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Já vimos Donald Trump, a Casa Branca, e portanto, o mundo – a submeter-

se ao Goldman Sachs de Jacob Rothschild que, juntamente com o sistema 

de bancos centrais de Rothschild e o Conselho de Relações Exteriores dos 

EUA, é a arma com que a London Dragon City controla o mundo.  

 

Isto não é novo: Jacob Rothschild controlou também os governos de 

Obama e de George Bush Jr. O sistema escolhido pela City de Londres 

para a sua ditadura da Nova Ordem Mundial é o Comunismo Mundial – 

tal como foi concebido por Adam Weishaupt e Karl Marx para os 

Rothschilds, em 1776 e 1848. Outras designações utilizadas para atirar 

areia para os nossos olhos são "Tecnocracia" e “Agenda 21”. 

Deixem-me começar por descrever uma experiência que tive em 2010. 

Eu tinha lido um artigo sobre esse tema: "Moeda de Carbono. Um novo 

Começo para a Tecnocracia", de Patrick Wood. Foi então que começei a 

estudar os sites do movimento tecnocrático. Então, descobri que eles 

praticavam um jogo de interpretação de papéis dos Illuminati – no entanto, 

percebi mal e interpretei-o como sendo, de facto, a sua identidade. 

Este artigo teve o 2º maior número de leitores desde o início deste blog - e 

causou um tremendo número de comentários tentando-me fazer mudar de 

ideias sobre o fundo deste movimento. No final, recebi um comentário de 

um homem apresentando-se como sendo um maçon de 33º grau. Ele disse-

me que ia enviar uma equipa da agência de correção para me tratar da 

saúde e que não poderia prometer-me muitos dias de vida. E assinou com 

um apelido do Diabo! Então, aconselhado pela polícia, apaguei esse artigo. 

Assim sendo, tenho de ser muito cauteloso ao abordar este movimento e a 

sua conexão com os Illuminati! 



 

 

Hoje, a tecnocracia está activa na UE através da Organização Europeia 

para a Sustentabilidade (EOS – European Organissation for 
Sustainability). 

Agora, Patrick Wood prevê que a democracia será substituída pela 

tecnocracia, que está intimamente ligada a Brzezinski, co-fundador da 

Comissão Trilateral, ao lado de David Rockefeller. 

 

Patrick Wood é a pessoa que mais escreveu sobre a ressurreição da 

tecnocracia. E tem neste momento um site na internet chamado 

"Technocracy". 

 

E ISTO É SÉRIO.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 A DECLARAÇÃO DE QUITO SOBRE CIDADES 

SUSTENTÁVEIS E ASSOCIAÇÕES HUMANAS PARA TODOS 
começa assim:  
 

“Nós, Chefes de Estado e de Governo, Ministros e Altos Representantes, 

reunimo-nos na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III) de 17 a 20 de Outubro 

2016, em Quito, Equador, com a participação de governos subnacionais e 

locais, parlamentares, a sociedade civil, os povos indígenas e as 

comunidades locais, o sector privado, os profissionais e a comunidade 

científica e académica e outras partes interessadas relevantes, a adoptarem 

uma nova agenda urbana.” 

 

É uma visão de uma ordem mundial orwelliana de mega-cidades 

"compactas" planeadas centralmente e guiadas pelos ditames da ONU, sob 

vigilância total – tal como acontece na China, onde 250 camponeses estão a 

ser levados para as megacidades. Isto foi elogiado pelo Presidente do 

Conselho da UE, Van Rompuy! "Ela (Agenda 21) vai moldar a sociedade 

do futuro", disse ele. 

Aqui está um vídeo chocante apresentando – tenho vergonha de o admitir - 

um ex-ministro dinamarquês - que defende o programa tecnocrático. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRybM76qx6I 

 

Patrick Wood acredita que, em 2017, os democratas frustrados dos EUA 

vão rejeitar o actual sistema antidemocrático e abraçar a tecnocracia! (in 

Tecnocracia, 9 Jan. 2017). 

1. Wood escreve: Note-se que tem havido uma série de artigos, que 

apareceram recentemente nos média globalistas, frisando o fracasso e a 

consequente morte da Democracia: 

*Washington Post, 2/10/16 - A democracia "presidencialista" dos EUA 

está a falhar? 

*Salon, 11/8/16 - Presidente Trump: Um fracasso colossal para a 

democracia 

*Huffington Post, 3/1/16 - 5 razões porque a democracia representativa 

está a falhar 

*New Yorker, 11/7/16 - O Caso Contra a Democracia 

https://www.youtube.com/watch?v=GRybM76qx6I


 

De acordo com o raciocínio globalista, a Democracia foi uma ferramenta 

útil para nos levar até onde estamos hoje mas, lamentavelmente, é 

inadequada para nos rumo ao futuro. Está morta. Acabou. Está na hora 

de algo novo, uma solução final para a miríade de problemas da América. 
 

  
 

Zbigniew Brzezinski previu tudo isto no seu livro de 1970, Between Two 

Ages (Entre Duas Eras): "[...] O papel da América na era tecnotrónica, a 

saber, que o comunismo e o socialismo foram passos necessários para 

chegar ao fim do jogo. Mas não foram o jogo final em si". A meta era 

transformar-se numa Era Tecnotrónica, conforme descreve Brzezinski, que 

é pouco mais do que a Tecnocracia dos anos 30 requentada. 

 

2. O presidente Obama demorou apenas oito anos para desconstruir 

sistematicamente os Estados Unidos usando táticas marxistas radicais. Foi 

um plano de jogo completamente eficaz! Esse "fracasso" aconteceu quando 

os membros da Comissão Trilateral cercaram Obama durante os oito anos 

de mandato. 
 

 
 

 



 

Após 40 anos de observação cuidadosa, concluí que a estratégia globalista 

é como um jogo de xadrez. Eles ponderam vários movimentos à nossa 

frente, e usam todos os meios possíveis para cobrir os seus avanços e 

enganar-nos sobre as suas futuras intenções. Antony Sutton e eu quebrámos 

o seu código na década de 1970, e eu posso confirmar que nada mudou até 

hoje. 

 

Assim, a próxima jogada neste grande tabuleiro de xadrez servirá para 

alimentar as chamas do descontentamento que, em conjunto, exigem 

(demandam) uma democracia da “trampa”. Simultaneamente, a 

Tecnocracia será apresentada como a solução perfeita, se não mesmo única, 

para substituí-la. 
 

 
 

Assim, não foi por acaso que o novo livro do académico globalista Parag 

Khanna - “Tecnocracia na América: a ascensão do Info-Estado” - foi 

lançado na terça-feira, 10 de janeiro de 2017, apenas 10 dias antes da 

tomada de posse do Presidente eleito Trump. Nem é uma coincidência que 

Khanna já tenha angariado uma grande plataforma de meios de 

comunicação progressistas para difundir as suas ideias radicais. Vejamos: 

TIME - 12/2/16 – “Cinco soluções radicais para corrigir o nosso Governo 

rebentado.” 

Washington Post - 1/4/17 – “Os EUA podem estar melhor sem o 

Congresso - e um presidente.” 

Geopolitical Monitor - 1/4/17 – “Entrevista ao Dr. Parag Khanna: Como 

corrigir o sistema político dos EUA.” 

Huffington Post - 1/9/17 – “Doente com a democracia americana?” 

 



O texto de marketing que apresenta o livro de Khanna, “Tecnocracia na 

América: Ascensão do Info-Estado”, e que foi provavelmente escrito por 

ele mesmo, afirma:  

"A democracia americana já não é suficientemente boa... A forma ideal de 

governo para o complexo século 21 é aquilo a que Khanna designa de 

"tecnocracia direta", liderada por especialistas, mas sempre consultando as 

pessoas através de uma combinação de democracia e dados. De uma 

presidência de sete membros, e de um gabinete reestruturado para substituir 

o Senado por uma Assembleia de Governadores, a Tecnocracia na América 

está cheia de propostas sensatas que provaram funcionar nas sociedades 

mais bem-sucedidas do mundo (China). Os americanos podem escolher 

quem elegem presidente, mas não devem esperar mais para redefinir o seu 

sistema político seguindo a visão pragmática de Khanna". 

 

Poderão testar a minha previsão nas próximas semanas, e meses, de duas 

maneiras:  

1) Assistindo a pedidos para acabar com a democracia ou para reestruturar 

o governo radicalmente.  

2) Assistindo a uma maior cobertura, por parte dos média, à demanda de 

Khanna por uma "tecnocracia direta" na América.  

 

 

Alguns dos pontos altos do livro de Khanna incluem: 
1) Abolição do colégio eleitoral 

2) Transformar a Presidência numa Comissão Executiva com múltiplos 

membros 

3) Abolição do Senado, substituindo-o por tecnocratas executivos de cada 

estado 

4) Transferência da tutela da Constituição do Senado para o Supremo 

Tribunal 

5) Preenchimento de posições da administração pública com tecnocratas 

apolíticos 

6) Afastar os políticos de quaisquer influências sobre questões 

operacionais relativas à sociedade. 
 

Comentário 
A ONU é parte desta ditadura: Patrick Wood escreveu, a 27 de outubro de 

2016: "A ONU é o ponto de partida dos planos e operações para 

estabelecer a tecnocracia como o único sistema económico global, 

destruindo o capitalismo e a livre iniciativa. Outros conhecem-no como 

desenvolvimento sustentável ou economia verde, mas o termo histórico 

correto é tecnocracia".  



Como todas as ditaduras ela dirige-se às crianças - a fim de educá-las 

para a sua satânica Nova Ordem Mundial, Tecnocracia / Agenda 21: 

 

O Novo Americano (10 jan. 2016):  

Sob a direção de um conhecido operacional do Partido Comunista da 

Bulgária, perseguido por acusações de corrupção, a agência de "educação" 

das Nações Unidas divulgou um novo relatório exigindo grandes mudanças 

nos manuais escolares em todo o mundo. O objectivo do Relatório Global 

para a Monitorização da Educação, por parte da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), é bastante claro: 

acelerar a doutrinação, em todo o mundo, de crianças impressionáveis, com 

propaganda de livros didáticos que promovem a "cidadania global", a 

desacreditada teoria do aquecimento global causada pelo homem, a 

homossexualidade, o transgenderismo e o totalitarismo absoluto. E, de 

acordo com o próprio relatório, os manuais escolares são o melhor meio 

para fazê-lo.  

 

A ONU é uma Instituição Rockefeller / Rothschildiana, criada para ser um 

Parlamento Mundial e uma instância governamental executiva para os 

Illuminati. 

 

Recentemente escrevi sobre este entorpecimento comunista (Common 

Core) dos nossos filhos e jovens, por entre populações da União Europeia 

que já sofreram uma lavagem cerebral, e que agora encenam sobre a 

"sustentabilidade" comunista.  

 

Em 2016, num encontro mundial das Nações Unidas, na Coreia do Sul 

(poderia muito bem ter sido na Coreia do Norte!), o relatório da UNESCO 

sobre a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, 

descreveu detalhadamente o objectivo deste encontro – lavagem cerebral 

dos cidadãos e da nossa juventude para serem uns pobres obedientes, 

"sustentáveis, socialmente justos, cidadãos do mundo". Como a UNESCO 

escreve: "Sem educação e aprendizagem para o desenvolvimento 

sustentável, não seremos capazes de alcançar esse objetivo". 

A ONU é uma religião luciferiana - moldada pelo Fundo de Luci(fer), 

misturando Buda e Cristo numa lavagem cerebral totalitária e anticristã. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6u48q_puvc 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6u48q_puvc


ADENDA 

 

A tecnocracia está entrelaçada com a Agenda 21, adotada por 179 

estados no Rio de Janeiro, em 1992. 
Esta foi a grande vitória de Edmund Rothschild, conseguida através do 

seu mensageiro Maurice Strong, com o intuito de obter o controlo sobre 

os tesouros minerais de todo o mundo - relegando a humanidade a "cidades 

inteligentes" empacotadas, sem acesso à natureza - tudo baseado no 

aquecimento global fabricado pelo homem, mais uma mentira lançada 

por... Edmund Rothschild (ver vídeo abaixo, a partir dos 28:45’). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JUdgiehz9dU 

 

 

O mapa em baixo foi elaborado pela ONU em 1994 - o projeto estava 

pronto para ser votado no Senado - mas caiu quando este mapa foi 

apresentado: Reservas e corredores com pouco ou nenhum acesso para a 

humanidade. Apenas as zonas azuis são para as pessoas!! No entanto, o 

ICLEI (Governos Locais para a Sustentabilidade) trabalha 

agressivamente para implementá-lo - e isto encaixa-se completamente no 

plano de urbanização para a escravidão da humanidade conduzido pelos 

tecnocratas religiosos Luciferianos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JUdgiehz9dU


História da Agenda 21 

1.O Projeto foi fundado na Conferência do Rio em 1992 - assinado por 179 

chefes de estado / governo. É a sociedade comunista da Nova Ordem 

Mundial, construída sobre a "sustentabilidade" e a urbanização. 

2. O documento final da Rio + 20 decidiu implementar todos os elementos 

da Agenda 21 ao nível da ONU. 

3. Em fevereiro de 2012, o governo Obama anunciou estar a formar uma 

coligação supervisionada pela ONU para lutar contra as "mudanças 

climáticas". 

4. Canal BBC, a 30 de janeiro de 2012: “O Fórum de Alto Nível sobre 

Sustentabilidade Global foi criado em 2010 pelo Secretário-Geral da ONU, 

Ban Ki-moon. É um grupo da Agenda 21 que contém nomes como a ex-

chefe da Rockefeller-WHO, Gro Harlem Brundtland. O Fórum de Alto 

Nível está a trabalhar na criação de um Tribunal Ambiental Mundial de 

Justiça para mandar em tudo o que esteja associado ao ambiente,  até nas 

áreas da economia, ou a nível militar. 

5. Num comunicado de imprensa da UE, de 25 Fevereiro de 2013: o 

Comissário da UE Potocnik anunciou a criação de uma Assembleia das 

Nações Unidas para o Ambiente (UNEA) para implementar os resultados 

da Conferência Rio + 20. 

 

O Novo Americano (4 Fevereiro. 2013): O gigante corporativo Monsanto 

aderiu oficialmente ao Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável, um grupo de poderosos interesses, incluindo 

grandes bancos e indústria petrolífera, que apoiam as Nações Unidas. 

 

6. Em Setembro de 2013, a Agenda 21 (sustentabilidade) foi adoptada pela 

Sessão Plenária da ONU, e muito elogiada pelo Presidente da Comissão 

Europeia na altura, José Barroso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzEEgtOFFlM 

 

 

Isso significa urbanização ditatorial comunista. 
O objetivo da Agenda 21 é reunir as pessoas nas chamadas ECO-Cidades, a 

fim de observar todas as suas conversas e acções, bem como ser capaz de 

doutrinar e fazer lavagens cerebrais massivas a crianças, com a sua 

ideologia luciferiana. 

Pretende-se que as pessoas vivam em "cidades inteligentes", ou seja, 

cidades onde cada detalhe das suas vidas será planeado centralmente, 

habitação partilhada com cozinhas comuns, salas de estar, etc. Há uma 

quantidade fixa de alimentos, como os OGMs entregues pela Monsanto e o 

seu gang. Assim, as pessoas ficam imóveis fora da sua cidade.  

https://www.youtube.com/watch?v=TzEEgtOFFlM


Quase todos igualmente pobres. Haverá menos operações de agronegócios 

em larga escala. O monopólio do mercado ficará apenas para algumas 

corporações.  

Esta sociedade baseia-se na Carta da Terra Leninista de Maurice 

Strong, Steven Rockefeller e Michael Gorbachev. 
 

 

Aqui está uma cidade inteligente: Austin, Texas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kTPOw4b6RU 

 

 

 

Tecnocracia 8 Jan. 2017:  

 
 

A ex-Secretária Executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas (UNFCCC), Karen Christiana Figueres Olsen, é a 

síntese de um tecnocrata. A tecnocracia é um sistema totalitário de tirania 

económica, administrado pelas Nações Unidas e está a ser implementado 

em todo o mundo. 

O meio mais "eficiente" de controlo societal não é através de um processo 

legislativo, mas pelo controlo autoritário. Os globalistas estão 

completamente a favor de cidades globais que conduzam a um mundo sem 

fronteiras - Agenda Local 21. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kTPOw4b6RU


 
 

 

 

Esta ideia utópica está a ser impingida pela ONU e seus membros da elite 

global. Christiana Figures será a vice-presidente do Conselho de 

Administração da muito influente Aliança Global dos Autarcas. 

 

A ICLEI é a ONG central das Nações Unidas para onde deverão ser 

enviados, a cada quatro anos, os relatórios da Agenda 21 por parte de cada 

município. 

 

O ICLEI é, claro, financiado através da Fundação Rockefeller, bem como 

o agente Rothschild George Soros, The Rockefeller Brothers'Fund e os 

contribuintes dos EUA. 

 

 

 


