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1. Existe uma situação mistificadora, que é reconhecida por muitas pessoas entendidas nestas questões. A 

impostura da nação democrática foi forjada para permitir que ela funcione como uma ditadura das 

conveniências e do vale tudo. Assim, irá criar um autogoverno sob controlo imperial contra a vontade das 

populações às quais estão vedadas as buscas às ocultas relações exteriores. Esta manigância indicia que deve 

haver uma muito poderosa organização secreta e bem financiada. Essa organização programa e dirige as 

relações exteriores americanas beneficiadas pelo apoio dos Financeiros Internacionais conhecidos como 

parte de uma monumental organização secreta como tal é assim identificada. 

Cruzam-se nesta sequência de ações alguns valores incríveis de informação solta que se encaixam 

gradualmente no desdobrar da história chocante e da estrutura jurídica de um Estado Mundial soberano 

localizado no distrito financeiro disperso na cidade popularmente conhecida como a cidade de Londres. 

Aqui encontra-se um colossal órgão político e financeiro centrado nesta área da conhecida “THE CITY” 



onde funciona um supergoverno do Mundo. Nenhum incidente ocorre em qualquer parte do mundo sem a 

sua intervenção e participação. 

2. Suas pretensões são apoiadas nos Estados pela sociedade secreta internacional PILGRIM, sob o patrocínio 

da ideologia asquerosamente dominadora “UM MUNDO” de Cecil Rhodes, lançada à volta de 1897. O 

presidente da sua filial norte-americana é o Dr. Nicholas Murray Butler que acumula o cargo de presidente 

da aliada Carnegie Endowment for International Peace. 

O falecido William Allen White, propagandista notável definiu o objetivo final desta camarilha do seguinte 

modo: os anglo-saxões e o racismo da raça ariana pura foram destinados para dominar o mundo e matar ou 

então reduzir a uma condição servil todas as outras raças inferiores, e assim foi montada a escravidão. 

3. Em 1912, o internacionalista Homer Lea revelou um estudo científico acerca de elementos básicos da 

política mundial e que avisa estar iminente e ser inevitável a conflagração de uma série de conflitos mundiais 

de proporções gigantescas confirmadas pelas ocorridas Primeira e Segunda Guerra Mundial.  



Abundam notícias sobre as constantes manobras da NATO e do cerco dos seus missais apontados à Rússia 

e à fortaleza que esta criou para se defender. Deste modo, a 3ª guerra Mundial pode ocorrer. 

4. O caracter do domínio britânico é constante. Ele prevalece na ocupação duma monumental extensão 

territorial como é o caso da China. É espantoso como foi possível o seu domínio que é avaliado em dezassete 

vigésimos da superfície do planeta. Além da China, a maior parte do continente africano, foi colonizada pela 

Inglaterra e também dominou a totalidade da Índia e impôs a escravatura aos trabalhadores nos campos de 

algodão da América, do qual se apoderaram ao que se opôs o presidente Lincoln. Se a Inglaterra exerceu a 

suserania nos cinco mares, conclui-se que subjugaram a maioria das nações do Mundo. 

5. Talvez ainda haja tempo de o Congresso aplicar as suas regras com o objetivo de os Estados Unidos 

adquirirem o discernimento e a coragem de lidar com a ameaça de guerra com a Rússia que conhece há mais 

de 130 anos os planos da camarilha confirmados no seu ameaçador Espectro de Domínio Total que é também 



o título do livro do Prof. William Endghall. A Rússia está apetrechada com armas e bagagens para vencer 

quem a atacar, segundo o que Endghall explica no referido livro. 

6. A camarilha quer atacar a Rússia para a vencer e torná-la num estado marionete, ajoelhado à vassalagem do 

“Um Mundo” e da sua nova ordem mundial que a Rússia repudia. Para tanto, ela criou as condições para 

não se deixa subjugar por um previsto e único governo da ditadura e escravatura Mundial no tal “Um 

Mundo” e na realização do seu plano em que precisam de sacrificar mais de dez a vinte milhões de vidas 

além dos cem milhões já sacrificados. Deste modo, querem concretizar o sonho e a ambição cruel de seu 

fundador e hipócrita Cecil Rhodes de “Um Mundo” governado por um estado policial despótico e 

benevolente. Com esta linguagem hedionda vão criar a “PAZ POR TODA A ETERNIDADE” da qual se 

deduz que os que sobram dos milhões dizimados, ficarão prisioneiros nos campos de concentração da 

FEMA. 



7. É notícia a existência de um mundo secreto onde se encontra um supergoverno dentro da “THE CITY” num 

oculto e silêncio denso. Também se verifica a identificação da mais poderosa sociedade internacional do 

Planeta Terra com o nome “OS PEREGRINOS”. Estão rodeados de tanto silêncio que poucos americanos 

sabem da sua existência desde 1903. A comunicação social americana censura qualquer notícia sobre “OS 

PEREGRINOS”. Nem as intervenções de Henry Morgenthan Jr., nem de seu pai, nem dum estadista 

britânico misterioso e secreto Visconde Reginald Esher ou do senador Gerald Nye, em audiência no Senado 

em 28 de Janeiro de 1940, nem muitos outros estadistas que se aventuraram penetrar nos reinos proibidos, 

conseguiram vencer o secretismo e assim foi afundada a transparência. 

8. Finalmente, alguém decente se preocupou para desmascarar as maquinações da camarilha internacional, do 

que resultou a perseguição durante o período da 1ª guerra Mundial dessas dignas figuras já falecidas, o 

Presidente David Jordan da Universidade Standford. Também foi perseguido o falecido congressista de 

Minnesota, pai do coronel Charles Lindbergh. 



9. Também outra tentativa destinada a desmascarar outras maquinações que se apoiou numa resolução do 

Senador Langer, o Senador Republicano do grande exemplo e bem organizado estado Dakota do Norte que 

pretende investigar a acusação de C. Nelson Sparkes sobre o senhor TJ Lamont, ex-presidente do JP Morgan 

e do presidente do comité executivo dos PEREGRINOS relativamente à compra de votos dos delegados à 

Convenção Nacional Republicana de 1940, subornando com uma sala cheia de dinheiro, foi abafada sem 

qualquer explicação pública. 

10. O parasitismo do financiamento estrangeiro tem despertado a atenção através de manifestações recentes, 

enquanto os manhosos das histórias trágico-marítimas, inventaram as manigâncias de viver à custa das 

conveniências do artifício, que está presente na democracia viciada pela demagogia que usa todos os meios 

para atingir os seus fins. Mas, vamos rever as páginas do tempo, desde há 130 anos, para relembrar o passado 

e as maquinações e as guerras do polvo do poder documentado com detalhes da história escondida, como 

tem sido revelado por honestos e estudiosos e escritores ao longo dos anos. 



11. A aliança da China com a Rússia teve a vantagem de se acautelarem com a necessidade de tomarem 

medidas de segurança, enquanto a consciência dos estudiosos americanos reconhecem que os Estados 

Unidos é um lacaio e uma colónia do perigoso Império Britânico. Por sua vez, a Alemanha percebe que a 

envolveram num enredo e o seu povo passou a contestatário. Há mais nações populosas como a Índia e o 

Irão que estão atentos e em oposição que foram suas vítimas da sua repressão e das guerras sem fim da “THE 

CITY”. 

12. A repressão da “THE CITY” surge agora no seu protetorado chinês proveniente da sua concessão em 

Tientsin. A repressão é a sua palavra de ordem e sua crueldade revelou-se no bombardeamento da China e 

tal belicismo foi entendido como uma hipócrita mensagem de felicitação pela autoridade naval do governo 

de sua majestade. As incursões foram repetidas pela polícia britânica do Kuo Min Tang localizado na 

concessão atrás citada. Esta incursão resultou na entrega ao Tribunal marcial que prendia os vários 

nacionalistas incluindo vários alunos revoltados contra os seus inimigos mortais. Eles eram notoriamente 



selvagens com os adversários políticos e provocaram um massacre executado pela mão de ferro dos 

carrascos da polícia britânica para intimidar o povo chinês que resolveu organizar-se e mobilizar as massas 

chinesas na luta anti-imperialista do Partido Nacional Chinês. 

13. A Manchúria foi cedida ao Japão pela oligarquia financeira internacional britânica para o compensar na 

maior parte da luta e na despesa para tentar desfazer os efeitos da revolução nacionalista chinesa de 1926-

1927 do general Chiang Kai-shek contra o domínio dos britânicos. Houve outras guerras, contra a mesma 

tirania como a guerra Boxer. Foi mais uma guerra contra o imperialismo estrangeiro. Contra este 

imperialismo também houve uma guerra do governo chinês na clandestinidade. Foi uma guerra contra os 

banqueiros da CITY e contra o demónio estrangeiro. 

13- A. A Rússia travou uma guerra com a Turquia, alegando a sua vingança devido aos horrores perpetrados 

contra os seus compatriotas religiosos. Essa guerra atingiu uma fúria incrível com perdas consideráveis para 

ambos os lados. Ainda não foi desta vez que a Rússia conseguiu ganhar a passagem para as águas quentes 



do mediterrâneo porque a finança internacional da CITY se opôs. A Rússia ainda hoje é o seu grande inimigo 

que não está disposto a subjugar-se à NOVA ORDEM MUNDIAL da CITY. 

14. Gladstone ficou revoltado com o grande adversário do Toryismo e das guerras do governo da França e a 

sua loucura foi tanta que devido a brigas e ciúmes errou nos cálculos e atreveu-se a desafiar o grande Império 

da Europa Central e foi totalmente derrotado pelo Imperador Bismark. 

Também é referida a imobilização da Rússia em 100 anos de guerra da Crimeia e foi pela Rússia repudiado 

os termos da rendição desta guerra com a Áustria. 

Se é verdade que a Finança Internacional financiou esta guerra, ela manobrará os cordelinhos para a Rússia 

a perder e causar o seu desgaste. 

15. O seu aliado e vassalo turco e do Egipto ao recusarem um empréstimo fictício da oligarquia bancária 

britânica, os egípcios levantaram-se contra esta ingerência e o seu ministro da guerra Arabi Paxá, exprimiu-

se com o grito de guerra “O EGIPTO PARA OS EGÍPCIOS”. 



16. Contra o grito de guerra do Egipto, a CITY respondeu com as frotas britânicas e francesas que derrotaram 

a frota egípcia em Julho de 1882 sendo que o exército de ARABI também foi derrotado. Mas o general 

britânico Chas. G. Gordon perdeu a vida na guerra egípcia e a vitória final não foi alcançada pelos britânicos 

até 1898 quando Lord Kitchener derrotou o Mahdi. O falecido Gordon desempenhou um papel importante 

na subjugação pelos britânicos e franceses. 

17. A severidade do Império Britânico foi clara. Irá tudo sacrificar para garantir a sua futura expansão e o 

seu bem-estar. A solução tradicional britânica nos seus objetivos é recorrer à guerra: Quando engendrou 

uma guerra com a França, justificou-a alegando a defesa dos interesses para conseguir a hegemonia dos 

mares do mundo. Neste contexto, afirmou que só o seu Império tem direito a usá-los e as outras nações só 

podem explorar as atividades para consumo interno. Também explicou que a guerra com a França foi para 

livrar a Europa do flagelo de Napoleão e apresentou a falácia que assim defendia os direitos das pequenas 

nações. Foi posta de parte a decência e a compaixão humana, a liberdade dos homens e os direitos das 



pequenas nações. Estes bons sentimentos só foram defendidos pela Rússia que também condenou as 

atrocidades macabras sob o comando do Corão. A Rússia resolveu despertar o mundo para estas matérias 

relacionadas com o estado islâmico. Porém, os britânicos preferiram silenciar estes porque já sabiam que 

iriam futuramente aplicar esta política do estado islâmico que desde há alguns anos está a acontecer. 

18. Os habitantes do Império Britânico são obrigados a pagar impostos exorbitantes. Por outro lado, são 

tratados com desprezo estudado, sendo que não podem usar a sua voz relativamente aos seus próprios 

assuntos. Se é assim, autoritarismo como este é raro. Só são apreciados os jovens que saibam acumular 

fortunas. Se esses yuppies não existissem na Inglaterra, a prosperidade inglesa e o seu prestígio político 

ficaria comprometido e de difícil recuperação. 

19. No nosso Império, usamos a linguagem em sintonia com os interesses da Inglaterra. Contudo, são 

considerados os pareceres do Continente que são veiculados pela imprensa inglesa. São recebidas 

constantemente supostas declarações falsas sobre os assuntos do Oriente. Estas declarações referem-se 



também a discussões diplomáticas sobre as revoluções turcas anteriores à intervenção russa. Mais ainda: a 

Áustria, Alemanha, França e Itália pressionam a Inglaterra para aceitar o memorando. Ou admitir sugestões 

e modificações que ela podia desejar na sua linguagem. A Inglaterra recusou todas as sugestões. Então essas 

nações perguntaram ao Lord Derby se ele tinha alguma proposta para apresentar e ele respondeu nenhuma. 

Com esta resposta seca e autoritária, as relações ficaram bloqueadas e ficou claro que definir ideias é tabu. 

Os caras de ferro britânicos, só mudam de humor quando há matança e pilhagem com fartura.  

20. As táticas políticas fazem parte dum manual que regula as estratégias que se repetem. É quase sempre a 

Inglaterra que as promove. Na 2ª guerra mundial, a filial do Banco de Inglaterra estava situada ao lado do 

Banco da Alemanha. A falsidade e a promiscuidade estava presente em todas as ações! Era a Inglaterra que 

fornecia o combustível para as bombas voadoras que eram guiadas pela Alemanha e caiam na cidade de 

Londres, segundo está escrito no livro “GODS OF MONEY” do Prof. F. William Endghall. 



Ora, se a Alemanha manifestou o seu desejo em não entrar na 1ª guerra mundial e se à posteriori a ela aderiu, 

só se explica que os poderes invisíveis moveram os seus cordelinhos. Os Lord Derby, os Eduard Grey, os J. 

Ramsay Mac Donald são apenas marionetes que executam as ordens da CITY. É tanto assim que foi o apoio 

financeiro britânico que favoreceu a Áustria. Com estes meios, a Áustria ficou confortável e fortalecida e 

encorajada a adquirir meios bélicos para atacar a Rússia. 

21. A Rússia cansada de guerras foi obrigada a aceitar novas condições do Tratado de Berlim assinado em 

13 de Julho de 1878 que a privou de qualquer ganho territorial, mas recebeu uma indemnização pelo seu 

custo na guerra. Foi removida a influência russa na zona dos Balcans e a Arménia passou a ficar sob o 

domínio turco. 

Entretanto, Herzegovina e Bósnia encontravam-se em estado de rebelião, em Junho de 1875. Esta rebelião 

nas sacrificadas Herzegovina e Bósnia foi travada pela Grã-Bretanha ao entregá-las ao domínio do 

autoritarismo da Áustria. Foi a rebelião nestas províncias governadas pela Áustria que desencadeou a 1ª 



guerra Mundial, ficando claro que foi a CITY que a preparou. A Grã-Bretanha ocupou Chipre para aí criar 

uma base para deter os projetos da Rússia nas suas tentativas de conseguir uma passagem para o 

mediterrâneo.   

22. Neste texto (22) voltamos a encontrar a influência revoltante do banditismo da Grã-Bretanha convertido 

no mais asqueroso e repugnante comportamento que inclui roubalheira através de indemnizações 

gigantescas. Detêm o poder do dinheiro através do mafioso Banco da Inglaterra que é uma sociedade secreta 

que se rege em conformidade com os hábitos de quem pratica o crime organizado dos gangsters de Nova 

Iorque. É esta ralé que ocupa a China e controla a guerra do ópio à semelhança do que acontece com os 

campos da heroína do Afeganistão sob controlo da CIA que cumpre as instruções da CITY. 

Mas os britânicos levaram consigo os acolitas franceses para lutar contra a rebelião da China entre 1840-

1843, 1857-1858, 1860-1865, em 1898, em 1900 e em 1927. Devido a esta rebelião, foram fixadas à China 

indemnizações de 27.750 biliões de dólares em 1843 e 750 biliões em 1900. 



Como os gangsters ingleses montaram em 1894 um governo na China dirigido por um mercenário britânico, 

chamado Li Hung Chang. Isto é: passaram a dispor de um governo fantoche. Assim, criaram as condições 

para pilhar os enormes recursos de matérias-primas. Devem ter sido os valores destes recursos que pagaram 

as enormes indemnizações acima citadas para abarrotar os cofres da CITY. 

23. Se a Câmara dos Comuns é o Parlamento que é eleito pelos britânicos, como pode ser verdadeira a 

afirmação de que o executivo controla o Parlamento se ele é nomeado e não foi eleito. É afirmado que há 

uma distinção entre o governo da Grã-Bretanha e o governo Britânico. Então há dois governos? Um está 

confinado às ilhas e o outro controla o Império? Quem é que entende esta trapalhada dos governos do vale 

tudo? 

24. Se o Banco de Inglaterra não está sujeito a qualquer controlo por qualquer agência governamental da 

Grã-Bretanha, e se ele é independente e só está vinculado a quem o dirige, então pode-se afirmar que o dito 

Banco de Inglaterra é um Estado dentro de outro Estado. 



25. Neste texto, vamos ficar a saber que o Banco de Inglaterra é controlado por um governador e vice-

governador e por um corpo de 24 diretores. Reconhece-se como uma sociedade secreta de tamanho colossal. 

Usam a estratégia de subornar funcionários desonestos do governo para gradualmente poderem extinguir a 

liberdade e os direitos. 

26. Os agentes e financeiros da coroa gozam de ampla liberdade de ação e de imunidade notável nos tribunais 

de Direito do Império britânico a partir da regra totalmente absoluta e autocrática da COROA, do Banco da 

CITY (cidade). 

27. Se de acordo com um Tratado de Estado estrangeiro, um governo receber dele recursos em benefício de 

um grupo de pessoas, esse governo não tem a obrigação de pagar nem os beneficiários podem exigir que o 

governo cumpra o pagamento como é da sua obrigação. 

28. A camarilha dispôs de uma ferramenta para conseguir que 435 milhões de pessoas que estão ligadas ao 

Império Britânico fiquem completamente sem voz, e em simultâneo, ficaram a dispor de meios para terem 



o controlo completo sobre o seu governo fantoche da China e do seu comércio por mais cem anos e que mais 

de metade de todas as pessoas do mundo têm sido seus súbditos enquanto o público britânico nada sabe 

sobre isto. 

29. É mais um episódio da oligarquia financeira que quis basear-se na Convenção de Berlim para modificar 

o Tratado de San Stefano. Tal falsidade enfureceu muitos povos da Europa e houve tumultos graves na 

Alemanha e na Rússia. 

Houve ameaça de guerra da China contra a oligarquia financeira e uma revolta na Índia e nem a França deu 

o seu apoio enquanto os Tratados secretos de 1895 entre os rapinas da Grã-Bretanha e Japão, tornou o Japão 

tornaram este num robot britânico.  

30. A oligarquia financeira britânica apoderou-se do sistema bancário japonês e financiou as suas guerras 

com a venda dos produtos fabricados no Japão. Estas transações destinam-se a financiar as guerras da 

oligarquia e da sua imensa expansão industrial à custa do esforço japonês. 



Por força dos Tratados de 30 de Janeiro de 1902 e 1905, o Japão tornou-se num subserviente e aliado da 

Grã-Bretanha numa aliança que durou 35 anos até que terminou com o assassinato dos estados japoneses da 

autoria da oligarquia financeira internacional. 

31. O pensamento Frankenstein da oligarquia financeira usam as guerras do seu polvo para o Japão ficar seu 

vassalo eternamente. Mas, o Japão já percebeu que já foi fortemente sugado e não tem outra opção senão 

repudiar o seu endividamento para libertar a sua nação e orientá-la no seu desenvolvimento económico com 

total independência financeira. Se não o fizer, não passará da cepa torta. 

32. A armadilha foi bem montada através do seu governo fantoche formado pelos mercenários britânicos. 

Este governo veio em excursão às capitais europeias para negociar. À Rússia foi arrendado o Port Arthur, à 

Alemanha a zona de Kaiochow. Itália, Áustria-Hungria também receberam alguns direitos. 

Entretanto, a rebelião chinesa continuou e o poder do dinheiro da oligarquia acabou por depor o Imperador. 



33. O mercenário Li-Hang Chang restaurou a regência da Imperatriz viúva e usou o diálogo para tudo 

continuar como antes no território mais populoso do planeta. 

34. A Wallstreet tornou-se numa filial do Banco de Inglaterra. Este novo domínio comandou uma 

superprodução sem procura adequada para provocar a estagnação e a pobreza. Foi mais uma crise fabricada 

pela oligarquia financeira especializada a montar crises e guerras nos Estados Unidos que começaram em 

1812. 

35. A colónia britânica dos Estados Unidos, assim desejada pelo diabólico Cecil Rhodes, em sintonia com 

os imperialistas internacionais e em colaboração com a sociedade secreta dos PEREGRINOS relacionados 

com as Finanças Internacionais, resolveram invadir Cuba, quando a Espanha tinha aceitado um ultimato 

para entregar Cuba enquanto o Lord Rothschild da CITY oferecia Porto Rico e as Ilhas Filipinas aos Estados 

Unidos. A guerra de Cuba foi mais uma dos 150 anos de guerras que os Rothschilds engendraram nos 

Estados Unidos ainda antes do século dezoito. 



36. Desde 1897 que existe um plano em funcionamento que foi protagonizado pelo Lord Nathan Rothschild 

e pela seita Pilgrim. Além desta individualidade e da Pilgrim que está infiltrada em todo o lado, também faz 

parte deste grupo sinistro, o Senhor Lamont que está relacionado com o seu acolito Morgan que interferiu 

na redação do Tratado de Paz de Versailles e enviou uma cópia do Tratado aos seus associados da Wall 

Street. São os valores entendidos que promovem as guerras e financiaram os atentados ao Czar e sua família 

da Rússia no tempo de Lenine. 

37. A hipocrisia que acompanhou a invasão de Cuba sob o pretexto de libertar o povo cubano da opressão 

espanhola é mais um pretexto mal-intencionado como têm sido muitos outros na história das armas de 

destruição maciça do Saddam Hussein no Iraque. Porquê? Porque depois de terem libertado os cubanos da 

opressão espanhola, a oligarquia financeira infiltrou em Cuba o ditador Batista que oprimiu seriamente o 

povo cubano. 



38. O célebre Chamberlain e o seu colaboracionismo com a Alemanha em Munich, apelou à sua colónia 

americana para intervir na guerra e dar o exemplo sobre a forma de entrar nas guerras por procuração. 

39. Os livros da história escondida revelam que era habitual a dinastia Rothschild contratar exércitos para os 

usar nas suas guerras na conquista de nações.  

Ora a China é uma nação apetecível com recursos de grande valor. Como não queria ficar prejudicado uma 

vez que a rebelião estava a ameaçar a sua dinastia, ela foi forçada a contratar os exércitos da Rússia, da 

Alemanha, do Japão, da América, da Itália e dos Austro-Húngaros para a rebelião ser derrotada e perder as 

suas aspirações de liberdade, sendo que os soldados de todas essas nações foram levados através da sua 

cidade proibida e profanaram os seus santos. E foi exigida da China uma indemnização de 750 milhões de 

dólares e impuseram a obrigação de os chineses dissolverem a sua entidade nacional. 

40. Os banqueiros internacionais no âmbito da liderança da Casa Rothschild adquiriu o interesse em possuir 

as três principais agências noticiosas europeias, a Reuter, a Wolff e Havas. As suas sedes estavam situadas 



perto do Banco de Inglaterra, na CITY (cidade). Assim, as notícias de quase todo o mundo ficavam juntas à 

propriedade privada. Com estas agências eles podem fabricar as notícias da sua conveniência e impedir que 

as indesejáveis sejam publicadas 

No seguimento das suas diligências dominantes, a Rússia foi contactada para abandonar o arrendamento do 

Port Arthur contratado seis anos antes 

41. Seguiram-se vários meses de intercâmbio diplomático que se revelaram inconclusivos. No dia 8 de 

Fevereiro de 1904, uma frota de torpedos japoneses atacou no Port Arthur os navios de guerra russos, 

afundando dois navios de guerra russos e um grande cruzador. Seguiu-se um ataque e uma vitória dos 

japoneses contra os russos em desvantagem. Foi assinado um Tratado de Paz entre o Japão e a Rússia, em 

Agosto de 1905. 

42. É o dinheiro da CITY que move as consciências de qualquer país. Até o governo russo se curva perante 

a oligarquia financeira internacional. Conclui-se que todas as nações são vassalos do poder do dinheiro da 



Dinastia Rothschild. Esta dependência prolongou-se até agora. Estas figuras invisíveis existem e são 

protegidas pela maioria das nações. 

43. Levantou-se uma questão polémica quanto à hipótese do Czar rever as suas políticas quanto a suprimir a 

DUMA (Parlamento Russo) e a privar as liberdades dos finlandeses. Mas, o Imperador russo acabou por não 

concordar com a supressão da liberdade. 

44. A Rússia e a Alemanha concluiu o acordo de Potsdam, dando à Rússia a possibilidade de se entender 

com a Pérsia. Contudo, os britânicos apoiaram financeiramente a Pérsia. Nestas circunstâncias, o Xá e seu 

governo foram forçados a fugir para a Rússia. Dado que a Rússia perdeu a oportunidade de concluir acordos 

com a Pérsia. Perante as manobras dos seus opositores, a Rússia ficou prejudicada porque foi desfeita 

possibilidade dum compromisso que lhe dava acesso ao Oceano Índico e lhe resolvia o seu sonho de séculos. 

Talvez esse sonho possa agora ter sucesso através das novas relações com o Irão. 



45. Ainda que a Rússia estivesse bem relacionada com os financeiros internacionais para a obtenção de 

empréstimos, a Rússia sabia que estava sujeita a enfrentar os percalços traiçoeiros do governo britânico que 

podia destruir os seus projetos. 

46. Este texto apresenta uma linguagem que lembra semelhanças com um jogo de palavras cruzadas. Talvez 

esta definição sirva para citar aqui e ali as palavras soltas como monarquia, coroa, CITY (cidade) e a Finança 

Internacional, todas estas palavras juntas apontam para o domínio dos DEUSES DO DINHEIRO que querem 

dominar o Planeta. Exceto a palavra monarquia que está ligada ao secretismo da Rainha Vitória e da sua 

documentação. 

47. Verifica-se neste texto um fiasco diplomático que prejudicou os alemães na Conferência sobre África. 

Por outro lado, houve concessões secretas neste continente que favoreceu o aliado italiano de acordo com 

os planos dos Financeiros Britânicos nas suas vias tortuosas das maquinações internacionais e do seu 



favoritismo relativamente a este país que parece que foi reservado para instalar o fascismo de Mussulini 

depois de passar pela fase da primeira guerra Mundial. 

48. Wilson foi um Presidente marionete fabricado pela dinastia Rothschild. Ele e o seu cúmplice e seu fiscal 

Coronel House foram instruídos pela dinastia para fundarem o Federal Reserve System em 23 de Dezembro 

de 1913. Em seguida, a dinastia assumiu a posse do Federal através dos seus poderosos Bancos. A partir de 

então iniciaram a fabricação de dólares com papel de tinta. Está documentado que o congressista Mac 

Fadden com o pelouro do tesouro, confirmou que encheram barcos com aqueles dólares para serem 

entregues aos três beligerantes. Foi iniciada a primeira guerra em 1914 que a Alemanha perdeu. O Presidente 

Wilson manteve-se ativo, executando as instruções da invisível dinastia e da sua oligarquia financeira 

internacional. E essas instruções dizem respeito à assinatura do Tratado de Paz de Versalhes, que não só 

fecha um balanço de fabulosos lucros como inicia a preparação da nova escrita contabilística para registar a 



repetição da entrada de consideráveis quantidades de dinheiro para pagar as despesas de uma nova guerra 

que se prevê como um cataclismo. 

49. As pessoas comuns do mundo foram mantidas na escuridão absoluta quanto à natureza dos movimentos 

feitos no grande jogo da política do poder internacional ao longo dos anos. Estes movimentos só podiam 

conduzir a uma inevitável matança gigantesca. Mas, foi extremamente lucrativa. A Alemanha foi condenada 

a pagar uma indemnização pesada. Essa indemnização foi financiada pelo poderoso BIS – Bank International 

of Settlement que está ligado ao Banco de Inglaterra. O BIS é controlado pelos Rothschild. Além disso, é o 

Banco Central ao qual obedecem todos os Bancos, com exceção de poderosos países que conquistaram a 

independência financeira.  

Com a choldra Rothschildeana da CITY, só há guerras e crises lucrativas. Tão lucrativas que elas não têm 

fim. Nesta conjuntura, a CITY acumula lucros que se eternizam e provocam a fome e a miséria que se 

verificou nas guerras em curso. 



Sempre assumiram compromissos com as nações que não são falsas. A falsidade está sempre presente no 

seu comportamento. No texto consta que dividiram a África com a França. Perguntamos. Até quando? 

50. No curriculum do fabricado Presidente Wilson, ele sempre se comportou como um troca-tintas. Se ele é 

uma marionete dos Rothschilds, seu comportamento obriga-o a não comprometer o patrão. Quando ele não 

sabe interpretar o jogo sujo, defende-se a declarar que nada sabe sobre Tratados. 

51. O Snr Wilson como lacaio do patrão Rothschild, lançou a proposta da Liga das Nações para poderem 

iniciar o controlo das nações do mundo. Ele foi sempre um moço de recados fraudulento para colaborar no 

controlo legal dos assuntos do mundo pelos financeiros internacionais. 

52. Japão e América aderiram à Liga das Nações e estão a juntar-se outros países dependentes do dinheiro 

dos financeiros internacionais britânicos que continuam a dominar o mundo. 



53. Os Rothschilds intervieram no financiamento do programa de expansão da produção de armas e 

munições necessários à preparação da 1ª grande guerra que faz parte e deu início à era de expansão 

imperialista. 

Essa expansão imperialista também estava presente nas revoltas periódicas dos nacionalistas chineses contra 

a oligarquia anglo-francesa e do seu aliado japonês em 1926. 

54. Escritores japoneses ficaram amargamente indignados porque o Japão foi obrigado a entregar-lhes os 

frutos da vitória e foi forçado a pagar enormes encargos de juros cobrados pela oligarquia do dinheiro. Esta 

oligarquia ficou à mercê das fações rebeldes de japoneses que não concordaram com a rapina. 

55. Como a oligarquia financeira foi travada na rapina dos lucros das vitórias dos japoneses, aquela 

oligarquia resolveu financiar o seu inimigo general Chiang Kai-Shek e assim vingar-se da rebelião dos 

escritores e do povo japonês. Mas, era o seu antigo aliado japonês que antes atacava a China em obediência 



às exigências e das dependências dos empréstimos prestados pela oligarquia financeira britânica. Ou seja, 

diminuiu a antiga pressão exercida sobre as rebeliões nacionalistas chinesas. 

56. O britânico general Dyer orientou pessoalmente o massacre que durou mais de dez minutos contra 1500 

hindus, dos quais 400 foram executados e foram abandonados os que ficaram feridos e impedida a ajuda do 

povo hindu aos seus irmãos feridos e sem assistência. O dito general infligiu uma tortura sádica a centenas 

de vítimas inocentes. Estes ultrajes aos indianos foram perpetrados sob a jurisdição direta do ministro da 

guerra e de Winston Churchil enquanto o general Dyer recebeu um prémio de 150 mil dólares pela eficácia 

do massacre e da tortura. 

57. Woodrow Wilson foi o Presidente palhaço da América que também entrou na 1ª guerra Mundial. O 1º 

ministro francês Clemanceau foi outra marionete do Rothschild. Clemanceau ridicularizou o Presidente 

Wilson referindo-se a ele como uma anedota. Agindo com dureza, Winston Churchil foi o principal do 



Conservantismo e apoiante da oligarquia financeira internacional. Ele sempre afirmou que o Império 

Britânico foi construído pela espada e será mantido pela espada. 

58. Vão aparecendo políticos britânicos nas críticas ao poderio dos Rothschilds e neste texto está citado um 

livro de Morley que se exprime deste modo: “Essa cidade, a cidade, cidade da Finança Internacional, 

controla não só cerca de metade das básicas matérias-primas de toda a terra, diretamente, mas também tem 

uma imensa e indireta influência na maior parte do resto das matérias básicas do mundo através de seus 

interesses financeiros dominantes. 

Entre estas dominantes disposições descritas na Carta do Atlântico estão autorizadas a beneficiar do acesso 

a todas as nações e às suas matérias-primas essenciais ao comércio mundial e dispõem da sua prosperidade 

económica, tais como: minas, ferrovias, serviços públicos, plantações do sul dos Estados Unidos, China, 

Índia, África e praticamente de todo o mundo, são controladas pela CITY. (Impunha-se abrir um inquérito 

para saber se as minas de Aljustrel não pertence aos Rothschild direta ou por interposta pessoa) 



59. Afirma-se que é a oligarquia dos financeiros internacionais que determina o preço das matérias-primas 

que os povos das nações devem pagar. São estes mesmos povos que têm de pagar.  

O governante britânico David Lloyd afirmou em 8 de Janeiro de 1910: “Nós controlamos a maioria dos 

negócios do mundo. Nós transportamos por via marítima mercadorias dez vezes mais do que a Alemanha e 

tais transportes rendem-nos cem milhões de libras por ano. 

Controlamos as instalações portuárias do mundo e tudo pertence ao Lord Rothschild”. 

60. As pessoas de cor sem voz do Império Britânico são 87% da população total dependentes da oligarquia 

financeira internacional. A CITY (cidade) é a forma arbitrária e absoluta do governo do mundo. Essa 

oligarquia usa o alegórico “CROWN” como seu símbolo de poder e tem sua sede na antiga cidade de 

Londres, numa área de 677 hectares e tem a sua própria força privada de cerca de 2.000 homens, mas a 

população à noite sobe para 9.000. Esta praça tem uma milha quadrada e o Banco gigante da Inglaterra, é 



uma instituição privada e não está sujeita à regulamentação do Parlamento Britânico e está instalado num 

local pertencente a uma potência mundial soberana. 

61. MacDonald, 1º ministro contesta o inimigo da oligarquia das Finanças Internacionais mas não pode 

romper com um facto consumado em que a CITY exerce o poder como “Conselho do Rei” e tem o controlo 

sobre as funções legislativas e executivas do Império, e como a Grã-Bretanha não tem constituição escrita, 

não há tribunal que possa exercer qualquer poder em oposição às ações da CITY e da COROA. 

62. Um dos maiores déspotas conhecidos do mundo, Cecil Rhodes que fundou a sociedade secreta Távola 

Redonda (filha dos Illuminatis) que decreta as diretivas genocidas no seu comité autoritário, decidiu 

estabelecer o controlo de todas as terras, de todos os povos e de todo o mundo, como se segue: 

Estabeleceu uma sociedade secreta, a fim de possuir todo o continente da América do Sul, a Terra Santa, o 

vale do Eufrates, as ilhas Chipre e Candia, as ilhas do Pacífico, o arquipélago malaio, a costa da China e do 

Japão e finalmente os Estados Unidos.  



Portanto, ele sempre determinou que os Estados Unidos é uma colónia da Grã-Bretanha. 

63. O senador LaFollette, demonstrou que menos de uma dúzia de homens controlavam os negócios do país 

e que as casas Rockefeller e Morgan eram os Reis dos negócios da América. 

E em 13 de Dezembro de 1911, um banqueiro Mr. George M. Reynolds disse que a máquina Rockefeller, 

Morgan, Aldrich controla os negócios e a política e assim continuou durante um longo período, intervindo 

em decisões importantes relativas às suas guerras na Europa e na entrega de verbas importantes destinadas 

a promover o assassinato do Czar e de sua família. 

64. Refere-se ao veneno que a autocracia segrega para excluir as liberdades e os direitos constitucionais e 

converter o povo em gado humano. 

65. Houve uma tentativa de estadistas contestatários da Europa no sentido de impedir a existência de 

monstruosidades, mas os seus esforços fracassaram. 



Deve ter sido a CITY e seu poder dominante da Coroa e do poderoso Banco de Inglaterra que defendeu a 

existência dos defeitos do Império Britânico. 

66. Os britânicos conseguiram destruir o preponderante poder militar francês depois de 20 anos de 

turbulência, durante a qual quase todas as nações do continente estiveram envolvidas. Mas houve uma 

interrupção nas confrontações devido a uma trégua, que o Rothschild aproveitou para solicitar uma 

intervenção das tropas da Rainha, em 1812, nos Estados Unidos para defender os seus interesses bancários 

que estavam a ser atacados pelo Presidente Jackson. 

67. A ganância britânica entrou em choque com o conflito que a França desencadeou com a casa Rothschild. 

Este polvo financeiro foi reconhecido como sendo a maior potência do mundo e foi designado por alguns 

escritores como o sexto grande Poder da Europa. Apesar dos intensos desejos pela paixão do anonimato, os 

Rothschilds tem revelado os seus assuntos em segredo ao longo dos anos e os vassalos dão-lhe a maior 

cobertura. 



68. Os Rothschilds quando viviam no Império Kazar do Rei Bulan, eram conhecidos por Bauer, razão porque 

este apresenta aquele nome desde o início da dinastia. Nessa altura, a sua fortuna correspondia a metade da 

fortuna do mundo obtida com os seus negócios rendosos adquiridos na rota da seda até que o exército de 

Gengis Kan empurraram os Bauer para a Alemanha. Ora, ele instalou-se na Inglaterra e fundou o Banco da 

Inglaterra, mas outros membros da família permaneceram fieis às regras que ele montou. É o seu escudo 

vermelho que converte o seu nome Bauer para Rothschild. Roth significa vermelho e chield é escudo. Muitos 

casamentos entre primos, destinam-se a conseguir a coesão da família. Ao mesmo tempo, essa coesão 

permite acumular dinheiro e bens sem pagar impostos. 

69. Desde 1895 que as funções da Casa dos Rothschild e da cidade têm desfavorecido a Alemanha e a Casa 

do Rothschild de Viena acabou após a ocupação da Áustria pelos nazis. Pela mesma razão a Casa Rothschild 

de Paris mudou para Nova Iorque em 1940.  



Maier Amschel manteve em segredo a sua filosofia. Mas antes de morrer transmitiu-a a todos os membros 

da família apelando, à perpetuação das boas regras e à união da família como única. 

70. Os empréstimos internacionais pela casa Rothschild da City (cidade) às nações do mundo são um fator 

decisivo que impõe o seu domínio relativamente às nações que necessitam desses empréstimos. 

71. O Banco de Inglaterra é uma potência mundial soberana e como instituição privada da CITY não está 

sujeita ao controlo do Parlamento Britânico. O Banco e a City funcionam como uma roda do equilíbrio do 

crédito gerado no mundo e está sujeita apenas às ordens da CITY, (a cidade) dominada pela fortuna da Casa 

de Rothschild e das suas políticas. 

72. Primeiro, foi transferido ouro para fora do país no ano eleitoral de 1932 no valor de US$ 

1.233.844.000.00 para causar o descrédito. Tal operação só pode ter tido como causa a necessidade de apear 

o governo em funções. 



Mas, em 1935, para recriar a conveniente confiança, regressou uma parcela de ouro no valor de US$ 

1.132.672.000.00 para influenciar a eleição a favor de quem convinha que estivesse a governar.  

Deve ter sido a CITY, o intermediário destas duas transferências e será sempre ela que lucra com os grandes 

acidentes da história e quem paga estas crises é o povo e a sua miséria. 

73. Um registo histórico impressionante revela o financiamento da máquina Rockefeller-Morgan com um 

acordo secreto entre a camarilha franco-britânica-holandesa para apoiar negócios sujos de bebidas ilícitas 

nas cidades destinado a destruir o comércio da Alemanha e de outras nações desfavorecidas. Houve 

conivência mafiosa com Theodori Roosevelt, os senadores Henry Cabot Lodge e Nelson W. Aldrick. Este 

último é associado do Rockefeller-Morgan e outros. 

74. Desde que a dinastia Rothschilds obteve o controlo das finanças britânicas, há 130 anos, todas as guerras 

foram travadas para dominar os opositores ao Império Britânico. A ganância sem limites dos banqueiros 

britânicos enfurecia as nações que eram sacrificadas pela guerra e pela perspetiva de outras em preparação. 



Só a França tem sido um aliado constante por mais de um século e continua a mostrar essa sua triste figura. 

A casa Rothschild controlou a Grã-Bretanha e a França durante este período. Na Europa, em 1936, John 

Gunther desvendou que qualquer primeiro-ministro francês era uma criatura ao serviço da oligarquia 

financeira que era nesse tempo chefiada pelo Barão Erdward Rothschild. 

75. A manha britânica está retratada no facto de não definir uma política escrita. Nem sequer têm uma 

constituição escrita. Se os britânicos têm alguma escrita, deve ser um guia da sua falsidade e maldade. 

O editor de um seminário colonial definiu a conduta britânica como segue: A Grã-Bretanha é a oficina do 

mundo. Ela vive do comércio exterior, portanto, garante e mantém os mercados e investe dinheiro no exterior 

para adquirir colónias e controlar os mares. 

76. O célebre colonialista Cecil Rhodes foi um lacaio dos Rothschild. Dirigiu as suas minas de ouro e de 

diamantes na África do Sul e bem assim colaborou na fundação das suas empresas gigantescas e foi 

conivente nas suas especulações em África que devem ter sido tão nojentas como as de Waterloo. Mais 



nojenta, foi a especulação com a queda do marco alemão para se apoderar de 90% da indústria por um preço 

ridículo. A maquinação mais complexa, aconteceu quando também comprou na crise de 29, 21.000 bancos 

por 1 dólar cada um. Os Rothschild sempre fabricaram crises e guerras e continuam à solta. 

77. Este texto refere-se a um Congresso que pretende regenerar a ordem moral e o sistema político da Europa 

e o restabelecimento duma paz duradoura. Aquele Congresso aconteceu em Viena para inaugurar uma nova 

era e fundar um Tribunal Internacional permanente. Toda a boa vontade do Congresso pode ter fracassado. 

Que se saiba, existe o Tribunal de Haia que condena os inocentes e houve um que apareceu morto na sua 

cela. 

78. O único homem que exprimiu princípios sérios e aspirações à existência dum mundo mais justo, foi o 

Czar russo Alexandre L que pretendeu favorecer as populações no sentido de passarem a beneficiar de certas 

concessões. De vez em quando, aparece alguém que se lembra da existência do povo. 



79. Esta referência às classes trabalhadoras que lutaram nas guerras com o seu sangue, faz lembrar os 

milhares de portugueses que morreram na 1ª grande guerra mundial porque o vaidoso Presidente da 

República de Portugal, Afonso Costa marionete e vassalo dos Rothschilds, decidiu ser cúmplice na matança 

dos portugueses que ele devia proteger e dos que chegaram a Portugal extremamente doentes devido ao gás 

tóxico que inspiraram. A Alemanha nunca nos atacou e sempre se opôs àquela guerra. 

80. O britânico Lloyd George, nas suas Memórias sobre a Conferência de Paz regista num seu memorando 

que se devia tirar à Alemanha as suas colónias e reduzir seus armamentos e passar a dispor apenas de uma 

força policial. Impuseram à Alemanha todas estas sanções e o Tratado de Paz de Versalhes a Alemanha 

sempre declarou que não queria entrar na guerra. 

81. O entendimento político do povo dos Estados Unidos nunca quis entrar na 1ª guerra Mundial. Foi preciso 

utilizar uma notícia fabricada para conseguir calar o povo. Por outro lado, o governo dos estados dependia 

do fabricado Presidente Woodrow Wilson que era uma marionete dos Rothschilds. Os Estados Unidos 



estavam nas mãos dum Presidente falsificado. Em vez duma política externa, havia a vontade dos 

Rothschild, rei de crises e guerras altamente rentáveis. 

82. Mas o abandono pelos Estados Unidos das ideologias de 1 a 5, deixou-o só envolvido num duelo até à 

morte imobilizado numa camisa-de-forças que lhe foi imposta assim como foram subjugados outros povos 

nas mãos de quem comanda a política internacional. 

83. Percebe-se que era preciso estabelecer bases navais em redor do mundo para controlar o mar e o 

comércio. Esta perspetiva de bases em todo o mundo acabou por acontecer. Parece que nesse tempo já se 

estava a prever a atual existência de pelo menos 800 bases militares no planeta. Tudo isto sob o pretexto de 

pretender controlar as perseguições turcas aos arménios até que aconteceu o genocídio de um milhão e meio 

de arménios. 



84. Esta doutrina fazia parte da ideologia Nº.1 e foi exposta pelo falecido William Allen White, editor de 

jornal, com estas palavras: É o destino da anglo-saxão incluído na raça ariana que dominará o mundo a matar 

ou então a reduzir à condição servil todos as raças inferiores. 

85. Os britânicos infiltraram as suas forças nos Estados do Sul para se apoderarem do algodão necessário à 

indústria inglesa. Existia um estado de rebelião contra os agentes britânicos. Uma grande conspiração surgiu. 

A Carolina do Sul acabou, a partir da União em 20 de Dezembro de 1860, seguido de mais seis estados em 

cerca de um mês. Os conspiradores usaram exércitos e apreenderam fortes, arsenais, balas, navios e outros 

bens nacionais. 

86. Em Dezembro de 1861, uma grande expedição britânica, francesa e espanhola desembarcou em Vera 

Cruz. Como o exército confederado estava muito melhor treinado e armado e nesta fase havia todos os 

indícios de que a Grã-Bretanha se estava a preparar para entrar na guerra. 



87. Abraham Lincoln, o Presidente dos Estados Unidos libertou quatro milhões de escravos. Ele pediu ajuda 

à Rússia, e ela socorreu-o com a boa vontade de Alexandre II que ancorou a sua frota no porto de Nova 

Iorque, em 24 de Setembro de 1863, enquanto a frota russa do pacífico chegou a S. Francisco, em 12 de 

Outubro, sob o comando do almirante Popov. Aconteceu que a Grã-Bretanha foi obrigada a retirar-se e 

regressar ao seu país.  

88. O ex-congressista Towne levantou a voz no seu discurso, condenando a participação norte americana no 

apoio à oligarquia das Finanças Internacionais, a fim de eliminar a Alemanha e a Rússia dos mercados do 

Extremo Oriente e pedindo auxílio ao Japão para impossibilitar o seu negócio nos mercados daquela zona, 

tendo assim montado uma muralha, impedindo a passagem das mercadorias e eliminando o comércio livre. 

Tudo isto acontecia, ao mesmo tempo que o povo americano, ficava sem teto e roupas e morria à fome 

devido aos seus reduzidos meios de pagamento. 



89. Trata-se da confirmação do domínio britânico no sul onde o algodão é produzido num território ocupado 

por eles definido como uma sua colónia e estando à vontade e decidir transportar de lá tudo o que lhe apetece 

para onde entenderem. 

90. Constata-se que o governo do Império Britânico estabelece bases à volta do mundo para controlar as 

rotas marítimas e de comércio. Deste modo, decidiram pôr a sua colónia a funcionar no extenso território 

dos Estados Unidos como uma nação marionete. A realidade é que transformaram a nação marionete numa 

poderosa máquina de guerra, colocando-a ao seu serviço e empurrando-a para criar todos os esquemas, 

malfeitorias e instituições belicistas. Assim, a oligarquia britânica passou a dispor de um mandatário 

obediente e capaz de executar os seus programas de todas as bases que entendesse. A partir destas bases, 

criou as condições para desencadear todas as guerras convenientes, incluindo a utilização de terroristas e de 

todos os meios para poder ocupar essas bases e mantê-las na sua posse e assim dominar o mundo como a 

CITY (cidade) prevê. 



91. Parece que está a nascer uma corrente que está finalmente a perceber que a Alemanha merece ter um 

pouco do seu território colonial. A Alemanha manifestou ser contra a sua participação na 1ª guerra Mundial. 

Mas se essa nega não se manteve, é de admitir que ela lhe foi imposta por quem promove as guerras que são 

os mesmos que escolheram Hitler para desencadear a guerra mundial. O Hitler foi preferido porque fazia 

parte da camarilha dado que era filho do Rothschild de Viena e duma sua criada.  

92. Os custos de produção dos Estados Unidos costumam ser superiores aos da Rússia. Pode daí resultar a 

vantagem para os russos relativamente ao seu comércio exterior. 

É de admitir que as quedas do padrão da vida americana devido às crises regulares possam concorrer para 

obrigar a uma forte queda dos preços. Nesse caso, os preços passavam a ser mais baixos que os preços dos 

russos. Nessa condição, os preços dos russos eram mais elevados, resultando na sua perda de 

competitividade.  



93. É sabido que a tecnologia excessiva não é competitiva. A prova confirmada desta afirmação explica-se 

pelo modelo de agricultura que estava circunscrito às tarefas que estavam relacionadas com o trabalho 

humano e dos animais, e das suas respetivas alfaias primitivas como era o arado que era puxado pelos 

animais. Nesse tempo, todas as terras estavam semeadas e as planícies de norte a sul, incluindo as do 

Alentejo. 

Os custos de produção eram reduzidos porque se limitavam aos custos da mão-de-obra quando eram 

exploradas médias e grandes extensões de grandes proprietários. Porém, nos casos da pequena propriedade 

familiar para algumas situações em que a mão-de-obra do proprietário era suficiente quando se trata de 

cultivos de sequeiro, sendo que pode haver custos de energia quando se explora o cultivo do regadio. 

Quando começou a ser usada a tecnologia do trator obrigando a um considerável investimento financeiro e 

com custos de energia consideráveis, surgiu a necessidade de orçamentos de custos de organização, 

contabilidade, etc. Existe um estudo do Prof. jubilado Delgado Domingos do IST que com o recurso aos 



animais gastava-se um de energia e rendia onze. Com os tratores passou a gastar-se onze de energia e só 

rende um. Como consequência desta disparidade resultou que a partir daí, o Alentejo passou a apresentar 

uma paisagem desoladora com os campos abandonados. 

Nos Estados Unidos, a invenção da máquina é apontada como a causa dos males do mundo, razão porque o 

texto procura explicar que os males dos Estados Unidos são resultado da incompetência dos seus dirigentes. 

O exemplo dessa incompetência é comparada com o dinossauro que tem mais corpo do que cabeça. 

Outro fator nefasto nasce das guerras que a CITY fomenta com fins altamente lucrativos e a sua devastação 

está ligada a maquinações antecipadamente planeadas que causam depressões gigantescas recorrentes, 

provocando a pobreza e a esperança sem fim. 

94. Referindo os altos negócios dos beneficiários de proveitosos rendimentos a favor dos privilegiados com 

destacadas posições financeiras e sociais, foi condenado este sistema de ganhar dinheiro, recorrendo à 



fraude. Relativamente a esta fraudulência, os protagonistas foram classificados como criminosos e traidores 

e culpados pelas depressões económicas causadas pelas guerras e pelo poder do dinheiro. 

95. Só se pode considerar de propaganda enganosa, quando se afirma que uma nação deve manter a sua 

prosperidade e escapar à estagnação e pobreza se vender mais do que compra. Se ela vende mais é porque 

foi roubar a alguém. Para esta fantasia poder acontecer, é porque houve recurso a malfeitoria impune. 

96. Só uma votação cerrada em homens de confiança em oposição à oligarquia das Finanças Internacionais, 

podia estabelecer um novo modelo de organização económica que proibisse a existência de governos 

privados e relações com o Banco de Inglaterra. Ou seja, era preciso substituir o poder privado pelo poder 

público, com bancos e indústrias públicas ao serviço e em benefício do povo, tal como acontece no Estado 

do Dakota do Norte nos EUA. 

97. Impunha-se que fossem eleitos presidentes e não fosse permitido que nenhum homem duma nação ou 

dum grupo de nações, tivessem ligação pessoal com qualquer grupo afeto ao Poder de Pressão que está 



relacionado com Conferências e Tratados de Paz envenenados e relacionados com a Liga das Nações para 

oprimir as nações. 

98. Vamos repetir o que já se criticou até agora. São as leis da Inglaterra que permitem ao Banco de Inglaterra 

ser um supergoverno soberano do mundo. De tal forma que a Câmara dos Comuns foi proibida de discutir 

as suas atividades porque é a legislação da CITY (cidade) que mais ordena. 

99. Lord Keynes é o economista mais influente do mundo. É vizinho do Lord Rothschild e diretor do Banco 

de Inglaterra. Interferiu na redação do pérfido Tratado de Versalhes. É o autor do New Deal de gastos sem 

fim e também do Plano de Bretton Woods. Ele é diretor duma série de empresas financeiras situadas na THE 

CITY (cidade). Ele está ligado à bancarrota americana de 29, e como a previu, antecipou-se e lucrou imenso 

com as suas especulações. 

100. O jornal Chicago Tribune de 6 de Dezembro de 1945, o major-general Patrick Hurley, ex-embaixador na 

China acusou o Departamento do Estado, dos EUA de sabotagem na política externa americana nos projetos 



imperialistas americanos da Grã-Bretanha, e da Holanda, cujos sistemas financeiros são dominados pela 

CITY (cidade). 

101. O principal objetivo da Liga das Nações foi validar a pilhagem ao adotar a falsificação para ser aplicada 

no mundo e poder ganhar tempo para preparar a inevitável Segunda Guerra Mundial. A Organização das 

Nações Unidas é um produto do mesmo grupo de homens, o seu propósito é precisamente o mesmo ao 

promoverem em conjunto a inevitável 3ª Guerra Mundial. 

102. A camarilha internacional eliminou a estrutura legítima do eficaz direito internacional decretado em 1906 

em Algeciras. 

A CITY (cidade) desintegrou o instrumento que regulava as arbitragens através do suborno secreto usado 

em flagrante para a compra de votos e intimidação geral das nações mais pobres e com o acordo das nações 

acolitas, tais como: britânicos, franco-holandeses, Japão e EUA. 



Foi a oligarquia da Finança Internacional que impôs, em 1899, a lei da selva com o sub-reptício Tribunal 

Mundial de Haia para destruir os seus opositores e poderem praticar crimes de guerra contra a Humanidade 

e ficarem impunes. 

103. O falso Tribunal de Haia desempenha o papel reles de apoio à oligarquia que o criou. Isto é: cria-o para 

ele lhe pertencer. Assim, todos os crimes das guerras dos britânicos e dos seus massacres vão continuar. Se 

a oligarquia passou a ser a proprietária, o tribunal só julga o que a oligarquia quer. Qualquer cidadão ou 

entidade que recorra à justiça do Tribunal de Haia equivale a bater com a cabeça na parede. 

Este último texto refere-se a grandes nações e civilizações que foram destruídas no passado e atingidas pelo 

caos. A este respeito, a sabedoria e comportamento dos povos, afirmava-se no seu pensamento, como segue: 

“Quem ao mais alto sobe ao mais baixo vem cair”. 



Ora, verificou-se que os Impérios Ocidentais subiram a extremas alturas nas conquistas do mundo em guerras 

sem fim. Será que a repetição de tanta carnificina não os cansa? Será que os seus meios são inesgotáveis para 

se manterem nessas alturas? A forte oposição das quatro nações poderosas com mais de metade da população 

do Mundo, não será suficiente para impedir que o ocidente consiga continuar a subir para tão arriscadas alturas? 

Ou preferem arriscar e não recuar? Será que o sonho da sua NOVA ORDEM MUNDIAL é encorajado pela 

extrema riqueza da CITY e os seus privilégios os inspiraram e os convenceram que iria ser tarefa fácil 

implantar a sua desejada ditadura dirigida por um único governo mundial e da prevista escravidão? Será que 

a CITY está habituada às vitórias e se esqueceu das muralhas que têm sido erguidas para os travar? 

As duas guerras na Europa ensinaram à sacrificada Rússia que não tinha outra opção senão a de ser forçada a 

criar meios de defesa eficazes e invulneráveis. De tal forma se preveniu com esses meios que a eliminação de 

todos os riscos foram garantidos afim de não ficar sujeita a sofrer a planeada escravidão. A Rússia e a China 



estão preparados com a sua aliança e os seus poderosos meios financeiros. Na realidade, reúnem as melhores 

condições para competir com os meios financeiros da CITY. Esta CITY sabotou a U.E. fraudulenta e 

apodrecida em todos os seus aspetos: a U.E. foi invadida pela prepotente Sociedade Secreta Távola Redonda 

(filha da Sociedade Secreta Os Illuminatis). Esta Sociedade Secreta é dirigida pelos seus discricionários 

tecnocratas. Foram eles que decretaram a diretiva genocida de 6-5-2013 que mata à fome porque impede os 

agricultores de semear, dar, trocar ou vender as suas sementes e com elas abastecer o público. A ministra da 

agricultura já avisou que vai impor a diretiva da U.E. Ora, impor é violentar. Também foi o general Donovan 

da CIA que fundou, nos anos cinquenta, o Parlamento Europeu que a CIA vigia e o esvaziou de poderes. Se a 

U.E. passou a alinhar com um golpe de estado asqueroso duma Ucrânia de Kiev composta por assassinos nazis, 

a U.E. abençoou a malvadez e aceitou a cumplicidade num comportamento reles e vil convertido numa traição 

repugnante. Foi essa U.E. que exigia a democracia aos seus estados membros que apoiou todas as barbaridades, 

designadamente o golpe de estado veiculado pelas milícias nazis perpetrado contra um Presidente 



democraticamente eleito pelo povo da Ucrânia. A U.E. vassala e colaboracionista procedeu deste modo porque 

quis agradar aos EUA que são os criminosos de guerra na prática de crimes contra a humanidade. Foram eles 

que disponibilizaram as forças da NATO, e dos seus exércitos secretos que são os facínoras da GLADIO e dos 

mercenários da Blackwater para atacar e matar o povo do leste ucraniano. Daí se deduz que esses sinais, 

confirmam a prática de uma imoralidade e de indignidade. Esses defeitos indiciam que os seus Impérios 

entraram em decadência tal qual aconteceu ao Império de Roma, quando Nero a incendiou. 

Ora, os novos NEROS são agora os Rothschilds. Quando viveram no Império Kazar, dirigido pelo Rei Bulan 

onde chegaram em 870 anos depois da era cristã. Lá viveram com o nome de BAUER, durante um longo 

período, na zona da rota da seda. Essa sua estadia foi interrompida pelo exército de Gengis Kan que os 

empurrou para o Ocidente onde mantiveram o nome de BAUER. Quando chegaram à CITY, este nome 

manteve-se durante um longo período até o mudarem para Rothschild. 



Se aprofundarmos as tropelias dos Rothschild, a mudança de nome de BAUER para Rothschild foi calculada 

para atingir um objetivo significativo. É incontestável que ROT significa vermelho, e se ele está em linguagem 

codificada, o que deve ser o caso, o vermelho significa FOGO e a palavra SCHILD só se pode entender que 

equivale à palavra de SHIELD que significa ESCUDO uma vez que tem a mesma sonoridade ou pelo facto 

de as palavras estarem sujeitas ao fenómeno de evolução linguística popular. Ficou assente que ROT significa 

FOGO e a palavra SCHILD ou SHIELD significa ESCUDO.  

Faz todo o sentido que a mudança de BAUER para ROTHSCHILD faça parte das estratégicas grandes façanhas 

sempre de cálculo muito antecipado. Sobretudo quando querem coincidir com o desejo duma guerra 

apocalíptica da parte dos evangelistas do Congresso dos EUA para estarem em sintonia com as profecias do 

fim do mundo que acaba pelo FOGO segundo 13 páginas documentadas da autoria de Peter Montag 

(http://www.rachel.org).  

http://www.rachel.org/


Para garantir o sucesso, altas figuras servos de Rothschild, espalharam armas e centrais nucleares para 

incendiar o mundo. Este apocalipse será a grande glória do Rothschild porque o desdobramento do seu nome 

fica associado ao ESCUDO de mísseis com o FOGO das ogivas nucleares. Este ESCUDO é extremamente 

extenso uma vez que começa na Polónia e finda na Roménia. O referido ESCUDO está apontado à Rússia e 

provavelmente a outras nações que rejeitaram a vassalagem. Conclui-se que as nações e os seus povos que 

defendem a sua dignidade e independência estão sujeitos à mesma dizimação que ocorreu na Líbia. 

Concluindo: se o ROT do seu nome é o FOGO das ogivas nucleares, e o SCHILD do seu nome é o ESCUDO 

de mísseis nucleares existente desde a Polónia à Roménia, o seu nome ROTHSCHILD corresponde exatamente 

ao seu ROT ou FOGO que está contido nas ogivas nucleares integrado no seu nome SHIELD que está ligado 

ao ESCUDO dos referidos mísseis. 



Parece evidente que o nome ROTHSCHILD equivale a confirmar-se que ele ao transportar o seu referido 

NOME nas costas do seu corpo, tornou-se numa bomba nuclear ambulante contendo o pior combustível para 

incendiar o mundo pelo FOGO e ditando o fim deste Mundo, em conformidade com as profecias da Bíblia e 

da vinda do anti cristo que se segue. 

Se no ponto 1 do texto, as elites da THE CITY reconheceram que nenhum incidente ocorre em qualquer parte 

do mundo sem a sua intervenção e participação, equivale a ficar esclarecido e afirmado que a existência do 

enorme ESCUDO e do seu FOGO vindo das ogivas nucleares, não é coincidência. Também coincide que o 

nome ROTHSCHILD representa tudo o que se passa como se o dito ROTHSCHILD tivesse a transportar nas 

costas do seu corpo e seja o condutor ambulante duma bomba nuclear, conforme atrás já foi mencionado. Essa 

bomba contém o pior combustível para incendiar o mundo pelo FOGO que a Bíblia profetizou. Os evangelistas 



do Congresso espalharam o nuclear em muitas nações do Mundo e com o FOGO desse nuclear contribuíram 

com o dito FOGO até vir o ANTI CRISTO que tudo irá regenerar como a BÍBLIA profetizou. 

Qualquer pessoa que possua um razoável discernimento, classificaria pelo menos os protagonistas do que atrás 

foi relatado, como facciosos e monstros atacados de total desequilíbrio mental. Mas, quem está habituado a 

lidar com a sua malvadez, sabe que ela fez parte do que está estabelecido no seu guia que os obriga a seguir o 

comportamento da traição e da falsidade. 

Já foi esclarecido que os incidentes têm a intervenção e participação da THE CITY. Mas, os seus incidentes 

revelaram-se na Líbia que foi desintegrada, e na Síria, no Iraque, no Yemen e na Ucrânia que querem destruir. 

Além disso, a S. Secreta Tavola Redonda da U.E. também proibiu semear para a matança não acabar. Esta 

proibição faz parte dos tais incidentes sobre os quais a “CITY” se gaba descaradamente de serem os seus 

autores, sendo que semeiam a matança e o Inferno. Estes gabarolas só podem ser monstros ao se regozijarem 



com as suas atrocidades. Mas, uma sua matança mais perfecionista com recurso à tortura dos torcionários só 

é comparável com a dos ABUTRES que mastigam tudo e não deixam nada. Isto é: a THE CITY além de ter 

preparado o incidente de incendiar o mundo, preparou também o incidente de juntar à tarefa de incendiário, a 

carnificina do ABUTRE. Assim, com mais esta ferramenta, a THE CITY e seus ocupantes ROTHSCHILDS, 

não só ganharam mais meios violentos através do ABUTRE, como ainda foram criadas melhores condições 

ao sucesso do sonho da sua NOVA ORDEM MUNDIAL e a sua Ditadura escravizante de um só GOVERNO 

MUNDIAL ÚNICO. 

Contudo, a aliança RUSSO-CHINESA tornará o sonho de sucesso num fracasso porque não irá consentir a 

entrada nos seus territórios extremamente extensos e invioláveis. Neste contexto, a glória de incendiar o mundo 

na posse dum governo Único é igual à glória do comilão que come tudo sem parar até rebentar. 

 


