Se você chegou a esta página é porque decidiu sair da situação de
inércia em que se encontrava, tomar uma atitude e partir para a
ação. É porque você decidiu passar a RESISTIR ATIVAMENTE
contra as forças da NOVA ORDEM MUNDIAL que querem
escravizá-lo através da tecnologia dos microchips.

No entanto, as pessoas mais experientes descobriram que a melhor
estratégia para enfrentá-los é apenas expor os seus planos; é
DENUNCIAR o que eles vêm fazendo secretamente e transformar
as INFORMAÇÕES sobre este assunto num incrível "poder de
fogo". Por incrível que pareça descobriu-se que a melhor estratégia
para enfrentar esta conspiração é a denuncia, pois a trama somente
funciona quando seus membros encontram-se protegidos pelo
SEGREDO.
A base da estratégia é conseguir INFORMAÇÕES sobre tudo isto e
usá-las como um "aparato bélico" que impedirá realização de tais
planos.
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A INFORMAÇÃO é a principal arma contra estes homens e
mulheres que estão tentando transformar a terra em um planetaprisão através dos microchips, como também inocular doenças e
epidemias, desencadear SECRETAMENTE guerras, revoluções e
providenciar o assassinato de pessoas que se colocam em seu
caminho. O principal exemplo disso foi o assassinato do presidente
dos Estados Unidos, J.F.Kennedy em 1963.
Expor estas estratégias e este modo de ação que vêm empregando
durante o último século é um golpear de forma poderosa e eficaz a
estas elites de banqueiros cabalistas que, através do seu poder
financeiro, desencadeiam a fome em várias partes do mundo,
principalmente na África, a fim de reduzir a população mundial.
Comandando a NOVA ORDEM MUNDIAL estas elites secretas das
finanças têm ao seu dispor a MAÇONARIA ILLUMINATTI, que são
sociedades secretas iniciáticas que funcionam como um gigantesco
exército "invisível" executando fielmente todas as suas ordens, sem
que o mundo perceba o está acontecendo.
Contam, ainda, com sociedades "discretas", tais como os
BILDERBERGs, a Comissão Trilateral e o Conselho das Relações
Exteriores que comandam os governos de todos os países através
de reuniões altamente sigilosas entre os representantes de todas as
nações, entregando a soberania de suas próprias pátrias em favor
da implantação deste governo único mundial.
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Mas, a utilização do segredo como arma para obter êxito não se
encontra limitada às sociedades secretas.

Colocando membros do governo e das forças armadas em cargos
importantes das suas empresas, as grandes corporações que
FABRICAM ARMAMENTOS e que fornecem todo material bélico às
grandes nações do planeta, formaram uma estrutura intermediária
de poder que se encontra acima dos próprios presidentes e
primeiros ministros dos países e que ficou conhecida como
COMPLEXO CORPORATIVO MILITAR.
Esse Complexo Corporativo Militar é um conjunto de grandes
corporações cujas diretorias são formadas por membros do governo
e por militares de altas patentes. São elas que fabricam os mais
avançados e poderosos armamentos do mundo.
Sendo assim, nas diretorias destas corporações são tomadas as
mais importantes decisões na área militar e elas estão muito acima
dos presidentes e primeiros ministros eleitos pelo povo.

Elas têm o controle completo das FORÇAS ARMADAS de todas as
grandes potências mundiais e vêm mantendo em SIGILO
ABSOLUTO a existência de armas extraordinárias que foram
desenvolvidas nos últimos 30 anos, e nem mesmo a população dos
seus próprios países sabe que tais dispositivos foram inventados.
3	
  
	
  

É o caso das moderníssimas armas geofísicas que já estão sendo
usadas e possuem a capacidade de criar terremotos, furacões e
tsunamis. O terremoto provocado no Haiti permitiu que os Estados
Unidos ancorassem cinco navios de guerra no porto e o
comandante desta força tarefa assumiu o controle completo do
porto e conseqüentemente do país. Criou-se uma nova forma de
invasão e as pessoas não conseguem perceber, pois a mídia só
menciona o que interessa a estas elites globais.
Contra a formação de um GOVERNO ÚNICO MUNDIAL
ESCRAVAGISTA, é preciso apenas descobrir que os nossos
próprios governantes estão trabalhando para reduzir drasticamente
a população mundial. É muito chocante ficar sabendo que isso está
sendo feito apenas para atender às metas do PROTOCOLO DE
BIODIVERSIDADE DA ONU, que não passa de um conjunto
"tarefas" ditadas pelas poderosas ELITES BANCÁRIAS
CABALÍSTICAS as quais conseguiram o endosso da maioria dos
grandes cientistas que, para tomarem parte nessa ditadura mundial
de banqueiros e intelectuais, "repentinamente" se tornaram
eugenistas fanáticos.

As metas do PROTOCOLO DE BIODIVERSIDADE DA ONU, na
verdade, SÃO TÉCNICAS DISFARÇADAS DE EUGENIA que,
secretamente, já vêm sendo usadas há um bom tempo para
DIZIMAR A POPULAÇÃO MUNDIAL. O objetivo é uma redução
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brutal do número de habitantes do planeta a fim de que as massas
populares possam ser mais facilmente controladas pelo GOVERNO
ÚNICO MUNDIAL que estão implantando.

Por isso, você que entrou nessa página e está disposto a oferecer
RESISTÊNCIA a tudo isso que está acontecendo disfarçadamente,
tem como MISSÃO INFORMAR o maior número possível de
pessoas que esses crimes gravíssimos estão sendo cometidos
contra toda a humanidade, mas que poucos estão sabendo porque
a mídia está deliberadamente ACOBERTANDO os fatos.
Os indivíduos que se julgam cultos, lendo regularmente livros e
jornais, e os que obtêm suas informações pela televisão, estão
todos com uma falsa segurança de que tudo o que está sendo
inventado, e de que tudo o que está acontecendo está sendo
transmitido ao mundo inteiro, quando está sucedendo exatamente o
oposto disso.
A ignorância mais perigosa é a daquele que PENSA QUE SABE O
QUE ESTÁ ACONTECENDO À SUA VOLTA, QUANDO, NA
VERDADE NÃO ESTÁ.
Esse fenômeno acontece por um motivo óbvio: Os magnatas da
mídia que controlam todo o fluxo de informações que é transmitido
ao publico SÃO JUSTAMENTE OS MEMBROS DESSAS
SOCIEDADES DISCRETAS, TAIS COMO OS BILDERBERGS, E
QUE COMANDAM TODAS AS REDES DE RADIO E TELEVISÃO
DO MUNDO, BEM COMO A GRANDE IMPRENSA E AS
GRANDES AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS.
Eles vêm ocultando deliberadamente esta gravíssima situação
porque estão completamente envolvidos e engajados no grande
empreendimento de formar este famigerado GOVERNO ÚNICO
MUNDIAL. A função deles é manter em segredo os genocídios e as
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técnicas de eugenia que estão sendo aplicadas na população, para
que, de uma forma DISCRETA E PROGRESSIVA, o número de
habitantes do planeta vá diminuindo, enquanto a Nova Ordem
Mundial prepara a escravização dos que restarem através da
implantação obrigatória de microchips que, além de poderem
rastrear os cidadãos, ainda interferem nos seus pensamentos
emitindo ondas eletromagnéticas que deverão fazer com que seus
hospedeiros pensem que estão vivendo num "MUNDO FELIZ",
quando, na realidade, o que estará acontecendo será exatamente o
oposto disso.
Por isso, você que entrou nesta página com todo o empenho de
exercer RESISTÊNCIA contra esta terrível situação, tem como
MISSÃO INFORMAR o maior número possível de pessoas sobre o
que eles estão fazendo.
Como a mídia está escondendo e desmentindo estes fatos sem
escrúpulo algum, o trabalho de divulgação da verdade através do
"boca a boca" tem uma importância fundamental na luta para
impedir que o mundo seja transformado num "planeta-prisão".

ESSA É A NOSSA LUTA: DIVULGAR ESTES SEGREDOS PARA
TODOS OS NOSSOS AMIGOS, VIZINHOS, PARENTES E PARA
AS PESSOAS COM QUE CONVIVEMOS EM NOSSO DIA A DIA.
Partir para a ação depende de você mesmo. É necessário criar um
FIRME PROPÓSITO DE ESTAR SEMPRE PRONTO PARA
DIVULGAR estes fatos que a imensa maioria das pessoas
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simplesmente DESCONHECE, e somente vai poder saber através
da sua própria boca.
Selecionamos um vídeo que provocar um certo impacto psicoespiritual pela descoberta desta nova realidade. Esse impacto deve
se direcionado para transformar-se num forte ÍMPETO de divulgar a
verdade. Este vídeo também irá transmitir-lhe as informações que
deverão ser expostas em todas as oportunidades que surgirem,
através de questionamentos, diálogos e debates.
Ele vai abrir os seus olhos e você perceberá que estão querendo
proporcionar-lhe uma nova vida, uma "VIDA DE GADO", e que
estão tentando criar um ADMIRÁVEL MUNDO NOVO que
literalmente servirá apenas para nos transformar num POVO
MARCADO, POVO FELIZ, através dos implantes de microchips
para humanos que, por ondas eletromagnéticas, exercerá um
CONTROLE MENTAL sobre o usuário.

É um VIDEO-TRAINING de "RESISTÊNCIA" que, abrindo seus
olhos, funcionará tanto como uma preparação para enfrentar esta
nova realidade, como também transmitir-lhe os principais
conhecimentos que você irá divulgar: Crimes contra a humanidade
que você estará denunciando como um verdadeiro "soldado da
verdade."
O vídeo tem um efeito intenso em algumas pessoas, mas toda
indignação deve ser direcionada para criar forças úteis para fazer
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as denúncias e revelar os inconfessáveis segredos dessas elites.

Agora que você conseguiu passar por esse treinamento, tornou-se
oficialmente um MEMBRO DA RESISTÊNCIA e pode sair da inércia
e entrar em ação, agindo de uma forma segura e extremamente
eficaz por meio desta ESTRATÉGIA e aproveitar cada CONVERSA
e cada CONTATO com as outras pessoas no seu dia a dia, para
fazer dele o nosso campo de batalha' nessa GUERRA DE
INFORMAÇÃO que acontece justamente nos DIÁLOGOS que
ocorrem no trabalho ou no contato social diário com seus amigos e
conhecidos.
Nunca se esqueça que, de agora em diante, esta se tornou uma
responsabilidade sua porque você se transformou numa parte
fundamental deste "exército" que se propõe a lutar em favor da
nossa própria integridade e a de toda a humanidade.
A partir de agora você formalmente faz parte de um movimento: O
MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA CONTRA A FORMAÇÃO DE UM
GOVERNO ÚNICO MUNDIAL QUE PRETENDE ESCRAVIZAR OS
SERES HUMANOS.
Por isso, já se encontra escalado para LUTAR DIA APÓS DIA em
sua missão de ABRIR OS OLHOS DAS PESSOAS ATRAVÉS DAS
SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS OU POR QUAISQUER OUTROS
MEIOS DE QUE DISPOR.
PARABÉNS, SOLDADO DA VERDADE. Seja bem-vindo à
RESISTÊNCIA.
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Não somos um... SOMOS MUITOS... Vamos à luta. Vamos
"acabar" com eles...
VAMOS DENUNCIAAAR!!!
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MANIFESTO
DA
RESISTÊNCIA
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SAIBA COMO O MUNDO VEM
SENDO

DOMINADO,

NOS

BASTIDORES, PELO JUDAÍSMO
CABALÍSTICO, POR MEIO DOS
BANQUEIROS
INTERNACIONAIS
(TAIS

COMO

JUDAICOS
DAVID

ROCKEFELLER), ATRAVÉS DA
MAÇONARIA ILLUMINATI:
“O Plano Marburg, O DIABÓLICO PLANO DOS BANQUEIROS
PARA CONTROLAR PELOS BASTIDORES O SOCIALISMO
INTERNACIONAL – desenvolvido no século XX, financiado por
Andrew Canegie, da Fundação Carnegie, hoje sob o controle
do
CLUBE
BILDERBERG.
Esses
FINANCISTAS

INTERNACIONAIS, apolíticos e amorais, conforme
explica o doutor Antony Suttun e Wall Street anf the
Bolshevik Revolution, “buscavam mercados que
pudessem EXPLORAR MONOPOLISTICAMENTE SEM
MEDO DE COMPETIÇÃO”.... O objetivo do plano,
escreve Jenning C. Wise em Woodrow Wilson: Disciple
of Revolution, era UNIFICAR OS “FINANCISTAS E OS
SOCIALISTAS INTERNACIONAIS NUM MOVIMENTO
QUE DESSE LUGAR À FORMAÇÃO DE UMA LIGA [A
LIGA DAS NAÇÕES, A PRECURSORA DA ONU] para
reforçar a paz [...] e CONTROLAR AS ORGANIZAÇÕES
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GOVERNAMENTAIS [e assim] encontrar um remédio
para
todas
as
enfermidades
políticas
da
humanidade...A palavra chave é MONOPÓLIO. Pense
simplesmente na antiga União Soviética, onde o Estado
controlava e supervisionava tudo. Como planejadores sociais,
os soviéticos apenas tinham problemas trabalhistas, já que a
legislação social era controlada pelo Estado central... para
“garantir a paz” é necessário o pré-requisito da guerra. (Agora
você já sabe por que os governistas necessitavam da
REVOLUÇÃO RUSSA.) Como explica o doutor Sutton, “A
Rússia era, e é agora, o maior mercado inexplorado do
mundo.” (DANIEL ESTULIN, “A Verdadeira História do Clube
Bilderberg”, Editora Planeta, 2006, pág. 163 [ênfases
acrescentadas])
“Will Banyon acrescenta, no periódico investigativo australiano
Nexus, que a estratégia de ROCKEFELLER também revela algo
fundamental a respeito da RIQUEZA e do poder: não importa
quanto dinheiro se possua; O PODER REAL DE UMA GRANDE
FORTUNA não vem à luz enquanto não é usado para
SEQUESTRAR E CONTROLAR AS ORGANIZAÇÕES OU AS
PESSOAS QUE PRODUZEM AS POLÍTICAS E AS IDEIAS QUE
GUIAM OS GOVERNOS”... o apoio financeiro de JOHN D.
ROCKEFELLER (a LENIM e TROTSKI) provocou a (fracassada)
Revolução Comunista de 1905... do BANQUEIRO INVESTIDOR
DA FAMÍLIA ROCKEFELLER E PRESIDENTE DA EMPRESA DE
INVESTIMENTOS DE NOVA YORK, KUHN, LOEB & CO., O
JESUÍTA JACOB SCHIFF, também fundador do FEDERAL
RESERV, SEM CUJA INFLUÊNCIA A FINANCEIRA A
REVOLUÇÃO RUSSA NUNCA TERIA TIDO ÊXITO. Quer dizer,
segundo os documentos do Congresso apresentados pelo
doutor Sutton, na primavera de 1917, JACOB SCHIFF começou
a financiar TROTSKI com o propósito de que a Revolução
Socialista na Rússia prosperasse. [...]... o emissário pessoal de
JOHN D. ROCKEFELLER, George Kennan, PASSOU VINTE
ANOS PROMOVENDO ATIVIDADE REVOLUCIONÁRIA CONTRA
O CZAR DA RÚSSIA, de acordo com o livro Rape of
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Constitution: Dead of Freedom, de Gyeorgos C. Hatton....Além

do desejo de criar um MONOPÓLIO GLOBALIZADOR,
JOHN D. ROCKEFELLER tinha alguma razão pessoal
para desejar a queda do czar e APOIAR A
REVOLUÇÃO? ... A resposta continua tão atual hoje como
era cem anos atrás: PELO PETRÓLEO! Antes da Revolução
Bolchevista, A RÚSSIA SUPEROU OS ESTADOS UNIDOS
COMO O MAIOR PRODUTOR DE PETRÓLEO DO MUNDO. Em
1900, os campos de óleo de Baku, na RÚSSIA produziram mais
petróleo cru que todos os Estados Unidos e em 1902 MAIS DA
METADE DAS EXTRAÇÕES ERA RUSSA. O caos e a destruição
da revolução ANIQUILARIAM A INDÚSTRIA PETROLÍFERA
RUSSA. Em seu livro Wall Street and the Bolshevik Revolution,
o doutor Sutton escreve: “Até 1922 a metade dos poços estava
parada e a outra metade quase não funcionava devido à falta
de tecnologia para torná-los produtivos.” A outra razão que
tampouco é mencionada na biografia de ROCKEFELLER é a
competição. Como afirma Garry Alem, “a revolução eliminou
durante vários anos a competição russa contra a Standard Oil
[uma das multinacionais de Rockefeller] e com isso a empresa
pôde mover as peças e tomar parte do negócio do petróleo
russo...”(DANIEL ESTULIN, “A Verdadeira História do Clube
Bilderberg”, Editora Planeta, 2006, pág. 157, 181 e 182) [ênfases
acrescentadas])
“... O MONOPÓLIO E O CONTROLE DAS MASSAS, AS
PRÁTICAS HABITUAIS DA FAMÍLIA ROCKEFELLER. JOHN

D. ROCKEFELLER, O PAI DE DAVID, ODIAVA A
COMPETIÇÃO. Ensinou que a única competição que
valia a pena ter era aquela em que você controla as
duas partes da equação. DAÍ O AMOR DE JONH E
DAVID PELO MONOPÓLIO GLOBALIZADOR...o guardachuva
de
um
GOVERNO
ÚNICO
MUNDIAL
CONTROLADO
POR
ROCKEFELLER
E
COMPANHIA...muito poucos autores apresentaram o
aspecto mais evidenciado da FAMÍLIA ROCKEFELLER:
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sua resoluta intenção de DESTRUIR OS ESTADOS
UNIDOS e, com o tempo, reconstruir o poder dos
russos... ocorre através de seu “plano de fomento do
MONOPÓLIO, com o estabelecimento de FUNDAÇÕES
para ganhar poder sobre os cidadãos americanos”, e
finalmente subjuga a todos pelo poder da DITADURA
MUNDIAL unindo o mundo sob o estandarte de um GOVERNO
MUNDIAL...ROCKEFELLER E COMPANHIA enviaram

BILHÕES DE DÓLARES em tecnologia americana à
URSS e à CHINA como requisito do futuro GOVERNO
ÚNICO MUNDIAL e seu MONOPÓLIO...O doutor Anthony
Suttun, em Wall Street and the Bolshevik Revolution, explica:
“Nada praticamente foi escrito sobre a ESTREITA RELAÇÃO
que tiveram no passado os ROCKEFELLER com seus supostos
arqui-inimigos, os COMUNISTAS. Existia uma ALIANÇA
contínua, embora escondida entre os CAPITALISTAS e os
REVOLUCIONÁRIOS SOCIALISTAS em benefício mútuo. Suttun
realizou um trabalho notável, documentando a insidiosa
TRAIÇÃO da elite americana de arquimilionários, entre os quais
se encontravam JOHN D. ROCKEFELLER e os banqueiros de
Wall Street, AO FINANCIAR A REVOLUÇÃO E O GOVERNO
MAIS BRUTAL DE TODOS OS TEMPOS. [...] Na primeira parte
do seu livro The Insiders: 1979 – The Carter’s Years, John
McManus... Escreve: “O MARXISMO... NA FORMA DE
COMUNISMO... FOI RESPONSÁVEL PELO ASSASSINATO DE
100 MILHÕES DE SERES HUMANOS DURANTE O SÉCULO XX,
pela escravidão de outro BILHÃO e pela necessidade, privação
e desespero de todos os seus cidadãos, à exceção de uns
poucos CRIMINOSOS QUE DIRIGIRAM AS NAÇÕES
COMUNISTAS.”(DANIEL ESTULIN, “A Verdadeira História do
Clube Bilderberg”, Editora Planeta, 2006, pág. 160 a 162)
[ênfases acrescentadas])

“Por que multimilionários como os ROCKEFELLER
financiam e colaboram com alguns COMUNISTAS e
MARXISTAS que juraram publicamente acabar com
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eles?... quais benefícios obteria o OCIDENTE, líder do
CAPITALISMO e da liberdade, com tudo isso? A
palavra mágica é MONOPÓLIO, “um monopólio que
abarca TUDO, não só o CONTROLE DO GOVERNO, o
SISTEMA MONETÁRIO e TODAS AS PROPRIEDADES,
mas também um MONOPÓLIO que”... se autoperpetua
e que é ETERNO.”... no final do século XIX, J. D.
ROCKEFELLER, a alma matter de Wall Street, entendeu
que a melhor maneira de conseguir um MONOPÓLIO
QUE NÃO PODE SER REMOVÍVEL era por via
geopolítica; FAZER QUE A SOCIEDADE TRABALHASSE EM
FAVOR DOS MONOPOLISTAS com a desculpa do INTERESSE
PÚBLICO... Em 1962, NELSON ROCKEFELLER pediu auxílio
para a criação de uma NOVA ORDEM MUNDIAL: “Os temas da
atualidade exigem aos gritos uma NOVA ORDEM MUNDIAL,
porque a antiga desmorona, e uma ordem nova e livre LUTA
para emergir à luz... A ideia de propriedade particular é
excessiva para a NOVA ORDEM MUNDIAL. A riqueza deve ser
compartilhada com o restante do planeta. EXATAMENTE
QUAIS RIQUEZAS VOCÊ CRÊ QUE ROCKEFELLER E
COMPANHIA VÃO COMPARTILHAR. CERTAMENTE NÃO A

DELES. O que é deles é DELES e o que é de vocês é de
TODO O MUNDO! [...] Depois da década de 1960, os adeptos
da GLOBALIZAÇÃO se deram conta de que o mundo não
estava mudando suficientemente rápido para o seu gosto e
decidiram agir... ROCKEFELLER introduziu pela primeira vez a
ideia da COMISSÃO TRILATERAL num encontro do CLUBE
BILDERBERG em Knokke, Bélgica, na primavera de 1972... A
COMISSÃO TRILATERAL – exclusivamente dedicada a tornar
realidade A VISÃO DE ORDEM MUNDIAL DE DAVID

ROCKEFELLER, de conseguir a UNIFORMIDADE
IDEOLÓGICA DO MUNDO... Holly Sklar afirma em The
Trilateral Comission e Elite Planning for World
Management que “seu propósito é DIRIGIR A
INTERDEPENDÊNCIA GLOBAL... desanimando o
15	
  
	
  

protecionismo, o NACIONALISMO e qualquer resposta
que possa colocar a elite contra a elite. “A pressão
econômica deverá ser desviada para baixo e não lateralmente”.
Paul Volker, membro da Comissão Trilateral e ex-presidente do
Federal Reserve, declarou-o mais claramente: “O NÍVEL [DE
VIDA] do americano médio DEVE DIMINUIR”. “Volker, é claro,
procede do próprio CHASE MANHATTAN BANK DE
ROCKEFELLER.” (DANIEL ESTULIN, “A Verdadeira História do
Clube Bilderberg”, Editora Planeta, 2006, págs. 162, 194, 118,
194 e 154 [ênfases acrescentadas])

AGORA SAIBA COMO O MUNDO
SERÁ
E

DOMINADO

DESPÓTICA

ABERTAMENTE

PELO

JUDAÍSMO CABALÍSTICO, POR
MEIO

DOS

BANQUEIROS

INTERNACIONAIS
(TAIS

COMO

JUDAICOS
DAVID

ROCKEFELLER), ATRAVÉS DA
MAÇONARIA ILLUMINATI:
“BARRY GOLDWATER... Em seu livro, With No Apologies,
qualificou a COMISSÃO TRILATERAL de “A ÚLTIMA

CONSPIRAÇÃO
INTERNACIONAL
DE
DAVID
ROCKEFELLER”, e acrescentou: “Seu objetivo é
consolidar, na esfera multinacional, os interesses
comerciais e financeiros das grandes empresas através
do CONTROLE DA POLÍTICA DO GOVERNO DOS
ESTADOS UNIDOS”... O congressista Larry McDonald, em
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seu prólogo ao livro The Rockefeller File, escreveu: “ESTA É
UMA EXPOSIÇÃO CONCISA, E QUE PROVOCA CALAFRIOS,
DO QUE CERTAMENTE FOI A HISTÓRIA MAIS IMPORTANTE
DE NOSSO TEMPO: A IDEIA DOS ROCKEFELLER E SEUS

ALIADOS DE CRIAR UM GOVERNO ÚNICO MUNDIAL
QUE COMBINE O SUPERCAPITALISMO E O
COMUNISMO SOB O MESMO TETO, TUDO SOB O
CONTROLE DELES [...] os ROCKEFELLER e seus
aliados passaram pelo menos cinquenta anos seguindo
um CUIDADOSO PLANO PARA CONTROLAR OS
ESTADOS UNIDOS E O RESTO DO MUNDO
aumentando seu poder político através de seu poder
econômico.” Em 31 de agosto de 1983, McDonald morreu em
um “acidente” a bordo de um avião comercial da Korean
Airlines 007 no espaço aéreo SOVIÉTICO. [...]... duzentos
membros da COMISSÃO TRILATERAL tiveram um encontro de
vários dias de duração no final de março de 1993 em
Washington, em que discutiram e concordaram com a

CRIAÇÃO DE UM NOVO EXÉRCITO MUNDIAL e com a
soberania das NAÇÕES UNIDAS nas decisões e
políticas de imigração dos Estados... Quando uma
nação resistir à agressão da ONU e à sua pretensão de
ROUBAR A LIBERDADE E A INDEPENDÊNCIA EM
NOME DO GOVERNO GLOBAL... A ONU INTERVIRÁ EM
NOME DE UMA “MISSÃO HUMANITÁRIA”, através da
OTAN ou da FORÇA DE REAÇÃO EUROPEIA, EM UM
ESFORÇO PARA ELIMINAR QUALQUER TIPO DE
RESISTÊNCIA... Os membros do CLUBE BILDERBERG
planejam usar, como passo intermediário, a ONU como
POLÍCIA GLOBAL com o propósito de CORROER
AINDA MAIS A INDEPENDÊNCIA E A SOBERANIA
NACIONAL... O princípio da soberania deve ser adaptado de
maneira que harmonize os direitos dos Estados com os
direitos das pessoas e dos cidadãos e os interesses das
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nações com OS INTERESSES DA COMUNIDADE GLOBAL.”
Você começa a perceber qual é a pauta aqui? OS GOVERNOS
JÁ
NÃO
EXERCERÃO
CONTROLE
SOBRE
NADA
SIGNIFICATIVO
c, a não ser que a ONU lhes permita
compartilhar o governo. .. Isto é o que significa SOBERANIA
EXERCIDA COLETIVAMENTE! Por que? Porque você faz parte
de um ESTADO GLOBAL que só responde a um poder, o das
NAÇÕES UNIDAS.” (DANIEL ESTULIN, “A Verdadeira História
do Clube Bilderberg”, Editora Planeta, 2006, págs. 158 e 116
[ênfases acrescentadas])
“Juntamente com suas recomendações de desarmamento
global – exceto para a ONU, QUE MANTERÁ UMA

IMPRESSIONANTE LEAL E FORTEMENTE ARMADA
FORÇA DE REAÇÃO RÁPIDA, leia-se NOVO EXÉRCITO
MUNDIAL, que deixará os Estados militarmente
indefesos diante das agressões internacionais que
forem perpetradas sob o disfarce de “POLÍCIA DO
MUNDO” – encontramos em Nossa Vizinhança Global a
seguinte recomendação tranquilizadora: “Devemos LUTAR
para assegurar que a COMUNIDADE GLOBAL do futuro se
caracterize PELA LEI... GOSTARÍAMOS QUE FOSSE

INSTITUÍDO COM A MÁXIMA PRIORIDADE UM
TRIBUNAL CRIMINAL INTERNACIONAL. Também devem
ser reforçados os poderes de segurança do SISTEMA LEGAL
INTERNACIONAL.” ... E o leitor não terá possibilidade de sair
do sistema, porque: “Num mundo ideal, a aceitação da
jurisdição obrigatória da CORTE MUNDIAL será um requisito
para ser membro da ONU.” E se você for um dissidente, um
rebelde, um “fora da lei” em nossa COMUNIDADE GLOBAL,
lembre que “poderá correr, mas não poderá se esconder. NO
PRÓXIMO IV REICH, TODOS OS ESFORÇOS NECESSÁRIOS
SERÃO EMPREENDIDOS PARA A COMPROVAÇÃO E A
OBTENÇÃO DA CONFORMIDADE EM TODO LUGAR!”...
Trata-se, uma vez mais, de outro passo em direção a um
GOVERNO ÚNICO MUNDIAL.”... Não faz muito tempo, tanto
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filósofos como leigos consideravam insondável o conceito
aterrador de um mundo futurista transmitido por uma miríade
de livros e filmes de ficção científica, onde os humanos –
assinalados pela “MARCA DA BESTA” – se convertem em
ESCRAVOS, e cuja dignidade, humanidade e honra se veem
confiscadas em nome da NOVA ORDEM MUNDIAL... Em 7 de
maio de 1996, o Chicago Tribune expôs problemas
preocupantes em torno da TECNOLOGIA SUBCUTÂNEA
inventada pelo Grande Irmão. Em agosto de 1998, a BBC
informou sobre o primeiro IMPLANTE HUMANO DE
MICROCHIPS. The Sunday Oregonian juntou-se à crescente
lista dos meios de comunicação preocupados com as
tecnologias alfanuméricas de identificação sanitária, capazes
de SEGUIR OS INDIVÍDUOS, que “reduziram [as liberdades
pessoais] e o direito à intimidade. O artigo de fundo do jornal
mostrava humanos com CÓDIGOS DE BARRA NA TESTA.” [...]
“Depois de anos de planejamento, investigação e
desenvolvimento, as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MUNDIAIS
preveem a SOCIEDADE GLOBAL SEM DINHEIRO. A capacidade
de realizar todo tipo de câmbio de moeda agora será
substituída pela TECNOLOGIA DO MICROCHIP e pela MOEDA
ELETRÔNICA” explicava Chris Bernard em www.geocities.com
em 25 de setembro de 2004. E agora uma corporação
internacional com sede em Londres, assegura que os
canadenses estão prontos para enfrentar uma SOCIEDADE
SEM DINHEIRO... ”” (DANIEL ESTULIN, “A Verdadeira História
do Clube Bilderberg”, Editora Planeta, 2006, págs. 117, 199,
194 [ênfases acrescentadas])

“MONDEX INTERNACIONAL é uma companhia global
de crédito, sendo que 51 % pertencem ao MASTERCARD
INTERNACIONAL [pertencente a David Rockefeller] e...
que proporciona um sistema sem dinheiro em espécie
e que já licenciou a concessão para vinte importantes
nações. ESTE SISTEMA, APOIADO NA TECNOLOGIA
DE CARTÕES INTELIGENTES QUE EMPREGAM
MICROCHIPS OCULTOS EM UM CARTÃO DE
PLÁSTICO, FOI CRIADO EM 1993 PELOS BANQUEIROS
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DE LONDRES, TIM JONES E GRAHAM HIGGINS, DO
NATIONAL
WESTMINSTER
BANK/COURTS,
O
BANCO... DA RAINHA ELIZABETH II. [que é a rainha da
Inglaterra é mais poderosa de todos os banqueiros internacionais
do mundo, pois se encontra no comando do Cartel de Windsor – o
cartel bancário da família real inglesa, da qual todos eles fazem
parte] [...] foram familiarizando gradualmente a sociedade com
a ideia de um SISTEMA SEM DINHEIRO. Primeiro tivemos
cheques, depois cartões de crédito, em seguida os cartões de
débito com acesso aos caixas automáticos, depois os
CARTÕES INTELIGENTES, finalmente tornarão público o
EMISSOR-RECEPTOR IMPLANTÁVEL [o chip implantável] [...]
Este
SISTEMA
SEM
DINHEIRO
FOI
AMPLAMENTE
EXPERIMENTADO NA CIDADE DE GUELPH, ONTÁRIO, e em
SHERBROOKE, QUEBEC, CANADÁ, no REINO UNIDO e nos
ESTADOS UNIDOS... Para cúmulo, o uso de cartões e de
dinheiro eletrônico se converte pouco a pouco em USO
OBRIGATÓRIO na maioria das nações do mundo desenvolvido,
tais como Canadá, Estados Unidos, Austrália, França e
Alemanha, para qualquer operação que atinja mais de alguns
poucos milhares de dólares. [...] O PASSO SEGUINTE É A

ELIMINAÇÃO DA MOEDA E A SUBSTITUIÇÃO POR
CARTÕES INTELIGENTES [...] Barbara Brown, em um artigo
escrito para Hamilton Spectador, explica que o cartão “parece
simplesmente um cartão de plástico convencional, porém com
uma diferença significativa. Em vez da fita magnética ao lado,
tem encravado um chip pequeno de OURO com capacidade de
ARMAZENAR INFORMAÇÃO (o que significa que armazena
DINHEIRO ELETRÔNICO [como nos chips dos telefones celulares
pré-pagos], IDENTIFICAÇÃO E OUTRAS INFORMAÇÕES e
realiza operações... Então esse DINHEIRO ELETRÔNICO pode
ser GASTO NO COMÉRCIO INTEGRADO A ESTE SISTEMA e em
restaurantes, telefones públicos e ônibus municipais.” [sem
que o usuário necessite retirar o dinheiro de uma conta bancária,
pois o local onde ele se encontra é no microchip do cartão] [...]
Claire Wolf, ex-responsável de comunicações corporativas e
publicidade da empresa Fortune 100 QUE SE CONVERTEU EM
ESCRITOR DISSIDENTE EM PROL DA LIBERDADE e com
VONTADE DE ADVERTIR sobre os perigos da NOVA ORDEM
MUNDIAL, explica: “O cartão converte-se num reduzido banco
de
dados
QUE
CONTÉM
TODA
A
INFORMAÇÃO
ELETRONICAMENTE LEGÍVEL como licença de motorista,
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profissão, idade, sexo, raça, número da Assistência Social [que
corresponde ao nosso CIC ou CPF] e antecedentes penais. Os
cartões mais sofisticados (quando toda a tecnologia estiver
finalmente inserida nos CHIPS...) terão capacidade para conter
uma quantidade muito maior de dados, que poderiam incluir
seu histórico clínico, diplomas e certificados de estudo,
histórico trabalhista, DNA e praticamente qualquer coisa sobre
a qual o governo decida legislar ou QUALQUER BUROCRATA
(NÃO ELEITO) DECIDA REGULAMENTAR.” Bem vindos ao
pesadelo...” (DANIEL ESTULIN, “A Verdadeira História do Clube
Bilderberg”, Editora Planeta, 2006, págs. 218, 222, 219, 249,199,
249,232 [ênfases e colchetes acrescentados])
“A SOCIEDADE SEM DINHEIRO LÍQUIDO não é um “novo”
conceito,
mas
um
antigo
recuperado
pela
ELITE
GLOBALIZADORA
PARA
EXERCER
UM
CONTROLE
ABSOLUTO SOBRE TODOS OS INDIVÍDUOS. Em agosto de
1975, o senador norte-americano Frank Church declarou que

“o governo tem capacidade tecnológica para impor
uma “TIRANIA TOTAL” no caso de um ditador tomar o
poder. Não existiria um só lugar para se esconder.” O
dinheiro em moeda nos garante intimidade e anonimato, o que
é o mesmo que LIBERDADE. Também nos garante
INDEPENDÊNCIA. Todos nós poderíamos conseguir que todos
os bancos do mundo quebrassem apenas sacando
simultaneamente o dinheiro que temos depositado neles. O
dinheiro
em
espécie
também
é
sinônimo
de
DESCENTRALIZAÇÃO. O governo sabe que para controlar,
vigiar e seguir a pista da população o dinheiro em espécie deve
ser suprimido.” [...] Claire Wolf em “Um número, não um nome”
escreve: “Você deveria estar preocupado porque, por causa de
erros inocentes ou uma corrupção deliberada, poderá perder
tudo aquilo pelo que trabalhou.” Por exemplo, uma vez que os
programas piloto se converterem em Política Nacional, se sua
CÉDULA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NÃO FOR LIDA POR UM
ESCÂNER, VOCÊ NÃO CONSEGUIRÁ TRABALHO EM NENHUM
LUGAR, QUER NA ESPANHA, QUER NA COMUNIDADE
EUROPEIA, OU EM QUALQUER OUTRA PARTE DO MUNDO,
quando o seduzirem para fazer parte de uma SOCIEDADE
GLOBAL. Na antiga União Soviética totalitária muitos
dissidentes enfrentaram esse mesmo problema. Uma vez que
haviam sido marginalizados pelo Estado como INIMIGOS DO
POVO e como agentes da “decadência ocidental” (seus crimes
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se limitavam a lutar por direitos elementares tais como a
liberdade de expressão), já não lhes era permitido ter um
trabalho e sustentar a família. Pessoas valentes como Vladimir
A. Koslov, Serguei V. Mironenko ou Boris Illinietz acabavam
convertendo-se em INDIGENTES, sem dinheiro, eram
segregados da sociedade com suas esposas e filhos, sem que
seus amigos pudessem fazer nada para ajudá-los, com medo
da temível perseguição do Estado... A NOVA ORDEM MUNDIAL
TEM PLANOS PARECIDOS COM ESSES PARA NÓS.. O jornal
britânico The Telegraph, num artigo publicado em 29 de
setembro de 2001, reconheceu OS PERIGOS de uma CÉDULA
DE IDENTIDADE UNIVERSAL e fez soar o alarme: “Isto é
inevitável, porque a cédula de identidade moderna não é um
simples pedaço de plástico, ma é o componente visível de uma
rede de tecnologia interativa que funde as mais íntimas
características do indivíduo com a máquina do Estado”. É o
meio pelo qual os poderes do governo serão racionalizados e
AMPLIADOS... Em primeiro lugar obrigam tosos os cidadãos a
deixar registrada sua impressão digital ou uma imagem da
retina num BANCO DE DADOS NACIONAL... Além disso, a
introdução desse sistema deverá ser acompanhada de UM
AUMENTO SUBSTANCIAL DO PODER DA POLÍCIA... a cédulae
seu sistema de numeração permitirão
CONECTAR A
INFORMAÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO
GOVERNO. O NÚMERO É, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, O
ELEMENTO MAIS PODEROSO DO SISTEMA.” (DANIEL
ESTULIN, “A Verdadeira História do Clube Bilderberg”, Editora
Planeta, 2006, págs.195, 238, 239
[ênfases e colchetes
acrescentados])
“Com o choque das civilizações, desde o terrorismo até as
guerras, o extremismo, o racismo ou a intolerância,
acompanhados de catástrofes naturais, há muitas pessoas
dispostas a sacrificar sua liberdade”. O “ANJO DIGITAL”

assume destaque nesta etapa que está por vir. Uma
empresa com ações na bolsa Nasdaq, APPLIED
DIGITAL SOLUTION, INC., revelou seu DISPOSITIVO DE
RASTREAMENTO EM MINIATURA “ANJO DIGITAL”,
amplamente anunciado com antecedência e sumamente
polêmico. Um dispositivo similar ao que Esperanza Aguirre
apresentou em junho de 2004 contra os delinquentes e que
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está destinado à APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA NUM
GRANDE NÚMERO DE SERES HUMANOS. Por causa da
pressão exercida por organizações favoráveis ao direito à
privacidade, assim como organizações cristãs preocupadas
com a profecia da Bíblia, “A MARCA DA BESTA”, todas as
referências à implantação subcutânea foram retiradas do
website da empresa... O que é mais desagradável, todavia, é
que a APPLIED DIGITAL SOLUTION adquiriu em 1999 o direito
de outorgar a licença do desenvolvimento de aplicações
específicas a OUTRAS ENTIDADES E BUSCAR PARCEIROS
para desenvolver, ampliar e comercializar tais tecnologias. A
“SOCIEDADE ASSOCIADA” à APPLIED DIGITAL SOLUTION
pode, em potencial e sem demasiados ajustes, utilizá-la para
PERSEGUIR E CONTROLAR OS CIDADÃOS E OS CRIMINOSOS
(há alguma diferença?). OU TALVEZ SEREMOS CIDADÃOS
APENAS ATÉ QUE ESSA GENTE NOS IMPONHA A NÃOHUMANA PROPOSTA DA NOVA ORDEM MUNDIAL. Isto é,
quando formos presenteados com a etiqueta de criminosos e
INIMIGOS DO ESTADO... A APPLIED DIGITAL SOLUTION
inclusive recebeu um prêmio especial “Pioneiros da
Tecnologia”, do FORO ECONÔMICO MUNDIAL (em 31 de
janeiro de 2000), por suas contribuições “para o
desenvolvimento econômico mundial e o PROGRESSO SOCIAL
mediante vários avanços da tecnologia.”... Bem vindos ao
MUNDO
DA
VIGILÂNCIA
TOTAL...
TER-SE-IA
QUE

IMPLANTAR UM MICROCHIP EM TODOS OS SERES
HUMANOS DE TODO O MUNDO... O sonho tornado
realidade para o GOVERNO ÚNICO MUNDIAL! Segundo a
página web do FORO ECONÔMICO MUNDIAL, essa “é uma
organização independente, comprometida em melhorar o
estado do mundo...” Isto será possível com “a criação da
principal SOCIEDADE COLETIVA GLOBAL [uma sociedade
comunista] de empresários, políticos, intelectuais e outros
membros destacados da sociedade para DEFINIR e tratar
TEMAS-CHAVES DA AGENDA GLOBAL.”” (DANIEL ESTULIN,
“A Verdadeira História do Clube Bilderberg”, Editora Planeta,
2006, págs. 246 e 247 [ênfases e colchetes acrescentados])
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“Em maio de 2004, o NewScientist.com publicava: “O Baja
Beach Club permite aos seus clientes escolher”... um chip
RFID... para se registrar como MEMBRO VIP. Estes têm o
direito de não ficar em filas na entrada, reservar uma mesa e
utilizar o salão VIP deste clube noturno.” É assim que a
VERICHIP promoveu seu “maravilhoso” produto novo. [...]... a
IBM, A COMPANHIA QUE ESTÁ POR TRÁS DA VERICHIP, o
maior comerciante de chips implantáveis,
também se
encarregou da catalogação utilizada PELOS NAZISTAS PARA
ARMAZENAR INFORMAÇÃO... O SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO
MINIATURIZADO DE RADIOFREQUÊNCIA DA VERICHIP (RFID)
É O NÚCLEO DE TODAS AS APLICAÇÕES VERICHIP. Do
tamanho de um grão de arroz, cada VERICHIP contém um
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, que pode ser usado
para ter acesso a uma BASE DE DADOS... DE INFORMAÇÃO
PESSOAL. Diferentemente das formas convencionais de
identificação, VERICHIP não é algo que se possa perder, não
pode ser roubado, esquecido, extraviado ou falsificado.
Processo. Uma vez implantado debaixo da pele do paciente por
meio de um processo rápido e indolor (muito parecido com
uma INJEÇÃO), o VERICHIP pode ser escaneado quando
necessário pelo proprietário de um ESCÂNER VERICHIP. ... Se

o governo pode exigir que você forneça suas
IMPRESSÕES
DIGITAIS
para
conseguir
uma
AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR (... embora no passado
apenas os CRIMINOSOS tivessem de deixar
impressões de suas digitais), PORQUE RAZÃO NÃO
IRIAM PODER OBRIGÁ-LO A IMPLANTAR UM CHIP
ELETRÔNICO? [...] Por que você deveria preocupar-se?
Porque levando em conta esses bancos de dados, o SISTEMA
DE IDENTIDADE PESSOAL para CONTROLAR OS CIDADÃOS E
AS LEIS, ISTO NÃO SE REVELA NADA BOM PARA OS

AMANTES DA LIBERDADE. ESSE BANCO DE DADOS
SUPÕE QUE TODA A INFORMAÇÃO SOBRE SUA VIDA
É DE PROPRIEDADE DO GOVERNO. ELES SUPÕEM
QUE DEVEM NOS TRATAR COMO GADO, NÃO COMO
SERES HUMANOS INDEPENDENTES E IGUALITÁRIOS
UNS EM RELAÇÃO AOS OUTROS. COMO ESCRAVOS
E NÃO COMO PESSOAS LIVRES.” (DANIEL ESTULIN, “A
Verdadeira História do Clube Bilderberg”, Editora Planeta,
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2006, págs. 195, 208, 209, 204, 238 [ênfases e colchetes
acrescentados])
“Trabalho demasiado para tão pouco tempo? Não para DAVID
ROCKEFELLER E COMPANHIA. Desde 1989 essas pessoas
introduziram o TRATADO DE LIVRE COMÉRCIO, o ACORDO
GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO, acordos que
triunfaram em seu propósito de DESTRUIR A INDEPENDÊNCIA
DOS PAÍSES... Foram eles que tramaram uma falsa queda do
Muro de Berlim que APROXIMOU AS FACÇÕES DA GUERRA
FRIA para o OBJETIVO FINAL: UM MONOPÓLIO

GLOBAL CONTROLADO PELA
NOVA ORDEM
MUNDIAL... ESTÃO EM VIAS DE CRIAR TRÊS BLOCOS
REGIONAIS, O PENÚLTIMO PASSO PARA CONSEGUIR
UM GOVERNO ÚNICO MUNDIAL: A UNIÃO EUROPEIA
... e num futuro próximo a UNIÃO AMERICANA E A UNIÃO
ASIÁTICA... Entretanto, leitor, não se engane. A empresa
“ANJO DIGITAL” e sua tecnologia não são o problema. O
PROBLEMA É QUE ESSA TECNOLOGIA ESTÁ NAS MÃOS

DA ELITE DO PODER... O CHIP INJETÁVEL ABRE A
PORTA DO CÓDIGO DE BARRAS HUMANO... O
MOMENTO
DE
IMPLANTAR
NAS
PESSOAS
CHIPS
IDENTIFICADORES.... a cada dia milhares de pessoas se dão
conta da terrível ameaça que o ESTADO GLOBAL
REPRESENTA. Se os membros do Bilderberg não podem
alcançar seu GOVERNO MUNDIAL por meios pacíficos, então
lutarão para obtê-lo com FORÇA. .... Preste atenção. Observe o
descontentamento generalizado. ... A conduta degenerada
apresenta-se como arte New Age. Mas os membros do
Bilderberg nunca encontraram tantas dificuldades... Consulte a
Internet em qualquer site de buscas... Há dezenas de milhões
de páginas dedicadas a esses temas, o que significa que há
MILHÕES DE PESSOAS CONTRA A NOVA ORDEM MUNDIAL. ...
Temos milhões, dezenas de milhões de aliados entre as
pessoas da rua... Temos de enfrentar o esforço combinado de
algumas das pessoas mais brilhantes da história da
humanidade CONSPIRANDO CONTRA NÓS PARA NOS
SUBJUGAR... Os membros do Bilderberg desprezam o
patriotismo porque é a antítese da escravidão. Entretanto isso
não é suficiente. A política do Bilderberg DEVE SER
PERSEGUIDA NA SOCIEDADE CIVIL E NAS INSTITUIÇÕES EM
QUE SE INFILTROU... A NOVA ORDEM MUNDIAL IMPÔS UM
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GOVERNO ÚNICO TOTALITÁRIO, UMA MOEDA ÚNICA
GLOBAL E UMA RELIGIÃO SINCRÉTICA UNIVERSAL À
POPULAÇÃO
MUNDIAL
MEDIANTE
MENTIRAS
E
OFUSCAMENTOS. NUMA SOCIEDADE CADA VEZ MAIS
DIVIDA, HÁ ELEMENTOS QUE PODEM DESTACAR O

QUE COMPARTILHAMOS... DIRETAMENTE E COM
GRANDE INTENSIDADE. MERECEM TODO APOIO QUE
POSSAM RECEBER. VALE A PENA LUTAR E MORRER
POR ESSA LIBERDADE.” (DANIEL ESTULIN, “A Verdadeira
História do Clube Bilderberg”, Editora Planeta, 2006, págs. 250,
252, 253,256, 258 a 260 [ênfases e colchetes acrescentados])
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