


” FEI-S-BUC ”
QUI PRODEST ?!

                Investitori strategici membri ai diferitelor organizații cu caracter global, guverne, ser-
vicii secrete, acționari care preferă să-și păstreze anonimatul în spatele societăților precum Fa-
cebook, PayPal, LinkedIn, etc.
                S-a ajuns deja la un miliard de utilizatori care-și publică propria intimitate, numele 
prietenilor, imagini ale acestora, ce le place să facă, gânduri și proiecte de viitor, părerile proprii 
despre ceilalți, opiniile personale despre aspectele diverse ale situațiilor presante actuale, loc de 
întâlnire și mijloc de ”coeziune” pentru toți.Este vorba de o șeptime din populația actuală a glo- 
bului terestru. Facebook deține cea mai mare arhivă de date personale din toate timpurile (cu 
imaginile de rigoare), utilizatorii furnizând toate datele în mod spontan! O primă problemă apare 
la publicarea pe propriul cont de Facebook a fotografiilor în care apar alte persoane, mai ales 
dacă nu li s-a cerut consimțământul.O altă problemă ține de faptul că, atâta timp cât societăți 
precum Facebook sau Google vor folosi informațiile private exclusiv pentru crearea de spoturi 
publicitare ”țintă”, pentru mulți utilizatori ar putea fi un ”preț” acceptabil.
                Dar ce s-ar putea întâmpla dacă respectivele date nu ar fi folosite doar pentru publici-
tate? Care ar putea fi urmările folosirii bazei de date a Facebook, a Google pentru alte scopuri? 
Să spunem că respectivele baze de date ar fi folosite de către entități statale (sau chiar supra-sta-
tale) sau de către autorități.Persoanele – utilizatori ar mai furniza, în mod spontan și fără să fie 
obligați, serviciilor secrete propriile date personale (inclusiv ale anturajului de prieteni) așa cum 
o fac în cazul Facebook, respectiv al oricărui alt serviciu de ”socializare”? Poate că nu, dar în 
realitate lucrurile se întâmplă în acest fel!

 În imaginea alăturată, o aplicație care rulează în para-
 lel cu browser-ul pentru internet ne poate furniza in-
 formații despre cine este interesat de ”obiceiurile”
 noastre de navigație!
                 În aprilie 2006, pe când încă nu împlinise
 doi ani, Facebook a primit un ”spor” de capital de 
 circa 27 de milioane de dolari.Printre cei care au con-
 tribuit la această sumă se află și societatea de inves-
 tiții Greylock Partners care, în prezent, face parte din
 cei care dețin acțiuni la Facebook. Conform priv-
 co.com, octombrie 2012, acționariatul de la Face-
 book era următorul: 28,2% - Mark Zuckerberg; 25%
 - angajați ai Facebook; 11,4% - Accel Partners; 7,6%
 - Dustin Moskowitz; 5% - Digital Sky Technologies;
 5% - Eduard Saverin; 4% - Sean N. Parker; 2,8% - 
 Goldman Sachs; 2,5% - Peter Thiel; 1,5% - Greylock
 Partners; 6,5% - alții.Pe lângă Facebook, cei de la 
 Greylock Partners au contribuit, din punct de vedere 

financiar, și la dezvoltarea LinkedIn, Instagram, DropBox.
                Greylock Partners este o societate de investiții specializată în seed / start up, early
venture, mid-venture, late venture, growth, follow-on și late stage investment, cu precădere, în
domeniile: tehnologie software și aplicații ale acestora, biotehnologie, comunicații, semiconduc-
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tori (inclusiv pentru aplicații speciale), divertisment, jocuri (inclusiv cele on-line), multimedia, 
mediu social, comunicații GSM, internet, sănătate, tehnologie IT (baze de date, rețele, securitate 
și stocare de date).Pentru investiții sunt avute în vedere, în principal, companii din Statele Unite, 
Canada, India, China, Europa și Israel.Societatea (http://greylock.com ) a fost înființată în 1965, 
are sediul în Sand Hill Road – Menlo Park, California și are ”secții – reprezentanțe” în Cambri-
dge (Massachusetts), Bangalore (India), Beijing (China), Herzliya Pituach (Israel).În prezent 
(martie 2013), ”chairman emeritus” la Greylock Partners este Henry F. McCance (68 de ani) ca-
re s-a alăturat acestei societăți în 1969.Înainte de Greylock Partners a lucrat timp de doi ani în 
biroul Secretarului Apărării (Ministrul Apărării) al Statelor Unite. McCance este prezent în mul-
te consilii de administrație: Shiva Corporation, Greylock XI LP, Praecis Pharmaceuticals Inc,
Peritus Software Services, Cabot Corporation, Enliven Inc, Esplanade Capital, Cue Ball Ven-
ture Strategies, Ocean Energy Institute fiind și administrator în cadrul The Yale School of Mana-
gement.Printre colaboratorii la ultima societate se află: Indra K. Nooyi (Pepsico Inc), participan-
tă a reuniunilor ”Grupului Bilderberg”; Wilbur L Ross (Compagnie Européenne de Wagons
S.à.r.l.) dar și președinte al comitetului de investiții de la Rothschild NorthAmerica Inc; John 
Lawson Thornton (Laura Ashley Holdings Plc, societatea patronatoare a Standard & Poor's); 
William H. Donaldson (NYSE Euronext Inc), respectiv Tito Vidaurri (Deutsche Bank AG).Tre-
buie menționat că la Cue Ball Venture Strategies (respectiv The Cue Ball Group LLC) este co-
laboratorul lui Alan G. Hassenfeld (HasbroToys & Games Holdings SL).

                În calitate de ”partner”, în conducerea Greylock Partners se află și David N. Strohm. 
Specializat în investments in enterprise infrastructure and enterprise software sectors, 64 de ani, 
s-a alăturat acestei societăți în 1980 și este prezent în consiliile de administrație ale câtorva so-
cietăți importante: Cygnus Solutions Inc, PolicyOne Inc, Mobile Automation Inc, S Wind-Up
Corp, Wily Technology Inc, Decru Inc, AccelChip Inc, Edge Dynamics Inc, Tabula Inc, Open
DNS Inc, Progress Financial Corporation, Lontra Inc, Cuil Inc, RichRelevance Inc, BountyJobs
Inc, MDL Information Systems Inc, Internet Security Systems Inc, DoubleClick Inc, CoWare Inc,
Legato Systems Inc, CBS Switchboard, AtHoc Inc, SuccessFactors Inc, EMC Corporation, WM
ware, Data Domain Inc, Matrixx Software Inc, SoftLayer Technologies Inc.La reuniunile consi-
liului de conducere de la EMC Corporation se întâlnește cu Paul L. Sagan (Akamai Technolo-
gies Inc).”Temă pentru acasă” - dacă încercați să navigați pe net și parcă ”nu vă mișcați din loc”, 
verificați și eventuala ”atitudine” (după cum apare în imaginea de mai sus) a celor de la Akamay
Technologies Inc căci s-ar putea să nu le placă ”apucăturile” inter-nauților!!! La Edge Dynamics
Inc, Strohm îl are ca partener de discuții pe Russell Harris (de la Echelon Corporation) iar la 
Progress Financial Corporation colaborează cu Lars Dalgaard (de la SAP AG).Prin SAP AG se 
realizează o a doua conexiune cu mediul de afaceri (respectiv anturajul) omului de afaceri Ion 
Țiriac.O primă conexiune se poate realiza prin Wilbur L Ross, John L. Thornton și Tito Vidaurri.
                Unul dintre colaboratorii cei mai importanți ai Greylock Partners este Howard E. Cox, 
69 de ani.Și-a desăvârșit studiile la Universitatea Princeton, la Harvard School, respectiv School 
of Law – din cadrul Universității Columbia.Și-a început cariera în 1968 în cadrul US Office of
the Secretary of Defense – System Analysis.În 1971 a devenit ”partener – consilier” al Greylock 
Partners iar în 1974 a devenit director al Stryker Corporation.Cox a fost director al American
Medical Systems Holdings Inc.Este administrator la Dana-Farber Cancer Institute.Este director 
la: Munich Re Stop Lossing, Business Executive for National Security; la Forum of Young Glo-

2

http://greylock.com/


 bal Leaders, Brookings Institution, The Population Council.Cox es-
 te membru al echipei de administrație de la In-Q-Tel (de reținut !!!).
 Este director la Appex, Centene Corp, CheckFree Corporation, Com
 Benefits Corp, Execucom Systems Corporation, ISSCO Corporati-
 on, Managed Comp Inc, Service Master Diversified Health Services
 Inc, GetConnected Inc, SHARE Development, GE Medical Systems
 Lunar, Rehab Systems Company, BMR Financial Group Inc, United
 Publishers Corporation, MessageVine Inc, Tandem Health Care of
 Florida LLC, HPR Inc, Amisys Synertech Inc, ADP TotalSource
 Group Inc, EXL Landa; este președinte al National Venture Capital 
 Association și administrator al Fidelity Rutland Square Trust II, 
 Small-Mid Cap Fund.        Imafinea alăturată prezintă alte ”entități” 
 interesate de ”tabieturile” de navigație.De remarcat prezența celor 

de la DoubleClick, Taboola (cred că este echivalentă cu Tabula Inc de mai înainte), Google.
                Dintre colaboratorii (foarte mulți și foarte importanți) ai lui Cox, se pot enumera:
 - la Stryker Corporation – Srikant Madhav Datar (Novartis AG); Allan G. Golston (Bill & Me-
llinda Gates Foundation);
 - la The Population Council – Mark A. Walker (Lazard Ltd); Victor Halberstadt (Goldman Sa-
chs Group Inc); 

 - la Business Executives for Natio-
 nal Security – Paul G. Stern (Rock-
 well Automation Inc); John P. Mor-
 gridge (Cisco Systems Inc); James V.
 Kimsey (Time Warnes Inc); John C.
 Whitehead (Committee Encouraging
 Corporate Philantropy); Michael V.
 Hayden (The Chertoff Group LLC)
 dar și Henry Kissinger, respectiv Ro-
 bert Rubin.
                 Business Executives for
 National Security (http://bens.org ) 

este o organizație non-profit care facilitează afacerile, respectiv acordă consultanță în materie de 
securitate națională, oferind și servicii de securitate cibernetică, finanțe, consultanță pentru ac-
țiunea în timp de dezastre.Societatea a fost înființată în 1982, are sediul la Washington și birouri 
adiționale în Kansas City, Atlanta, New York, Duncanville (Texas) și California.Montgomery C. 
Meigs (CEO și președinte al BENS) a fost, timp de un an, comandant al SFOR – NATO în Bos-
nia.
                The Population Council (http://popcouncil.org ) a fost înființată în 1952 și are sediul 
la New York.Este o organizație non-profit cu activități în domeniile biomedical, științe sociale, 
sănătate publică, oferind asistență guvernelor, organizațiilor din societatea civilă privitor la stu-
diile demografice, cercetare, asistență tehnică, cercetare biomedicală de bază în psihologia re- 
producerii și HIV.Societatea asigură consultanță în probleme referitoare la sarcini nedorite, mor-
talitate maternă, mutilări genitale feminine, HIV, violență cu caracter sexual (inclusiv asupra 
trans-sexualilor), creșterea rapidă a populației, stres provocat de modificările climatice, servicii 
integrate de sănătate, asistență maternală pentru nou-născuți (ce înduioșător !!!), asistență pentru 
perioada de tranziție adolescent-adult (The Population Council oferă ”asistență” și celor de la 
NAMBLA – North American Men-Boys Love Association ????????).
                Stryker Corporation (http://www.strykercorp.com ) acționează în domeniul tehnolo-
giei medicale: implanturi și chirurgie traumatologică, echipament medical pentru endoscopii și 
analize medicale, echipamente pentru analize specifice, diverse, prin trei secțiuni de bază: 
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 1 – reconstructive;
 2 – MedSurg;
 3 – Neurotechnology and Spin.
                Cu ceva rânduri mai înainte s-a făcut referire la prezența lui Howard E. Cox ca mem-
bru al echipei de administrație de la In-Q-Tel.Și iată și ”conexiunea” Facebook – CIA. In-Q-Tel
este o societate (non-profit) de investiții în domeniile high-tech în contul CIA.Având la început 
numele de Peleus, In-Q-Tel are rolul de a identifica, respectiv de a investi în societățile specia-
lizate care servesc ”interesele de securitate națională” ale SUA.Asociată inițial cu Central Inte-
lligence Agency Directorate of Science and Technology, In-Q-Tel colaborează în prezent cu o 
multitudine de societăți care dezvoltă tehnologii pentru CIA, DIA, NGA și comunitatea servi-
ciilor de informații.Societatea este axată pe trei domenii: software, infrastructură și materiale – 
tehnologii științifice (http://www.iqt.org ).George Tenet (fostul director al CIA), spunea: «We
(the CIA) decided to use our limited dollars to leverage technology developed elsewhere. In
1999 we chartered ... In-Q-Tel.While we pays the bills, In-Q-Tel is independent of CIA.CIA
identifies pressing problems and In-Q-Tel provides the technology to adress them.In-Q-Tel
alliance has put the agency at the leading edge of technology. ... This ... collaboration ... ena-
bled CIA to take advantage of the technology that Las Vegas uses to identify corrupt card pla-
yers and apply it to link analysis for terrorists (cf. the parallel data-mining effort by the Socom - 
DIA operations ”Abble Danger”) and to adapt the technology that on line booksellers use to
convert it to scour millions of pages of documents looking for unexpected results » (George Te-
net, în At the Center of the Storm – My Years at the CIA, Harper Press, pag 26).La 25 noiembrie 
2005, In-Q-Tel a vândut 5636 de acțiuni ale Google Inc (pentru mai mult de 2,2 milioane de do-
lari).Respectivul stoc de acțiuni a apărut ca urmare a achiziționării de către Google Inc a Key-
hole Inc, o societate care a dezvoltat cartarea satelitară în contul CIA printr-un software cunos-
cut în prezent cu numele de ... Google Earth.În calitate de corporație înregistrată în Virginia, In-
-Q-Tel este independentă din punct de vedere legal de CIA sau de orice altă agenție guverna-
mentală.Marea majoritate a companiilor aflate în colaborare cu In-Q-Tel sunt secrete.Din cele 
susținute de către The Washington Post (informațiile trebuie tratate cu rezervă ținând cont de im-
plicarea celor de la acest ziar în reuniunile ”Grupului Bilderberg”, respectiv în conducerea de la
Facebook Inc), « în mod virtual, orice om de afaceri, cercetător sau inventator care se ocupă cu
analiza datelor (sau orice alt domeniu de avangardă), a fost căutat telefonic sau ”googled” de
către staff-ul de ”technology watvhers”».Societățile vizate de In-Q-Tel acționează cam în toate 
domeniile:
  - software – Huddle (cloud software); Destineer (games, FPS training simulation); Spotfire (vi-
sualisation and data analytics); Palantir Technologies (data integration, search and discovery, 
knowledge and management, secure collaboration); Connectify (Wi-Fi and VPN); Novo Dyna-
mics (arabic character recognition); CallMiner (phone speech analytics software); AzTE Prism 
(handwriting recognition); A4Vision (3D facial imaging); Recorded Future (web intelligence and 
predictive analytics); Basis Technology (translation software); 
  - biotehnologie – Boreal Genomics (DNA fingerprints); OpGen (microbial genome analysis); 
Infobionics (biotech cellular database); LatroQuest (detect biological and chemical agents);
MedShape (orthopedic devices from shape memory materials);
  - electricitate – Electro Energy (nickel-metal hybride batteries for satellites and aircrafts); Sky
Built Power (solar, wind, fuel cells, telecommunications, Mobile Power Station – MPS – from 
3,5 kW to 150 kW); 
  - electronică – Nanosys (nanotech components); Perceptive Pixel (multi-touch display);
LensVector (optical auto-focus); Vsee (video conferencing); 
  - hardware – SpotterRF (micro surveillance radar); Etherstack (radios); Paratek Microwave 
(smart scanning antennas); 
  - network – Dust Networks (low power wireless networking systems); Ember Corporation 

4

http://www.iqt.org/


(ZigBee wireless semiconductor); Thetus (software for remote sensing instruments);
  - data centers – Cleversafe (data storage and massive digital archives); Cloudera (data storage 
and analysys).
                CIA și celelalte agenții din comunitatea societăților de informații au un interes deose-
bit pentru datele utilizatorilor de Facebook și acest lucru este de la sine înțeles: supravegherea 
rețelelor de socializare are o importanță din ce în ce mai mare pentru guverne când este vorba
de supravegherea mișcărilor politice în curs de apariție.Cu alte cuvinte, guvernele lumii nu in-
tenționează să se lase surprinse de vreo ”mișcare” (națională, ideologică, politică, etc) suspectă. 
Pentru a reuși să prevadă și să controleze o mulțime de situații, respectiv pentru a analiza marea 
cantitate de date, CIA a efectuat o investiție strategică.Palantir Technologies (despre care vom 
discuta puțin mai încolo), o altă societate finanțată de către In-Q-Tel, a creat un astfel de softwa-
re.În cadrul unui spot publicitar care simulează o tragedie alimentară, programul analizează și 
acordă importanța cuvenită unei cantități enorme de date: liste de distribuție, facturi, liste cu 
clienți, informații despre cărțile de credit și conturi bancare, fișe de analize medicale, etc.Prin 
analiza și interpretarea concluziilor se limitează daunele provocate de respectivul eveniment ali-
mentar.Trecerea de la planul ”alimentar” la cel ”social” este foarte ușor de făcut.

                 Keyhole Inc (o denumire mai mult 
 decât sugestivă – gaura cheii) a fost înființată 
 în 2001 fiind o companie de avangardă axată
 pe dezvoltarea aplicațiilor de vizualizare geo-
 spațială.În 2004, societatea a fost cumpărată de
 către Google Inc.Lansată cu destul de mult timp
 în urmă ca o ”fragmentare” - spin-off – a 
 Intrinsic Graphics, societatea Keyhole Inc a
 primit (la început) fonduri de la Sony (și alții); 
 pe parcurs s-au adăugat Nvidia, respectiv CIA
 (via In-Q-Tel).Aplicația dezvoltată de către 
 Keyhole Inc – Earth Viewer – a fost preluată 

(cu succes) de Google Inc, în 2005, devenind cunoscută cu numele de Google Earth.Aspecte ale 
tehnologiei de bază se regăsesc utilizate în Google Maps, Google Mobile, Keyhole Markup Lan-
guage.De Keyhole Inc se leagă și KH Reconnaissance Satellites, un sistem militar de recunoaș-
tere de tip ”eye-in-the-sky” (vechi de circa 30 de ani) folosit între 1976 și 1990 de către sateliții 
militari fabricați de Lockheed, ”KH – 11 Kennan”, redenumiți, mai târziu, ”Crystal”.Keyhole
Inc dezvoltă aplicații pentru o gamă largă de sectoare, de la real estate (imobiliare), media, pla-
nificare urbană, până la apărare, homeland security și intelligence.La momentul achiziționării 
de către Google Inc, clienți ai societății au fost US Army CECOM, United States Department of
Defense, respectiv National Imagery and Mapping Agency.
                John Hanke (în imaginea de mai sus, CEO la Keyhole Inc înainte de fuziunea cu Goo-
gle Inc) a lucrat în domeniul ”foreign affairs” în Washington, Myanmar și Indonezia.După fu-
ziune, Hanke a devenit director în cadrul Google Earth și Google Maps.Brian McClendon (care 
a primit ”patentul” - recunoașterea dreptului de autor – pentru Keyhole Markup Language) a de-
venit vice-președinte al secției ”engineering” din cadrul Google Inc.”KML” este o derivație a 
”XML” desemnată să faciliteze vizualizarea grafică cu ajutorul rețelei internetului în domeniul 
hărților bidimensionale dar, mai ales, tridimensionale.”KML” dă posibilitatea aflării latitudinii și 
longitudinii – așa-numita geolocalizare – a altitudinii, pentru imagini, locuri de interes, obiecti- 
ve turistice, evenimente, utilizatori, etc.
                Multe persoane ar putea răsufla ”ușurate” nefiind nici adeptele rețelelor de ”socializa-
re” și nici ale ”binefacerilor” oferite de Google Inc.”Browser”-ele (programele folosite pentru 
navigația pe internet) au incluse – prin ”rutine” de program din proprietatea Google Inc – fun-
cția de ”geolocalizare”.Trecem peste Internet Explorer (cu toate ”bolile”) conceput de Micro-
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  soft, peste Safari și peste Chrome (al
 Google Inc) și ne vom opri la două
 ”răsfoitoare” destul de utilizate: Opera 
 și Firefox (dezvoltat de către Mozilla
 Corp).Pentru utilizatorii browser-ului
 Opera propunem un test: închideți
 orice legătură cu internetul, deschideți 
 programul și în ”zona de căutare” (aco-
 lo unde scrieți ceea ce doriți să vedeți),

tastați about:config .În partea dreaptă, în funcție de limba de utilizare, se află opțiunea ”Arată 
tot”.Selectați respectiva opțiune și ”delectați-vă” cu ceea ce veți vedea.Cu răbdare veți găsi și 
ceea ce prezintă imaginea de mai sus.Pentru ”Location Provider URL”, adresa completă este
https://maps.googleapis.com/maps/api/browserlocation/json .

                Pentru cei care utilizează Firefox, procedați la fel ca în cazul Opera.Pe ”bara de căuta-
re” tastați aceeași comandă, about:config .Va apare un scurt mesaj care vă avertizează despre 
posibilitatea pierderii garanției; alegeți Voi fi atent, promit și folosind cursorul din partea dreaptă 
a ecranului dați o privire la toate setările programului.
                Un alt ”partner” al Greylock Partners este și Reid Hoffman.Născut în august 1967 în 
Stanford, California, este un om de afaceri american.Este fondatorul LinkedIn.După terminarea
facultății, având în minte faptul că I wanted more impact, în 1994 s-a alăturat celor de la Apple 
Computers unde a pus bazele eWorld, o primă încercare de creare a unei rețele de socializare (în 
1996, eWorld a fost achiziționată de către AOL).Mai târziu în timp, Hoffman a lucrat pentru Fu-
jitsu și în 1997 a devenit co-fondator al propriei companii, SocialNET.com, axându-se pe on li-
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 ne dating and matching up people with
 similar interests ...În cadrul Reid Hoff-
 man Revealed: Bloomberg Gamechan-
 gers (Bloomberg Television, 15 decem-
 brie 2012), Peter A.Thiel, declara:
 Social.NET.com a fost o idee înaintea
 timpului.A fost o rețea de socializare
 înainte ca acesta (rețeaua) să devină un 
trend.În ianuarie 2000, Hoffman (în ima-
 ginea alăturată) se retrage din cadrul
 SocialNET.com devenind COO cu ”nor-
 mă întreagă” la PayPal (al cărei fonda-

tor este ”lăudătorul” Peter A.Thiel).În mai 2003, în colaborare cu alți doi apropiați, Hoffman a 
lansat LinkedIn, una din primele rețele de socializare adresate lumii afacerilor.Peter A.Thiel și 
Keith Rabois, colegi cu Hoffman la PayPal, au devenit investitori la LinkedIn.În noiembrie 
2012, LinkedIn avea mai mult de 187 de milioane de utilizatori înregistrați, din mai mult de 200 
țări (zone), iar Forbes (decembrie 2012) anunța că «LinkedIn is, far and away, the most advan-
tageous social networking tool available to job seekers and business professionals today».În 
2010, Hoffman s-a alăturat componenței Greylock Partners ocupându-se de consumer and ser-
vices, enterprise software, consumer internet, mobile, enterprise 2.0, social gaming, on line 
market places, payments and social networks (Endeavor's board of director: Reid Hoffman, En-
deavor Global).
                Din cele susținute de David Kirkpatrick în cartea The Facebook Effect, prima întâlni-
re dintre Thiel și Zuckerberg (soldată cu investiții din partea lui Thiel) a fost facilitată de Hoff-
man.Apropiat de administrația societății Zynga, Hoffman și Mark Pinkus (CEO la Zynga) dețin 

 împreună Six Degrees Patent.Portofoliul de investiții
 (”apariții”, ”tentații”) către care s-a orientat atenția lui
 Hoffman, include: Wikia, Permuto, SixApart, thesistyone, 
 Tagged, IronPort, Flickr, Digg, Ping.fm, Nanosolar, Ca-
 re.com, Knewton, Kongregate, Last.fm, Technetto,
 OneKingsLane, Wrapp, Edmodo, Vendio și shopkick.Hoff-
 man este o prezență constantă la Forumurile Economice
 de la Davos (în imaginea alăturată este prezent la reuni-

unea din 27 ianuarie 2010) și a participat la reuniunile ”Grupului Bilderberg” din 2011 și 2012 
(Final List of Participants, Bilderberg Meetings).În calitate de ”observator”, Reid Hoffman este 
prezent și în consiliul de administrație al ... Mozilla Corp.În 2010, Hoffman a fost numit ”Henry 
Crown Fellow” al ”The Aspen Institute” (să-ți trăiască ”feloușii” neică Geoană, copiii lu'  
matale ”are” cont pe ”Facebuk”???).
                Sediul societății Palantir Technologies din Palo Alto, California, se află la câteva mi-
nute distanță de mers cu mașina de sediul Facebook Inc, cele două zone fiind separate de cam-
pusul universitar al Universității Stanford.Cele două societăți nu sunt atât de apropiate doar din 
punct de vedere geografic; legătura dintre ele este întărită de Peter A.Thiel, director și co-fon-
dator al Palantir Technologies, dar și membru al consiliului de administrație al Facebook Inc. 
Peter Thiel (sau Peter Andreas Thiel) s-a născut la 11 octombrie 1967 la Frankfurt pe Main 
(Germania).Absolvent al mai multor institute de învățământ superior din cadrul Universității 
Stanford, The World Economic Forum l-a onorat cu titlul de Young Global Leader and Business-
week (Howard E.Cox era, ”parcă”, director al Forum of Young Global Leaders și ar fi interesant 
de aflat ce politician român a fost ”onorat” cu această distincție) considerându-l unul dintre cele 
25 cele mai influente persoane de pe web.Pe lângă prezența în cadrul ”board of overseers” la 
Hoover Institution, Thiel se află în consiliile de conducere ale mai multor societăți.Și-a început
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cariera financiară ca derivates trader și CS Financial Products.A lucrat la Credit Suisse Group, 
respectiv la Sullivan & Cromwell LLP.În 1998 a fost co-fondator al PayPal, CEO și președinte 
al acestei societăți (până în 2002, anul în care PayPal a fost cumpărată de către eBay).Thiel este 
manager al The Founders Fund (co-fondator, în 2005); este fondator al Thiel Foundation; este 
președinte, manager de portofoliu și membru al comitetului de conducere de la Clarium Capital
Management LLC (în 1996 și-a schimbat denumirea în Thiel Capital Management LLC).Este 
fondator al Mitril Capital Management LLC și președinte al Valar Ventures LP.Este co-fondator 
și președinte al Palantir Technologies Inc.Deține anumite funcții în consiliile de administrație de 
la Remanage Inc, Property View Solutions Inc, Halcyon Molecular Inc, Booktrack Ltd,
Xoom.com Inc, Pacific Research Institute, The Independent Institute, Redux Inc, Asana Inc, Un-
dorse Inc.Este membru al comitetului științific de la Epoch Innovations Inc și din octombrie 
2010 face parte din cadrul ”US advisory board” de la Xero Ltd.Thiel este prezent în comitetul de 
conducere al Facebook Inc și, conform http://www.nndb.com, Thiel este prezent și în conduce-
rea ”Bilderberg Group”, al Go Proud, dar și al Marijuana Policy Project.Și pentru că tot sunt la 
modă ”știrile care-ți arată viața așa cum este ea”, Thiel este homosexual.În cadrul întâlnirilor 
grupului de administrație de la Facebook Inc, Thiel îl are ca partener de discuție pe Donald E. 
Graham, președinte al The Washington Post Company, alt participant al reuniunilor ”Grupului 
Bilderberg”.
                Influența exercitată de Peter A.Thiel în Sillicon Valley trece dincolo de consiliul de 
administrație de la Facebook Inc.Cu ajutorul firmei de investiții financiare The Founders Fund, 
Thiel a dat ”o mână de ajutor” (destul de consistentă) societății Spotify care a devenit un nume 
de referință la nivel mondial pentru muzica furnizată în format streaming.Cu ajutorul sumelor 
realizate din vinderea PayPal către eBay (în 2002), ”Thiel & Co” au început să țeasă o rețea 
deasă de afaceri cu societăți care se finanțau reciproc.Această activitate a fost denumită PayPal
mafia, apelativ făcut cunoscut de către un articol publicat în 2007 de către Fortune Magazine.
                The Founders Fund este o societate de investiții având ca obiect al intereselor financi-
are domeniile consumer internet, media, biotechnology, health, aerospace, transportation, ad-
vanced machines and intelligence, technology, analytics and software, robotics, artificial inte-
lligence, telecommunications services, communications equipment, application software, edu-
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cation companies, investind între 500.000 și 5 milioane de dolari în aceste domenii, dar la nivel 
global.Din multitudinea de persoane de la The Founders Fund, două dintre ele merită o atenție 
aparte.

           
    
                    

Imaginea de mai sus prezintă o parte din societățile aflate în ”grațiile” Greylock Partners.Ken 
Howery, 36 de ani, co-fondator și ”partner” la The Founders Fund este director la Quantcast
Corporation (unde este unul dintre colaboratorii lui Michael Hirshland – de la Intel Corporati-
on).În august 2010, VC Journal l-a numit pe Howery unul din Top 10 Venture Capitalists cu 
vârsta sub 35 de ani.Sean N. Parker (32 de ani) fost director și președinte la Facebook Inc, co-

 fondator și președinte la The Founders Fund, este director la 
 Plaxo Inc, ooma Inc, 2dna Corp, Yammer Inc.Parker este co-
 fondator și președinte la Project Agape Inc, respectiv Airtime
 Media Inc.La ooma Inc, Parker îi are ca apropiați (în calitate de
 colaboratori) pe Michael Ttee Ramsay (Hewlett-Packard Com-
 pany), respectiv Timothy Weingarten (de la Visage Mobile Inc).
                 O altă societate de pe ”orbita Thiel” este Palantir
 Technologies.Are sediul în Palo Alto, California, și a fost înfiin-
 țată în 2004 de către Peter Thiel, Alex Carp, Joe Londsdale, Ste-
 phen Cohen și Nathan Gettings cu o finanțare de 2 milioane de
 dolari (din partea In-Q-Tel), respectiv 30 de milioane de dolari 
 din partea (devenit între timp) grupului de societăți ale lui Peter
 A.Thiel ”adunate” sub sigla The Founders Fund.Societatea Pa-
 lantir Technologies are reprezentanțe în Virginia, Anglia, Singa-

pore, Australia și Noua Zeelandă.Denumirea de ”palantir” vinde de la ”piatra văzătoare” din 
Stăpânul inelelor.Fiind o societate axată pe domeniul software, aceasta produce platformele 
Palantir Gotham și Palantir Metropolis.Palantir Gotham (cunoscut inițial cu numele de Palan-
tir Government) este folosit de către birourile de analiză antiteroristă din cadrul CIA, FBI, de 
către investigatorii din cadrul Recovery Accountability and Transparency Board, respectiv de 
către analiștii informatici din cadrul Information Warfare Monitor (vezi Ghostnet dar și Sha-
dow Network Investigation).Palantir Metropolis (la început a avut numele de Palantir Finance) 
este folosit, mai ales, de către instituțiile financiare (sau care au tangență cu mediul financiar): 
bănci, fonduri de investiții, societăți de servicii financiare, etc.Pentru cei interesați de mai multe 
detalii, http://www.palantirtech.com .
                Rămânând în ”zona universitară” a Californiei și aplicând principiul conform căruia
”nimic nu se pierde, ci totul se transformă”, influența lui Thiel în cadrul PayPal continuă.Pre-

9

http://www.palantirtech.com/


zent în consiliul de conducere de la PayPal în calitate de co-fondator, Thiel îi are alături pe Da-
vid A. Marcus (președinte), Patrick Dupuis (Chief Financial Officer), Ryan D. Downs (senior
vice-president of worldwide operations).La aceștia se adaugă John J. Donahoe (51 de ani, peri-
oadă de referință – martie 2013), CEO, președinte și director la eBay Inc.Donahoe este prezent 
și în comitetele de administrație de la eVolution Global Partners LLC, The Bridgespan Group, 
Intel Corporation (din 2009), Skype S.à.r.l. (tot din 2009).La The Bridgespan Group, Donahoe 
se poate ”baza” pe John C. Whitehead (Committee Encouraging Corporate Philantropy), res- 
pectiv Shona L. Brown (de la Google Inc).
                Societatea Spotify AB a fost fondată de Daniel Ek (fost CTO la Stardoll) și Martin Lo-
rentzon (co-fondator la TradeDoubler).În prezent, societatea patronatoare este Spotify Ltd din 
Londra, cercetarea și dezvoltarea fiind efectuate la sucursala Spotify AB din Stockholm.Spotify 
este un serviciu muzical ”on-demand” care oferă posibilitatea ascultării, în streaming, a melo-
diilor aflate în proprietatea diverselor case discografice: Sony, EMI, Warner Music Group, Uni-
versal, etc.Serviciul poate fi accesat prin Microsoft Windows, Mac OS, Linux, respectiv dispozi-
tivele mobile echipate cu iOS (iPAD, iPHONE), Android, Blackberry, Windows Mobile, Win-
dows Phone, Symbian (S60), WebOS, MeeGo.Prin accesarea serviciului cu un cont Facebook 
este activată o perioadă de probă, gratuită, de 6 luni, pe durata căreia doritorul poate asculta o 
cantitate ilimitată de melodii.După cele 6 luni apare o limitare la 10 (zece) ore pe lună.Abona-
mentul ”Unlimited” îndepărtează publicitatea și limita de timp iar varianta ”Premium” introduce 
alte funcții, printre care acces ”off-lim” la muzică și un ”bit-rate” superior (320kbps).Abona-
mentele sunt disponibile numai pentru deținătorii de cărți de credit / debit sau de cont PayPal.
                În ianuarie 2010, antivirusul produs de societatea Symantec a catalogat Spotify drept 
un posibil ”cal troian” - Spotify is detected as Trojan Horse? Symantec Connect Community. În 
februarie 2010, Spotify a primit o investiție din partea The Founders Fund (prin Sean N.Parker) 
pentru ”o mai multă apreciere pe cea mai mare piață mondială a muzicii”.Spotify dă posibilita-
tea utilizatorilor să-și conecteze propriul ”account” cu cele deținute pe Facebook, respectiv pe 
Twiter.Începând cu septembrie 2011este obligatorie integrarea cu Facebook (pentru noii clienți). 
Atunci când un utilizator își ”sincronizează” contul de pe Spotify cu profilul de pe rețelele de 
socializare, acesta poate utiliza melodiile din ”play-list-ul” proprilor amici.Compatibilitatea cu 
utilizarea Facebook permite clienților Spotify să-și ”împartă” melodiile de pe această rețea (Fa-
cebook) cu ajutorul ”serviciului muzical”.
                Cu ajutorul a două aplicații, Facebook poate ”reconstrui” propria noastră viață (asta 
numai în cazul utilizatorilor acestei rețele): trecutul poate fi repovestit oră cu oră prezentându-se 
locurile preferate pe unde a trecut utilizatorul, se revăd discuțiile și comentariile cu prietenii 
evocându-se amintiri plăcute sau mai puțin plăcute.Timehop și Rewind.me, aplicații pentru co-
municațiile mobile, reconstruiesc trecutul utilizatorului căutând în mod automat, în rețelele de 
socializare; analizează cele găsite scoțând la iveală fotografii vechi sau prezintă o informare pri-
vitoare la obiceiurile noastre (chiar într-un interval ales de timp).Pare ceva simplu dar, de fapt, 
aplicațiile pot revela despre noi informații pe care de multe ori le trecem cu vederea ocupați 
fiind cu ”clipa prezentă”.Danielle Morrill (fondatoarea unui web start up american) și-a dat sea-
ma că în urmă cu doi ani se afla în condiții de muncă identice cu cele din prezent: poate prea 
multă muncă.Unii au descoperit perioade în care s-au simțit fericiți sau poate că au făcut publi-
ce prea multe lucruri personale (revăzând fotografii stânjenitoare, comentarii caustice și inopor-
tune).Noile aplicații permit o apropiere reflexivă față de rețelele de ”socializare”, devenite un fel 
de oglindă a propriei identități, nu numai din prezent, dar și din trecut.Începând cu aprilie 2013, 
Facebook preconizează să lanseze noul Facebook Home (disponibil pe Google Play Store), deo-
camdată pentru dispozitivele Samsung și HTC.Colaborând cu Nissan (care face parte din grupul 
Renault) Google a echipat (”opțional”) noile Nissan Juke cu Google™ Send to Car.
                Aplicațiile ”atașate” programelor pentru navigația pe internet furnizează detalii despre 
obiceiurile fiecăruia.Ne place (sau nu) ceea ce ”I like” (sau ”Dislike”) și altora; ascultăm aceeași
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muzică prin apăsarea unui ”like” doar pentru că este ”trendy”, ”pe val” (peste puțin timp s-ar 
putea să nu mai auzim de respectivele titluri); presați de timpul alocat ”socializării” ne întâlnim 
cu prietenii și ne serbăm aniversările mâncănd cele produse cu ”dărnicie” de către Monsanto și 
preparate cu ”prietenie” de către McDonald.Se respiră aerul infectat cu zeci și zeci de fâșii chi-
mice și se cheltuie bani cu carul pentru ”sănătatea mamei și copilului” (a se înțelege controlul 
natalității).    Imaginea de mai sus a fost preluată de pe http://15october.net .
                Și, pentru ca totul să devină un întreg, ne ”răzvrătim” TOT doar ATUNCI când decid 
cei de sus, prin mișcări ”sponsorizate” tot de cei de sus (a se vedea și implicarea financiară a lui 
Söröș în ”afacerea indignados”).Din marea masă a ”turmei” se vor auzi voci spunând ”minciuni, 
paranoia și invenții”.OARE, AȘA SĂ FIE ?!
                La 15 octombrie 2011 ”izbucnea”, ca la o singură comandă, o primă manifestare mon-
dială organizată de ”plebe” prin utilizarea serviciilor oferite de internet (adresa de internet pen-
tru acea ”zi mondială” era, și este, ... http://15october.net .Până la 18 octombrie 2011, persoana 
care a înregistrat respectivul ”site” a fost (după cum se poate vedea din imaginea de mai jos), 
Paulina Arcos, funcționară cu rang înalt în cadrul Națiunilor Unite (doar nu o banală ”femeie de 
serviciu”).Aceleași Națiuni Unite ipocrite care doresc să instige, să manevreze și să-i neutrali-
zeze pe posibilii protestatari ai viitorului; aceleași Națiuni Unite care crează haos și dezordine 
(în același timp), situații care să ducă la instituirea și instaurarea unor legi draconice care să per-
mită controlul total al maselor, respectiv al celor care participă la acțiunile indignados - care 
”și-au făcut-o cu mâna lor”!!! Da, așa este!!! Pentru că aceste acțiuni au dat posibilitatea servi-
ciilor de informații să-și facă o ”aducere la zi” a bazei de date, de integrare a acesteia într-o ba-
ză mondială de date a persoanelor care să fie ținute sub control și care, fără știrea lor, să fie fo-
losite, la nevoie, pentru ”re-crearea” haosului și dezordinii.Totul conform faimoasei expresii
Teză – Antiteză – Sinteză.
                În ultima vreme, din cauza multor ”băgăcioși”, reprezentanții de sus ai indignados au 
început să-și mute ”șatra”.Și-au înregistrat site-ul pe servere din Spania, Franța, Statele Unite – 
a doua imagine de pe pagina următoare (”că ei are cu ce” - ☺).Cine dorește poate verifica cui
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îi este atribuită adresa 94.23.80.134 .
  
 
 

Înregistrarea inițială a paginii de net                                  Fig – 2: ”mișcări pe alte servere”
a mișcării indignados.
                Interesul puternic arătat pentru obiceiurile de navigație ale propriilor cetățeni nu este 
un fenomen exclusiv american.Multe guverne s-au ”aliniat” la măsuri de securitate care privesc 
obligativitatea furnizorilor de internet (”provider”) de a face cunoscute datele utilizatorilor auto-
rităților judiciare.În mai toate țările europene (inclusiv în țările ”socialiste” nordice), autoritățile 
au început să adune datele necesare direct ”din teren” prin așa numitele ”cabine de interceptare”. 
Aceste incinte (de culoare gri, aflate la interiorul societăților furnizoare) permit conectarea la 
rețea, accesul fiind disponibil doar persoanelor autorizate.«O dată la două luni, o persoană cu
un laptop și un mandat, vine și preia datele necesare» dezvăluia un ”provider” german (cu mâ-
na în fața gurii) unui reporter al revistei CHIP.
                Internetul este liber, eventual în ce măsură se manifestă această libertate și care sunt 
limitele acesteia? Dificil de răspuns.O posibilă variantă care ne poate da o idee ar putea fi 
modificarea printru-un amendament a normativelor internaționale privind telecomunicațiile, 
trecând domeniul web de la ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers la
ITU – International Telecommunications Union, o organizație a ... Națiunilor Unite în care pu-
terea decizională o vor avea doar reprezentanții guvernamentali.Elementele principale ale struc-
turii internetului (DNS – Domain Name System, atribuirea domeniilor top level și a adreselor IP) 
ar putea trece sub controlul statelor naționale.Dacă va fi așa, ”inamicii internetului” [țările în ca-
re are loc cenzura (parțială sau totală a) internetului – URSS, China, India, țările arabe, Austra-
lia, sursă rsf.org, martie 2012] vor putea decide cum va trebui să funcționeze internetul în zone-
le respective: nici un ”provider” nu va putea să-și lanseze sau să-și desfășoare activitatea fără 
permisiunea autorităților.Tendințele pot fi împinse până la extrem prin instituirea unor ”întreru-
pătoare” care să facă imposibilă orice încercare de conectare.
                Vint Cerf, unul din fondatorii internetului, declara «Internetul a ajuns la un punct de 
cotitură».

12



 O altă imagine cu cei care ”găzduiesc” mișcarea
 indignados.

     Documentare, concepție, redactare,
     februarie – aprilie 2013.
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