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OOBBEESSIIDDAADDEE  EE  IINNSSUURRRREEIIÇÇÃÃOO  

  

Alguns dos mais poderosos líderes e financistas do mundo são capazes, até mesmo, de provocar guerras 
e revoluções como uma medida de controle populacional. Evidentemente este detalhe nunca será 
mencionado, num telejornal, pois estando sob o controle dessa oligarquia imperialista, todas as agências 
internacionais de notícias “filtrarão” e omitirão cada detalhe que revele o que, realmente, está por traz 
desses acontecimentos e, principalmente, aqueles que apontem suas verdadeiras causas.     
Assim, ao alcançarem à população, através de seus “portais” televisivos, estas notícias formarão, na 
mentes dos povos, uma visão dos fatos completamente diferente da realidade. Por isso, a não ser que 
haja um grande esforço individual na busca da verdade, dificilmente o homem comum poderá perceber o 
que, de fato esta ocorrendo à sua volta.  
A não ser que investigue por si mesmo, os cidadãos nunca poderão descobrir que existe um FIO 
CONDUTOR “INVISÍVEL” que vem unindo, há muitos séculos, todos os acontecimentos da história, 
numa rota antecipadamente planejada, para conduzir todas as nações em direção a um grande “golpe de 
estado mundial”, que deverá ser lançado, inesperadamente, em todos os países, ao mesmo tempo, 
unindo-os, de forma abrupta, em torno de um governo único mundial.  
Hoje mesmo, estes dominadores já dirigem a humanidade através de medidas tão revolucionárias  quanto 
as insurreição armada.    
Na revolução comunista da Rússia existiam duas concepções marxistas antagônicas, até que a facção que 
almejava uma “ditadura do proletariado” (ou seja, dos operários assalariados) acabou prevalecendo 
sobre  aqueles que, juntamente com Trotski defendiam a tese da “revolução permanente”. 
A “ditadura do proletariado” conseguiu sobrepujá-los graças ao controle que, Lênin, seu principal 
defensor, exercia sobre os “SOVIETS”. O vocábulo “soviet” corresponde à palavra “conselho” em 
português, e os soviets eram, a princípio, órgãos não-governamentais de mobilização das massas que 
tinha a função de organizar protestos, mas que no decorrer desta sangrenta guerra civil, acabaram se 
transformando ao longo desta sangrenta guerra civil, acabaram se transformando em órgãos de poder 
revolucionário, que foram descritos da seguinte maneira:  
“Os SOVIETS são um novo APARELHO ESTATAL que, em primeiro lugar instaura a FORÇA 
ARMADA DOS OPERÁRIOS E CAMPONESES.... No domínio militar é incomparavelmente superior 
a todos que a precederam., e que, do ponto de vista revolucionário, não pode ser substituída por 
nenhuma outra...constitui-se na forma de organização de vanguarda dos camponeses e dos operários, 
isto é, da parte mais consistente, mais enérgica, mais avançada das classes oprimidas, e permite 
EDUCAR, elevar, INSTRUIR e atrair à sua senda, a massa inteira dessas classes.” (Ilyich Ulianov 
[Lenin] “A CAMINHADA DA INSURREIÇÃO”) 
Em outras palavras, o papel dos “soviets” ou “conselhos” na revolução era o de educar e instruir, a 
população, por meio da força de um exército revolucionário, ensinando a todos a moral do marxismo, 
que condena o patriotismo, a religião, a família e a té mesmo o amor entre as pessoas, rotulando-o, 
pejorativamente, como um “sentimento burguês”.  
Após assumir o poder e formar a União Soviética, a “ditadura do proletariado”, apesar de transformar-se 
numa das duas maiores superpotência do planeta, não conseguiu se manter no poder por mais de setenta 
anos, fazendo com que a ideologia do comunismo se tornasse o maior fracasso político e econômico da 
história, que custou às vidas de SESSENTA MILHÕES DE PESSOAS que foram brutalmente 
eliminadas pelos russos Lenin e Stalin, através da terrível “engenharia social” (antropotecnia). 
Mas este tipo de comunismo constituía-se, apenas, em uma das etapas, daquela rota tão antecipadamente 
planejada. A partir do ano de 1875 a famosa bruxa russa, Helena Blavatski, fundando a altamente 
secreta, “Sociedade Teosófica”, já lançava as bases para o próximo passo do comunismo, que 
aconteceria cem anos depois, em 1975, quando os segredos da, assim chamada, Conspiração Aquariana, 
seriam totalmente revelados, dando início oficial ao MOVIMENTO NOVA ERA, que passou a 
conduzir os todos os países em direção à utopia de paraíso terrestre socialista segundo a concepção de 
Trotski e seu eurocomunismo milenarista.    
E, a partir de então, de fato, bruxos e comunistas caminham unidos, em torno da esperança messiânica, 
na vinda de “um novo tempo” e na chegada de “um novo Cristo Cósmico” (aquele ditador e “soberano 
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universal” que “há de vir”) para unificar todos os povos e religiões em torno do “Reinado Messiânico da 
Nova Era Luciferiana”.   
Tornando-se público a partir de 1975, o movimento “Nova Era”, ou “Conspiração Aquariana", também 
recebeu o nome de “Revolução do Cérebro”, e, sem que ninguém pudesse perceber, o eurocomunismo 
e a “Revolução Permanente” de Trotski estavam se iniciando.   
Assim como na revolução russa os soviets comunistas instauraram uma força armada revolucionária 
superior a tudo o que, até então, se conhecia, a “Revolução do Cérebro” ou “Conspiração Aquariana”, 
(que avança, exatamente, segundo os preceitos da “revolução permanente”) iniciou sua insurreição 
através da criação de diversos “conselhos” ou “soviets”, semelhantes aos do comunismo soviético. 
Como ocorreu naquela época, hoje, também, os tais “conselhos” vieram a se tornar “um novo aparelhos 
estatal” que, em primeiro lugar, estabeleceu, para si, uma “força armada”, como na Rússia, passando a 
constituir-se na vanguarda revolucionaria do movimento político-econômico e religioso, conhecido 
como “Nova Era”.  
Um exemplo do emprego desta estratégia é a criação e o desenvolvimento dos atuais CONSELHOS 
TUTELARES”, que, cada vez mais, vêem sendo investidos de poder, “instaurando”, desta forma, para 
si mesmos, uma “força armada” preexistente, que são as instituições que funcionam como sua 
“retaguarda”, isto é, as “Delegacias de Defesa dos Direitos da Mulher”, os “Ministérios Públicos da 
Infância e da Juventude” e os “Juizados de Menores”.  
Os “conselhos” tutelares, agindo com o apoio dessas três, bem equipadas, “divisões”, vêm assumindo, 
então, a posição de uma organização mais enérgica, com poderes para EDUCAR, INSTRUIR e atrair, 
tanto pais, como filhos, aos caminhos da revolução permanente, ou seja, do Movimento Nova Era, que 
se consiste na adoção de num código moral completamente novo, que desaprova os “pilares” básicos da 
civilização atual, como o patriotismo, a família tradicional, a obediência aos pais, o compromisso no 
casamento, o civismo e muitos outros. 
Sua concepção de família é a do “CASAL TRANSPESSOAL”, isto é, um casamento aberto para todo 
tipo e número de parceiros ou parceiras, bem como, para todas as formas de sexualidade, que resultará 
numa “nova” estrutura social familiar na quais os filhos deverão passar a ser membros “itinerantes” de 
determinadas “famílias”, permanecendo apenas sob os cuidados destas, uma vez que sua paternidade, na 
maioria das vezes, não poderá ser determinada, em razão do “novo” tipo de vida..  
Este é o motivo pelo qual o símbolo do “casal transpessoal”, se consiste num homem e numa mulher, 
ajoelhados, um diante do outro, formando a letra “Ômega” (Ω) que, sendo a última letra do alfabeto 
grego, simboliza “fim”, para representar o fim da instituição da família. 
Pregando estas mudanças radicais e nocivas, a maioria dos membros desses “conselhos” julgam-se na 
missão sagrada de implantar um “paraíso terrestre comunista”, através da implantação de um governo 
único mundial, faça do mundo um reinado milenar messiânico  de “paz e segurança”.   
Como um fóssil de uma espécie extinta, a China comunista nos serve de modelo para traçarmos um  
paralelo e analisarmos o “neocomunismo” da Nova Era, pois o poder totalitário que controla as nações 
da “nova ordem mundial”, é, praticamente da mesma natureza que o regime totalitário chinês, com a 
diferença de ser praticamente invisível, pois encontra-se  recoberto por um “manto de segredo”, tecido 
“fabricado” de prepostos, que são seus presidentes e primeiros-ministros, bem como, da aparente, mas 
falsa, liberdade de pensamento e de expressão e do aparente, mas falso direito de escolher os 
governantes.   
Portanto, se, na China (e em outras repúblicas socialistas) ainda existe a “ditadura do proletariado”, aqui, 
nos países do ocidente, encontra-se a “ditadura secreta do ocultismo e do capital”.  
Enquanto que, no comunismo chinês existe apenas um partido político, e o povo não tem o direito de 
eleger seus governantes; no sistema em que vivemos existem muitos partidos e muitos candidatos, mas, 
como as eleições são vencidas através de campanhas eleitorais, que são incalculavelmente caras; só 
mesmo os grandes bancos internacionais possuem poderio econômico para financiá-las, decidindo 
assim, quem serão os presidentes dos “países democráticos”; pois a vitória nas urnas apenas será 
concedida àqueles que firmarem um sério compromisso com eles, dentre os quais escolherão, segundo 
seus interesses, aquele que governará cada país “livre”, desde o menos desenvolvido aos EUA. 
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Assim sendo, fica evidente, até mesmo pelos seus nomes que, tanto nas repúblicas “democráticas”, 
como nas repúblicas “socialistas”, quem escolhe os governantes não é, na realidade, o povo, mas seus 
dominadores.   
Se, na China comunista o controle de natalidade é feito através da força das armas, que fuzilará os casais 
que tiverem mais de um filho; por aqui, nas nações “democráticas”, o controle populacional é feito 
através de “armas químicas” invisíveis que, através da omissão de informações, podem “executar” 
sigilosamente, seus próprios cidadãos, como na China, só que por meio da inoculação deliberada de 
doenças, que, sendo fatais, conseguem manter os níveis populacionais “sob controle”.     
Foi o que ocorreu com a atual epidemia chamada obesidade, que não era uma enfermidade freqüente, 
mas que teve sua incidência extremamente aumentada em conseqüência do uso, cada vez maior, de 
hormônios anabolizantes sexuais na produção rural de alimentos, que são hormônios como os 
estrogênios e os progesteronas (dois componentes dos anticoncepcionais) bem como, a testosterona 
(um hormônio masculinizante). 
A finança internacional conseguiu isso, na medida em que, lançando estes produtos, geraram maior 
produtividade nas plantações e nos rebanhos, obrigando, com isso, que os demais produtores passassem 
a usá-los, rotineiramente, para que pudessem manter sua competitividade no mercado.  
Este poder dominador suscitou o uso dessas substâncias, justamente porque isso causaria uma 
verdadeira epidemia mundial de obesidade, e que esta funcionaria como um instrumento de controle 
populacional. A presença desses promotores do crescimento nos alimentos associadas à presença da 
obesidade que se disseminou amplamente entre os seres humanos, faz com que o aumento populacional 
seja limitado através de duas vias: 
� Aumentando o número de mortes (pois o excesso de peso é a causa de muitas doenças que são 

altamente fatais)  
� Bloqueando a capacidade reprodutiva dos seres humanos (pois os promotores do crescimento são 

testosteronas ou estrogênios e progesteronas, isolados ou em associação, que sendo até mesmo 
componentes de anticoncepcionais, fazem com que o “pão nosso de cada dia” tenha, hoje, 
propriedades contraceptivas, das quais quase ninguém desconfia.).  

No que se refere ao sexo masculino, à questão é, ainda, mais séria, uma vez que a progesterona, quando 
ingerida pelo homem, provoca a diminuição do número de espermatozóides e a redução de sua 
vitalidade e mobilidade, o que faz com que muitos homens se torne estéreis ou gerem menos filhos.  
Pesquisas realizadas entre os anos de 1932 e 1990 mostraram que, nesse período, houve, em média, uma  
redução de 50% na capacidade de procriação do ser humano do sexo masculino.  
O mais grave, contudo, é que a molécula de progesterona não pode ser destruída por nenhum tipo de 
sistema de degradação da natureza, nem por qualquer tipo conhecido de tratamento químico para a água. 
Assim sendo, toda vez que este hormônio é eliminado pela urina das mulheres que estiverem sob 
reposição hormonal ou que estiverem usando anticoncepcionais, bem como, através da urina dos animais 
que receberem a progesterona para aumentar seu peso, estas moléculas de progesterona NUNCA MAIS 
sairão do meio ambiente, e não existem meios artificiais para de degradá-las.   
Espalhadas pelo ecossistema de todo o planeta, a progesterona já passou a fazer parte do ciclo da água, 
de maneira que, hoje, mesmo quando se bebe um copo de água tratada e filtrada, o homem pode estar 
ingerindo um hormônio feminino, que se consiste num sigiloso método de CASTRAÇÃO QUÍMICA 
global de seres humanos! 
Além disso, a própria obesidade, causada por estes hormônios, já se constitui numa doença geradora de 
infertilidade feminina, servindo, portanto, como mais um instrumento de controle de natalidade, muito 
bem disfarçado, em meio às tantas outras complicações que o aumento de peso pode ocasionar. 
Por isso, todos os especialistas em reprodução humana preconizam que as mulheres inférteis percam de 
peso, para que possam engravidar. São também muito comuns os casos de mulheres, consideradas 
estéreis, que, após fazerem um regime de emagrecimento, engravidam inesperadamente. A freqüência 
deste tipo de fato é notavelmente grande! 
Mesmo assim, a Organização Mundial de Saúde inexplicavelmente, aprova o uso dos “promotores do 
crescimento” na produção de alimentos, e declara-o, abertamente, em seus “codex” oficiais, afirmando 
que “ainda não houve qualquer comprovação científica” de que a utilização desses hormônios tenha 
causado “qualquer malefício” aos seres humanos.  
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A equivocada posição da OMS sobre o assunto, é, contudo, plenamente previsível, pois sendo ela um 
órgão da ONU, encontra-se engajada seu empenho hercúleo no controle da natalidade e da população 
mundial. 
No entanto, graças ao monopólio das agencias internacionais de notícias, a maior parte dos cidadãos de 
nosso planeta não têm acesso a estas informações, além de serem induzidos a acreditar na falácia de que 
a explosão do número de casos de obesidade é, apenas, um problema de reeducação alimentar, resultante 
da agitação da “vida moderna”. Esta estratégia nefasta foi exaltada por um dos filósofos iluministas, que 
dizia: “O Maravilhoso é que para tranqüilizar os povos basta, apenas, negar a evidência”.  
Mas se, por um lado o controle de natalidade da república socialista chinesa é feito através de suas forças 
armadas, conhecidas como “o exército vermelho”, por outro lado, nas republicas democráticas este 
controle é feito pelo aparato estatal da mentira, os “soviets” ocidentais, que poderíamos chamar de 
“exército azul”. 
Aqui em Rio Claro este exército tem estas ordens de ataque escritas numa placa de metal, que se 
encontra afixada bem no centro da “praça da liberdade”, num pilar de pedra, com base quadrada e topo 
em forma de pirâmide. Em sua face voltada para o colégio Puríssimo, isto é, na direção oeste, pairam, há 
dezenas de anos, as duas palavras de ordem, muito pouco filantrópicas, da “revolução permanente”, 
escritas em latim, e que dizem:  

“SURGO ET VINGO”, ou seja: “INSURREIÇÃO E VINGANÇA”! 
 O “fio condutor” que une todos os acontecimentos da história nesta direção aparece aqui, como uma 
“rota do ouro” invisível, que já existia antes mesmo de Anhanguera descobrir as minas ouro de Cuiabá.   
De fato, Léon Trotski já havia percebido, no ano de 1905, que o socialismo somente conseguiria 
englobar todas as nações mundo num “reinado universal messiânico”, se fosse criada uma União 
Européia socialista, chamada por ele de “Estados Unidos da Europa”.   
Segundo ele, uma Europa Ocidental Unificada, ao se tornar socialista, teria poder suficiente para fazer 
com que o comunismo se espalhasse, facilmente, por todas as partes do mundo, através de uma “Liga 
das Nações”, conhecida, hoje, como ONU. 
Esta unificaria a economia internacional através de um banco único mundial, e transformaria o planeta 
num “paraíso terrestre socialista”, no qual seriam abolidas todas as fronteiras entre países, classes 
sociais ou religiões. 
A União Européia já existe e a “revolução permanente” já começou! A globalização política, econômica 
e religiosa que, hoje, presenciamos, foi preconizada, tanto por Trotski, como pela Sra. Helena Blavatski; 
portanto, é certo que estamos caminhando, exatamente, nesta direção. Contudo, a faceta menos atraente 
dessa revolução vem sendo muito pouco mencionada: Esse “reinado” somente pode existir sob a direção 
de um governo extremamente enérgico, que somente poderia ser definido pelo termo forte de 
DITADURA! 
As profecias apocalípticas, entretanto, prevêem que este falso “messias” do judaísmo talmúdico 
cabalístico irá se voltar contra seu próprio povo e empreenderá execuções e deportações em massa: 

OO  FFEEIITTIIÇÇOO  VVAAII  VVIIRRAARR  CCOONNTTRRAA  OO  FFEEIITTIICCEEIIRROO!!  
Depois disso, está determinado que os países da União Européia, perseguindo os cristãos,  
“...combaterão contra o CORDEIRO, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e o Senhor 
dos Senhores. Vencerão os que estão com ele: CHAMADOS, ELEITOS e FIÉIS.”(Apocalipse 17 14) 
“Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se 
prostituem, e AOS FEITICEIROS, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no LAGO 
QUE ARDE COM FOGO E ENXOFRE”... “(Apocalipse 21: 8)”. 
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