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TRECHOS SELECIONADOS  VI  DE 

PLANETA ROTHSCHILD  

-	DE	1763	A	1820	:	
	
OBTENHAM OS DOIS VOLUMES  GRATUITAMENTE BAIXANDO DO SITE:	

The Real History Channel 
 
	VAMOS	REVER	O	FINAL	DA	NOSSA	HISTÓRIA	(COM	“H”)	NO	CAPÍTULO	ANTERIOR:	
It	makes	no	sense	for	a	government	to	pay	interest	to	a	Central	Bank	on	
new	currency	when	it	can	simply	create	the	currency	itself,	interest	free!	

NÃO	HÁ	SENTIDO	NO	FATO	DOS	GOVERNOS	PAGAREM	JUROS	AO	
BANCO	CENTRAL	QUANDO	EMITEM	PAPEL-MOEDA,	POIS	PODERIAM	
SIMPLESMENTE	EMITI-LO	POR	SI	PRÓPRIOS,	SEM	PAGAR	JUROS!	

NOTA		–	HÁ	POUCOS	ANOS	ATRÁS,	O	BANCO	CENTRAL	EMITIU	40	
BILHÕES	DE	REAIS	PARA	SEREM	CREDITADOS	AOS	GRANDES	BANCOS	E	
SERVIREM	À	ECONOMIA	NACIONAL	EM	FORMA	DE	EMPRÉSTIMO	FEITO	
AO	COMÉRCIO,	INDÚSTRIA	E	PARTICULARES.	EM	ENTREVISTA	AOS	
JORNALISTAS	DA	ÁREA	ECONÔMICA,	EXPLICARAM	QUE	AINDA	TERIAM	
DE	EMITIR	MAIS	45	BILHÕES.	A	PERGUNTA	FOI	FEITA:	“MAS	OS	40	
BILHÕES	AINDA	NÃO	FORAM	CONSUMIDOS...POR	QUE	EMITIR	OUTROS	
45	BILHÕES?”		A	RESPOSTA	FOI	:	“SEGUNDO	NOSSO	PLANEJAMENTO,	
SERÃO	CONSUMIDOS	TODOS	OS	85	BILHÕES	EMITIDOS	E	AINDA	
TEREMOS	QUE	IMPRIMIR	MAIS	35	BILHÕES”.	ISTO	FOI	NO	GOVERNO	
DILMA.	ESTE	DINHEIRO	FOI	EMITIDO	E	O	GOVERNO	PAGOU	JUROS.	FOI	
EMPRESTADO	E	OS	QUE	O	TOMARAM	PAGARAM	EM	DINHEIRO	REAL.	
POR	QUE	OS	GOVERNOS	PERMITEM	ISTO?	A	CASA	DA	MOEDA	É	DE	
PROPRIEDADE	DO	GOVERNO	E	ESTE	PODE	IMPRIMIR	SEU	PRÓPRIO	
DINHEIRO	SEM	PAGAR	NADA	A	NINGUÉM...POR	QUE	NÃO	O	FAZ?	

RESPOSTA:	PORQUE	OS	GOVERNANTES	QUE	O	FIZERAM	FORAM	
ASSASSINADOS,	TAL	COMO	LINCOLN,	KENNEDY,	GARFIELD	E	OUTROS.	

CENTRAL	BANKING	AND	LOCAL	BANK	/	CONSUMER	DEBT	
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BANCO	CENTRAL	E	BANCO	ESTATAL	/	ENCARGOS	PARA	O	CIDADÃO	

The	common	way	in	which	a	Central	Bank	preys	upon	people	is	by	lending	
to	the	nation’s	banks.	The	banks	can	then	increase	the	number	of	loans	to	
their	customers	by	borrowing	money	themselves	from	the	Central	Bank	
(again,	created	out	of	thin	air.)	The	local	bank	borrows	at	a	lower	rate	
from	the	Central	Bank,	and	then	re-loans	the	money	to	you	at	a	higher	
rate.	Consumer	debt	is	thus	maximized	as	constant	inflation	erodes	the	
value	of	existing	money.	

A maneira usual em que um Banco Central ROUBA as  
pessoas é, emprestando aos bancos da nação. Os 
bancos podem, em seguida, aumentar o número de 
empréstimos a seus clientes por meio de empréstimos 
de dinheiro próprios do Banco Central (de novo, criado 
a partir do nada). O banco local toma emprestado a uma 
taxa menor do Banco Central, e então re-empresta o 
dinheiro para você em uma taxa mais elevada. A dívida 
do consumidor é, assim, maximizada e a inflação 
constante corrói o valor do dinheiro existente. 

 

Consumers	do	not	benefit	from	debt	as	they	would	believe	because	the	
new	money	pumped	into	the	economy	artificially	drives	up	the	price	of	
whatever	they	are	buying.	

DESTE	MODO,	OS	CONSUMIDORES	NÃO	SE	BENEFICIAM	DO	
EMPRÉSTIMO	DO	MODO	COMO	PENSAM,	PORQUE	O	DINHEIRO	USADO	
E	QUE	FOI	INJETADO	ARTIFICIALMENTE	NA	ECONOMIA,	AUMENTA	OS	
PREÇOS	DE	TODOS	OS	ARTIGOS	QUE	O	POVO	COMPRA!	
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In	short,	behind	its	academic	cover,	Central	Banks	are	legalized	
counterfeiters	and	loan	sharks.	When	a	Central	Bank,	owned	by	private	
shareholders,	controls	the	money,	every	dollar	of	currency	must	be	loaned	
into	circulation	at	interest.	Therefore,	there	will	always	be	more	total	
debt	outstanding	than	there	is	money	in	circulation.	Those	who	control	
this	perpetual	debt	machine	always	become	powerful	enough	to	control	
the	government.	

Em suma, atrás de sua capa acadêmica, os bancos 
centrais são falsificadores legalizados e agiotas. 
Quando um Banco Central, de propriedade de acionistas 
privados, controla o dinheiro, cada centavo da moeda 
deve ser posto em circulação com o interesse nos 
juros. Portanto, sempre haverá mais dívida total do que 
há dinheiro em circulação. Aqueles que controlam esta 
máquina de dívida perpétua sempre se tornam 
poderosos o suficiente para controlar o governo. 

NOTA 3 -  O	Federal	Reserve	Bank	(Banco	Central	
Americano)	é,	na	realidade,	a	ponta-líder	de	um	
conglomerado	de	bancos	internacionais	e	pessoas	físicas	
unicamente	dedicados	a	perseguir	o	lucro,	todos	a	seguir	
identificados,	o	que	constituiu	a	revelação	de	um	dos	

maiores	segredos	dos	últimos	100	anos!	

																	1789	-	THE	FRENCH	REVOLUTION	

														A	REVOLUÇÃO	FRANCESA	DE	1789	

The	French	Revolution	is	a	period	of	radical	upheaval	in	France.	Unlike	
America’s	Revolution,	which	put	limits	on	government	power,	the	
atheistic	radicals	of	France	seek	total	power.	Their	rallying	cries	of	
“Liberty,	Fraternity,	and	Equality”	are	empty	words	that	attract	gullible	
mobs.	

Chamamos	de	Revolução	Francesa	a	um	período	de	agitação	de	radicais	
na	França.	Diferentemente	da	Revolução	americana	–	que	impôs	limites	
ao	poder	governamental	–	os	ateus	radicais	da	França	buscavam	o	Poder	
Total.	Seus	gritos	de	guerra	de	“Liberdade,	Fraternidade	e	Igualdade”	são	
palavras	vazias,	mas	que	atraem	a	multidão	crédula.	
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The	revolution	leads	to	the	rise	of	the	mad	killer	Robespierre,	and	the	
Jacobins.	From	1793-1794,	the	“Committee	of	Public	Safety”	operates	as	
the	dictatorship	of	France.	A	“Reign	of	Terror”	is	unleashed.	King	Louis	XVI,	
Queen	Marie		Antoinette,	and	40,000	others	are	executed,	mostly	by	
public	guillotine.	The	Jacobin	mobs	single-out	priests,	nuns,	and	the	
wealthy	for	special	brutality.	
	
A	Revolução	levou	ao	Poder	o	assassino	louco	chamado	Robespierre,	e	
os	Jacobinos.	De	1793	a	1794	o	“Comitê	de	Salvação	Nacional”	agiu	
como	um	tirano	na	França.	O	“Reino	do	Terror”	foi	desencadeado.	O	Rei	
Luís	XVI,	a	Rainha	Maria	Antonieta	e	mais	de	40	mil	pessoas	foram	
executadas,	a	maioria	na	guilhotina,	em	praça	pública.	Os	Jacobinos	
trataram	os	padres,	as	freiras	e	os	cidadãos	abastados	com	especial	
brutalidade.	
	
The	Jacobins	(forerunners	of	the	Communists)	are	eventually	displaced	by	
more	sensible	elements	of	the	revolution.	Robespierre	himself	is	
executed.	The	“Directory”	will	control	France	from	1795-1799	as	the	
monarchies	of	Europe	wage	a	war	against	Republican	France	
	

Mas	logo	os	Jacobinos	foram	descartados	por	uma	porção	de	pessoas	
mais	sensível	que	participava	da	Revolução.	O	próprio	Robespierre	foi	
executado.	Então,	o	“Diretório”	controlou	a	França,	de	1795	a	1799,	ao	
mesmo	tempo	em	que	as	monarquias	europeias	empenharam-se	em	
uma	guerra	contra	a	França	Republicana.		

Though	historians	portray	The	Revolution	as	a	"spontaneous	uprising"	of	
the	oppressed,	the	funding	of	the	movement,	and	the	disciplined	
organization	of	the	radicals,	suggest	otherwise.	Was	Rothschild	money	
behind	the	revolt?	Could	this	be	the	meaning	of	the	French	Revolution’s	
theme	color,	red?	(Rothschild	is	German	for	"Red	Shield").	Many	more	
"spontaneous”	red	revolts	will	follow	over	the	centuries	to	come.	

E	a	verdade	é	que	embora	muitos	historiadores	afirmem	que	a	
Revolução	foi	um	“levante	popular	espontâneo”	do	povo	oprimido,	o	
dinheiro	de	que	dispunha	o	movimento	e	a	organização	bem	disciplinada	
dos	radicais	apontam	para	outra	direção.	Estaria	o	dinheiro	de	
Rothschild	por	trás	da	Revolução?		Poderia	ser	por	este	motivo	que	a	cor	
adotada	pelos	revolucionários	da	França	era	o	vermelho?	(lembrem	que	
“Rothschild”	é	a	forma	alemã	para	“Red	shield”	=	campo	vermelho).	
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Muitas	outras	revoluções	“espontâneas”	vermelhas	se	seguiram	nos	
séculos	seguintes.	

					 	

							 		
	
The	works	of	early	20th	Century	British	historian	Nesta	Webster	exposed	
the	genocidal	French	Revolution	as	the	work	of	occultists	aiming	to	
overthrow	civilization	and	bring	about	“world	revolution”.	

OS	LIVROS	DA	HISTORIADORA	DO	INÍCIO	DO	SÉCULO	XX,	NESTA	
WEBSTER,	EXPÔS	A	REVOLUÇÃO	FRANCESA	GENOCIDA	COMO	SENDO	O	



	 6	

TRABALHO	DE	SOCIEDADES	SECRETAS,	AS	QUAIS	OBJETIVAVAM	
DESTRUIR	A	CIVILIZAÇÃO	POR	MEIO	DE	UMA	“REVOLUÇÃO	MUNDIAL”.	

1795	THE	JACOBINS	ARE	OVERTHROWN;	'THE	DIRECTORY'	
TAKES	CONTROL	OF	FRANCE	

1795	–	OS	JACOBINOS	SÃO	AFASTADOS;	“O	DIRETÓRIO”	ASSUME	O	
CONTROLE	DA	FRANÇA	

The	Jacobins	(forerunners	of	the	Communists)	are	eventually	displaced	by	
more	sensible,	Republican	elements	of	the	revolution.	Robespierre	himself	
is	then	executed.	The	“Directory”	will	govern	France	from	1795-1799	as	
the	worried		monarchies	of	Europe	(led	by	Great	Britain),	as	well	as	the	
displaced	Jacobin	Reds	of	the	NWO,	continue	to	wage	war	against	a	
divided	France.	
	
OS	JACOBINOS	(PRECURSORES	DOS	COMUNISTAS)	FORAM	
EVENTUALMENTE	AFASTADOS	POR	OUTROS	ELEMENTOS	MAIS	
SENSÍVEIS	DA	REVOLUÇÃO	REPUBLICANA.	ROBESPIERRE	FOI	ENTÃO	
EXECUTADO.	O	“DIRETÓRIO”	GOVERNOU	A	FRANÇA	DE	1795	A	1799,	
ENQUANTO	AS	MONARQUIAS	EUROPEIAS	ASSUSTADAS	(LIDERADAS	
PELA	INGLATERRA)	E	OS	JACOBINOS	VERMELHOS	DA	NOVA	ORDEM	
MUNDIAL	–	TIRADOS	DO	PODER	–	CONTINUAVAM	A	MOVER	UMA	
GUERRA	CONTRA	A	FRANÇA.	
	

	 	
Robespierre	gets	a	taste	of	his	own	medicine	as	the	Directory	takes	
control.	
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ROBESPIERRA	PROVA	DO	SEU	PRÓPRIO	REMÉDIO	ASSIM	QUE	O	
DIRETÓRIO	ASSUME	O	PODER	(FOI	GUILHOTINADO).	
	

		
	But	the	Red	Jacobin	Clubs	are	still	in	operation.	
PORÉM	OS	CLUBES	DOS	JACOBINOS	VERMELHOS	CONTINUAM	
SUA	OPERAÇÃO	
1796	WASHINGTON’S	PROPHETIC	FAREWELL	ADDRESS	
In	his	Farewell	Address	to	Congress	and	an	adoring	American	public,	the	
great	General	and	President	George	Washington	uses	the	occasion	to	
advise	America	on	how	to	secure	its	future	happiness	and	prosperity.	
Washington's	prescient	warnings	come	from	his	extensive	knowledge	of	
history.	His	wise	and	prophetic	advice	includes:		
	
1796	–	A	DESPEDIDA	PROFÉTICA	DE	WASHINGTON	NA	SUA	MENSAGEM	
	
EM	SUA	MENSAGEM	DE	DESPEDIDA	AO	CONGRESSO	E	TAMBÉM	AOS	
CRENTES	AMERICANOS,	O	GRANDE	GENERAL	E	PRESIDENTE	GEORGE	
WASHINGTON	APROVEITOU	A	OCASIÃO	PARA	ACONSELHAR	A	AMÉRICA	
DE	COMO	DEVERIA	ASSEGURAR	SUA	FUTURA	FELICIDADE	E	
PROSPERIDADE.	OS	AVISOS	PRESCIENTES	DE	WASHINGTON	PROCEDEM	
DE	SEU	EXTENSO	CONHECIMENTO	DA	HISTÓRIA.	SEUS	SÁBIOS	E	
PROFÉTICOS	AVISOS	INCLUEM:	
 
• Maintain religion and morality as supports of a free people.  
· Beware of the formation of political parties.  
· Avoid alliances & foreign military entanglements.  
· Balance the Federal Budget and avoid state debt.  
· Keep the government’s spending and taxes low.  
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· Do not weaken the U.S. Constitution with amendments.  
· Do not allow sectional differences to divide the Union.  
MANTER	A	RELIGIÃO	E	A	MORALIDADE	COMO	SUPORTE	DE	UM	POVO	
LIVRE.	
TOMAR	CUIDADO	QUANDO	FOSSEM	FORMADOS	PARTIDOS	POLÍTICOS.	
EVITAR	ALIANÇAS	E	COMPROMISSOS	MILITARES	COM	ESTRNGEIROS.	
EQUILIBAR	AS	FINANÇAS	DO	ESTADO	E	EVITAR	DÉBITOS	DO	GOVERNO.	
MANTER	OS	GASTOS	DO	GOVERNOS	E	AS	TAXAS	BAIXOS.	
NÃO	ENFRAQUECER	A	CONSTITUIÇÃO	AMERICANA	COM	EMENDAS.	
NÃO	PERMITIR	QUE	DIFERENÇAS	REGIONAIS	DIVIDISSEM	A	UNIÃO.	
	
In	Europe,	the	early	New	World	Order/Red	crime	gang	is	already	in	
operation.	Eventually,	the	Globalists	will	attack	America	(and	the	world)	in	
each	area	that	Washington	warned	about.	
	
PORÉM	A	QUADRILHA	CRIMINOSA	ESTABELECIDA	NA	EUROPA,	A	QUAL	
LOGO	ESTABELECERIA	UMA	NOVA	ORDEM	MUNDIAL,	JÁ	ESTAVA	ATIVA.	
OS	GLOBALISTAS	ATACARAM	A	AMÉRICA	(E	O	MUNDO	TODO)	EM	CADA	
ÁREA	SOBRE	A	QUAL	WASHINGTON	HAVIA	FEITO	SUA	PROFECIA...	

	
Once	regarded	as	a	sacred	American	historical	relic,	Washington’s	
prophetic	advice	has	long	since	been	forgotten.	
CONSIDERADA	UM	DIA	COMO	UMA	RELÍQUIA	HISTÓRICA	SAGRADA	
PARA	OS	AMERICANOS,	O	AVISO	PROFÉTICO	DO	GENERAL	E	PRESIDENTE	
FOI	ESQUECIDO	HÁ	MUITO	TEMPO!	
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LEIAM	TAMBÉM	O	ARTIGO	“O	CATORZE	DE	JULHO”.	
	
PROFESSOR	MARLANFE	–	D.	de	Caxias,	29/03/2016.	

O	14	DE	JULHO	
	

Marie Victor Stanislas de Guaita (6 de abril de 1861 
- 19 de Dezembro de 1897). Era filho de François Paul de 
Guaita e de Marie Amélie de Guaita, católica fervorosa. 
Seu pai provinha de uma antiga família de origem 
germânica, vinda da Itália no reino de Carlos Magno. 
Possuía o título de Marquês. Dentro da sua obra de 
Ocultismo, o Marquês de Guaita dá uma especial atenção 
ao Processo dos Templários. Sua afirmação de que 1789 
foi a réplica fulminante de 1313 é embasada em uma 
análise primorosa da condenação da Ordem do Templo e 
da Revolução Francesa. Porém erra no que concerne aos 
seus autores. 

Para Guaita, a bula papal que excomungou os 
Templários -  e a sentença que condenou à morte na 
fogueira Jacques Molay e mais 14 oficiais -  foi o 
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motivo do que ele chama “A Vingança dos 
Templários”: 
No	seu	livro	“O	Templo	de	Satã”,	demonstra	o	Marquês,	de	
modo	irrefutável,	a	responsabilidade	das	Sociedades	Secretas	na	
Revolução	Francesa	:		“1789	(a	Revolução	Francesa)	foi	a	réplica	
fulminante	de	1313	(o	martírio	de	Jacques	de	Molay)”:	

“Uma	sociedade	secreta	formou-se	clandestinamente	sobre	os	
restos	da	Ordem	(do	Templo).	A	vingança,	contudo,	preparava-se	
na	sombra,	e	a	explosão	iria	trazer	o	Terror	450	anos	mais	
tarde.	Quebrando	as	espadas,	os	Templários	fizeram	punhais;	e	
as	pás	de	pedreiros	proscritas	foram	utilizadas	na	Maçonaria	dos	
túmulos.	Em	menos	de	6	anos,	o	Moloch	de	duas	cabeças	–	uma	
com	a	coroa		da	vergonha	(o	rei	da	França)	e	a	outra	com	a	
mitra	da	infâmia	(	o	Papa)	–	tragou	a	Ordem	do	Templo	em	suas	
entranhas	de	bronze	vermelho;	o	Moloch	moderno	(os	neo-
templários	ou	jacobinos)		levaria	3	anos	para	DEVORAR	O	
MUNDO	ANTIGO	!	“		

“Terminaram	os	4	séculos	(do	séc.	XIV	ao	XVIII)...agora	o	gigante,	
já	adulto,	vai	reclamar	suas	reivindicações.	Ele	aparece	ao	sol	
POR	TRÁS	DE	UMA	MÁSCARA	:	durante	50		anos	usará	o	nome	
de	Iluminismo	(derivado	de	Illuminati)	antes	de	tomar	o	de	
Revolução	Francesa.”	

“...Nosso	fim	é	mostrar	A	FILHA	DO	TEMPLO	proscrito,	essa	
maçonaria	oculta	que	se	disfarça	inatingível	e	multiforme	por	
trás	de	mil	seitas	de	Iluminados	agrupados	ao	seu	redor,	
preparando	na	sombra,	ela	também,	a	réplica	vingativa	e	
soberana	às	bulas	de	Clemente	V	e	aos	decretos	de	Felipe,	o		
Belo”	(Guaita,	Stanislas	–	O	Templo	de	Satã).	

“Tenho	em	mãos	a	edição	de	um	livro	publicado	em	1789,	
sob	o	nome	de	‘Ensaio	sobre	a	seita	dos	Illuminati’.	Seu	
autor,	o	marquês	de	Luchet,	descreve	em	suas	páginas	as	
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obras	dos	Illuminati	(foi	julgado	e	morto	por	isto),		os	
trabalhos	de	seus	círculos,	as	provas	e	os	juramentos	de	
seus	adeptos.	Na	página	163,	diz	:	‘	Eu	não	hesitaria	em	
propor	uma	grande	reforma	na	Maçonaria’.		E	na	página	
174,		faz	seu	julgamento	sobre	os	ILLUMINATI	:	‘Estendem	
espesso	véu	sobre	as	intrigas	odiosas	tecidas	por	homens	
que	tramam	a	vergonha	dos	soberanos,	conspiram	
manobras	indignas	que	deixam	os	serviços	sem	
recompensa,	a	virtude	sem	honraria,	o	talento	sem	
proteção,	a	verdade	sem	homenagem,	a	Pátria	sem	
glória,	o	trono	sem	apoio,	o	gênio	sem	proveito,	a	
sociedade	sem	harmonia,	os	infelizes		sem	asilo,	o	
prudente	sem	esperanças	e	os	próprios	reis	sem	
segurança.”	

	“QUE	MALES	EVITARIA	AQUELE	QUE	OS	SUFOCASSE	NO	
BERÇO,	justificando	um	momento	de	violência	pela	lei	
que	lhe	impõe	o		passado	(pg.	137)”.			

Lembramos	que	o	Marquês	de	Luchet	ERA	UM	
ILLUMINATI.	



	 12	

    Marquês, depois, 
Conde Stanislas de Guaita , o caçador de 
feiticeiros, OCULTISTA, MAÇOM E ROSACRUZ. 

“Reportemo-nos	à		‘Vida	de	José	Bálsamo,	Conde	de	
Cagliostro,	Extraída	do	Processo	Instruído	Contra	Ele	em	
Roma,	em	1790.	Traduzido	do	original	italiano,	impresso	
na	Câmara	Apostólica;		Paris,	1791,	com	retrato’.”		

“As	páginas	129-132	oferecem-nos	essa	narração	
detalhada	que	fez	Cagliostro	diante	dos	juízes,	sobre	sua	
Iniciação	nos	mistérios	dos	Illuminati.		A	cena	se	passa	
em	uma	casa	de	campo,	a	três	milhas	de	Frankfurt,	em	
1780.	Vamos	transcrever	suas	declarações	textuais	:		‘...	
Descemos	14	ou	15	degraus	e	entramos	em	um	quarto	
redondo		no	meio	do	qual	vi	uma	mesa;	ela	foi	aberta,	e	
sob	ela	estava	uma	caixa	de	ferro	que	abriram	e	na	qual	vi	
vários	papéis;	esses	dois	iluminados		que	me	
acompanhavam		tiraram	de	lá	um	livro	manuscrito,	no	
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formato	de	um	missal,	no	começo	do	qual		estava	escrito	
:		‘Nós,	grão-mestres	dos	Templários...etc.’		Essas	
palavras	eram	seguidas	por	uma	fórmula	de	juramento,	
concebida	nas	expressões	mais	horríveis,	de	que	não	
posso	me	lembrar,	mas	que	CONTINHAM	O	
COMPROMISSO	DE	DESTRUIR	TODOS	OS	SOBERANOS	
DESPÓTICOS.		Essa	fórmula	ESTAVA	ESCRITA	COM	
SANGUE,	e	tinha	18	assinaturas	além	da	minha,	que	era	a	
primeira;	tudo	escrito	com	sangue.		Não	posso	me	
lembrar	de	todos	os	nomes...’		

‘Havia	a	assinatura	de	12	grão-mestres	dos	Illuminati;	
mas	na	verdade,	minha	cifra	não	fora	feita	por	mim,	e	
NÃO	SEI	COMO	ESTAVA	LÁ	.	O	que	me	disseram	sobre	o	
conteúdo	do	livro,	que	era	escrito	em	francês,	e	o	pouco	
que	li,		me	confirmou	que	essa	seita	havia	determinado	
dar	seus	primeiros	golpes	na	França;	que	depois	da	
queda	dessa	monarquia	deveria	atacar	a	Itália;		que	
Ximénes,	de	quem	já	falei,	era	um	dos		maiores	chefes;	
que	estavam	no	auge	da	trama	e	que	a	Sociedade	dos	
Illuminati		tem	grande	quantidade		de	dinheiro	
depositado	nos	Bancos	de	Amsterdã,	Roterdã,	
Londres,	Gênova	e	Veneza...”	(opus	cit.	pgs.	180-
181).	

Outro	pesquisador	e	interessado	em	História	conta	como	
foi	que	começou	a	conspiração	Illuminati:	

“Agora, então, esse plano satânico foi lançado nos 
anos 1760 quando veio à existência com o nome 
"Illuminati". Esses Illuminati foram organizados 
por certo Adam Weishaupt, um judeu que se 



	 14	

converteu ao catolicismo e tornou-se um sacerdote 
católico e depois, instigado pela recém-organizada 
Casa de Rothschild, tornou-se um desertor e 
organizou os Illuminati. Naturalmente, os 
Rothschilds financiaram a operação; e todas as 
guerras desde então, começando com a Revolução 
Francesa, foram promovidas pelos Illuminati, 
operando sob vários nomes e disfarces. Digo sob 
vários nomes e disfarces porque após os Illuminati 
serem expostos e se tornarem notórios, Weishaupt 
e seus co-conspiradores começaram a operar sob 
vários outros nomes.”	 	

“Agora, vamos voltar ao nascimento dos Illuminati. 
Adam Weishaupt era um jesuíta e professor de Lei 
Canônica na Universidade de Ingolstadt, quando 
renegou o cristianismo e aderiu à conspiração 
‘luciferiana’.”  
“Foi em 1770 que os emprestadores de dinheiro 
profissionais -  a então recém-organizada Casa de 
Rothschild -  o conquistaram para revisar e 
modernizar os antigos projetos para dar à 
Sinagoga de Satanás, assim nomeada por Jesus 
Cristo, o domínio mundial final para que eles 
pudessem impor a ideologia luciferiana sobre aquilo 
que restasse da raça humana após o cataclismo 
social final por uso do despotismo satânico. 
Weishaupt completou sua tarefa em 1º de maio de 
1776. Agora você sabe por que 1º de maio é o 
grande dia em todos os países comunistas até 
hoje. Esse foi o dia em que Weishaupt 
completou seu plano e organizou oficialmente 
os Illuminati para colocar o plano em 
execução. Esse plano requeria a destruição de 
todos os governos e das religiões existentes. 
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Esse objetivo seria alcançado dividindo as massas, a 
quem Weishaupt chamava de goyim, ou gado 
humano, em campos opostos em números cada vez 
maiores de questões políticas, sociais, econômicas e 
outras — as mesmas condições que temos em 
nosso país atualmente. Os lados opostos eram 
então armados e incidentes eram provocados para 
fazê-los lutar e se enfraquecer, destruindo assim 
gradualmente os governos nacionais e as 
instituições religiosas.”  
“Agora, exatamente por que os conspiradores 
escolheram a palavra "Illuminati" para sua 
organização satânica? “ 

MITHRA BÊBÊ. 
“O próprio Weishaupt dizia que a palavra era 
derivada de Lúcifer e significa "aquele que tem a 
luz". Usando a mentira de que seu objetivo era 
produzir um Governo Global para habilitar aqueles 
com capacidade mental a governar o mundo e 
evitar todas as guerras no futuro, Weishaupt, 
financiado, repito, pelos Rothschilds, recrutou 
cerca de 2.000 seguidores pagos. Eles incluíam 
os homens mais inteligentes no campo das artes e 
da literatura, educação, ciências, finanças, e da 
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indústria. Ele então estabeleceu Lojas do Grande 
Oriente, Lojas maçônicas para serem os quartéis-
generais deles e repito, em tudo isso ele estava 
agindo sob as ordens da Casa de Rothschild.”  
“Vamos agora voltar para os primeiros dias dos 
Illuminati. Como a Grã-Bretanha e a França eram as 
duas maiores potências mundiais nos anos finais do 
século XVIII, Weishaupt ordenou que os Illuminati 
fomentassem as guerras coloniais, incluindo a 
Guerra Revolucionária, para enfraquecer o Império 
Britânico e organizar o início da Revolução Francesa 
para 1789.”  
“Entretanto, em 1784, um verdadeiro ato de 
Deus colocou nas mãos do governo da Bavária 
a posse da evidência que provava a existência 
dos Illuminati; e essa evidência poderia ter 
salvo a França, se o governo francês não 
tivesse se recusado a acreditar nela.” 
“Eis aqui como o ato de Deus aconteceu:  
Foi em 1784 que Weishaupt emitiu suas ordens para 
a Revolução Francesa. Um escritor alemão, 
chamado Zweig, colocou o plano na forma de um 
livro. Ele continha toda a história dos Illuminati e os 
planos de Weishaupt. Uma cópia desse livro foi 
enviada aos Iluministas na França, que estavam sob 
a liderança de Robespierre, a quem Weishaupt tinha 
delegado a ação de fomentar a Revolução Francesa. 
O mensageiro foi atingido e morto por um raio 
ao cavalgar por Rawleston, no caminho entre 
Frankfurt e Paris. A polícia encontrou os 
documentos subversivos junto ao corpo do 
mensageiro e os entregou às autoridades 
competentes. Após um cuidadoso estudo do plano, 
o governo da Bavária ordenou que a polícia fizesse 
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uma batida nas recém-organizadas Lojas do Grande 
Oriente, de Weishaupt, e nas residências de seus 
colegas mais influentes. Todas as evidências 
adicionais assim descobertas convenceram as 
autoridades que os documentos eram cópias 
genuínas da conspiração pela qual os 
Illuminati planejavam usar guerras e 
revoluções para estabelecer um Governo 
Global; o poder o qual eles, chefiados pelos 
Rothschilds, pretendia usurpar assim que  
fosse estabelecido.” 
“Em 1785, o governo da Bavária colocou na 
ilegalidade os Illuminati e fechou as Lojas do 
Grande Oriente. Em 1786,  publicou todos os 
detalhes da conspiração. O título em inglês dessa 
publicação é ‘The Original Writings of the Order and 
the Sect of the Illuminati’ (Os Escritos Originais da 
Ordem e da Seita dos Illuminati). Cópias de toda a 
conspiração foram enviadas a todos os chefes 
da Igreja e de Estado na Europa. Mas o poder 
dos Illuminati, que era na verdade o poder dos 
Rothschilds, era tão grande que essa 
advertência foi ignorada. Mesmo assim, 
‘Illuminati’ tornou-se uma palavra feia e a 
organização foi colocada na ilegalidade.” 	
“Ao mesmo tempo, Weishaupt ordenou que os 
Iluministas se infiltrassem nas lojas da Maçonaria 
Azul e formassem suas próprias sociedades secretas 
dentro de todas as sociedades secretas. Somente 
os maçons que se provavam internacionalistas 
e aqueles cuja conduta provava que eles 
tinham desertado de Deus eram iniciados nos 
Illuminati. Daí para frente, os conspiradores 
vestiram a capa da filantropia e do humanitarismo 
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para ocultar suas atividades revolucionárias e 
subversivas.”  
“Para se infiltrar nas lojas maçônicas na Grã-
Bretanha, Weishaupt convidou John Robinson para 
vir à Europa. Robinson era um maçom de alto grau 
no Rito Escocês. Ele era professor de filosofia 
natural na Universidade de Edimburgo e Secretário 
da Sociedade Real de Edimburgo. Robinson não 
aceitou a mentira de que o objetivo dos Illuminati 
era criar uma ditadura benevolente, mas guardou 
suas reações para si mesmo tão bem que lhe foi 
confiada uma cópia da conspiração revisada de 
Weishaupt para estudar e guardar em lugar seguro. 
De qualquer modo, como os chefes de Estado e da 
Igreja na França foram levados a ignorar as 
advertências, a revolução irrompeu em 1789, 
conforme planejado por Weishaupt.”  
“De modo a alertar os outros governos do perigo 
que corriam, em 1789, Robinson publicou um livro 
intitulado ‘Proof of a Conspiracy to Destroy All 
Governments and Religions’ (Provas de uma 
Conspiração Para Destruir Todos os Governos e as 
Religiões), mas suas advertências foram ignoradas, 
exatamente como o povo norte-americano tem 
ignorado todas as advertências a respeito das 
Nações Unidas e do Conselho das Relações 
Exteriores (CRF).”	
“Em 1789, John Robinson advertiu todos os 
líderes maçons nos EUA que os Illuminati 
tinham se infiltrado em suas lojas e, em 19 de 
julho de 1789, David Pappen, presidente da 
Universidade de Harvard, fez a mesma 
advertência para a classe de formandos em uma 
aula sobre como a influência do Iluminismo estava 
crescendo na política e na religião nos EUA. 
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Juntando-se a isso, John Quincy Adams, que 
tinha organizado as Lojas maçônicas da Nova 
Inglaterra, também fez suas advertências. Ele 
escreveu três cartas para o coronel William L. 
Stone, um maçom de grau elevado, nas quais 
revelava como Thomas Jefferson estava usando as 
lojas maçônicas para propósitos iluministas e 
subversivos. Essas três cartas estão arquivadas 
na Biblioteca da Praça Whittenburg, em 
Filadélfia. Em resumo, Jefferson, o fundador do 
Partido Democrata, era membro dos Illuminati...” 

(MYRON FAGAN :Os Illuminati e o Conselho das 
Relações Exteriores (CFR)	

Transcrição de uma apresentação feita por Myron 
Fagan em 1967  

THE ILLUMINATI - CONCISE -1967-MYRON FAGAN) 
	

	 Sublinhemos	os	seguintes	fatos:	

Conforme	afirmação	dos	historiadores	Baigent,	Leigh	e	Lincoln,	
no	seu	livro	“O	Santo	Graal	e	a	Linhagem	Sagrada”	(pgs.	85-95),	
os	Cavaleiros	Templários	foram	destruídos	não	pelo	Papa	nem	
pelo	rei	da	França,	mas	pelo	Priorado	de	Sion	(O	suposto	
envolvimento	do	megalômano	Pierre	Plantard	nada	tem	a	ver	
com	o	verdadeiro	Priorado	de	Sião).	Houve	uma	ruptura	entre	os	
Grãos	Mestres	das	duas	Ordens,	no	episódio	intitulado	“O	Corte	
do	Olmo”:	Os	Templários,	anteriormente	obedientes	aos	
Priorado,	traíram-nos	e	foram	punidos	por	sua	traição.	

Criados	para	dar	um	golpe	no	Papado	e	fazer	uma	aliança	com	os	
muçulmanos,	os	Templários	adquiriram	uma	fortuna	
incalculável:		Banqueiro	de	reis	e	Papas,	seu	ouro	sustentava	as	
guerras	ou	fazia	a	paz.	
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Mas	o	Grão	Mestre	Templário	decidiu	ser	fiel	a	Roma…e	
insurgiu-se	contra	o	Priorado	–	é	o	que	nos	dizem	os	3	
historiadores	no	livro	“O	Santo	Graal	e	a	Linhagem	Sagrada”,	às	
pgs.	85	a	95.		

O	episódio	do	“corte	do	olmo”	foi	o	momento	em	que	o	Grão	
Mestre	do	Templo	escreveu	a	sentença	de	morte	do	seu	
distante	sucessor,	Jacques	Molay,	e	a	destruição	da	Ordem.	

Porém	está	mais	do	que	provado	que	o	rei	da	França	perseguiu	e	
obrigou	o	Papa	e	o	Concílio	até	que	conseguiu	a	excomunhão	da	
Ordem	do	Templo!		Sim,	mas	o	Conselheiro	do	rei	e	também	seu	
Ministro	fiel,	Guilherme	de	Nogaret,	herege	albigense	e	
criptojudeu,	foi	o	responsável	pelas	ações	do	rei:	

Guilherme de Nogaret 
. 

Guilherme de Nogaret foi o principal funcionário, chanceler e 
chefe da guarda real, na corte do rei Filipe IV. 
Nasceu em San Felix-en-Lauragais, de uma família albigense, sendo protegido do 
advogado Pierre Flotte. Morreu em 1314. Assistiu, ao lado de Felipe IV, à execução do 
último Grão-Mestre Templário e do Preceptor da Normandia na fogueira, em 18 de março 
de 1314. 

Estudou direito, obtendo um doutoramento e o estatuto de professor, e foi 
em 1294 nomeado juiz real da corte do senescal de Beaucaire. 

Em 1299 foi feito cavaleiro pelo rei. 

Imbuído, por seus estudos de Direito romano, da doutrina da supremacia 
absoluta do Rei, não tinha escrúpulos quando se tratava do poder real. 
Sua influência ficou clara na luta entre Filipe e o papa Bonifácio VIII. 
Em 1300 foi enviado como embaixador à Santa Sé para desculpar-se de sua aliança 
com Alberto da Áustria, que usurpara o império. Nogaret, segundo narrou, censurou 
o papa que replicou em linguagem vigorosa. 

Depois da morte de Pierre Flotte na batalha de Courtrai (1302), 
Nogaret se tornou o principal conselheiro e o gênio mau do rei. 
Após a publicação da bula Unam Sanctam, Nogaret foi encarregado de dirigir o conflito 
com a Santa Sé, em fevereiro de 1303. Na Assembléia do Louvre (12 de 
março de1303), atacou violentamente o papa, e mais tarde, 
aliando-se a seus inimigos italianos, o banqueiro 
florentino Musciatto de Franzese e Sciarra Colonna, chefe do 
partido gibelino, surpreende Bonifácio VIII no seu palácio 
em Anagni e prendeu-o, depois de tê-lo submetido a tratamento 
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ultrajante em 7 de setembro. Mas os habitantes do lugar vieram socorrer 
o papa cuja morte, em 11 de outubro, evitou a Nogaret punição severa. 
Este acontecimento famoso de 8 de setembro em Anagni, nos arredores de Roma, foi um 
desastre. Fala-se mesmo de um atentado contra a pessoa do papa. O 
acontecimento marca a ruptura dos tempos com o século XIII que havia 
sido cristão por excelência. Sob Inocêncio III e, na França, durante o reinado 

de Luís IX, os governos se submetiam às exigências do papa. Tudo mudará 
com Filipe IV: o neto de São Luís é o precursor 
do galicanismo e da laicidade, ou seja, da separação da 
Igreja e do Estado. 
Em 1304, no Languedoc, Nogaret explicou-se ao rei e foi recompensado com muitas 
propriedades. Filipe o enviou em embaixada ao novo papa Benedito XI que recusou-lhe 
porém absolvição.  

Nogaret teve parte decisiva no julgamento dos Templários. 
Em 22 de setembro de 1307, em Maubuisson, Filipe fez dele 
o Guarda do Selo (chanceler) e no mesmo dia este Conselheiro 
Real promulgou o decreto que mandava prender os 
Templários, o que foi executado em 12 de outubro. 
Nogaret prendeu-os, escrevendo na proclamação as 
justificativas do crime, dirigiu o processo e tomou as medidas 
que levaram à execução de Jacques de Molay e dos principais 
templários em 1314. Com energia incansável, foi o autor dos 
documentos pelos quais arruinou seus adversários, e tentou 
justificar a condenação ao anunciar os planos de uma nova 
cruzada, cujas despesas seriam incorridas com os bens 
confiscados à Ordem. Trata-se de um documento em latim 
endereçado a Clemente V em que o autor atribui o fracasso 
das cruzadas aos Templários e declara que apenas Filipe  
podia dirigi-las de modo adequado, desde que tivesse o apoio 
dos príncipes cristãos para obter os fundos requeridos: todas 
as propriedades dos Templários seriam dadas à Coroa, assim 
como seriam taxados todos os legados e todos os benefícios 
na cristandade. As outras ordens militares, abadias, igrejas, 
deveriam reter apenas propriedade indispensável a sua 
subsistência, e o resto dado à Cruzada. Ninguém levou o 
documento a sério.” (Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre) 

	 Em	suma,	a	mão	do	rei	agia	contra	os	Templários,	
porém	era	a	cabeça	de	Nogaret	quem	tramava	tudo.	Ele	
executava	a	vingança	do	Priorado	de	Sion	contra	a	Ordem	do	
Templo…e	ainda	por	cima	comprometia	o	rei	da	França	e	
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desmoralizava	o	Papa	de	Roma!	A	História	precisa	explicar	o	
zelo	suspeito	de	Nogaret	para	condenar	os	Templários…	

O artífice do “14 juillet” da França 
(Weishaupt) era fascinado por Mithra, por isto 
a Revolução exibe estilizações deste “Cristo” do 
Zoroastrismo... 

 
A composição de Delacroix A Liberdade Guiando o Povo é uma das mais conhecidas 
obras do pintor, e a mais conhecida imagem da Revolução de Julho, em Paris, que 
pôs fim à monarquia dos Bourbon, em que lutaram homens, mulheres, jovens e 
crianças.  

A	“Liberdade”	(acima)		é	uma	estilização	da	figura	de	
Mithra	(abaixo).	
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Durante a triste e sanguinária Revolução Francesa (1789) os 

racionalistas ateus introduziram no altar de Notre Dame a “deusa da 
razão”, simbolizada por uma bailarina prostituta; houve  danças e festas 
profanas no interior da Catedral. 
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A figura da prostituta (acima) entronizada sobre o 
Altar Mor de Notre Dame de Paris é também uma 
estilização de um “Mithreum”, isto é, um templo de Mithra. 

 

	
O	BARRETE	(acima)	USADO	COMO	SÍMBOLO	DA	

REVOLUÇÃO	E	TORNADO	OFICIAL	PELO	PARTIDO	DE	
ROBESPIERRE	(AGENTE	DE	WEISHAUPT)	É	O	BARRETE	DE	
MITHRA,	

	
	

SÍMBOLO	OFICIAL	DA	MAÇONARIA	FRANCESA:	
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Selo oficial do Senado americano: 

	
Brasão das forças armadas do EUA : 
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Após a proclamação da República Brasileira em 1889, esta 
(abaixo) foi a primeira bandeira proposta pelos republicanos; 
substituía a antiga bandeira do Império Brasileiro, com a 
coroa sendo substituída pelo barrete frígio... 
Uma perfeita forma simbólica de ilustrar a transferência de poder 
ocorrida, do Imperador para a Maçonaria :  
 
 

	
Leia mais: http://forum.antinovaordemmundial.com/Topico-simbologia-da-

nova-ordem-mundial#ixzz3fPCvYiJ1	
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O	QUAL	APARECE	ÀS	VEZES	COM	A	COROA	SOLAR,	
COMO	NA	ESTÁTUA	DA	LIBERDADE:	

	
	

	

E	ABAIXO	DAMOS	AS	DEMAIS	PROPOSTAS	E	
REALIZAÇÕES	DO	14	DE	JULHO	NO	BRASIL	E	NO	MUNDO:	
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San Martín, general argentino que libertou o Chile 
e o Peru do jugo espanhol e o brasão da Argentina, 
homenageia Mithra apresentando um barrete frígio ...	

	

Com a indicação de Dom Pedro, Debret concebeu uma bandeira 

nacional brasileira, inspirando-se em alguns pavilhões militares 

franceses, posteriormente à Queda da Bastilha (14 de julho de 1789). Um 

desses pavilhões tinha um losango branco, disposto entre quatro 

triângulos azuis e vermelhos. Ao centro ostentava, cruzados, uma espada, 

uma pá e o barrete frígio usado pelos revolucionários. 
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COMO É SUGESTIVO DE BRASILIDADE ESTE BRASÃO... 

	

	
	

OU	A	MOEDA na qual Marianne Maçonique (Mithra) 
usa o barrete frígio, 1889:	
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“RÉIS: 400 RÉIS”. Na orla exterior, “REPUBLICA 

DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL”, 1911: 
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Efígie da República Portuguesa na moeda de 
50 centavos, de 1912 a 1968 

 

	
 

	
Selo emitido pelo Grémio Lusitano, comemorativo 

do primeiro centenário da morte do General Gomes 
Freire (1817-1917), com valor nominal de um centavo 
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	 ”R.F.”	
República	Francesa	:	(République	
Française)	

Porém	“R.F.”	
pode	também	ser	lido	“Rothschilds	
Frères”	(Irmãos	Rotschild)...moeda	
de	um	euro	=	França	
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		DIZENDO	“NÃO	À	
TOCHA”	:	
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