaladare a rãzboiului, de îndatã
ce Naþiunile Unite vor voi sã apere
într-adevãr zonele de protecþie.
“Paza militarã a zonelor de
protecþie nu poate fi ...

...ºi întrebarea: În ce mãsurã se
va putea impune?” Fischer
pledeazã pentru dreptul
croaþilor, sârbilor ºi
musulmanilor alungaþi de a se
întoarce la casele lor precum ºi
pentru acordarea de protecþie
minoritãþilor croate, sârbe ºi
musulmane. Douã puncte, în
care se ºtie la unison cu Kerstin
Müller.
Joschka Fischer ºi  Kerst in
Müller, doi care lasã impresia
de a nu se prea suferi, “discutã
puncte de vedere”. O discuþie
controversã pe tema
controver-satã a “intervenþiei
în Bosnia”. Fischer câºtigã la
puncte...

Fig. 233. Sus stânga: Dubleta foto (acelaºi gest-
semnal al ºefului de guvern ºi al liderului opoziþiei!),
realizatã în timpul dezbaterii din Bundestag pe
marginea bugetului de stat pe 1994, ºi anume la
capitolul referitor la politica externã, le
semnalizeazã “fraþilor” unanimitatea ordonatã de
loji a tuturor partidelor privind acceptul faþã de
intervenþia ONU în Bosnia (“HNA”, sfârºitul
toamnei 1994). Centru dreapta: Privirea înãlþatã
aproape exagerat a lui Kinkel era pe deplin
adecvatã “evenimentului”: “Bonnul vrea sã
trimitã 1500 de ostaºi în fosta Iugoslavie - Armata
germanã se aflã în faþa primei ei misiuni de crizã”,
titra “Rhein-Zeitung” la 27 iunie 1995! - Dreapta:
O fotografie de clasã, în care un simbol al armatei
germane înscris pe o maºinã de luptã blindatã a

fost valorificat ca unghi masonic! La care se adaugã arãtãtorul obligatoriu, cãci tocmai începuse în sfârºit “prima misiune de
luptã” a armatei germane (“Rhein-Zeitung”, 24 ianuarie 1996). - Stânga jos: Aceeaºi situaþie, doar fotografiatã puþin mai târziu! Pe
originalul color (“Focus”, 29 ianuarie 1996) era încã perfect bine vizibil unghiul cel alb. Însã “Focus” a ºi surplusat, adãugând ºi
fotografia mai micã a lui Rühe în plinã gesticulaþie (jos dreapta)!

Fig. 234. Sus stânga: “Fratele” Rühe se bucurã de reuºita strategiei
masonice de a fi transformat ºi armata germanã, în contextul pacificãrii
Bosniei, într-o (deocamdatã încã) trupã de intervenþie a ONU, respectiv
într-un (viitor) detaºament al pe atunci unic necesarei poliþii mondiale
(“Allgäuer Zeitung”, 19 iunie 1996)! - Jos ºi dreapta: Verzii ºi
pacifismul - o farsã francmasonã! - Jos: Acesta a fost portretul de
introducere al lui Fischer ca purtãtor de cuvânt al ecologiºtilor (“BILD
am Sonntag”, 19 februarie 1995). Valabilã era doar partea tipãritã aldin
a explicaþiei foto, cãci Kerstin Müller nu glumea de loc. ªi de fapt nici
aceasta nu era chiar valabilã, cãci gesturile masonice ale lui Fischer
nu erau fãcute deloc în glumã. - Dreapta: Cât de serioase erau ele, asta
avea sã se vadã atunci când redacþia lui “Neue Ruhr-Zeitung” a scos la
15 septembrie 1995 fotografia din arhivã ºi a prevãzut-o cu un cu totul
alt text explicativ. De-acum “fratele” de origine evreiascã Fischer îi
arãta lui Müller - ºi nu numai ei! - care este calea de “urmat”. El, ca
“ºtiutor”, susþinea cauza misiunii bosniace a armatei germane, colega
sa de orientare stângã, dar “profanã” era, din motive pacifiste, net
împotr ivã!
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Apariþie comunã a vârfurilor fracþiunii: Kerstin Müller ºi Joschka
Fischer relateazã despre turneul lor în Bosnia.              Foto: AP

Englezul Sir Martin Garrod este
deja cel de al treilea om în care
îºi pune speranþa Uniunea
Europeanã în legãturã cu
reconstrucþia oraºului Mostar.
Dacã predecesorii lui, fostul
primar al oraºului Bremen, Hans
Koschnik, ºi spaniolul
Ricardo Casado vãdeau
mai curând o înclinaþie
spre compromisuri,
Garrod în schimb are
faima unui om de o
inflexibilitate absolutã.
Oamenii din Mostar îl
descriu cu cuvintele:
“Garrod nu vorbeºte
mult, dar atunci când
spune ceva, chiar ºi
executã acel lucru cu o

Dr. Christian Scwarz-Schillig, arbitru
internaþional pentru litigiile din
Federaþia Bosniei ºi Herzegovinei.

severitate militarã, care nu
admite compromisuri.”
Dupã ce miniºtrii de externe ai
Uniunii Europene au votat în iulie
pentru prelungirea pentru încã
cinci luni a prezenþei UE în
capitala Herþegovinei, politicia-

nul de 61 de ani
urmeazã acum sã fie
“ d i r i g u i t o r u l ”
administraþiei UE pânã
la sfârºitul anului.
Sarcinile acesteia
urmeazã sã fie preluate
apoi de Consiliul orãºe-
nesc comun compus din
musulmani ºi croaþi,
ales la 30 iulie ºi a cãrui
compoziþie a fost
acceptatã ieri de croaþi.Sir Martin Garrod

“Diriguitorul” de la Mostar

REVEDERE la Haga? Prezumtivul
criminal de rãzboi Radovan
Karadzic         Reuter

Radovan
Karadzic a
comunicat
abdicarea sa
din funcþie

Faptic în continuare lider al sârbilor bosniaci: Radovan
Karadzic i-a cedat doar activitãþile oficiale vicepreºedintei
sale Biljana Plavsic Foto: RTR

Radovan Karadzic       Foto: DPA

Fig. 235. Stânga sus: Un an mai târziu Kerstin Müller fusese
ºi ea “datã pe brazdã”. Dincolo de faptul cã acum era ºi ea
fixatã pe peliculã cu un gest-semnal, arãtãtorul perfect centrat
al lui Fischer vorbeºte de-acum pentru amândoi. În text
(“Kölnische Rundschau”, 30 octombrie 1996) se menþioneazã
foarte nimerit cã între timp ºi Müller a “înþeles (!), cã protecþia
militarã pentru populaþia civilã (bosniacã) va mai fi necesarã
încã multã vreme”! - Centru sus: Doar spre reamintire încã
odatã fotografia-semnal deja prezentatã cu textul ei explicativ:
“Administratorul UE Hans Koschnik în oraºul Mostar distrus
de rãzboi” (“Die Welt”, 04 noiembrie 1995) - Jos ºi dreapta:
ªi ceilalþi “administratori UE”, “arbitri de litigii” sau
“negociatori” erau, respectiv sunt cu toþii bine instalaþi în
loji (Lordul Carrington vezi mai sus fig. 232)! - Dreapta:
“Deutsche Tagespost”(!), 19 martie 1996. Jos stânga:
“Allgäuer Zeitung”, 07 august 1996.

Fig 236. Principalul vinovat de escaladarea rãzboiului civil din Bosnia este ºi el, dupã
cum o demonstreazã nenumãratele fotografii-semnal, un “iniþiat”! - Stânga sus: Explicaþia
foto era destinatã doar “profanilor”, semnalul cu mâna în schimb “fraþilor”. Titlul
articolului aferent declara tendenþios: “Carl Bild despre sforãriile privind viitorul lui
Karadzic: ‘În jocul ãsta n-am încredere în nici unul’” (“Süddeutsche Zeitung”, 01/02
iunie 1996)! - Centru sus: “Problema Karadzic rãmâne”, titra cu ipocrizie “Fuldaer
Zeitung” douã sãptãmâni mai târziu (12 iunie 1996)...  Dreapta sus: Fãrã îndoialã un
“portret de adio” - Karadzic cu “privire” (“Rhein-Zeitung, aceeaºi datã!). Fotografia era
însã totodatã ºi un “portret de introducere” a doamnei Plavsic, care se juca absolut
“nevinovatã” cu ochelarii...! Jos stânga: Încã douã sãptãmâni mai târziu; prin urmare
Karadzic se bucura în continuare de bunã-voinþa superiorilor secreþi (“Fuldaer Zeitung”,
01 iulie 1996).
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Cu emiterea mandatelor de arestare împotriva unor lideri ai sârbilor bosniaci, tribunalul
ONU a stârnit nemulþumirea ruºilor ºi a sârbilor bosniaci. Hotãrârea a pronunþat-o
preºedintele tribunalului, avocatul Claude Jorda (mijloc).             Foto: DPA Dovezi pentru acuzaþiile formu-

late împotriva liderului sârbilor
bosniaci Radovan Kardzic (aici
într-o fotografie de arhivã) cautã
sã adune grupa de experþi ONU,
care în momentul de faþã
deschide gropile comune din
jurul Srebrenicei ºi cerceteazã
victimele.       Foto: AP

Cãutat cu un mandat
internaþional de
arestare: Radovan
Karadzic (51 ani).

Fig. 238. Abia la 19 iulie Karadzic
ºi-a fãcut cunoscutã decizia de a
renunþa complet la funcþie. În ziua
urmãtoare alþi “ºtiutori” au avut voie
sã comenteze acest pas ºi sã se
pronunþe cu privire la ºansele reale
de arestare ºi pedepsire a liderului
sârbilor bosniaci. - Menþiunea “în
timpul interviului la SZ” de sub
fotografie a fost necesarã ca
precizare, cã în cazul de faþã nu este
vorba de un portret ocazional, ci de
Kinkel în posturã de transmiþãtor al
unei înºtiinþãri a lojii. Iar înºtiinþarea
aceasta a putut fi de altfel cititã ºi
sub formã de “citat Kinkel”, apãrut
cu litere aldine deasupra întregului
interviu: “Ultima soluþie: Arestarea
lui Karadzic prin trupele IFOR”. Iar
cuvântul “ultima” trebuia înþeles în
mod evident în sensul cã cel puþin
“pentru moment” nu se avea în nici
un caz în vedere o asemenea

“soluþie”. ªi ºtim de ce (“Süddeutsche Zeitung”, 20/21 iulie 1996)! - Dreapta: ªi acest negociator de pace “american” (aici în
“Allgäuer Zeitung” din 20 iulie 1996) semnalizeazã solidaritate secretã cu fratele de loji Karadzic, care probabil cã mai era necesar
încã multã vreme pentru continuarea cu succes a campaniei bosniace utile Francmasoneriei. Holbrooke este de altfel, dupã cum
informeazã publicaþia în completarea fotografiei, nepotul unui comerciant evreu din Hamburg...

KLAUS KINKEL în timpul interviului cu “Süddeutsche Zeitung”
Foto: Regina Schmecken

Richard Holbrooke la Belgrad.
Foto: AP

Fig. 239. Dupã distrugerile înfãptuite în pãrþi
întinse ale Iugoslaviei se poate trece acum la
“reconstrucþie”, o operaþie deosebit de profitabilã
pentru anumite cercuri (ale lojii). - Stânga: În
februarie 1996, “insiderul” englez, prinþul Charles,
a sondat, fãrã îndoialã din însãrcinarea “City-ului
londonez” dominat de clanul Rotschilzilor, situaþia
din oraºul de coastã croat Dubrovnik. Fotograful
Agenþiei internaþionale de presã francmasonã
Reuters a reuºit sã realizeze o imagine
strãlucitã, în care toþi trei protagoniºtii
respectivului tur de oraº gesticuleazã - mai mult
ca sigur chiar spontan: cei doi croaþi îl încadreazã,
cu semne cu mâna ºi arãtãtor întins, pe prinþul
surprins cu privirea ridicatã (“Die Welt”, 10
februarie 1996). - Dreapta: ªi pe tema
“reconstrucþiei” lui Klaus Kinkel i s-a permis,
în calitate de ministru de externe german, sã
aducã el vestea minunatã a lojii, care de data
aceasta putea fi cititã chiar sub fotografia
semnal (“Neue Ruhr-Zeitung”, 14 sept. 1995).

Fig. 237. Stânga: La 12 iulie “Tribunalul pentru criminalii de rãzboi”,
instalat confortabil la Haga în numele viitorului guvern mondial, ºi mai
exact al ONU, ºi amplu mediatizat, ºi-a emis mincinoasele sale “man-
date de arestare” împotriva “fratelui” Karadzic ºi a acoliþilor sãi.
Explicaþia foto se referã concret la acel domn, care în imagine transmite
ºi semnalul cu mâna ºi care, în plus, mai priveºte ºi foarte evident pe
deasupra ochelarilor - lucru care din pãcate în reproducerea noastrã nu
mai poate fi sesizat (“Süddeutsche Zeitung”, 13/14 iulie 1996)! - Centru:
Cu numai trei zile înaintea deciziei respective (9 iulie 1996) redacþia lui “Allgäuer Zeitung” considerase totuºi necesar sau mãcar
util sã difuzeze în sprijinul “fratelui” ajuns cicã la ananghie un mesaj de alarmã fãrã echivoc (lucru pe care alte ziare însã nu l-au
fãcut). Se menþiona însã în mod expres cã gestul lui Karadzic “mâna la cravatã”, executat exemplar, nu era unul actual, ci unul din
arhivã. Ar fi fãrã îndoialã deosebit de interesant sã poþi scotoci odatã într-o astfel de arhivã foto ºi sã constaþi, de la câte personalitãþi
“proeminente” sunt puse cu grijã la o parte asemenea fotografii cu “mâna la nodul cravatei” ... - Dreapta: ªi “BILD” a scos la 16 iulie
din arhivã fotografia aceasta deja cunoscutã nouã, pentru a-i pune prin ea în temã pe “iniþiaþi”, cã din partea Francmasoneriei ºi
a lojilor sale nu existã nici un fel de interes pentru o urmãrire realã ºi o arestare a lui Karadzic.

Un “Plan Marshall”
pentru reconstrucþia
fostei Iugoslavii:
Ministrul de externe
Klaus Kinkel

Prinþul Charles viziteazã oraºul Dubrovnik în compania primarului
Obuljan (stânga) ºi a premierului croat Matesa                  Foto: RTR
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G) Conflictul cecen
ªi el a fost întreþinut cu grijã timp de mai mulþi ani, deºi în acest caz nu ONU, ci diferiþi funcþionari ruºi s-au putut

prezenta în final drept “mediatori” strãluciþi. Conflictul a servit fãrã îndoialã (cel puþin) ºi scopului de a face sã rãsune tot
mai puternic apelul în favoarea unei mari “pãci mondiale”, pe lângã asta însã în mod evident ºi unei “stabilitãþi” a
“guvernului” acelei figuri emblematice a lojii care este Boris Elþîn, persoanã nicidecum de neînlocuit pentru
Francmasonerie ºi loji (vezi mai înainte!), dar care fãrã nici un dubiu cã a fost ºi este în continuare “candidatul
preferat” al acestora.

Fig. 240. Sus stânga: “Intervenþie hotãrâtã (în favoarea ‘drepturilor omului’): Cecenia
înãspreºte relaþiile dintre Kohl ºi Elþîn”, comenteazã “The European” (27 ian. 1995) în
mod mincinos o fotografie AP, care prin arãtãtorul întins semnalizeazã exact contrariul.
- Sus dreapta: ªi aici indignare doar prefãcutã a presei francmasone (“BILD am Sonntag,
29 ianuarie 1995)! - Jos stânga: Liderul cecenilor, între timp mort, fãcea în realitate ºi
el parte “din gaºcã”, fapt care întãreºte bãnuiala cã întregul conflict a fost provocat la
indicaþia Superiorilor secreþi (“Die Welt”, 30 ian. 1995)!

La Grosny ard copii...
...iar Elþîn vorbeºte de împãcare

Nepãsãtor
La Grosny rãzboiul
face ravagii - Boris

Elþîn se prezintã
opiniei publice ca

ºi cum în þara sa ar
domni pacea.

Criticã pe
Elþîn ºi
ameninþã
Rusia:
Preºedintele
cecen
Dschochar
Dudajew
Foto: DPA

Heavyweight championship: Chechnya is souring the relationship
between Kohl and Yeltsin.

Fig. 241. Stânga: Locul lui Dudajev îl ocupã “liderii rebelilor”
Jandarbiiev ºi acoliþii sãi. Ca în multe alte cazuri rãmâne neelucidatã
întrebarea dacã ei au fãcut de la bun început parte dintre “ºtiutori”,
sau dacã au fost “iniþiaþi” abia dupã “preluarea puterii” în adevãratele
taine ale raporturilor de forþe, dupã care s-au decis sã fie niºte “parteneri

de joc” docili. Aici, în orice caz, tovarãºul lui Jandarbiiev a ºi fost înregistrat pe peliculã cu tipicul gest al mâinii la obraz (“Rhein-
Zeitung”, 14 iunie 1996). Astfel a devenit limpede cã noile ameninþãri proferate de cei doi nu mai trebuiau luate în seamã, cãci
între timp se trecuse doar, din “poruncã de sus”, la o nouã tacticã, ºi anume la interminabilele ºi de aceea deosebit de mediatizatele
“tratative de pace”. - Centru ºi dreapta: Fotografiile de presã care înfãþiºeazã instalarea lui Alexander Lebed în funcþia de “Consilier
de securitate” rus (ºi la scurt timp ºi în cea de “mediator pentru Cecenia) nu erau încã pe deplin univoce. Scena înfãþiºatã aici însã
(“Allgäuer Zeitung”, 19 iunie 1996) se lasã fãrã dificultate interpretatã ca strângere de mânã masonicã. Dupã cum vor demonstra
ºi fotografiile de pe paginile urmãtoare, aveau sã aparã foarte curând o sumedenie de portrete masonice clare ale generalului - în
ciuda afirmaþiei mele de mai sus (fig. 159), datoratã la momentul respectiv unei regretabile documentaþii insuficiente! Demiterea
ulterioarã a lui Lebed, ilustratã abundent în presã cu fotografii-semnal, nu a lovit aºadar într-un “profan”, ci într-un “frate” cãzut
în dizgraþie. Pentru “fratele” Graciov în schimb nu a existat, cel puþin aici, în “Allgäuer Zeitung” nici mãcar un singur “portret de
adio” masonic. În cazul în care ºi celelalte publicaþii au renunþat la aºa ceva (lucru care ar merita verificat), asta ar însemna fãrã
doar ºi poate cã din punct de vedere al lojilor el îºi pierduse orice fel de însemnãtate.

Rebelii anunþã mãsuri de forþã
Conducerea separatiºtilor ceceni a ameninþat, înainte de
contestatele alegeri parlamentare din republica caucazianã
separatistã, cu noi mãsuri de forþã. În cazul în care scrutinul
va fi impus, rebelii sunt hotãrâþi sã denunþe prevederile stipu-
late în tratatul de încetare a focului, a ameninþat Ivan
Gherihanov, membru al autoinstauratului Guvern al rebelilor.
ªi cei doi lideri ai rebelilor, Selimhan Jandarbiiev (stânga)
ºi Mavladin Udugov au criticat “alegerile ilegale”. Guvernul
credincios Moscovei persistã însã în a þine alegerile anticipat,
începând de astãzi ºi pânã duminicã - ziua în care vor avea
loc alegerile prezidenþiale la Moscova.    Foto: RTR

Unul vine, altul pleacã: În timp ce preºedintele rus Boris Elþîn (mijloc) l-a
numit printr-o decizie-fulger pe generalul Alexander Lebed (st.) în funcþia
de consilier naþional pe probleme de securitate ºi secretar al Consiliului rus
de Securitate, ministrul apãrãrii Pavel Graciov (dr.) a fost demis din funcþie
la numai douã zile dupã alegerile prezidenþiale din Rusia.     Foto: DPA
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Alexander Lebed gata de
luptã pentru Kremlin

Imensa popularitate a lui Iuri
Luºkov la Moscova ar putea
sã-i fie defavorabilã

Victor Cernomârdin poartã
povara dezvoltãrii
economice

“Ultimul cui la coºciugul comunismului” - aºa i se
spune deja la Moscova lui Alexander Lebed, noul
consilier pe probleme de securitate al preºedintelui
rus Boris Elþîn. Fãrã îndoialã cã fostul general a
jucat un rol de seamã la demiterea celor trei apropiaþi
ai lui Elþîn.   Foto: Reuter

Mai multã putere în lupta sa împotriva
problemelor de securitate ale Rusiei a cerut ieri,
la o conferinþã de presã de la Moscova, partenerul
lui Elþîn, Alexander Lebed

Fig. 242. Dreapta: Un portret “de
introducere” puþin întârziat al viitorului
negociator din Cecenia, câteva zile dupã
numirea sa în funcþia de “consilier de
securitate” al preºedintelui rus (Numele
ziarului ºi data necunoscute). - Jos centru:
Portret ocazional cu dublu semnal al mâinii
(“Allgäuer Zeitung”, 3 iulie 1996). - Coloana
de sus: “Meciul pentru succesiunea lui Boris
Elþîn a ºi început”, se putea citi cu litere
groase deasupra unui articol din ziarul
austriac “Presse”, Viena, din 5 august 1996,
ilustrat în maniera binecunoscutã cu cele
trei portrete masonice de aici, e drept cã într-
un aranjament puþin diferit; pe moment ne
intereseazã în mod deosebit cel din stânga.

“CONSTRUCTIVÃ ªI DÃTÃTOARE DE SPERANÞÃ” a fost întâlnirea cu
liderul cecen Selimhan Jandarbiiev (dreapta), declarã însãrcinatul special al
Kremlinului Alexander Lebed dupã întâlnirea de la Grosny.    Foto: DPA

La un joc de ºah au cãutat puþinã
destindere însãr-cinatul
Moscovei pentru Cecenia,
Alexander Lebed (al doilea din
dreapta) ºi comandantul
rebelilor, ªirvani Bassaiev (cu
pãlãrie). Nu se ºtie cine a fost

Fig. 243. Jos stânga: Portretul acesta de ocazie (dupã cum putem deduce din modelul
cravatei ºi poziþia degetelor fãcut la o diferenþã de doar câteva secunde dupã sau înainte
de fotografia mare din fig.242) a fost publicatã de “Allgäuer Zeitung” nu mai puþin de
trei ori - cu mici variaþiuni de mãrime ºi de format: pe 17/18, pe 21 ºi pe 28 august 1996,
ºi de fiecare datã în contextul relatãrilor despre misiunea lui Lebed în Cecenia! - Sus
stânga: ªi aceastã ilustraþie apãrutã la 17/18 august, însã în “Süddeutsche Zeitung”, ºi
anume chiar pe pagina de gardã, gestica bãtãtoare la ochi, cu amândouã mâinile, a lui
Lebed (stânga sa “stã” din nou exact în centrul imaginii) este de naturã sã sublinieze,
cã poziþiile “s-au apropiat” exact în spiritul indicaþiilor superiorilor secreþi. - Sus
dreapta: Scena aceasta    s-a petrecut vreo zece zile mai târziu (“Allgäuer Zeitung”, 26
august 1996); explicaþia foto fãcea în mod special referire la acea “figurã de ºah”
cecenã, care de data aceasta oferã ea însãºi - ºi se pare cã absolut spontan - gestul-semnal
necesar...! Acelaºi Bassaiev înscenase cu o vreme în urmã criminala asediere cu sfârºit
extrem de sângeros a unui spital întreg - ºi a rãmas nepedepsit.

ªah rãzboiului din Cecenia
aici învingãtorul. Negocierile
privind Cecenia au fost pentru
moment întrerupte. Lebed  s-a
întors deocamdatã pentru
consultãri la Moscova.

   Foto: DPA

Alexander Lebed
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Fig. 244. Prãbuºirea neaºteptatã
a “însãrcinatului pentru
Cecenia” îºi gãseºte explicaþia sa
realã - ne- amintitã, în mod
semnificativ, cu nici un cuvânt
în presa dirijatã masonic -
probabil în mesajul secret pe care
are menirea sã îl transmitã
“fraþilor” fotografia alãturatã -
din nou una de mare clasã! -

(“Allgäuer Zeitung”, 9 octombrie 1996). Explicaþia foto atrage, prin
folosirea de-acum cunoscutã nouã a cuvântului “pare”, în mod special
atenþia asupra faptului cã Lebed a fost nevoie sã fie dirijat, fireºte cã nu
spaþial, ci în sens figurat, în direcþia indicatã, ºi anume - lucru pe care ni-
l comunicã mâna demonstrativ întinsã, diriguitoare, a “ºtiutorului”
secretar general al NATO din centrul imaginii - în cea indicatã de
superiorii secreþi. E drept cã aºa numita “extindere a NATO spre est” este
din punct de vedere militar ºi geopolitic o stupizenie, acum însã ea este
de-a dreptul forþatã de Francmasonerie ºi de lojile sale ca mãsurã orientatã spre “Noua Ordine Mondialã” în cadrul procesului de “globalizare” ce
urmeazã a fi dus cât mai repede la bun sfârºit. Dupã cum spune absolut neechivoc ultima propoziþie a explicaþiei foto, Lebed n-a vrut de loc sã se lase
“împins” în direcþia respectivã! Prin urmare el fie n-a înþeles, fie n-a vrut sã accepte caracterul obligatoriu al acestei mãsuri masonice. ªi iatã cã doar
nouã zile mai târziu Lebed este demis de preºedintele “rus” de origine evreiascã Elþîn - mesajul ajunsese prin urmare la destinaþie!

Trebuie puþin împins
Secretarul general NATO
Javier Solana (stânga) pare
a vrea sã-l împingã pe ºeful
securitãþii ruse în direcþia
necesarã. Lebed însã
rãmâne în timpul vizitei sale
la centrala NATO din
Bruxelles, în ciuda atitudinii
prieteneºti, cât se poate de
inflexibil în ceea ce priveºte
extinderea Alianþei spre
rãsãrit.                   Foto: ap

ÎN CEA MAI PERFECTÃ DISPOZIÞIE: Consilierul prezidenþial
Alexander Lebed, demis joi de preºedintele Boris Elþîn, mulþumeºte
adepþilor sãi pentru aplauze.          Foto: Reuter

Fig. 245. ªi acesta a fost “portretul de adio” al lui Lebed din “Süddeutsche
Zeitung” din 19/20 octombrie 1996. I se dãduse aºadar un avertisment
serios, ºi din acest punct de vedere el fusese o “victimã” a lojilor. Însã
comentariile aproape toate deosebit de binevoitoare care au însoþit ºi mai
însoþesc încã ºi astãzi relatãrile despre el indicã totuºi faptul cã în toate
cazurile (ºi mai înainte, la fig. 159!) este vorba de portrete “de adio”
francmasone: Dacã el îºi va reaminti la timp de îndatoririle sale de “frate”
ºi va promite ca pe viitor sã le respecte necondiþionat, dupã o perioadã
corespunzãtoare se va face din nou, cu plãcere, apel la calitãþile sale...- Iar
conflictul din Cecenia îl vor duce de-acum alþi “fraþi” la acel bun-sfârºit
care sã satisfacã pe deplin loja.

H) Conflictul BSE
Virusul “Vacii nebune” (BSE) pare sã-ºi fi fãcut apariþia altfel decât SIDA, deci fãrã o intervenþie umanã conºtientã. Molima în sine

nu face prin urmare parte dintr-o campanie internaþionalistã, în schimb însã “stãvilirea” ei atât de dificilã, care, datoritã ostilitãþii faþã de
Europa tocmai a populaþiei britanice, devenitã de-acum o problemã pentru Francmasonerie ºi lojile sale, evolueazã atât de anevoios.
Interdicþia de import instituitã de Uniunea Europeanã asupra vitelor englezeºti a fost resimþitã de cãtre masa poporului britanic - care, în
amintirea trecutului glorios al þãrii de mare putere mondialã nici nu vrea sã audã de aderarea la o formaþiunea paneuropeanã francmasonã,
în ciuda amplei propagande a lojilor - ca o ºicanã sau o provocare, în timp ce restul europenilor o percep ca pe o necesitate fireascã pentru
asigurarea sãnãtãþii. Mai mult decât din relatãrile de presã putem afla însã din fotografiile-semnal care le ilustreazã despre felul în care
construcþia masonicã a “Uniunii Europene” pare sã “pârâie” în anumite momente din toate încheieturile.

Fig. 246. Sus dreapta: Aceasta a fost doar o glumã - recurgând
la o fotografie-semnal din arhivã: “Seehofer ca matador”
(“Bild am Sonntag”, 19 februarie 1995). - Stânga: Atunci
când un “frate”, cunoscut în suficientã mãsura ca atare,
apare        dintr-o datã - spre deosebire de câþiva alþi “iniþiaþi”
fotografiaþi ºi ei! - fãrã gesturi masonice, atunci lucrurile devin
interesante. Supratitlul (aici lipsã) de deasupra celor douã
personailãþi UE conþinea o plângere: “Molima Vacii nebune:
Comisari germani voteazã împotriva Germaniei”. Faptul însã
cã ei acþionaserã potrivit unui ordin de sus ºi cã datoritã
acestui fapt erau de-acum “complet imuni” la orice fel de
criticã, acest lucru îl dovedeau fotografiile-semnal fãcute ex-
act sub flamura francmasonã a UE. - “Fratele” Seehofer, în
schimb, a fost fixat de data aceasta pe peliculã fãrã gest, ºi
asta s-a datorat faptului cã deviza sa “Interdicþia de import

rãmâne!” nu (mai) corespundea politicii lojii în materie de BSE (“BILD am Sonntag”, 9 iunie 1996)!

Criticã asprã
Cei doi comisari germani Monika Wulf-Mathies (SPD) ºi Martin Bangemann (FDP) au întâmpinat
o criticã asprã pentru cã au votat împreunã cu Comisia Europeanã de la Bruxelles în favoarea
slãbirii interdicþiei de import pentru produsele britanice din carne de vitã.

Ministrul sãnãtãþii Horst
Seehofer considerã necesarã
menþinerea interdicþiei de
import pentru carnea de
vitã britanicã, pânã când se
va fi dovedit eficienþa
mãsurilor de protecþie din
Marea Britanie împotriva
virusului “Vacii nebune”.
Seehofer declarã:
“Interdicþia noastrã totalã
de import pentru vite ºi
orice fel de produse din
carne de vitã din Marea
Britanie este valabilã pânã
în septembrie. De aceea
putem chibzui în liniºte,
cum vom proceda în

Seehofer: “Interdicþia de import rãmâne!
continuare în Germania
pentru ca populaþia sã fie
protejatã împotriva
virusului. Luni von
discuta aceastã problemã
cu conducerile landurilor.
Seehofer îºi argumen-teazã
cramponarea de interdicþia
de import prin rezultatele
cercetãrilor ºtiinþifice de
pânã acum privind
gravitatea bolii. De câteva
sãptãmâni existã o tezã
ipoteticã a cercetãtorilor
britanici potrivit cãreia
pentru anumite cazuri ale
bolii Creutzfeld-Jakob la
oameni din Marea Britanie

n-ar exista altã explicaþie
decât o posibilã transmi-
tere a virusului BSE asupra
omului. Iar aceastã pãrere a
oamenilor de ºtiinþã nu a
fost încã desminþitã. Despre
o slãbire a interdicþiei de
import nu se va putea vorbi
decât atunci, când ea se va
putea baza pe un vot clar al
oamenilor de ºtiinþã. Pânã
atunci protecþia sãnãtãþii ºi
a consuma-torilor trebuie
sã aibã prioritate.Ministrul

sãnãtãþii Horst
Seehofer

Mulþi crescãtori de vite germani au pe
pãºunile lor vaci din rasa Galloway din
Marea Britanie. Ministrul sãnãtãþii Horst
Seehofer insistã acum ca animalele sã
fie sacrificate datoritã pericolului BSE.
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Comisar agrar din Austria: Franz Fischler

ªi-a atras furia multor
politicieni UE: John Major

În ciuda cuvintelor dure, totuºi slãbire a interdicþiei de import pentru vite?
UE supãratã de ameninþãrile lui Major

Bruxelles (DPA) - Ameninþãrile
ultimative ale Marii Britanii de a
bloca activitatea UE din cauza
interdicþiei de import pentru vitele
sale ºi produsele din carne de vitã
au fost primite la Bruxelles cu
neînþelegere ºi supãrare. În ciuda
acestui fapt, Comisia Europeanã a
propus ieri ca anumite produse
precum gelatina, seul ºi lichidul
seminal de la vite sã poatã fi totuºi
comercializate. Pentru a-ºi sublinia
ºi mai mult intenþia de a urma o
linie cât mai durã, ºeful guvernului
britanic, John Major, a instituit o
comisie, care la nevoie sã poatã
pune în practicã boicotul.
Comisia UE a apelat în ciuda
tonului dur de la Londra la
solidaritatea europeanã. “Problema
BSE nu priveºte numai Londra, ci
ºi toate celelalte state membre ale
Uniunii”, s-a precizat. Italia, care

deþine în momentul de faþã
preºedinþia Uniunii Europene, ºi-a
exprimat nedumerirea, oferindu-ºi
însã totodatã serviciile de mediere.
Cu supãrare a reacþionat Olanda:
“Britanicii fac întotdeauna greºeala
de a crede cã vorbele dure pot ajuta
la ceva.” Asemãnãtoare puncte de
vedere s-au fãcut auzite ºi din partea
altor guverne. Bonnul în schimb a
refuzat o poziþie oficialã. La Londra
ºi în presa britanicã cuvintele lui
Major au gãsit o bunã audienþã.
Ziarul britanic “Sun” le dãdea
cititorilor poveþe de rãzbunare, în
special împotriva germanilor:
“Cumpãraþi numai produse britanice,
nu mai cumpãraþi Mercedes-uri” ºi
“pretextaþi cã nu-i înþelegeþi pe
turiºtii germani chiar dacã engleza
lor este perfectã.”

Fig. 247. Stânga: Cu John Major existã suficiente fotografii-semnal; pe unele le-am ºi vãzut
deja, altele vor urma de aici încolo. Deºi aici nu pot fi sesizate nici un fel de gesturi sau de mimicã
francmasonã, este totuºi vorba de o fotografie-semnal foarte edificatoare! Major a ameninþat
foarte serios cu un veto britanic la toate deciziile Uniunii Europene (pe care l-a ºi pus în
practicã). E drept cã a fãcut acest lucru sub presiunea enormã a revendicãrilor propriului electorat
precum ºi a tovarãºilor sãi de partid, presaþi la rândul lor de electorat; era aºadar vorba de o
mãsurã tacticã. Miºcarea însã nu fusese dupã toate probabilitãþile discutatã în prealabil cu
superiorii din loji. ªi tocmai pentru a explica acest lucru “fraþilor”, fãrã îndoialã destul de
dezorientaþi (ºi spre a-i avertiza totodatã de o “imitaþie” prin contagiere), în titlul articolului se
vorbea despre supãrare, iar în explicaþia foto chiar de furie, pe care John Major, fotografiat de
data aceasta doar ca “profan”, le-a stârnit în rândul “fraþilor” sãi cu grade înalte din UE (“Kölniche Rundschau”, 23 mai 1996). - Hiper-
iniþiata Comisie Europeanã însã ºi-a dat fãrã îndoialã seama de necesitatea de a i se veni totuºi în întâmpinare lui Major, supus unei presiuni
majore de la bazã, ºi asta mai ales pentru a nu-i scârbi pe englezi de-a binelea de UE. Astfel cã peste circa douã sãptãmâni, s-a “slãbit”
întrucâtva, ca formulã de compromis, interdicþia de export pentru carnea de vitã britanicã (vezi pag. anterioarã), stârnind de data aceasta
nãduful europenilor continentali (ºi precis ºi a unei pãrþi a “iniþiaþilor”, care ºi ei se tem de BSE)! - Dreapta: “Portretul” acesta (probabil doar
ocazional) al actualului Comisar pentru problemele agrare la Bruxelles a completat un interviu, pe care l-a luat “Allgäuer Zeitung” din 27
iulie 1996 “insider”-ului respectiv despre problema BSE, care cel puþin din punct de vedere financiar - din banii contribuabililor, fireºte - pare
a fi sub control: “Virusul BSE ne costã 5,6 miliarde”, sunã rãspunsul comisarului, cuprins în supratitlu ca citat-Fischler ºi fãcând referire
numai la anul 1996!...

I) “Uniunea Europeanã”
Ea face parte din proiectele pe termen lung, fiind o strategie a Sinagogii satanice elaboratã din cele mai vechi timpuri,

cãci “Paneuropa”, ca celulã a Noii Ordini Mondialei francmasonice, era destinatã a juca în planurile lojii un rol oarecum de
catalizator. Fotografii-semnal cu referire la problematica respectivã existã cu duiumul. L-am vãzut deja puþin mai înainte (fig.
100) de pildã pe întemeietorul miºcãrii paneuropene ºi francmason de rang înalt, Richard Coudenhove-Kalergi, e drept cã nu
într-o fotografie, în schimb pozat, cu “privire”, pe o ºtampilã poºtalã; ºi l-am vãzut ºi pe preºedintele Comisiei Europene
Jaques Santer (fig. 35) fãcând nu mai puþin de trei gesturi masonice deodatã. Culegerea noastrã de dimensiuni foarte reduse

se rezumã însã la câteva
episoade din ultima
vreme.

Fig. 248. Centru: Ziarul
olandez “De Telegraaf” din
27 februarie 1993) îl
prezenta pe ministrul
francez de finanþe din acea
vreme, Pierre Bérégovoy,
sigur cã nu din întâmplare,
în strânsã legãturã cu “piaþa
comunã” (“Economie de
marché”) a UE, ºi îl înfãþiºa

cu arãtãtorul întins! Nefericitul frate mason a murit însã la puþin timp dupã aceea de
propria-i mânã. Fenomenul acesta rãspândit între sioniºti ºi francmasoni ne îndreptãþeºte
poate la o micã digresiune. - Stânga: Teza destul de rãspânditã, cã fiecare francmason s-ar
obliga în faþa lojii sã pãrãseascã lumea terestrã luându-ºi singur viaþa, eu nu o cred prea
verosimilã. Fapt este însã cã propaganda eutanasiei, al cãrui principal apologet este în
momentul de faþã evreul cu domiciliul în Australia Peter Singer, a pornit de la loji, a fost

apoi propagatã de mediile subordonate lor ºi corespunde întru totul ideologiei francmasone (cuvântul cheie: “Autonomie a omului”). Stânga
- Gerhard Liener, deja prezentat puþin mai sus (fig. 134; comparã cu textul de acolo), printr-un “portret de adio” drept frate mason, s-a sinucis
la numai un an dupã ieºirea sa la pensie pentru limitã de vârstã de la Concernul Daimler-Benz (“Rhein-Zeitung”, 21 decembrie 1995) -
Dreapta: ªi aceastã speranþã a imperiului Rothschild din Londra ºi-a luat viaþa în vara anului 1996 (aici “Fuldaer Zeitung”, 12 iulie 1996).

Preºedintele Consiliului de conducere de la
Daimler-Benz, Jürgen Schrempp (dreapta) o
însoþeºte pe vãduva Margit Liener ºi pe fiul ei
Ulrich în Tegernsee la slujba de înmormântare
pentru soþul ei Gerhard Liener, fost director
financiar al întreprinderii.      Foto: DPA

Amschel Rothschild
 Foto: DPA
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Fig, 249. Demisia acestui “european convins” a fost probabil un lucru atât de
important, încât absolut toate publicaþiile l-au omagiat prin câte un “portret de
adio” mai mult decât bãtãtor la ochi; dacã la 24 iunie (de altfel ºi ziua celei
mai mari sãrbãtori a “francmasoneriei albastre”) 1995 am fi consultat sã zicem
50 de publicaþii din spaþiul “Europei unite” în loc de doar acestea trei (sus
stânga: “Salzburger Nachrichten“; sus dreapta: “Kölnische Rundschau”; jos
dreapta: “Rhein-Zeitung”), cu siguranþã cã am fi gãsit ºi 50 de portrete de adio
ale d-lui Hurd! - Textul de ziar din dreapta jos ne explicã în numai câteva
cuvinte de ce Hurd cu demisia sa a mai fãcut un - deocamdatã ultim - serviciu
proiectului masonic “UE”: problema care se punea consta în a-i crea din nou
mai mult “spaþiu de manevrã” personal premierului Major, care tocmai
demisionase din funcþie în mod cert din cauza poziþiilor anti-europene din
interiorul partidului! (Vezi ºi mai jos fig. 250)!

Hurd va avea din nou timp pentru hobby-ul sãu ieºit din comun:
sã scrie romane poliþiste
Cei ºase ani în funcþia de ministru de externe în ciuda poziþiei anti-
europenilor din partid i-au ajuns lui Hurd. Intrat, dupã formarea sa în
ºcoli distinse ca Eton ºi Cambridge, în diplomaþie - precum înainte
vreme tatãl ºi bunicul sãu - Hurd a devenit în 1984 ministru de
interne . El s-a profilat ca adept al Uniunii Europene ºi ca adversar al
pedepsei cu moartea.  Foto: SN, epa

Ministrul de externe al Marii Britanii demisioneazã - motive preponderent
de ordin particular

Diplomat conºtient, European convins

Hotãrâtoare a fost
politica ministrului de
externe Hurd pentru o
mai puternicã alipire a
þãrii sale la UE. În ultima
vreme însã frontul anti-
europenilor din rândurile
conservatorilor a crescut
continuu.    Foto: AP

Hurd îºi dã demisia
O zi dupã demisia
premierului John Major din
funcþia de lider al
conservatorilor britanici,
ministrul de externe Dou-
glas Hurd ºi-a pus ºi el
funcþia la dispoziþie. Prin
aceastã mãsurã el vrea     sã-
i ofere lui Major un spaþiu
de manevrã mai larg la
remanierea guvernului, pe
care ºeful executivului o
plãnuieºte dupã preconi-
zata sa realegere în funcþie.
(Vezi documentaþie)

Foto: RTR

Fig. 250. Stânga: Asta se petrecea tot în 24 iunie 1995. Citiþi vã rog textul din
stânga sus! Potrivit fotografiei însã Major rãmâne totuºi candidatul lojii (“Rhein-
Zeitung”). -  Dreapta sus: Mâna întinsã, ca dojanã ºi ca avertisment pentru Major,
sã facã bine sã “asculte cu atenþie”, cãci, din prea multe considerente pentru
englezii sãi anti-europeni, din nou a “ratat” o mãsurã UE preconizatã de loji
(“Rhein-Zeitung”, 28 iunie 1995). Jos dreapta: Aceeaºi publicaþie l-a prezentat
în aceeaºi zi ºi pe potenþialul “înlocuitor” - fireºte cã tot cu semnal!

Summitul amânã hotãrârea privind Tribunalul European
CANNES. RTR/DPA. ªefii de stat ºi de
guverne ai Uniunii Europene (UE) au ajuns
printr-o formulã de compromis la un acord
privind instituþia de urmãrire internaþionalã
Europol. Potrivit informaþiilor, instituþia
poliþieneascã cu sediul la Haga va putea
deja sã îºi înceapã pe plan internaþional
activitatea de combatere a criminalitãþii.
Problema cadrului juridic al unui Tribunal
European cu sediul la Luxemburg (EUGI)
nu a constituit însã un subiect de discuþie.
Singurã Marea Britanie dintre toate statele
UE nu este dispusã sã recunoascã
valabilitatea obligatorie a hotãrârilor EUGI
pentru toate tribunalele naþionale.
Summitul a hotãrât ca la urmãtoarea întâlnire
la vârf din decembrie sã ia o decizie privind
procedurile de trecere la o monedã unicã ºi
sã se hotãrascã  asupra unui nume pentru
euro-moneda.
Mai înainte, preºedintele Franþei Jacques
Chirac prezentase un nou plan pentru
Bosnia. Planul francez prevede un
moratoriu militar, un armistiþiu, precum ºi
suspendarea neîntârziatã a asediului
oraºului Sarajevo.
(Vezi comentarii ºi documentaþie)

Cu toatã atenþia a urmãrit ieri premierul britanic
John Major (dreapta) în timpul summitului de la
Cannes discuþia purtatã de cancelarul german Helmut
Kohl cu premierul portughez Anibal Cavaco Silva.
             Foto: DPA

LONDRA. John Major face
echilibristicã. O acþiune foarte
riscantã. Premierul cu spatele la
zid. O caricaturã înfãþiºeazã capul
ºefului executivului ca platformã
petrolierã: “O fi nescufundabil?”.
Acestea au fost ieri câteva dintre
reacþiile din opinia publicã
britanicã la demisia
surprinzãtoare a premierului
britanic din funcþia de lider al
partidului conservator. ªi tocmai
când englezii se pregãteau de o
campanie a acoliþilor lui Major
pentru realegerea sa, hop! vine o
nouã bombã: Ministrul de
externe Douglas Hurd
demisioneazã. Consecinþele:
Plecarea lui Hurd va accentua
criza ºi va pune regatul în faþa
unei remanieri guvernamentale
fãrã îndoialã de mari proporþii.
Ieri a început aºadar pe Tamisa
“Opera-þiunea supravieþuirea”.
Ceasul ticãie.
Nu existã nici o îndoialã:
Premierul în vârstã de 52 de ani
vrea sã încerce marea cu degetul.
S-a sãturat, dupã cum declara el
însuºi în grãdina reºedinþei sale
din Downing Street, sã tot fie
târât încolo ºi încoace de un
foarte vioi partid minoritar, care
cuprinde probabil vreo 40 - 50
de anti-europeni ºi care îl hãrþuie
de trei ani de zile. La Londra
însã, pãrerile comentatorilor
despre posibilitatea ca el sã iasã
învingãtor sunt împãrþite.
Numãrãtoarea inversã pânã la
votul secret începe sãptãmâna
viitoare. Nimeni nu poate
prevedea dacã Major, de mulþi
ani în funcþie, va supravieþui
mecanismului declanºat chiar de

Major gânditor: Soarta lui
politicã este incertã

el însuºi.
Scenariul de crizã este
urmãtorul: Pânã joi trebuie
depuse la partid
contracandidaturile; pânã în
momentul de faþã nu este
cunoscutã decât candidatura
deputatului Tory Barry Field de
pe insula Isle of Wight din
Canalul Mânecii, un adept
înfocat al fostului premier Mar-
garet Thatcher. În culise (mai)
aºteaptã însã ºi fostul ºef al
vistieriei statului, Norman
Lamont, demis cu doi ani înainte
de Major din funcþie în disputa
legatã de participarea Angliei la
noul sistem monetar european.
Se spune cã el se gândeºte...

Conservatorul John
Redwood va candida
sãptãmâna viitoare

împotriva premierului
Major în lupta pentru
conducerea partidului.

Foto: RTR
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Fig. 251. Ambele arãtãtoare întinse (ºi cel din dreapta- în ciuda
aparenþelor!!) vizau aderarea Poloniei la UE, doritã de superiorii
secreþi (stînga: “Salzburger Nachrichten” din 1 septembrie 1995;
dreapta: “Die Welt”, 27 martie 1996 [idem de pildã ºi “HNA” -
vezi mai sus fig, 83 - din aceeaºi zi!]).

Polonia vrea sã devinã încã din anul 2000 membru al
Uniunii Europene (UE)
Ministrul de externe al Poloniei, Vladyslav Bartoszevski (în
stânga în imagine, alãturi de ministrul de externe Wolfgang
Schüssel) a prezentat la Alpbach un nou desfãºurãtor pentru
aderarea þãrii sale la UE: Potrivit acestuia, negocierile de aderare
ar urma sã înceapã în 1997 ºi sã se încheie în 1998. Ratificarea
tratatului de aderare sã aibã apoi loc în anul 1999, iar din 2000
Polonia ar putea fi membru al Uniunii Europene.
       Foto: SN/APA

Elisabeta a II-a sprijin\ aderarea Poloniei la UE - Discurs în fa]a Seimului
DW VARªOVIA - Regina
Angliei, Elisabeta a II-a a
salutat dorinþa Poloniei de a
deveni membru al Uniunii
Europene ºi al NATO. La o
recepþie datã de preºedintele
Aleksander Kvasnievski ea a
spus luni seara la Varºovia,
cã este bine sã nu se rateze
ºansa creãrii unei Europe
neîmpãrþite în zone ºi sigure.
Ministrul de externe
Malcolm Rifkind, care o
însoþeºte pe reginã, s-a
pronunþat pentru înlesnirea
pãtrunderii mãrfurilor
poloneze pe piaþa UE încã
înainte de aderarea Poloniei
la Comunitate.
Regina a amintit în discursul
ei de suferinþele poporului
polonez ºi evreu în timpul
ocupaþiei germane din cel de al II-lea rãzboi mondial. Rãscoala de la Varºovia din
1944 precum ºi rãscoala din ghetoul evreiesc din 1943 vor rãmâne neuitate ca
exemple de vitejie ºi credinþã.
Ieri, regina l-a primit pe fostul preºedinte Lech Valesa la ceai. Dupã amiazã a
þinut un discurs în parlament. Astãzi Elisabeta a II-a va pleca, prin Cracovia,
mai departe la Praga.

Regina Elisabeta a II-a se întreþine la Varºovia
cu membri ai comunitãþii evreieºti.          Foto: AP

Electori împotriva Europei: Liderul liber-democraþilor din Aus-
tria (FPÖ), Jörg Haider, atrage la Innsbruck, cu arãtãtorul întins,
atenþia în numele candidatului pentru Parlamentul european Franz
Linser asupra costurilor foarte mari ale aderãrii.

Foto: NOSKO

Blair vrea s\-i lege pe englezi mai
strâns de Europa
BONN (AP/DPA). Preºedintele
Partidului laburist britanic, Tony
Blair, vrea sã refacã legãtura strânsã
dintre Marea Britanie ºi Europa.
Blair, al cãrui partid a luat-o potrivit
sondajelor de opinie cu mult
înaintea conservatorilor ºi cãruia i
se prezic ºanse mari de a ajunge
prim ministru, a declarat marþi la
Bonn în faþa Federaþiei
Industriaºilor germani (BDI), cã
urmãreºte un nou început al
relaþiilor britanice cu UE. În
cuvântarea sa, þinutã la sesiunea
anualã a BDI ºi primitã cu multe
aplauze, ºeful laburiºtilor a susþinut
teza cã Marea Britanie trebuie sã
se afle “în centrul UE ºi nu la
marginea acesteia”.
În disputa referitoare la virusul BSE
însã, ºeful opoziþiei sprijinã blocada
Marii Britanii împotriva Uniunii
Europene. La summitul de la
Florenþa, care va avea loc la sfârºitul
sãptãmânii, va trebui adoptat,
susþine el, un plan de acþiune pentru
ridicarea sancþiunilor de export a
cãrnii de vitã britanice.

În aceeaºi navã s-au suit preºedintele
social-democraþilor germani (SPD),
Oskar Lafontaine (dreapta), ºi ºeful
partidului laburist Tony Blair, pentru
un schimb de idei în timpul unei
plimbãri pe Rin.    Foto: ap

Primul ministru John Major

Preºedintele Klaus Hänsch
Foto: Michaela Seidler

Fig. 252. ªi încã câteva instantanee. Sus
stânga: Haider se preface, conform
ordinului, a susþine adversitatea faþã de
UE (“Der Standard” din Viena, toamna
lui 1996)! - Jos stânga: Major,
fotografiat din nou ca “profan”,
semnificând un avertisment: în ciuda
solidaritãþii de lojã, el refuzase din nou,
obligat de cerinþele politicii interne,
“realizarea politicii externe ºi de
securitate comune a Europei”, cerutã
concret de Helmut Kohl ºi alte mãrimi
ale Uniunii Europene (“Fuldaer
Zeitung”, 14 august 1996)! - Sus
dreapta: Rivalul socialist al lui Major,
care ºi el are de luptat împotriva
adversarilor UE din propriul partid, vrea
sã demareze, ca viitor premier, un nou
început, ºi asta ca “iniþiat”, dupã cum
dezvãluie foarte echivoca explicaþie foto

coroboratã cu mâna întinsã a “fratelui” Lafontaine (din nou frumos centratã în prim plan...)
(“Allgäuer Zeitung”, 19 iulie 1996). - Jos dreapta:  Portret ocazional al preºedintelui
Parlamentului European de la Strassbourg în “Die Presse” (toamna 1996).
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J) “Uniunea monetarã europeanã” (CME)
Ea este gânditã ca un “corolar” final al unificãrii francmasone a Europei, întrucât poate contribui mult mai eficient ºi mai profund

decât toate celelalte mãsuri de pânã acum la desfiinþarea suveranitãþii, respectiv a independenþei (care oricum nu mai sunt decât
aparente) ale statelor naþionale europene. Fotografiile-semnal din presã demonstreazã importanþa pe care o acordã Sinagoga satanicã
pasului acestuia, chiar dacã el va fi transformat apoi probabil în anul 1999 “în pripã” direct într-o uniune monetarã mondialã (!), cu
introducerea imediatã a unei monede internaþionale pur electronice.

Întâlnire înaintea începerii lucrãrilor summitului, pentru a se analiza strategii
împotriva unor posibile crize sociale odatã cu demararea Uniunii monetare:
Premierul spaniol ºi preºedinte UE Gonzáles ºi cancelarul Vranitzky

NICI URMÃ DE DISCORDIE: O strângere cordialã de mânã
între Romano Prodi (stânga) ºi Jacques Chirac, dupã ce acesta
din urmã exprimase serioase îndoieli referitor la capacitatea
Italiei de a adera la Uniunea monetarã.             Foto: Reuter

Fig. 253. Stânga: Ca de obicei, dubleta cu arãtãtorul nu-i va dezvãlui nimic privitorului “profan”, în schimb cu atât mai multe “iniþiatului”.
Cei doi “fraþi” sus-puºi aveau prin urmare la vremea respectivã (fotografia a fost preluatã din “Wiener Kurier”, 15 decembrie 1995) sarcina ca
în numele superiorilor secreþi sã elimine mãcar teoretic posibilele obstacole “sociale” din calea Uniunii monetare (aºa cum se fac ele resimþite
din plin încã de pe acum - cu mult înainte de start - sub forma ºomajului crescând în condiþiile recrudescenþei unor manifestãri brutale ale
capitalismului timpuriu...). - Dreapta: Fotografie din toamna lui 1996. De abia îºi manifestase preºedintele Franþei - pretins dintr-o neînþelegere
- o oarecare neîncredere în capacitatea Italiei de a participa la UME, doritã neapãrat de superiorii secreþi, cã a ºi fost chemat la ordine ºi obligat
sã-ºi retracteze imediat afirmaþia; acest lucru rezultã limpede din fotografia de faþã, aranjatã în mare grabã, cu strângerea masonicã “frãþeascã”
de mânã (“Süddeutsche Zeitung”, 10 octombrie 1996).

Fig. 254. Ambele fotografii au apãrut cu dimensiuni
identice (aici fireºte mult reduse) în douã cotidiene
spaniole de frunte în ziua de duminicã, 6 oct. 1996, cea
din stânga sub titlul principal de sus în “El mundo”, cea
din dreapta cu titlul al doilea de sus în “El Pais”! - ªi
Spania dãduse naºtere la discuþii în legãturã cu
dificultãþile ei de a îndeplini criteriile economice ºi
financiare prevãzute în Tratatul de la Maastricht pentru
UME. La Conferinþa de la Dublin a ºefilor de state ºi de
guverne ale þãrilor UE pentru modificarea Tratatului de
la Maastricht, presa francmasonã a profitat de ocazie
pentru a face fotografia aceasta semnal exemplarã. Fiecare
explicaþie foto face referire la gestul lui Aznar, iar titlul
explicã - fireºte, tot numai “ºtiutorilor” - sensul acestuia:
Superiorii secreþi împreunã cu uneltele lor întrunite la
Dublin hotãrâserã - ºi astfel de hotãrâri nu comportã nici
o obiecþie - ca Spania sã participe în orice caz, chiar din
1999, la viitoarea UME, indiferent dacã pânã atunci va fi
îndeplinit sau nu criteriile stabilite. - Stânga: Explicaþia
foto înseamnã în traducere: “Aznar vorbeºte cu Major, în
timp ce ambii pozeazã pentru o ‘fotografie de familie’”.
Fireºte cã “pozeazã” este aici o aluzie la arãtãtorul întins
al lui Aznar. ªi mai îndrãzneaþã a fost redacþia de la “El
Pais” (dreapta) atunci când a scris sub pozã: “Aznar, cu
un gest caracteristic, se întreþine la Dublin cu John Ma-
jor”. Întrucât însã un arãtãtor întins nu poate avea absolut
nimic “caracteristic” în el  - cãci aproape oricare om recurge
zilnic la gestul respectiv - , toþi “iniþiaþii” trebuiau sã
înþeleagã de îndatã aluzia în sensul cunoscut de ei:
Arãtãtorul întins îºi avea importanþa sa ca mesaj secret!
Titlurile de deasupra fotografiilor spun urmãtoarele (sus):
“Aznar: Nimeni nu se îndoieºte cã Spania va fi din prima
clipã în Uniunea monetarã”, resp. (jos): “Aznar într-o
stare euforicã, fiindcã ‘nimeni nu se îndoieºte’ cã Spania
va beneficia de Uniunea monetarã”. - Cei care nu se mai
“îndoiau” erau aºadar fraþii de lojã ai lui Aznar.
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Fig. 255. Se aud de-acum cele mai diferite
voci “avertizând” faþã de o intrare
intempestivã în UME, faþã de o diluare a
criteriilor de aderare, de o cramponare cu
orice preþ de “termenele” stabilite, iar
vocile acestea încep sã fie parcã tot mai
rãsunãtoare. Majoritatea personajelor
îngrijorate sunt fireºte chiar “iniþiaþii”,
care dau însã prin semnale masonice de
înþeles cã în nici un caz nu vor sã punã în
discuþie UME ca atare ºi cã dincolo de
critica lor - probabil cã nici ea întotdeauna
prea serioasã - ei în continuare sprijinã
principial acþiunea. - Stânga:
Joachimsen, preºedintele Bãncii centrale
a landului Renania de nord-Westfalia,
este membru al Comisiei Trilaterale ºi
trage în felul acesta un semnal de alarmã
solomonic împotriva unui eveniment pe
care în acelaºi timp îl “aºteaptã” cu
înfrigurare - probabil doar un pur
exerciþiu obligatoriu pentru liniºtirea
unor spirite mai temãtoare (“Kölnische Rundschau”, 25 mai 1996). - Centru: Contribuþia acestui expert în
dublu sens (!) în jurnalul “Die Welt” (17 martie 1995) suna în felul urmãtor: “Europei îi trebuie claritate -
Criza din sistemul monetar reclamã revizuirea termenelor”. Unificarea monetarã în sine însã nu era nicidecum
atacatã de “fraþii” respectivi... Dreapta: Profesorul Peffekoven este unul din cei cinci renumiþi “înþelepþi ai
economiei”, care alcãtuiesc an de an raportul economic al guvernului. Prin privirea - aici spontanã - pe
deasupra ochelarilor (ºi eventualul semn cu mâna), el sau redacþia lui “Rhein-Zeitung” (8 mai 1996)
semnalizeazã, cã în ciuda “îngrijorãrii” privind termenul de 1999, care ar fi prea rapid pentru UME, nu se poate vorbi de nici un fel de opoziþie
principialã împotriva acestui proiect major al “iniþiaþilor”.

Reimut Joachimsen
avertizeazã asupra Euro-
euforiei, aºteaptã însã o
moneda unitarã stabilã

Prof. Dr. Joachim Starbatty
predã politicã economicã la
Universitatea din Tübingen

“Moneda ‘Euro’ trebuie sã fie la
fel de stabilã ca Marca” - cere
profesorul Rolf Peffekoven în
faþa a 500 de oaspeþi ai Casei de
Economii Neuwied    Foto: Mirco
Moskopp

Marca, Lira etc
Euro, subito!
            De Paul C. Martin

Cum vorbeºte cineva de noul Euro,
începe jelania: Aoleu, ne vom pierde
Marca noastrã germanã puternicã!
Puternicã! Aºa sã fie oare?
De anul trecut încoace, Marca scade mereu în comparaþie
cu toate celelalte monede europene: Pound, Franc, Es-
cudo, Drahmã...
Faþã de Lirã, Marca “cea puternicã” tocmai a pierdut 20 de
procente - o ruºine!
ªi atunci?
Italia nu este, dupã cum se ºtie, “demnã” sã participe la
Moneda Europeanã. Imagineazã-þi însã cã Lira creºte, ºi
creste....
Pentru ca Europa sã nu se facã de râs cu noii ei bani,
concluzia nu poate fi decât una: Toate statele UE trebuie
sã introducã Euro.
O monedã unicã - ºi gata!
ªi totul, vã rog, subito - adicã cât mai repede!

Preºedintele BDI Helkel (dreapta) ºi ºeful
companiei Mercedes Werner au cerut la o conferinþã
comunã de presã, ca Uniunea monetarã sã nu se
facã decât cu respectarea strictã a criteriilor de
convergenþã.      Foto: DPA

Fig. 256. Stânga: Comen-tatorul
acesta semnalizeazã prin
privirea pe deasupra ochelarilor,
aranjatã dupã toate aparenþele
special pentru fotograf, cã
introducerea rapidã a monedei
Euro, pe care de altfel o solicitã
cu argumente “trucate” -
reperabile dintr-o privire pentru
un om de ºtiinþã - nu este doar
dorinþa lui personalã...
(“BILD”, 27 septembrie 196). -
Dreapta: Privirea spontanã pe
deasupra ochelarilor a lui
Helmut Werner a fost
valorificatã de fotoreporterul
DPA, resp. al lui “Rhein-
Zeitung” din 4 iulie 1996
pentru a “ilustra” faptul cã
revendicarea rostitã în gura

mare a celor doi cãpitani subordonaþi lojii ai industriei germane nu intrã nicidecum
în contradicþie cu Uniunea monetarã în sine, ordonatã strict de superiorii secreþi.

Comentarii BILD

Apel înfocat al lui Schmidt pentru Euro
Ex-cancelarul german Helmut
Schmidt (al doilea din stânga) a
pledat la Augsburg pentru viitoarea
monedã unicã a Europei. La tribunã,
ca organizatori, membrii conducerii
Bãncii Bavareze, Dieter Rampl

(stânga), Manfred Wenger (al
doilea din dreapta), ºeful Bãncii
din Augsburg   Herbert Schwarz
(dreapta).
                    Foto: Schöllhorn

Helmut Schmidt la Augsburg: Pledoarie ardent\ pentru
Uniunea monetar\

“Nici nu vã veþi da seama de schimbare”: Helmut Schmidt îi
liniºteºte pe euro-sceptici.    Foto AZ: Fred Schöllhorn

Fig. 257. În campania publicitarã pentru UME din Germania cuprinsã de scepticism, Helmut Schmidt, membru al clanului Bilderberger ºi
(fireºte cã în spatele culiselor) ideolog al “Noii Ordini Mondiale”, pare sã fi fost într-adevãr de neînlocuit; în orice caz, el era - ºi mai este încã
ºi astãzi - trimis de fiecare datã în misiune în rândul întâi al frontului. - Stânga: “Helmut Schmidt scrie în BILD: Mare îngrijorare pentru
Germania” - aºa sunã supra-titlul tipãrit cu literã mai micã, sub care se lãfãia elementul esenþial, cules cu litere groase: “De ce este ECU mai
bun decât Marca”. Explicaþia realã a acestei afirmaþii mincinoase o oferea fotografia - aici micºoratã la extrem - cu “privire” (“BILD”, 6 aprilie
1993). Dreapta ºi centru: Ambele fotografii-semnal deosebit de evidente, mai mult ca sigur fãcute de acelaºi jurnalist rutinat pe nume
Schöllhorn, ilustrau o relatare amplã a lui “Allgäuer Zeitung” (11 iulie 1996) despre noua misiune a lui Schmidt în cadrul unui dialog de
tribunã de la Augsburg... Mesajul este ºi aici urmãtorul: Dragi “fraþi”, acþionaþi cu toþii în aceeaºi direcþie, cãci aºa doresc superiorii noºtri
secreþi!
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Fig. 258. Stânga: Tot Helmut Schmidt a fost cel cãruia, în toamna lui 1996, i-a revenit onoarea de a deschide costisitoarea campanie
publicitarã în toate cotidienele de limbã germanã - cu un semnal masonic mai mult decât evident! Plãtite au fost toate aceste inserate iniþiate
de Francmasonerie ºi de loji, fireºte cã din buzunarul contribuabilului euro-sceptic, iar banii se rostogoleau desigur în casele de bani ale
ziarelor aflate sub control iudeo-francmason... ªi astfel, o mânã o spalã “frãþeºte” pe cealaltã. - Dreapta: Cel de al doilea anunþ împodobea
portretul magnatului industrial Von Pierer, în mod excepþional fãrã semnal, însã deja de la a treia apariþie s-a dovedit necesar ca o anumitã
doamnã sã priveascã semnificativ pe deasupra ochelarilor! Sã nu trecem cu vederea nici nelipsitele euro-pentagrame cabalistice din fundal.

M o n e d a  u n i c ã  e u r o p e a n ã

Dr. Helmut Schmidt, fost cancelar german

“Moneda Euro este în interesul Germaniei”
Dr. Monika Wulf-Mathies, Comisar UE pentru
politicã regionalã

“Moneda Euro face Europa mai concurenþialã.”

Capitolul VI: METODE

De fapt ne-am cam întâlnit deja de mai multe ori cu aproape toate trucurile ºi metodele fotoreporterilor ºi redactorilor, fãrã sã fi
atras însã de fiecare datã în mod deosebit atenþia asupra lor. De aceea înserãm aici acest capitol complementar.

M o n e d a  u n i c ã  e u r o p e a n ã

De data aceasta doar al doilea:
Preºedintele Lech Valesa    Foto: AP

Mâna pe inimã: Contracandidatul
Alexander Kvasnievski        Foto: AP

Theo Waigel a trebuit
sã suporte atacurile
destul de virulente în
special din partea
ecologistului Joschka
Fischer, care a
caracterizat afirmaþiile
sale drept “aproape
jalnice”.
Foto: AP

Rudolf Scharping,
ºeful fracþiunii SPD,

a acuzat coaliþia
guvernamentalã, de

faptul cã la ea
minciuna ºi

inducerea în eroare
a ajuns deja un

exerciþiu de rutinã.
Foto: AP

Partidul social-democrat (SPD) considerã actualul proiect
de buget al guvernului drept anticonstituþional. Guvernul
federal ar trebui sã-ºi dea seama, cã întregul echilibru eco-
nomic este perturbat. Majoritatea parlamentarã a respins,
potrivit aºteptãrilor, moþiunea. În ºedinþa specialã de guvern
pe marginea proiectului de buget opoziþia a tras în special
în Partidul liberal (FDP). Liberalii s-au gãsit în timpul
dezbaterilor într-o poziþie dificilã, în timp ce ministrul de
finanþe a putut cel puþin demara un contraatac.

Fig. 259. Combinaþia/compararea unor
instantanee. Este adeseori practicatã, de
unele ziare (ca de pildã “Die Welt”) chiar cu
regularitate, pentru a preciza fãrã echivoc
cã “ambele pãrþi” se aflã sub controlul lojilor.
- Sus: Dezbaterea pe marginea bugetului în
Bundestag  - un balon de sãpun (“Kölnische
Rundschau”, 31.10./01.11.1996)! - Jos: Cei
doi candidaþi la preºedinþia Poloniei înainte
de cel de-al doilea scrutin în toamna lui 1995;
ªi pentru cã gestul “mâna la inimã” este
foarte rar uzitat, explicaþia foto atrage chiar
în clar atenþia asupra lui - rãmânând totuºi
neinteligibilã pentru “profani” (“Die Welt”,
7 noiembrie 1995)!
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Clasa de mijloc:

Atât de importantã pentru noi toþi!
Articol al ministrului economiei, Dr. Günter Rexrodt

Economia noastrã de piaþã trãieºte de pe
urma unor personalitãþi care sesizeazã
anumite ºanse, îºi asumã riscuri ºi umplu
niºte goluri. ªi aceºtia sunt în mod
preponderent întreprinzãtorii noºtri din
categoria mijlocie. Ei conferã economiei
noastre avânt ºi dinamism.

Politica dusã faþã de clasa de mijloc este o
coordonatã principalã a politicii economice a
guvernului nostru. Ea vizeazã o mai bunã
competitivitate a economiei germane, întãrind
randamentul ºi posibilitãþile de înnoire ale
întreprinderilor mici ºi mijlocii în planul
meºteºugãresc, al comerþului, industriei, al
profesiunilor libere ºi al altor servicii. Mai mult
de 99% din totalul întreprinderilor din Germania
sunt întreprinderi mijlocii. Locurile noi de muncã
s-au creat în ultimii ani aproape exclusiv în

întreprinderile mijlocii; între 1987 ºi 1994, circa 2
milioane. Orice firmã nou înfiinþatã în Germania
creeazã în medie patru locuri de muncã. Cifrele acestea
evidenþiazã cã ne putem atinge obiectivul propus, ºi
anume de a înjumãtãþi pânã în anul 2000 numãrul de
ºomeri pânã la limita de cca. 2 milioane doar în condiþiile
în care creãm cadrul adecvat dezvoltãrii acestei clase
de mijloc. Elemente importante ale unei asemenea
politici se regãsesc în “Programul de acþiune pentru
investiþii ºi locuri de muncã”.

Astfel intenþionãm sã reducem povara
impozitelor ºi dãrilor, de pildã prin desfiinþarea
impozitului pe capitalul industrial ºi pe venit pânã
la 1 ianuarie. ªi impozitul pe venitul industrial
intenþionãm sã-l reducem în favoarea
întreprinderilor mijlocii. Înlesniri sunt prevãzute
ºi la taxele pentru donaþii ºi moºteniri în cazul
înstrãinãrii întreprinderilor.

Tocmai întreprinderile mici ºi mijlocii se confruntã
adesea cu o capitalizare scãzutã. De aceea am hotãrât
ca în cadrul “Ofensivei pentru autonomie ºi
restructurare” sã ne continuãm, respectiv sã extindem
programele de creditare care ºi-au dovedit eficacitatea.
Pentru a înlesni accesul întreprinderilor mici ºi mijlocii
la piaþa de capital de risc au fost elaborate propuneri,
ale cãror transpunere în practicã vor constitui stimuli
pentru dezvoltarea unei culturi a riscului în Germania.
În fine, se mai pune problema creãrii condiþiilor pentru
diferite activitãþi economice prin reducerea birocraþiei.

Acestea sunt doar câteva din mãsurile pe care
guvernul german vrea sã le transpunã în practicã în
viitorul apropiat. ªi ele demonstreazã cã suntem
susþinãtori înfocaþi ai clasei de mijloc - nu în ultimã
instanþã în interesul salariaþilor ºi în special al celor
care abia vor sã intre în câmpul muncii.

Referitor la persoanã

Dr. Günter Rexrodt
Ministru al economiei
din 1993

Nãscut la 12 septembrie 1941 la Berlin.
Bacalaureat la Arnstadt (Turingia). Studii la FU
Berlin (economia întreprinderilor). Ca economist
diplomat intrã în industrie, îºi dã totodatã
doctoratul în ºtiinþe politice, intrã în 1980 în
Partidul liberal (FDP). A lucrat între altele la
bãnci, a fost senator de finanþe, apoi membru în
conducerea societãþii Treuhand, iar apoi, din
1993, a fost ministru de finanþe. Vrea sã reducã
birocraþia, se aflã în “Consiliu pentru cercetare,
tehnologie ºi ºtiinþã” - o idee a guvernului fed-
eral: ºtiinþa, economia ºi politica trebuie sã
colaboreze strâns între ele pentru a consolida
Germania pentru sec al XXI-lea. ªi câteva
elemente particulare: Hexi-Rexi (porecla din
partid) face jogging, îi place sã conducã bãrci cu
pânze, îi plac mâncãrurile simple - cum ar fi
gãluºtele turingiene, rulada ºi varza roºie -,
vorbeºte engleza, rusa, este cãsãtorit ºi are un
fiu de zece ani.

Fig. 260. Un procedeu de-a dreptul impertinent (destul
de rar)! Pagina aceasta a publicaþiei (publicitare)
“Jurnal für Deutschland” (febr./martie 1996) era
dominatã aproape în întregime de cele patru
fotografii-semnal de format mare, la care se adãuga
biografia lui Rexrodt. Titlul nu se referã aºadar la
clasa de mijloc, ci la Rexrodt însuºi; iar acel “noi
toþi” în mod cert la loji!

Dupã cum spunea...    Se pot câºtiga 100 de mãrci

Aºteptãm de la dv.: maxime originale,
idei mai subtile sau chiar lamentaþii
ironice. Scrieþi textul dv. pentru
“Dupã cum spunea...” pe o carte
poºtalã, termen limitã de expediere
marþea viitoare. Adresa noastrã:
Münchner Merkur, Redacþia Jurnal,
str. Paul Heyse 2-4, 80336
München.
Cea mai apreciatã contribuþie pentru
emisiunea “Dupã cum spunea...” va
fi premiatã cu 100 de mãrci.

Dinþii nu se prea vãd, dar pumnul ºtiu
sã-l arãt.
Paul Beham, str. Josef Gerstner 5,
82152 Planegg

Vrea sã candideze din nou:
Jürgen W. Möllemann    Foto:
DPA

Ce-i spune
oare

cancelarul
ministrului?

Kohl ºi
Seehofer ieri

la Bonn.
Foto: DPA

În faþa restaurantului “Chez Leon”
din Lion preºedintele francez
Jacques Chirac mai are ceva im-
portant de comunicat cancelarului
Helmut Kohl. Oare ce?  Foto: DPA

Fig. 261. Sondaj/ridiculizarea cititorilor (din când în când). Sus:
În felul acesta ziarul “Münchner Merkur” (aici nr. 272/1995)
încearcã sã descopere dacã cititorii au început “sã bãnuiascã ceva”
sau nu! Fotografia din stânga era în realitate (vezi centru sus
imaginea mai micã cu semnãtura originalã) “portretul de
introducere” a lui Möllemann, proaspãt reîntors din umbra în care
cãzuse (aici “Fuldaer Zeitung”, toamna târzie a lui 1994). - Jos:
Purã batjocorire a publicului “profan” (“Allgäuer Zeitung”,
stânga 26 septembrie, dreapta 1 iulie 1996)! În stânga era vorba
despre acoperirea francmasonã pe  care Kohl i-o acordã “fratelui”
Seehofer pentru reforma sa a sãnãtãþii, în dreapta se semnalizã
coeziune masonicã la summitul economic de la Lion.
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Fig. 262. Obþinere dificilã de
fotografii-semnal (uneori). -
Sus stânga, grupajul de trei
poze: Redacþia nu a avut la
îndemânã un “portret de
introducere” adecvat al
pseudo-papei, a trebuit sã
ajusteze aºadar un

instantaneu de la o întâlnire a sa cu un înalt prelat al bisericii ortodoxe,
care e drept cã a fost tãiat din imagine, dar a cãrui mitrã mai poate fi
observatã în partea stângã a fotografiei! Ca semnal masonic figureazã
aici lemnul crucii care segmenteazã parcã obrazul Papei. Dar fiindcã acesta
nu este totuºi un gest-semnal obiºnuit ºi ar putea fi înþeleasã greºit de
“fraþi”, au fost plasate alte douã fotografii-semnal fãrã echivoc alãturi de
a sa, suita de trei fotografii fiind marcatã cu explicaþii foto paralele, menite
sã ilustreze paralelitatea lor secretã, francmasonã: “X vrea..., Y vrea... Z
vrea...” (“Rhein-Zeitung”, 28 octombrie 1996)! -  Centru stânga: s-a re-
curs, paralel cu “privirea”, care însã n-a putut fi realizatã decât prin
fotografiere de jos în sus, ºi la un foarte clar semnal “OK” (“Rhein-Zeitung”,
25 octombrie 1996); Dreapta sus: fotograful pare cã a obosit sã tot aºtepte
în zadar un semnal spontan, aºa cã s-a lãsat în genunchi ºi l-a fotografiat

pe “frate” aproape din poziþia culcat, pentru a putea realiza totuºi o pozã cu “privire” - chiar dacã extrem de urâtã (“Süddeutsche
Zeitung”, 8/9 iunie 1996). Acelaºi fenomen în dreapta jos, unde Friederike Mayröcker a fost fixatã pe peliculã drept încununatã
cu un elogiu al lojii (“Allgäuer Zeitung”, 4 noiembrie 1996; vezi ºi mai sus, fig. 151)!  - Stânga jos: Ar fi putut fi fãrã îndoialã
publicatã ºi o fotografie de grup de la Conferinþa episcopalã, dar probabil cã pe aceea nu s-ar fi putut distinge eventuale
semnale! Aºa cã fotoreporterii ºi-au simplificat treaba ºi l-au fotografiat pe episcopul Lehmann în timpul predicii de jos în sus
- pentru obþinea “privirii” -  exact în momentul în care acesta ridicase pur spontan ºi mâna la obraz. Mesajul secret nu-l viza în
acest caz pe el însuºi, ci Conferinþa episcopalã ca atare, ce urma a fi “portretizatã” - prin persoana conducãtorului ei - ca
aflându-se pe deplin sub controlul lojii (“Rhein-Zeitung”, 25 septembrie 1996).

Rexrodt vrea sã medieze Eppelmann vrea sã modifice
tarifele Papa vrea sã lucreze din nou

“Generalul” FDP Westerwelle

Câºtigã adepþi: Secretarul ge-neral
FDP Westerwelle îi încântã pe
delegaþi la Karlsruhe.

    Foto: AP

Poetã mult
elogiatã

Episcopul Karl Lehmann de la Mainz în timpul predicii
sale în catedrala din Fulda. Conferinþa episcopalã germanã,
la care participã 76 de episcopi ºi episcopi secunzi, se
ocupã pânã inclusiv joi cu probleme sociale ºi de politicã
bisericeascã.     Foto: DPA

Capitolul VII: ATENÞIE!

Atenþie, feriþi-vã de interpretãri pripite! Lãsaþi-vã un pic de timp!

Fig. 263. Dacã întâlniþi un portret-semnal (aici “de adio”) needificator, precum aici în stânga sus (“Kölnische
Rundschau”, 31.10/1.11.1996), fie aºteptaþi o fotografie mai univocã, fie vã uitaþi ºi prin alte ziare din aceeaºi
zi, pentru a putea avea o certitudine. “Rhein-Zeitung” a fost ziarul care a publicat chiar douã fotografii fãrã
echivoc (jos stânga ºi centru), iar “Allgäuer Zeitung (dreapta) o fotografie format mare cu dublu gest masonic!
Acum e limpede?

Hillmar Kopper î[i d\ demisia

Mutat
Kopper pleacã din funcþie

Dupã ºapte ani în fruntea celui mai mare institut
financiar european, purtãtorul de cuvânt al
Conducerii lui Deutsche Bank, Hillmar Kopper,
trece din luna mai a anului viitor în Consiliul
de administraþie    Foto: AP

“La cerere proprie” pãrãseºte Hillmar Kopper fotoliul de
conducere de la Deutsche Bank. Timp de ºapte ani, top-
managerul a dirijat treburile în cadrul celui mai mare institut
financiar german           Foto: arhivã
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Fig. 264. Stânga sus ºi jos centru: Dacã întâlniþi asemenea “portrete de adio” ciudate (deºi  - vezi jos stânga - se poate ºi altfel) nu trebuie sã vã
mai îndoiþi defel de statutul de “insider” al persoanei fotografiate (“Kölnische Rundschau” respectiv “Allgäuer Zeitung”, ambele din 12 iulie
1996)! Un al treilea portret de adio al aceluiaºi domn l-aþi putut admira deja mai înainte, extras din “Fuldaer Zeitung” (aceeaºi zi) (fig. 137)...
- Sus centru: Dacã la acest portret “de introducere” - de data asta chiar textual - (în calitate de candidatã - “Rhein-Zeitung”, 23 septembrie 1996)
cu mâna la frunte aþi mai avut cumva dubii (centru stânga) , n-a trebuit sã aºteptaþi decât pânã la alegerile câºtigate cu mult succes de stimata
doamnã pentru a vã vedea confirmatã bãnuiala în ziarul “BILD” (2 decembrie 1996) (centru dreapta)... - Dreapta: Cine nu s-a încumetat sã
încadreze ca atare acest portret “jubiliar” cu ocazia celei de a 75-a aniversãri (jos - “Helmut Heißenbüttel face 75 ani”, suna subtitlul din
“Allgäuer Zeitung din 20 iunie 1996), sigur cã trei luni mai târziu n-a mai putut sã nege în faþa portretului “de adio” apãrut în multe publicaþii
(de ex. “Süddeutsche Zeitung”; “Hamburger Abendblatt”; aici “HNA”, dreapta sus, toate din 21 septembrie), cã aici a pãrãsit cele lumeºti fãrã
nici o îndoialã un “frate” mason.

Dupã 26 de ani Peter Glotz se
retrage din politica activã

Röstel intrã în scenã
Pentru postul de purtãtor de
cuvânt al Consiliului de
conducere al Partidului ecolo-
gist vrea sã candideze Gubda
Röstel. Politiciana în vârsta de
34 de ani vrea sã devinã urmaºa
lui Krista Sager.   Foto: DPA

Gunda Röstel
(34 ani)

Soþia sa Felicitas l-a adus pe Peter Glotz - imaginea din stânga îl înfãþiºeazã la apogeul carierei sale politice în
conducerea naþionalã a SPD-ului - ieri cu ea la Bonn, unde în cadrul unei conferinþe de presã el a fãcut
cunoscutã retragerea sa din funcþie. Foto: WEREK / AP

Helmut Heißenbüttel mort
Între scriitorii germani el nu
a fost unul din cei mai
populari. Textele sale erau
adesea greu de citit. ªi
totuºi, datoritã
experimentelor sale
lingvistice, el s-a încadrat
între cei mai de seamã autori contemporani:
Helmut Heißenbüttel (foto) a murit la numai
trei luni dupã împlinirea vârstei de 75 de ani.
Culturã p.27

Helmut Heißenbüttel
foto: DPA

Fig. 265. Atunci când vedeþi o persoanã cum ar fi de pildã Jörg
Haider reprezentatã în presa de mare tiraj pentru a nu ºtiu câta
oarã cu arãtãtor întins, “privire “ sau alte asemenea semne,
indiferent ce spune textul tipãrit în susul sau în josul fotografiei,
este recomandabil sã vã gândiþi foarte bine dacã este cazul sau nu
sã îl mai priviþi ca pe o speranþã a dv. pentru viitorul unei Austrii
independente ºi naþionale... Iluziile pot fi adeseori de-a dreptul
ucigaºe! - Stânga sus: “Nachrichten “ (Linz), 15 octombrie 1996;

stânga jos: “ Kurier (Viena), sfârºitul lui
octombrie sau începutul lui noiemb` rie
1996; centru ºi dreapta: numele ziarului
ºi data necunoscute (Austria, toamna lui
1996).
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Fig. 266. - Stânga sus: Nu intraþi în panicã la “semnalele masonice”
identificate în publicitatea de consum, în cataloage de modã etc.!
Aici se gesticuleazã doar spre a se obþine efecte sporite. Suspectã
devine o fotografie-semnal doar atunci când nu are absolut nici o
legãturã cu “marfa” pentru care se face reclamã; atunci poate fi
vorba de semnale secrete destinate unor “fraþi” cu un standard

financiar ridicat (“francmasoneria de afaceri”). Sigur cã aºa ceva meritã practicat
doar în cazul unor posibilitãþi de “investiþii” mai “deosebite”, ca în cazul de faþã
(mâna la ochelari + “privire” precum ºi cuvântul-semnal “recomandare”! -
“Süddeutsche Zeitung”, 12/13.10.1996). - Jos: Atenþie la categoria “victime ale
lojii”! Aranjamentul de faþã (“Die Presse”, 07.10.1996) ne înºtiinþeazã - contrar
interpretãrii noastre a unei alte fotografii (vezi fig. 161!), cã între timp ºi Gadhafi
a trecut de cealaltã parte a frontului! Comparaþi fotografia de aici (“FAZ”,
octombrie 1996) cu cea de dinainte (fig. 161)! Aceasta a fost fãcutã fãrã îndoialã
în acelaºi moment cu aceea, doar cã de la distanþã mai micã ºi dintr-o altã
perspectivã. Dreapta: Ca element în plus, pe lângã gestul semnal cu degetul la
obraz, apare aici caracterizarea (în secret) tendenþioasã de “încãpãþânat”,
desemnând de fapt o persoanã care a îndrãznit sã se punã contra “fraþilor”... motiv
pentru care trebuia eliminatã!

Cea mai bunã recomandare!
Construcþii de locuinþe în poziþii excelente la Eisenach

Dupã o discuþie cu consilierul meu de la SF-Construct             m-
am hotãrât pentru cumpãrarea unui apartament de douã camere
la Eisenach. Consilierul meu de impozite m-a felicitat!

Apart. 1 cam.   31 m2   DM 119.814,-
Apart. 2 cam.   61 m2   DM 251.054,-
Predarea: sfârºitul lui 1996

tel. 089 / 5103 - 0

Jean-Marc CANNEROTTE
Foto: Reuters

Stimabilul înc\p\]ânat
Ca un erou naþional nu aratã în
nici un caz Jean-Marie
Cannerotte. ªi se pare cã bãrbatul
acesta de aproape cincizeci de ani
din oraºul belgian Neufchâteau,
cu cãrare pe mijloc ºi cu ochelarii
sãi foarte mari, nici nu este deloc
interesat în cultivarea unei
imagini de star al mass media.
Totuºi, nu existã în momentul de
faþã vreun alt om între Marea
Nordului ºi Ardeni, care sã se
bucure de mai mult        respect ºi
veneraþie decât judecãtorul de
instrucþie demis la începutul
sãptãmânii acesteia pentru aºa-
zisã pãrtinire în elucidarea cazului
violatorilor belgieni de copii.

Turcul Erbakan în
cãutare de parteneri de
afaceri

Libianul Gadhafi rãmâne
duºman de moarte al
SUA

Sfârºitul unei întrevederi particulare:
premierul ceh Vaclav Klaus (dreapta) dupã
discuþia cu preºedintele Vaclav Havel

Foto: AP

82 de ani are preºedintele FIFA Jodo Haveange. Cu vânzarea
drepturilor de organizare a Campionatului mondial el ºi-a
asigurat ºansa de a fi reales în anul 1998.

50% înlesniri la
costurile de
producþie în caz
de închiriere

SF - CONSTRUCT

Fig. 267. Dreapta sus: Atenþie mare
la strângerile de mânã, în special în
presa localã, în reviste de specialitate
etc., unde în mod obiºnuit nu prea au

ce cãuta fotografii masonice! Chiar ºi pentru presa supraregionalã este
valabil un lucru: Cu cât funcþia celor care-ºi strâng mâinile este mai mare,
dar mai ales: cu cât mai nefireascã, mai “fãcutã” îi apare privitorului
respectiva stângere de mânã, cu atât mai curând are ea caracter de semnal.
În cazul instantaneului nostru de aici nu existã nici un dubiu privitor la
funcþia sa de semnal, cu atât mai mult cu cât cele douã persoane nici mãcar
nu se uitã una la cealaltã; în schimb însã Klaus este foarte interesat sã

plaseze cât mai vizibil policele pe dosul mâinii strânse, în timp ce Havel îi zâmbeºte “ºtiutor” fotografului (“Allgäuer Zeitung”,
4 iunie 1996). Pe de altã parte originea evreiascã a lui Klaus ºi apartenenþa lui Havel la loje, ºi anume în funcþii chiar înalte, sunt
lucruri de-acum bine cunoscute. - Stânga sus: Activiºti iscuºiþi ºi cu putere financiarã din lumea sportului sunt adesea prezentaþi
în calitatea lor de “fraþi” chiar ºi în paginile economice sau de informaþii ale presei (“Süddeutsche Zeitung”, 27/28 iulie 1996).
- Stânga jos: Însã ºi în paginile de sport întâlnim cu destul de mare regularitate mai toate formele portretelor masonice, ºi nu
doar ca aici (“BILD am Sonntag”, 24 noiembrie 1996), din categoria înalþilor funcþionari, ci chiar ºi din rândul sportivilor de
performanþã din toate disciplinele! Gãsim aceleaºi fotografii pocite, cu degete plasate complet nemotivat pe obraz, aceleaºi
arãtãtoare întinse care, pe lângã faptul cã nu spun nimic sunt ºi de-a binelea deranjante, aceleaºi “priviri”, etc, etc, ba chiar ºi
priviri pe deasupra ochelarilor! Sigur cã de aici nu trebuie concluzionat cã toþi sportivii portretizaþi astfel ar fi francmasoni, cãci
cei mai mulþi dintre ei (cel puþin) nici nu prezintã nici un fel de interes direct pentru loje; loja are nevoie de capacitãþi spirituale!
Din fotografiile amintite însã trebuie sã tragem înþelegem cã, din motive de afaceri, sportivul de performanþã este ºi el dirijat ºi
controlat atât pe plan naþional cât ºi internaþional în aceeaºi manierã masonicã, în timp ce funcþionarii mai înalþi ºi cei foarte
înalþi din lumea sportului sunt de fapt efectiv încadraþi în lojile francmasone.

Boss al clubului Universum: Klaus-Peter Kohl
(52), fiu al unui comerciant cu cãrbune, este
ºeful clubului de box Universum. Spre
deosebire de “rivalul” sãu Wilfried Sauerland,
el lucreazã fãrã mari campanii publicitare.
Cu Dariusz Michalczewski, “Tigrul”, Rolf
Rocchigiani, Artur Grogorjan ºi Regina
Halmoch are deja patru campioni mondiali
en titre în clubul sãu.
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Capitolul VIII: POSTURI DATE DE LOJI

Atenþie: ªi în cazul de faþã este vorba doar de o selecþie pe cât de redusã numeric, pe atât de întâmplãtoare!

Fig. 268. ªefi de state ºi de guverne. De la st. la dr.: Sus: Simitis (Grecia); Vranitzky (Austria); Calderon (San Salvador). Rândul 2: Juppé
(Franþa); Castro (Cuba); Lukaºenko (Bielorusia). Rd.3: Clinton (SUA); Gonzales (Spania); Peron (Argentina); Erbakan (Turcia). Jos:
Mandela (Africa de Sus); Ghaddafi (Libia); Elþîn (Rusia); Major (Marea Britanie), Mubarak (Egipt); Klaus (Cehoslovacia).
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Fig.269. Miniºtri federali germani. (De sus în jos):
Coloana 1: Volker Rühe (Apãrare); Angela Merkel
(Mediu); Jürgen Möllemann (fost Economie);
Horst Seehofer (Sãnãtate). - Coloana 2: Christian
Schwarzschilling (fost Poºte); Klaus Kinkel
(Externe); Carl-Dieter Spranger (Ajutor de
dezvoltare); Richard Stücklen (fost Poºte); Klaus
Töpfer (Construcþii). - Coloana 3: Hans-Dietrisch
Genscher (fost Externe); Günter Rexrodt
(Economie); Manfred Kanther (Interne); Wolfgang
Schäuble (cancelariat); Matthias Wissmann
(Transport). - Coloana 4: Norbert Blüm (Muncã
ºi probleme sociale); Jürgen Rüttgers (Educaþie ºi
ºtiinþã); Theo Waigel (Finanþe); Claudia Nolte
(Probleme ale femeilor ºi familiei); Wolfgang Bötsch (Poºte); Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (fostã Justiþie).
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Fig 270. Prim miniºtri ai landurilor / Primari în exerciþiu. De
la st. la dr.: Sus: Björn Engholm (fost în Schleswig-Holstein);
Henning Voscherau (Hamburg); Gerhard Schröder (Saxonia
Inferioarã); Kurt Biedenkopf (Saxonia). Rândul 2: Werner
Münch (fost în Sachsen Anhalt); Bernhard Vogel (Turingia);
Erwin Teufel (Baden-Württemberg); Manfred Stolpe
(Brandenburg); Edmund Stoiber (Bavaria). Rândul 3: Henning
Scherf (Bremen); Klaus von Dohnanyi (fost în Hamburg);
Eberhard Diepgen (Berlin); Kurt Beck (Renania-Palatinat). -
Rândul 4: Johannes Rau (Renania de Nord-Westfalia); Hans
Eichel (Hessen); Hans Koschnik (fost în Bremen); Carl-Ludwig
Wagner (fost în Renania-Palatinat); Oskar Lafontaine (de douã
ori Saar). Jos: Albert Osswald (fost în Hessen); Berndt Seite
(Mecklenburg-Vorpommern); Helmut Kohl (fost în Renania-
Palatinat). Dintre ºefii actuali (decembrie 1996) de guvern al
landurilor germane nu lipseºte aici decât Heide Simonis
(Schleswig-Holstein), de al cãrei statut de “iniþiatã” nu se mai
îndoieºte însã nimeni. Cãci dupã toate aparenþele este imposibil
sã deþii un fotoliu de prim-ministru fãrã “binecuvântarea”
lojii...
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Fig. 271. De pildã Bavaria (politicã). De la stânga la dreapta: Sus: Raimund
Kamm (deputat al Verzilor în Landtag); Barbara Stamm (ministru probleme
sociale); Alfons Zeller (secretar de stat); Günter Beckstein (ministru de in-
terne). - Rândul 2: Herbert Müller (manager al fracþiunii SPD în Landtag);
Peter Gauweiler (preºedinte regional CSU München); Reinhold Bocklet
(ministru al agriculturii); Eduard Oswald (manager CSU în Bundestag). -
Rândul 3: Kurt Haymann (ex-preºedinte al Verzilor); Bernd Kränzle (secretar
de stat la justiþie); Christian Ude (primar general al oraºului München, SPD);
Thomas Goppel (ministru al mediului); Edmund Soiber (prim ministru). -
Rândul 4: Renate Schmidt (preºedintã SPD); Johann Böhm (preºedinte al
Landtagului); Bruno Merk (ex-ministru de interne); Wolfgang Hoderlein
(secretar general SPD); Michel Glos (ºef al grupãrii CSU a landului în
Bundestag) - Rândul 5: Albert Schmid (Vicepreºedinte SPD); Kurt Faltlhauser
(ºef al Cancelariei de stat ºi ministru în Parlamentul European). Jos: Elfriede
Mack (ex-preºedintã a Uniunii femeilor din Bavaria); Hans Zehetmair
(ministru al culturii). Fotografiile provin aproape în totalitate din ediþii ale
lui “Allgäuer Zeitung” ºi ale lui “Süddeutsche Zeitung” din primãvara -
toamna lui 1996.
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Fig. 272. Manageri ºi bancheri. De sus în jos: Stânga: Friedrich Hennemann (fost ºef al minelor Vulkan,
Bremen); Carl Albert (ºef la Fairchild/Dornier); David Herman (ºef al unzinelor Opel); Philip Rosenthal
(fost ºef al Rosenthal-Porzellan AG); Gerd Eickers (ºeful Uniunii Întreprinderilor private de telecomnicaþii
- VTM). - Coloana 2: Hilmar Kopper (fost purtãtor de cuvânt al conducerii lui Deutsche Bank); Wolfgang
Urban (ºef de supermarket); Pieter van der Wal (ºef Grundig); Josef Brauner (ºef la “Sony Deutschland”);
Hans Tietmayer (preºedintele lui Bundesbank). - Coloana 3: Helmut Werner (ºef Mercedes); Igor Landau
(director pentru Europa - 1993 - al gigantului industriei chimice Rhône-Poulenc); Schneider (preºedinte
al Consiliului de conducere la Klöckner-Humboldt-Deutz); Rudolf August Oetker (fost ºef al Grupului
Oetker - Concern de produse alimentare); Alan Greenspan (preºedinte al Bãncii de emisiune a SUA).-
Coloana 4: Charles Perrin (ºeful liderului mondial în pruducþia de baterii alcaline, Duracell); Dieter
Vogel (ºef al Uzinelor Thyssen); Dietmar Kuhnt (ºef al uzinelor Electrice RWE din Renania-Westfalia,
cel mai mare concern energetic privat din Europa); Lothar Meyer (ºef al prezidiului lui Philipp Holzmann
AG, colos al construcþiilor). - Dreapta: Heinz Dürr (preºedintele Consiliului Întreprinderii germane de
cãi ferate -Deutsche Bahn AG); Karl-Josef Baum (împuternicitul general al gigantului în comerþul cu
amãnuntul Metro AG); Dieter Hundt (ºef al intreprinderii de exploatare auto Allgeier ºi noul preºedinte
al Uniunii patronatului german BDI); Hanno C. Fiedler (preºedinte al Consiliului lui Schmalbach-
Lubeca AG -Ratingen); Klaus Murmann (fost preºedinte al BDA).
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Fig. 273. Lideri sindicali. De sus în jos: Coloana din faþã: Walter
Riester (vice-preºedinte al lui IG Metall); Monika Wulf-Mathies
(fostã preºedintã a sindicatului din sectorul lucrãrilor publice ºi
transporturi - ÖTV); Franz Steikühler (fost preºedinte al lui IGM);
Dieter Hooge (preºedinte al NGG). Coloana mijlocie: Herbert Mai
(preºedinte al ÖTV); Gerhard Zambelli (liderul raionului sud-vest al
IGM); încã o datã Monika Wulf-Mathies; Margret Mönig-Raane
(preºedinta organizaþiei sindicale HBV); Dieter Schulte (preºedinte
al Uniunii sindicale germane DGB); Ultima coloanã: Wilfried
Kuckelkorn (preºedinte al comitetului de întreprindere la Uzinele
Ford din Köln); Fritz Schösser (preºedinte al filialei regionale bavareze
a DGB); Erhard Geyer (preºedinte al Uniunii funcþionarilor); Klaus
Zwickel (preºedinte al IGM).
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Fig. 274. Ierarhi ai bisericii pseudo-catolice a Conciliului -
resp ai bisericii “evanghelice”: De sus în jos: Coloana din
stânga: Johann Weber (preºedinte al Conferinþei episcopale
din Austria); Joseph “Cardinal” Ratzinger (prefect al
Congregaþiei creºtine); Joachim “Cardinal” Meisner
(arhiepiscop la Köln); Ioan Paul al II-lea (pseudo-papã).
Centru: Karl Lehmann (preºedintele Conferinþei episcopale
germane); încã o datã Ioan Paul al II-lea; Hermann von
Loewenich (episcopul luteran al Bavariei). - Dreapta: Abbé
Pierre (“preot al sãracilor” din Franþa ºi favorit al mediilor);
Johannes B. Torelló (prelat Opus Dei); Basil “Cardinal” Hume
(Primus al Angliei); Josef Stimpfle (odinioarã episcop al
oraºului Augsburg).
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Fig. 275. Potentaþi ai mediilor. - De la stânga
la dreapta: Sus: Oprah Winfrey (cea mai bine
plãtitã realizatoare de emisiuni TV de
divertisment din lume); Henri Nannen (fost
redactor ºef la revista “Stern”); Gerhard Zeiler
(director general al postului ORF); Peter
Millowitsch (director de teatru din Köln). -
Rândul 2: Fred Kogel (ºef de program la
postul TV Sat. 1); Walter Konrad (ºef la
“3sat”); Karl Blessing (editor de carte). Rândul
3: Emil Bölte (corespondent de presã la Paris);
Peter Greenaway (regizor de film englez); Ted
Turner (vicepreºedinte al lui Time Warner);
Günther Jauch (moderator TV); Thomas
Koschitz (moderator TV). -                     Rândul
4: Friedrich Küppersbusch (moderator TV);
Margarethe Schreinemarkers (moderatoare TV); Rudolf Hirsch (editor de carte, evreu): Roger Wilemsen (moderator TV); Albert Scharf (director
la Berliner Rundschau). - Rândul 5: Claude Chabrol (regizor de film francez); Alfred Biolek (moderator TV); Rupert Murdoch (þar al presei,
de origine evreiascã); Stefan Aust (redactor ºef al revistei “Spiegel” ºi ºef al lui Spiegel-TV). - Jos: Arthur Brauner (producãtor de filme, evreu);
Friedrich Nowottny (fost director al postului german de radio WDR); Frank Elster (TV-showmaster); Hartmut Griesmayr (regizor de televiziune).
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Fig. 276. Oameni de “culturã”, respectiv activiºti pe plan cultural (de la
stânga la dreapta): Prima coloanã: Peter Jonas (director, Teatrul de stat din
München); Claus Peymann (director, Burgtheater Viena); Frank Sinatra
(cântãreþ); Wolfgang Biermann (compozitor); Ernst Jandl (poet); Friederike
Mayröcker (poetã). - Coloana 2: Stefan Heym alias Hel(l)mut Flieg(el) (autor);
Helmut Heißenbüttel (autor); Holk Freytag (director / Wuppertaler Bühnen);
Günter Grass (autor); Götz Friedrich (director general / Opera germanã din
Berlin). - Coloana 3: Seamus Heaney (premiul Nobel pentru literaturã 1995);
Wolfgang Leonhard (autor); Valery Gergiev (dirijor ºi director de teatru la

Petersburg); (st. Gérard Mortier (director al Festivalului de la Salzburg); (dr.) Herbert Achternbusch (autor etc); (st.) Wislawa Szymborska
(premiul Nobel pentru literaturã 1996); (dr.) Peter Radunski (senator pentru culturã / Berlin), - Ultima coloanã: H. M. Enzensberger (autor);
Martin Walser (autor); T. C. Boyle (autor); Stephan Hermlin (autor); Olivero Toscani (specialist în publicitate); Hansgert Hellenkemper
(director / Muzeul romano-germanic Köln).
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POSTFAÞÃ

Unele întrebãri care, probabil, v-au venit în minte, stimaþi cititori, în timpul lecturii acestei cãrþi, au rãmas totuºi
fãrã rãspuns. ªi acest aspect vrem sã-l îndreptãm acum.

Oare francmasonii sau alþi “iniþiaþi”, care urmãresc sã controleze din umbrã planeta, sunt prezentaþi în ziare
numai cu fotografii-semnal? Fireºte cã nu. O inflaþie de fotografii-semnal nu le-ar fi deloc utilã, ba chiar foarte dãunãtoare
pentru Sinagoga satanicã a francmasoneriei mondiale. În cazul “fraþilor” (respectiv “surorilor”), care apar doar în mod
sporadic, poate o datã în presã, se va profita, fãrã îndoialã, de ocazie, pentru confecþionarea unui “portret ocazional”.
Politicienii de vârf ºi alte mãrimi, în schimb, despre care se relateazã aproape zi de zi, apar foarte adesea fãrã semnal,
ºi aceasta mai ales atunci când nu trebuie sã fie transmis un mesaj anume. De aceea, este necesar sã vezi o anumitã
persoanã apãrând un timp mai îndelungat, fãrã nici un fel de semnale, în fotografii de presã, înainte de a putea fi, cât
de cât sigur, cã respectivul nu este un “insider” al francmasonilor.

ªtiind toate acestea, ne putem întreba: oare toþi iniþiaþii de marcã ai francmasonilor sunt fotografiaþi în anumite
ocazii cu semnale ºi mesaje masonice? Nu, aproape toþi. Existã, în mod surprinzãtor, câteva excepþii frapante, iar
aceste excepþii fac, în mod necesar, parte din categoria “poporului ales”. Douã exemple în aceastã direcþie pot cita
dintr-un condei: Michel Friedman ºi Michael Wolfssohn. Ambii apar frecvent în public, ei au fost ºi fotografiaþi de
nenumãrate ori ºi au apãrut, în mod corespunzãtor, de multe ori în presã – ºi, totuºi, eu nu am vãzut nici mãcar o
singurã fotografie-semnal, de indiferent care fel, a vreunuia dintre ei. Wolfssohn apare, adesea,  în calitate de comentator
în “BILD-Zeitung” ºi el este prezentat, de fiecare datã,  într-o fotografie de format mic, mereu alta, de pe care lipseºte
însã orice fel de semnal; nici mãcar nu trage cu ochiul pe deasupra ochelarilor! ªi asta, deºi comentariile sale arareori
pãcãtuiesc prin lipsa unor tendinþe evidente… Michel Friedman a apãrut, de pildã, în cartea de faþã, în compania lui
Ignaz Bubis sau Yasser Arafat dar, de fiecare datã, fãrã vreun gest-semnal. Deºi nu poate exista nici un fel de dubiu în
privinþa anticreºtinismului sãu francmasonic, dupã cum ne-au dovedit-o, cu prisosinþã, repetatele sale revendicãri de
privilegii pentru cei de altã etnie (fireºte, ea este prezentatã ca fiind în folosul “multiculturii”, care este preconizatã de
loji), dar ºi agresiunile sale scandaloase la adresa Crucii lui Iisus Cristos1 (având la bazã, fãrã îndoialã, ura sa talmudicã
împotriva lui Iisus Cristos ºi a creºtinismului). O posibilã concluzie a acestei stãri care este, de fapt, surprinzãtoare, ar
fi aceea cã cei doi, care au fost mai sus numiþi, ocupã o poziþie foarte înaltã în ierarhia lojii, care le-ar permite sã
interzicã categoric presei dirijate sã-i fotografieze cu degetele întinse spontan, ori în timp ce transmit semnale cu
mâna, “priviri” ºi alte gesturi asemenea. O alta, la fel de plauzibilã, ar fi aceea de a se fi interzis presei sã publice
fotografii-semnal ale celor doi, dat fiind cã evreului Friedman, ca membru de frunte al partidului “creºtin” CDU ºi
evreului Wolfssohn, ca “prieten al Germaniei” le revin, de fiecare datã, roluri importante, a cãror credibilitate nu vor
sã o piardã nici mãcar în ochii acelei minoritãþi vigilente, cãreia îi sunt bine cunoscute semnalele francmasonice.

Oare fotografiile-semnal sunt, uneori, publicate ºi spre dezinformare? Pot apãrea câteodatã în ziare ºi ne-
“iniþiaþi” cu fotografii-semnal, pentru a crea doar confuzie? Nu, acest aspect este complet exclus. Dacã ar proceda în
acest mod, loja n-ar face altceva decât sã stârneascã o confuzie totalã în rândurile propriilor ei membri ºi, prin
aceasta, ºi-ar devaloriza propriul ei limbaj secret gestic! Atunci treaba nu ar merita nici datoritã faptului cã, pânã ºi în
cercul extrem de restrâns al observatorilor vigilenþi ai manevrelor iudeo-francmasonice, doar câþiva sunt cei care ºtiu
sã interpreteze corect semnalele fotografice, care sunt transmise, astfel, de francmasoni.

Ne întrebãm oare, dupã apariþia cãrþii de faþã, presa, care este dirijatã de loji, va renunþa la semnalele secrete
foto sau va introduce alte semnale secrete? Cu siguranþã cã nu, deoarece limbajul acesta codificat este deja infiltrat în
întreaga lume ºi, fiindcã cititorii cãrþii acesteia, a cãrei rãspândire se rezumã, în cazul de faþã, doar la spaþiul de limbã
românã, ei (cititorii) vor reprezenta doar o parte minoritarã a populaþiei din România, care pentru francamsoni este
de-a dreptul neglijabilã.

Dacã veþi privi cu multã atenþie în presã ºi la emisiunile TV, dupã lectura acestei cãrþi, veþi constata cã ºi
FRANCMASONII ROMÂNI transmit curent asemenea ordine ºi semnale.

Lucrarea de faþã vã va fi astfel un ghid util care vã ajutã sã le descoperiþi ºi chiar sã le decodificaþi francmasonilor
ordinele secrete. Nu uitaþi cã ªTIINÞA ESTE PUTERE.

1. Vezi cartea Das Kreuz wird siegen! (“Crucea va învinge”) (Durach 1996)
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