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Demonizarea lui Putin

Prolog

Mini interviu

Editorul:  - Domnule general, în calitate de ofițer SPP, ați 
răspuns timp îndelungat de securitatea mai multor persona-
lități ale lumii, însă nu în această calitate l-ați cunoscut pe 
Vladimir Putin. Totuși, știu că ați avut ocazia să relaționați 
cu domnia sa, în limba rusă. Le puteți da cititorilor noștri 
mai multe amănunte despre contextul acestei întâlniri?

Emil Străinu: - În fișa mea de personal scrie că vorbesc 
franceza, engleza și rusa. Fiind ofiţer de radiolocaţie, cu-
noașterea limbii ruse era obligatorie, tehnica militară pe care 
o deserveam fiind exclusiv sovietică. Apoi, ofiţerii de ra-
diolocaţie îi însoţeau pe rachetiștii antiaerieni la tragerile 
de luptă reale din URSS, din poligoanele de la Ashuluk și 
Kapustin Yar. 

Pe Vladimir Putin l-am întâlnit prima dată în perioada 
când era șeful guvernului Federaţiei Ruse, cu ocazia unei 
expoziţii tehnice de la Moscova. Am avut ocazia ca, timp de 
o oră, să fac parte dintr-un grup de specialiști participanţi 
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la acest eveniment tehnico-știinţific care s-a întreţinut, pe 
subiectul expoziţiei, cu Vladimir Putin, la cererea acestuia.

Editorul: - Bănuiesc că nu ne puteți spune despre ce ați 
discutat, însă vă rugăm să ne precizați altceva: ca fost ofiţer 
de informaţii în cadrul Centrului de Informaţii Operative 
al SPP, așadar în calitate de intelligence officer, cum l-aţi per-
ceput pe Vladimir Putin?

Emil Străinu: - Un tip cu constituţie fizică de sportiv, 
foarte mobil, vioi și adaptabil la situaţii de dialog diferite, 
deosebit de inteligent, foarte șiret și persuasiv...

Editorul: - Aţi avut ocazia să discutați și singur cu 
domnia sa?

Emil Străinu: - Da. Aflând că sunt român, mi-a spus că 
este un admirator al lui Dimitrie Cantemir și al lui Ștefan 
Cel Mare. Un prieten din Republica Moldova i-a men-
ționat că sunt ofiţer de radiolocaţie și atunci Putin a zis, 
citez din memorie: „Aveţi o meserie grea, dar foarte fru-
moasă, voi faceţi ca și pe timp de pace, și pe timp de război, 
să fie ordine în spațiul aerian.”

Editorul: - Este adevărat. Când l-aţi mai întâlnit pe Vla-
dimir Putin?

Emil Străinu: - Am avut ocazia să-l mai văd direct cu 
ocazia Summit-ului de la București.

Editorul: - Așadar, în 2008. De atunci l-ați mai văzut în 
mod direct?

Emil Străinu: - Ultima dată l-am văzut la Moscova, în 
2019, cu prilejul unei manifestări știinţifice internaţionale.

Editorul: - Și cum vi s-a părut Putin cu acel prilej?
Emil Străinu: - Am fost foarte șocat... Acela nu era Vla-

dimir Putin!!! 
Editorul: - Cum adică nu era Putin? Cine putea fi?
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Cuvânt-înainte

Actualul Război Ruso-Ucrainean, început „oficial” în dimi-
neața zilei de 24 martie 2022, în care se pare că sunt impli-
cate forțe ce doresc să târască în vâltoarea conflictului 
întreaga Europă, apoi tot Mapamondul, ducând spre al Trei-
lea Război Mondial (WW3), poate avea urmări incalculabile 
pentru întreaga planetă, putând duce, printr-un joc al ambi-
țiilor absurde, până la extincția civilizației umane.

Nu vom aborda în această carte toate consecințele acestei 
confruntări inadmisibile în derulare, ci numai câteva aspecte 
legate de fațetele Războiului din Ucraina și ale personaju-
lui cheie al momentului, Vladimir Putin, precum și de per-
spectivele unui război cosmic, pe fondul escaladării, pe de 
o parte, a conflictului armat de la granițele țării noastre și, 
pe de altă parte, a etapelor prevăzute de Elita lumii pentru 
instaurarea Marii Resetări și a impunerii unei Noi Ordini 
Mondiale. 

Așa cum aminteam și în precedentul volum al colec-
ției, după scenariul pandemic, scenariul de război, scenariul 
resetării climatice planetare, se pare că urmează și scena-
riul invaziei extraterestre, mascat foarte bine în The Blue 
Beam Project/Proiectul Raza Albastră sau falsa debarcare a 
extratereștrilor venind cu OZN-uri la scară globală, cuplat, 
la nevoie, și cu scenariul „revenirii” Mântuitorului Mesia, 
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a lui Mahommed, Buddha, Quetzalcoatl, Krishna, Kali, 
Shiva  etc., conform făgăduinței „reîntoarcerii” profetului 
fiecărei religii, trâmbițată de ufolatri și de sectele OZN-istice 
și milenariste.

Privind în urmă, partea definitorie și malefică a evoluției 
civilizației noastre este aspectul conflictual, ce poate fi iden-
tificat din cele mai vechi timpuri, încă de la apariția noas-
tră ca specie pe Pământ. Dar dacă până de curând măcar 
Cosmosul fusese scutit de violență, în ultimele luni, treptat, 
discordia s-a extins și în Spațiu.

Până la ieșirea pe ușa din dos a lui Donald Trump și insta-
urarea la Casa Albă – prin fraudă electorală – a lui Joseph 
Biden, lucrurile erau clare în ceea ce privește explorarea prin 
programe spațiale imediate a Spațiului cosmic din Sistemul 
nostru Solar. 

Astfel, după ce SUA și Federația Rusă și-au înființat 
Forțele Militare Spațiale, ambele state își propuseseră să 
ajungă pe Selena până în 2024, fiind urmate îndeaproape 
de Republica Populară Chineză, „challenger-ul” celor două 
mari puteri cosmice care s-au întrecut de la începutul Erei 
Spațiale și care a intrat în cursa pentru recucerirea (oare?!) 
Lunii de către om. (Pe orbita circumterestră evoluează în 
prezent Stația Spațială Internațională – SSI –, cu echipaj 
internațional, și Stația Spațială Chineză, în regim automat.)

Deși inițial NASA anunțase că următorul zbor spre 
Lună va avea loc în anul 2024, a amânat data următoarei 
aselenizări undeva în 2028. Președintele de atunci al SUA, 
Donald Trump, a insistat să se mențină anul 2024 pentru 
întoarcerea țării sale pe Lună, însă după plecarea lui de la 
Casa Albă s-a vorbit din ce în ce mai puțin despre acest 
program spațial. 

Pe fondul celor mai recente evenimente internaționale, 
se pare că nici nu va mai exista cooperare spațială ruso-ame-
ricană... 
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În prezent, conflictul ruso-ucrainean pare să fi învăluit și 
Cosmosul, nu numai întregul Mapamond. Vorbim despre 
multiple implicații – de la insinuarea abandonării astrona-
utului american Mark Vande Hei pe orbită, la amenințarea 
doborârii sateliților Starlink din proiectul lui Elon Musk 
SpaceX – ce par să pună capăt unei colaborări spațiale pe 
care nici măcar Războiul Rece nu a reușit să o zdruncine 
atât de tare. 

Mai exact, misiunea comună spațială a Federației Ruse 
și a Statelor Unite, prezentă pe orbită de 24 de ani în Staţia 
Spațială Internaţională, a fost și ea umbrită recent de tensi-
unile create în jurul invaziei Rusiei în Ucraina. 

Astfel, în fața sancțiunilor impuse pe plan internațio-
nal Federației Ruse din cauza războiului, Dmitri Rogozin, 
directorul Roscosmos – agenția spațială rusă –, a amenințat 
cu abandonarea astronautului american Mark Vande Hei pe 
orbită și renunțarea la programele spațiale comune cu SUA, 
inclusiv cel al Staţiei Spațiale Internaţionale. 

După avalanșa de sancțiuni impuse de SUA, Rogozin 
lăsase să se înțeleagă că, la data stabilită, 30 martie 2022, îi va 
aduce pe Terra numai pe cosmonauții ruși Anton Șkaplerov 
și Piotr Dubrov, nu și pe astronautul NASA Vande Hei. 
Ținând cont de faptul că majoritatea expedițiilor spre/din-
spre Cosmos sunt efectuate de ruși, amenințarea disimulată 
într-un filmuleț ce a făcut înconjurul planetei părea serioasă. 

Din fericire, la 30 martie, toți s-au întors pe Pământ, după 
o ședere în spațiu de 355 de zile (Vande Hei și Dubrov) și 
176 de zile Șkaplerov, ca membri ai Expedițiilor 64-66 la 
bordul Stației Spațiale Internaționale. 

În paralel, pe fondul solicitării Ucrainei de a avea acces 
la sateliții SpaceX pentru servicii de Internet, ca urmare a 
distrugerii infrastructurii ucrainene în primele zile ale inva-
ziei ruse, Elon Musk le-a aprobat accesul și, mai mult, le-a 
suplimentat numărul de sateliți care să îi deservească. 
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Dar pe 16 aprilie 2022, Dmitri Medvedev a amenințat că 
Rusia este pregătită să-i doboare sateliţii lui Musk (și astfel 
să înceapă efectiv un război spaţial) din cauză că ei ar fi fost 
utilizați pentru a distruge crucișătorul Moskva, nava amiral 
a flotei ruse din Marea Neagră. 

În afara acestor amenințări de război – din nefericire – 
real, mai există în derulare și programe spațiale de invazie 
cosmică sub acoperire, cum este Proiectul Raza Albastră. În 
sprijinul faptului că acest proiect este pregătit pentru apli-
care la scară planetară, aspect despre care am mai vorbit și 
în alte cărți ale colecției „The Alien Hunter Group”, vine și 
declarația lui John DeSouza, fost agent special al FBI, care 
a făcut câteva afirmații surprinzătoare pe care le prezentăm 
în continuare. 

Astfel, de ceva vreme, au existat speculații că Elita plă-
nuiește să organizeze o invazie extraterestră cu steag fals.

Operațiunile cu steag fals sunt acțiuni sub acoperire, conce-
pute pentru a induce în eroare inamicul, în așa fel încât acti-
vitățile să pară că ar fi fost executate de alte entități decât 
cele reale. Denumirea „cu steag fals” a fost preluată din 
vechea strategie militară utilizată de navele de război care 
arborau pavilionul unei alte țări în locul celui propriu. Dacă 
în vechime operațiunile cu steag fals au vizat doar luptele 
navale, conform unor teorii ale conspirației, în secolul XX 
aceste acțiuni secrete nu s-au limitat doar la cazuri de răz-
boi, ci au fost utilizate și pe timp de pace. 

Plecând de la ipoteza Proiectului Raza Albastră, mulți 
teoreticieni ai conspirației sunt de părere că, în curând, Elita 
va manipula Pământul și civilizația umană printr-un eve-
niment major planificat. Există mai multe scenarii posibile, 
dar unul dintre cele mai discutate este cel al unei invazii 
extraterestre sub steag fals.

Mulți consideră că acest eveniment, cu care vor insta-
ura Noua Ordine Mondială, a început deja, dar lipsește acel 
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ultim pas pentru a controla întreaga populație, lucru, se pare, 
confirmat de fostul agent FBI DeSouza.

În timpul unui interviu acordat lui Michael Salla, fon-
datorul exopoliticii, DeSouza a făcut niște afirmații șocante, 
dintre care cea mai uluitoare a fost despre vechea Arcă Spați-
ală, care află în Ucraina și pe care Rusia vrea să o recupereze.

O altă afirmație surprinzătoare a fostului agent FBI se 
referă la frecvența aparițiilor OZN: acesta este sigur că, de 
acum înainte, UAP-urile  – noua denumire a OZN-urilor 
în SUA –, vor fi văzute din ce în ce mai des. (UAP provine 
de la Unidentified Aerial Phenomena, Fenomene Aeriene 
Neidentificate.)

DeSouza spune că va exista chiar și o luptă împotriva 
aeronavelor pământenilor, după care extratereștrii își vor 
manifesta ostilitatea împotriva populației: 

„Poate că nu vor ucide încă oameni, dar vor face lucruri 
pentru a dezactiva aeronavele terestre, pentru că vom avea 
parte de o confruntare fizică reală. Fiindcă în acest moment 
au nevoie să crească din ce în ce mai mult frica în populație.
(...) Fac apel să le arătăm oamenilor că au ceea ce le trebuie 
pentru a merge mai departe și a evolua. Prima și cea mai 
mare minciună (despre Lună, care este o structură cosmică arti-
ficială – n. n.) a fost dezmințită. Acum trebuie să ne trezim 
propriile capacități supranaturale. Apoi, aceste abilități tre-
buie legate de credință. Credința și abilitățile supranaturale 
vor determina în acel moment totul în viață și nu numai.”

Vorbind despre Proiectul Blue Beam, DeSouza a afirmat 
că acesta este legat de NASA și de ONU. De asemenea, el 
a mai făcut dezvăluiri și despre Men in Black, nave-mamă 
extraterestre, portaluri temporale și despre faptul că Luna 
este o structură artificială. Agentul a vorbit și despre micro-
ciparea oamenilor, mijloc prin care Elita își va exercita 
controlul asupra populației. În acel moment va izbucni hao-
sul, populația va deveni docilă și va accepta Noua Ordine 
Mondială.
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