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Como praticamente tudo hoje em dia, o dinheiro equivale ao poder das grandes empresas 

mundiais do controlo corporativo geopolítico e monopolizado, projetado para eliminar as 

liberdades individuais e escolha pessoal à volta do mundo. Já vimos isso quando o 

governo dos E.U.A. arquitetou a morte de 3.000 americanos em 11/09 para estabelecer 

uma guerra contra um terror falso, com inimigos falsos, atuando como palhaços islâmicos 

mercenários que convenientemente facilitaram o desmantelamento da Constituição dos 

EUA. 

Assim como os três ramos do governo federal destruíram a república democrática dos 

Estados Unidos, numa escala mais pequena também vimos como todas as diversas 

agências reguladoras federais que se definem ostensivamente para proteger a saúde 

pública, têm de facto traído os americanos com a venda de especial interesses das grandes 

empresas e lobistas corporativos. 

A Agência de Proteção Ambiental, a Food and Drug Administration, a Comissão Federal 

de Comunicações e até mesmo o Center for Diseases Control foram todos completamente 

tomados por uma porta rotativa da Fortune 500 CEOs, comités de ação política e lobistas 

corporativos em que nenhum serve o público. 

Uma nova lei de gastos no Congresso da oligarquia vai significar a morte da neutralidade 

da rede. O oligarca que controla o FCC está agora no processo de destruição de 

neutralidade da rede, censurando a internet, controlando o acesso ao website, tornando-

se cada vez mais inacessível e, em particular, está determinada a destruir a imprensa 

independente. Porque a elite sabe mais e mais acerca população do mundo, estão a voltar-

se para a internet como a sua principal fonte de informações e notícias na rejeição 

ostensiva de mentiras HSH e desinformação, por meio de sua FCC protegerem o plano 
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para eliminar meios de comunicação independentes, bem como o pensamento crítico do 

indivíduo que tem sido bem encaminhado por algum tempo. 

Como parte deste processo sinistro, motores de busca como o gigante Google não listam 

os sites por ordem de maior tráfego, mas sim pelo filtro Big Brother que decide quais os 

sites são "mais importantes". O que eles não mencionam é por cujos padrões, o governo 

mentiu dizendo que Google e Facebook foram vendidos. Aquelas almas corajosas dizem 

não importa o quê. O projeto globalista é garantir que apenas os seis canais da oligarquia 

divulguem todas as notícias e informações para o mundo, criando efetivamente um 

monopólio sobre o fluxo de todas as informações a partir do atual nível de 90 +% ao 

absoluto de 100%. 

Há cerca de uma década atrás o crítico de longa data do governo dos Estados Unidos, 

Michael Parenti, na sua cartilha para a Democracia, referiu meramente proteger as 

próprias indústrias que supostamente servem para monitorar e regular. O resultado é a 

EPA olhar para o lado quando o ar se torna mais sujo, mais poluído, as águas subterrâneas 

e os oceanos e o solo mais saturado de contaminantes tóxicos. O FDA dá a sua aprovação 

permitindo medicamentos não testados e alimentos não seguros para serem vendidos aos 

consumidores. O CDC e Big Pharma controlam o silêncio médico das conhecidas curas 

para o cancro e outras doenças terminais. O Pentágono, Departamento de Defesa e 

Segurança Nacional existem supostamente para nos manter seguros quando, na verdade, 

em nome da segurança nacional a cada ano, eles tornam o mundo muito mais perigoso e 

inseguro, destruindo nação após nação transformando-os em estados falidos, enquanto 

exterminam milhões de pessoas em nosso nome. A polícia militar dos EUA serve 

supostamente para proteger e servir, quando na verdade eles são 58 vezes mais propensos 

a nos matar do que quaisquer terroristas. E assim por diante, vivendo no século XXI 

estamos a aprender de forma alarmante e desagradável que praticamente todos os nossos 

funcionários públicos estão a transformar-se em assassinos em vez de nossos protetores. 

Da mesma forma, desde que os seus 1,921 membros do Council on Foreign Relations  - 

pouco mais do que uma frente encoberta para as elites e o criminoso banco central - se 

infiltraram e incorporaram dispositivos elétricos permanentes em todos os três ramos do 

governo federal para garantir que a política externa dos E.UA., durante este século 

passado, propaga guerras intermináveis ao redor do globo, exclusivamente para 

especulação do complexo industrial militar.  A elite foi trabalhando diligentemente e 

conspirou durante mais de um século para inaugurar o seu governo mundial. 
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Graças aos gostos dos encontros sinistros Caveiras e Ossos com a presença do sénior 

Bush (também um membro do CFR) e seu filho abandonado George W, a tirania da Nova 

Ordem Mundial já está cá. Desde o verão de 1990 a março de 1991, sozinho, o então 

Presidente George HW Bush fez não menos de 42 repetidas referências à conceção dos 

globalistas para uma "Nova Ordem Mundial". Mais de numerosas décadas através de 

ambas as administrações democráticas e republicanas iguais, o tão icónico influente 

presidencial Membro do Gabinete-assessores e os arquitetos-propagandistas da NWO 

como Henry Kissinger e Zbigniew  Brzezinski têm incessantemente articulado as mesmas 

três palavras de visão globalista inúmeras vezes como seu mantra para condicionar os 

americanos para o que estamos agora a enfrentar. 

Um sistema de escravidão da dívida moralmente e financeiramente falido, completamente 

quebrado que aparece como a livre iniciativa dos capitalistas está agora pronta para 

implodir, assim como está prestes a explodir outra guerra mundial. O co-calendário destes 

dois eventos entrelaçados não é definitivamente nenhum acidente. Ambos têm sido 

planeados e projetados para trazer a Nova Ordem Mundial que tragicamente toma forma 

diante dos nossos olhos. No meio de uma grande mudança de poder global do Ocidente 

para o Oriente, oligarcas da China e da Rússia estão suplantando oligarcas da América e 

seus aliados ocidentais para fazer da parceria Sino-Russo o motor principal de potência 

económica do mundo nos próximos anos. O dólar norte-americano e o petrodólar como 

divisa internacional estão a ser substituídos por BRICS e outras alianças financeiras 

lideradas pela China e Rússia apoiados por um retorno internacional ao padrão-ouro. 

Pode-se facilmente ver como a imagem macro globalizada de hoje reflete a imagem de 

micro e vice-versa. O monopólio e controle dos globalistas é absoluto em cada aspeto da 

vida das pessoas. Os chamados acordos de livre comércio como a própria oligarquia são 

todos sobre como esmagar a concorrência, a fim de garantir o controlo NWO absoluto. E 

com isso como o maior cenário de referência, esta apresentação está agora a concentrar-

se em como, através de um exemplo ilustrativo dos EUA, o Food and Drug 

Administration atualmente é alvo de um plano para demolir sistematicamente a medicina 

homeopática. Paralelamente ao plano contínuo da FDA para matar toda a concorrência 

da indústria alimentar, a saúde, seja com suplementos alimentares com vitaminas herbal, 

produtos lácteos crus para a pequena agricultura orgânica, o último assalto federal para 

matar a medicina alternativa tem em sua mira os medicamentos homeopáticos. 
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Quando os federais começaram a perceber que os americanos têm uma desconfiança que 

cresce rapidamente em direção a ambos os líderes dos EUA e os seis meios de propaganda 

tradicionais, Big Pharma e medicina convencional também cresceu ameaçada por 

mudança inter-relacionados da América uma vez que os consumidores de saúde cada vez 

mais começaram a adotar os métodos alternativos de cura que a homeopatia e naturopatia 

representam. Assim, uma vez que as corporações internacionais de drogas possuem e 

controlam tanto a medicina convencional, bem como a FDA nos Estados Unidos, eles já 

estão a atacar os médicos individuais de remédios naturais e curas para que os americanos 

não tenham quaisquer opções de cuidados de saúde. Controle absoluto equivale a 

nenhuma liberdade de escolha. 

Nos últimos três meses, a FDA tem estado a advertir os americanos sobre os possíveis 

efeitos secundários nocivos de substâncias naturais de cura durante séculos. A hipocrisia 

de libelously manchando a homeopatia como uma ameaça à saúde pública grave em face 

da morte muito mais generalizada e destruição causados diretamente por drogas da Big 

Pharma. De acordo com um artigo de novembro de 2014 publicado pela American 

Sociological Association, escrito por um pesquisador de Harvard, medicamentos 

prescritos são descritos como a quarta principal causa de morte nos Estados Unidos. Eles 

matam cerca de 330.000 pacientes por ano nos EUA e Europa. As drogas do Big Pharma 

são adicionalmente responsáveis por incríveis 6,6 milhões de hospitalizações, juntamente 

com 80 milhões de problemas "medicamente menores". E com um historial horrendo, o 

FDA está agora a insistir que os medicamentos homeopáticos são perigosos! 

Tão recentemente o Diretor do Gabinete de Compliance no Centro do FDA para 

Avaliação e Pesquisa de Drogas (CDER) disse ao ScienceInsider: 

Temos tido um enorme crescimento no mercado [homeopático] e também algumas 

preocupações de segurança e qualidade emergentes. À luz disso, nós pensamos que era 

hora de tomar outra atitude. 

Usando táticas de intimidação pura, a FDA está alertando falsamente os consumidores e 

os médicos que os medicamentos homeopáticos são prejudicialmente perigosos para a 

sua saúde. Um exemplo vem em linha reta do site FDA: "FDA está alertando os 

consumidores para não confiarem nos produtos de asma rotulados como homeopáticos 

que são vendidos over-the-counter (OTC)." Como é óbvio, o que eles estão a 

recomendar? Você adivinhou – drogas da Big Pharma aprovadas pela FDA. 
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No entanto, o uso de produtos Big Pharma frequentemente prescritos para o tratamento 

da asma, como os inaladores Advair, Serevent e Foradil foram encontrados por 

pesquisadores da Cornell e Stanford há vários anos para aumentar em três vezes e meia o 

risco de morte e em duas vezes por internação, mais do que os estudos que tomam drogas 

placebo. Seus resultados mostram que inaladores Big Pharma causam até 80% das mortes 

relacionadas com a asma. 

O FDA apressaram-se a realizar uma audiência de dois dias a 20-21 abril para fornecer a 

sempre tão breve janela de um fórum público apresentando os prós e contras da medicina 

homeopática. Os defensores de ambos os lados apresentaram os seus elementos de prova 

divulgando a sua eficácia ou os seus supostos perigos. Em seguida, o FDA anunciou que 

só até 22 de junho ele vai aceitar que membros do público expressem suas opiniões, 

questões e preocupações no seu site federal antes do plano do FDA decidir sobre novas 

medidas de regulamentação para, em breve, serem implementadas, o que poderiam de 

facto erradicar numa crescente multimilionária indústria homeopática. A Vox Mídia deste 

ano afirma que os americanos estão a gastar 3000 milhões dólares em homeopatia 

sozinhos. Esse tipo de dinheiro fala de volumes para explicar por que este súbito turbilhão 

de acontecimentos recentes se desenrola a uma velocidade vertiginosa depois de quarenta 

anos consecutivos da política inalterada da FDA em direção a homeopatia. 

À medida que os americanos se fartam dos seus crescentes custos de cuidados de saúde, 

têm procurado alívio de sintomas e doenças através de tratamentos de saúde alternativos. 

A pedido de Big Pharma, a FDA lançou uma ofensiva a intensificar a sua guerra contra a 

homeopatia. Considerando 2002-2008, a FDA enviou apenas nove cartas de advertência 

aos fabricantes de medicamentos homeopáticos, apenas desde 2009 esse número disparou 

para 40. O plano do estabelecimento médico tem sido produzir pesquisas que demonstram 

que a homeopatia é mais eficaz do que placebos. No entanto, existe também um crescente 

corpo de suporte empírico nos últimos anos que mostra fortemente que a cura com 

remédios homeopáticos parece ser cada vez mais válida e baseada em evidências. Assim 

como a acupuntura foi desmentida durante tanto tempo pela medicina ocidental, mas 

agora é aceite até mesmo pelos profissionais da medicina convencional, o mesmo 

processo está sendo replicado com a medicina homeopática, para grande desgosto da Big 

Pharma e seu apêndice FDA. 

A principal justificação que a FDA está a usar recentemente para declarar os remédios 

homeopáticos inseguros, é que eles não têm sido "aprovados" pelo FDA, como se os 
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venenos tóxicos chamados medicamentos que são regularmente aprovados sem qualquer 

investigação fossem realmente seguros. A propaganda vai mais longe: 

Produtos OTC para a asma rotulados como homeopático são amplamente distribuídos 

através de lojas e da Internet. Muitos destes produtos são promovidos como "naturais", 

"seguros e eficazes", e incluem as indicações que variam de tratamento para os sintomas 

de asma aguda, para o alívio temporário dos sintomas de asma menores. 

Enquanto por um lado Big Pharma, FDA, "a ciência legítima", o estabelecimento médico 

e MSM são todos rápidos a criticar a medicina homeopática como ineficaz, porque é tão 

fortemente diluída, por outro lado, no mesmo site do FDA fala de ambos os lados pedindo 

que as pessoas relatem ativamente todos e quaisquer efeitos secundários adversos de 

produtos homeopáticos como sendo altamente perigosos: 

O FDA incentiva os profissionais de saúde e consumidores a relatar quaisquer reações 

adversas relacionadas com os produtos OTC de cuidados da asma rotulados como 

homeopático à agência MedWatch Safety Information e Adverse Event Reporting 

Program. 

A FDA, em seguida, oferece formas de download e números de telefone para policiar esta 

indústria "fora de controlo prejudicial". Se a Food and Drug Administration tivesse sido 

diligente em relatar os efeitos letais de medicamentos de prescrição, talvez essas 330 mil 

pessoas que foram morrendo a cada ano durante décadas não estariam mortas agora. As 

velhas mentiras propagadas para nos manter "seguros e protegidos", está cada vez mais 

invisível para os americanos que estão a começar que aqueles designados para nos 

proteger são uns psicopatas que nos mantêm na escuridão, enquanto nos matam. Seja 

através de métodos suaves ou mais rígidos, os poderes de quem está no nosso governo, 

bem como os seus mestres do fantoche controladores que querem matar 13 em 14 pessoas 

a respirar neste planeta. De acordo com o seu plano de solução final eugenia, dentro dos 

próximos anos querem mais de 6,5 bilhões de seres humanos mortos. Se não acredita, 

basta ligar a CIA a Deagel (dentro de 10 anos) e América 2050, que descaradamente prevê 

uma redução drástica na população dos EUA dos atuais 319 milhões para apenas 65 

milhões. Isso é quase 4 em 5 americanos a desaparecer nos próximos anos. 

Antes de um recurso mais relativamente barato e valioso que tem sido praticado há mais 

de dois séculos, é imperativo que os americanos exijam acesso contínuo a várias 

alternativas práticas de saúde e liberdade sobre como podem escolher para tratar, 
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melhorar, e de outra forma manter a sua saúde ótima. Temos apenas alguns dias até 22 de 

junho para tornar as nossas reivindicações publicamente conhecidas, antes que outra 

agência federal opressiva usurpe e elimine ainda mais os nossos direitos humanos básicos 

e liberdades. O website do Centro Nacional de Homeopatia lançou diretrizes e 

recomendações úteis para ajudar os consumidores de saúde a registrar comentários à 

FDA. Por favor, vá agora para o site federal para exprimir sua opinião e pontos de vista 

sobre a necessidade de continuar a medicina homeopática aqui. 
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