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Ovnis
Abduçao
Termo que deriva de abduction, ficou popular na década de 80.
Define o caso em que alguém é levado contra sua própria
vontade para uma nave.
Difere do contacto amigável, em que alguns contactados
transmitem ensinamentos de raças alien amigáveis,
desenvolvem faculdades paranormais, entre outros.
Alguns dados sobre a abdução são obtidos mediante regressão hipnótica, ou
raios x onde é verificada a existência de implantes no corpo da pessoa.

Este é um assunto muito complexo, e existe muita controvérsia! Diz-se que a raça grey
(cinzentos) é quem faz abduções, porém outras fontes dizem que são os sirianos ( de
Sirius), ou ainda, em cada dessas raças existem os ets bons e os maus, assim como há
pessoas boas e más.
Se os maus fazem abduções a raça em si na geralidade não tem culpa, somente devemos
culpar os maus.
Ainda consta que , eles podem nem fazer isso com maldade, porque são "cientistas" e
não conhecem as nossas emoções, como a dor, a saudade, etc.
Existem ainda diferentes tipos de abdução, por exemplo abdução não física, noutros
planos dimensionais, plano astral, no sonho, em que colocam implantes não físicos, e
você nem se recordaria disso.

As abduções podem ocorrer um pouco por todo o mundo, mas a grande maioria dos casos
ocorre em Países cujos Governos pactuam com os extraterrestres, ou onde há bases
subterrâneas secretas, como o caso dos Estados Unidos, Japão, Rússia, Brasil.
Após mutilações de gado, por exemplo, diversas testemunhas observam os helicópteros
negros voando perto dos ovnis.
A explicação mais comum fala que os Governos em troca de tecnologia extraterrestre,
fizeram um pacto com os greys desde há 50 anos, e fornecem aos grey uma lista de
pessoas que eles poderiam "controladamente" abduzir.
Geralmente pessoas que vivem isoladas, ou pobres sem familiares.
Muitos ovniólogos acreditam na estimativa que diz que 2 % da população mundial já foi
abduzida.
Os ets colocam implantes nos abduzidos para , de algum modo, lhes comunicarem
telepaticamente a grandes distâncias, ou para os localizarem.
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Na Terra, estão presentes algumas raças alienígenas, negativas, contudo encontram-se
também raças positivas e estamos ainda sob protecção da Confederação Interestelar, ou
comando galatico, que controla outras raças impedindo uma invasão.
Ainda se diz que as pessoas que são abduzidas ou contactadas, tiveram um acordo prévio
com os alien, autorizando a experiência. Ou foi numa vida passada, ou nesta , mas
esquecem isso quando as memórias são "ocultas" após abdução.
Os alien não poderiam interferir no carma de uma pessoa, nem no seu livre arbítrio
abduzindo-a contra própria vontade da mesma, existem leis superiores que o impedem.

Abdução e Implante:
Os implantes são de material metálico não existente na terra, constituído por várias
partículas diferentes, envolvidos por uma mebrana que parece ser do mesmo material
orgânico que o(a) abduzido(a) e alguns implantes estavam ligados a centros nervosos,
nessa zona fica um nível mais alto de radiação ultravioleta, designada por zona "elastose
solar".
Um dos métodos para estudar a origem dos implantes é a medição isotópica, nos Estados
Unidos existem algumas destas equipas que trabalham em colaboração com laboratórios
de investigação de várias universidades.
Uma delas é a do Dr. Kenneth Ring, professor da universidade de Connecticut..
Na realidade, as abduções demonstraram ter os seguintes propósitos:
1 -A inserção de uma esfera metálica de 3mm no cérebro através da cavidade
nasal do abduzido.
O aparelho tinha a função de monitoramento, rastreamento e controle da
pessoa.
2- Implementação de sugestão pós-hipnótica a fim de dar continuidade a
uma actividade específica durante um tempo determinado, prolongando-se
este estado por 2 a 5 anos.
3- Exterminação de algumas pessoas para que os seus restos pudéssem servir
como fonte viva de material biológico e outras substâncias.
4- Exterminação dos indivíduos que pudéssem ser uma ameaça à continuidade
dos seus actos.
5- Experiências de engenharia genética.
6- indução à gravidez de fémeas humanas e indução ao aborto prematuro para
não ocorrer mistura genética viável.
Uma entidade extraterrena Joopah canalizando através de Robert Shapiro fala a respeito
das abduções:
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Ele fala que a raça dele, greys, vêm de Zeta Reticuli, e que possuem a aparência cinzenta
devido a um dispositivo que usam para se protegerem de energias terrenas, ás quais não
estão habituados, e
possivelente a poluição.
Ele admite que alguns deles abduzem pessoas, mas com permissão das mesmas, para
criar uma raça híbrida para preservar futuramente a raça, e para estudar-nos
geneticamente, após deixarem a pessoa ela não se lembrará do que ocorreu.
Ele fala que os sirianos ( alienigenas de Sirius) negativos é quem fazem mutilação de gado
e pactuam com os Governos e que ,por vezes, adoptam uma forma idêntica aos greys para
se fazere passar por eles.
Grande parte das abduções seria feita em ovnis militares secretos e militares americanos,
(com tecnologia dos sirianos).

Em parte para dar uma imagem de "inimigos ruins" dos extraterrestres, como vêm
fazendo os filmes de hollywood dando a imagem de que os ets são todos negativos e vêm
destruir-nos. Dando a sensação que não há raças benignas, só negativas.
Em Sirius há diversas raças, nem todas são negativas, joopah fala que os ets
que cairam com o ovni em Roswell eram de Sirius.
Joopah falou ainda que os Governos sabem sempre quando algum ovni entra na Terra,
quando há alguma abdução, eles sabem sempre porque têm sistemas de rastreamento de
frequências de luz e de som.
Ele cita ainda que não são raças extraterrestres que colocam implantes nas pessoas, mas
sim os militares humanos junto com raças intraterrestres (que habitam em bases secretas
na Terra) negativos. Esses querem a Terra para eles, porque o planeta deles tem vindo a
implodir e predomina lá muita negatividade.
Outros defendem que seriam seres de Orion, os negativos, e não os seres sirianos.
Tem lógica, os aliens poderiam enviar um implante para o nosso corpo á distância , por
teletransporte, sem necessidade de um contacto directo connosco, somente os humanos
precisariam colocar o implante na pessoa directamente, o teletransporte só recentemente
tem sido desenvolvido pelos nosso cientistas, ainda se encontra em desenvolvimento.

Sintomas pós abdução :
Somente após regressão hipnótica as pessoas têm acesso a algumas memórias, após a
abdução elas não são eliminadas mas é eliminada a "ligação" de acesso do consciente a
essas recordações no subconsciente.
Podemos aceder a essas memórias nas sessões de hipnose.
No entanto persistem algumas sensações, irei colocar a maioria nuam lista abaixo, mas
tenha em conta que nem sempre podem ser sensações derivadas de um contacto ou
abdução, por vezes podem ter origem pessoal.
E devemos lembrar-nos que , não existem somente abduções negativas, existem ainda
muitos casos de contactos positivos com raças benéficas.
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1-Já teve a sensação de perda de tempo em casa ou em outros lugares ?
2-Já acordou paralisado em sua cama, sem poder respirar, se mover ou falar? E sentiu
presenças no quarto?
3-Você possui marcas ou cicatrizes que não sabe de onde vieram ?
4-Já viu pontinhos de de luzes ou flashes em casa e outros locais ?
5-Possui memória de estar voando ou muitos sonhos relativos ?
6-Possui memórias estranhas que não vão embora como um rosto alienígena ,
uma mesa , ?
7-Já viu raios de luz passando pela sua casa ou entrando pela sua casa por
uma janela ?
8-Já teve um número considerável de avistamentos ovni, na sua vida?
9-Tem tido muitos sonhos com ovnis , raios de luz ou extraterrestres ?
10-Muitos eventos de sua vida vêm de sentidos desconhecidos ?
11-Possui muitos déja-vus?
12-Já acordou em outro local diferente do local em que dormiu ou não se
lembra de ter dormido ?
13-Possui medo de olhares ou já sonhou com olhos de animais ?
14-Possui uma forte aversão ou interesse em "fotos" de alienígenas ?
15-Possui memória de ter estado em algum local de estrema importância
espiritual quando jovem ?
16-Já apareceu sangue no colchão ou no seu travesseiro sem explicação ?
17-Já se sentiu induzido a andar para um determinado local ou área ?
18-Possui a sensação de estar sendo observado especialmente a noite ?
19-Já ouviu barulhos de gemido ou de algo pulsando sem conseguir
identificar a fonte ?
20-Costuma ouvir umas estranhas frequências?
21-Alguns aparelhos eletrónicos param de funcionar com a sua presença ou
apresentam estranho comportamento ?
22-Houve sons como uma campainha em seus ouvidos especialmente de um lado?
23-Possui a sensação de que vai enlouquecer ?
24-Costuma ter diálogos mentais, com a sensação de que alguém lhe acede ao
pensamento?
25-Possui experiências paranormais como intuição ?
26-Tem canalizado mensagens extraterrenas ?
27-Sente saudades de algum outro sítio,ou mundo? Quando olha o céu sente
saudades de algures?
28- Você possui, e dizem que sim, um olhar magnético.
29- Tem temperatura corporal abaixo do normal.
30-Tem hiper-sensitividade a campos eléctricos ou electromagnéticos.
31-Você tinha amigos invisíveis na sua infância.

Silvio g. www.realidadeoculta.com
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Como ocorre geralmente a Abdução.
A descrição em baixo é baseada em centenas de relatos de abduzidos, mas certamente
….cada caso .é único e difere dos outros, esta é apenas uma descrição generalizada..

1- Pré-abdução:
Quando os alienígenas observam o futuro abduzido, no local de trabalho ou em casa.
2- Sinal:
Algumas pessoas notam uma luz azul no quarto, ou sentem uma presença no quarto e
ficam sem conseguir mexer-se. Então a pessoa recebe um estímulo, que servirá para
controlar a sua mente. Pode ser um lampejo ou um zunido.
3- Captura :
Inicialmente confusa e com receio, a pessoa passa para um estado de paralisia ou
…..amnésia, como se estivesse drogada. Durante a sedução, sente alegria, êxtase e amor
…..por parte dos alienígenas. A captura mais comum é por meio de um cone de luz.
( Teletransporte).

4- A entrada no ovni:
Segundo depoimentos, a porta fecha sem que se perceba uma junção.
5- A excursão dentro do ovni:
A pessoa é guiada por passagens, sempre por um mesmo alienígena.
Os depoimentos concordam em que as paredes e o tecto são circulares e a iluminação
… é indirecta, sem fonte de luz visível.
6- A comunicação:
A transmissão das mensagens é feita telepaticamente. A maioria versa sobre temas
como controle da poluição, desarmamento nuclear, ensinamentos religiosos e chaves
filosóficas, ou ainda sobre a vida pessoal do abduzido.
7- Exames pessoais:
Pelo menos em 50 % das abduções são realizados exames idênticos aos que ocorrem
nos hospitais.
Também recolha de amostras, como pedaços de pele, mechas de cabelo, unha,sangue,
…..fezes, óvulos ou esperma.
Os alienígenas colocam a mão na testa do paciente para fazer cessar a dor.
8- A passagem para a nave-mãe:
Esse espaço é descrito como algo do tamanho de um campo de futebol, com
cobertura artificial, bastante iluminado e geralmente com outras naves pequenas em
seu interior.
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9- A excursão pela nave-mãe:
Por algum tempo, a pessoa passeia pelo interior dessa nave conduzida por um
anfitrião.
Nesta passagem a testemunha observa e tem contactos com outros seres.
Depois, há o retorno ao disco.
10- À volta à superfície da Terra:
Normalmente há uma cerimónia de adeus e a pessoa retorna ao lugar de onde foi
tirada. Geralmente todas essas passagens são apagadas da memória do abduzido e ele
desperta como se tudo não passasse de um sonho.
11- Os sintomas:
Após o contacto, os sonhos tornam-se mais intensos, surgem fobias, a imaginação
torna-se mais vívida e a capacidade intelectual mais acentuada. Eventualmente
notam-se cicatrizes e estigmas no corpo e a pessoa sente mudanças no apetite e na
sede. Podem haver também consequências sociais, como alienação em relação à
família e aos amigos, separação, mudança de vida.

Tipos de contacto extraterrestre:

Contacto imediato de grau zero :
No Brasil existe uma classificação de grau zero, quando a pessoa avista
naves voando á noite no céu, á distância.

Contacto imediato de 1º grau:
Quando se observa o ovni a uma distância de menos de 200 metros.

Contacto imediato de 2º grau :
Quando o ovni deixa evidências físicas, tais como marcas no solo , interferências
…..electromagnéticas, falha nos sistemas de veículos, bússolas desreguladas, alterações
…..na saúde de .uma pessoa por exemplo devido a radiações, queimaduras, crop circles
…..nos campos por .exemplo, ou quando a pessoa fotografou ou filmou o objecto.

Contacto imediato de 3º grau:
Quando conseguimos ver extraterrestres dentro ou fora da nave.

Contacto imediato de 4º grau:
Envolve casos de abdução.
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Contacto imediato de 5ª grau:
Envolve comunicação por via de pensamento, sem que os extraterrestres
precisem estar presentes, a pessoa recebe mensagens, psicografa simbolos
estranhos no papel, etc.
Quero salientar que, alguns ufólogos separam o que poderia ser contacto com
…..espíritos ou com .ets, mas para mim os ets também podem circular perto de nós
…..noutras dimensionalidades, eles ..tambem projectam o seu corpo etéreo, por vezes
…..espíritos (humanos) ou ets manifestados etéricamente são facilmente confundidos,
…..não deveria-mos separar uma coisa da outra .totalmente. Eles viajam pelo tempo, e
….movem-se em várias dimensionalidades.

Ainda existem outras definições, embora estes sejam os 5 graus comuns, há quem
…..apresente .outros.

Grau 6 :
Ir na nave ao planeta dos seres.
Grau 7 :
Pode ficar por lá alguns dias, recebe orientações, comunicações para
transmitir aos humanos cá na Terra.
Grau 8 :
Pessoas que já não voltam, são levadas por extraterrestres e ficam por lá.
Há milhares de casos de desaparecidos misteriosamente no planeta.

Porém estes ultimos graus não são adoptados por todos os grupos de ufólogos.

www. Realidadeoculta.com
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Os extraterrestres já nos visitam há milénios, pode ler-se referencias a isso no bhagavad gita, nas
escrituras sagradas hindus, pode ver-se isso em gravuras rupestres, e tantas mais, algumas
imagens encontram-se no meu site, em :
www. Realidadeoculta.com/antiguidade.html
Inclui algumas imagens, mas vou deixar-lhe agora uma imagem que não se encontra no site, tratase de um et grey representado num templo de P'Tah ( Egipto ).
Afinal não é tão "disparatada" a teoria de que os ets ensinaram muito aos egípcios e os ajudaram
na contrução das pirâmides !

Aparição de Fátima, Portugal .

Fátima, 70 mil pessoas viram um anjo? O sol dançando no céu ? Seria mais sensato
afirmar, um disco voador no céu...
O efeito de fatima é associado pelos ovnilogias a um efeito ovni, somente isso explicaria
como é que o « sol » dançou nos céus a 13 de Junho de 1917 na Cova da Iria, Portugal,
perante cerca de 70.000 testemunhas…
Os raios coloridos secavam a roupa dos presentes no local enquanto chovia, ora sabemos
que se o sol descesse à terra tudo ficaria reduzido a cinzas, mas as pessoas não tinham
noção do fenómeno para conseguir descrevê-lo.
A cerca de 50 km dali,certas pessoas afirmaram ter visto luzes voando no céu.
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As crianças videntes: Lúcia, Jacinta e Francisco viram uma bela senhora, descendo por
um raio de luz de uma « nuvem », com uma esfera de luz na mão, essa imagem não
conincide com a que o Vaticano monopolizou...
Na verdade, o carpinteiro que esculpiu a estatueta em madeira copiou de uma gravura
num livro, ele não tinha visto a aparição.

« Milagre do Sol », como sabemos, o sol não poderia dançar sobre as cabeças de 70.000
pessoas, seria impossível ! É fácil associar o caso de Fátima ao tema ovni, o «Sol » seria
um ovni, vou exemplificar com estas imagens Reais, de uma aparição ovni filmada e
fotografada na Sicília: Belpasso-Borello (Itália) em 1988.

.
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Roswell , um dos mais famosos casos ovni, bastante conhecido não irei alongar-me
sobre os pormenores já conhecidos.
Porém vou divulgar algumas fotos, e esclarecer umas verdades e mentiras do caso.
A 2 de Julho de 1947, em Roswell, novo México, caiu um ovni.
Os Estados Unidos disseram que foi um balão sonda secreto.
Se de facto fosse um balão, porque motivo fizeram um cordão de isolamento da àrea,
levando destroços em vagões de comboio, escoltados por aviões? Porquê tanto sigilo?
Os destroços do ovni e cadáveres dos ets foram guardados temporariamente no Hangar
84, na base White Sands.
Mais tarde transferiram-nos para o Hangar 18 da base de Wright Paterson.
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Consta que foram ainda transferidos para a Base aérea de Muroc (Califórnia) em 1954.
O que é certo é que após essa queda do ovni, começam a surgir novas tecnologias, chips,
transistores, na Area 51 desenvolver-se-ião aviões de tecnologia stealth, entre mais.
Tudo pela engenharia reversa ( adaptação de tecnologia extraterrestre para terrestre ).
Infelizmente, circulam na internet videos da autópsia ao extraterrestre, falsos.
Primeiramente o video surgiu na televisão, semanas depois a revista "Science et vie"
relata que o video era falso, posteriormente toda a imprensa o fez.
Qual o motivo de tudo isso? Simples: Criam uma fraude, para descredibilizar o caso
Roswell.
Alguns sites ainda divulgam esse video e imagens do video como se fosse real !
O mesmo ocorre com a foto de um corpo (amarelado) de um et, essa imagem é do filme
"Roswell", um filme sensacionalista que retrata o caso, provavelmente para
descredibilizar o tema tambem, porque as pessoas irão dizer "Roswell foi um filme, não
foi um incidente real".
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Falso :
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Imagem do video falso.

Imagem do filme "Roswell", pode conferir vendo o filme.

Infelizmente há sites que divulgam essas imagens como se fossem reais, o que ainda
prejudica porque as pessoas pensam que o incidente roswell é fraude. Não sei se
divulgam as fotos por acreditar nelas, ou por maldade.

Verdade:

.
Hangar 18, pode ver-se o vagão de comboio.

Queda do ovni.
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.
Ovni guardado no Hangar 18.

A Notícia saiu em muitos jornais.
Existem vários testemunhos, entre eles: o relato do Major Jesse Marcel, o tenente
Walter Haunt, o Coronel T.J. Du Bose e os vizinhos de Marc Brazel, como a Sra. Loretta
Proctor, além do seu filho Bill Brazel.
Há ainda os testemunhos da locutora de rádio Judd Roberts e das filhas do xerife, e os
artigos do Jornal Chicago West do dia 8 de junho de 1947.

…
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Documento dos Majestic-12 que fala na recuperação dos destroços do ovni.
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Imagem anterior : Análises do Laboratório de Los Álamos concluem : A Nave não era deste
mundo.

Imagem seguinte: Autópsia dos alienígenas…
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Recentemente os Estados Unidos trouxeram uma nova "explicação" oficial para o caso
roswell, dizendo que era um avião secreto que se tinha despenhado, etc..
Continuam mentindo, este documento prova isso, mostra como eles haviam dado uma
falsa explicação aos repórteres, e pelos vistos continuarão a fazê-lo ao longo dos anos.
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No documento anterior, eles combinaram dar uma falsa explicação aos repórteres, foi
então a 1ª desculpa esfarrapada, "a queda de um balão meteorológico ".

www. Realidadeoculta.com

No seguinte documento, a CIA fala em usar o tema ovni para estratégias de guerra
psicológica, controle, eles inventam muitas inverdades sobre o tema e tentam manipular a
opinião pública.
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Abaixo um documento do fbi, sobre o projecto novo Blue book, onde eles mencionam que os
ovni são um fenómeno real.
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Ets e os Governos
Crise manipulada ,é o termo utilizado pelo governo para descrever o cenário de uma
situação de crise criada e as soluções para ela apresentada, usualmente três, que incluem
aumento na segurança e perda de muitas liberdades.
Com uma crise manipulada, o governo pode manipular as pessoas para obter a solução
para a crise, direccionando e movimentando a população para um caminho já
previamente escolhido.
A atual crise com as drogas está ligada ao governo e às bases alienígenas na Terra.
Uma tremenda quantidade de informação liga o governo dos EUA com o tráfico de
drogas desde 1960. O Christic Institute conseguiu essas provas, mas foi neutralizado.
A informação que o governo libera, é uma forma de convencer o povo que os militares
devem ser utilizados no lugar das polícias locais. A venda de armas também é facilitada
para os crimes relacionados com as drogas, tornando assim mais fácil a aceitação de uma
lei marcial.
O dinheiro das drogas, biliões e biliões de dólares, assistenciam a construção de bases
alienígenas subterrâneas, os alienígenas estão construindo uma verdadeira civilização
subterrânea, em troca disso, os EUA obtém tecnologia e a promessa de que os alienígenas
não irão entrar em guerra com os EUA ou qualquer outro país do mundo.
Os alienígenas deram aos EUA e à URSS armas de partículas, tecnologia laser,
tecnologia stealth, muitas tecnologia de supercomputadores, informações sobre clonagem
e duplicação genética de seres humanos, tecnologias médicas e muitas outras tecnologias
bélicas e médicas.
As técnicas de viagem interdimensional ainda é mantida em segredo dos humanos.
Cerca de 15% do ADN humano já foi desvendado pelas universidades, isso permite aos
cientistas criar ou exterminar qualquer organismo vivo, essas tentativas de mapear e
alterar o ADN é uma das razões de existirem tantas criaturas deformadas no Nível 6 da
Base Dulce.
Os alienígenas sempre foram financiados, quer seja fornecendo condições para se
instalarem quer seja fornecendo vítimas para abduções, o dinheiro para ajudá-los vinha
do tráfico de drogas, armas e controle dos poços petrolíferos do mundo, mas os
alienígenas nunca honraram os acordos.
Esforços para cortar os fundos e acabar com o tráfico de drogas. Noriega foi um dos
envolvidos na ajuda aos alienígenas. A sua prisão é um forte sinal de que o corte aos
alienígenas começou.
O presidente Truman fez um considerável esforço para entrar no combate aos
alienígenas, mas a tecnologia dos EUA não era avançada o suficiente para causar algum
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efeito. Sendo assim, a única opção era fazer acordos com eles, construindo, expandindo e
financiando as suas bases.
Americanos talvez julguem o governo como traidor por estas ações, mas eles estavam
numa situação muito desesperada e difícil na segurança nacional.
Uma opção era informar a população, mas foi previsto o que aconteceria, além de destruir
as bases da sociedade normal, seria necessária uma demanda de acções militares contra
uma força que o governo sabia ser superior.
Então o governo foi obrigado a aceitar o exército invasor. Se o governo se opusesse a
eles, eles iriam iniciar uma destruição em massa da humanidade.
As nossas armas nucleares forneceram uma pequena ajuda na hora de negociar com os
invasores. Assim foi decidido manter tudo em segredo e criaram o MJ-12, e para
assegurar que tudo ficaria em segredo, pessoas tiveram que ser assassinadas, subornadas
e chantageadas.
Foram organizados programas para ir acostumando e testando a reação da população
quanto à convivência com os alienígenas, muito disso você pode ver nos filmes e na
televisão: ET, Contatos Imediatos do 3º. Grau, Alienígenas, V, Nação Alienígena e
Guerra dos Mundos todos eles representam a convivência com os alienígenas de formas
diferentes; Nação Alienígena mostra um cenário de alienígenas relativamente pacíficos e
capazes de viver em sociedade com os humanos.
Guerra dos Mundos contém cenário de réplicas humanóides e alienígenas vivendo
subterraneamente, mostra o conflito entre humanos e alienígenas ( em breve Steven
Spielberg vai lançar um filme com esse mesmo título e contexto ) .

Agora, vários tipos diferentes de alienígenas são oferecidos à mente das pessoas que
podem aceitar ou rejeitar um ou todos eles. De qualquer forma, estamos sendo
condicionados à possibilidade de sermos informados oficialmente, sem maiores
conseqüências e ou grandes choques, não como ocorreu em 1938 quando Orson Wells
transmitiu uma adaptação de a Guerra dos Mundos em que ninguém estava preparado
para ouvir isso, e muitos entraram em pânico e houve até quem se suicidasse.
A URSS já possui vários tipos de armas alienígenas também, como raios de partículas
e campos de força, o que prova que não se pode confiar nos alienígenas pois eles estão
dando tecnologia para ambas as potências e é possível que o interesse deles ( refiro-me ás
raças hostis ) seja que nos destruamos a nós mesmos.
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BASES ALIENÍGENAS
Existem bases alienígenas nos seguintes países (em ordem decrescente por número de bases):
Brasil, Argentina, Estados Unidos, Ilhas Aleutian, URSS, China, Antártida, Nova
Zelândia, Austrália, Canadá e em vários oceanos. As bases nos EUA estão sempre ligadas
à bases militares e protegidas pelo grupamento DELTA.

TRANSISTOR, Tecnologia alienígena:
É o que afirma jack Shulman da American Computer Company (Acc), foi o que afirmou
ainda o coronel Philip Corso, entre mais.
Jack Shulman, presidente de uma companhia norte-americana de computadores
(American computer company) , afirma que o transístor desenvolvido pela empresa AT & T
está relacionado com o ovni que caiu em Roswell, Novo-México.
Foi desenvolvido graças à tecnologia alienígena recuperada.
Um ex. general do Pentágono, amigo seu, mostrou-lhe uns documentos, em 1995, para
que John perito em hardware e software analisasse tais documentos e desse uma opinião.
O qual entregou posteriormente a John, 48 caixas de material dos laboratórios Western
Electric ( encerrado na data de 1948).
Ele teve acesso a um bloco de apontamentos desse laboratório ( lab shopkeeper’s
notebook), a Western Electric geria o arsenal nuclear dos Estados Unidos.
Jack Shulman verificou que a tecnologia mencionada era avançada demais, os
documentos tinham 50 anos, os dispositivos descritos no documento seriam hoje, mais
potentes que o último processador intel Pentium.
Haviam também descrições de aparelhos de comunicações, técnicas para introduzir
capas finíssimas de certos materiais entre outras de tamanhos microscópicos, métodos
especiais para produção de peças móveis para uma unidade antigravitacional para
propulsão de uma nave…
Tecnologia electrónica dinâmica e de controle de energia que ainda nem foi desenvolvida
na Terra. Etc.
Alguns dias depois, as oficinas de Shulan receberam a visita de uns “ladrões” que
levaram todo o material que ele estava a estudar.
Depois recebeu a visita de funcionários da oficina de investigações especiais as forças
aéreas , e foi interrogado.
Contudo, Shulman prosseguiu investigações, apesar de ameaças de morte que recebia.
Ele afirma ainda que as sondas da Nasa, deep space ( para explorar o sistema solar) contêm
um equipamento hostil, canhão laser, referiu-se ás sondas deep space 3 ou deep space 4.
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Coronel Philip J. Corso
O Transístor deriva de tecnologia alienígena, o mesmo afirmou o ex. coronel Philip J
Corso. No seu livro “The day after Roswell” (o dia depois de Roswell ) afirma que os
destroços do ovni teriam sido enviados para laboratórios de renome, como os da AT&T,
Bell Labs, General Electric e Motorola.
Corso é um militar de renome , 21 anos de carreira, reformado em 1963, 19
condecorações militares, membro do Conselho de Segurança Nacional, oficial da
Inteligência de MacArthur na Coreia e tendo ocupado vários outros cargos de destaque.

NOVA Ordem Mundial :
Adam Weishaupt ( 1748-1830 ) era um maçom de ascendência judia .Fundou em Maio de
1776, na Alemanha, a ordem dos Iluminados, sociedade que representaria os ideais
compartilhados por maçons e rosacruzes.
A maçonaria em Portugal está activa há cerca de 200 anos, existiram alguns vestígios de
ligações ao caso de pedofilia da Casa Pia, em jornais podia ler-se que a maçonaria queria
defender bibi Carlos Silvino, também alguns arguidos eram maçons. O Dr. José M
Martins advogado do C.Silvino fez algumas referências a isso. ( homens de avental ,o
avental é uma vestimenta nas cerimónias maçónicas )

Selo maçon da Nova ordem mundial, nas notas de 1 dólar.
Pegue numa nota de 1 dólar e veja o simbolo da pirâmide com o olho que tudo vê, um
simbolo iluminista. E abaixo da pirâmide podemos ler “Novus ordo seclorum” ,Nova
ordem dos séculos, a nova ordem mundial.
13 ex-presidentes americanos eram Maçons, entre eles Franklin Roosevelt que em 1933
teve a ideia de colocar a pirâmide maçónica nas notas de 1 dólar.
No dia 18 de fevereiro de 1991 o jornal Los Angeles Times publicou o discurso de
Bush sobre o Estado da União:
É uma grande idéia: uma nova ordem mundial, onde diversas nações se
unem em uma causa comum para realizar as aspirações universais da
humanidade, paz e segurança, liberdade e autoridade da lei... Somente os
Estados Unidos têm ambos: a posição moral e os meios para respaldá-la. "
Presidente George Bush, em seu discurso sobre o Estado da União. Los Angeles
Times, 18 de fevereiro de 1991.

A Nova Ordem Mundial é sustentada pela pobreza humana e a destruição do ambiente.
Dá origem ao apartheid social, promove o racismo e os conflitos étnicos, mina os direitos
das mulheres e, frequentemente, precipita os países para confrontos destrutivos entre
nacionalidades.
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Tudo o que você ver acontecer, nos noticiários, na economia do seu país, todas as
mudanças negativas, pode ter a certeza que é um avanço para a Nova Ordem mundial.
Os governantes irão sempre prometer maravilhas, mas ignore, Durão barroso prometia
baixar o Iva e reparem como ele subiu em flecha. Prometiam melhorar a economia e
reparem como mergulhamos há anos na crise.

Algumas citações famosas a respeito da Nova Ordem Mundial:
"Sob a corajosa liderança do Papa João Paulo II, o Estado do Vaticano tem assumido o
lugar que lhe corresponde no mundo como uma voz internacional. É apenas correto que
este país mostre seu respeito pelo Vaticano, reconhecendo-o diplomaticamente como um
Estado mundial."
Dan Quayle, Vice-presidente dos Estados Unidos, discurso ante o senado dos Estados
Unidos, 22 de setembro de 1983.
(Querem uma única religião mundial)
É uma grande ideia: uma nova ordem mundial, onde diversas nações se unem em uma
causa comum para realizar as aspirações universais da humanidade, paz e segurança,
liberdade e autoridade da lei... Somente os Estados Unidos têm ambos: a posição moral
e os meios para respaldá-la. "
Presidente George Bush, em seu discurso sobre o Estado da União. Los Angeles
Times, 18 de fevereiro de 1991.

"Nós definimos a Santa Sé Apostólica (O Vaticano), e o Pontífice Romano têm a
supremacia sobre todo o mundo."
Um decreto do Concílio de Trento, citado por Philippe Labbe e Gabriel Cossart, em
"The Most Council" Vol. 3, Col 1167.

PORTUGAL e a Nova Ordem Mundial:
No site ( realidadeoculta.com ) tenho abordado o tema de políticos na maçonaria, no grupo
Bilderberg, o Governo de Barroso e a crise económica-social, dá para perceber que
Portugal está sendo conduzido pelo governo oculto, em breve teremos implantes, entre
mais, a Nova Ordem Mundial faz-se sentir aqui e por toda a EuropaAinda há mais, A. Gueterres (ex 1º Ministro) referiu-se á nova ordem mundial com Todas
as letras!
António Guterres foi o orador convidado pela Liga de Amigos da Casa-Museu João Soares para
um debate cujo tema era "A globalização e a reforma do sistema mundial de governo".
O ex-chefe de governo propôs uma "nova ordem mundial", baseada na substituição do
unilateralismo da admnistração norte-americana por um novo multilateralismo e no respeito dos
direitos humanos.
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O link estava no site do jornal "Público" : http: //jornal.publico.pt/2004/03/29/Nacional/P01.html
O partido PSD, a 19 de Março de 2004, pelas 21:30 horas no Hotel Ipanema Park ( Porto)
elaborou uma conferência sobre “A Europa e a Nova Ordem Mundial”, onde participou
Nuno Rogério, o link estava no site do Psd :
http: //www. Psdporto.net/distrital/mais_info.asp?id=81

Protocolo dos sábios de Sião :
Tudo o que está acontecendo agora, guerras, recessão económica, terrorismo, já havia
sido planeado há mais de 200 anos, quer provas?

.

Os assuntos que irei abordar são de extrema importância para todos nós , não estou a
conspirar, não estou a promover seita nenhuma, estou simplesmente a esclarecer o leitor.
O que nos espera no futuro? O que dizem as profecias é verdade? Basta-nos ver
diariamente os noticiários e comprovar que tudo tem acontecido.
Um documento polemico e antigo, Portocolos dos sábios de Sião, traz-nos uma nova luz
sobre os temas da actualidade, terrorismo, invasão do Iraque, seitas secretas , pedofilia,
crime, recessão económica, entre mais.
Os protocolos são manual de regras ditadas por um «guia» aos sionistas (judeus) para
controlar as massas, por um governo secreto no mundo, iluministas e franco-maçons e
por aí fora, o assunto é complexo. Estes manuscritos são reais , existem de facto ,
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surgiram num congresso de associações sionistas reunidas em Bade (1897), tidos como
documentos secretos até 1912 quando foram então revelados na Rússia. Essa publicação
deve-se a Sergio Nilu que em 1901 recebeu os originais de Alexis Nicolaievich Suchotin.
Uma grande campanha de desinformação, (muitas pessoas dos meios de comunicação) dizem que
esse livro foi escrito pela policia secreta Russa, uma fraude. Porém existem evidências de que
não é, irei citar passagens desses protocolos e compará-los com situações actuais que observamos
no mundo, inclusivé planos governamentais e conflitos na sociedade.

O governo secreto no mundo, está planeando uma Nova Ordem Mundial antes esse tema
sempre foi alvo de controvérsias, todos os cepticos diziam tratar-se de uma teoria de
conspiração. Porém logo após a guerra no Iraque, vários países abriram os olhos e
acusaram Bush de estar mentindo ao mundo acerca das armas nucleares, e acusaram os
Estados Unidos de querer dominar o mundo e passar por cima das decisões da ONU, de
querer implantar uma Nova Ordem Mundial, pois é, caíram na realidade, porém tarde
demais !
A nova ordem sempre existiu, a 3ª guerra há muito que está planeada, a maçonaria actua
secretamente nos governos, algumas pistas estão bem visíveis aos nossos olhos! Vejam a
nota de 1 dólar, tem a piramide com o olho-que-tudo vê, simbolo maçónico, e a frase
«novo ordo seclorum» (nova ordem dos seculos).

Vamos reflectir, Geroge w Bush apoiou Ariel Sharon quando este cercou o quartel de
Arafat, mas depois o conflito intensificou-se e Bush já dizia a Sharon para recuar.
Recentemente o chefe de Estado Maior Israelita ( Moshe Yaalon ) confessou em
Beersheva que eles tinham um plano para assassinar Yasser Arafat. ( de facto no ano
passado, 2004, arafat adoeceu, e as máquinas foram desligadas dia 11, deu-se como morto dia 11,
novamente o 11 presente ).

Israel é inimiga do Afeganistão, Bush bombardeou o Afeganistão com o pretexto de
capturar Bin Laden, certo? Errado, pois deixaram-no escapar mesmo debaixo dos olhos, e
Bush mais tarde disse que já não queria saber do Bin laden inclusivé ordenou ao Fbi que
deixasse de investigar a familia dele. Agora os EUA controlam Afeganistão e pretendem
construir lá um oleoduto, o negocio do ópio fica entregue ás forças da Aliança do Norte.
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Israel odeia também Irão, reparem como os Estados Unidos logo após bombardear o
Iraque já estão ameaçando atacar o irão? Acho coincidencias demais. Israel tem diversas
armas quimicas e nucleares, e ninguém vai lá inspeccionar.

Os meios de comunicação são controlados! O Pentágono admitiu dar informações falsas
aos demais países. Os jornais e meios de comunicação americanos mentiram sobre a
guerra no Iraque. Hoje diversos países do mundo já estão criticando os Estados Unidos
por ocultar informação, e mesmo o Fbi e Pentágono deram informações falsas, para
manipular a opinião pública e incentivá-la a apoiar a guerra. Um bom exemplo disso foi
«inventar» que o Iraque tinha armas nucleares. Agora dizem que elas não estão lá porque
foram roubadas.
Meus amigos isto é um exemplo para provar que : Não devemos acreditar em nada que os
meios de comunicação digam. Os governos negam tudo, Negar é a solução.
Desinformação é a pior arma… Vejam o que diz um dos protocolos :
Imprensa, o seu papel é o de excitar e inflamar as paixões entre o povo [...] e o público
está muito longe de poder imaginar quem é o primeiro beneficiário da imprensa. [...]
A imprensa nos será uma boa ferramenta para oferecer aos homens tantas opiniões
diferentes que eles perderão qualquer visão global e se perderão no labirinto das
informações. [...]
[...] assim, eles chegarão à conclusão que o melhor é não ter opinião (política).
Acerca da manipulação de imprensa e opinião pública vejam o protocolo 7, vejam como
está sendo cumprido até hoje! :
"Devemos obrigar os governos cristãos a obrar de acordo com este plano, que
amplamente concebemos e que já está chegando à sua meta. A opinião pública ajudarnos-á, essa opinião pública que o 'grande poder', a imprensa, secretamente já pôs em
nossas mãos. Com efeito, com poucas exceções, que não têm importância, a imprensa
está toda em nossa dependência."
Alguns termos ocultistas, maçónicos, são proferidos por esses líderes Políticos. São uma
espécie de código-oculto para outros membros. Vejam o exemplo do termo «eixo do
mal», George W Bush usou esse termo após o 11 de Setembro, ele disse que ia combater
os países do «eixo do mal» e começou a guerra , começou por dar maior poder ao fbi, ele
recebeu poder ilimitado, todos os fundos ($) foram mobilizados para a guerra, a
população perdeu direitos, qualquer um pode ser revistado em casa pelo fbi, etc. As
forças militares receberam milhões de dolares e as empresas de fabrico de armas
começaram a lucrar.
Outro termo «inimigos da paz» foi utilizado ( a 21-6-2003) por Colin Powell em Israel,
quando este disse que o grupo Hammas é «inimigo da paz», incrível não é??
A propósito desse tema, O líder do Hammas (Abdullah Kawasme) foi morto, Powell diz
que isso poderá prejudicar o tratado de paz, vem mesmo a calhar para os planos ocultos
deles!
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A guerra já está planeada, vejam o que disse o acessor do 1ºMinistro de Ariel Sharon, em
27/04/2002 : «A Terceira Guerra Mundial vai acontecer, gostemos ou não... onze de
setembro foi apenas o começo...»
Ainda há mais, um dos maiores illuminati Albert Pike teria escrito numa carta a
Mazzini que : « a terceira guerra mundial explodiria no Oriente Médio devido a
inimizade entre os árabes e os israelenses e que ela terminaria com a instauração de uma
ditadura mundial. »
Paul Richter em «Los Angeles times» diz que os Estados Unidos preparam ataques a 7
países :
China, Rússia, Iraque, Irão, Coreia do Norte, Líbia e Síria.
E é verdade. Após bombardearem o Afeganistão dirigiram-se ao Iraque, sem motivo
bombardearam o Iraque. Ao mesmo tempo ameaçávam a Coreia do Norte, depois
acusaram A Síria de apoiar o Iraque, agora ameaçam atacar o Irão caso eles avancem com
o programa militar, enfim, dentro de poucos anos iremos constatar que tudo se vai
compondo. Os noticiários encarregar-se-ão de nos transmitir os factos.
A Russia mantem laços militares e economicos com varios países árabes, inimigos de
Israel. Reparem que há pouco tempo os Eua acusaram Russia de fornecer material bélico
ao Irão e Iraque... Mais cedo ou mais tarde os EUA vão entrar em conflito com Russia.
Líbia faz fronteira com o egipto, e ultimamente tem desenvolvido treinos militares.
Geroge w Bush é membro da sociedade secreta «skull and bones» fundada na
Universidade de Yale, em 1833, o ex-senador Prescott S. Bush ingressou em 1917 ,o pai
de george w Bush havia entrado nessa seita em 1948,e é ainda membro do «comité dos
300 » (representa o sistema bancário mundial na sua globalidade, todos os bancos estão
ligados aos Rothschild através do comité ).
-A Skull and bonés deriva diretamente do grupo Iluminista da Bavária fundado por
Adam Weishaupt. Curiosamente Weishaupt fundou a ordem dos illuminati (iluminados
da luz de lúcifer) em 1776, que acreditavam ser como deuses cá na terra e ter Poder com
a ajuda das trevas, Weishaupt passou seis anos escrevendo planos para uma nova ordem
mundial. Ele era maçon de ascendência judia.
George W Bush foi com a ajuda do seu pai Bush colocado no poder propositadamente
para levar estes planos avante, estas guerras que aí vêem, ainda está por esclarecer a
confusão com as eleições, 2 semanas de confusão e não fizeram recontagem dos votos...
Vejam a nota de 1 dólar com símbolo maçónico:

. .
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A piramide com o olho-de- lúçifer, e a frase Annuit coeptis (ele tem favorecido os nossos
empreendimentos),e a frase: «Novus ordo seclorum» (a nova ordem dos séculos) Nova ordem
Mundial. Foi um ex-presidente dos EUA, Maçon Franklin Roosevelt que em 1933 mandou
colocar o grande selo maçónico na nota.

Mais abaixo vou citar alguns excertos do livro, voces vão ver como é assustador e real tudo o que
foi conspirado há mais de um século, ainda é seguido á regra pelos nossos Governos.

São 24 protocolos, alguns dos protocolos vou citar abaixo intercalando-os com
comentários a vermelho e profecias
Reparem como existe uma similaridade, não pode ser mera coincidência! :
-dominar as pessoas pelos seus vicios , distrair a atenção das massas pelas diversões
populares, jogos, competições esportivas, etc; divertir o povo para impedilo de pensar.
Destruir toda estabilidade financeira: multiplicar as crises económicas e preparar a
bancarrota universal; parar as engrenagens da indústria; fazer ir por água abaixo todos
os valores; concentrar todo o ouro do mundo em certas mãos; deixar capitais enormes
em absoluta estagnação; em um momento dado, suspender todos os créditos e
provocar o pânico.
Parece-me que esses planos são empregues em Portugal, Os portugueses são o povo
que mais consome telemóveis, que mais endividamento tem com o grupo Visa. Os
Portugueses endividam-se muito, em breve estaremos sem créditos…
É necessário compreender que a força da multidão é cega, insensata, sem raciocínio, indo
para a direita ou para a esquerda..»
« A violência deve ser um princípio ; a astúcia e a hipocrisia, uma regra para os governos
que não queiram entregar sua coroa aos agentes de uma nova força.»
« Por isso não nos devemos deter diante da corrupção, da velhacada e da traição, todas as
vezes que possam servir as nossas finalidades. Em política, é preciso saber tomar a
propriedade de outrem sem hesitar, se por esse meio temos de alcançar o poder.»
É isso que ainda ocorre nos nossos dias, corrupção! E os protocolos têm mais de um
século.
Lembra-me ainda uma profecia de Siddarta Gautama : «Milhões de pessoas irão perder
os seus tesouros, não pela mão de bandidos mas através daqueles que foram designados
para cuidar delas.»

« armamos todos os partidos e fizemos do poder o alvo de todas as ambições.
Transformamos os Estados em arenas onde reinam os distúrbios... Dentro de pouco
tempo, as desordens e bancarrotas surgirão por toda a parte»
posso dar o exemplo com uma profecia de Nostradamus: «presságio nr. 40» de
Nostradamus:
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« Por semeárem a morte,sete países da Europa serão mortalmente
feridos,bombardeios,tempestades,epidemia e a fúria do inimigo;
o chefe do oriente porá em fuga todos os ocidentais e subjugará os seus antigos
conquistadores»
e ainda:
Centúria II quadra 4: « Desde Mónaco até junto da Sicília,
toda a praia ficará desolada,
não haverá bairros,cidade nem vila,
que não seja roubada e pilhada por bárbaros..»

« Os povos estão mais escravizados ao trabalho pesado do que no tempo da servidão e da
escravidão. É possível livrar-se de um modo ou de outro da escravidão e da servidão. É
possível compactuar com ambas. Mas é impossível livrar-se da miséria. Os direitos que
inscrevemos nas constituições são fictícios para as massas ; não são reais.»
Exacto, as leis não se cumprem. Os governos cada vez mais nos tiram direitos. Cá em
Portugal pretendem alterar a lei do trabalho e tirar-nos ainda mais direitos, o fim de certos
apoios, reformas, a quebra do poder de compra, etc.
Agora o aumento dos combustívies já pela 10ª vez, o governo tem planos ocultos para
acabar coma classe média, gradualmente iremos vendo isso, a Maçonaria já havia
afirmado que tem membros colocados no governo. Ferreira Leite e Durão Barroso, Bagão
Feliz, eles têm um ar carregado, pesado, um olhar tirano e estão acabando com as nossas
vidas.
Barroso está enfiando Portugal cada vez mais no Conflito do Iraque, fazendo de nós um
alvo cada vez mais visível face ao terrorismo.
« Nosso poder reside na fome crônica, na fraqueza do operário, porque tudo isso o
escraviza à nossa vontade, de modo que ele fique sem poder, força e energia de se opor a
ela. A fome dá ao capital mais direitos sobre o operário do que a aristocracia recebia do
poder real e legal.»
Nostradamus fala da fome: quadra III.42
"A criança nascerá com dois dentes na garganta, haverá na Itália (Toscana) chuva de
pedras (bombardeios?).
Anos mais tarde, não haverá trigo nem cevada para satisfazer os homens, que morrerão
de fome."
« Quando criarmos, graças aos meios ocultos de que dispomos por causa do ouro, que se
acha totalmente em nossas mãos, uma crise econômica geral, lançaremos à rua multidões
de operários, simultaneamente, em todos os países da Europa. (6)
Nostradamus fala dessa crise: VIII.28
"As representações do ouro e da prata vítimas da inflação, depois do vôo da
doce vida, serão atiradas em um fogo em fúria; esgotados e perturbados pela
dívida pública, os papéis e as moedas serão destruídos."
Essas multidões por-se-ão com voluptuosidade a derramar o sangue daqueles que
invejam desde a infância na simplicidade de sua ignorância e cujos bens poderão então
saquear » (7)
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« "Os gentios são um rebanho de carneiros e nós somos os lobos! E bem sabeis o que
acontece aos carneiros quando os lobos penetram no redil! Fecharão ainda os olhos sobre
tudo o mais, porque nós lhes prometeremos restituir todas as liberdades confiscadas,
quando se aquietarem os inimigos da paz e os partidos forem reduzidos à impotência. É
inútil dizer que esperarão muito tempo esse recuo ao passado..." [Protocolo 11 - O Estado
Totalitário]
Esta é gravíssima! E vou traduzir : Reflecte bem o que Bush prometeu, que o povo
poderia perder algumas liberdades ,porque a prioridade máxima era a guerra após o 11 de
Setembro, combater os países “inimigos da paz”, tal como Powell referiu recentemente
que o Hammas também é inimigo da paz.

No que toca a nós Portugueses :
Porque motivo Durão Barroso anda tão entusiasmado com o negocio da guerra? Recebeu
Tony Blair, Aznar e Bush na cimeira das lajes ( Base das lajes, Açores), teve várias
reuniões nos Eua com Bush, o ministro da Defesa Donald Rumsfeld veio cá reunir-se
com Paulo Portas.

Durão enviou para Iraque cerca de 120 polícias militarizados GNR, mais 5 milhões de
euros para aquisição de material, e ainda 1 milhão de euros para reconstrução do Iraque.
Porque? Ele não vai receber petróleo, nem dólares, Portugal não vai beneficiar em nada
(muito pelo contrario.)

Porque raio este ministro da extrema Direita está a meter Portugal neste conflito? As
intenções dele são bem ocultas, o que é muito mau .
O ministro dos Negócios Estrangeiros adiantou que "Portugal está a trabalhar no plano
bilateral com os EUA" e que o assinto está "a ser tratado em várias sedes".
Talvez Durão seja Maçon ,todas as acções dele beneficiam a alta sociedade e prejudicam
a média sociedade, tiram direitos, aumentam impostos, conduzem ao desemprego,
dificultam o acesso escolar, aumentam o custo de vida, entre mais, parecem-me acções
em concordância com os protocolos de Sião. Ele esta preparando caminho para os seus
sucessores, os planos maçónicos estão escritos desde há 200 anos,e eles próprios admitem
ter membros na política.
Durão Barroso sabia muito bem que a cimeira das Lages era uma cimeira da guerra, o
nossos presidente sempre esteve muito passivo e nunca se pronunciou, todos sabíamos
que essa cimeira era a decisão de guerra. Barroso passou por cima do governo e da
opinião pública, no site oficial ainda têm o descaramento de dizer que o Iraque era uma
ameaça para o mundo, sinceramente sinto-me mais ameaçado pelos Estados Unidos!
Achei piada o nosso governo nessa declaração disse que : Saddam não respeitou as
normas das nações unidas e assim as nações unidas viram a sua autoridade diminuída.
Então e quando os EUA interromperam as investigações dos inspectores da onu, e
decretaram a guerra mesmo sem o aval das nações unidas? Isso não é derrubar-lhes a
autoridade?!!! Durão diz ainda que o povo do Iraque merece ser ajudado, ok, então
Portugal também precisa de alguém que nos salve dele!
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O povo iraquiano está agora de luto por milhares de civis, têm casas destruídas, as
mulheres são violadas e os homens são espancados na prisão, isto é que é liberdade?! A
cruz vermelha declara que há um ano que a Casa Branca sabia das torturas, e Tinham
aprovado 20 tecnicas de tortura tais como as utilizadas em Guantanamo (Cuba), o pedido
de “desculpas” de Bush é irónico,e Blair vai mais longe, diz que as fotos de militares
britânicos são falsas, falso é ele e toda a história dos relatórios de armas no Iraque.
Durão conclui: « Apelamos à comunidade internacional que se junte a nós no sentido de
alcançar um melhor futuro para o povo iraquiano.
Apelamos à comunidade internacional que se junte a nós no sentido de alcançar um
melhor futuro para o povo iraquiano.»
Que interessante! E Ele ocupa-se com o Iraque e olvida os nossos problemas, temos
desemprego, custo de vida a aumentar, taxa de natalidade diminuindo e a população
envelhece,
Crise económica, e tudo mais !
Ele diz que «este é um conflito que não desejámos» ,como? Os EUA é que
bombardeavam bases do Iraque ainda quando os inspectores da Onu lá andavam, e
mobilizou milhares de militares para o Iraque, isso é que foi negociação pela paz???
Alguns membros do partido de Tony Blair acusam-no de falsear informações nos dossiers
de relatórios sobre o Iraque, vários países agora acusam também Bush de ter mentido
acerca de armas de destruição massiva, Também o 1ºministro de Espanha Aznar é
acusado de ter ignorado informações dos serviços secretos Espanhóis (Cni) que diziam
que Iraque não possuía armas nucleares. Foi tudo uma encenação, só é lamentável que o
mundo se tenha apercebido disso tarde demais.

Alguma profecias falam de invasão de muçulmanos pela Europa, Portugal estará na lista
negra.
Vejam o que diz Nostradamus:
II.60
"A má fé muçulmana provocará uma ruptura no Oriente Médio. Devido a um grande
personagem da Judéia, o Ródano, o Loire e o Tejo verão mudanças quando a febre do
ouro for derrubada; a frota será destruída, o sangue e os corpos dos marinheiros nadarão."

A Política em Portugal está a implementar aqui a Nova Ordem, está a arrasar com a
classe média e com os pobres, está a roubar direitos aos trabalhadores.
Retirando direitos e fundos aos desempregados, que são já meio milhão…
No que respeita a ilustres políticos de Portugal, muitos pertencem á Maçonaria, mas não é
muito fácil encontrar nomes, são poucas as fugas de informação, se bem que a imprensa
também é manipulável.
Consta que João Soares é Maçon do grande Oriente Lusitano.
Durão Barroso já participou em reuniões de Maçons, e tambem no encontro do Grupo
Bilderberg em 1999 em Sintra.
Santana Lopes possivelmente também é Maçon.
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Mário Soares ( ex-presidente de Portugal) é Maçon. (a 22 de Julho de 2000 inaugurou o
Museu da Maçonaria, na Quinta da Regaleira, Sintra).

Maçonaria e pedofilia ?
Ao que parece algumas testemunhas do processo Casa Pia são Maçons, curiosamente a
Maçonaria queria defender Bibi.
António Arnaut, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, tutelou a Casa Pia em finais da
década de 80, etc, etc.
Veja :
www .dn.lusomundo.net/noticia/noticia.asp?CodNoticia=121645&codEdicao=830&CodAreaNoticia=2

O advogado de Carlos Silvino Dr José Maria Martins uma vez falou subtilmente do
envolvimento de maçons neste processo Casa Pia, e por outra vez numa entrevista ao
“Correio da Manhã” disse que alguns advogados são importantes e têm amigos, e que ele
não usa avental :
“Eu não pertenço a grupos de interesse e ‘lobbies’ e nunca tive avental. “
www.correiodamanha.pt/ noticia.asp?id=68881&idselect=9&idCanal=9&p=94
Ora o avental é uma peça de traje usada pelos maçons.
Durante a cerimónia da iniciação, o maçom deve usar um avental branco, que simboliza o
trabalho. Quando atinge o grau de mestre, o avental branco é trocado por outro colorido,
geralmente vermelho ou azul.

Você pode não acreditar em profecias, mas se ao longo dos séculos elas se têm
concretizado, isso não o faz pensar? Nostradamus foi o profeta dos profetas, inúmeras
profecias dele se realizaram, de séculos em séculos, ele foi quem fez as previsões mais
distantes da sua época com grande precisão…

Grupos e sociedades secretas :
Rothschilds
Dinastia Judaica milionária que financiou a reconstrução de muitos edifícios em Israel
após a Guerra do Yom Kippur em 1974. Um deles é o "Knesset" uma espécie de
Capitólio Israelita, parecido com o de Washington; além também de terem patrocinado
outras grandes construções.
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A verdade é que os Rothschilds são satanistas há muitas gerações.
São partes fundamentais da história do Selo de Salomão, testemunhas oculares ao visitar
as propriedades deles em Inglaterra, constactaram que eles adoram a Satan.
Os Rothschilds são proeminentes em todos os grupos, em todas as nações, seja na
Maçonaria, nos Illuminati, na Comissão Trilateral, no Comité dos 300, na CFR, nos
Bilderberger, enfim. Se em algum lugar está algum tipo de poder político ou financeiro,
você com certeza observará um Rothschild
Bilderberg
Grupo secreto de banqueiros internacionais, que reúne membros importantes de vários
países, pessoas influentes na política e na imprensa.
Fundado em 1954 todos os anos têm reuniões secretas, não divulgadas na imprensa,
planeiam guerras, estratégias, nova ordem mundial, situação económica mundial, etc.
O grupo influencia certas organizações como Banco central Europeu, Banco mundial,
Nato e outras.
Bill Clinton, Tony Blair pertencem ao grupo.
A última reunião em Portugal foi em 1999, em Sintra.
O grupo coexiste com outras formações poderosas e de composição complexa, como o G8 ou o FMI.
O último encontro teria sido em Itália, Junho de 2004.
Maçonaria:
A origem da maçonaria remonta à Idade Média.
Nos tempos modernos é reconhecida a fundação da Grande Loja de Londres, na
Inglaterra, em 24 de junho de 1717. Ela agrupa cerca de onze milhões de membros em
todo o mundo e funciona como guardiã da ortodoxia maçónica.
Outra loja reconhecida internacionalmente é o Grande Oriente da França. Ele se mantém
fiel à constituição de Anderson, firmada em 1723, com influência iluminista
( illuminatis).

A maçonaria em Portugal terá chegado talvez em 1727, comerciantes britânicos em
Lisboa teriam fundado uma loja “ Hereges mercadores”, filiando-se em 1735 na grande
loja de Londres.
Em 1733 fundou-se uma segunda loja “Casa real dos pedreiros livres da Lusitânia”.
Desde então fundaram-se muitas lojas, ocorreram centenas de factos e não irei alongarme muito sobre isso.
Os maçons defendem-se sempre dizendo que as acusações à maçonaria devem-se à
ignorância e maledicência.
Não quero ser cunhado de ignorante mas, não é simples analisar a obra pelos seus frutos?
A árvore pelos frutos que dá?
A maçonaria permanece secreta porque?
Porque é que a maçonaria quis defender Carlos Silvino no caso de pedofilia (Casa Pia) ?
Porque é que vários arguidos eram maçons?
Tudo isso são factos que falam por si mesmos, Não preciso dizer mais nada.
Eles dizem que qualquer pessoa pode entrar na ordem, nada mais falso!
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E todos os argumentos que os autores de sites e livros utilizam para denunciar a
maçonaria, não são suportados pela ignorância, porque muitos ex-maçons saíram da
ordem e denunciaram “N” situações, portanto tudo o que se diz da maçonaria é
fundamentado em factos concretos e não meras suposições.

Skull and Bones:
A ordem Skull and Bones ( caveira e ossos), foi fundada na Universidade de Yale, em
1833. Deriva directamente do grupo Iluminista da Bavária fundado por Adam Weishaupt.
Existe uma irmandade da morte, associada à skull. Os illuminati também.
Os bonesman são membros da seita, Bush e w. Bush são membros. Clinton também.

Grupo Carlyle:
Companhia de investidores privados, gerem cerca de 13 mil milhões de dólares de
investimentos em diferentes sociedades de armamento, de telecomunicações e de
laboratórios farmacêuticos.
No dia 10 de Setembro de 2001 ( um dia antes dos atentados ao WTC ) estes “boys”
reuniram-se, fizeram várias transacções financeiras na Bolsa.
Este grupo é um dos mais, senão o mais importante, fornecedores de armas para o
Pentágono.
Actualmente eles controlam mais de 160 sociedades em 55 Países.
Eles adoram a guerra no Iraque, porque eles produzem armas, tanques, mísseis, tudo.
Recebeu 1 bilião de dólares para ir participar na reconstrução do Iraque.
O grupo tornou-se especialista em comprar empresas ligadas à segurança e em duplicar
ou quadruplicar o seu valor.
A família Bush, família Laden, Donald Rumsfeld e outros tiranos estão todos interligados
no grupo Carlyle. Aliás o ex presidente Bush é assessor do grupo.
A maior empresa mundial de catering para aviões ( Caterair) é uma das principais
subsidiárias do Carlyle, e George W. Bush foi administrador da Caterair a partir de
1990.

Templários
A Ordem dos Cavaleiros Templários foi instituída em 1119 por Hughes de Payns, com a
anuência papal de Urbano II, tendo como objectivo dar segurança aos lugares e templos
sagrados de Jerusalém, que havia sido conquistada em 1099 pela primeira cruzada.
Regras e normas foram dadas e a Ordem dos Cavaleiros Templários passou a ser mais do
que uma instituição militar, passou a ser uma ordem de Monges Guerreiros de Cristo.
Votos de castidade, bênção de armas e promessas de descanso eterno, caso morressem na
batalha, eram algumas das indulgências concedidas aos cavaleiros de Cristo.
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É interessante, o mesmo é prometido aos suicidas guerreiros islâmicos da guerra santa
(jihad ) eles pensam que após morrer na guerra vão para o paraíso, tendo à espera sete
virgens.
No início do século 14 , com a liderança de Jacques de Molay a Ordem entrou num
período de acusações e decadência, culminando com sua extinção, muitos burgueses
estavam então nessa ordem, a luxúria, a avidez, o orgulho tomavam lugar.
Surgiam certas acusações, não sei se eram boatos ou não, dizia-se que na ordem dos
Templários predominava a sodomia, homossexualismo, cultuavam baphomet.
Algumas versões dizem que a Maçonaria é descendente da ordem dos Templários de
Jerusalém. A fundação da Grande Loja Maçónica, em 1717, seria o restabelecimento dos
Templários. Outra versão mais explícita diz que os Templários fugindo para a Escócia e
para a Inglaterra mudaram o nome da ordem para “Maçonaria”.
O rei Filipe Iv ordenou a Guillaume de Nogaret que infiltrasse doze homens na ordem
dos Templários a fim de destrui-la , alguns desses homens confessaram ter presenciado
cultos a baphomet.
Para os Templários , baphomet, seria um Deus da Luz. Ele é representado com pés de
bode, cabeça de bode, seios salientes, tem o pentagrama invertido na testa, e tem uma
chama no topo da cabeça, representando a iluminação.
A passagem dos templários em Portugal,
Podemos visitar Sintra e , na Quinta da Regaleira, observar o Palácio da Penha , pode
fazer-se a descida pelo poço iniciático por uma escadaria em espiral, descendo 139
degraus até ao ventre da terra, depois passar por labirintos e sair dessas trevas para a luz
(onde está um jardim e lagos que reflectem a luz). Toda a serra de Sintra tem vários
subterrâneos que ninguém sabe onde vão ter, um dos subterrâneos vai ter ao Convento
dos Capuchinhos, outro vai ter à povoação do Rio de Mouro. Existem muitos túneis
subterrâneos com vários km, parece um mundo oculto.
Em Tomar foi fundado um castelo no século 12 para sede da ordem dos Templários,
depois da extinção da Ordem , D. Dinis cria a ordem de Cristo para a substituir.
Hoje em Dia quando vem cá uma personagem importante a Portugal, é-lhe oferecida
( caso achem por bem) uma cruz dessa Ordem de Cristo.
A Exemplo, quando Lula da Silva ( presidente do Brasil) veio a Portugal , Sampaio
presenteou-o com essa cruz.

World Trade Center
Desde o dia do atentado comecei a ler todos os jornais, a pesquisar em sites, a reunir
dados e a redigir os textos, ao longo destes três anos fui acrescentando informação,
traduzindo algumas informações, etc.
Reuni várias provas, de que o governo de Bush preparou tudo, esse atentado é hoje
denominado por toda a Internet como “mother of all lies” , a Mãe de todas as mentiras.
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A Comissão de Inquérito sobre o wtc, disse que os serviços secretos tiveram 10
oportunidades para evitar os atentados.
Eu tenho a certeza que eles não quiseram evitar os atentados, porque foi um trabalho
interno, o próprio governo elaborou esse plano, mais adiante irei mostrar quem lucrou
com os atentados.
Na imprensa começaram a circular certas notícias, que o presidente do Egipto havia
avisado com antecedência os EUA de que haveria um atentado, também os serviços
secretos da Alemanha, Serviços secretos Russos e Vladimir Putin, mais tarde surgiram
outros.
Também o FBI havia avisado a administração Bush, a qual ignorou os avisos. Isso faz
algum sentido ? Tantos avisos e eles não evitavam o atentado, a força aérea estava a
dormir nesse dia?
Claro que não faz sentido, porque são informações incorrectas, ninguém avisou, ninguém
sabia que aquele atentado iria ocorrer, somente o governo Americano sabia, por isso
mesmo grande parte dos funcionários do Pentágono na secção “atingida” nem foram
trabalhar esse dia, nem cerca de 4000 funcionários do WTC, coincidência?
Dos 30 mil funcionários do WTC morreram cerca de 2807 e muitos deles visitantes, os
4000 funcionários esse dia estavam numa gala de caridade. Entre as vítimas não estavam
dirigentes de grandes empresas, porque seria? E os terroristas iriam destruir as torres
pelas 09h00 quando a hora de trabalho é perto das 10h00? Eles quereriam causar muitas
vítimas, teria mais lógica atacar pelas 10h00 , não faz sentido.

Perguntas ainda sem resposta
Os terroristas compraram bilhetes para aviões comerciais, usando os nomes verdadeiros e
não foram detectados, um deles estava na lista dos mais procurados pelo FBI... Como
pode ser?
-Pelas 9h45 o Boeing 737 da American Airlines embateu na Torre Norte do WT Center.
Pelas 10h04 outro avião Boeing 767 embate na Torre Sul, como foi possível ele
“passear” no ar desviado da sua trajectória sem ser detectado ou interceptado?
Os sistemas de vigilância falharam?
Pelas 10h40, quase uma hora depois, outro suposto avião, boeing 757-200, embate
contra o Pentágono, como foi possível durante uma hora? O avião foi até Midwest e deu
a volta até Washington, os serviços de defesa anti-aérea e vigilância aérea do pentágono
estavam cegos?
E o mais interessante é que não foram encontrados destroços desse avião em redor, ao
que parece somente o «nariz» do avião teria embatido no pentágono, somente a 1ªbanda
de paredes foi danificada!?
Como seria possível uma avião boeing 757-200 pesando 100 toneladas, descendo
aproximadamente a 600 milhas por hora, com 13,5 meros de altura, asas com cerca de 39
metros, somente danificou a 1ª parede, e nem foram encontrados destroços?
O chefe dos bombeiros nem soube responder a essa questão colocada pelos repórteres.
Um dos possíveis piloto-suicida seria Mohammed Atta, dizem que quatro dias antes do
atentado ele se enbebedáva num pub perto de Miami, como? Sendo sexta, dia sagrado
para os muçulmanos?
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Também é estranho eles terem feito manobras complexas a baixa altitude e curvas
apertadas quando eles antes só haviam pilotado pequenas avionetas piper e cessna,
tinham experiência de voo em aviões Boeing ?
Também encontraram o passaporte de um dos suicidas nos escombros das torres,
passaporte esse quase intacto, resistiu a uma temperatura de 1000 graus?
No dia 12 de Setembro o governo já tinha o nome e fotos dos terroristas, se eram
suspeitos porque não foram detidos antes?
Como entraram armados no aeroporto?
Já haviam várias câmeras de tv, posicionadas em vários edifícios, para filmar os aviões
embatendo nas torres, de vários ângulos, como é possível?
As vítimas do voo :
Foi divulgada alguma lista de passageiros? Os familiares reuniram-se em frente aos
aeroportos para saber notícias dos seus familiares desaparecidos?
É possível efectuar chamadas de telemóvel a partir de avião? Acho que não!

Chamadas telefónicas impossíveis:
É possível realizar telefonemas de telemóvel a partir do avião? Em muitos sites
americanos li que não é possível.
Inclusive uma empresa americana está a desenvolver tecnologia para que os passageiros
possam telefonar dos seus telemóveis em pleno voo, tecnologia essa (Aircell) que estará
disponível só daqui a dois Anos!!
Actualmente o uso de telemóveis em voo está proibido pelas autoridades para evitar-se
interferências com a electrónica e comunicações. A Federal Aviation Administration
(FAA) proíbe o uso de telemóveis em voo, devido ás interferências que causam.
Como podem os Eua apresentar gravações de chamadas telefónicas de telemóveis (eles
disseram telemóveis) dos passageiros em pleno voo? Era proibido o seu uso, ainda que eles
quisessem tentar telefonar é praticamente impossível efectuar chamadas acima dos 8000
pés ou a velocidades superiores a 230 mp/hora , de acordo com o professor canadiano
Dewdney.
O prof. Dewdney realizou alguns testes em voos e verificou não ser possível efectuar
chamadas de telemóvel veja em :
http://feralnews.com/issues/911/dewdney/project_achilles_report_2_030225.html

Como é que as torres abateram?
As torres foram atingidas no topo, como é possível elas desmoronarem como um castelo
de cartas? A estrutura foi tão abalada assim? As torres caíram direitas, tal como os
edifícios demolidos por implosão, Van Romero (vice-presidente de investigação do Instituto
de Minéria de Novo-México) na sua opinião afirma que foram explosões intencionais
dentro dos edifícios para os implodir, mas isso obviamente com uma equipe especializada
e conhecendo bem os pontos fracos da estrutura das torres.

47

Alguns bombeiros no interior das torres também escutáram uma explosão.
Porque é que somente um ano depois divulgam imagens do interior das torres, de um
cameraman com os bombeiros?
Elas foram analisadas pelo pentágono, e somente depois disponibilizadas para as
televisões?
Além disso, Hyman Brown, professor na Universidade de Colorado e engenheiro ,um dos
envolvidos na construção do wtc, disse que as torres foram concebidas para resistir a
tudo, furacões, embates de avião.

Manobras dos aviões:
As manobras foram muito precisas e difíceis, alguns pilotos profissionais dizem que era
preciso ser muito experiente para fazer tais manobras, contudo ainda assim seriam muito
difíceis.
Avança-se a hipótese dos aviões terem sido telecomandados à distância, o que não é
impossível. Em 24 de Abril de 2001 o Global Hawk ( tão grande como o boeing 737 ) partiu
da base aérea de Edwards para uma base australiana perto de Adelaide, sobrevoando o
oceano pacífico . Era um avião sem tripulantes, telecomandado a partir de bases nos Eua
e Austrália. Muitos pilotos (civis e militares) partilham da opinião que os aviões que
embateram no wtc eram telecomandados. Um sistema do tipo Awac
(airborne warning and control system).

Pode ver fotos e dados sobre o Global Hawk neste link:
http://www.airforce-technology.com/projects/global
E onde estão as caixas-negras dos aviões? Não são indestrutíveis?
Duas caixas por avião, oito caixas no total, nenhuma encontrada, que azar!
Jared Israel ( do site http://www.tenc.net/) a 13 de Setembro de 2001 ligou para a Huffman
Aviation Casts,
E fez uma pequena entrevista com Rudi Dekkers, que atendeu a chamada telefónica, eles
da Huffman atendem diariamente milhões de chamadas.
Jared perguntou se eles treinam pilotos em Boeings.
Dekkers diz que não, somente em pequenos ultra-leves onde cabem 4 pessoas, sem
turbinas, com sistemas totalmente diferentes, quem aprendesse a pilotar neles jamais seria
capaz de pilotar Boeings daquela maneira como a 11 de Setembro.
Dekkers diz ainda que os pilotos suicida teriam treinado em simuladores de voo
comercial numa escola, mas não sabe dizer qual, ou seja informação não conclusiva.
Mas depois conclui que quem fez aquelas manobras contra o WTC mudou de altitude, de
velocidade,d e direcção e teria que ser um grande entendido em equipamento do Boeing,
era impossível uma pessoa que treinasse em simuladores de voo conseguir fazer aquilo
num aparelho real.
Ver mais em
http://emperors-clothes.com/interviews/dekkers.htm
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O WTC era concebido para suportar impactos de avião, disse Aaron Swirski ( um dos
arquitectos do World Trade Center) em entrevista na rádio Jerusalem Post .

Também Lee Robertson, o engenheiro estrutural do projecto WTC ficou surpreso, numa
conferência em Frankfurt ( Alemanha) que o WTC havia sido concebido para aguentar o
impacto de um Boeing 707.
A explicação oficial dizia que as torres cairam porque ficaram muito destruídas no
interior devido a altas temperaturas dos incendios, causados pelo fuel dos aviões, e das
explosões interiores devido a esse combustível. Mas como é que isso justifica a queda da
torre sul? Porque quando o Boeing colidiu com essa torre todo o combustível explodiu no
exterior da torre numa bola de fogo.
E pelo que tenho lido a respeito, é estranho, visto que o segundo avião bateu nessa torresul cerca de 20 minutos depois do outro avião (torre-Norte) pela lógica após esse tempo de
voo o avião teria menos combustível, logo não poderia causar essa bola de fogo na
explosão de combustível, a não ser que houvesse uma explosão adicional ( por exemplo
uma bomba incendiária presa á fuselagem) .
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Quem lucrou com o atentado?
Os EUA queriam invadir o Afeganistão para se apoderarem desse País onde futuramente
vão construir oleodutos e um gaseoduto desde o Mar Caspio até à Costa do Paquistão,
assim o bin laden (um homem treinado pela CIA quando os talibã expulsaram os soviéticos do
Afeganistão, já nessa altura os Estados Unidos tinham interesses no Afeganistão) seria bode
expiatório.
Mais tarde o seguinte país invadido seria Iraque. Então os EUA precisariam de um
motivo, um atentado terrorista seria o ideal para “sensibilizar” o mundo e conquistar o
seu apoio. Começou assim a guerra ao terrorismo. ( e está prevista, segundo fontes do
Pentágono, que dure dez anos!).

Muito dinheiro em Jogo:
O congresso disponibilizou 40 biliões de dólares para a guerra, (esse dinheiro saiu dos
fundos da segurança social ). Após o 11 de Setembro; Bush teve carta branca para fazer o
que quisesse, poderes ilimitados.
Em apenas uma semana, Bush apresentou ao Congresso a conta para a sua guerra contra
o terrorismo, para receber os 40 biliões, em apenas uma semana, algo que leva meses!
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A família Bush e todo o grupo Carlyle têm negócios de fabrico de armas, e também de
petróleo com famílias árabes (nomeadamente a de Bin laden).
O exército recebeu milhões de dólares, os oficiais viram os seus salários aumentarem
grandemente. Afinal sem guerras o que seria deles não é verdade?!
A CIA viu aumentado os seus fundos de orçamento.
A Cia colaborava com Bin Laden na Arábia Saudita até pelo menos Julho de 2001,no
jornal «The Mirror» /www.mirror.co.uk/news citam a notícia do jornal Francês «Le
Figaro» em que: Bin Laden conhecera 2 agentes da Cia quando esteve Hospitalizado no
American Hospital em Dubai, o jornal London Times também noticiou isso em
01/11/2001.
Segundo a BBC, agentes especiais Americanos deixaram as investigações sobre a família
de Bin Laden logo que George W Bush assumiu a presidência. Serão coincidências?
Bin Laden é somente um Bode expiatório…
Porque é que o homem iria fazer um vídeo com as confissões sobre autoria do atentado?
Após esse dia começaram a “chover” vídeos da al-qaeda por todo o lado, mais parecem
um grupo cinematográfico do que terrorista.
E sabem uma coisa? Bin laden disse que não teve relação com esse atentado e afirmou
que o atentado foi realizado por um grupo americano.
Fonte: http://english.pravda.ru/usa/2001/09/12/14910.html
Bin laden era o homem mais procurado do mundo, mas seis meses depois Bush dizia que
nem queria saber dele e que ele não era importante, nesse momento já estava interessado
no Iraque.

Estranha Numerologia, marca dos illuminati:
A Numerologia é notória nestes atentados, reparem no número 11, surge imensas vezes…
WORLD TRADE CENTER= 16 letras, 16 é a carta (a torre fulminada)
As duas torres de lado lembram o numero 11, o atentado ocorreu no dia 11,da data de:
11/9 = 1+1+9= 11.
11 de Setembro é o 254º dia do ano, 2+5+4 =11, restariam 111 dias até ao fim do ano.
O primeiro voo a embater na torre foi o voo número 11. Nova York é o 11º Estado.
Após um ano, portanto a 11 de Setembro de 2002, os números que saíram na lotaria de
New York foram precisamente: 9-1-1 , esses curiosos três números, pela mesma ordem,
se pensar-mos: 9 (setembro) e 1-1(onze). Justamente esses números, justamente no
aniversário do 11 Setembro, até parece que viciaram os números de modo a transmitir
alguma mensagem oculta ao governo secreto (na minha opinião).
Numerologia, atribuindo um número a cada letra do nome:
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OSAMA = 6+1+1+4+1 = 13 (carta de tarot A morte)
BIN = 2+9+5 = 16 (carta a torre fulminada)
LADEN= 3+1+4+5+5 = 18 (carta a Lua, símbolo do oriente)
George W Bush dá 11.
Numerologia segundo método Caldeu:
G + E + O + R + G + E (3 + 5 + 7 + 2 + 3 + 5) = 25.
W= 6
B + U + S + H ( 2 + 6 + 3 + 5 ) = 16
Total 47 ( 4+7 = 11) onze.

Nota de 20 dólares, ao dobrar-se em "serpentina" forma o nome OSAMA,.

11 Madrid em Espanha:
Não acham suspeito o Atentado a 11 de Março de 2004 em Espanha (Madrid )?
Terroristas islâmicos que (segundo consta) só pensariam em matar, iriam dar-se ao
trabalho de seguir estes pormenores? É alguma superstição atacar somente no dia 11?
Ou é alguma mensagem simbólica do governo oculto?
Sempre acreditei que “não há coincidências”.

O Pentágono:
O Edifício mais protegido do mundo, espaço aéreo inviolável? É estranho eles serem
atingidos, uma hora depois do 1º avião embater na torre norte?
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Uma hora não é suficiente para os caças da força aérea interceptarem os aviões
“desviados” ?
Segundo a versão oficial, o Boeing caiu no relvado, deslizando até colidir com a parede.
Mas o relvado não apresenta esses vestígios de deslizes, nem marcas.
Não há destroços e as caixas negras ficaram inutilizadas.
Centenas de toneladas de metal não desaparecem assim.
Segundo os controladores aéreos, 40 minutos antes dos atentados fora emitido um
comunicado informando que um avião 757 se despenhara numa reserva natural, em
Ohio. Mais tarde, o vice-presidente Dick Cheney disse na televisão que o avião não
caíra em Ohio mas sim no Pentágono.
Entretanto: Ohio fica a mais 2500 km e seria impossível um avião percorrer tal distância
nos Estados Unidos, sem ser detectado pelos radares ou ser apanhado por aviões caça
ou descoberto pelo satélite da NSA (Nacional Securiry Agency).

Vê destroços no relvado?

As asas deveriam ter feito estragos, não concorda ?
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Vários peritos em demolição e implosão dizem que as torres gemeas foram implodidas,
cairam direitinho, o impacto dos aviões não poderia causar isso.
No site vi http://www.bombsinsidewtc.dk/ mais dados.
Os destroços do wtc, as vigas de aço, enfim tudo, foi reciclado, o aço derretido. Não
foram analizadas vigas de aço, provavelmente muitos peritos poderiam encontrar lá
vestígios de explosões, de bombas , porém ninguém se dignou a analisar esses destroços.
De facto em Março de 2002, em Washington, houve uma audiência para se tentar avançar
com uma queixa oficial relativamente a isso, por “corrupção de envidências”.
Algumas pessoas que sairam a correr do wtc disseram que escutaram uma enorme
explosão no 8º andar.
Também foram eliminadas evidências do Pentágono, reconstruiram rapidamente o muro
e eliminaram os destroços.
Também usaram uma máquina para demolir o restante das paredes dessa fachada do
pentágono, dizem eles “porque receavam que as paredes pudessem cair, então
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demoliram-nas, estavam instáveis”, mas na verdade podem ter feito isso para eliminar
evidências de que o buraco de impacto era pequeno demais para um Boeing 757 ( voo 77).
Também não foram permitidas aos repórteres tirar fotos de perto ( close up) do
Pentágono, somente de longe, fotos distantes.

Pentágono desinforma:
Após o atentado, o Pentágono criou um Organismo para divulgar informações falsas aos
serviços de informação e média de outros Países, informações falsas que favoreçam os
interesses dos EUA
Logo após os atentados vimos imagens de árabes festejando nas ruas, porém essas
imagens eram de 1991 quando os árabes festejavam a derrota do Iraque quando tentou
invadir Kuwait.
A OIE (oficina de informação estratégica) chefiada pelo General Simon P. Worden. (revelou
o New York Times, a 19 Fevereiro 2002).

Não preciso dizer que é inútil acreditar nas declarações oficiais deles e na tv, você mesmo
viu como eles mentem em relação ás armas nucleares no Iraque, que nunca existiram.
Você viu como eles mentem em relação à tortura de prisioneiros iraquianos.

BUSH MENTIU
Eu posso provar, veja no link OFICIAL da casa Branca ( White House)
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020105-3.html
Veja com os seus próprios olhos, não inventei isso, está no site oficial da Casa Branca.
Bush comentando sobre o impacto do 1º avião na 1ª Torre, disse que viu o embate pela
televisão enquanto estava na palestra na escola de Florida, e pensou tratar-se de algum
problema com o avião ou erro do piloto!
Como? O 1º impacto não foi filmado, somente após o segundo impacto se concluiu que
era um atentado e não um acidente.
Bush:
“well, first of all, when we walked into the classroom, I had seen this plane fly into the
first building. There was a TV set on. And you know, I thought it was pilot error and I
was amazed that anybody could make such a terrible mistake. And something was wrong
with the plane, or -- anyway, I'm sitting there, listening to the briefing, and Andy Card
came and said, "America is under attack."

O Pentágono realizou o exercício Mascal , Cenário perante uma emergência.
Simulação de um impacto de avião no pentágono.
Outubro do ano 2000.
( fotos de Dennis Ryan)

Esta notícia é real, veja no site oficial do exército (army) :
http://www.mdw.army.mil/news/news_photos/Contingency_Planning_Photos.html
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mais fotos em:
http://www.usma.edu/PublicAffairs/PV/031010/MASCAL.htm

Factos intrigantes !
Janeiro de 2000:
Bush (pai) encontra-se com a família Laden numa reunião do grupo Carlyle, já os havia
encontrado também em 1998. (wall street journal 27/9/2001).
Janeiro de 2001:
Após as eleições, as agências de Inteligência foram notificadas para parar as
investigações sobre a família Laden e realeza árabe. (notícia BBC 11/6/2001).
Maio de 2001:
Colin Powell, secretário de Estado, envia 43 milhões de dólares para o governo Talibã.
(Los angeles times 22/5/2001).

George w Bush no dia 10 de Setembro de 2001 esteve em reunião com o grupo Carlyle e
um irmão de Bin Laden. (notícia no Washington post, 3/16/2003)
11 Setembro de 2001:
Antes dos impactos nas Torres, mais de 100 milhões de dólares foram transferidos,
concluiu uma investigação de peritos que recolheram dados de 32 computadores entre os
destroços. (notícia Reuters 18/12/2001).

Qual será o próximo passo?
O pentágono declarou que os EUA preparam um «Anel de fogo», contra pelo menos 7
Países, eles são: China, Rússia, Iraque, Irão, Coreia do Norte, Líbia e Síria.
OS EUA defendem os seus interesses em Israel. Os conflitos entre Israel e Palestina
também vão colocar um conflito entre EUA e Europa, Rússia e outros... Um relatório do
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Departamento de Defesa, entregue ao Congresso a 8 de Janeiro 2001, (divulgado
posteriormente pelo Los Angéles Times), anuncia que esses 7 Países preparam uma ofensiva
a Israel, e os Estados Unidos vão defender Israel.
Eu estou falando a verdade, o secretário geral da Nato (general Lord Robertson) disse que a
terceira guerra mundial está quase a estourar, um porta-voz do Pentágono indicou
possíveis alvos tais como: Líbia, Irão, Síria, Coreia do Norte e Iraque.
Iraque já foi o segundo alvo, mas vêm mais pela frente! A Guerra silenciosa já havia sido
decidida há anos!
A Nova ordem mundial não é mais um sussurro entre os entendidos, é agora uma
realidade mesmo aos olhos dos que eram mais cépticos.
Os EUA atacaram o Iraque por dois motivos, primeiro porque o Iraque representa 11% da
reserva mundial de petróleo. Segundo porque: O Iraque não tinha armas nucleares para
defesa, vejam se os Eua invadiram a Coreia do Norte, claro que não, a Coreia podia
defender-se!!
A Europa continuará a colaborar com eles, ainda mais agora com o nosso ex-1º ministro
Durão Barroso, que se envolveu na Aliança Atlântica (cimeira das lages, Açores) para
decidir a guerra e apoiar Bush. Ele é agora presidente da comissão Europeia e é mais
importante do que você julga, ele vai reforçar a aliança com a Europa e EUA e avançar
com a Nova Ordem mundial. Quando a Europa for alvo de mais atentados, eles não se
preocupam desde que estejam seguros e beneficiem com isso.

O que é a “al- Qaeda” ?
Após o 11 de Setembro a Al qaeda tornou-se mundialmente famosa.
O nome significa “a Base”, segundo a versão oficial, esse grupo terrorista seria fundado
em 1987 ou 88 pelo famoso Bin Laden.
Existem muitas coisas que não batem certo, relativamente á Al-qaeda, muitas coisas sem
sentido. Irei abordar aqui.
Podem ter a certeza que al-qaeda vai influenciar as nossas vidas, mas não como se pensa.
Os EUA usam a al-qaeda para justificar tudo, para justificar a “guerra contra o
terrorismo” , a Invasão do Iraque, a subida dos preços do petróleo! Algo que se reflecte
nos bolsos de todos nós. Eles desde 2001 lançam “alertas” de eventuais ataques,
mantendo a população americana sob constante guerra psicológica, controle mental.
Em Setembro de 2001 a al-qaeda atacava o WTC e de repente torna-se uma ameaça a
nível mundial, sabendo que o atentado do wtc tem muitas inverdades, muita conspiração,
e serviu de lançamento para a luta contra o terorismo, como poderemos acreditar que foi
a al-qaeda a realizar tal atentado?
O que ganha a al-qaeda com as mortes de reféns jornalistas, de várias nacionalidades?
Nada. Mas os EUA assim poderão ter apoio doutros países, cujos cidadãos reféns foram
mortos, heis a questão. Mais tarde surge um vídeo de um americano decapitado, que se
comprovou ser uma video-montagem!
Mais e mais mentiras…
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Como tudo começou:
Os Eua têm interesses no Afeganistão, não só pelo negócio do ópio (80% do ópio a nível
mundial vem do afeganistão) mas também porque querem construir lá um oleoduto e
gáseoduto. O Paquistão e Afeganistão suportam cerca de 60% da droga que é enviada
para os Estados Unidos.
Segundo o relato histórico oficial:
Os Soviéticos invadiram o Afeganistão em meados de 1979. Entre 1982 e 1992 os
Estados Unidos, operação através da Cia, apoiaram cerca de 100.000 radicais islâmicos
(de 40 países islâmicos) que se uniram para expulsar os soviéticos. Conseguiram expulsar
os russos, com apoio dos Eua, isto é sabido em todo o mundo e notificado em inúmeros
jornais.
A Cia (central intelligence agency) apoiou a jihad (guerra santa) em conjunto com o ISI
do Paquistão (Inter services intelligence).
Os Estados Unidos injectaram cerca de 6 biliões de dólares no Afeganistão, em
armamento, treinos, etc. Os taliban foram muito úteis aos Eua para expulsar os inimigos
Russos.
Porém a verdade é um pouco diferente, os Estados Unidos provocaram os soviéticos
para que esses invadissem o Afeganistão.
A invasão soviética deu-se em Dezembro de 1979, mas em Julho de 1979 (5 meses antes)
o presidente Jimmy Carter assinou a directiva para o apoio aos afegãos contra soviéticos,
de acordo com declarações de Zbigniew Brzezinski, conselheiro de segurança do
presidente.
Uma operação secreta da CIA “empurrou” os soviéticos para a armadilha dos talibãn.
Ou seja os EUA de algum modo queriam arrasar os soviéticos e, quando eles se dirigiam
para Afeganistão, os EUA meses antes já preparavam a guerra contra eles, usando os
taliban muito bem treinados e armados, injectando ainda no País 6 biliões de dólares.
Os taliban conheciam bem o terreno do Afeganistão, eram os homens indicados.
O jornal New York Times noticiou a 15/9/2001 que pelo menos sete dos “pilotos suicida”
do 11 de Setembro foram treinados em bases militares dos Eua.

Bin laden foi para o Afeganistão em 1980, especialista em recrutar e treinar mujaidins,
ele foi também treinado pela Cia. Sabe-se que a família Bush tem negócios de armamento
e petróleo com a família Laden, por isso é que as declarações “oficiais” do Pentágono
sempre diziam que Bin Laden não tinha contacto com a família, que era um renegado, o
que é falso. Ele mantém laços com a família, a sua fortuna estima-se em cerca de 300
milhões de dólares, contudo deve ter muito mais.

Bush e Bin Laden- Negócio de petróleo:
Em 1979 o primeiro negócio de bush era a “Arbusto energy” (arbusto é bush em
espanhol), James Bath um amigo proximo da família apoiou-o com 50 mil dólares
ficando com 5% de acções. James era representante de negócios de Salem Bin laden, nos
Eua, (Salem é um dos 17 irmãos de Bin laden). Bush teve algumas empresas nos ultimos
anos e faliram todas.
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Bush (pai) enquanto presidente fora também director da CIA.
Para Invadir o Iraque, os EUA inicialmente usaram alguns argumentos alegando que
haviam ligações entre Iraque e Al-qaeda, o que é falso. Saddam sempre foi inimigo de
Bin laden. Além disso também nunca foram encontradas armas nucleares no Iraque.

Como a Al-qaeda (organização encoberta da CIA) vai influenciar as nossas vidas?
Daqui para a frente, na tv, iremos sempre ouvir “alertas” de perigo e ainda vão ocorrer
alguns atentados, sempre em nome da Al-qaeda, está claro.
Após o atentado em Khobar, o preço do petróleo atingiu máximos históricos, tudo por
causa das “ameaças” da al qaeda, toda esta especulação faz subir o preço da gasolina, que
todos nós (em todos os Países) vamos sentir na carteira.
Cada vez ressente-se mais no final do mês as despesas com a gasolina, cada vez estamos
mais em crise.
Em consequência disso, todos os transportadores de bens e alimentos, face ao preço dos
combustíveis, aumentam o preço, assim temos bens e alimentos cada vez mais caros!
Além disso esta crise do petróleo afecta a economia dos Países europeus e de outros.
Basta algum americano da Casa Branca berrar “A al-qaeda vai atacar!” e é o suficiente
para o mundo inteiro entrar em crise e o petróleo subir de preço, já viram?!
Tudo não passa de interesses, as grandes multinacionais produtoras de petróleo querem
lucar com os aumentos, reparem cá em Portugal a Galp, Shell e Bp subiram mais de 15
vezes o preço, e continuam a subir 1 cêntimo, aumentam umas 15 vezes o preço e depois
baixam 1 ou 2, voltando a subir. É imcompreensível como a Galp aumenta aqui o preço
(devido ao aumento do preço de petróleo) mas em Espanha têm um posto onde a gasolina
é 14 centímos por litro mais barata! A crise só afecta certas zonas?
Devemos recordarnos também que a família Bush, Laden e o grupo Carlyle têm negócios
de petróleo, eles adoram a subida dos preços, lucram biliões de dólares, quando quizerem
mais basta dizer “a al qaeda vai atacar”.

Nós estamos financiando a guerra:
Repare eu, você, todos nós, ao pagarmos combustíveis cada vez mais caros e
consequentemente o gás doméstico também, estamos contribuindo para que essas
empresas lucrem biliões de dólares. Se a família Bush, Grupo Carlyle, família Laden têm
negócios do petróleo, eles lucram.
A Guerra no Iraque (que custa triliões $ ) é em parte financiada pelo dinheiro que eles
lucram com o aumento do preço de petróleo. Eles têm que pagar aos homens e pagar
tanques de algum modo! E dentro de um ou dois anos ficam com o petróleo Iraquiano
(11% das reservas mundiais) entendem?!
Então nós vamos pagar petróleo, que eles exportam para cá, pagamos ao preço que Eles
quizerem! Entendem?
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Os Bancos inventam dinheiro, cobram juros de dinheiro que não existe,
promovem o endividamento da população, roubam-nos e iludem-nos,
veja este conto baseado na realidade:
« Quero toda a Terra e mais 5 % »

Introdução (por Sílvio):
Este Texto muito explicativo, mostra-nos como surgiu a noção de dinheiro, como os
Bancos cobram juros por dinheiro que não emprestam totalmente, como somos
enganados por esse sistema. Como os Bancos nos controlam e nos exploram.
( fonte original: Fonte: Stephanie Relfe, Wholistic Kinesiologist )

Fabian estava entusiasmado enquanto ensaiava mais uma vez o seu discurso que ia
apresentar pela manhã para a multidão. Ele sempre desejou prestígio e poder, agora os
seus sonhos iam tornar-se realidade.
Ele era um artesão que trabalhava com prata e ouro, fabricando jóias e ornamentos, mas
não estava contente por ter que trabalhar para viver. Ele precisava de entusiasmo, um
desafio, e agora o seu plano estava pronto para começar.

Geração após geração as pessoas utilizaram o sistema de escambo.
Um homem mantinha a sua família suprindo-a do necessário para viver ou especializavase em algum tipo de comércio particular. Os bens excedentes da sua própria produção
eram trocados pelos excedentes de outras pessoas.
Um dia no mercado era sempre ruidoso e poeirento; no entanto, as pessoas desejavam os
gritos e as saudações, assim como o companheirismo. Costumava ser um lugar feliz, mas
agora tinha gente demais, discussões demais. Não havia tempo para uma boa conversa.
Precisava-se um sistema melhor.
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Normalmente, as pessoas eram felizes e desfrutavam os frutos do seu trabalho.
Em cada comunidade, um governo simples tinha sido formado para garantir que as
liberdades e os direitos das pessoas fossem protegidos, e que nenhum homem fosse
forçado por nenhum outro homem ou grupo de homens a fazer qualquer coisa contra a
própria vontade.
Este era o único propósito do governo e cada governador era apoiado voluntariamente
pela comunidade local que o havia eleito.
No entanto, o dia de mercado era um problema que não podiam solucionar. Uma faca
valia uma ou duas cestas de milho? Uma vaca valia mais do que um carroça?... etc.
Ninguém havia pensado num sistema melhor.
Fabian anunciou: "Tenho a solução para nossos problemas de escambo, e convido todos
para uma reunião pública amanhã".
No dia seguinte houve uma reunião na praça da cidade e Fabian explicou para todos o
novo sistema que ele chamou de "dinheiro". A idéia parecia boa. "Como vamos
começar?" perguntaram as pessoas.

Fabian:
"O ouro que eu uso em ornamentos e jóias é um metal excelente. Não perde o brilho nem
enferruja e vai durar muitos anos. Fundirei um pouco do meu ouro em moedas e vamos
chamar cada moeda de "um dólar".
Ele explicou como esses valores iam funcionar, e que esse "dinheiro" seria realmente um
meio para o intercâmbio - um sistema muito melhor do que o escambo.
Um dos governadores questionou, "Algumas pessoas podem achar ouro e fazer moedas
para si mesmas", disse ele.
"Isso seria muito injusto", Fabian tinha a resposta pronta. "Só as moedas aprovadas pelo
governo podem ser utilizadas e estas vão ter uma marca especial gravada nelas".
Isso parecia razoável e foi proposto que se dê a cada homem um número igual de
moedas. "Só eu mereço a maioria," disse o fabricante de velas, "Todos utilizam minhas
velas". "Não", disse o fazendeiro, "sem alimento não há vida, com certeza nós temos que
ter a maior quantidade de moedas". E a discussão continuou.
Fabian deixou eles discutirem durante algum tempo e finalmente disse, "Posto que
nenhum de vocês pode chegar a um acordo, sugiro que cada um obtenha de mim a
quantidade de que necessitam. Não haverá limite, excepto pela sua capacidade de
devolvê-las. Quanto mais dinheiro cada um obtiver, mais deve devolver no final do ano.
"E qual é o seu pagamento?" as pessoas perguntaram a Fabian.
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"Posto que vos estou oferecendo um serviço, ou seja, o suprimento de dinheiro, vocês
dão-me direito a receber pagamento pelo meu trabalho. Vamos dizer que para cada 100
moedas que vocês obtêm, devolvem-me 105 por cada ano que vocês mantêm a dívida.
As 5 vão ser meu pagamento, e vou chamar esse pagamento de "juros".
Não parecia existir outra maneira, e aliás, 5% parecia pouco para um ano. "Voltem
próxima sexta-feira e vamos começar".
Fabian não perdeu tempo. Fez moedas noite e dia, e no final de semana já estava pronto.
As pessoas fizeram fila para entrar na sua loja, e depois das moedas terem sido
examinadas e aprovadas pelos governadores, o sistema passou a vigorar.
Algumas pessoas pediram só umas poucas moedas e saíram para experimentar o novo
sistema.

Acharam o dinheiro maravilhoso, e rapidamente valoraram tudo em moedas de ouro ou
dólares. O valor que puseram em cada coisa foi chamado de "preço" e o preço dependia
principalmente da quantidade de trabalho requerida para produzir o bem. Se levava muito
trabalho o preço era alto mas se o bem era produzido com pouco esforço o preço era
baixo.

Numa cidade morava Alan, que era o único relojoeiro. Os seus preços eram altos porque
os clientes estavam ansiosos por pagarem para obter um dos seus relógios.
Depois outro homem começou a fazer os relógios e ofereceu-os com um preço mais
baixo para conseguir vendas. Alan foi forçado a baixar seus preços e depois todos os
preços caíram, assim os dois homens se esforçaram para dar a melhor qualidade com o
menor preço. Essa era a genuína livre competição.

A mesma coisa aconteceu com os construtores, operadores de transportes, contadores,
fazendeiros; na verdade, em cada empreendimento. Os clientes escolhiam sempre o que
sentiam que era o melhor negócio, tinham liberdade de escolha. Não havia protecção
artificial tal como licenças ou tarifas que evitassem que outras pessoas entrassem num
determinado negócio. O padrão de vida elevou-se e depois de pouco tempo as pessoas
perguntaram-se como podiam ter vivido antes sem dinheiro.
No final do ano, Fabian saiu da sua loja e visitou todas as pessoas que lhe deviam
dinheiro. Algumas possuíam mais do que tinham pedido emprestado, mas isso significava
que outras pessoas tinham menos, posto que inicialmente tinha sido distribuída só uma
quantidade limitada de moedas. Os que possuíam mais do que tinham pedido emprestado,
devolveram o empréstimo e mais 5 adicionais para cada 100, mas tiveram que pedir
emprestado novamente para poder continuar.
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Os demais descobriram pela primeira vez, que tinham uma dívida. Antes de lhes
emprestar mais dinheiro, Fabian tomou-lhes em hipoteca alguns dos seus activos e assim,
cada um saiu mais uma vez para tentar conseguir essas 5 moedas extras que pareciam
sempre tão difíceis de encontrar.
Ninguém se deu conta de que o país como um todo jamais poderia sair da dívida até
que todas as moedas fossem devolvidas, mas mesmo que isso fosse feito haviam ainda
aquelas 5 adicionais para cada 100 que nunca tinham sido postas em circulação. Ninguém
além de Fabian podia ver que era impossível pagar os juros - o dinheiro extra nunca tinha
sido posto em circulação, e portanto sempre faltaria para alguém.
Era verdade que Fabian gastava algumas moedas, mas ele sozinho não podia gastar tanto
como os 5% da economia total do país. Haviam milhares de pessoas e Fabian era só um.
Além disso, ele ainda era um ourives vivendo uma vida confortável.
Nos fundos da sua loja, Fabian tinha um cofre e as pessoas acharam conveniente deixar
algumas das suas moedas com ele por segurança. Fabian cobrava uma pequena quantia,
dependendo da quantidade e do tempo que o dinheiro permanecia com ele e dava ao dono
das moedas um recibo por cada depósito.
Quando uma pessoa fazia compras, normalmente não levava muitas moedas de ouro.
Essa pessoa dava ao mercador um dos recibos de Fabian segundo o valor das mercadorias
que desejava comprar.

Os mercadores reconheciam o recibo como verdadeiro e aceitavam-no com a idéia de
levá-lo depois a Fabian para retirar uma quantidade equivalente em moedas. Os recibos
passaram de mão em mão ao invés do próprio ouro. As pessoas confiavam totalmente nos
recibos - elas os aceitavam como se fossem tão bons quanto as moedas de ouro.
Em pouco tempo, Fabian notou que era muito pouco freqüente que uma pessoa pedisse
de volta suas moedas de ouro.
Ele pensou: "Aqui estou eu, na posse de todo este ouro e continuo tendo que trabalhar
duro como artesão. Não faz sentido. Há muitas pessoas que ficariam contentes de me
pagar juros pelo uso deste ouro que está guardado aqui e cujos donos raramente pedem de
volta.
É verdade que o ouro não é meu, mas está no meu poder e é o que interessa. Praticamente
não preciso mais de fazer moedas, posso utilizar algumas das que estão guardadas no
cofre."
No início ele era muito precavido, emprestando umas poucas moedas de cada vez e
somente quando tinha certeza da sua devolução. Mas aos poucos adquiriu confiança e
emprestou quantidades cada vez maiores.
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Um dia, pediram um empréstimo bastante grande. Fabian sugeriu, "Em vez de você levar
todas estas moedas podemos fazer um depósito em seu nome e então eu dou-lhe vários
recibos com o valor das moedas". A pessoa que pediu o empréstimo concordou e saiu
com um maço de recibos. Ela tinha obtido um empréstimo, no entanto o ouro continuava
no cofre de Fabian.
Depois que o cliente saiu, Fabian sorriu. Ele podia ter seu bolo e ainda por cima comê-lo.
Ele podia "emprestar" o ouro e ainda mantê-lo no seu poder.
( Nota, sílvio: É o que os Bancos fazem connosco)
Os amigos, os estrangeiros e até os inimigos necessitavam de fundos para continuarem os
seus negócios e desde que pudessem garantir a devolução, podiam pedir emprestado tanto
quanto necessitassem. Simplesmente escrevendo recibos Fabian podia "emprestar" várias
vezes o valor do ouro que havia no seu cofre, e ele nem sequer era o dono do dinheiro.
Tudo era seguro, desde que os donos verdadeiros não pedissem a devolução do seu ouro e
a confiança das pessoas fosse mantida.
Ele tinha um livro onde registrava os débitos e os créditos de cada pessoa. De facto, o
negócio de empréstimos estava sendo muito lucrativo.

A sua posição social na comunidade aumentava quase tão rapidamente quanto sua
riqueza. Ele estava se tornando um homem importante e requeria respeito. Em matéria de
finanças, a sua palavra era como uma declaração sagrada.
Os ourives de outras cidades ficaram curiosos sobre suas atividades e um dia chamaramno para ter uma audiência com ele. Fabian disse-lhes o quê ele estava fazendo, mas
ressaltou cuidadosamente a necessidade de manter o segredo.
Se o plano deles fosse exposto, o esquema falharia, assim todos concordaram em formar
a sua própria aliança secreta.
(n. silvio: Faz-me lembrar os Bilderberg).
Cada um voltou à sua cidade e começou a trabalhar como Fabian lhes tinha ensinado.
As pessoas agora aceitavam os recibos como se fossem tão bons quanto o ouro e muitos
recibos foram depositados para mantê-los em segurança da mesma maneira que as
moedas. Quando um mercador desejava comprar mercadorias de um outro, ele
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simplesmente redigia uma nota curta dirigida a Fabian na qual o autorizava a transferir o
dinheiro da sua conta para a do segundo mercador.
Fabian gastava apenas alguns minutos para ajustar os números no livro.
Esse novo sistema tornou-se muito popular e as notas com a instrução de transferência
foram chamadas de "cheques".
Mais tarde, numa noite, os ourives tiveram uma outra reunião secreta e Fabian reveloulhes um novo plano.
No dia seguinte, eles convocaram uma reunião com todos os governadores e Fabian
começou: "Os recibos que nós emitimos tornaram-se muito populares. Sem dúvida, a
maioria de vocês, os governadores, estão-os usando e acham que são muito
convenientes". Os governadores concordaram, embora se perguntassem qual era o
problema.
"Bem", continuou Fabian, "alguns recibos estão sendo copiados por falsificadores.
Esta prática deve parar".
Os governadores alarmaram-se: "O quê podemos fazer?" perguntaram. Fabian respondeu,
"A minha proposta é: primeiro de tudo, vamos fazer com que seja o trabalho do governo
a impressão de novas notas num papel especial com desenhos muito intricados. Cada nota
será assinada pelo principal governador. Nós ourives ficaremos felizes de pagar os custos
da impressão, por que vai poupar-nos o tempo que passamos redigindo os nossos
recibos".
Os governadores pensaram, "Bem, o nosso trabalho é proteger as pessoas contra
falsificadores e este vosso conselho parece certamente uma boa idéia". Concordaram
então em imprimir as notas.

"Em segundo lugar," disse Fabian, "algumas pessoas têm feito escavações e estão
fazendo as suas próprias moedas de ouro. Sugiro que vocês aprovem uma lei, para que
qualquer pessoa que encontre pepitas de ouro, deva entregá-las.
É claro que essas pessoas vão ser pagas com notas e moedas".
A idéia parecia boa, e sem pensar muito nisso, imprimiram uma grande quantidade de
notas novas. Cada nota tinha um valor impresso nela de $1, $2, $5, $10 etc. Os pequenos
custos de impressão foram pagos pelos ourives.
As notas eram muito mais fáceis de transportar e rapidamente foram aceitas pelas
pessoas. Apesar da sua popularidade, essas notas e moedas eram usadas somente em 10%
das transações. Os registros mostraram que o sistema de cheques era utilizado em 90% de
todos os negócios.
A etapa seguinte do plano dele começou. Até agora, as pessoas estavam pagando a
Fabian para guardar o dinheiro delas. Para atrair mais dinheiro ao seu cofre, Fabian
ofereceu pagar aos depositantes 3% de juros sobre os seus depósitos.
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A maioria das pessoas acreditava que ele estava re-emprestando o dinheiro delas a quem
pedisse um empréstimo, com 5% de juros, e que seu ganho era a diferença de 2%. Aliás,
as pessoas não lhe perguntaram muito, porque obter 3% era muito melhor do que pagar
para depositar o dinheiro num lugar seguro.
A quantidade das poupanças cresceu e com o dinheiro adicional nos cofres, Fabian podia
emprestar $200, $300, $400 e as vezes até $900 para cada $100 em notas e moedas que
ele mantinha em depósito. Ele teve que ter cuidado para não ultrapassar esta relação de 9
a 1, uma vez que uma pessoa de cada dez queria retirar as suas notas e moedas para
utilizá-las.
Se não houvesse dinheiro suficiente quando requerido, as pessoas ficariam desconfiadas
já que os livros de depósito mostravam o quanto elas tinham depositado. Ainda assim,
sobre os $900 que os livros contábeis demonstravam que Fabian tinha emprestado
redigindo cheques, ele podia cobrar até $45 de juros, ou seja, 5% de 900. Quando o
empréstimo mais os juros eram devolvidos ($945), os $900 eram cancelados no livro de
débitos e Fabian ficava com os $45 de juros. Portanto, ele estava mais que contente de
pagar $3 de juros sobre os $100 depositados originalmente, os quais nunca tinham saído
do seu cofre. Isto significava que, para cada $100 que mantinha em depósito, era possível
obter um lucro de 42%, enquanto a maioria das pessoas pensava que ele só ganhava 2%.
Os outros ourives estavam fazendo a mesma coisa. Criavam dinheiro do nada, apenas
com as suas assinaturas num cheque, e ainda por cima cobravam juros sobre ele.
É verdade que eles não estavam fabricando dinheiro, o governo imprimia as notas e
entregava-as aos ourives para serem distribuídas. O único gasto de Fabian era o pequeno
custo de impressão. No entanto, eles estavam criando dinheiro de crédito que vinha do
nada e sobre o qual faziam incidir juros. A maioria das pessoas acreditava que a provisão
de dinheiro era uma operação do governo. Acreditavam também que Fabian lhes estava
emprestando o dinheiro que alguém mais tinha depositado, mas era estranho que nenhum
depósito decrescia quando Fabian emprestava dinheiro. Se todos tivessem tentado retirar
os seus depósitos ao mesmo tempo, a fraude teria sido descoberta.
(Nota, silvio: Por exemplo quando a Venezuela teve a grande crise financeira, milhares
de desempregados, os Bancos não permitiram aos cidadãos levantarem todas as suas
economias, pois os Bancos ficariam sem nada, eles não possuíam esse dinheiro todo para
devolver. Ficariam na “banca rôta” ).
-Não havia problemas quando alguém pedia um empréstimo em moedas ou notas. Fabian
simplesmente explicava ao governo que o aumento da população e da produção requeria
mais notas, e ele obtinha-as por pequeno custo de impressão.
Um dia, um homem muito pensativo foi ver Fabian. "Esta cobrança de juros está errada",
disse ele. "Para cada $100 que você empresta, você está pedindo $105 em retorno.
Os $5 extras não podem ser pagos nunca, já que não existem.
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Os fazendeiros produzem comida, os industriais produzem bens e assim fazem todos os
demais, mas somente você produz dinheiro. Suponha que existam somente dois
empresários em todo o país, e que nós empregamos o resto da população. Pedimos-lhe
emprestado $100 cada um, pagamos $90 em salários e gastos e ficamos com $10 de lucro
(nosso salário). Isso significa que o poder aquisitivo total de toda a população é $90 +
$10 multiplicado por dois, isto é $200. Mas, para lhe pagar, nós devemos vender toda a
nossa produção por $210. Se um de nós tiver sucesso e vender toda a produção por $105,
o outro homem só pode esperar obter $95. Além disso, parte dos seus bens não pode ser
vendida, já que não restaria mais dinheiro para comprá-los.
Tendo obtido só $95, o segundo empresário ainda deveria a você $10 e só poderia pagarlhe pedindo mais emprestado. Este sistema é impossível".
O homem continuou, "Certamente você deveria emitir $105, ou seja 100 para mim e 5
para os seus próprios gastos. Assim, haveria $105 em circulação e a dívida poderia ser
paga".
Fabian escutou em silêncio e finalmente disse: "A economia financeira é um assunto
muito profundo meu amigo, requer anos de estudo. Deixe que eu me preocupo com estes
assuntos e você preocupa-se com os seus. Você deve tornar-se mais eficiente, aumente a
sua produção, reduza seus gastos e torne-se um melhor empresário. Sempre vou estar
disposto a ajudá-lo nesses assuntos".
(Nota, Sílvio: Isto é assustador, pois é o que os governantes dizem á nação quando o País
tem crise económica. Vejam este ano, 2004, Portugal com milhares de desempregados e
crise, o que nos diz o 1ºministro? Que o povo tem que produzir mais, aumentar
produtividade! E isso é incrível, visto que somos o País Europeu em que trabalhamos
mais horas e recebemos o salário mais baixo da Europa! Não é ridículo??? Centenas de
empresas abrem falsa falência e despedem centenas de empregados, como é que esses
coitados contribuem para a produtividade do país? É ridículo como os governos roubam e
enganam, e ainda atiram as culpas para cima do povo dizendo que o povo tem que
produzir mais!)
Continuando a matéria:
O homem se foi sem se dar por convencido. Havia alguma coisa errada com as operações
de Fabian e ele sentiu que as suas perguntas tinham sido evitadas.
No entanto, a maioria das pessoas respeitava a palavra de Fabian -"Ele é o perito, os
demais devem estar errados. Olhem só como é que o país se desenvolveu.
É melhor nós deixarmos que ele tome conta destas coisas".
Para pagar os juros sobre os empréstimos que haviam pedido, os mercadores tiveram que
elevar os seus preços. Os assalariados queixaram-se de que os salários eram muito
baixos. Os empresários negaram-se a pagar maiores salários, dizendo que quebrariam.
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Os fazendeiros não podiam obter preços justos pela sua produção. As donas de casa
queixavam-se de que os alimentos estavam muito caros.
(Nota, Sílvio: Isto é a inflacção, aumento do custo de vida, que sofremos hoje em dia).

Finalmente, algumas pessoas declararam " greve", algo do qual nunca se tinha ouvido
falar antes. Outros haviam sido afectados pela pobreza, e os seus amigos e parentes não
tinham dinheiro para ajudá-los. A maioria tinha esquecido a verdadeira riqueza ao seu
redor: as terras férteis, os grandes bosques, os minerais e o gado.
Só podiam pensar no dinheiro, que sempre parecia faltar. Mas nunca questionaram o
sistema. Eles acreditavam que o governo o estava controlando.
Alguns poucos tinham junto o seu dinheiro em excesso e formaram companhias de
empréstimos ou "companhias financeiras". Podiam obter 6% ou mais, desta maneira, o
que era melhor do que os 3% que Fabian pagava, mas só podiam emprestar o dinheiro
que possuíam - Não tinham o estranho poder de criar dinheiro do nada simplesmente
registrando números num livro.
Estas companhias financeiras de alguma maneira preocupavam Fabian e os seus amigos,
então eles logo formaram as suas próprias companhias. Na maioria dos casos, compraram
as outras companhias antes que começassem as suas operações. Em pouco tempo, todas
as companhias financeiras ou pertenciam a eles ou estavam sobre o controle deles.
A situação econômica piorou. Os assalariados tinham certeza de que os patrões estavam
tendo muito lucro. Os patrões diziam que os trabalhadores eram muito preguiçosos e não
estavam cumprindo honestamente o seu dia de trabalho e todos culpavam a todos.
Os governantes não podiam achar uma resposta, e além disso, o problema imediato
parecia ser combater a crescente pobreza.
O Governo empreendeu então esquemas de previdência e fizeram leis forçando as
pessoas a contribuírem com eles. Isto fez com que muitas pessoas ficassem irritadas Elas acreditavam na velha idéia de ajudar o vizinho voluntariamente.

"Estas leis não são mais do que um roubo legalizado. Tirar uma coisa de uma pessoa
contra a sua vontade, independente do propósito para o qual vai ser usado, não é diferente
de roubar."
Mas cada homem sentia-se indefenso e temia a ameaça de ir para a cadeia se falhasse em
pagar. No início, estes esquemas de previdência deram algum alívio, mas com o tempo o
problema da pobreza agravou-se novamente e então era preciso mais dinheiro para a
previdência. O custo destes esquemas elevou-se mais e mais e o tamanho do governo
aumentou.
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A maioria dos governantes eram homens sinceros tentando fazer o melhor possível. Eles
não gostavam de pedir mais dinheiro ao seu povo e finalmente, não tiveram outra opção a
não ser pedir dinheiro emprestado a Fabian e os seus amigos. Eles não tinham idéia de
como fariam para pagar esse empréstimo. A situação piorou, os pais já não podiam pagar
professores para os seus filhos. Não podiam pagar médicos e as empresas de transporte
estavam falindo.
O governo foi forçado a assumir o controle desses serviços um por um.
Professores, médicos e muitos outros tornaram-se servidores públicos.
Poucas pessoas estavam satisfeitas com os seus empregos. Recebiam um salário razoável
mas perderam sua identidade. Converteram-se em pequenas engrenagens de uma
maquinaria gigante.
Não havia espaço para a iniciativa pessoal, muito pouco reconhecimento para o esforço, a
sua renda era fixa e somente se podia ascender quando um superior se aposentava ou
morria.

Desesperados, os governantes decidiram pedir o conselho de Fabian. Consideravam-no
muito sábio e parecia saber como resolver assuntos de dinheiro. Fabian escutou-os a
explicarem todos os seus problemas, e finalmente respondeu, "Muitas pessoas não podem
resolver os seus próprios problemas - eles precisam de alguém que o faça por eles.
Com certeza, vocês vão concordar que a maioria das pessoas tem direito a ser feliz e a ter
o básico para viver. Um dos nossos grandes ditados populares é "Todos os homens são
iguais" - Não é verdade?
Bem, a única maneira de equilibrar as coisas é tomar o excesso de riqueza dos ricos e dálo aos pobres. Organizem um sistema de impostos. Quanto mais um homem tem, mais
deve pagar. Arrecadem os impostos de cada pessoa segundo a sua capacidade e dêem a
cada um segundo a sua necessidade. As escolas e os hospitais devem ser gratuitos para
aqueles que não puderem pagá-los."
Ele deu-lhes uma longa palestra sobre grandes ideais e concluiu dizendo: "Ah, a
propósito, não se esqueçam de que me devem dinheiro. Estiveram pedindo emprestado
por muito tempo. O mínimo que posso fazer para ajudar, é que vocês só me paguem os
juros. Nós deixaremos o capital como dívida, apenas paguem os juros".
Saíram, e sem pensar muito sobre as filosofias de Fabian, introduziram o imposto
gradativo sobre a renda: quanto mais você ganha, mais alta é a sua dívida fiscal. Ninguém
gostou disso, mas ou pagavam os impostos ou iam para a cadeia.
Os novos impostos forçaram os comerciantes novamente a subirem os seus preços. Os
assalariados exigiram salários mais altos o que causou que muitas empresas falissem, ou
que substituíssem homens por maquinaria. Isso resultou em mais desemprego e forçou o
governo a introduzir mais esquemas de previdência e mais seguros de desemprego.
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Foram introduzidas tarifas e outros mecanismos de protecção para resguardar algumas
indústrias, de maneira que mantivessem as suas ofertas de emprego. Algumas pessoas
perguntaram-se se o propósito da produção era produzir mercadorias ou simplesmente
proporcionar empregos.
No entanto, as coisas ficavam cada vez piores. Tentaram o controle de salário, o controle
dos preços, e toda classe de controlos. O governo tentou conseguir mais dinheiro com
impostos sobre as vendas, os salários, etc. Alguém observou que no caminho desde a
colheita do trigo até a mesa nos lares, havia cerca de 50 impostos sobre o pão!
( Nota, Sílvio: Tenho que comentar algo, este ano 2004, O Pão aumentou 20% de preço
em Portugal, o ministro da Economia ainda disse subtilmente que era ilegal, visto que o
preço da farinha era o mesmo etc, resultado: Até agora nada mudou! A tendência é para
aumentar, visto que como o petróleo sobre de preço os transportes ficam mais caros,
quem transporta pão irá aumentar preços desse produto. Hoje uma pequena carcaça ,
pãozinho, custa em média 12 centimos, antes eram 6 centimos. A tendência será para
aumentar, o pão de facto deveria ser um bem essencial acessível a todos.)

Muitos "peritos" apresentaram-se e alguns deles foram escolhidos para governar, mas
depois de cada reunião anual voltavam sem ter alcançado quase nada, excepto pela
notícia de que os impostos deviam ser "reestruturados", mas a quantidade total de
impostos aumentava sempre.
Fabian começou a exigir os seus pagamentos de juros, e uma porção cada vez maior do
dinheiro dos impostos era necessária para pagá-lo.
Então veio a política partidária - As pessoas discutiam sobre que grupo de governadores
poderia solucionar da melhor forma os seus problemas.
Discutiram sobre as personalidades, idealismo, os slogans... Sobre tudo excepto o
problema real. Os Conselhos estavam com problemas.

Numa cidade os juros da dívida excederam a quantidade de impostos que foram
arrecadados num ano. Em todo o país os juros que não foram pagos continuaram
aumentando –
Foram cobrados juros sobre juros não-pagos.

Gradualmente, muita da riqueza real do país foi comprada ou controlada por Fabian e os
seus amigos e com isso veio um maior controlo sobre as pessoas. No entanto, o controle
ainda não estava completo. Eles sabiam que a situação não estaria segura até que cada
pessoa fosse controlada.
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A maioria das pessoas que se opunha ao sistema era silenciada por pressão financeira, ou
sofria o ridículo público. Para atingir isto, Fabian e os seus amigos compraram a maioria
dos jornais, televisão e estações de rádio. E escolheram cuidadosamente as pessoas que
iam operá-las. Muitas destas pessoas tinham um desejo sincero de melhorar o mundo,
mas nunca se deram conta de como eram usadas. As suas soluções lidavam sempre com
os efeitos do problema, nunca com a causa.

Havia vários jornais diferentes - Um para a ala direita, um para a ala esquerda, um para
os trabalhadores, um para os patrões, e assim por diante. Não importava muito em qual
você acreditasse desde que você não pensasse no problema real.
O plano de Fabian estava quase no final - O país inteiro devia-lhe dinheiro. Através da
educação e dos média , ele tinha o controle da mente das pessoas. Podiam pensar e crer
apenas no que ele queria que pensassem.
Uma vez que um homem tem muito mais dinheiro do que ele pode gastar para os seus
prazeres, que desafio resta para excitá-lo? Para aqueles que têm uma mentalidade
dominante, a resposta é o poder –
Poder puro e completo sobre outros seres humanos. Colocaram idealistas nos meios de
comunicação e no governo, mas os controladores reais que Fabian procurava eram os que
tinham mentalidade de classe dominante.
A maioria dos ourives seguira este caminho. Conheciam a sensação de grande
abundância mas já não os satisfazia. Precisavam de desafios e emoção e o poder sobre as
massas converteu-se num grande jogo.
Acreditaram que eram superiores a todos os demais. "É o nosso direito e nosso dever
governar. As massas não sabem o que é bom para elas. Precisam ser dirigidos e
organizados. Governar é o nosso direito de nascimento".
Por todo o país Fabian e os amigos possuíam muitas companhias de empréstimos.
Na verdade, eram de propriedade privada e de diferentes donos. Na teoria competiam
umas com outras mas na verdade trabalhavam juntas. Despois de convencer alguns dos
governadores, instalaram uma instituição que chamaram de Reserva Central de Dinheiro.
Nem sequer usaram o seu próprio dinheiro para fazer isto -Criaram crédito contra uma
parte dos depósitos das pessoas.

Esta instituição tinha a aparência de regular a fonte do dinheiro e ser uma instituição
pertencente ao governo, mas estranhamente não se permitiu a nenhum governador ou
servidor público ingressar à Junta Directiva.
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O governo deixou de pedir emprestado directamente a Fabian, mas começou a usar um
sistema de Bónus contra a Reserva Central de Dinheiro. A garantia oferecida era a renda
estimada dos impostos do ano seguinte. Isto ajustava-se com o plano de Fabian –
Afastar as suspeitas da sua pessoa e desviar a atenção para uma aparente instituição do
governo. Por baixo do pano, ele ainda tinha o controle.
Indirectamente, Fabian tinha tal controle sobre o governo que este era obrigado a seguir
as suas instruções. Fabian costumava gabar-se: "Deixem-me controlar o dinheiro de uma
nação e não me importo com quem faz as suas leis".
Não interessava muito que partido era eleito para governar. Fabian tinha o controle do
dinheiro, o sangue vital da nação.
O governo obtinha o dinheiro, mas o juros foram se acrescentado sempre em cada
empréstimo. Cada vez mais se gastava dinheiro em esquemas de previdência e em
seguros de desemprego, e não muito tempo depois, o governo viu-se com dificuldades até
para pagar os juros, sem falar do capital.
No entanto, havia mais pessoas que se perguntaram: "O dinheiro é um sistema feito pelo
homem. Com certeza pode-se ajustar o sistema para pô-lo a serviço das pessoas, e não
que as pessoas estejam a serviço do dinheiro". Mas cada vez havia menos pessoas que
faziam essa pergunta e as suas vozes perderam-se na louca procura do dinheiro
inexistente para pagar os juros.
Os governos mudaram, os partidos políticos mudaram, mas as políticas de base
continuavam. Sem importar que governo estava no "poder", o objetivo final de Fabian
aproximava-se mais e mais cada ano. As políticas das pessoas não significavam nada. As
pessoas pagavam com esforço os impostos, não podiam pagar mais. Amadurecia o
momento para o movimento final de Fabian.
Dez por cento do dinheiro ainda estava sob a forma de notas e moedas. Isto tinha de ser
eliminado de tal maneira que não despertasse suspeitas. Enquanto, as pessoas utilizassem
dinheiro de contado, seriam livres de comprar e vender como quisessem -as pessoas ainda
tinham algum controle sobre as suas próprias vidas.

Mas não era sempre seguro carregar notas e moedas. Os cheques não eram aceites fora da
comunidade local, e portanto, procurou-se um sistema mais conveniente. Fabian tinha a
resposta outra vez.
A sua organização deu um pequeno cartão plástico a cada um onde se via o nome da
pessoa, a foto e um número de identificação.
(Cartões de crédito)
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Em qualquer lugar onde esse cartão fosse apresentado, o comerciante telefonaria para o
computador central para controlar o crédito. Se tinha crédito, a pessoa poderia comprar o
que desejasse; até certa quantidade.
No início, permitira-se que as pessoas gastassem uma quantidade pequena em crédito, e
se ele era pago dentro do mesmo mês, não incidia juro nenhum. Isto estava bem para os
assalariados, mas o quê aconteceria com os empresários? Eles tinham que instalar
máquinas, fabricar as mercadorias, pagar os salários etc. e vender todas suas mercadorias
e logo depois pagar o crédito. Se excediam a um mês, eram taxados em 1,5% por cada
mês que a dívida era acumulada. Isto chegava a 18% ao ano.
Os empresários não tinham nenhuma opção aliás de acrescentar 18% sobre o preço de
venda. Mas todo esse dinheiro ou crédito adicional (18%) não tinha sido emprestado a
ninguém. Em todo o pais os empresários tinham a impossível tarefa de pagar $118 por
cada $100 que pediram emprestados - Mas os $18 adicionais nunca tinham sido
criados no sistema. Não existiam.
(Nota: Sílvio: Estes valores são apenas ilustrativos para compreendermos como se
processam as coisas.)
Fabian e amigos elevaram ainda mais a sua posição social. Eram considerados pilares de
respeitabilidade. As suas declarações em finanças e economia eram aceites com
convicção.
Sob a carga de impostos cada vez maiores, muitas pequenas empresas faliram.
Licenças especiais eram necessárias para várias operações, de maneira tal que para as
empresas restantes fosse muito difícil participar. Fabian possuía e controlava todas as
grandes companhias que tinham centenas de subsidiárias. Estes pareciam competir entre
si, no entanto Fabian controlava todas.
Eventualmente, todos os outros competidores foram forçados a fechar as suas portas.
Os encanadores, os carpinteiros, os electricistas e a maioria das indústrias pequenas
sofreram igual destino -Foram tragados pelas companhias gigantes de Fabian que tinham
protecção do governo.
Fabian queria que os cartões plásticos substituíssem as notas e as moedas. O Seu plano
era que quando todas as notas fossem retiradas, somente os negócios que utilizassem o
sistema de cartões ligados ao computador central poderiam funcionar.
Ele planeou que se alguém eventualmente perdesse o cartão, estaria impossibilitado de
comprar ou vender qualquer coisa até que se demonstrasse a sua identidade.
Ele queria impôr uma lei, que lhe desse um controle total –
Uma lei que obrigasse todas as pessoas a ter o seu número de identificação tatuado na
mão. O número seria visível somente sob uma luz especial, ligada a um computador.
Cada um desses computadores estaria conectado ao computador central gigante e assim
Fabian poderia saber tudo sobre todos.
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(Nota, Sílvio: Isto é semelhante ao plano dos implantes, dentro de pouco tempo cidadãos
europeus passam a ter identidade digital, implante da “verichip” na mão direita! ).

A propósito, a terminologia usada no mundo financeiro para este sistema é "Reservas
bancárias" (Fractional Reserve Banking). (: É um sistema onde os bancos privados e o
banco central têm o monopólio do poder para gerar moeda corrente. O valor total dos
depósitos num banco, e portanto a quantia total de moeda que pode ser gerada por um
banco, está limitado por um múltiplo das suas reservas. O banco central supervisiona os
bancos privados para garantir que as reservas serão mantidas no nível requerido ou por
cima dele.
A história que você acaba de ler, evidentemente, é ficção.
Mas, se você achar que é preocupantemente real e quer saber quem é Fabian na vida real,
um bom começo seria um estudo das actividades dos ourives ingleses nos séculos XVI e
XVII.
Por exemplo, o Banco da Inglaterra começou em 1694. O rei Guilherme de Orange estava
em dificuldades financeiras como resultado de uma guerra com a França. Os ourives
"emprestaram-lhe" 1,2 milhões de libras (uma quantidade impressionante naqueles dias)
sob determinadas condições:
Os juros seriam 8%. Lembre-se que a Carta Magna indicava que cobrar juros era crime
passível de morte. O Rei devia conceder aos ourives uma carta para o Banco que lhes
dava o direito de emitir crédito.
Antes disso, a suas operações de emitir recibos por mais dinheiro do que tinham
depositado eram totalmente ilegais. A carta do rei tornou-as legais.
Em 1694 William Patterson obteve a carta para o Banco da Inglaterra.
© Larry Hannigan, Australia

Citações:
Enciclopédia Britannica, 14 ed. "Os Bancos criam crédito. É um erro pensar que o crédito dos bancos é criado em parte
pelos depósitos de dinheiro dentro dos Bancos. Um empréstimo realizado por um banco é
uma adição clara à quantidade de dinheiro na comunidade".
Lord Acton, Lord chefe de Justiça da Inglaterra, 1875 "A batalha que se vem infiltrando sob os séculos e terá de ser lutada mais cedo ou mais
tarde é as Pessoas vs. Os Bancos".
Mister Reginald McKenna, presidente do Banco de Midland em Londres -
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"Estou assustado, já que os cidadãos comuns não vão gostar de saber que os bancos
podem gerar e destruir dinheiro à vontade. E que os bancos controlam o crédito da nação,
controlam a política dos governos e têm nas suas mãos o destino das pessoas".
Sr. Phillip A. Benson, presidente da Associação dos Banqueiros Americanos, em 8 de
junho de 1939 "Não há maneira mais directa de se obter o controle de uma nação do que através do seu
sistema de crédito (dinheiro) ".
Revista do banqueiro dos EUA, de 25 de agosto de 1924 "O capital deve proteger-se a si mesmo de todas as maneiras possíveis, por combinação e
legislação. As dívidas, os bónus e hipotecas devem ser cobrados o mais rápido possível.
Quando pelos processos da lei, as pessoas perderem os seus lares, elas tornar-se-ão mais
dóceis e governar-se-à mais facilmente sob a influência do braço forte do governo,
aplicado por uma potência monetária central sob o controle dos principais financistas.
Esta verdade é bem conhecida entre os nossos principais homens agora empenhados em
formar um império financeiro para governar o mundo.
Dividindo os votantes através do sistema político partidário, podemos fazer com que
percam a sua energia na luta por questões sem importância real. Assim, por meio de
acções discretas podemos assegurar para nós o que tem sido tão bem planeado e
executado com tanto sucesso".

De "Entregue O Nosso Botim" (Hand Over Our Loot), No. 2, por Len Clampett:
"Há quatro coisas que devem estar disponíveis para que o trabalho pago se realize:
O trabalho a fazer.
Os materiais para fazer o trabalho.
A mão-de-obra para fazer o trabalho.
O dinheiro para pagar o trabalho que vai ser feito.
Se quaisquer dessas quatro coisas faltar, nenhum trabalho pago pode realizar-se.
É um sistema naturalmente auto-regulador. Se há trabalho para fazer, o material está
disponível e as pessoas estão dispostas a fazê-lo, tudo o que nós temos de fazer é criar o
dinheiro. Absolutamente simples".
"Pergunte-se por que se sucederam as depressões económicas. A única coisa que faltava
na comunidade era o papel-moeda para comprar mercadorias e serviços. A mão-de-obra
está disponível. O trabalho para realizar ainda estava lá. Os materiais não haviam
desaparecido e as mercadorias estavam facilmente disponíveis nos comércios ou podiam
ser produzidas em troca de dinheiro".
Excerto de uma carta escrita por Rothschild Brothers de Londres a uma firma de
banqueiros de Nova York em 25 de junho de 1863:
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"As poucas pessoas que podem entender o sistema (dinheiro em cheques e créditos) vão
estar tão interessados nos seus benefícios ou vão ser tão dependentes dele, que não farão
a menor oposição. Por outro lado, a maioria das pessoas mentalmente incapaz de
compreender a enorme vantagem que o capital extrai do sistema, carregará a sua carga
sem se queixar e talvez sem suspeitar que o sistema é hostil (inimigo) aos seus
interesses".

De "Entregue O Nosso Botim", No. 2
Nos Estados Unidos, a emissão de dinheiro é controlada pela Junta da Reserva Federal.
Este não é um departamento do governo, mas uma Junta de Banqueiros Privados.
A maioria de nós acreditaria que a reserva federal é uma instituição federal do governo
nacional... Isto não é verdade... em 1913, o presidente Woodrow Wilson assinou o
documento que criou a reserva federal, e condenou o povo norte-americano à escravidão
por dívidas até que chegue o momento em que o povo acorde de sua letargia e derrube
esta tirania viciosa"...
"Para entendermos como funciona a emissão do dinheiro numa comunidade, podemos
exemplificar comparando o dinheiro na economia com as passagens em um sistema
ferroviário. Os bilhetes são impressos por uma gráfica que é paga pelo seu trabalho.
A gráfica nunca reivindica a propriedade dos bilhetes... E não podemos imaginar que uma
companhia ferroviária se negue a garantir a viagem a nenhum passageiro só porque não
foram impressos a quantidade suficiente de bilhetes. Com o mesmo raciocínio, um
governo nunca deveria negar às pessoas o acesso ao comércio normal, excluindo-as da
economia, dizendo "que não tem dinheiro suficiente".
Suponha que o governo peça emprestados $10 milhões aos bancos. Aos banqueiros custa
somente algumas centenas de dólares imprimir os fundos e uns poucos mais para fazer a
contabilidade. Você acha justo que nossos cidadãos devam lutar para conseguir cada centavo
para manter os seus lares e famílias juntas, enquanto os banqueiros engordam com estes
benefícios?!

O crédito gerado por um Banco do Governo é melhor do que o crédito criado pelos
Bancos Privados, porque não há necessidade de recuperar o dinheiro através do
arrecadamento de impostos às pessoas e não há nenhum juro associado que aumente os
custos. As obras públicas feitas com o crédito do Banco do Governo é o activo que
substitui o dinheiro criado quando o trabalho finaliza.
Nenhum dos nossos problemas vai desaparecer até que nós corrijamos a criação,
distribuição e circulação do dinheiro. Uma vez que se solucione o problema do dinheiro,
todas as peças vão encaixar no seu lugar.

Os Bancos e a arte de " fabricar " dinheiro :
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Quase todos temos contas correntes e de poupança e quase todos pagamos
juros, depositamos , fazemos transferências... Mas praticamente ninguém, nem mesmo a
maior parte dos empregados e directores dos bancos, está a par dos mecanismos que
movem as engrenagens do sistema bancário. O natural seria que, ao abrir uma
conta, cada um fosse devidamente informado a respeito do assunto. É claro que
isso não acontece, mas, em todo caso, nada nos impede de imaginar como seria...
Cliente: Para que existem os bancos?
Banqueiro: Bem... para ganhar dinheiro, naturalmente.
Cliente: Para que os clientes ganhem, claro.
Banco: Não, para que os bancos ganhem.
C: E por que é que a publicidade bancária não menciona esse facto?
B: Não seria de bom gosto, mas isso está subentendido quando se faz
referência a reservas e coisas do tipo. Esse é o dinheiro que se ganha.
C: Evidentemente, ganha-se esse dinheiro dos clientes...
B: Presumo que sim.
C: Bom, e quando se fala em activos, alude-se também a dinheiro que o banco
ganhou?
B: Não exactamente. Esse é o dinheiro que se usa para ganhar dinheiro.
C: Ah, ok ! Suponho então que o guardem numa caixa-forte...
B: De modo nenhum. Nós emprestamo-lo aos nossos clientes.
C: Então os senhores não o têm?
B: Não.
C: Então, como podem chamá-lo activo?
B: Porque ele realmente seria assim se pudéssemos recuperá-lo.
C: Mas... certamente têm algum dinheiro guardado em algum lugar!
B: Claro que sim. Normalmente temos uma quantidade igual ao activo, a que
chamamos de passivo.
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C: Mas, se o têm... como podem chamá-lo de passivo?
B: Porque não é nosso.
C: Então, por que o têm?
B: Porque os clientes nos emprestaram.
C: Mas, como? Quer dizer que são os clientes que emprestam dinheiro aos bancos?
B: Exacto. Depositam dinheiro nas nossas contas... e realmente o emprestam ao
banco.
C: E que fazem os bancos com o dinheiro?
B: Emprestam-no de novo aos clientes.
C: Não disse o senhor que o dinheiro que vocês emprestam corresponde aos seus
activos?
B: Sim.
C: Mas então quer dizer que o passivo que vocês recebem dos clientes e o activo
que vocês emprestam... são a mesma coisa!
B: Bem… Eu não seria tão categórico!
C: Eu deposito 5000 euros na minha conta e o banco deve-me esse dinheiro (que é o
passivo), mas eis que o emprestam a outra pessoa (o activo) e ele... tem que
devolvê-lo. Mas... não são os mesmos 5000 euros ?
B: Com certeza!
C: Então, se ambas as operações se anulam... os bancos NÃO TÊM NENHUM
DINHEIRO!
B: Isso é só em teoria...
C: Esqueça a teoria. Se não têm dinheiro... de onde tiram as suas reservas?
B: Já lhe disse... é simplesmente dinheiro que ganhamos...
C: Como?
B: Se o senhor nos traz 5000 euros , só utilizará, em princípio, dez por cento dessa
quantia. Os pagamentos grandes são feitos com talão. Nós guardamos 500 euros para
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quando o senhor precisar de dinheiro propriamente dito.
C: E o resto?
B: Bem, a partir de cada um daqueles 500 euros restantes lucramos 5000
C: Vocês lucram 45.000 com base nos meus 5000 iniciais?
B: Claro, pois da mesma forma que o senhor só utiliza 500 dos seus 5000 euros , com os
outros acontece o mesmo.
C: E cobram juros?
B: Claro, ao redor de 19% a 20%, que seria o lucro.
C: Mas são 20% sobre 45.000 euros a partir dos 5000 euros. !
B: Algo assim.
C: E por que não é meu esse lucro? Afinal, não se trata do meu dinheiro?
B: É a aplicação das teorias bancárias...
C: Mas tenho que cobrar-lhes juros, pois se trata do meu dinheiro!
B: Isso o senhor já faz. Dependerá do tipo de conta, desde 0.5% até 6%
ou 8% para depósitos a prazo, dependendo da taxa.
C: Mas que negócio estou fazendo!
B: Claro que esse juro o senhor recebe no caso de não retirar o seu dinheiro.
C: Mas é claro que vou retirá-lo! Se pensasse nunca mais sacá-lo... eu teria
enterrado no jardim…
B: Não vamos gostar se o sacar de novo...
C: Por que não? Se o mantenho no banco, o senhor disse-me que é passivo
(dinheiro que vocês devem)... Penso eu que os senhores ficarão contentes por ver
que reduzo as suas dívidas.
B: Não! Isso não nos interessa.... Se o senhor o retirar não poderemos
emprestá-lo a ninguém!
C: Mas se quero sacá-lo, terão que dá-lo a mim!
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B: Certamente.
C: Então... suponha que já emprestaram meu dinheiro a outro cliente.
B: Nesse caso lhe daremos o dinheiro de outra pessoa.
C: Mas... e se essa pessoa também o quiser?
B: O senhor está sendo propositadamente obtuso!
C: Pois eu acho que estou sendo é agudo. O que aconteceria se todo mundo
quisesse seu dinheiro ao mesmo tempo?
B: A teoria bancária diz que isso não acontecerá NUNCA.

C: Claro. Enfim, acho que já falámos bastante.
B: Bem, prezado cliente, agora o senhor não tem mais que depositar uma quantia
para abrir sua conta.
C: Ah, sim, agradeço. Mas, pensando bem, se vou abrir uma conta... não seria
melhor negócio que eu abrisse um banco?

Nota: traduzi de português do brasil para português europeu , e mudando o câmbio de
reais para euros…
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Tenho também nos meus " arquivos secretos" um documento pdf, com mais de 300
armas secretas da CIA, e pequenas armas que os agentes secretos da CIA usam, parecem
objectos pessoais e passam despercebidos nos raio-x dos aeroportos de outros Países.
Como não quero dar nenhumas "ideias" a algum potencial criminoso, colocarei somente
algumas imagens a título de ilustração apenas…

Armas secretas da CIA

uma inofensiva chave

vista no raio-x

. mas trata-se de uma faca, tem 3 cm
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fivela de um cinto

visto em raio-x

trata-se de um canivete, tem 4,5cm.

caneta

visto a raio-x

é um canivete …
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Guarda-chuva desmontado

www.Realidadeoculta.com

Alguns links interessantes que poderá visitar:
Fotos de estranhos objectos em torno do Sol, captados pelo satélite de observação da
heliosfera solar (Soho ), os links são da Nasa, espero que eles não tenham desactivado os
links…
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/gif/010816/slas_c3wlc_fd_20010816_1243.gif
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/gif/010925/slas_c3wlc_fd_20010925_1033.gif
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/gif/010925/slas_c3wlc_fd_20010925_2112.gif
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/gif/011105/slas_c3wlc_fd_20011105_2104.gif
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/gif/001109/slas_c3wlc_fd_20001109_2053.gif

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/gif/020421/slas_c3wlc_fd_20020421_0542.gif

nesta vê-se algo enorme:
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/gif/010808/slas_c3wlc_fd_20010808_0842.gif
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/gif/011221/slas_c3wlc_fd_20011221_2042.gif
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/gif/020123/slas_c3wlc_fd_20020123_1242.gif

vaivém da nasa e ovni:
http://yorkshireufoinfo.homestead.com/STS105EnigmaticIcon.html

Alguns links sobre o 11 de Setembro ( em inglês ):
http://www.cloakanddagger.ca/media/Grossmann/081%209-11%20Tests.htm
http://www.serendipity.li/wot/aa11.html
http://www.rense.com/general41/moreev.htm
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http://thewebfairy.com/911/index.htm
http://www.terrorize.dk/911/
http://www.911inplanesite.com

Ovnis ( em inglês)
Este site contém alguns arquivos para download, sobre ovnis, blue book, e mais..
Alguns são pagos, mas se escolher o "downloadable pdf documents" tem um arquivo pdf de
20mb gratis para download. "Usaf project blue book special report 14 ".
http://www.bluebookarchive.org/
http://ufocasebook.com
videos e fotos ovni, documentos, links ,forum, notícias.
http://www.sacred-texts.com/ufo

Vários arquivos, area51, veículos secretos, avistamentos ovnis, cydonia em Marte, implantes
magneticos, fotos ovni, e muito mais.
http://www.abduct.com

Site bem completo sobre abdução, vários arquivos, relatos, pesquisas ,implantes, características
da abdução, forum, mailing list, e mais.

Sites sobre ovnis ( em português )
http://www.mastersite.com.br/ufologia/
http://www.enigmasonline.com/
http://projetosonda.planetarium.com.br/
http://www.apovni.org

civilizações perdidas, enigmas, mistérios ,ufologia, profecias, e mais:
http://www.sobrenatural.org/
http://www.misteriosantigos.com
www.fenomeno.matrix.com.br

Não deixe de visitar : www.Realidadeoculta.com
Site português, diversas páginas, centenas de links , noticias actuais, ambiente, saúde, ovnis,
enigmas, conspiração, illuminati, sociedades secretas, ovnis, implantes, abdução, roswell,
documentos e imagens para download, world trade center, haarp, Area 51, cartões virtuais,
pesquisa no site, forum … e muito mais.
Realidadeoculta@hotmail.com
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