A CONSPIRAÇÃO MUNDIAL

"A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de satanás,
de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de TODAS
AS SEDUÇÕES do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o
amor a verdade que os teria podido salvar. Por isso DEUS lhes enviará um
poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo, serão
julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas
consentiram no mal." (2 Ts. 2, 9-12)
Transcreveremos a seguir, praticamente na íntegra (90%), uma das obras
literárias do Almirante William Guy Carr, da Marinha do Canadá, cujo título original,
editado no referido País, chamou-se: "The Conspiracy to Destroy all existing
governaments and Religions" ("A Conspiração para destruir todos os governos e
Religiões existentes".) O texto que apresentamos foi traduzido para o português da
versão francesa. Observamos que o autor, mais preocupado com a difusão da verdade,
do que com os ganhos, jamais registrou um "copyright" dos seus livros. Agradecemos e
cumprimentamos a Editora Resistência, de Brasília – D.F., pelo belíssimo trabalho.
(Título no Brasil, "A Conspiração Mundial").
A partir daqui tem início o texto do livro:

O AUTOR
As duas últimas obras do Comodoro (Almirante) William Guy Carr (1895 – 1959)
foram publicadas após sua morte. A primeira, e a mais modesta delas, é o presente
trabalho que data de 1958.
O Alte. Carr teve uma carreira naval exemplar. Suas análises profundas da
história e da geopolítica, auxiliadas por um espírito penetrante, coroaram de sucesso
suas tentativas implacáveis de remontar os acontecimentos até suas fontes, antes de
sacar suas últimas conclusões.
A "Conspiração" não se destina ao indivíduo politicamente inculto, seja ou não
produto da universidade... É um assunto destinado aos homens já conscientes do fato
de que assistimos a uma corrida da nossa civilização ocidental para o abismo, devido a
um grande número de influências que agem coordenadamente. E o acaso não conta...
Ao escrever para tais homens, William Carr não demonstrou qualquer rancor,
sentimento que caracteriza certos patriotas. Carr preconiza, ao contrário, o amor e a
paciência.
"Sereis julgados – declara – pelo esforço consagrado a este trabalho, não pelos
resultados obtidos. Não deveis imputar-vos a culpa. Usai a paciência, e não a força.
Demonstrai bom-senso, e não denigrais. Sede amáveis e refletidos, em vez de rixentos
e agressivos. Fazei com que as pessoas pensem, e deixai-as refletir sobre a questão por
si mesmas".
Não é, pois, de admirar que os livros de William Guy Carr tenham sido bem
acolhidos. Algumas de suas obras têm sido reeditadas várias vezes.
(O autor também prestou serviços à Inteligência do Império Britânico – nota de J.B. Klein.)

A CONSPIRAÇÃO
John Robinson, professor de filosofia natural e secretário da Sociedade Real de
Edimburgo, na Escócia, publicou, em 1796, certos documentos que recebeu dos
Iluminados da Baviera de Adam Weishaupt, quando viajava pela Europa. Isto se passou
bem antes que a Revolução Francesa de 1789 explodisse.
Robinson era um maçom de grau elevadíssimo. Por isto lhe foram confiados
documentos secretos. Ele, no entanto, os pôs de lado por algum tempo, antes de lêlos... Quando acabou a leitura, soube que tinha nas mãos um exemplar – revisto por
Weishaupt -, da Velha Conspiração Luciferina. Esse documento explica como
Weishaupt iria utilizar os Membros da Ordem e Seita dos Iluminados – Os
Illuminati -, a fim de conquistar o objetivo final, isto é, a constituição, depois o
controle do Primeiro Governo Mundial, estabelecido sob a férula da ideologia
luciferiana, imposta à raça humana por meio do Satanismo Despótico.
A obra de John Robinson teve por título: "Prova de uma Conspiração para
Destruir todas as Religiões e Governos na Europa".
As informações que ela continha apenas confirmavam aquelas que o Governo
Bávaro publicara em 1786, sob o título: "Os Escritos Originais (Protocolos) da Ordem e
Seita dos Iluminados", que Zwach tinha, igualmente, publicado sob o título: "Einige
Original Schriften" (Alguns Escritos Originais). O Governo Bávaro tinha remetido
exemplares do Plano de Weishaupt – que visava a utilizar esses Illuminati,
recentemente organizados-, para destruir todas as autoridades da Igreja e do Estado,
antes da eclosão da Revolução Francesa de 1789. Porém, a advertência foi ignorada... O
fato de que os Illuminati tenham conseguido guardar em segredo sua identidade, e sua
intenção de escravizar a Raça Humana, de corpo e alma, permitiu aos conspiradores
levar o complô até seu estágio semifinal.
O propósito deste opúsculo é explicar como a Conspiração foi posta em
execução, de 1789 até os nossos dias. Revelaremos, também, os detalhes do projeto
executado pelo General Albert Pike, entre 1850 e 1886, visando à sua conclusão.
Weishaupt era professor de Direito Canônico na Universidade de Ingolstadt
quando revisou e modernizou a Velha Conspiração Luciferina, destinada a impedir à
Raça Humana de cumprir o Plano de Deus sobre a Criação. Seu objetivo era impor, em
última instância, a ideologia luciferina à massa dos Goyim (bestas humanas), por meio
do Satanismo Despótico. De 1770 a 1776, a Casa Rothschild, recém-estabelecida,
financiou Weishaupt, assim como hoje os dirigentes dos Illuminati são financiados, da
mesma maneira, pelas "Tax Exempt Foundations" – As fundações isentas de impostos -,
constituídas voluntariamente por multibilionários, tais como Rockefeller (Stein [au]
er, do seu verdadeiro nome), Carnegie e Ford.
O Governo Bávaro descobriu a Conspiração de Weishaupt quando, em 1785, Deus
fez cair (permitiu – n.J.B. Klein) um raio sobre um dos seus correios – o padre apóstata
Lanz -, e o matou, enquanto cavalgava de Ratisbona a Paris. A polícia do Eleitor da
Baviera encontrou com ele um exemplar da versão revisada da Conspiração, destinada
aos membros dos Illuminati que tinham recebido ordem de fomentar a Grande
Revolução Francesa. Este primeiro projeto de importância, daquilo que deveria conduzir
à destruição final de todos os governos e religiões, deveria se realizar, segundo seus
planos, em 1789!
O Plano de Weishaupt era extremamente simples. Em primeiro lugar, ele
organizou os Iluminados, e constituiu, em seguida, as Lojas do Grande Oriente, para
nelas infiltrar os Iluminati na Maçonaria Azul, ou Maçonaria Européia, usando as lojas
como quartéis-generais secretos. Os conspiradores poderiam operar, assim, sob a
máscara da filantropia. Weishaupt considerou, sempre, que somente os maçons
especialmente selecionados, aqueles dos Altos Graus, deveriam conhecer o "Grande
Segredo". Somente os maçons para sempre dissuadidos de Deus Todo-Poderoso foram
iniciados nos Altos Graus das Lojas do Grande Oriente, e sabiam que os Iluminados
formavam uma organização secreta tendo por único fim constituir, de algum modo, um
Governo Mundial Único, do qual tinham a intenção de usurpar, em seguida, os poderes,
de modo a impor seu culto à humanidade: a adoração de Lúcifer.
Weishaupt afirmava que sua ação asseguraria paz e prosperidade permanentes.
Somente os iniciados dos últimos graus, sabiam, então, que a ideologia luciferina
seria imposta à Raça Humana por meio do despotismo satânico.

Provaremos que somente os adeptos dos últimos graus são iniciados como
Grandes Sacerdotes da Sinagoga de Satanás. Eles adoram Lúcifer, o príncipe
oposto ao nosso Deus, ao qual chamam de "Adonai".
O plano que os Iluminados tinham em vista previa a utilização da corrupção pelo
dinheiro e pelo sexo, e, pôr em ação pessoas influentes caídas sob seu controle. Essas
pessoas serviriam, em seguida, como peões nas estratégias secretas dos Iluminati. Ele
mandava, igualmente, que jovens pertencentes a boas famílias, ligadas ao
internacionalismo, fossem recrutadas e, depois, enviadas a escolas particulares, onde os
Iluministas os endoutrinariam nas idéias internacionalistas, e os formariam, de maneira
que eles pudessem ocupar, na política e na religião, os postos de "Especialistas",
"Peritos" e "Conselheiros".
Os Iluminati – é preciso que se saiba -, usam a riqueza, o poder, e a influência
dos seus membros para colocar seus "Agentes" em postos chaves nos bastidores de
todos os governos, quer seja no domínio das finanças, da indústria, da educação, ou
da religião. Eles adaptam, então, as políticas governamentais, para que elas coincidam
com o Plano Luciferiano que visa a promover guerras e revoluções numa escala
cada vez maior. Weishaupt estipulava que os Iluminati deveriam organizar, financiar,
dirigir e controlar o Comunismo e, mais tarde, o Nazismo e o Sionismo Político, a fim de
facilitar sua tarefa, dividindo a população mundial em partidos opostos, cada vez mais
numerosos.
A política de auto-eliminação deverá ser perseguida até que só o Comunismo e a
Cristandade sejam as potências mundiais sobreviventes.
Quando essa fase da Conspiração for atingida, os Iluminati provocarão o maior
cataclismo social que o mundo jamais viu... Os goyim, controlados pelos comunistas
ateus, e aqueles outros que professam o Cristianismo, se massacrarão às dezenas de
milhões, e se deixará que o façam. Não esqueçamos de que é durante as guerras
mundiais que o demônio recolhe suas mais ricas colheitas de almas. Esse massacre
geral se produzirá enquanto os Iluminati, seus amigos bilionários, cientistas, e seus
agentes, repousarão, com toda segurança, e no luxo, nos "santuários" escolhidos e
equipados com antecedência (Flórida do Sul, Índias Ocidentais, Ilhas do Caribe), e isto
enquanto os dois partidos estejam sendo, literalmente, sugados e exauridos, física e
economicamente. Eles não terão, então, outra alternativa senão aceitar um Governo
Mundial, sua única esperança. Os Iluminati usurparão, em seguida, os poderes desse
Governo e coroarão seu déspota-rei do mundo inteiro. (o anticristo – n.J.B. Klein)
Será somente nesse momento que a Sinagoga de Satanás – que sempre
controlou, e ainda controla, todas as organizações subversivas -, dará a conhecer,
através de uma manifestação universal, pela primeira vez, a verdadeira luz da pura
doutrina luciferina, e imporá a ideologia luciferiana ao que restar da Raça Humana, por
meio do despotismo satânico.
Constatamos, assim, que o objetivo final não é temporal e materialista como
gostariam de nos fazer crer os que dirigem a Conspiração. Estamos implicados no
movimento contínuo da revolta luciferina contra o poder supremo e a autoridade de
Deus Todo – Poderoso, que os luciferianos chamam de Adonai.
Ensinaram-nos a bondade infinita do nosso Deus, mas nos mantiveram na
ignorância do fato de que a revolta luciferiana começou no mundo celeste, que
chamamos o Céu (paraíso).
Lúcifer contestou, e pôs em jogo, a supremacia de Adonai (Deus – n.J.B. Klein),
sob o pretexto de que seu plano de direção do Universo era inconsistente e impossível
de ser posto em prática, porque se baseia na afirmação de que todos os seres inferiores
têm a obrigação de conhecê-lo, amá-lo e servi-lo por causa das suas perfeições infinitas.
Lúcifer proclamou que a única maneira de dirigir o universo inteiro seria estabelecer
uma ditadura totalitária, e fazer respeitar, à força, a vontade do Ditador, graças ao seu
despotismo Absoluto. A palavra Universo como a emprega aqueles que têm aceitado a
ideologia luciferina, no mundo celeste ou nos outros, significa: "A totalidade das coisas
existentes, inclusive a Terra, os corpos celestes e tudo que pode se encontrar no
espaço"..
Não se pode compreender esse importante assunto, na sua totalidade, se não se
conhece a verdade inteira. É preciso conhecermos, portanto, a ideologia luciferina tão
bem quanto a história escriturística do combate que se tem perpetuado em todas as
épocas, neste mundo, entre Deus e Lúcifer, a fim de decidir qual dos planos sobre a
criação será, finalmente, aplicado.
A menos que saibamos a inteira verdade não poderemos decidir, pelo uso dos
dons divinos da inteligência e da vontade livre, se aceitamos o plano e o amor de Deus,

se nós O serviremos e obedeceremos por toda a eternidade, ou, se iremos, literalmente,
para o Diabo (Lúcifer).
O desiderato daqueles que dirigem a Conspiração Luciferiana é impedir que as
massas – os Goyin, as bestas humanas, não conheçam toda a verdade, porque sabem
que isto as fariam aceitar, automaticamente, o plano de Deus. Em conseqüência, os
luciferianos contam com o seu gênio para mentir e enganar àqueles que têm a intenção
de escravizar os corpos e as almas, e fazer-lhes crer, não importa o quê, exceto a
verdade. Assim, compreendem melhor porque Cristo referiu-se à Sinogaga de Satanás,
que dirige a Conspiração Luciferina nesta terra: "Vós sois os filhos do diabo, e
cumprem a sua vontade. Ele é um homicida desde o princípio. Não possui a
verdade porque a verdade não está nele" (Jo. 7,44). Devemos nos lembrar,
igualmente, que as palavras "Sinagoga de Satanás" não caracterizam, unicamente, os
judeus (conspiradores - n.J.B. Klein), porque Cristo fez saber, claramente, que incluem,
também, "aqueles que se dizem judeus, mas não o são, e mentem".
A Sinagoga de Satanás se compõe, na verdade, de homens e mulheres de um
grande número de nacionalidades, que remontam a Caim, filho de Eva.
Adquiri meu conhecimento sobre a "fé" luciferina lendo tudo o que pude encontrar,
e, também, lendo e estudando as traduções das obras de S. E. o Cardeal Caro Y
Rodriguez, de Santiago, arcebispo – primaz do Chile. Eu vos transmito estas
informações para que possais decidir sobre a marcha dos acontecimentos, num ou
noutro sentido.
A "fé" luciferina ensina que Lúcifer era o espírito mais brilhante do Exército
Celeste. Seu poder e influência eram tão fortes que ele acabou pondo em questão o
poder e a supremacia de Deus – "Adonai", e provocou a deserção de um grande número
de espíritos celestes das altas hierarquias. Estes, deixaram Deus e seguiram o Príncipe
dos Anjos caídos. Dentre os traidores estava Satanás, o "filho mais velho de Adonai".
De acordo com a crença luciferina, o arcanjo São Miguel é irmão de Satanás, bem
como o filho mais moço de Adonai. A doutrina luciferina reconhece que São Miguel
infligiu uma derrota aos anjos que tinham optado pela causa luciferina, no Céu. Dessa
época, data a inimizade eterna entre Satanás e São Miguel.
Ainda de acordo com os ensinamentos luciferinos, a palavra "inferno" é utilizada
para designar o mundo celeste para o qual Deus baniu Lúcifer e os espíritos celestes
mais inteligentes, que seguiram o Príncipe do Inferno por sua livre vontade. Deus –
Adonai -, decidiu, então, dar outra chance a essas criaturas, considerando que elas
tinham sido enganadas ao adotar a revolta luciferina. Ele criou, em conseqüência, outros
mundos, entre os quais a Terra, e os povoou com os anjos menos culpados dentre
aqueles que tinham se separado dele, no Céu, quando da revolta. Ele os fez à sua
imagem e semelhança; foram dotados de corpos, nos quais insuflara a luz espiritual da
graça santificante. A aparência destes era semelhante à do Cristo que Pedro, Tiago e
João contemplaram na transfiguração. Deus pôs esses anjos caídos nos mundos, através
de um processo de nascimentos que os privou do conhecimento das suas existências
anteriores, dotando-os, no entanto, de inteligência, e concedendo-lhes a vontade livre.
Seus espíritos foram feitos de maneira que pudessem receber inspirações do mundo
celeste, tanto daqueles espíritos que permanecerem fiéis a Deus, quanto dos espíritos
que tinham abraçado a causa luciferina. Os mais fracos desejam, geralmente, receber
tais inspirações, usando a sua própria inteligência. O corpo age de acordo com as
decisões do espírito; todas as ações do corpo devem ser ou positivas (boas) ou
negativas (más). Toda ação pneumática (espiritual) é registrada no "Livro da Vida". O
indivíduo decide com conhecimento do seu futuro eterno, e, através das suas ações
pneumáticas, demonstrando se aceita o plano de Deus para o Universo, ou plano de
Lúcifer. O resultado é o "Bem" ou o "Mal". Segundo a fé luciferina, Lúcifer, fez de
Satanás o "Príncipe deste Mundo" quando da criação. O objetivo deste era incitar nossos
primeiros pais a separar-se de Deus – "Adonai" -, e impedir que seus descendentes
realizassem o Plano de Deus para a criação. Essa "Fé" ensina, igualmente, que Deus, no
Jardim do Éden – o paraíso -, acompanhava nossos primeiros pais, instruindo-os sobre
seu plano e sua concepção de vida.
(...) Os luciferianos ensinam – aos iniciados dos graus inferiores do Rito Paládico
Novo, fundado por Albert Pike – que Deus – "Adonai" é um Deus ciumento e egoísta,
que impediu nossos primeiros pais de conhecer os prazeres das relações sexuais, - o
segredo da procriação -, porque deseja reservar-se tais prazeres! Podeis constatar a
abominação, uma mentira difícil até de se qualificar, o tanto que é assustadora! Deus,
simplesmente tinha deixado para depois a revelação da procriação, a fim de primeiro
provar a honestidade, a integridade e a obediência dos nossos primeiros pais. Ele queria

estar certo do poder contar com eles antes de confiar-lhes o segredo, de sabê-los dignos
de poder cumprir essa função santa e sagrada, que daria a outros a oportunidade de
aceitar seu plano sobre a criação. Os luciferianos contam, aos iniciados no Rito Paládico
Novo, que Satanás gratificou a "Raça Humana com o dom mais importante, quando
iniciou Eva nos prazeres das relações sexuais, fazendo com que ela descobrisse o
segredo da procriação. As Santas Escrituras nos ensinam que Satanás incitou Eva a
desobedecer a Deus: "Da árvore do Bem e do Mal não comerás" -, prometendo-lhe que
se ela aceitasse sua sugestão, Adão e ela se tornariam iguais a Deus em Poder, e nunca
morreriam. Em outras palavras, Satanás revelou a Eva a ideologia relativa ao sexo e às
relações sexuais, o "conhecimento da carne", que está em total oposição com a vontade
de Deus: o ato de procriação deve ser realizado por um homem e uma mulher, unidos
por toda a vida pelos laços do casamento. Um ato realizado na mais restrita intimidade,
fundamentado em sentimentos profundos, expressões mútuas de alegria, estima,
devotamento e reconhecimento, devendo o summum ser atingido pelo desejo espiritual
dos dois seres, consistindo na promoção do Plano de Deus, isto é, o povoamento do
mundo, a fim de viver-se eternamente com Ele, na felicidade.
A conquista de Eva por Satanás foi de um gênero totalmente diferente, pois
reproduziu o Rito da Missa Adonaicida, a Missa Negra. Segundo o ritual dessa "missa",
os atos amorosos de Satanás foram calculados de modo a excitar as paixões animais de
Eva, até o ponto em que a satisfação da excitação sexual se põe acima de qualquer
outra consideração. Satanás aconselhou-a a amar a volúpia mais do que a modéstia.
(...) De acordo com o Satanismo, é perfeitamente normal empregar qualquer meio que
seja a fim de satisfazer o desejo sexual, seja ele animal ou humano! O Talmude da
Babilônia, - que se baseia nos ensinamentos cabalísticos dos promotores da Conspiração
Luciferina -, ensina que é perfeitamente normal que um "homem" abuse de crianças
com idade de 3 anos, a fim de satisfazer suas diabólicas paixões animais! A "fé"
luciferina proclama, além disso, que Caim nasceu da união de Eva com Satanás!
(...) Quando se compreende isto, pode-se, facilmente, alcançar como a
Conspiração Luciferina, permanente, se desenvolveu nesta Terra com o objetivo de
escravizar, de corpo e alma, os sobreviventes da Conspiração dos Illuminati. Isto
explica, igualmente, o dilúvio quotidiano de sexualidade na mídia, os filmes
pornográficos, as exibições impudicas da mulher, a canção sexy, o ritmo "Elvis Presley",
o Rock'n Roll.
Voltaire escreveu que, para levar as massas a uma nova servidão, os Illuminati
deveriam mentir-lhes, como o próprio Diabo, não timidamente, ou por um certo tempo,
mas descarada e permanentemente. Ele expunha aos seus companheiros Iluministas:
"Devemos fazer-lhes promessas levianas, e empregar frases extravagantes... e
poderemos fazer, a seguir, o contrário do que prometemos... isto não terá
conseqüências".
Mas, o fato mais esclarecedor de todos é o conhecimento da terrível e espantosa
influência do satanismo na conduta de certos homens – os que foram admitidos como
Grandes Sacerdotes da fé luciferina -, que se emasculam, ou pedem aos seus médicos
que os castrem, a fim de impedir que as considerações sexuais intervenham na sua
determinação de estabelecer a Ditadura Totalitária Luciferina sobre a Terra.
Segundo fontes confiáveis, Janos Kadar é um desses homens. Uma revista das
mais importante da América, publicou, em fins de 1956, a história da maneira com que
Kadar tomou o poder da Hungria, e pôs fim à rebelião. O autor afirma que Kadar foi
emasculado por seus inimigos, quando esteve preso. Tal declaração é mentirosa. Kadar
foi castrado por seu cirurgião, e a seu pedido. Ele desejava tornar-se um adepto perfeito
da causa luciferina. Kadar era de tal maneira fanático que, depois de ter reprimido a
Revolta Húngara, ordenou que fossem emasculados 45.000 jovens húngaros que tinham
caído prisioneiros. Em seguida, os enviou a campos especiais, onde foram treinados
para se tornarem agentes dos Illuminati, e serem empregados no auxílio a Conspiração
Luciferina, na sua última fase. Tudo isto é essencialmente horrível, mas é a verdade.
"News behind the News", afirmou, em 1956, que a Revolução Húngara tinha sido
tramada pelos Illuminati, do exterior, e que tinha como objetivo testar, na prática, a
realização do plano Pike: provocar o cataclismo social último, implicando povos
controlados pelos comunistas ateus, e, povos que professam o cristianismo. As provas
recebidas posteriormente estabelecem, formalmente, que tínhamos absoluta razão nas
afirmações.
A "fé" luciferina ensina que a Conspiração progrediu em tal rapidez que Deus
decidiu enviar S.Miguel à Terra, na pessoa de Jesus Cristo(!), a fim de acabar com a

Sinagoga de Satanás e dispensar seus sicários. Ensina, também, que S. Miguel, - o
Cristo -, falhou na sua missão.
Pike elaborou o ritual da missa adonaicida baseado na sedução de Eva por
Satanás; na vitória luciferina sobre Cristo; e, na sua morte instigada pelos Illuminati.
Cristo veio para nos resgatar e liberar das correntes com as quais Satanás nos havia
sujeitado. Pike "ensina" que Satanás tinha obtido o controle de todos aqueles que
exerciam funções importantes nos governos, religiões, ciências, e demais atividades
humanas. O nascimento de Cristo num estábulo nos ensina que, se querermos cumprir
o Plano de Deus, devemos começar pelos mais humildes, a fim de educar a maioria da
humanidade. Cristo nos deu conhecimento, da maneira a mais clara possível, que era
inútil e vão começar pela cúpula. Se tivéssemos aprendido a lição, teríamos uma
"revolução" espiritual! Cristo nos ensinou, também, que só há uma maneira de pôr fim à
Conspiração Luciferina: ensinar a verdade inteira, interessando no problema os povos de
todas as nações. Ele nos assegurou que, se fizermos conhecer a verdade, e explicarmos
às massas que a ideologia luciferina é má, a opinião pública se tornaria uma força
imensa incontrolável pela Sinagoga de Satanás.
Weishaupt e Pike reconheceram essa verdade. Insistiram no fato de que todo
agente iluminista, suspeito de traição, deveria ser executado. Weishaupt, escreveu que
se um só homem pudesse divulgar seu segredo, seu plano recuaria 3.000 anos, ou seria
definitivamente adiado. Weishaupt, serviu-se de Thomas Jefferson para transferir à
América sua conspiração luciferiana revisada.
Jefferson integrava o grupo dos financistas, políticos, economistas, cientistas,
industriais, profissionais liberais, e religiosos, que tinha a idéia de um Governo Mundial,
dirigido por homens de cabeça (os iluministas). Esta seria a única maneira de pôr fim às
guerras e revoluções. Jefferson ocupava uma posição tão elevada nos conselhos
executivos dos Illuminati, que estes impuseram, secretamente, a impressão da insígnia
da seita no verso do Grande Selo da América, festejando antecipadamente sua posse no
governo. Como essa informação tem chocado a maioria dos cidadãos americanos,
citaremos documentos autênticos e acontecimentos históricos, cuja existência foi
cuidadosamente ocultadas ao grande público do Canadá e Estados Unidos.
Em 1789, o altíssimo iniciado maçom, John Robinson, confirmou que os Illuminati
tinham se infiltrado nas lojas maçônicas americanas.
Em 19 de julho de 1789, David A. Pappen, presidente da Universidade de Harvard,
preveniu seus alunos quanto à influência do Iluminismo na política americana, bem
como na religião (imaginamos o que ele diria da Harvard de hoje, se ainda estivesse
vivo!).
No dia de Ação de Graças, de 1789, Jedediak Morse pregou contra o Iluminismo.
Advertiu sua congregação, e o povo americano, de que os Iluministas dissimulavam seu
verdadeiro objetivo ao se infiltrarem nas lojas maçônicas, cobrindo suas ações
subversivas, bem como suas intenções, com a máscara da filantropia.
Em 1799, John Cosens Ogden revelou o fato de que os Iluministas da Nova
Inglaterra se consagravam, infatigavelmente, à destruição da religião e do governo da
América, fingindo preocupar-se com a sua proteção.
Em 1800, John Quincy Adams se opôs a Jefferson na eleição à presidência
americana. Adams tinha organizado as lojas maçônicas da Nova Inglaterra. Ele
escreveu três cartas ao coronel W. L. Stone, expondo as atividades subversivas de
Jefferson. As informações contidas nessas cartas permitiram a Adams ganhar as
eleições. As cartas, às quais nos referimos, estão, - ou estavam -, expostas na
Biblioteca Rittemburg Square, na Filadélfia.
Em 1800, o Capitão William Morgan sentiu-se no dever de informar aos demais
franco – maçons sobre os propósitos, e o modo com que os Illuminati usavam suas lojas
com objetivos subversivos. Os Illuminati, delegaram a um dos seus membros, Richard
Howard, a incumbência de executar o "traidor" Morgan. Esse tentou fugir para o
Canadá, mas não conseguiu.
Em 1829, uma Iluminista chamada "Fanny" Wright, fez uma conferência para um
grupo cuidadosamente selecionado de Iluministas, no novo templo maçônico de New
York. Ela explicou a ideologia luciferina quanto ao "amor livre" e à "liberdade sexual".
Informou, igualmente, aos Iluministas americanos sobre o fato de que estava
previsto organizar e financiar o Comunismo ateu, com o objetivo de prosseguir no
cumprimento dos seus planos secretos, conforme sua visão do mundo. Dentre os
homens que contribuíram para implementar essa fase da Conspiração Luciferina,
encontramos Clinton Roosevelt (um ancestral direto de Franklin Delano Roosevelt),
Horage Greeley e Charles Dana.

Em 1834, a fim de dissimular seu verdadeiro propósito, as pessoas citadas
organizaram o "Partido Loco-Foco".
Em 1835, mudaram seu nome para "Partido Whig", e o empregaram na coleta dos
fundos que financiaram Mordecai Mark Levi (isto é, Karl Marx) quando este escreveu "O
Manifesto Comunista", junto com Engels, e "O Capital", em Soho (Londres).
Essas duas publicações foram redigidas sobre o controle direto dos Illuminati.
Destinavam-se a organizar o Comunismo ateu, como exigia o plano de Adam Weishaupt
elaborado em 1766.
Em 1834, os Illuminati fizeram de Giuseppe Mazzini seu "Diretor de Ação Política".
Esse título significava, na realidade, "Diretor de Atividades Revolucionárias". Léon de
Poncins, em "As Forças Secretas da Revolução" (p.65), confirma o que publiquei a
respeito em "Pawns in the Game" e "Red Fog Over América": Mazzini mantinha relações
estreitas com dirigentes ocultos, e conduzia atividades revolucionárias em diferentes
países. Mazzini conheceu o General Albert Pike pouco depois que o presidente Jefferson
Davis dissolveu as tropas indígenas auxiliares, sob o pretexto de que tinham cometidos
atrocidades durante a guerra.
Em 1850, com 41 anos de idade, Albert Pike se infiltrou na Maçonaria, e foi
iniciado na loja Western Star, de Little Rock, no Arkansas. Apoiado pelos Illuminati, fez
uma carreira fulgurante.
Em 02 de janeiro de 1856, Pike foi eleito Soberano Grande Comendador do
Conselho Supremo da Jurisdição Sul dos Estados Unidos. Ligou-se, estreitamente, a um
luciferiano chamado Moses Holbrock, que ocupava um cargo maçônico correspondente,
em Charleston, na Carolina do Sul. Juntos, elaboraram o ritual de uma versão
modernizada da "Missa Negra" luciferiana, baseada na doutrina cabalística. Holbrock
morreu, e Pike introduziu a "Missa Adonaicida", que deveria ser celebrada pelos
iniciados admitidos no segredo integral, e no último grau do Rito Paládico Novo. Esse
ritual preconiza, ao celebrante, iniciar a sacerdotisa que desempenha o papel de Eva nos
prazeres do sexo, assim como Satanás os ensinou a ela. Assim, a memória de Eva é
perpetuada, e se lembra aos presentes como se utiliza, ainda, o sexo, para obrigar as
pessoas que desejam controlar, a se afastarem de Deus. O ritual exige a imolação de
uma vítima humana, animal, ou mesmo uma ave. O sacrifício é oferecido a Lúcifer, para
comemorar a vitória da Sinagoga sobre Cristo. Faz-se circular e beber, em pequenos
goles, o sangue da vítima, e comer pedaços da carne, tudo isso para ridicularizar Cristo
que ensinava: "Aquele que come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna".
O celebrante profana, a seguir, uma hóstia consagrada por um padre da Igreja
Católica Romana. Este ato é realizado para demonstrar aos presentes que Deus –
"Adonai" não é todo poderoso. Isto indica, também, a determinação de destruir todas as
outras religiões. Aliás, todas as Missas Adonaicidas terminam com uma orgia de
comidas, bebidas e sexo. Pike declarou que: "para que um adepto dos altos graus seja
perfeitamente senhor de suas paixões, que deixam a nu tantos corações, seria preciso
usar mulheres com freqüência, mas sem paixão, a fim de dominar seus desejos, e
sujeitar as mulheres". Pike escreveu, igualmente, que "as lojas de irmãos, que não têm
uma loja de irmãs anexa, são incompletas". Remetemo-nos à página 578 do livro "A
Mulher e a Criança – Maçonaria Universal", de A. C. de La Rive, que trata, precisamente,
das lojas de adoção, usadas para introduzir mulheres nos ritos paládicos.
Por causa do seu apoio incondicional à causa luciferina, Pike foi eleito Soberano
Pontífice da Franco – Maçonaria Universal, e, enquanto tal, foi assistido por dez anciãos
da Suprema Loja do Grande Oriente de Charleston, na Carolina do Sul. Pike ocupava a
residência magistral que mandou construir em Little Rock, em 1840. Foi ali que elaborou
o Plano das Fases Terminais da Conspiração Luciferiana. Como provaremos a seguir, o
último cataclismo social deverá produzir-se no embate entre as massas controladas
pelos comunistas ateus, e aquelas que reconhecem a religião cristã. É esse plano
diabólico que justifica a definição da palavra "Goyn": "gado humano preparado para o
massacre". A fim de pôr em execução esse plano, diabolicamente inspirado, Pike
organizou o "Rito Paládico Novo", e ordenou a Mazzini que estabelecesse Conselhos
Supremos em Roma e Berlim, para operar em ligação com o quartel-general que ele
tinha estabelecido em Charleston. O Supremo Conselho de Roma era responsável pela
"Ação Política", enquanto que o de Berlim constituía o "Diretório Dogmático". Os três
Supremos Conselhos tinham por missão dirigir as atividades subversivas de 23 outros
conselhos, que Pike erigiu em posições estratégicas na América do Norte, América do
Sul, Europa, Ásia, África e Oceania.
Para provar que "O Supremo Segredo" só é revelado aos adeptos dignos de
receber a iniciação do último grau do rito paládico, que os entroniza como membros da

"Grande Loja Branca" e "Grandes Sacerdotes da Fé Luciferina", citaremos uma carta de
Mazzini ao Dr. Breidenstein, antes deste receber o último grau: "Construímos uma
irmandade espalhada por todos os pontos do mundo. Gostaríamos de quebrar todos os
jugos. Entretanto, há um, invisível, o qual se pode apenas sentir, e que pesa sobre nós.
Donde vem? Onde está? Ninguém sabe... ou não quer dizer. Essa sociedade é secreta
até mesmo para nós, os veteranos das sociedades secretas".
Tendo em vista provocar o último cataclismo social, entre comunistas e cristãos,
Pike deveria colocar Iluministas nos postos de controle do Estado do Vaticano. Para
facilitar a infiltração, Pike ordenou que Mazzini suscitasse, na Europa, um clima
"antivaticano", até que – como o sabemos -, a integridade física das pessoas, no interior
do Vaticano, fosse posta em perigo. Karl Rothschild, filho de Mayer Amschel Rothschild,
que financiou os Iluminados da Baviera de Weishaupt, interveio, então, em favor do
Estado Pontifical, sob o pretexto de que desejava impedir uma inútil efusão de sangue.
Foi assim que um dos membros mais altos dos Illuminati obteve o reconhecimento e a
estima do Papa, e dos Altos Funcionários do Vaticano. Então, ele aproveitou para
introduzir agentes da seita, como peritos, conselheiros financeiros e políticos... Estes
cumpriram, de modo preciso, a diretriz de Weishaupt, que orgulhosamente escreveu:
"Nos infiltraremos nesse lugar – o Vaticano-, e quando estivermos lá dentro, não
sairemos jamais. Nós o minaremos até que reste, apenas um coquinho vazio!... Depois
que os Iluminati se infiltraram no Vaticano, a Conspiração Luciferina fomentou duas
guerras mundiais, que dividiram a Cristandade em exércitos opostos.
Os cristãos, de todas as confissões, se mataram uns aos outros aos milhões, com
a conseqüência de que as massas, controladas pelo Comunismo ateu, tornaram-se uma
potência equivalente ao que resta na Cristandade. O curso dos acontecimentos, até os
nossos dias, está estritamente conforme as prescrições de Weishaupt e da sua
Conspiração Luciferina. O modo com que isso ocorreu indica que o plano de ação,
elaborado por Albert Pike, entre 1850 a 1886, na sua residência de Little Rock, foi
escrupulosamente seguido. Não esqueçam de que os arquivos secretos do Vaticano são
os mais completos do mundo, mais do que todos os outros! Imaginamos qual não teria
sido o curso da História se os Iluminati não tivessem conseguido estabelecer uma
conspiração do silêncio, cobrindo todos os governos, sejam eles políticos ou religiosos.
Possuo numerosas cartas de padres que viveram em Roma, e estudaram no Vaticano.
Elas comprovam que o Santo Padre é uma espécie de prisioneiro, no interior do
Vaticano; assim como o presidente dos Estados Unidos é um prisioneiro na Casa
Branca; a rainha da Inglaterra, no Palácio de Buckingham; e, Khrouchev, no Kremlin.
Uma só vez, nesses últimos anos, a vigilância constantemente exercida sobre o Papa foi
relaxada. Foi quando se pensou que Sua Santidade estava à morte. Sabemos que ele se
encontrava de tal maneira debilitado que somente um milagre pôde dar-lhe as forças
necessárias para convocar uma personalidade oficial, com a qual podia contar. Ele deu
ordem para que se enviasse um apelo a todos os católicos romanos, pedindo-lhes "rezar
pela Igreja do Silêncio". [Pio XII]. Pike limitou a iniciação ao Rito Paládico Novo aos
homens e mulheres que já tinham se afastado, definitivamente, de Deus, vendendo
suas almas à Satanás, em troca da realização material e dos prazeres carnais. Mas, a
astúcia e a inteligência dos mestres da Sinagoga de Satanás são tais que, mesmo os
iniciados nesse rito, não podem ser admitidos no supremo segredo, antes de serem
testados a fundo.
A maneira como a "Grande Loja Branca" – Sacerdotes da Fé Luciferiana, guarda
seu segredo foi perfeitamente revelada quando Deus fez com que os documentos ultrasecretos, emitidos por Albert Pike, caíssem em mãos diferentes daqueles às quais se
destinavam.
Mazzini morreu em 1872, Pike designou, então, Adriano Lemmi para sucedê-lo
como Diretor de Ação Política. Este, já iniciado no Rito Paládico Novo, era um satanista.
Pike revelou-lhe o supremo segredo. Explicou-lhe que Lúcifer é o único Deus, além de
Adonai, e que o objetivo final da conspiração em marcha consiste em impor a ideologia
luciferina à Humanidade. Os fatos referentes a essa nomeação foram relatados no livro
de Domenico Margiotta: "Adriano Lemmi, Chefe Supremo dos Franco – Maçons".
O fato de somente alguns dos iniciados dos Altos Graus dos rito Paládico estarem
de posse do supremo segredo, foi outra vez provado quando Pike julgou necessário
remeter a carta, com as instruções que transcrevemos, aos Iluministas que tinham sido
escolhidos para dirigir os 23 conselhos, estabelecidos no mundo inteiro.
Um exemplar dessa carta, datada de 14 de julho de 1889 também foi desviado...
O "correio" é citado por A.C. de La Rive, na p. 587 do seu livro: "La Femme et L'Enfant
dans la Franc – Maçonnerie Universelle". Citamos o parágrafo:

"Eis o que devemos dizer às massas: nós adoramos um Deus, mas tratase do Deus que se adora sem superstição... A Religião Maçônica deveria ser,
por todos nós, iniciados dos Altos Graus, mantida na pureza da Doutrina
Luciferina... Se Lúcifer não fosse Deus, será que Adonai, cujos atos na sua
totalidade atestam sua crueldade, perfídia, ódio ao homem, barbaria, e repulsa
à ciência, - se Lúcifer não fosse Deus, será que Adonai e seus padres o
caluniariam? Sim! Lúcifer é Deus. E, infelizmente, Adonai também é Deus,
porque a lei eterna exige que não exista esplendor sem sombra, beleza sem
feiúra, branco sem negro. O absoluto não pode existir senão enquanto duplo
elemento (Deuses)... Donde, a doutrina do Satanismo é uma heresia. A
verdadeira, e pura religião filosófica, é a crença em Lúcifer, igual a Adonai, mas
Lúcifer Deus de luz e Deus do Bem, lutando pela Humanidade contra Adonai,
Deus das Trevas e Deus do Mal".
A História nos ensina, que, desde 1776, a Conspiração tem-se desenvolvido
exatamente como Adam Weishaupt previu, simplesmente porque os dirigentes dessa
empresa demoníaca têm sido capazes de guardar o segredo do seu objetivo final, isto é,
a escravização, de corpo e alma, do que restar da Raça Humana. Vamos, agora,
desvelar os planos que os Illuminati têm a intenção de seguir, até o completo arremate.
Weishaupt, depois Pike, tinham necessidade de que o Sionismo Político fosse
organizado, financiado, e controlado pelos Illuminati, de maneira que pudessem utilizálo, inicialmente, para a criação de um Estado soberano que veria o coroamento do seu
Déspota-Rei, Senhor do Universo, o que lhes permitiria, a seguir, fomentar a Terceira
Guerra Mundial.
O Sionismo Político foi organizado por Herzl, em 1897. Uma pessoa dotada de
inteligência, - essa faculdade dada por Deus-, pode negar o fato de que essa fase do
complô já está se desenrolando no Oriente Médio (e, também, no Próximo) nos nossos
dias? Se deixarmos a 3ª G.M. eclodir, o Sionismo e o mundo muçulmano serão varridos
do mapa, e as nações restantes serão eliminadas, enquanto potências mundiais.
Restarão, entre os Illuminati e seu objetivo, somente o COMUNISMO ATEU E O
CRISTIANISMO.
Numa carta que escreveu a Mazzini, em 15 de agosto de 1871, Albert Pike explica
como chegar à Terceira Guerra Mundial. Um exemplar dessa carta se encontra, ou se
encontrava, na Biblioteca do Museu Britânico Imperial de Londres:
"Nós, os Illuminati, soltaremos os Niilistas e Ateus, e provocaremos um
formidável cataclismo social que mostrará às nações, em todo o seu horror, o
efeito do ateísmo absoluto, origem de toda selvageria e das desordens as mais
sangrentas. Os cidadãos serão obrigados a se defender, por toda parte, contra
a minoria dos revolucionários, e exterminarão esses destruidores da
civilização.
A multidão, desiludida com o Cristianismo, cujo, espírito deista estará,
sem qualquer direção nesse momento, buscará um ideal, mas, não sabendo
onde e a quem render adoração, receberá a verdadeira luz, pela manifestação
universal da pura doutrina de Lúcifer. Essa manifestação será, enfim, revelada
ao povo; ela resultará do movimento reacionário geral que seguirá, de perto, a
destruição do Cristianismo e do Ateísmo, ambos conquistados e destruídos no
mesmo instante".
Se acaso algum dos nossos leitores ainda duvide da verdade que afirmamos, que
nos permita ressaltar que S.E. o Cardeal Caro y Rodriguez, primaz do Chile tentou
advertir os católicos, e até mesmo os franco-maçons, do destino planejado para eles.
Quando Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos, estava
absolutamente certo de que a Conspiração alcançaria seus objetivos finais ainda durante
sua vida. Em conseqüência, [aceitou o conselho e] mandou imprimir, em 1933, no verso
das notas de 1 dólar, a insígnia dos Illuminati – que Jefferson já tinha feito cunhar
secretamente no verso do Grande Selo Americano.
Estava, portanto, notificado aos Iluministas do mundo inteiro, que os Illuminati
estavam em condições de exercer um controle absoluto sobre as finanças, a política e as
ciências sociais da América. Roosevelt deu o nome de "New Deal" (Plano do Governo
Americano para o Restabelecimento Econômico e a Segurança Social) a essa iniciativa.
Na política exterior, Roosevelt apoiou o Comunismo ateu, de maneira que este, em
todos os pontos, se tornasse equivalentes em força, à Cristandade. Roosevelt estava de
tal maneira convencido de que seria o primeiro Déspota-Rei, que teve a audácia de
declarar, em 1942, a Winston Churchill, "que tinha chegado o momento do Império

Britânico ser dissolvido no interesse da paz mundial". Este incidente ocorreu em
Vallentia Harbour, Terra Nova, quando se encontraram para tratar da questão da OTAN.
A que espécie de paz Roosevelt se referia? A uma paz sob a férula de uma ditadura
luciferina? É mais que provável!
Vamos, agora, mostrar como os Illuminati se infiltraram na Casa Real Britânica.
Desde 1942, o Almirante Louis Mountbatten era a "eminência parda" na Grã-Bretanha.
Foi sob sua influência e direção que a Índia, e numerosas outras regiões do Império
Britânico, "adquiriram a independência", modo elegante de dizer que elas foram
seccionadas da Coroa Britânica. O que a opinião pública tomava como sendo, apenas,
desejos da parte de Roosevelt, tornaram-se, rapidamente, realidade. Roosevelt não
ignorava o que os Illuminati tinham programado. Sua língua solta, durante a conversa
com Churchill, confirmou o velho provérbio: "In vino verítas" [Quando se bebe o vinho,
a verdade transpira].
De fato, em menos de cinqüenta anos, o Império Britânico foi reduzido, de maior
potência da terra, a uma potência de terceira classe. Por outro lado, a Rainha da
Inglaterra desposou o sobrinho do Almirante Mountbatten. O príncipe Philippe foi
"adotado" pelo Almirante quando era menino. Todos sabem que o Príncipe Philippe tem
uma visão extremamente liberal, mas poucas pessoas sabem que ele foi educado
privadamente, por decisão do seu tio, em Gordonstoun, na Escócia, pelo Dr. Kurt Hahn,
um Iluminista que (...) (vivia na - n.J.B. Klein) Alemanha.
O Dr. Kurt Hahn era, indiscutivelmente, um agente dos Illuminati. Ele serviu, na
Alemanha, no Comitê Executivo do Partido Comunista, mas não era um ateu. Dirigiu a
política comunista na Alemanha, de maneira que os Illuminati pudessem fomentar a 2ª
Guerra Mundial. De qualquer modo, o príncipe foi entregue a um subversivo
perfeitamente informado, altamente treinado e experimentado. A Escola de
Gordonstoun é uma das três estabelecidas de acordo com o Plano de Weishaupt, que
preconizava aos Illuminati endoutrinar e treinar jovens pertencentes a famílias bem
situadas, com espírito internacionalista, a fim de fazê-los agentes da sua seita. As duas
outras escolas fundadas pelo Dr. Kurt. Hahn, encontram-se em Salem, na Alemanha, e
Anavryta, na Grécia.
Queremos deixar bem claro que os jovens assim treinados não tinham, todos,
consciência da finalidade para a qual foram formados. E. H. Norman foi um desses
jovens que teve um triste fim... E assim foi com muitos outros, porque não passaram de
"PEÕES NO TABULEIRO DE XADREZ" dos Illuminati.
A Rainha Elizabeth é, igualmente, Chefe da Igreja Protestante na Inglaterra. O
Cônego C.E. Raven, por imposição de forças que ela não pôde controlar, foi nomeado
"conselheiro espiritual" da Casa Real. Este anglicanista casou-se três vezes. Sua terceira
esposa professava o ateísmo, e era conhecida como "Heroína da Resistência Francesa".
Uma coisa é certa: depois dessa nomeação, Sua Majestade nunca mais se referiu a
Deus Todo-Poderoso, nas suas mensagens de Natal ao povo. O mais significativo
ocorreu na sua última alocução: empregou o jargão dos Illuminati. Entre outras coisas,
declarou: "A reação em cadeia das Potências da Luz, a fim de Iluminar a nova era (Nova
Ordem) que chega".
O poderio dos Illuminati é tamanho que instruíram um outro dos seus agentes,
canadense, mas alemão de nascimento, chamado Hahn, para que celebrasse a ascensão
da Rainha Elizabeth ao trono, modificando a foto que Sua Majestade tinha aprovado
para as notas dos bancos canadenses. Hahn dissimulou, com habilidade, a carantonha
de Satanás no penteado da Rainha.
No simbolismo iluminista, isto significa "Agora, temos o 'ouvido da Rainha'. Nossos
agentes estão tão próximos da sua pessoa que ela nem percebe sua presença".
"News behind the News", levou esse atentado ao conhecimento da Câmara dos
Comuns do Canadá, na pessoa do Sr. John Blackmore. Em conseqüência, foram
fabricados novos clichês e novas cédulas. Tentamos informar o marido da Rainha do
verdadeiro objetivo dos Illuminati, mas sem grande sucesso, pareceu-nos.
Depois da morte de Roosevelt, a política exterior americana, e da ONU, têm sido
decidida pelos Iluminados do Conselho de Relações Exteriores – C F R, que se instalou
no Ed. Harold Pratt, em Nova York. Esse quartel-general da intriga internacional foi
estabelecido, e é financiado, pelas fundações Rockefeller, Carnegie e Ford. Aliás, isentas
de impostos.
Desde o início do século [XX], os Rockefellers tomaram dos Rothschilds a direção
da Conspiração. Sua política visa conter o Comunismo, mas não destruí-lo. Com certeza,
o Comunismo Internacional deve ser guardado em reserva, com um poderio equivalente

ao da Cristandade inteira, senão o Plano diabólico de Albert Pike, para o último
cataclismo social, não poderá ser executado.
Essa política, aparentemente desconcertante, nos explica porque Mac Arthur não
foi autorizado a destruir o Comunismo, durante a Guerra da Coréia. Foi, ainda, essa
mesma política que incitou a ONU a exigir, da França e da Grã-Bretanha, que retirassem
as tropas pára-quedistas lançadas em Suez, para pôr fim às atividades subversivas de
Nasser no Egito e no Oriente Médio. Quando Mac Arthur persistiu na intenção de destruir
o Comunismo, foi destituído. Quando Antony Eden mandou tropas ao Egito, foi
igualmente cassado. Por quais motivos verdadeiros? – Insubordinação ao "diktats" dos
Illuminati?
Desde a época de Jefferson, os cidadãos dos Estados Unidos têm sido
gradualmente condicionados para o dia em que os Illuminati decidirem tomar o poder. O
mesmo ocorre na Canadá.
Saberemos que a hora da escravização terá soado quando o presidente dos
Estados Unidos, e o Primeiro Ministro do Canadá, declararem "Estado de Emergência", e
constituírem uma ditadura militar sob o pretexto de que tal medida é necessária para
proteger o povo de uma agressão comunista. Os Partidos Comunistas dos dois países
são "contidos", porque os Illuminati têm a intenção de utilizá-los para levar ao "Estado
de Emergência" (parece que hoje a maneira mais operacional é o terrorismo). Afinal,
teria o velho e doente Bin Laden, de dentro de uma caverna nas montanhas áridas do
Afeganistão, capacidade para planejar, executar e controlar o atentado contra o World
Trade Center, mais o Pentágono e, talvez, a Casa Branca? É preciso não esquecer que o
governo Roosevelt sabia, com precisão, do ataque japonês a Pearl Harbor, e deixou
acontecer, com mortos e feridos, além dos danos materiais.
(...) Aliás, o FBI e a Polícia Montada Canadense poderiam neutralizar, em 48
horas, os comunistas e todas as forças subversivas, se tivessem permissão. Os chefes
do FBI, e da Polícia Montada, sabem quem são as Potências Secretas. Somente o apoio
generalizado da população liberaria esses órgãos das correntes com as quais – nós
inclusive, somos todos imobilizados.
Quando os comunistas receberem a ordem de se revoltar, serão autorizados a
massacrar todos aqueles cujos nomes constam das listas de liquidação dos Illuminati.
Os agentes dos Illuminati aparecerão, então, em cena, e tomarão o controle, sob o
falacioso pretexto de salvadores do povo. Lênin se gabava de que "quando os tempos
chegarem, os Estados Unidos cairão nas suas mãos, - as do Illuminati-, como frutos
maduríssimos".
O plano com o qual os Illuminati pretendem tomar o poder aos comunistas está
pronto. O pessoal selecionado para arrematar os seus detalhes recebe treinamento num
imóvel de Chicago denominado o "Treze Treze" (THIRTEEN THIRTEEN), Rua 60ª, uma
propriedade da Universidade de Chicago. Esse centro de treinamento Iluminista é
financiado pelas mesmas fundações que financiam o Conselho de Relações Exteriores –
CFR, de N. York. Os Iluministas, engajados nesse projeto, estão infiltrados nos "Serviços
da Administração Pública", pretensamente para melhorar os serviços sociais, bem como
o governo. Na realidade, eles treinam seus agentes selecionados para ocupar posiçõeschaves, em todos os níveis do governo.
Diplomados em Administração Pública já estão devidamente colocados como
"especialistas", "experts" e "conselheiros", pelos Illuminati, nos seguintes órgãos:
Am. Publica Works Assn. Municipal Finance Officers Assn; Public Personal Assn.;
[seguem-se duas dezenas de outras organizações].
A política dos dirigentes dos serviços de Administração Pública, no "Treze Treze",
consiste em fazer nomear agentes treinados para os postos importantes dos Municípios.
Estes, indicam outros diplomados pelo "treze treze" para chefiar os diferentes serviços
civis, até que tenham controlado a Administração Municipal. Eles se propõem a trabalhar
com eficiência, no interesse da organização. Na verdade, nada mais fazem que usurpar
os poderes do eleitorado.
Dade County, Miami e Chicago já passaram ao controle dos diplomados pelo
"Treze Treze". (...) No caso de Miami, seria necessário estabelecer esse controle
imediatamente; o Sul da Flórida constitui um dos "santuários" dos Illuminati, que
planejam reunir e proteger lá os seus, excluindo todos aqueles que não forem de
alguma utilidade, sobretudo quando o "Estado de Emergência" for declarado. É verdade,
os Iluministas de Chicago e Miami controlam a Administração Civil, mas não o povo.
[Por enquanto não foram aplicadas todas as novas medidas que o combate ao
terrorismo impõe].

No interior do "Treze Treze", os agentes do Illuminati recebem uma formação que
lhes ensina como assumir o controle dos governos municipais, dos parlamentos de cada
Estado, e como subjugar os "Goyins" (gado humano), assim que receberem a ordem.
São ensinados, também, e antes de tudo, a como se apresentar sob o disfarce de
"salvador do povo", cuja missão seria preservar as massas das perseguições mais
importantes da parte dos comunistas. São ensinados como retirar as massas da
opressão comunista, para colocá-las sob nova sujeição, aos Illuminati. Esta, caros
leitores, é a organização e seu funcionamento. Para outras informações sobre o "Treze
Treze", dirijam-se a Time for Truth Press, P.O. box 2233, Palm Beach, USA.
Nossa finalidade, ao escrever este opúsculo, era provar que os Illuminati foram
bem organizados por Weishaupt, para dirigir a Conspiração Luciferina até seu objetivo
final, mas, também, que são controlados, na cúpula, pela Sinagoga de Satanás. Esta,
por sua vez, está colocada sob o controle de alguns indivíduos que são, de fato, os
grandes sacerdotes da "fé" luciferina, conhecidos, também, sob o nome de "Grande Loja
Branca".
Tentamos provar que o objetivo encoberto da hierarquia luciferina consiste em
impedir o estabelecimento do Plano de Deus para a Sua Criação, e que a vontade de
Deus seja feita, assim na Terra como no Céu. Seu objetivo é impor a ideologia luciferina
à humanidade, bem como suas decisões, pela força, graças ao despotismo satânico. A
fim de enganar as populações, referem-se à ditadura totalitária luciferina com a
denominação de "Nova Ordem Mundial".
A ideologia luciferina exige da "Nova Ordem Mundial" uma divisão da humanidade
em duas classes: os mestres (senhores) e os escravos. Os mestres, e seus
governadores, serão os grandes sacerdotes dessa "fé", seus Illuminati, e terão, como
agentes de alto nível, alguns bilionários, cientistas, economistas, e profissionais liberais
devotados à causa luciferina. Mas, haverá, também, uma polícia e um exército, em
número suficiente, para obrigar os Goyim a obedecer.
Todos os outros seres humanos serão reduzidos a uma espécie de
"conglomerado", feito pela mestiçagem de brancos, negros, amarelos e vermelhos. A
mestiçagem será rapidamente obtida pela inseminação artificial. As mulheres serão
cientificamente selecionadas, e utilizadas como chocadeiras humanas, e, os machos que
as fecundarão, serão cuidadosamente escolhidos [leia-se "O Admirável Mundo Novo", de
Aldous Huxley, uma visão romanceada do projeto dos Illuminati, por esse parente muito
próximo de Altos Iniciados (n.d.t. brasileiro)]. Por outro lado, a taxa de natalidade será
estritamente limitada às necessidades do Estado [experiências de controle de população
são feitas no mundo todo, especialmente na China, donde nos chegam notícias de que
os "médicos" abortadores vendem os fetos a U$ 10,00, para serem comidos numa sopa
altamente valorizada nos meios mais satanizados (idem)].
Está escrito no plano diabólico dos Illuminati: quando obtivermos o controle, o
próprio nome de Deus será apagado no Livro da Vida. No jargão dos Illuminati isto
significa uma lavagem cerebral, cientificamente aplicada, a fim de lavar os espíritos dos
escravos humanos de todo o conhecimento de Deus Todo-Poderoso: "Adonai". Os
Iluministas têm intenção de transformar em zumbis todos aqueles para os quais não
tenham uma destinação particular.
Uma última advertência: as guerras, sejam elas ofensivas ou defensivas, as
revoluções – mesmo que sejam chamadas de contra-revoluções-, a intolerância racial, a
intolerância religiosa, o fanatismo religioso [é o caso das seitas, não devemos aceitar o
rótulo que nos quer impor a Maçonaria!], a perseguição e o ódio, não darão solução ao
nosso problema.
Será apenas conhecendo toda a verdade que poremos fim à Conspiração
Luciferiana. Se continuarmos a guardar silêncio, por causa dos riscos, a Conspiração
progredirá até o último cataclismo mundial, quando os Goyim se massacrarão as
dezenas de milhões [ou bilhões?] com bombas atômicas e gás tóxico dos nervos,
enquanto os Illuminati, e seus amigos, se aquecerão nas praias ensolaradas dos seus
"santuários", gozando do luxo.
Quem desejar resistir, e combater por Deus contra Lúcifer, não precisa de armas,
de dinheiro. Tudo o que é necessário está exposto claramente nas Santas Escrituras.
Que meditem sobre a Epístola aos Efésios, cap. VI, versículos 10 a 17:
"Quanto ao mais, irmãos, fortificai-vos no Senhor e sua força toda-poderosa.
Revesti-vos da armadura de Deus para poder resistir às ciladas do diabo. Porque não é
contra a carne e o sangue que vamos combater, mas contra os principados e as
potestades, os senhores desse mundo das trevas, os maus espíritos espalhados pelos
ares. Por isso, vesti a armadura divina, para poder resistir aos tempos terríveis, e,

cumprido o dever, poder permanecer de pé. Tenhais, pois, os rins cingidos com a
verdade, revestida da couraça da justiça; que vossos pés sejam calçados pelo zelo pelo
anúncio do Evangelho da paz; tendo sempre à mão o escudo da fé, contra o qual se
quebram os dardos inflamados dos mentirosos, Portai, ainda, o capacete da salvação e a
espada do Espírito, que é a palavra de Deus."
Poderia haver algo de mais completo e claro? (...) Se rompermos a Conspiração
do Silêncio, se insistirmos com nossos representantes para que não façam o jogo da
política, mas que trabalhem para o estabelecimento do Plano de Deus para a Criação, aí
então, Deus intervirá em favor daqueles que provaram sua vontade de figurar entre
seus eleitos. Esta alternativa nos é oferecida.
Cabe-nos decidir: se, de todo coração desejamos viver, para toda a eternidade,
segundo o Plano de Deus, a única maneira de provar nossa sinceridade é trabalhar pela
realização do Seu Plano para a Terra. O plano de Deus está revelado nas Santas
Escrituras. Ele não está, evidentemente, de acordo com a Carta das Nações Unidas, a
ONU, ou com a ideologia dos mundialistas. Postai, ou distribui exemplares desta
brochura às pessoas com as quais vos preocupais. Os resultados obtidos são
maravilhosos quando os exemplares caem em boas mãos... Se estiverdes convencidos
do que revelamos, então é vosso dever transmitir estas informações ao maior número
de pessoas que possais contatar. Algumas, - muito poucas -, aceitarão o conhecimento
da verdade. Outras a rejeitarão. Não será por vossa culpa! Sereis julgados pelos
esforços consagrados ao trabalho, e não pelos resultados que tiverdes obtido. Usai da
paciência, sem nada impordes, mormente pela força! Dai provas de bom senso-senso,
sem nunca denegrir! Sede amáveis e reflexivos, não sejais polemizadores ou agressivos!
Levai as pessoas a pensar, e, depois, deixai-as refletir por si mesmas sobre a questão.
Os escravos, que estão a serviço dos Iluminados, gastam todo o tempo disponível, noite e dia-, a serviço da sua causa. Podemos fazer por menos, se desejamos obter
nossa recompensa eterna?
Necessitamos da cooperação do clero de todas as nações que ensinam a crença
em Deus e o combate a Lúcifer. Temos necessidade, particularmente, do apoio ativo de
todos os ministros da Religião Cristã. Se pudermos persuadi-los a prestar mais atenção,
a romper a conspiração do Silêncio, e ensinar toda a verdade aos seus fiéis, os
Illuminati não poderão completar seu Plano e fomentar a Terceira Guerra Mundial, bem
como o cataclismo social. Os padres de Deus assumem uma responsabilidade muito
pesada quando recebem o sacramento da Ordem. É seu dever, sejam quais forem as
conseqüências, e nisto está empenhada sua honra, revelar aos seus rebanhos a inteira
verdade! Se não aceitam fazê-lo, entregam à própria sorte inocentes vítimas, nas mãos
de criminosos que buscam tomar posse das suas almas imortais!
Conclusão: proponho aos 900.000.000 de católicos, espalhados pelo mundo
inteiro, a seguinte questão: se aquilo que expliquei nestas páginas não é verdade, por
que rezais assim no final de cada missa:
"São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso escudo contra
as maldades e ciladas do demônio. Cordeiro de Deus, instantemente vos
pedimos, e vós, Príncipe da Milícia Celeste, pelo divino poder, precipitai no
inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelos ares para
perder as almas."
Ou bem o que revelamos é verdade, ou bem as palavras da oração acima são
absurdas!
Sei quem compôs esta grande prece. Já disse porque a compôs.
Estou certo de que Deus está pronto a ouvir nossas preces, desde que tenhamos
provado – pela ação refletida -, que somos dignos da sua intervenção!
William Guy Carr
"Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra DEUS, para blasfemar o seu
nome, o seu tabernáculo e os habitantes do Céu. Foi-lhe dado, também, fazer
guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo,
língua e nação, e hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes
não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro
imolado. Quem tiver ouvidos, ouça!" (Ap. 13,6-9)
(A citação Bíblica foi inclusão nossa: J. B. Klein)

NOTA FINAL DA EDIÇÃO FRANCESA
A CONSPIRAÇÃO MUNDIAL
Aqueles que têm dificuldade em aceitar que os Estados Unidos e o mundo sejam
alvo de conspirações políticas e econômicas, não estão preparados para a leitura deste
livro, que trata da Conspiração num nível muito alto. O homem comum não está
familiarizado com a história e a documentação que expusemos aqui. Ocorre, também,
que nunca lhe disseram que as potências do mal são tão reais quanto as potências do
bem.
Neste trabalho, o leitor se confronta com a revelação de documentos secretos do
Pe. Robinson, e com outras mais recentes e numerosos. Em seguida, o autor transporta
o leitor através da história, remontando à Conspiração desde suas origens mais
remotas. De repente, o leitor se dá conta de que está entendendo o que se passa com o
Governo Mundial, que trata de usurpar os poderes dos demais governos legítimos. É
coisa muito diferente do simples governo que a maior parte dos Cristãos espera do
Senhor.
Os conspiradores têm um conhecimento profundo da natureza humana. São
conscientes do fato de que Deus criou a terra, e nos colocou nela por meio de um
processo de nascimentos; que nos dotou de uma inteligência, que pode receber
inspirações boas ou maléficas. Assim, gratificado com uma vontade livre, o homem teria
que ser posto à prova nesta terra, posto que seu corpo material executa as decisões do
seu espírito, num sentido positivo ou negativo.
Os conspiradores tomaram muito cuidado para assegurar-se de que seus planos
não seriam, jamais, revelados. Principalmente, pela imposição de juramentos (secretos)
terríveis, e usando da zombaria, ou do assassinato...
Seus objetivos verdadeiros não devem ser revelados, até que sua organização
tenha imposto um despotismo absoluto. Estamos sendo informados , aqui, que se trata
de uma Conspiração, tão implacável quanto diabólica, cujo objetivo é amputar a
liberdade do homem, dada por Deus, usando, para isto, a mentira, o crime e a força.
A Sinagoga de Satanás recorre a todos os expedientes baixos. Ela mesma diz "As
massas devem ser endeusadas com louvores exagerados, e promessas extravagantes. A
seguir, poderemos fazer o contrário do que prometemos... Não há nenhuma
importância!"...
William Carr aconselhava, freqüentemente, postar ou distribuir exemplares desta
brochura às pessoas das nossas relações, porque os resultados são maravilhosos
quando caem em boas mãos. Ele estava persuadido de que a verdade será, um dia,
vitoriosa.
( A seguir inclusões nossas: J.B. Klein)
NOTA 1: Republicaremos o artigo do Jornal Folha de São Paulo, de 02 de novembro de
2000, originado na sucursal do Rio de Janeiro, pois após passaram-se QUARENTA e
DOIS (42) ANOS, são confirmadas plenamente as informações e os alertas do Almirante
Canadense William Guy Carr, transcritos aqui:
MANIFESTO: GRUPO REÚNE CIVIS E MILITARES
Criado por militares da reserva e por civis, o "Movimento para restituir o Brasil aos
Brasileiros", acaba de lançar o "Manifesto à Nação", que aponta um suposto "Governo
Mundial", que já se encontra em gestação.
Essa administração mundial, afirma o documento, tem como objetivo estabelecerse em um patamar "hierarquicamente superior a todos os Estados – Nações que hoje
existem sobre a terra".
Escrito em 14 páginas e dividido em 5 capítulos, o manifesto sustenta a estratégia
desse "Grupo obcecado pelo poder mundial", que já está definida e em execução.
Fariam parte da estratégia do grupo para controlar o mundo, o estímulo a
movimentos separatistas, a desativação de indústrias nacionais, o corte de verbas para
o setor de ciência e tecnologia, e à adoção do dólar como moeda fora dos EUA.

Esse plano, se não for detido, levará o domínio da violência, da destruição e da
morte, em uma escala nunca vista anteriormente; uma verdadeira tragédia de alcance
mundial, afirma o texto.
Em relação ao Brasil, o manifesto dia que o País "ainda não foi destruído de forma
irreversível, e pode dizer não, aqueles que querem destruí-lo".
O movimento foi criado este ano por quarenta e dois civis e militares. Seu
coordenador-geral é o Brigadeiro Eércio Braga, 64 anos, da reserva da Aeronáutica.
"Queremos o Brasil como o Brasil, e não como uma espécie de colônia", disse
Braga.
NOTA 2:
O CATÓLICO NÃO PODE SER MAÇOM
DECLARAÇÃO DA SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, RELACIONADA
COM A ACTA APOSTOLICAE SEDIS 73, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1981
Declaração sobre as associações maçônicas
"Foi perguntado se mudou o parecer da Igreja à respeito da maçonaria pelo fato
de que no novo Código de Direito Canônico ela não vir expressamente mencionada
como no código anterior (imagine se a maçonaria eclesiástica não iria agir? - n.J.B.
Klein).
Esta Sagrada Congregação quer responder que tal circunstância é devida a um
critério redacional seguido também quanto às outras associações igualmente não
mencionadas, uma vez que estão compreendidas em categorias mais amplas.
Permanece portanto inalterado o parecer negativo da Igreja à respeito das
Associações Maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis
com a Doutrina da Igreja e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que
pertencem as associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não
podem aproximar-se da sagrada comunhão.
Não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a natureza
das associações maçônicas com um juízo que implique derrogação de quanto foi acima
estabelecido, e isto segundo a Declaração desta Congregação, de 17 de fevereiro de
1981 (cfe. AAS 73, 1981, p. 240-241).
O Sumo Pontífice João Paulo II, durante a Audiência concedida ao subscrito
Cardeal Prefeito, aprovou a presente declaração, decidida na reunião ordinária desta
Sagrada Congregação, e ordenou a sua publicação.
Roma, da sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 26 de novembro
de 1983.
Obs. Final: Não esqueçamos disto em nenhum momento de nossas vidas: "O

livre arbítrio DEUS nos concedeu, mas pelas conseqüências de todas as nossas
decisões, responderão nossas almas, eternamente..."
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