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Introdução 

A luta da humanidade e dos homens de bem, justos, contra o 
comunismo, data de mais de 100 anos. Começou praticamente no 
inicio do século passado, ainda na primeira década, quando o Czar 
Nicolai lutava contra uma força obscura que vinha sendo formada, 
ainda na antiga Rússia feudal. 

O comunismo se instalou e provocou o derramamento de sangue 
humano, então, a partir de 1917, efetivamente, começando na 
Rússia feudal. Logicamente, os revolucionários foram financiados 
por capitalistas diversos de outras nações, que tinham como 
objetivo enfraquecer a Rússia e o Czar e criar um Banco Central 
controlado por Banqueiros inescrupulosos. Os leitores precisam 
sempre manter isso em mente, o fato de que capitalistas 
poderosos, no topo da roda financeira, desejam sempre 
enfraquecer nações e governos, a fim de explorarem aquelas terras 
com mais facilidade. Sem impedimentos burocráticos. Logo, 
financiam forças politicas obscuras e ações de grupos terroristas e 
tenebrosos para isso. Não existem escrúpulos quando o assunto é 
PODER e DINHEIRO, para toda essa gente que vive no topo da 
pirâmide. 

Aqui no Brasil, a luta contra o comunismo, esse que é o modelo 
dos capitalistas do topo da roda financeira, em se perpetuar com 
altos ganhos, começou nos anos 30, com a famosa Intentona 
Comunista. Resumindo a história, um capitão do Exército 
Brasileiro, homem de baixa patente e conhecimento pífio, Luiz 
Carlos Prestes, foi completamente idiotizado pela lenda de que o 
comunismo favorece aos pobres e iguala os homens na sociedade. 
Esse homem, esse capitão, provocou uma revolta, que acabou 
assassinando seus colegas de farda do Exército Brasileiro, alguns 
covardemente, ainda enquanto dormiam, iniciado em um motim, 
em novembro de 1935. 

Logicamente, foi derrotado e preso. A partir deste momento, 
criou-se uma couraça dentro das Forças Armadas (FFAA) 
brasileiras. Uma blindagem emocional, legalista e doutrinária, 
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contra essa nefasta ideologia do comunismo e socialismo. Deste 
momento em diante, O Exército de Caxias, seria inimigo mortal 
desta aberração ideológica, e marcava o início de sua luta contra 
esse poderoso inimigo, o comunismo internacional e seus 
financiadores, os Bilionários do planeta terra. 
 
Tempos se passaram e no inicio dos anos 60, no momento da 
Guerra Fria e principalmente após a bem-sucedida (para os 
comunistas apenas) Revolução Cubana, eles se levantaram 
novamente na América Latina e, obviamente, no Brasil. Esses, 
financiados pelo dinheiro 
de Cuba, Fidel, e outras nações que já eram comunistas, China, 
Albânia, etc. Logicamente também, o dinheiro de Bilionários, 
interessados no comunismo e na padronização de tudo que é 
divisor de sociedades, de tudo que gere atrito e confusão. 
 
Derrotados pela Contra-Revolução de 1964 aqui no Brasil e tendo 
seus grupos paramilitares sendo TRITURADOS pelo Exército de 
Caxias, principalmente de 1968 a 1975, os comunistas brasileiros 
foram novamente à bancarrota e às prisões. Porém, algo estava 
acontecendo na poderosa América, exatamente dentro dos 
Estados Unidos. 
 
Um novo "modelo" de Guerra, que detonou o dispositivo moral 
americano dentro dos campos de batalha do Vietnã, e provocou a 
derrota do poderoso Pentágono, ante a opinião pública americana, 
provocado pela mídia americana. 
 
 
 
Guerra de Quinta Geração 
 
Os Bilionários, donos do mundo, agora jogavam contra a 
mentalidade humana, provocando uma sucessiva onda de ataques, 
do que foi chamado pelos estrategistas militares de Guerra de 
Quinta Geração. Ataques não armados, mas verbais, morais, 
financeiros, desmoralizantes, tendo principalmente o objetivo de 
arrancar das pessoas o sentimento de patriotismo e a vontade de 
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lutar. Mudar a concepção da visão de mundo para as pessoas 
comuns. Logicamente, os donos do mundo venceram essa guerra. 
O pentágono perdeu nesse momento, dentro do Vietnã, retirando 
seus homens e abandonando a guerra, e o presidente republicano 
americano Richard Nixon foi nocauteado em meio a um escândalo. 

A partir daí, então, os democratas, políticos de cunho progressista, 
vendidos aos donos do mundo, passaram a dominar a cena. Aqui 
no Brasil, o regime militar, logicamente, não seria apoiado pela 
casta subversiva e esquerdista, que subira agora ao poder na 
América – e logo o Presidente Geisel começa a enfrentar 
problemas diversos, principalmente com um pesado ataque de 
quinta geração, vindo dos donos do mundo: o primeiro choque 
do petróleo, em finais de 1973, mas apenas nos afetando aqui em 
1974. 

Os estrategistas militares brasileiros, então, para lutar contra essa 
força descomunal que se levantava também contra nós, bolaram o 
famoso Pró-Álcool, e o Presidente Geisel passou a negociar 
comercialmente com outros países sem impedimentos ideológicos 
como o Iraque, a Angola socialista e outros. Notaram então os 
estrategistas militares, que a guerra de quinta geração estava 
vindo a afetar o regime brasileiro e poderia colocar tudo a perder. 
Sabiamente, os militares bolaram a anistia e a lenta e gradual 
abertura do regime, a fim de o Brasil sair do raio de ataques 
poderosos desses Bilionários. Seria então, necessário, um recuo 
nesse momento histórico, na luta contra o comunismo, porque os 
comunistas, agora, estavam em vantagem, e os militares não 
poderiam mais empreender essa guerra. Pelo menos não naquele 
momento. Era óbvio que a estratégia militar deveria mudar 
também. Ainda tivemos o Choque do Petróleo de 1979, que 
também nos afetou por aqui, obviamente nos causando uma 
recessão, porém impactou menos do que o ocorrido seis anos 
antes. 

Seria necessário, então, que a quinta geração, a guerra dentro 
da mente humana, viesse agora pelos militares, desta vez num 
momento mais a frente, mostrando ao povo que os comunistas são 
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criminosos, larápios, traidores, e que a tal "justiça social" é apenas 
um devaneio embutido no "dispositivo moral criminoso" dos 
donos do mundo. 
 
Após ser formalizada uma anistia no Brasil com os ex-
guerrilheiros e criminosos do socialismo voltando na condição de 
cidadãos livres e limpos, novamente, o Exército de Caxias começa 
a proceder uma lenta abertura, de forma que, em algum tempo, os 
brasileiros pudessem escolher um novo Presidente. 
 
Na América, o povo, percebendo que os democratas estavam 
afundando os valores da Nação, escolhem um ex-ator de cinema, 
republicano, como Presidente. Ronald Reagan vence as eleições de 
1980. Misteriosamente, um dos maiores ativistas contra a direita, 
dentro do solo americano, e totalmente idiotizado pela guerra de 
quinta geração, John Lennon, é assassinado por um fã, na porta 
de sua casa, poucos dias antes da posse de Reagan. 
 
A Revolução Iraniana, ocorrida em 1979, transformou o Irã, até 
então uma monarquia autocrática pró-Ocidente comandada pelo 
Xá Reza Pahlevi, em uma república islâmica e teocrática, sob o 
comando do aiatolá Khomeini. Essa revolução provocou um 
episódio no qual uma crise diplomática, entre esse novo Irã e os 
USA, resultou em 444 dias de cativeiro, (de 1979 a 1981) para 52 
funcionários da Embaixada americana no país. O episódio 
desgastou tremendamente a administração Jimmy Carter e os 
democratas, em toda a sociedade americana, resultando então na 
eleição do republicano Ronald Reagan. Os reféns foram 
formalmente libertados sob custódia dos Estados Unidos no dia 
seguinte, poucos minutos após o novo presidente americano, 
Ronald Reagan, ser empossado. 
 
Então desta vez, os republicanos (a direita) voltaram para vencer 
a Guerra Fria e derrubar a URSS. O Filme “The Day After”, ou “O 
Dia Seguinte”, de 1982, que retratava uma guerra nuclear entre 
USA e URSS, sob a direção de Nicholas Meyer, estreia nas TVs 
americanas com grande impacto e, automaticamente, eleva o grau 
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de pressão da Sociedade Americana para com o Congresso, que 
resolve então aprovar o projeto citado 
anteriormente e apelidado pelo senado americano de “Star Wars”. 
A direita americana estava a um passo de vencer a guerra fria e 
colocar os Estados Unidos da América como a potência 
Hegemônica. 

No Brasil, os criminosos do socialismo estavam voltando do 
exterior (já usando seus nomes verdadeiros) ávidos para retornar 
as suas vidas políticas. Bom deixar muito claro que, embora a 
esquerda socialista declare, não houve exílios forçados pelo 
regime. Militar algum, obrigou civil nenhum a se exilar no 
exterior. Quem foi embora, foi porque quis, e não por obrigação. 
Os anos 60 e 70 foram extremamente criativos e vencedores para 
a arte brasileira, seja na música, seja nas artes dramáticas. Os 
grandes profissionais deste meio encontraram espaço e muitos 
enriqueceram. 

Com a volta dos agentes esquerdistas do exílio, a missão dos 
militares seria, então, protelar, postergar e atrasar ao máximo o 
retorno da esquerda ao poder. 

Porém... 

Um dos homens que trabalhavam para os militares – a ponto dos 
militares construírem uma falsa esquerda, que não fosse 
entreguista e que não oferecesse riscos a soberania brasileira –, 
estava enciumado com a volta das "estrelas do comunismo" do 
exterior. 

Luiz Inácio da Silva, um falso sindicalista, pelego da indústria 
automotiva, negociava greves e voltas ao trabalho nos pátios 
automotivos do ABC paulista. Era um homem que conquistava as 
massas e, exatamente por isso, foi "cooptado" pelo General 
Golbery do Couto e Silva, na época chefe da Casa Civil do governo 
Geisel, para a missão militar de construir essa "falsa esquerda", 
longe dos perigosos Leonel Brizola, Miguel Arraes e outros que 
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complicaram a situação em 1964 e que estavam completamente 
alinhados com o comunismo internacional. 
 
Agentes esquerdistas foram se estabelecendo em redações de 
jornais, revistas, empresas de comunicação, estações de rádios, 
televisão, editoras de livros, etc. e construindo uma nova 
interpretação, uma nova realidade, para a recém-história 
brasileira. Ocuparam todos os espaços disponíveis na 
comunicação brasileira, e vinham ao ponto de estabelecer um novo 
parâmetro de realidade, para uma nova interpretação popular dos 
anos imediatamente anteriores. Na cabeça desta gente, era 
necessário que o povo, as massas, passasse a odiar os militares, 
facilitando suas estadias e roubalheiras no poder. 
 
Precisamos deixar claro que, uma vez que toda a esquerda 
brasileira havia sido derrotada pelo Regime Militar, a única 
alternativa que esse grupo tinha para chegar ao poder seria 
desconstruir o Regime dos Generais e tentar desmoralizar e 
demonizar ao máximo todos os anos anteriores de governo e 
administração. Naturalmente, era preciso recontar a história pelo 
prisma dos perdedores, algo então inusitado na história global, até 
aquele presente momento. A história é sempre contada pelos 
vencedores das guerras. Aqui, numa legitima distorção, passou a 
ter a história contada pelos, pasmem... Perdedores! 
 
Isso aconteceu porque os “donos do mundo” já tinham o 
monopólio das informações do planeta. E tinham dinheiro em 
extrema abundância. Nada os venceria naqueles dias, e os 
Militares foram obrigados a recuar. Somente o Coronel Carlos 
Alberto Brilhante Ustra, autor dos livros “Rompendo o Silêncio” e 
“A verdade Sufocada”, continuava na guerra, lutando no Campo da 
informação. A “quinta geração de guerra”. 
 
Os militares brasileiros estavam decididamente deixando aberto 
um momento de recuo estratégico. Naqueles tempos, não 
interessava mais aos militares continuar a luta. Nem poderiam, 
porque a guerra havia se transmutado e a humanidade ainda 
estava despreparada para entender os objetivos dos comunistas – 

OPERAÇÃO RETOMADA MARCELO ROSSI

10



 

ou seja, somente a pilhagem ($$$) e a vida mansa dos que chegam 
ao poder. Padrão russo bolchevique apenas: muito caviar e muita 
vodka. 
 
A decisão dos militares pelo recuo estratégico foi sabiamente um 
movimento inteligentíssimo, uma vez que, insistindo numa guerra 
na qual o inimigo estava com a vantagem estratégica de uma 
guerra midiática (como observado no caso americano contra o 
Vietnã), eles poderiam ser derrotados e tudo estaria perdido. A 
liberdade humana, no Brasil, estaria perdida para sempre caso os 
militares brasileiros fossem derrotados por aquele poder 
transnacional gigantesco – que já demonstrava a afeição e a avidez 
pelo modelo comuno-socialista. 
 
Os esquerdistas, recém-anistiados, criaram, em 1984, um 
movimento massificado de Mídia para que novas eleições fossem 
realizadas no país, ainda com o povo despreparado. Chamaram a 
campanha do movimento, de Diretas Já e todos os esquerdo 
socialistas e patrimonialistas, ansiosos por mamarem nas tetas do 
Estado brasileiro, participaram. 
Cooptaram também, desta vez, o homem dos militares, Luiz Inácio 
Lula da Silva, agora, o "Lula" adaptado ao seu nome. 
Obviamente, fracassaram! 
 
 
 
Olavismo 
 
Um pequeno aparte nesta nossa história, para esclarecer a todos, 
sobre o Olavismo. Uma distorção filosófica de nosso tempo atual, 
trata-se de uma corrente de pensamento de extrema direita, ligada 
ao atual presidente da República do Brasil, Jair Messias 
Bolsonaro. 
 
As pessoas me perguntam a intenção de fazer esses resumos 
históricos, contrariando o ponto de vista do olavismo – que 
denigre a participação dos militares na intensa e histórica luta 
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contra o comuno-socialismo, sempre observados por uma outra 
ótica. 
 
Obviamente, a fim de mostrar, provar e esclarecer o despreparo da 
análise e da profundidade da guerra contra o comunismo, que já é 
secular, vindo dos alunos de Olavo de Carvalho. 
 
Em 100 % dos casos, os alunos são extremamente despreparados, 
sem base histórica e sem a visão desta guerra que é centenária, e 
que, sendo tão longa, envolveu momentos de recuos estratégicos 
dos militares, e se passou a errada impressão de que nada se fez 
dentro das FFAA. 
 
O Olavismo, então, nesse caso, entra dentro da perspectiva 
humana e não histórica, como se as Forças Armadas trabalhassem 
em prol de uma geração de pessoas, apenas. A nossa geração. 
 
Ledo engano. Os recuos foram providenciais na História, em 
diferentes épocas e momentos, justamente para que os inimigos 
não vencessem a guerra e a humanidade não estivesse 
completamente escravizada, sendo impossível, então, o seu 
livramento. 
 
O alto preparo da Inteligência das Forças Armadas é o ponto 
central da manutenção da liberdade humana nos dias de hoje. 
 
Olavo de Carvalho sabe muito bem disso, porque é um estudioso, 
mas parece que negou essa possibilidade de aprendizado aos seus 
alunos, que ficam apenas replicando bobagens sem nexo e 
seriedade. Os alunos acreditam saber algo, quando estão 
totalmente errados sob a análise e o ponto de vista da participação 
militar nesta guerra nefasta. Os militares ocidentais são o ponto 
chave e a força de resistência da humanidade contra o domínio 
comuno-socialista a serviço das poderosas “Dinastias da Terra”. 
 
 
Estes alunos, sob a perspectiva do Olavismo, possuem apenas a 
metade da visão da Guerra. 
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A Nova República 

Obviamente, a tentativa frustrada das “Diretas Já” dividiu 
novamente a esquerda brasileira e seus canalhas, que estavam 
todos unidos naquele 1984 para a pilhagem imediata da nação. 
Com a derrota da Emenda do Deputado Dante de Oliveira, 
continuaria ainda, por mais um pleito, o Colégio Eleitoral a 
escolher os presidentes. Pela Direita, dos militares, Paulo Maluf 
venceu o Coronel Mario Andreazza nas prévias. A dupla Tancredo 
e Sarney estava do lado esquerdo da situação. Como a esquerda 
vinha desde 1979 batendo livremente na tecla e insistindo que os 
militares eram ditadores, foi fácil convencer os deputados a 
votarem na chapa de esquerda. 

Não entrarei em detalhes sobre a morte de Tancredo, porque não 
disponho de informação alguma, além do que foi fartamente 
divulgado na mídia. O fato é que o patrimonialista José de 
Ribamar, vulgo Sarney, "coronel do Maranhão", assumiu o Brasil, 
e tivemos aqueles mirabolantes planos econômicos até 1989, o 
último deles, invenção do esquerdista Luiz Carlos Bresser Pereira, 
que nos afundou na mais profunda e quase hiperinflação, beirando 
o descontrole total.

Abertura e queda do Muro de Berlim 

Na segunda metade dos anos 80, a partir do segundo mandato do 
Presidente Ronald Reagan, a famigerada Guerra Fria com a União 
Soviética vinha em seus momentos finais. O projeto de escudos 
espaciais, chamado pelos Senadores americanos de "Star Wars", 
(por causa do sucesso da trilogia de George Lucas, na época) 
liquidou com as esperanças da União Soviética – e o partido 
comunista já bolava uma saída para a derrota. 

Perestroika ou Glasnost... Abertura... A queda dos muros, um 
plano antigo de Stalin, que tinha a certeza de que um dia, o 
Comunismo deveria se abrir, a fim de garantir sua maior 

OPERAÇÃO RETOMADA MARCELO ROSSI

13



 

infiltração global nas sociedades. Enfim, era chegado o momento 
desta mudança do comunismo, de sua abertura que, durante 
algum tempo, enganou os homens com o disfarce do fim dos 
projetos e ambições comunistas. Muito pelo contrário, com o golpe 
do fim dos muros, os comunistas entrariam em todas as nações 
livres da Terra. Enganaram a todos, até os americanos, que 
desistiram de torrar seis bilhões de dólares com os "escudos". 
Afinal a URSS havia acabado, não é mesmo? Não tinhamos mais 
inimigos! 
 
No momento da Abertura Soviética, Bilionários russos 
apareceram do nada, poderosíssimos e cheios de dinheiro farto, 
chamando atenção dos Rothschilds e Rockefellers, além de outros 
dos clubinhos. Eram obviamente todos os ligados ao partido 
comunista, provando a todos, que o comunismo era realmente 
criminoso, corrupto e apodrecido. Chamaram a atenção dos 
“Donos do Mundo” então, para uma espécie de "sociedade". 
 
 
 
Sociedade? 
 
Claro, afinal ficou muito claro que para os BILIONÁRIOS da Terra 
poderem manter-se nestas condições, esse "modelo" novo, o 
Comunismo Aberto, seria o mais interessante a se IMPOR a toda 
a humanidade, a todas as nações. Obviamente, seria necessário, 
para controlar toda a humanidade, que as nações fossem divididas 
em blocos com apenas um Banco Central. 
 
Logicamente, esses donos do mundo estariam LÁ DENTRO deste, 
dando todas as cartas que lhes fizessem sempre o melhor jogo $$$. 
 
Nesse momento, lá nos idos de 1990, 1991, Bilionários, financistas, 
banqueiros e comunistas tornaram-se então, sócios, e explorariam 
conjuntamente o MUNDO NOVO que se apresentava. 
Formalizados então, estavam a elite financeira e os criminosos da 
Terra, agora para governarem esse mundo novo, para sempre. 
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Sem darem condições para a Humanidade se Livrar da dominação. 
O plano era perfeito, cooptariam toda a mídia global, todas as 
comunicações. Teriam agentes infiltrados em todas as nações da 
Terra, que trabalhariam incessantemente pelos planos desta 
gente. Dinheiro jorrava para isso. Ao mundo novo, que 
escravizaria a humanidade inteira, e que protegeria as dinastias 
para todo o sempre, os canalhas retiraram do Apocalipse de São 
João, o nome para a empreitada... 

Nova Ordem Mundial (ou New World Order – NWO) 

“Sejam bem-vindos à Nova Ordem Mundial! O mundo do 
comunismo aberto, da guerra de quinta geração, essa guerra que 
atua dentro da mente humana, da conciliação entre capitalistas 
poderosos e criminosos socialistas de todo o planeta. De todo o 
narcotráfico e do crime. Nós vamos dominar o mundo.” 

Vão nada, porque no mundo das espionagens, da sabotagem, da 
obscuridão das agências de informações sigilosas e de observação 
eterna, os militares ocidentais, a inteligência de Defesa das nações 
livres, o Estado Maior e os homens mais preparados da Terra já 
observavam tudo, e se prontificavam para o embate. 

O Conflito começaria alguns anos avante e seria num futuro 
razoalvelmente próximo. Alguns ajustes seriam ainda necessários 
para que a Humanidade livre tivesse condições de enfrentar essa 
guerra desigual. Os Militares, os Homens da Guerra, os 
profissionais do embate, sabiam muito bem disso. Haveria ainda, 
todo um ritual de preparação, até o inicio desta Guerra, que aqui, 
eu chamaria de A GUERRA DAS GUERRAS. 

Internet, a “arma” da guerra de quinta geração 

Para a comunicação com a humanidade, que seria vital para a 
vindoura guerra, o Pentágono liberava seu sistema de 
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comunicação interna, via computadores pessoais. Em 
Washington, DC, de sua sede, militares americanos falavam com 
suas bases, situadas em vários locais do planeta, sempre de modo 
ON LINE /REAL TIME, dentro de um sistema chamado de 
Intranet, ligado por computadores e monitores de vídeo. 
 
Vamos então, ligar todos os homens da Terra, em suas casas. 
Todos terão acesso às informações. Desta forma, poderiam os 
Militares virem a se comunicar com a humanidade de uma 
maneira que os meios de comunicação normais, televisão, rádios, 
jornais, revistas e agências de noticias, todos parceiros e vendidos 
a esses Bilionários, não mais estariam intermediando as 
informações relevantes. 
 
Nascia então, por um motivo nobre, a fim de manter a liberdade 
humana, vinda de dentro do Pentágono, lá nos idos de 1990, 1991, 
a “ARMA” mais poderosa de comunicação do mundo livre. 
 
Humanos, sejam bem-vindos à internet, o futuro da comunicação. 
Mais um produto da tecnologia e do avanço científico -- daqueles 
que sempre nascem em ambientes de defesa, ambientes militares 
e depois se espalham pela civilização. 
 
A novidade parecia ser bem recebida pela humanidade, que logo 
passava a apostar neste novo modelo. Ainda neste insipiente 
cenário, a tecnologia Windows, passaria a ajudar sobremaneira. 
Os antigos monitores no padrão de iluminação “fósforo verde” 
estavam sendo trocados por outros, muito mais modernos, 
coloridos, exibindo sempre o modelo Windows. O novo software 
facilitaria a comunicação e a navegação, abrindo as janelas de 
oportunidades. 
 
Desde aquela época, 1992, o Microsoft Windows passou a dominar 
o mercado de computadores pessoais (PC) do mundo, com mais 
de 90% de participação de mercado, superando o Mac OS, que 
haviam sido introduzidos em 1984. A Apple chegou a ver o 
Windows como uma invasão injusta em sua inovação no 
desenvolvimento de produtos GUI, como o Lisa e o Macintosh 
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(eventualmente resolvido na Justiça em favor da Microsoft em 
1993). Nos PCs, o Windows ainda é o sistema operacional mais 
popular. 
 
A Microsoft começou a desenvolver o Microsoft Windows em 
setembro de 1981. Os primeiros Windows, como o 1.0, 2.0, são 
compatíveis apenas com partições formatadas em sistema de 
ficheiros FAT, ou como é chamado, FAT 16. O 3.x poderia ser 
instalado em FAT 32, porém necessita ser instalado o MS-DOS 
7.10, que era incluído nos disquetes de inicialização do Windows 
95 OSR2 e Windows 98, necessitando modificar alguns arquivos 
para permitir seu funcionamento. Ao mudar do 3.1 para o 95B 
(Windows 95 OSR 2/OSR 2.1), os HD's poderiam ser formatados 
em FAT 32. Inicialmente lançado com o Windows NT, a tecnologia 
NTFS é agora o padrão de fato para esta classe. Com a 
convergência de ambos sistemas, o Windows XP passou também 
a preferir este formato 
 
 
 
O Comuno-Socialismo 
 
Um novo aparte em nossa história atual para explicar porque 
condenamos o comuno- socialismo em nossa concepção de vida. 
 
Vendido à Humanidade como a saída mais honrosa para os seres 
humanos e as nações da Terra, a ideologia nefasta comuno-
socialista, começa a ganhar corpo efetivamente dentro da 
sociedade e de algumas mentes humanas, a partir da edição do 
livro “O capital”, de Karl Marx. Essa ideologia, quando praticada 
ou quando colocada na vivência real da sociedade, não apresentou 
ganhos sociais. Foi completamente distorcida, a fim de servir 
somente a interesses mesquinhos, totalitários e assassinos. 
 
Muito pelo contrário, o EGOÍSMO dos que chegaram ao poder 
defendendo esse modelo, já se mostrava indigno, no seu próprio 
modo de adentrar nas sociedades, pois a primeira Revolução 
Comunista, de 1917, na Rússia Czarista, foi de modo violento, 
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derramando farto sangue humano, em condições diversas, e 
monstruosas. 
 
Já errava em sua entrada em cena, na humanidade, esse modelo 
cultuado pelos seres mais desprezíveis e inúteis, até então 
conhecidos pela História. 
 
Para um comunista, sua moral não conta mais nas relações 
humanas, e o que importa efetivamente é a chegada da Revolução. 
Seja por violência, ou por vias intimidatórias, os comunistas não 
tinham compaixão ao contraditório. Em suas mentes, se você não 
pensasse como eles, seu destino deveria ser a morte. Obviamente, 
na cabeça de toda essa gente TORPE e MALIGNA, quanto mais 
requintes de crueldade, melhor ainda. Não à toa, as primeiras 
revoluções comunistas do planeta, na Rússia e na China, foram 
sangrentas e dizimadoras de capital humano. Mortes e mais 
mortes, sangue e mais sangue. Apenas para que uma casta 
privilegiada de vagabundos, torpes e inúteis, prosseguisse, então, 
comprando o poder de Exércitos escusos e sem valores morais, 
formados por eles mesmos, e que mantivessem, pelo poder da 
força bruta a maior parte da humanidade. 
Estes, então, que se enclausurariam em seus trabalhos semi-
escravos, a fim de prosseguirem apenas sobrevivendo. 
Trabalhando, alimentando-se mal e como escravos de pessoas 
aliadas de partidos vermelhos e simpáticos a ideologia mais 
escroque, mais perversa, mais criminosa, já surgida na mente 
humana. 
 
Logicamente, esse “modelo” agradava aos Bilionários da Terra, 
que o viam como oportunidade para travarem a roda gigante do 
Capitalismo da Livre Iniciativa, com estes no TOPO. A partir daí, 
todos os medos e problemas destes findariam. Não haveria mais a 
oxigenação econômica nas nações vinda dos jovens, sempre com 
produtos e ideias novas. Não haveria mais a velocidade e o 
progresso nas ciências, na arte e na cultura, afinal isso poderia 
“fazer a roda girar” e não era interessante que a roda girasse, para 
estes que lá em cima estavam. Obviamente, por estes motivos 
covardes, imorais e torpes, os Bilionários financiaram o livro de 
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Karl Marx, fizeram-no popular e, a partir de então, financiariam 
também os políticos desta linha para que chegassem SIM ao poder, 
e seriam seus “sócios”. 
 
 
 
Bilionários e criminosos comuno-socialistas, uma 
parceria de sucesso. 
 
De 1991, a classe média global e a mente humana comum 
passaram a entender que o Comunismo realmente havia acabado. 
 
Absolutamente ninguém na sociedade comum estava entendendo 
que fora uma jogada dos russos, abrindo o sistema, o "modelo", a 
fim de enfiarem suas garras em todo o mundo, principalmente o 
lado ocidental. Mataram dois coelhos com um tiro... Impediram os 
americanos de vencerem efetivamente a guerra fria, e 
transmutaram o comunismo em sua total quase invisibilidade. 
 
Vamos entender novamente o comuno-socialismo. Para a 
sociedade e para a humanidade, é vendida a ideia falsa da "justiça 
social", da igualdade entre os homens, do verdadeiro paraíso na 
Terra. Mas a realidade é de um poderoso e brutal controle de toda 
a população, impedindo o acesso à economia de mercado, 
impedindo e travando a criação de novos modelos de negócios, e 
naturalmente, impedindo a tecnologia e a oxigenação da própria 
economia. Quando os muros caíram, todos vimos que a URSS 
estava atrasadíssima em tudo. Tinham os piores carros, os piores 
computadores, ogivas nucleares dos anos 60 ainda, padrão de vida 
baixíssimo e um povo altamente oprimido. 
 
Porém havia centenas de Bilionários. Essa é a realidade do 
comuno-socialismo: proteger da concorrência uma casta já 
privilegiada. Travar as novas tecnologias, as novas ideias. Impedir 
que os jovens criem novos produtos e ao mesmo tempo impedir a 
evolução da Humanidade. Os malditos Bilionários querem 
escravizar toda a raça humana. E a Nova Ordem Mundial, que 
ninguém ainda enxergava naquela época, começou com esse 
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objetivo. escravização da humanidade, em prol destas dinastias de 
poderosos. 
 
Bom, foram costurando aqui e acolá, e no meio dos anos 90, o 
primeiro bloco com apenas um banco central era criado. A União 
Europeia. Uma união econômica e política de 27 Estados-
membros independentes, atuando através de um sistema de 
instituições supranacionais independentes e de decisões 
intergovernamentais negociadas entre os Estados-membros. Os 
clubes de Bilionários já tinham seus organismos internacionais em 
todo o mundo, como o Conselho de Relações exteriores, a 
Comissão Tri lateral, e a própria ONU, mas foi em Bruxelas, na 
Bélgica, o local escolhido para o Parlamento Europeu. 
Dizem que a besta do apocalipse, o super-computador que 
controlaria a raça humana inteira, através do micro chip 
subcutâneo, também fica em Bruxelas. 
 
O fato é que os globalistas, os seres que desejavam essa 
"globalização" e o controle de todas as nações da Terra, foram 
nadando facilmente e de braçadas largas, durante alguns anos. 
Provavelmente, em suas cabeças, estava a certeza da vitória fácil e 
do coroamento exitoso de seus planos. Todos os grandes 
financistas deste planeta eram semideuses do Olimpo e um deles, 
pouco tempo depois da decisão pela New World Order, em 
setembro de 1992, um grande operador do mercado, deixou o 
Banco Central inglês de joelhos, atacando de maneira especulativa 
a Libra Esterlina, provavelmente tentando conseguir provar à 
realeza de que nada iria deter seus planos nefastos. 
 
O episódio ficou conhecido como a "Quarta Feira Negra". Eu 
mesmo, na época, em setembro de 1992, estava dentro de uma 
mesa de operações de um grande banco Internacional, ABN 
AMRO BANK, e vi, de lá, o mundo "tremer", quando ele mesmo, 
Sandor George Soros, nosso conhecido até hoje, puxou o tapete 
dos britânicos e faturou um bilhão de dólares em apenas um 
dia. 
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Absolutamente nada, naqueles anos 90, impedia o mercado 
financeiro de voar em todo o planeta. O mundo era deles e todos 
os banqueiros, os financistas, os especuladores, os profissionais da 
área, ficaram mais ricos do que já eram. 
 
Obviamente, começava pelo outro lado, o lado da defesa das 
nações, a Inteligência Militar Ocidental, a popularização das 
comunicações via PCs pela nova sensação da Humanidade. A rede 
mundial de computadores, a internet. O Pentágono e seus 
estrategistas militares, já sabiam, que a humanidade precisaria se 
comunicar, quando a guerra chegasse. Ainda que a guerra fosse 
pela quinta geração. 
 
Então, também lá nos meados dos anos 90, as BBS e as 
plataformas de internet começam a ficar populares. A humanidade 
começa, incipientemente ainda, óbvio, a se comunicar de outra 
maneira, trocando mensagens via computadores pessoais. Mas 
ainda não era a hora da guerra, pois mais alguns anos se fariam 
necessários até que tudo estivesse como planejado. Até que toda a 
Humanidade estivesse em todo o planeta Terra, On line/Real 
Time. 
 
Como todos podem perceber, a Inteligência Militar ocidental 
estava se preparando, e em absoluto silêncio, para o que seria a 
guerra das guerras na história da humanidade, e que hoje sabemos 
do que se trata. 
 
 
 
A agenda no Brasil 
 
Nesse cenário, os grupos de metacapitalistas e Bilionários seguem 
emplacando sua agenda. No Brasil, Fernando Collor de Mello já 
obedecia parte da agenda perversa – e os militares brasileiros 
já estudavam toda a assimetria deste novo modelo de Guerra. O 
general de brigada brasileiro Sérgio Augusto de Avellar Coutinho 
começa a estudar e a tentar entender todos os movimentos 
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internacionais da nova guerra. Começa a se preparar e a fazer 
palestras para os militares. 
 
Em meio tempo, Collor cai, Itamar assume e sai trocando de 
ministros constantemente. A principal movimentação de seu 
governo surge na troca de seu ministro da economia, Rubens 
Ricupero que, pego em uma antena parabólica conversando com o 
jornalista global Carlos Monforte, saiu dizendo que "O que é bom 
mostramos ao povo, o que é RUIM, escondemos embaixo do 
tapete". 
 
Com isso, Ricupero foi sumariamente chutado e em seu lugar o 
chanceler Fernando Henrique Cardoso assume a pasta da 
Economia, num movimento crucial para o que aconteceria nos 
anos seguintes. Assumiu a paternidade do Plano Real, um projeto 
capitaneado por alguns economistas famosos, que consistia na 
troca da moeda para mais uma tentativa de estabilizar o processo 
inflacionário. Cabe lembrar que o Brasil vivia um momento 
extremamente emocional com a morte do grande ídolo Ayrton 
Senna, acidentalmente , enquanto pilotava em Ímola, Itália. 
 
Entre a Morte de Ayrton e a conquista da Copa do Mundo de 1994, 
nos USA, o Plano Real foi apresentado à nação e começa a dar 
certo. Fernando Henrique Cardoso, homem alinhado com os 
Bilionários da Nova Ordem Mundial, precisava de confiança para 
seu plano. Seu plano não, mas o que tomou dos economistas, esse 
Real, ao qual assumiu a paternidade. 
 
Os Bilionários já sabiam que FHC precisava fazer seu plano dar 
certo a fim de chegar ao poder e abrir um caminho gigante à Nova 
Ordem Mundial. Com isso, longe de ataques de quinta geração 
estrangeiros, a economia Brasileira parecia se estabilizar e FHC foi 
ganhando a confiança do povo. Obviamente, com sua imagem 
sendo atrelada ao Plano Real, venceu as eleições de 1994. 
 
Com a chegada de FHC ao poder, a Nova Ordem Mundial chegava, 
literalmente, dentro do Brasil. É preciso deixar claro que, nesta 
época, com os acordos entre os Bilionários e os socialistas, as duas 
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ideologias, a socialista e a globalista foram adicionadas uma à 
outra. 
 
Surge então o "progressismo", uma fusão dos ideais socialistas 
com os ideais globalistas. O gayzismo alinhado com o marxismo. 
O Abortismo alinhado com o Gramscismo. "La revolucion" 
alinhada com a ecopreocupação e o surgimento dos Partidos 
Verdes em todo o planeta. A preocupação excessiva e doutrinadora 
com o meio ambiente e toda a proteção à natureza. Escudo 
somente, a fim de impedir o desenvolvimento dos países que 
precisavam explorar seus recursos advindos da própria natureza. 
Adivinhem qual o país mais atingido? Ahahhahahah... Vou dar 
uma dica... A Amazônia era o objetivo pretendido de conquista 
destes Bilionários globalistas. 
 
O período de Fernando Henrique Cardoso foi quando a Nova 
Ordem Mundial começou a fincar definitivamente suas garras no 
Brasil. Nadou firme e de braçadas. FHC, um verdadeiro apátrida e 
entreguista, desastradamente, em finais de 1997, dobrou as taxas 
de juros domésticas brasileiras a pedido dos Bilionários, que 
então perdiam o mercado de Hong Kong na Ásia, que era devolvida 
à ditadura chinesa. 
 
 
 
Recessão no Brasil 
 
O ministro da Economia era Pedro Malan e o presidente do Banco 
Central Brasileiro, Gustavo Franco. 
 
Aquele movimento RACHOU a economia Brasileira, que 
novamente entraria em recessão, e que não mais se recuperaria tão 
cedo. 
 
Escondendo a pressão cambial fortíssima na época, FHC 
conseguiu ainda se reeleger em 1998. Porém, logo após sua posse 
em 1999, os ataques especulativos explodem, a pressão cambial 
não aguenta e o dólar dispara no Brasil. Sobe mais de 100 % em 
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apenas três dias – o que faz com que bancos, empresas de leasing, 
escritórios de importação, etc., além de pessoas físicas, fossem à 
bancarrota. 
 
Era janeiro de 1999. Pouco tempo depois disso, FHC, obedecendo 
cegamente as instruções dos Bilionários da Nova Ordem Mundial, 
arrancava os comandantes militares das mesas de reuniões 
governamentais criando o Ministério da Defesa e colocando um 
civil, o capixaba Elcio Alvares, como então chefe das três forças 
armadas e do Estado Maior das FFAA. 
 
Em 10 de junho de 1999, o Ministério da Defesa foi criado 
oficialmente através da lei complementar n° 97 de 1999, 
substituindo os antigos Ministérios da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, que foram transformados em Comandos do 
Ministério da Defesa. 
 
Mais um motivo para os militares continuarem sua vigilância 
permanente contra o entreguismo canalha. Porém, ainda não era 
a hora da guerra chegar. 
 
Fico aqui imaginando o número de agentes infiltrados que as 
agências de informações deveriam ter dentro das reuniões 
daqueles homens, dentro dos clubes de Bilionários. 
 
Imagino quantos não perderam suas vidas a fim de repassar 
informações altamente sigilosas. Heróis que a humanidade nunca 
se lembrará, ou nunca conhecerá. 
 
 
 
A história registrada pelos militares 
 
Estamos então, ali no final dos 90s, e só um brasileiro contra-
atacava os donos do mundo, além da vigilância das Forças 
Armadas, preparando-se para a vindoura guerra. Esse brasileiro 
era o Dr. Éneas Carneiro, então deputado federal, que eu mesmo, 
tive o prazer de conhecer pessoalmente, justamente nessa época, e 
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conversamos sobre algumas coisas. Então ano de 2000, mês de 
outubro. 
 
É bom deixar claro que o General Sérgio Augusto de Avellar 
Coutinho alertava em seus livros, já nessa época, que as FFAA de 
todo o mundo livre, um dia, iriam se levantar contra os planos 
nefastos da classe globalista, os Bilionários inescrupulosos do 
planeta, que se reuniam nos seus clubes infames e dominavam 
totalmente os meios de comunicação. O General alertava em seus 
livros, que talvez não vivesse para ver esse dia, o dia do grande 
levante, o dia que o embate começaria. Ele frisava sempre a 
ambição destes globalistas pelas riquezas e pela imensidão de 
recursos naturais da nossa Amazônia. Logicamente, o general 
esperava que o embate também seria pela Guerra de Quinta 
Geração. 
 
A internet já começava a se moldar e a se tornar necessária, aos 
seres humanos. O sistema de troca de mensagens via EMAIL, o 
correio eletrônico (email, original do inglês electronic mail) já era 
uma realidade sem volta. Mas ainda nessa época, a quantidade de 
pessoas que dispunham de um PC em casa, ou Internet de banda 
razoável, era bem limitada. Usavam-se as linhas tradicionais 
telefônicas. 
 
No comando da América, Bill Clinton estava em seus dias finais e 
os candidatos a disputarem as eleições eram o Republicano George 
Walker Bush, filho do ex-presidente homônimo e, pelo lado 
Democrata, o então vice-presidente Al Gore. As eleições rumaram 
a um impasse absurdo, discussões homéricas e, após contagens e 
recontagens de votos, o Republicano George Bush, levou a melhor. 
Levou a Casa Branca. 
 
Com exceção da Flórida e do estado natal de Al Gore, o Tennessee, 
George Bush ganhou nos estados do Sul com margens confortáveis 
(incluindo o estado natal do então presidente Bill Clinton, o 
Arkansas) e também assegurou vitórias no Ohio, Indiana, na 
maioria dos estados rurais do Centro-Oeste, a maioria dos estados 
das Montanhas Rochosas e o Alaska. Gore balanceou Bush por 
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ganhar os estados do nordeste dos Estados Unidos (com a única 
exceção de New Hampshire, onde Bush ganhou por pouco), a 
maior parte dos estados rurais da região Centro-Oeste Superior, 
todos os estados da Costa do Pacífico (Washington, Oregon e 
Califórnia) e ganhou também no Havaí. À medida que a noite 
eleitoral avançava, os resultados num punhado de estados de 
pequeno e médio tamanho, incluindo no Wisconsin e Iowa, 
estavam extremamente próximos; no entanto, seria o estado da 
Flórida que deixaria claro o vencedor da eleição. Com os 
resultados finais nacionais registados na manhã seguinte, Bush 
tinha claramente ganhado um total de 246 votos eleitorais, 
enquanto Gore tinha ganhado 255 votos. Eram necessários 270 
votos para vencer. 
 
Dois estados menores - Novo México (cinco votos no Colégio 
Eleitoral) e Oregon (sete votos) – ainda estavam demasiado 
próximos para se tirarem conclusões. Foi na Flórida (25 votos 
eleitorais), no entanto, que os meios de comunicação social 
concentraram a sua atenção. Matematicamente, os 25 votos 
eleitorais da Flórida tornaram-se a chave para uma vitória eleitoral 
para qualquer candidato. Embora os estados do Novo México e 
Oregon tenham sido declarados em favor de Gore nos dias 
seguintes, a votação em todo o estado da Flórida tornou-se o 
centro das atenções, porque o vencedor daquele Estado acabaria 
por ganhar a eleição. O resultado da eleição ainda não era 
conhecido mais de um mês após a votação devido ao longo 
processo de contagem e depois de recontagem dos votos das 
eleições presidenciais da Flórida. 
 
Obviamente, aos donos do mundo, que tinham ambos os 
candidatos em seus bolsos, nada mudaria. observem atentamente 
que a Nova Ordem Mundial, também controla uma parte da 
direita... Que isso fique claro. 
 
 
A Nova Ordem Mundial prosseguia a todo vapor, enquanto o outro 
lado ainda se preparava logisticamente para o que viria enfrentar. 
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O golpe mais colossal desta gente aconteceu em Setembro de 2001. 
Precisamente no dia 11 de Setembro, quando dois aviões atingiram 
as torres do Centro Mundial do Comércio em Nova Iorque, e um 
terceiro avião atingia o coração de Defesa da América, justamente 
o Pentágono. 
 
Os ataques de 11 de Setembro de 2001 foram uma série de ataques 
suicidas contra os Estados Unidos coordenados pela organização 
fundamentalista islâmica al-Qaeda. 
 
Na manhã daquele dia, dezenove terroristas sequestraram quatro 
aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram 
intencionalmente dois dos aviões contra as Torres Gêmeas do 
complexo empresarial do Centro Mundial do Comércio, na cidade 
de Nova Iorque, matando todos a bordo e milhares das pessoas 
que trabalhavam nos edifícios. Ambos os prédios desmoronaram 
duas horas após os impactos, destruindo edifícios vizinhos e 
causando vários outros danos. O terceiro avião de passageiros 
colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, no Condado de Arlington, Virgínia, nos arredores 
de Washington, D.C. O quarto avião caiu em um campo aberto 
próximo de Shanksville, na Pensilvânia, depois de alguns de seus 
passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da 
aeronave dos sequestradores, que a tinham reencaminhado na 
direção da capital norte-americana. Não houve sobreviventes em 
qualquer um dos voos. 
 
Quase três mil pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 
227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora 
maioria das vítimas era de civis, incluindo cidadãos de mais de 70 
países. Além disso, há pelo menos um óbito secundário – uma 
pessoa foi descartada da contagem por um médico legista, pois 
teria sido morto por uma doença pulmonar devido à exposição à 
poeira do colapso do World Trade Center. 
 
Os Estados Unidos responderam aos ataques com o lançamento 
da Guerra ao Terror: o país invadiu o Afeganistão para derrubar o 
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Taliban, que abrigou os terroristas da al-Qaeda. Os Estados 
Unidos também aprovaram o USA Patriot Act. 
 
Muitos outros países também reforçaram a sua legislação 
antiterrorismo e ampliaram os poderes de aplicação da lei. 
Algumas bolsas de valores americanas ficaram fechadas no resto 
da semana seguinte ao ataque e registraram enormes prejuízos ao 
reabrir, especialmente nas indústrias aérea e de seguro. O 
desaparecimento de bilhões de dólares em escritórios destruídos 
causaram sérios danos à economia de Lower Manhattan, em Nova 
Iorque. 
 
Os danos no Pentágono foram reparados em um ano, e o Memorial 
do Pentágono foi construído ao lado do prédio. O processo de 
reconstrução foi iniciado no local do World Trade Center. Em 
2006, uma nova torre de escritórios foi concluída no local, o World 
Trade Center 7. A torre One World Trade Center, construída no 
local, é um dos arranha- céus mais altos da América do Norte, com 
541 metros de altura. Mais três edifícios estão previstos para serem 
construídos no local das antigas Torres Gêmeas, além de um 
memorial às vítimas dos ataques, que já foi concluído. 
 
Ali, era o inicio da justificativa globalista para o inicio da 
desestabilização do Oriente Médio, necessária aos planos nefastos. 
Os campos de óleo iraquianos eram demandados pelos canalhas e 
a morte de milhares de civis em sua empreitada era apenas um 
número insignificante para estes desgraçados. Lograram êxito e, 
em pouco tempo, uma justificativa FALSA de que o Iraque possuía 
armas de destruição em massa era colocada no tabuleiro a fim de 
justificar uma invasão e a apropriação dos campos de Petróleo. 
 
O Pentágono, com o Alto Comando feito de palhaço e 
completamente à disposição destas pessoas, começava, então, a 
planejar efetivamente o dia de retomada da posição. 
 
 
Estamos em 2001, e a superestrutura militar, pelo gigantismo, 
pela sua própria natureza de priorizar a disciplina e a hierarquia, 
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começa então a sua movimentação em direção ao que seria o DIA 
UM do levante. Bom deixar claro que a interpretação do que pode 
ser o “Dia Um” do levante, pode ser diferente para várias pessoas 
e eu tenho a minha, outros podem ter as deles. Ninguém saberá 
dizer ao certo quando o bloco militar ocidental decidiu, 
efetivamente, iniciar a guerra contra os Bilionários. Estamos aqui 
então já no comecinho dos anos 2000 e mais alguns anos seriam 
necessários para o revide. 
 
Está chegando a HORA. Dez, 11 anos à frente, para a História, 
absolutamente nada significam. 
 
 
 
Os “Donos do Mundo” 
 
Vamos fazer então um novo aparte e explicar quem são os “Donos 
do Mundo” e seus reais objetivos. 
 
Tudo começou, de fato, com os Illuminati, uma sociedade secreta 
da Bavária, fundada em 1776 para reunir intelectuais que se 
opunham à influência religiosa e elitista sobre a vida cotidiana. Ela 
incluía vários progressistas da época, mas, assim como ocorreu 
com a Maçonaria, eles foram sendo gradualmente transformados 
em foras-da-lei pelos conservadores e pelos críticos cristãos – e o 
grupo deixou de existir. Tudo porque o homem de entregas, o 
mensageiro de Adam Weishaupt, o fundador deste grupo, foi 
morto numa estrada na região sul da Baviera, por um raio, 
enquanto, a cavalo, rumava a suas entregas de planos secretos a 
pessoas especiais. O fato é que os planos foram descobertos pela 
policia local e a Dinastia Rothschild, que patrocinava os Illuminati 
e Adam Weishaupt, tiveram de sair correndo da região. Eles eram 
de fato, e realmente, verdadeiros foras-da-lei. 
 
A partir do final da década de 1980 e início dos anos 1990, mais 
especificamente após a queda do Muro de Berlim e do 
esfacelamento da União Soviética, o mundo passou a conhecer 
apenas uma grande potência econômica e, principalmente, 
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militar: os EUA. Analistas e cientistas políticos passaram a nomear 
a então ordem mundial vigente como sendo de força unipolar. 
 
Entretanto, tal nomeação não era consenso. Alguns analistas 
enxergavam que tal soberania pudesse não ser tão notável assim, 
até porque a ordem mundial deixava de ser medida pelo poderio 
bélico e espacial de uma nação e passava a ser medida pelo poderio 
político e econômico. 
 
Nesse contexto, nos últimos anos, o mundo assistiu às sucessivas 
crescentes da União Europeia e do Japão, apesar das crises que 
estas frentes de poder sofreram no final dos anos 2000. De outro 
lado, também vêm sendo notáveis os índices de crescimento 
econômico que colocaram a China como a segunda maior nação do 
mundo em tamanho do PIB (Produto Interno Bruto). Por esse 
motivo, muitos cientistas políticos passaram a denominar a Nova 
Ordem Mundial como sendo um mundo multipolar. 
 
O fato é que tal situação aconteceu justamente por conta da 
“abertura” do comunismo e do atraso tecnológico em que ele 
submeteu a RÚSSIA e os 14 países satélites da antiga 
URSS. Lembram dos objetivos dos “Donos do Mundo”, as elites 
dinásticas que controlam a Terra (Rothschilds, Rockefellers, 
Morgans, etc.) em se manter no topo da roda, a qualquer custo? 
Ainda que os custos sejam o atraso tecnológico das nações onde 
atuam, impedindo via a força bruta de Exércitos formados por 
governos comunistas e totalitários. 
 
Quando a URSS esfacelou-se e abriu o regime, o atraso tecnológico 
e o padrão de vida de seus povos eram extremamente evidentes 
frente ao seu maior rival, os Estados Unidos da América. 
Logicamente, então, pelo ponto de vista daqueles que desejavam 
este modelo apenas para manterem-se no topo da roda, ele foi um 
sucesso e deveria ser aplicado a todas as nações da Terra. É óbvio 
que seria difícil, demandaria tempo, dinheiro, reuniões e 
planejamentos constantes, principalmente entre os sócios do 
esquema todo, como eu já citei anteriormente, ou seja, as famílias 
dinásticas, seus gerentes controladores, políticos socialistas de 
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todas as nações, progressistas diversos, as instituições controladas 
pelas Dinastias, como o Council of Foreig Relations, ou a Tri 
lateral Comission, e até a própria ONU, que nasceu apenas, a fim 
de atender os interesses destas dinastias poderosas e não das 
nações em si. 
 
O que estas Dinastias e seus aliados jamais poderiam imaginar é 
que a partir de um determinado momento histórico, 
principalmente quando toda a Humanidade estivesse interligada 
pelos computadores, telefones celulares e aplicativos diversos, 
completamente ON LINE e REAL TIME, o curso de seus planos 
estaria definitivamente fadados ao fracasso. Éramos como 
carneirinhos, indo na direção ao abate, aos matadouros, 
completamente focados apenas em nossos problemas e 
frustrações pessoais, enquanto essa gente pútrida e arrogante 
planejava o que fazer com as nossas próprias vidas. A Inteligência 
Militar Ocidental salvou a humanidade livre de tal absurdo 
mesquinho. Salvou o homem de, efetivamente, tornar-se 
novamente escravo de outros homens – e isso, sem a humanidade 
o saber. 
 
Então, lá em 2001, Fernando Henrique Cardoso desmoraliza-se 
completamente. O motivo principal? O Brasil vinha de dois verões 
SECOS, quando a falta de chuvas colocou a matriz energética do 
país completamente de joelhos. A energia das Usinas Hidrelétricas 
estava escassa. Os governos patrimonialistas anteriores e a social 
democracia tucana de FHC, não investiram um mísero centavo 
sequer em estrutura do país. 
 
Toda ela havia sido construída no regime militar. Os brasileiros, 
então, contra sua própria natureza, foram forçados à economia de 
energia de uma ordem de 25% a 30%, o que afundou o país 
novamente em profunda recessão, abrindo espaço para mais um 
aproveitador politico. Lula da Silva e seu grupo de doentes mentais 
socialistas e criminosos. A crise hídrica profunda ficou conhecida 
nacionalmente como "crise do apagão" 
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Durante todo o ano de 2002, Fernando Henrique Cardoso, um 
político de estirpe perigosa, completamente devotado aos 
Bilionários e a Nova Ordem Mundial e agente globalista apátrida, 
além de estragar um Golpe de Estado das Forças Armadas 
Venezuelanas contra Hugo Chaves, seguiu apoiando veladamente 
o ladrão Lula da Silva na sua campanha presidencial . A pressão 
cambial no Brasil era monstruosa, exatamente porque Lula da 
Silva ainda não fazia o jogo dos donos do mundo. Por pouco 
tempo, porque FHC levou Lula da Silva à Davos, na Suíça, a meca 
dos globalistas, para conhecer George Soros e tranquilizar os 
Bilionários. 
 
Lula, "malaco velho" e experiente “rato” político, entendeu o que 
deveria ser feito. Notadamente, Henrique Meirelles, Homem de 
Soros, esteve à frente do Banco Central Brasileiro, durante toda a 
estadia de Lula da Silva no Planalto. Os donos do mundo 
continuavam donos das finanças brasileiras, pouco se importando 
com a qualidade de vida dos Brasileiros. Lula da Silva, 
basicamente, impulsionou o crescimento do Brasil na base da 
tomada de crédito das pessoas físicas e do consumo das mesmas. 
Juros altíssimos para nós pagarmos mesmo e danem-se os 
brasileiros. 
 
Com a crise do Lehman Brothers no final de 2008, Lula da Silva 
acabou se beneficiando da migração de capitais do hemisfério 
Norte, para o mercado brasileiro. Dava a impressão de que nossa 
economia bombava. Tratavam-nos como a "bola da vez", mas se 
você, naquela época , costumasse ler a Gazeta Mercantil, jornal 
financeiro de edição diária, perceberia que algo estranho 
acontecia, porque juntamente com a euforia das pessoas aqui, 
crescia assustadoramente também a dívida interna do país. Cada 
vez mais nossa dívida aumentava, frente ao PIB da Nação. 
 
A sorte daqueles anos de 2008 a 2009 foi a migração em massa 
dos capitais para cá. Porém, em algum momento, com o fim da 
crise, eles voltariam. 
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Barack Obama havia vencido as eleições americanas pouco antes 
e prometia acabar com a crise. O seu "yes, we can", seduzia os 
americanos para o buraco . Os donos do mundo aceleravam a 
agenda e seu próximo golpe, no Oriente Médio, estava próximo. A 
primavera árabe, provocada e fomentada por Barack Obama a fim 
de provocar uma migração em massa de islâmicos para o 
continente Europeu. A Europa Católica deveria CAIR, para o 
avanço dos planos da Nova Ordem Mundial. O ideal para estes 
seria a Europa completamente islamizada no longo prazo. Um 
homem islâmico gera seis vezes mais filhos do que um homem 
Cristão ocidental. Em 30 anos, a Europa estaria completamente 
islamizada. Surge então o conflito na Síria, após a queda de vários 
governos de Linha dura do Oriente médio, que poderiam oferecer 
resistência aos globalistas. O conflito Sírio provocou, até o 
momento, mais de meio milhão de mortes e gigantesca migração 
de muçulmanos para a Europa. 
 
A Primavera árabe, como ficou conhecida mundialmente, foi uma 
onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram 
no Oriente Médio e no Norte da África a partir de 18 de dezembro 
de 2010. Houve revoluções na Tunísia e no Egito, uma guerra civil 
na Líbia e na Síria; também ocorreram grandes protestos na 
Argélia, Bahrein, Djibuti, Iraque, Jordânia, Omã e Iémen e 
protestos menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, 
Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental. 
 
Os protestos compartilharam técnicas de resistência civil em 
campanhas sustentadas envolvendo greves, manifestações, 
passeatas e comícios, bem como o uso das mídias sociais, como 
Facebook, Twitter e YouTube, para organizar, comunicar e 
sensibilizar a população e a comunidade internacional em face de 
tentativas de repressão e censura na internet por partes dos 
Estados. 
 
As redes sociais desempenharam um papel considerável nos 
recentes movimentos contra a ditadura nos países árabes. A 
propagação do movimento conhecido como Primavera Árabe, que 
começou em 2010 na Tunísia, para todo o Norte da África e 
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Oriente Médio não teria sido a mesma sem os recursos 
proporcionados pela internet. Foi na Internet que os setores mais 
inconformados da sociedade encontraram o instrumento ideal 
para exercer o ciberativismo, de onde eles puderam canalizar as 
críticas contra os abusos do poder das autoridades, agendar e 
realizar ações de protesto. 
 
Em dezembro de 2010 um jovem tunisiano, Mohamed Bouazizi, 
ateou fogo ao próprio corpo como forma de manifestação contra 
as condições de vida no país onde morava. Ele não sabia, mas o ato 
desesperado, que o levaria à morte, acabaria culminando no que, 
mais tarde, viria a ser chamado de Primavera Árabe. Protestos se 
espalharam pela Tunísia, levando o presidente Zine el-Abdine Ben 
Ali a fugir para a Arábia Saudita apenas dez dias depois. Ben Ali 
estava no poder desde novembro de 1987. 
 
A internet, naquele fim da década de 2000 e inicio da década 
seguinte, já estava potencialmente elevada. Milhões e milhões de 
pessoas já estavam ligadas em seus PCs e suas bandas largas, 
conversando diariamente dentro das chamadas redes sociais, 
plataformas digitais de relacionamento e reuniões de pautas em 
comum. O homem estava já em comunicação total pelas redes. A 
rede de comunicação tradicional, TVs, rádios, mídia impressa, 
toda ela, pertencendo aos donos do mundo, estava a pouco tempo 
de se tornar obsoleta. 
 
 
 
Chegou a HORA! 
 
Os quatro cavaleiros do Apocalipse já soavam suas trombetas. Os 
Exércitos de Cristo, as Forças Armadas dos países livres, 
democráticos e soberanos do Ocidente, já estavam preparados em 
“pé de igualdade” para o conflito. 
 
A rede de comunicações dos Militares com o mundo livre, a 
Internet, estava pronta e operando a todo vapor. Foram décadas, 
quando os militares precisaram estar em RECUO, por conta do 
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monopólio das comunicações da Terra pertencer ao inimigo. 
Agora não mais. 
 
Era esse o grande conflito que livraria a humanidade da total 
escravização e de sua desgraça e que São João enxergou em seu 
sonho, e transcreveu em linguagem figurada e velada, no famoso 
livro Bíblico das Revelações. 
 
De um lado, as forças egoístas, malignas, corruptas, dos 
Bilionários da Terra e seus controlados, o sistema financeiro 
global, Esquerdistas, comuno-socialistas, eco protetores, 
patrimonialistas, islâmicos, criminosos diversos e toda espécie de 
pessoas de mau caráter. 
 
Do outro lado, as forças cristãs e judaicas, os Exércitos Militares 
do mundo livre (todos cristãos) e a Inteligência Militar Ocidental 
toda unificada em um só bloco, além dos homens justos e de boa 
vontade. Renascia a Direita Política. 
 
 
 
Apocalipse 
 
“E havia diante do trono, como mar de vidro, semelhante ao 
cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, quatro animais 
cheios de olhos, por diante e por detrás. 
 
 
E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal 
semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como 
de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. 
 
E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas, e ao 
redor, e por dentro, estavam cheios de olhos; e não descansam 
nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo, é o Senhor 
Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é, e que há de vir.“ 
Apocalipse 4:6-8 
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2012 – Início da Guerra das guerras 
 
Estamos no começo da segunda década do século, com a 
Humanidade já completamente em comunicação total. O advento 
dos smartphones possibilita a troca de mensagens e vídeos de 
eventos em REAL TIME. Alguém pode estar em Damasco, na Síria, 
transmitindo instantaneamente um vídeo da guerra, ao vivo para 
as redes e, em segundos, todo o planeta estar assistindo. Fator 
primordial para a comunicação ao homem livre. 
 
Os planos nefastos dos globalistas seguem avante em velocidade 
infame, o microchip subcutâneo (a marca da Besta, essa que, 
segundo a minha interpretação do Apocalipse, são as Dinastias) 
era para colocar um código de barras em cada ser humano, que 
pudesse ser localizado ON LINE/REAL TIME. 
 
O código de barras padrão UPC, o primeiro e mais comum visível 
em revistas, e indo até latas de sardinha tem três 'barras guia' mais 
longas, uma de cada lado e uma no meio. Estas guias estão 
dispostas seis a seis e podem significar nada menos que 6, 6 e 6, 
ou seja, todo código de barras teria o 'número da besta', o 666 já 
em seu modo visual (parágrafo para os curiosos). O grande 
computador, chamado de “A BESTA”, que controlaria os seres 
humanos e suas exatas localizações, existe e se encontra em 
Bruxelas, na Bélgica. 
 
O Pentágono, então, inicia a guerra, e uma rede gigantesca de 
processamento de informações confidenciais começa a mapear 
dados e distribui-los. O primeiro passo, e o mais importante, seria 
derrubar a possibilidade de um ataque dos Rothschilds, a dinastia 
Judaico Alemã Inglesa, que lidera o Bloco Globalista da Terra. 
 
Segundo os documentos vazados pelo ex-consultor Edward 
Snowden, eles têm acesso a e- mails, serviços de bate-papo, vídeos, 
fotos, downloads, senhas e dados armazenados dos usuários de 
nove empresas da internet: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, 
PalTalk, 
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YouTube, Skype, AOL e Apple. A operação tem aval do Congresso 
dos EUA, da corte secreta de Vigilância e Inteligência e é da 
própria Casa Branca. 
 
Os Rothschilds, pelo seu poderio financeiro, maior do que muitas 
nações, poderiam levar uma guerra a um inimigo, apenas pela 
manutenção de seus interesses financeiros. Logo, seria primordial 
que a rede de processamento de informações militares, as 
agências, encontrassem algo que fustigasse um inimigo potencial 
da américa, que tivesse possibilidade de atender a demanda 
Rothschild de ataque ou guerra comum e o jogasse contra a 
própria Nova Ordem Mundial. Trocando em miúdos, jogar os 
membros da Nova Ordem Mundial, uns contra os outros, a fim de 
evitarem que os mesmos promovessem uma guerra contra a 
América. 
 
Obviamente, a Rússia ou a China. Porém, Vladimir Putin estava 
dentro de todo o Esquema Globalista montado para a Nova Ordem 
Mundial. Muito provavelmente, esperava ser um homem forte no 
novo mundo. O fato é que a rede de processamento de informações 
americanas descobriu que Putin, paralelo aos acordos, estava 
traindo os Bilionários. 
Construía abrigos nucleares nos Montes Urais. Aquelas 
informações, muito sigilosas, chegaram ao conhecimento dos 
Bilionários, que já entraram em pânico e "racharam". O episódio 
das espionagens explodiu na mídia mundial e um de seus 
protagonistas precisou desertar e fugir do território americano. A 
extensão das informações era tamanha, que Edward Snowden, um 
Analista Chefe da NSA, dava entrevistas dizendo que tinha 
condições, por exemplo, de jogar um país como o Brasil, num 
imenso e gigantesco black out energético, somente com a invasão 
em nossos sistemas de controle. 
 
Imediatamente, Putin grita aos quatro ventos do planeta, 
amaldiçoando todas as ideologias progressistas. 
 
Abriu escandalosamente que o Aquecimento Global era falso, 
maldisse a “Carta da Terra” e passou a tratar todos os temas 
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envolvendo o homossexualismo e a ideologia de gênero, todos os 
temas caros à Nova Ordem Mundial, como crimes, dentro de sua 
Rússia. 
 
Logicamente, os Bilionários, promoveram um ataque financeiro 
de quinta geração contra a Rússia, mergulhando sua economia em 
recessão. Putin, na ocasião, veio a público, pedir que os russos que 
tivessem recursos fora do país repatriassem os mesmos. 
 
A partir deste Momento, Vladimir Putin, rompia com a New 
World Order. Porém, carregava o medo intenso de que os 
Bilionários promovessem uma guerra comum contra a sua própria 
Rússia, usando o governo de Obama e o próprio Pentágono. Nem 
de longe, imaginou, naquele primeiro instante, que a América já 
estava em contra revolução. 
 
Passou a exibir e a desfilar intensamente armas nucleares 
poderosíssimas na Praça Vermelha e a vociferar contra a Nova 
Ordem Mundial. Traz o ortodoxismo católico novamente para a 
Rússia e se prepara para uma eventual guerra. 
 
O Pentágono, agora, tinha o caminho aberto, e começa a preparar 
a libertação dos Estados Unidos da América das garras inimigas 
da Nova Ordem Mundial. 
 
Porém, novamente, algo inusitado aconteceu. Algo que fazia 600 
anos que a humanidade não via. O PAPA Bento XVI renuncia ao 
Trono de Pedro. Como dito, havia 600 anos, desde o Papa 
Gregório, na idade média, que um Papa não renunciava. Um 
mistério. 
 
No Brasil, o General de Brigada Marco Antonio Felício da Silva 
apresentava sua palestra nos círculos Militares, chamada "O PT 
está próximo de efetuar um golpe de Estado no Brasil". Aqui, já 
estamos em 2013, logo após a crise do Julgamento do mensalão, e 
desafortunadamente, o General Sergio Augusto de Avellar 
Coutinho, havia falecido em 27 de Dezembro de 2011. 
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A Nova Ordem Mundial, agora, sabe que tem inimigos poderosos 
e procura acelerar seus planos nefastos e a formação de outro 
bloco, desta vez nas Américas, a patria grande socialista, com o 
auxilio e o financiamento ao grupo Foro DE São Paulo. 
 
Gostaria de novamente, fazer uma associação com os textos do 
APOCALIPSE de São João. Em seus escritos, capitulo 12, versículo 
12 e a partir da 12ª palavra, do texto em inglês, 
(12.12.12) a nossa tradução seria: “Woe (1) to (2) You (3), oh (4) 
Earth (5) and (6) Sea (7), For (8) The (9) Devil (10 ) sends (11) The 
(12) Beast with Wrath, Because he Knows, the Time is Short“. 
Reparem que a partir da12ª palavra ou preposição temos: “Beast 
with Wrath, Because he knows the time is Short“. 
 
“O DIABO está em desespero, porque sabe que seu tempo é curto”. 
 
Logicamente, chego à conclusão de que, de posse das informações 
que começariam o ataque de quinta geração, jogando 
Vladimir Putin contra a própria Nova Ordem Mundial, o 
Pentágono iniciou a guerra numa quarta feira, 12 de Dezembro de 
2012 ou 12.12.12. A própria Humanidade vivia uma aura 
especificamente misteriosa com essa data e, com certeza, foi 
exatamente aí, nesse dia, o start da guerra que libertaria a 
humanidade. O levante dos Exércitos de Jesus Cristo. O dia do 
vazamento das informações altamente comprometedoras e que 
mudariam o curso da história. A partir deste dia, a besta, ou as 
dinastias, souberam efetivamente, que seus planos naufragariam. 
 
Os militares, agora, de posse de uma poderosa ferramenta para 
instruir e se comunicar com a humanidade, que são as redes 
sociais e o advento dos vídeos em real time, construíram uma 
importante barreira ao surgimento de políticos corruptos usados 
pelos globalistas em seu projeto de poder totalitário. A 
humanidade está totalmente interligada. Cada homem na Terra, 
guardadas as devidas proporções econômicas e sociais, é uma 
fonte ativa e passiva de comunicação global. 
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Daqui para a frente, na História da Humanidade, o 
compartilhamento de informações e a completa interligação entre 
os povos da Terra é a esperança de evitar que os Homens caiam 
novamente na desgraça do totalitarismo comuno-socialista, que 
vem sendo imposto pelos Bilionários da Terra através da Nova 
Ordem Mundial. 
 
 
 
O gramcismo, a via de dominação pacífica 
 
Explicando o modo de atuação dos agentes globalistas na 
humanidade, nos anos anteriores ao início da guerra. 
 
Gramscismo é uma ideologia baseada nas teorias do político 
Antonio Gramsci, líder e cofundador do PCI (Partido Comunista 
da Itália). A ideologia de Gramsci não foi difundida apenas na 
Itália e, de fato, com o passar do tempo, através da tradução de 
suas obras, espalhou-se pelo resto da Europa e América Latina, 
além dos países de língua germânica. 
 
Gramsci acreditava que a dominação deveria vir de dentro para 
fora. Uma vez chegado ao poder, através da própria democracia, 
os agentes do comuno-socialismo seguiriam pervertendo e 
aparelhando todas as instituições de Estado, colocando seus 
homens e mulheres em posições chaves de comando 
protagonizando, desta forma, a revolução socialista pela via 
pacífica. Mudariam então, partindo desta premissa, toda a forma 
de pensar da sociedade, tornando os crimes do socialismo como 
valores naturais e normais, e que as antigas tradições cristãs e 
judaicas eram apenas coisas “antigas” e obsoletas, que deveriam 
ser expurgadas da sociedade. 
 
Trocando em miúdos e fazendo uso do português claro, GRAMSCI 
queria inverter valores trocando o certo pelo errado. O bom pelo 
ruim, o certo correto, pelo duvidoso incorreto. 
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Se uma criança ao nascer passar a ser ensinada com estes novos 
valores, na sua juventude ela se rebelará contra tudo que for 
contrário ao que lhe foi passado à mente nos seus primórdios 
educacionais. Exatamente por isso, o desespero da Esquerda 
Socialista em dominar a Educação e se fazer hegemônica em 
pensamento. Estão estragando a mente dos nossos jovens nas 
escolas e universidades. Criando zumbis nefastos, que os 
aplaudirão no futuro, carregando para sempre dentro de si versões 
falsificadas da História da Humanidade. Nosso esforço em 
recuperar esses jovens, deve ser colossal. 
 
Essa forma de dominação é uma verdadeira covardia contra a 
nossa sociedade. 
 
A obra de Gramsci mais famosa são os “Cadernos do Cárcere”. 
 
Exatamente para proporcionar a situação inversa a essa poderosa 
arma de dominação criminosa, que é o ensino da perversão e da 
contrariedade humana, o General de Brigada Sergio Augusto de 
Avellar Coutinho escreveu a obra que visava alertar a sociedade 
brasileira, para este tipo de dominação, chamada “Cadernos da 
Liberdade”, sendo exatamente o contrário à pregação de Gramsci, 
até no nome. Os de Gramsci eram os cadernos de um criminoso, 
ocupando seu tempo ocioso na cadeia a escrever maus feitos. Os 
do General, o de um Homem servil ao povo brasileiro, patriota, 
cristão e de excelente índole. Livre e orientando seu povo contra 
as armadilhas da Esquerda Criminosa Socialista, aliada dos 
Bilionários da Terra, na sua missão de perversão dos valores 
morais, cristãos e dignos da sociedade. 
 
 
 
O Brasil como alvo da Nova Ordem Mundial 
 
O Brasil, hoje, está no caminho de uma disputa geopolítica global, 
com forte viés econômico e profundo impacto cultural. Trata-se do 
embate entre globalistas e soberanistas. Patriotas e 
internacionalistas. Conservadores e progressistas. 
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Esse embate sucede em escala, guardadas as devidas proporções, 
a antiga guerra fria, entre o socialismo e capitalismo, e ganha 
contornos complexos na medida em que o modelo dominante 
dessa nova polarização entre globalistas e soberanistas, é marcado 
pelo fenômeno econômico/financeiro e cultural da globalização. 
A queda do muro de Berlin modificou a bipolaridade geopolítica 
da guerra fria, introduzindo uma única potência global. 
Uma Nova Ordem Mundial, com diversos polos de poder, sob 
liderança militar dos Estados Unidos, porém firmemente 
conduzida por cartéis financeiros criminosos e dissimulados 
economicamente por blocos econômicos, com apenas um Banco 
Central em cada bloco, aonde estes cartéis, dominando estes 
Bancos Centrais, se farão sempre dentro do melhor jogo 
financeiro. O verdadeiro poder, a emissão e a retenção da moeda 
das nações. A possibilidade infinita de manipulação, estimulando 
ao seu bel prazer os ciclos de crescimentos e recessões destas 
nações. O paraíso dos financistas. 
 
Os cartéis então, apenas migraram do setor produtivo para o 
financeiro. Se reorganizaram ideologicamente, criando as 
ideologias comuns aos parceiros, o progressismo. 
Dissimuladamente, por meio da Nova Ordem Mundial, 
promoveram o mais cruel episódio de concentração econômica, 
monopolização, exclusão social, degradação total dos costumes, da 
sociedade judaico-cristã, e dos padrões morais na sociedade 
ocidental. 
 
O movimento globalista, que sustenta a Nova Ordem Mundial, é 
tóxico para a globalização. Assumiu o establishment. Dominou a 
mídia mainstream completamente e agora não hesita em cooptar 
as corporações de mídia digital, visando não repetir o erro de 
manter uma imprensa livre para denunciar os cartéis, como 
ocorreu no passado. 
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Os agentes do esquerdo-globalismo atuando 
 
A esquerda socialista age fortemente no Brasil, como já sabemos, 
desde meados da década de 20 do século passado. Porém, de todo 
seu pessoal, desde os mais influenciadores e os mais influenciados, 
chegamos à conclusão de que muitos deles trabalham apenas para 
a ideologia socialista, sem ter a mais plena noção, de que fazem 
parte de jogos de interesses muito maiores, e vindos justamente de 
quem eles mais odeiam, os poderosos metacapitalistas da Terra. 
 
É fato notório e fartamente difundido entre estudiosos a estreita 
colaboração e a sociedade comum, o casamento ideológico bizarro, 
entre os socialistas e os Bilionários metacapitalistas. 
 
O objetivo comum é a opressão sempre em cima da classe média 
de uma determinada nação. Vejamos os motivos pelos quais o alvo 
passa a ser a classe média, sempre. 
 
Numa sociedade capitalista plena como a americana, realmente 
livre e sem amarrações burocráticas e imposições estatais como os 
sociais democratas adoram fazer, que é o emperramento, o 
empecilho das regras do jogo via/excesso de regulamentações e 
excesso de burocracia (exemplo típico do Brasil), consideramos 
como a classe média aquelas pessoas e famílias que têm as suas 
necessidades fundamentais já atendidas como saúde básica, 
moradia, alimentação e vestuário, trabalho e férias regulares, 
educação para os filhos e consumo regular de produtos e 
tecnologia, etc. 
 
É a dedicação, estudos e muita ambição, vindo desta classe sem 
preocupações básicas de sobrevivência, como as já citadas acima, 
que irá oxigenar a economia de uma nação com produtos novos, 
ideias novas, coisas inovadoras, a ponto de fazer girar a roda 
gigante do capitalismo, levando alguns produtos e serviços a 
obsolescência e trazendo outros, junto a ideias mais modernas, 
que substituem os antigos. Exemplos disto temos aos montes, 
como os antigos discos de vinil, que foram substituídos pelos CDs 
e, logo depois, pelos streamings e downloads. 
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Outro exemplo clássico foi a plataforma Windows, que catapultou 
seu criador, o americano Bill Gates, dono da Microsoft 
Corporation, aos clubes de Bilionários do planeta. A todo instante, 
no mundo moderno, ideias e produtos se tornam obsoletos, sendo 
substituídos por coisas mais “novas” e frescas. Essa é uma atitude 
típica da classe média. Criar, produzir, fabricar, pensar, ter ideias 
e as colocar em prática. É a ambição que move essas pessoas. 
Todos querem ficar ricos e desfrutar dos prazeres da vida. 
 
Isso incomoda barbaramente os Donos do Mundo, que temem 
serem alçados abaixo e ficarem obsoletos quando a roda do 
capitalismo girar. Imaginem famílias dinásticas seculares sendo 
substituídas por jovens envolvidos em tecnologia moderna. Na 
cabeça dessa gente é preciso impedir essa audácia, esse 
atrevimento. 
 
Justamente por isso, fazem parceria e se tornam sócios de pessoas 
mal sucedidas, invejosas, perdedoras e negativas, que acabam se 
envolvendo com a ideologia socialista e suas nefastas regras de 
comportamento. 
 
Junto aos Bilionários e atuando como agentes políticos, estes 
outrora perdedores, agora se firmam como agentes políticos e 
enriquecem, ganham status e fama, só que nada produzem para 
girar a roda – e não incomodam, porque nada criam e nada fazem. 
Vão apenas ajudando os intelectuais orgânicos do socialismo, a 
moldar erradamente a mente das pessoas, fazendo aquele jogo 
canalha de culpar os ricos, justamente aqueles de quem são sócios. 
Só que no jogo dos socialistas inescrupulosos, atiram os mais 
simples, os mais humildes, que ainda não tiveram a oportunidade 
de destaque econômico financeiro, contra a classe média, contra 
os pequenos comerciantes e empresários, a quem chamam de 
“burgueses”. Porém, nada falam sobre os Bilionários poderosos, 
afinal estes são seus financiadores. Mil vezes canalhas malditos. 
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São estes mesmos, os canalhas, os homens que vão tocar avante 
então, os interesses destes Bilionários, destas organizações de 
globalistas, sempre com o foco nas ideias destruidoras da família, 
criando problemas e desestabilizando a unidade célula mater da 
sociedade, criando obstáculos a mente das pessoas criativas, 
oriundas da classe média. 
 
“Eu odeio a classe média, porque ela é fascista”! 
Marilena Chauí, filósofa e pensadora da Esquerda Criminosa 
Socialista. 
 
Segundo a ideologia socialista e seus pensadores nefastos, como 
essa senhora de mente obsoleta, ter ambições e vontade de vencer 
nesta vida e não sermos impedidos por um excesso de burocracia 
estatal é ser “fascista”. 
 
Devemos, segundo sua mente doentia e de seus comparsas de 
crime, sermos submetidos a uma ferrenha ditadura política, 
controlada apenas pelo partido comunista, e que tem como 
“sócios”, os Bilionários da Terra, que simplesmente não querem 
mais concorrência e nem serem incomodados. Cansa muito ter de 
pensar diariamente para manter a posição no topo da roda. Melhor 
investir contra a concorrência. Derrubar e destruir aqueles que, 
porventura possam ser concorrentes destes inescrupulosos. 
 
 
 
A estratégia única 
 
Então já estamos no começo da segunda década deste novo século 
e o Pentágono inicia a guerra contra a New World Order, vazando 
uma série de documentos, obtidos através do trabalho de suas 
agências de informações. O objetivo principal seria minimizar a 
possibilidade de um iminente contra-ataque dos Rothschilds, 
usando a Potência Nuclear Russa, afinal, até aquele momento, a 
Rússia de Putin era player da própria Nova Ordem Mundial. 

OPERAÇÃO RETOMADA MARCELO ROSSI

45



 

Com o Rompimento de Putin, os americanos já poderiam startar 
sua contra-revolução dentro da América. Não havia mais um risco 
de guerra tradicional, no curtissímo prazo. Então, sentam-se nas 
reuniões os Generais e estrategistas/analistas militares e chegam 
à conclusão de que a melhor maneira de libertar a América seria 
pela estratégia Fabianista de médio a longo prazo, retomando os 
espaços conquistados pela Nova Ordem Mundial desde a Queda 
do Muro de Berlim, em 1991, e do fim da URSS. Pelas eleições e a 
Democracia, a guerra das guerras estava, nesse primeiro 
momento, trancada no modo de quinta geração, sem o risco 
iminente de descambar para uma guerra nuclear. 
 
É preciso deixar claro que o Fabianismo, aqui, não se trata de 
esquerdismo, e sim de uma estratégia de guerra de longo prazo, 
retomada planejada de prazo largo, a fim de minimizar que a 
guerra descambasse para as vias de fato, afinal de contas, uma 
gigantesca parte da humanidade ou estava imbecilizada pela 
ideologia progressista da NOM, ou então trabalhava para a 
própria. Fabianismo é conhecido no Brasil por ser uma espécie de 
socialismo lento e gradual, mas devemos deixar claro que estes 
sociais democratas é que se utilizavam da estratégia Fabianista, 
estratégia de longo prazo. 
 
Dentro da América são 160 milhões de armas de fogo em posse de 
civis, logo, uma Intervenção militar clássica, cercando palácios e 
prédios governamentais, além de rigorosa Lei Marcial aplicada, 
poderia ser um banho de sangue. Então os militares ocidentais 
optam pela estratégia única, não mais discutível pelas partes 
envolvidas, de retomada pela via eleitoral, pelo campo da 
informação farta distribuída pelas redes sociais e toda a internet. 
Os militares e a Inteligência Militar Ocidental retomariam o 
OCIDENTE, utilizando-se da mesma estratégia da Nova Ordem 
Mundial. Preparariam prepostos e grupos políticos para chegarem 
ao poder e, paulatinamente, seguiriam esvaziando a agenda global 
NOM. 
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Faltava então, naquele final de 2013 e início de 2014, encontrar o 
Homem correto para a Casa Branca. O Homem que iria libertar os 
Americanos do domínio globalista. Barack Obama, funcionário 
vergonhoso da New World Order, teria mais dois anos de governo, 
apenas. Os Estados Unidos da América vão mudar muito nos 
próximos anos. 
 
Dentro do Vaticano, após a Misteriosa renúncia de Bento XVI, o 
conclave elege um Papa Progressista, o argentino Jorge Mario 
Bergóglio, que adota o pseudônimo de FRANCISCO. Exatamente 
para a linha Jesuíta, a linha que controla a Maçonaria Franco-
Escocesa e flerta com a "Justiça Social". 
 
Estava claríssimo então, que os Bilionários globalistas, temendo 
um confisco dos aportes de seus recursos (financeiros) em bancos 
pelo mundo, pelas FORÇAS MILITARES LEGALISTAS que se 
erguiam em contra-revolução, estavam trocando o Papa a fim de 
lavarem e mobilizarem seus recursos escusos num banco seguro, 
controlado por um aliado, o Papa progressista Francisco. O Banco 
do Vaticano. 
 
No Brasil, Dilma Rousseff recebia instruções para acelerar a 
agenda. Promove então a “Comissão da Verdade”, uma espécie de 
julgamento porco e imundo promovido apenas por um lado da 
história, onde o establishment esquerdista brasileiro queria 
desmoralizar os militares, evitando o levante. 
 
A comissão da verdade falhou miseravelmente, abrindo espaço 
para o gigantesco levante militar brasileiro que aconteceria dentro 
dos próximos meses – e que ficará conhecido como a operação 
policial mais importante da história da humanidade. 
 
A Comissão da Verdade ouviu vítimas e testemunhas, bem como 
convocou agentes da chamada “repressão” para prestar 
depoimentos. Promoveu mais de 100 eventos na forma de 
audiências públicas e sessões de apresentação dos relatórios 
preliminares de pesquisa, sempre voltados e privilegiar os crimes 
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da esquerda, muitos em parceria com comissões da verdade 
estaduais e organizações da sociedade civil. 
 
Realizou diligências em unidades militares acompanhada de ex-
presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos. Detalhe, a 
Comissão não revelava que os tais “desaparecidos” eram 
guerrilheiros comunistas que queimavam seus documentos e 
depois, quando mortos em combate com os militares, acabavam 
sendo sepultados como indigentes. 
 
Constituiu-se um núcleo pericial para elucidar as circunstâncias 
das, segundo a esquerda e seus agentes, graves violações de 
direitos humanos, o qual elaborou laudos periciais, relatórios de 
diligências técnicas e produziu relatórios relativos a unidades 
militares. 
 
Colaborou com as instâncias do poder público para a apuração de 
violação de direitos humanos, além de ter enviado aos órgãos 
públicos competentes dados que pudessem auxiliar na 
identificação de restos mortais de desaparecidos. Também 
identificou os locais, estruturas, instituições e circunstâncias 
relacionadas à prática de violações de direitos humanos, além de 
ter identificado ramificações na sociedade e nos aparelhos estatais. 
 
Segundo os esquerdistas, então, eles eram os heróis supremos e os 
militares, os vilões negros. 
 
Suprema era a inversão de valores. Ainda nos dias de hoje, 
milhares de pessoas caem nesse nefasto conto do vigário. 
 
A comissão da verdade, por ser criada pelo lado criminoso do 
Esquerdismo, só não se importou com os crimes praticados pela 
Esquerda. Estes não importavam. Afinal , segundo a mentalidade 
infame socialista, os mortos do lado de lá (o nosso lado) valem 
menos do que os mortos do lado de cá. 
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Matar em nome do socialismo criminoso era permitido, mas um 
agente da lei que matasse um criminoso guerrilheiro, em nome da 
própria lei, era um assassino bárbaro porque impediu a “La 
Revolucion”. 
 
É com esse tipo de gente que lidamos. Reflitam o tamanho de 
nossos problemas. 
 
O mais engraçado de tudo é que, vamos tomar como exemplo o 
Brasil. Essa gente nefasta, incluindo aí os sociais democratas, 
esteve no poder por longos 24 anos, desde a posse de Fernando 
Henrique Cardoso em 1995. Saíram praticamente em 2019, 
quando da eleição do capitão da Reserva Jair Messias Bolsonaro. 
 
 
 
 
Vamos lá, o que essa gente imunda fez pelo Brasil e seu 
povo? 
 
Investimentos em estrutura? Absolutamente perto de zero. Só não 
foi zero porque construíram algumas usinas termoelétricas, por 
conta da crise do apagão de 2001. Fora isso, nada fizeram. As 
estradas continuaram péssimas, a população continuou pagando 
impostos abusivos, quase beirando a 36% de carga tributária, 
enquanto esses canalhas nada faziam para o povo. Aliás, muito 
pelo contrário, desfaziam e criaram crises imensas, sempre contra 
o povo brasileiro. 
 
Contaminaram a educação, criando zumbis que os aplaudem até 
hoje e que dificilmente sairão deste lapso mental, salvo severo 
esforço intelectual de brasileiros patriotas, incluindo este escriba 
aqui, que só está nessa missão pelo Brasil e seu sofrido povo para 
saírem do estado de letargia mental e darem a volta por cima. 
 
Seguiram rigorosamente a perversa agenda dos donos do mundo, 
pouco se lixando ou se importando com os brasileiros. Haveria o 
dia do julgamento, como veremos nas próximas linhas. 
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Estamos então em 2013, e lá no olho do furacão da contra-
revolução de Inteligência Militar, o Pentágono procura por um 
Homem, para chegar à Casa Branca e destruir a Agenda 
Globalista Rothschild. O rompimento nos Clubes de Bilionários 
coloca o Empresário Donald John Trump, famoso nas telas 
americanas, apresentador do reality show “O Aprendiz” (The 
Apprentice), como candidato à missão. 
 
Trump, então, foi recrutado pelo Pentágono para chegar a 
Presidência dos Estados Unidos da América, e massacrar os 
contratos, os compromissos, os costumes, a agenda e todo o 
establishment criado pelos Donos do Mundo. 
 
Importante deixar muito claro que o Gramscismo também agiu 
vorazmente dentro das universidades americanas e em quase toda 
a mídia, sendo a FOX NEWS, uma raríssima exceção dentro da 
América. A diferença é que por lá eles cultuavam Allinsky, Herbert 
Marcuse, e toda a "escola esquerdista alemã", de Frankfurt, e aqui 
a coisa vinha por Marx, Engels e muita influência cubana. 
 
Em breve o outsider Donald Trump seria apresentado à sociedade 
americana como o homem correto para a Casa Branca. Trump 
restaurava em seus discursos inflamantes todos os valores 
perdidos na América, os empregos industriais, principalmente 
aqueles empregos industriais perdidos para a China, no meio oeste 
americano. 
 
Em tempo, Donald Trump estava sendo ridicularizado por toda a 
mídia – e pelo engajamento do sistema, artistas, músicos e demais 
imbecis que ainda não entendiam do que se tratava. Sobrava 
dinheiro aos Donos do Mundo para tentar desqualificar Donald 
Trump. Só que o americano médio, o cidadão comum, e não os 
freaks da Califórnia, ou os Hippsters e Yuppies progressistas de 
New York, entendiam cada palavra das propostas de Trump. 
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O Pentágono, líder do Bloco Ocidental Militar contra-
revolucionário, coloca então sua poderosíssima rede de 
informações a favor do outsider Donald Trump. Obviamente, na 
Rússia de Vladimir Putin, a informação chegou por alguma via, e 
logo os russos entendiam que dentro do coração da América, 
capitaneado por uma força colossal, algo também estava lutando 
contra seus inimigos da Nova Ordem Mundial. Imediatamente, 
lógico, Vladimir Putin passa a entender que para seus interesses 
geopolíticos, Donald Trump era a melhor opção para chegar 
dentro da Casa Branca. Ele descobriu que a América também 
estava farta deste poderoso inimigo, os Clubes de Bilionários da 
Terra e a maldita Nova Ordem Mundial. 
 
No Brasil, não havia uma parcela grande do povo, que entendia o 
que estava realmente acontecendo. O próprio comandante do 
Exército, General Eduardo Villas Boas, em Palestra realizada, 
declarava que o Brasileiro médio “não tinha sensibilidade para 
entender quando sua soberania estivesse sendo ameaçada”. 
 
O gramscismo praticado dentro do nosso território num período 
de recuo estratégico de nossas FFAA destruiu a mente de milhões 
de brasileiros. Estes não tinham ideia do poderio estratégico de 
nosso país e achavam "normal", a pobreza repartida, tendo ainda 
os grupos esquerdistas nos calando com migalhas e facilidades de 
acesso ao crediário. 
 
Porém, naqueles tempos sombrios, quando o comunismo tinha a 
força colossal de enganar multidões porque detinham todas as 
redes de comunicação do planeta , as Forças Militares nada 
poderiam contra os donos do mundo e, se tivessem promovido um 
embate, seriam destruídas e o homem livre seria apenas uma lenda 
do passado . 
 
O recuo foi providencial e extremamente eficiente, para que num 
momento mais oportuno, como agora, os desgraçados que 
financiavam os comunistas fossem pegos no contrapé da história 
da humanidade. 
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Nosso povo precisaria de algo que o fizesse enxergar a realidade 
dura, nua e crua do que se praticava dentro dos poderes, das trocas 
obscenas entre os políticos e seus sustentáculos na esfera privada. 
Nosso povo precisaria entender como funcionava o mecanismo de 
manutenção do capitalismo de estado, um quase socialismo, que 
praticava-se por aqui. Depois de todas estas revelações é que, 
então, o NOSSO HOMEM dos Militares, o homem “verde oliva”, 
seria apresentado ao povo, com a MISSÃO de nos livrar do 
pesadelo da Nova Ordem Mundial. 
 
Demoraria ainda, até que a mente de nosso povo assimilasse a 
guerra das guerras, na história da humanidade. 
 
Foi necessário um levante de Inteligência Militar poderosíssimo. 
Um cerco aos poderosos do crime socialista e globalista. 
Logicamente, os homens que fariam e que iniciariam o processo 
precisariam de respaldo popular e de proteção superior. 
 
Ingênuo pensar que nossos homens da força tarefa da Operação 
Lava-Jato, a maior operação policial da história da humanidade, 
acordaram um dia com vontade de reverter a situação. 
Novamente, o poderoso processamento de informações das redes 
de Inteligência dos militares, entra em ação. O Brasil também seria 
Libertado. 
 
Logicamente, dentro do Brasil, um homem, apenas, nas redes 
sociais, nesta época, fez a leitura da situação. O coronel Ex-SNI 
Enio Gomes Fontenelle, especialista em informações, que já havia 
nomeado a poderosa força que lutava contra a Nova Ordem 
Mundial, de Nova-nova Ordem Mundial. 
 
Os americanos chamam o bloco de “Aliança da Terra” (Earth 
Alliance). 
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Um resumo do Apocalipse de São João 
 
1 Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe confiou para que 
mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. 
Jesus a comunicou, através do seu anjo, ao seu servo João. 2 Este 
dá testemunho de que tudo quanto viu é palavra de Deus e 
testemunho de Jesus Cristo. 3 Feliz aquele que lê e aqueles que 
escutam as palavras da profecia e põem em prática o que nela está 
escrito. Pois o tempo está próximo 
 
9 Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também 
no Reino e na constância em Jesus, encontrava-me na ilha de 
Patmos, por causa da Palavra de Deus e do testemunho de Jesus. 
10 No dia do Senhor, entrei \em êxtase, no Espírito, e ouvi atrás 
de mim uma voz forte, como de trombeta, 11 a qual dizia: “O que 
vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas, a Éfeso, Esmirna, 
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia”. 12 Então voltei-
me para 2 ver a voz que me falava e, ao voltar-me, vi sete 
candelabros de ouro. 
 
1 Depois, vi quatro anjos postados nos quatro cantos da terra. Eles 
seguravam os quatro ventos da terra, para que o vento não pudesse 
soprar na terra, nem no mar, nem nas árvores. 2 Vi ainda outro 
anjo, que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia consigo o selo 
do Deus vivo e gritou, em alta voz, aos quatro anjos que tinham 
recebido o poder de danificar a terra e o mar. Ele exclamou: 3 “Não 
façais mal à terra, nem ao mar, nem às arvores, até que tenhamos 
marcado a fronte dos servos do nosso Deus”. 4 Ouvi então o 
número dos que tinham sido marcados: eram cento e quarenta e 
quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. 
 
7 Houve então uma batalha no céu: Miguel e seus anjos 
guerrearam contra o Dragão. O Dragão lutou, juntamente com os 
seus anjos, 8 mas foi derrotado; e eles perderam seu lugar no céu. 
9 Assim foi expulso o grande Dragão, a antiga Serpente, que é 
chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi 
expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. 10 
Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: “Agora realizou-se 
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a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu 
Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele 
que os acusava dia e noite perante nosso Deus. 11 Eles venceram o 
Dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio 
testemunho, pois não se apegaram à vida: até deixaram-se matar. 
12 Por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que 14 nele habitais. Mas ai 
da terra e do mar, porque o Diabo desceu para o meio de vós e está 
cheio de grande furor; pois sabe que lhe resta pouco 
tempo” 
 
O Diabo sabe que lhe resta pouco tempo. 
 
 
 
A Era Trump 
 
O mundo segue, então, com Donald Trump sendo eleito e as 
Forças Militares, o Pentágono, retomando o controle da Maior 
Potência Global. Logicamente, a poderosa rede de processamento 
de informações e a vontade do POVO AMERICANO, bravo e 
guerreiro, arrancava a América das mãos dos Rothschilds e dos 
agentes da Nova Ordem Mundial. 
 
Obviamente que mesmo após a eleição e a vitória, o sistema não 
deixaria Trump ter sossego, pois a permanência dele no cargo era 
uma ameaça aos "iluminados". Logo após eleito, esses 
“iluminados” ainda financiaram armas nucleares para Kin Jon Un 
na Coreia do Norte. Mas Donald Trump mostrou que a América 
tem poder ($$$) e calou o gordinho coreano. Comprou a negação 
de seu ímpeto assassino, afinal comunistas gostam mesmo é de 
muito dinheiro. 
 
Mais de duzentos e cinquenta anos se passaram desde que Adam 
Weishaupt teve seus planos descobertos na Baviera, por conta de 
um raio – que milagrosamente caiu em cima do seu mensageiro, o 
matando na hora, e deixando os documentos com os planos 
malignos para serem encontrados pelas autoridades da época. 
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Os Rothschilds e as dinastias que marcam esse círculo, ainda 
fizeram muito mal à humanidade nos últimos séculos. Mortes em 
séries de milhões, para este tipo de gente, é apenas um número 
logístico, que não interessa, quando os interesses deles estão em 
jogo. Fomentaram a Primeira Guerra Mundial a fim de destruírem 
o Império Austro- Húngaro e criarem pequenas repúblicas, onde 
pudessem enfiar seus homens nos bancos centrais. Fizeram a 
mesma coisa com o Czar Russo Nicolai, promovendo a revolução 
de psicopatas socialistas sanguinários na Rússia. Promoveram 
centenas de conflitos bélicos e se beneficiaram com eles. 
 
Tudo pelo seu próprio controle dos bancos centrais e das riquezas 
naturais destas nações. Ainda que anos após o Nacional 
Socialismo de Adolph Hitler tentou parar essa gente toda, os 
nazistas apenas os colocaram no mesmo "cesto", junto com todo o 
povo judeu. ERRO TERRIVEL e que terminou vergonhoso. Se bem 
que, numa guerra como a WW II, a verdade mesmo sempre é a 
primeira vítima. Obviamente, houve manipulações históricas de 
ambos os lados. 
 
Banqueiros são seres apátridas e excomungados, não são seres 
humanos. Deveriam ser- lhes imputadas todas as maldições desta 
Terra e jamais deveriam confundir outros humanos com esse tipo 
de gente maligna. 
 
Bom, o fato é que a Nova Ordem Mundial entrou em desespero. 
Está atuando no seu modo "urgente" e toca sua agenda em todo o 
mundo em velocidade ultrassônica. A guerra da Síria, um conflito 
vergonhoso, os atentados recentes na França, os financiamentos a 
grupos terroristas, entre outras. 
Essa gente não humana na consciência pouco se importa com o 
planeta e um de seus maiores intentos ou loucuras continua sendo 
o controle populacional da Humanidade. Para isso desenvolvem 
drogas, vacinas, vírus e bactérias, doenças diversas e ataques de 
quinta geração o tempo inteiro, contra as nações e os governos da 
Terra. Se o povo que os propaga, através de trabalhos ou ainda 
fomentando a ideologia desta gente nefasta, tivesse 1% de ideia dos 
crimes destas pessoas, largariam absolutamente TUDO e 
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desistiriam. Mas a desinformação global é a verdadeira 
responsável por toda a desgraça humana na Terra. 
 
Obviamente, nós vivemos a nossa vida pequena, cuidando de 
nossos problemas, e não dos problemas do mundo e das nações. 
Pois esse é o buraco por onde essa gente entra. E para que não 
tenhamos tempo algum de arrumar esse assunto para nos 
preocupar, parte da agenda maldita destas pessoas é justamente, 
criar problemas e conflitos para todos nós aqui embaixo, a fim de 
nos voltarmos sempre contra nós mesmo e com nossos 
semelhantes idiotizados, e nunca contra eles próprios. 
 
O despreparo completo idiotiza o homem a ponto dele realmente 
acreditar que haverá "justiça social", num local governado por 
homens vis e torpes, que fazem qualquer coisa pelos seus 
objetivos. A simples menção da capacidade de alguém fazer 
qualquer coisa para atingir seus objetivos já o desqualifica 
prontamente a não liderar nem sua própria família, quanto mais 
um grupo de pessoas – ou uma nação. 
 
As malditas IDEOLOGIAS, as religiões, as crenças, os costumes, 
tudo que nos separa, é fomentado por essa gente imunda, a fim de 
nos levar a guerra contra nós mesmos e nossos semelhantes, 
enquanto ELES, lá em cima no topo da pirâmide, serão os 
ÚNICOS VENCEDORES $$$$. 
 
Lutar contra essa gente torpe, deve ser objetivo de vida de todos 
nós, e não devemos dar um mísero passo atrás. Os homens e 
mulheres que trabalham para esses Bilionários que fomentam as 
divisões são seres infames e asquerosos, e que, dentro da minha 
crença espiritual e religiosa, haverão de arder por séculos em 
sofrimento após seus desencarnes materiais e suas mortes. 
 
Termino essa parte do texto, apenas, focando em todo o mal que 
essa gente faz ao planeta, e o faz pela simples ganância de querer, 
de desejarem controlar a tudo a todos. Brincam de DEUSES da 
humanidade. 
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Mas os homens livres têm seus Exércitos, suas forças armadas, 
seus braços de Força, que unidos em Pensamento e Vibração com 
o CRISTO espiritualmente, haverão de libertar a HUMANIDADE 
deste pesadelo. Lembre-se, você está DENTRO do Apocalipse de 
São João, vivendo cada dia dele, mas pode não ter se dado conta, 
AINDA. 
 
Mas a humanidade vai prosseguir livre. 
 
No livro das Revelações, O Apocalipse de São João, os cristãos 
começam sendo atribulados constantemente, porém no final, 
erguem-se triunfantes perante o mal, o egoísmo, a mesquinharia, 
a volúpia e a ganância, além de tudo de ruim que estes sentimentos 
podem gerar, e que as religiões atribuem a um ser místico, Lúcifer, 
ou o diabo. No livro de São João, você poderá encontrar dezenas 
de relações simbólicas e veladas com “personagens de nossa 
guerra atual”. As feras, por exemplo, você encontra nos brasões 
das Dinastias poderosas. A grande meretriz é a mídia fake news 
que coaduna e copula com a besta (as Dinastias), e segue por aí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Besta do apocalipse de São João. Aquela “cabeça ferida de morte” que foi 
curada e a humanidade inteira aplaudiu, foram os Rothschilds que, por 
pouco, não sucumbiram ao Nacional Socialismo Alemão, mas se 
reergueram com “toda a humanidade regozijando” 
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Segue o bloco da Aliança da Terra, (Earth Alliance) ou a Nova-
Nova Ordem Mundial do Coronel Enio Gomes Fontenelle, o 
pioneiro na visão deste confronto global. Segue fazendo 
Presidentes e azulando o planeta. Leste Europeu, América do Sul, 
Itália, e por muito pouco perdeu a França e a Holanda, mas 
conquistou o Brasil. 
 
A eleição de Jair Messias Bolsonaro, o “Homem Verde Oliva”, 
representou uma vitória do bloco contra-revolucionário Militar do 
Ocidente. O Brasil é a nação fundamental, para a LIBERTAÇÃO da 
América do Sul das garras dos criminosos globalistas. Estivemos 
muito, mas muito perto do fechamento do Bloco Pátria Grande 
Socialista, o que, caso tivesse ocorrido, seria provavelmente 
necessário o derramamento de sangue, para a libertação do povo. 
 
Logicamente, todo o movimento de traidores e elementos que 
trabalham pela escravização da humanidade estarão a gritar e a 
berrar, por mais alguns anos, como já era planejado, até o 
momento que lhes falte o capital promotor dos gritos e da 
balbúrdia, e que precisem efetivamente trabalhar, para proverem 
seus próprios sustentos. 
 
Não haverá mais Nova Ordem Mundial e nem investimentos 
nestes, quando os banqueiros nefastos perderem a guerra. E se 
aproxima este dia. Logicamente, aceleram sua agenda perversa 
surtindo desespero em parte da humanidade, que não se atenta 
que é exatamente o aceleramento da agenda, que prova 
incontestavelmente, a derrota vindoura desta gente. 
 
Na América do Norte, a Nova-Nova ou Aliança da Terra está a dois 
passos de reeleger seu homem, Donald Trump, o que sepultará 
totalmente os planos nefastos dos globalistas iluminados. George 
Soros, o administrador de fundos dos clubes, o "Guardião das 
fortunas", segue em profundo desespero, antevendo a queda da 
New World Order. 
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Do alto de seus 88 anos, ainda viverá para ver o FIM DE SEUS 
PLANOS MAQUIAVÉLICOS. O Reino Unido adianta sua saída da 
União Europeia, que irá se esfacelar em breve também. A França 
mostra sua insatisfação com Macron, e Marine Le Pen, sobe 
gradualmente nas pesquisas. Movimentos de direita crescem 
exponencialmente na Alemanha, a sede do Banco Central da UE. 
 
Muito provavelmente, essa gentalha irá se retrair por muitos anos, 
até a próxima tentativa. Segundo São João e sua visão, daqui a MIL 
ANOS. 
 
Não estaremos mais aqui para ver, e aí, meus caros, a LUTA será 
com as próximas gerações. 
 
Esse é um pequeno resumo da luta que ainda poucos enxergam, 
mas que vem mantendo o equilíbrio da humanidade. A liberdade 
humana esteve por um fio, em diversos 
momentos na História, mas lá estava o “Braço de Deus”, e os 
nossos honrados heróis militares, sempre a ultima linha de 
DEFESA das nações, e dos povos livres da Terra. 
 
“Depois disso, vi um anjo descer do céu. Tinha nas mãos a chave 
do Abismo e uma grande corrente. 2 Ele agarrou o Dragão, a 
antiga Serpente, que é o Diabo, Satanás. Acorrentou-o por mil 
anos 3 e lançou-o dentro do Abismo. Depois, trancou e lacrou o 
Abismo, para que o Dragão não seduzisse mais as nações, até que 
terminassem os mil anos. Depois dos mil anos, o Dragão deve ser 
solto, mas por pouco tempo. 4 Vi então tronos, e os seus ocupantes 
sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também aqueles 
que foram decapitados por causa do Testemunho de Jesus e da 
Palavra de Deus e os que não tinham adorado a fera, nem a sua 
estátua, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da 
fera. Eles voltaram a viver, para reinarem com Cristo durante 
mil anos.” 
 
São João, Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 5. 
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"Existe apenas UM PODER, que é MILITAR. Os outros poderes 
fazem rir, e deixam rir." 
Émile August Chartier 
 
 
 
 
Últimas observações 
 
Um adendo que eu gostaria de deixar claro, é a maneira pela qual, 
HOJE, lutam os militares. Percebam que os militares, municiados 
de informações abundantes cedidas pela sua poderosa rede de 
agências e despejadas fartamente nas redes sociais e na 
comunicação livre On line/Real Time, arrancaram o “manto da 
legalidade” supostamente defendido pelos homens da Nova 
Ordem Mundial e seus prepostos políticos nas Nações da Terra, 
principalmente em nosso Brasil. 
 
A luta, nos dias de hoje, consiste em usar toda a população, como 
apoiadora e aliada, para a Vitória contra os homens que desejam 
nos escravizar, os Bilionários da Terra e seus clubes. Em retirar 
desta elite global seus apoiadores mais ilustres, trazendo estes 
mesmos para o nosso lado. Importante lembrar que nem todos que 
lutam do lado inimigo, os chamados “militantes“, o fazem com a 
consciência de que estão do lado negro. A grande maioria dos 
agentes de esquerda socialista, por exemplo, estão em posição 
baixa na hierarquia da guerra. Estes não têm a mínima ideia de 
que servem aos propósitos daqueles aos quais mais odeiam. 
 
Este é um fato impressionante. São soldadinhos “braçais”, pouco 
informados, da New World Order. Suas mentes foram cooptadas 
por promessas de uma vida melhor, mais próspera. Não estão no 
cume da montanha enxergando toda a guerra, infelizmente. 
 
A Inteligência Militar Ocidental, atuando no CAMPO DA 
INFORMAÇÃO e na formação da mentalidade humana, deixa o 
inimigo globalista em posição de dificuldades, porque estes se 
preparavam para enfrentar as defesas militares no campo bélico, 
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acusando-os de golpistas e antidemocráticos. Nesse caso, foram 
pegos de surpresa, assim como Hitler esperava os aliados por 
Calaix , e estes desembarcaram na Normandia. O inesperado deixa 
o inimigo atônito e em posição de desvantagem. 
 
O fator surpresa foi determinante para a vitória militar e a 
consequente onda de informações consistentes, colocadas à 
disposição para a raça humana entender a armadilha à qual estava 
sendo jogada, fez a enorme diferença para o desenvolvimento 
desta GUERRA DAS GUERRAS. 
 
Este é um pequeno compêndio de ideias e observações, talvez 
ainda longe de ser um livro, mas espero que ele venha abrir a 
mente de milhões de homens e mulheres livres neste planeta. Não 
fomos criados para termos donos, tampouco para sermos 
controlados por um semelhante egoísta e repleto de más 
intenções.  
 
 
Seu COMPROMISSO com a HUMANIDADE é passar esse 
compêndio a outras pessoas, iluminar a mente de outros 
irmãos e irmãs. 
 
 
 
 
Muito Obrigado pela sua paciência. 
 
 
Marcelo Rossi 
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Referências 
 
 
Algumas referências para esses textos podemos encontrar em 
vídeos diversos do Youtube, como as declarações de Vladimir 
Putin, por exemplo. 
 
Outros dados, como números sobre a Primavera árabe, na 
Wikipédia. 
 
Outra coisa interessante é procurar por vídeos de um agente, 
conhecido como “Q Anon”. Ele direciona as coisas de maneira 
muito parecida com a minha visão. Mistura as escrituras com fatos 
atuais. 
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“O diabo sabe que seu tempo é curto” 
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