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A VERDADE SOBRE A CANETA BIC
"Acredito que sempre que pensamos em "caneta", temos uma imagem projetada em nossa mente, a qual diz
respeito às famosas canetas BIC. Esta marca de canetas, que investe pouquíssimo em propaganda, ﬁxou uma
imagem muito forte diante a tantas outras marcas e modelos.
Certamente responderá que, por esta ser uma caneta barata, simples e de fácil acesso, tornou-se
"convencional" o seu uso no dia-a-dia, desde a escola até a empresa onde trabalha.
Pois bem, a resposta não é assim tão simples! Documentos secretos encontrados no ﬁnal do ano de 2001
indicam um envolvimento direto da NASA com a BIC.
Também foram encontrados documentos oﬁciais da NASA, onde estavam registrados estudos sobre uma
possível invasão de sondas extraterrestres no Planeta Terra. Acredite ou não, estamos sendo vigiados há anos
sem percepção alguma.
De fato conclui-se que as canetas BIC são sem sombra de dúvida sondas extraterrestres que nos inspecionam
diariamente, desde nossa infância até hoje, em casa, na escola, na universidade, nos hospitais, no trabalho, em
tudo.
Certamente você está exposto a uma caneta BIC neste exato momento. Olhe ao seu lado, diﬁcilmente num raio
de 15 metros não haverá uma sonda.
Agora pense comigo: Ao nascer você é registrado com uma caneta, ao entrar para a escola/universidade
também, tudo o que você escreve, desde estudos até cartas de amor é escrito com uma caneta, ou seja, estes
seres que nos observam sabem de absolutamente TUDO sobre TODOS.
O verdadeiro signiﬁcado da marca BIC é: Big Inspekto Center (ou Centro de Grandes Inspeções). No logotipo da
BIC notamos um alien tentando esconder atrás dele seu maior segredo: uma caneta que pode contar toda a
história de todos os tempos (simbolizado pelo traço preto atrás do alien).
Vejamos agora algumas dicas que nos levam a propor esta idéia:
1. As canetas BIC são facilmente encontradas para serem vendidas, porém depois que você já a possui, ela
sempre aparece em diferentes locais e você nunca se questiona se realmente havia deixado onde
encontrou.
1. Mesmo que você compre apenas uma caneta BIC, certamente encontrará várias no local onde a deixar.
Elas se multiplicam rapidamente, sem ser perceptível a nós dotados de uma visão banal para a visão
alienígena.
1. Após poucos meses, a caneta que você havia comprado, simplesmente desaparece. Isso é facilmente
decifrável se pensarmos da seguinte maneira: - tudo necessita de energia para sobreviver (o homem, o
carro, as plantas, sua TV); e ao acabar esta energia, ela precisa ser reposta. Assim, as sondas BIC tem um
período de vida curto, visto que quando se encontram gastas, elas simplesmente se desintegram para
uma possível recarga.

A mensagem que quero deixar é que você tenha muito cuidado ao se deparar com estas canetas-sondas,
principalmente com as sondas mais avançadas, vulgarmente chamadas de BIC 4 Cores, BIC 2 CORES ou mesmo
a tão temida e perigosa BIC VERDE! Esta última jamais deve ser colocada (presa) em cima da orelha, pois além
de enviar dados e informações sobre você para os alienígenas consegue inﬂuenciar de maneira drástica sua
forma de pensar, tornando-o um escravo a serviço alienígena.
Torno a repetir: CUIDADO COM A MANIPULAÇÃO ALIEN!
Já estamos todos envolvidos nisso. Tentar qualquer forma de fuga ou apatia não é aconselhável. Saiba lidar com
elas!
Desta forma acredito que não mais estaremos expostos a uma ideologia alien, e poderemos defender o que
realmente pertence a nós: o Planeta Terra!"
By: http://www.fotolog.net/crossﬁre
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In English
I always believe that that we think about "penxs", we have a projected image in our mind, which says respect to
famous penxses BIC. This mark of penxses, that it invests very little in propaganda, very ﬁxed a strong image
ahead to as much other marks and models. Certainly it will answer that, for this being a cheap, simple penxs
and of easy access, its use in day-by-day became "conventional", since the school until the company where it
works. Then, the reply it is not thus so simple! Found private documents in the end of the year of 2001 indicate
a direct envolvement of NASA with the BIC. Also documents oﬃcial of NASA had been found, where they were
registered studies on a possible invasion of extraterrestrial sounding leads in the Planet Land. It believes or not,
we are being watched has years without perception some. Of fact one concludes that extraterrestrial penxses
BIC are without the shadow of a doubt sounding leads that in inspect them daily, since our infancy until today,
in house, the school, the university, the hospitals, the work, everything. Certainly you are displayed to a penxs
BIC at this accurate moment. He looks at to its side, hardly in a ray of 15 meters will not have a sounding lead.

Now he thinks with me: To the rising you he is registered with a penxs, when entering for the
escola/universidade also, everything what you write, since studies until love letters is written with a penxs, or
either, these beings who in observe them know absolutely of EVERYTHING on ALL. True the meaning of mark
BIC is: Big Inspekto Center (or Center of Great Inspections). In logotipo of the BIC we notice one alien trying to
behind hide of it its bigger secret: a penxs that can count to all the history of all the times (symbolized for the
black trace behind alien). Now let us see some tips that in take them to consider this idea: 1. Penxses BIC easily
are found to be vendidas, however later that you already possess it, it always appears in diﬀerent places and
you never she is questioned if really she had left where she found. 1. Exactly that you it buys only one penxs
BIC, certainly will ﬁnd several in the place where to leave. They are multiplied quickly, without to be perceivable
we endowed with a banal vision for the foreign vision. 1. After few months, the penxs that you had bought,
simply disappear. This is easily decipherable if to think in the following way: - everything needs energy to
survive (the man, the car, plants, its TV); e when ﬁnishing this energy, it needs to be restituted. Thus, sounding
leads BIC have a short period of life, since when they meet you spend, they simply are disintegrated for a
possible recharge. The message that I want to leave is that you it has very well-taken care of to if coming across
with these penxs-sounding leads, mainly with the sounding leads most advanced, vulgarly called BIC 4 Colors,
BIC 2 COLORS or same so feared and dangerous GREEN BIC! This last one never must be placed (imprisoned) in
top of the ear, therefore besides sending given and information on you for the foreigners it obtains to inﬂuence
in drastic way its form to think, becoming it a slave the foreign service. Lathe to repeat: CARE WITH
MANIPULATION ALIEN! Already we are all involved ones in this. To try any form of escape or apathy is not
advisable. It knows to deal with them! Of this form I believe that more we will not be displayed to an ideology
alien, and we will be able to defend what it really belongs we: the Planet Land "
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