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Sobre a obra: 
 

Com a quantidade de informações que existem na internet, 
alguns assuntos terminam se perdendo ou parecendo muito 
confusos, cheios de fragmentos que você tem que gastar um 
tempão juntando para começar a entender do que se trata.  Ainda 
assim, de todos os assuntos que pulam de um lado para o outro, 
para mim nenhum é mais importante que entender tudo que 
você puder sobre NOVA ORDEM MUNDIAL – ou NOM. 

Vai por mim: esse é o tema dos temas, aquele que unifica 
praticamente tudo daquilo que você atualmente chama de 
realidade nesse mundo. 

Então, pra explicar o que é a Nova Ordem Mundial, decidi 
gravar uma série de vídeos expondo o básico sobre assunto. 
Considerei cada vídeo como se fosse uma pílula – uma pílula 
vermelha. Uma redpill sobre a NOM. Os vídeos estão disponíveis 
no Youtube (pelo menos até que a plataforma resolva tirá-los de 
lá) e, caso você queira assistir às aulas, os links sequenciais estão 
listados capítulo 12. 

Uma vez gravados os vídeos, pensei que seria igualmente 
prático organizar um pequeno ebook compilando o conteúdo 
postado neles. Alguns temas não foram apresentados com todos 
os detalhes pertinentes para não prolongar em demasia o tempo 
de cada aula, e pode ser que você seja daqueles que prefira ler ao 
invés de assistir. Ou pode ser que algum robô da internet termine 
apagando os vídeos. Ou pode ser que você queira ter as 
informações guardadas em algum lugar de mais fácil consulta. E, 
acima de tudo, é de bom tom deixar registrado as leituras 
utilizadas na confecção das aulas e indicar referências adicionais 
que podem expandir sua compreensão sobre o assunto. 

Não é necessário ler os capítulos deste livro na série em que 
se apresentam, mas recomendo que você faça isso. E recomendo 
mais ainda que FAÇA SUAS PRÓPRIAS PESQUISAS, 
construindo seu próprio conhecimento.  

Por favor, faça isso. Cheque as informações que eu lhe passei, 
busque outras fontes, confira e confira novamente. Jamais 
acredite numa tacada só em algo que alguém lhe contou 
– nem mesmo se esse alguém for eu. 



Caso tenha interesse em conhecer outros conteúdos 
produzidos por ManhoodBrasil, visite: 
 
Site: www.manhoodbrasil.com.br  
 
Facebook: https://web.facebook.com/manhoodbrasil/ 
 
 

Finalmente, se porventura quiser entrar em contato, sinta-se 
à vontade para utilizar algum dos meios abaixo: 
 
E-mail: alessandroloiola@gmail.com 
 
Facebook: https://www.facebook.com/alessandro.loiola.9 
 
Twitter: AlessandroLoio2 
 
Instagram: alessandro_l_loiola 
 
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCN91QuNKYOT1tnm4Wk
ddQ3w 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A maioria de nós já brincou de encontrar uma figura 
escondida dentro de outra figura. Quando eu era criança (na 
época em que os dinossauros caminhavam sobre a terra...), esse 
tipo de passatempo era bem comum naquelas palavras cruzadas 
vendidas nas bancas de revista. 

Hoje em dia, de vez em quando você esbarra em algo assim 
na internet: algum site ou post apresenta o quadro de um bosque, 
por exemplo, e perguntam quantos cavalos ou quantos rostos 
escondidos têm ali. Algumas vezes, a figura oculta não estava 
nada oculta: tudo que você precisava fazer era virar a página ou a 
tela do celular de cabeça para baixo e pronto – a figura se tornava 
aparente!  

Há décadas, muitas pessoas sentem que há algo errado, 
drasticamente errado, com muitas coisas à nossa volta. É como se 
a realidade de nossa civilização escondesse uma figura oculta por 
trás daquela que vemos todos os dias quando saímos de casa. 
Esse tipo de sensação foi bem explorado por filmes como Matrix, 
O Preço do Amanhã, A Ilha, Ela, A Origem e muitos outros. 

Nós elegemos líderes políticos que vivem prometendo coisas 
que nunca acontecem. Dizem para nós que vivemos em uma 
democracia, mas nossos representantes não nos representam. 
Vemos a justiça sendo injusta. Vemos a honestidade ser punida e 
vemos o crime valendo à pena. Vemos bandidos sendo soltos nas 
ruas e pessoas honestas sendo presas em suas casas. Vemos 
recordes de safras agrícolas e crianças passando fome... 

E não interessa para qual país você olhe: essas coisas 
continuam acontecendo em toda parte. As queixas são mais ou 
menos as mesmas, seja no Brasil, nos EUA, na Inglaterra, na 
Hungria ou na Polônia.  

Podemos pensar que tudo isso acontece de maneira 
acidental, que essas observações não passam de "coincidências 
produzidas pelas contingências do acaso". Mas, segundo uma 
frase creditada a Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32º 
Presidente dos EUA, “na política, nada acontece por acidente: se 
algo aconteceu, você pode apostar que aquilo foi planejado para 
acontecer daquela maneira”. 



Eu ampliaria isso dizendo que praticamente nada acontece 
por acidente nessa realidade em que vivemos. Se algo aconteceu, 
você pode apostar que aquilo foi planejado para acontecer 
daquela maneira. Isso não é ser exatamente determinista quanto 
ao destino: é simplesmente aceitar que existe uma inteligência e 
uma consciência muito superior ao que nossa arrogância humana 
gostaria de admitir. Mas este é um assunto para outro livro. 

Voltando para esta realidade aqui: a maioria das pessoas 
segue as “versões acadêmicas” sobre os eventos do 
passado como fosse uma moda. Uma coisa é apresentada como 
sendo "a tendência do momento”, e compramos essa ideia sem 
pensar muito.  

Porém, os intelectuais acadêmicos que ditam a "moda" têm 
uma miríade de interesses investidos em suas opiniões: eles 
querem status, querem ser valorizados por seus pares, querem 
uma carreira, querem promoções, querem se aposentar bem. E, 
para que isso ocorra conforme planejado, os intelectuais 
acadêmicos devem "seguir a moda" – ainda que esta moda 
implique em não investigar as evidências conflitantes que se 
apresentam, e tratar com hostilidade e zombarias qualquer 
opinião perturbe suas zonas de conforto previdenciário. 

É por isso que o Brasil continua sendo “descoberto pelos 
Portugueses” nos livros de história, e é também por isso que o 
Comunismo continua sendo tratado como se fosse alguma coisa 
diferente do Fascismo ou do Nazismo quando todos esses 
regimes são absolutamente a mesma entidade, sem tirar nem 
pôr. 

Então, de repente, você percebe essa moda. Você percebe a 
figura oculta no meio da bagunça. E tenta mostrar isso a outras 
pessoas. Tenta esclarecê-las sobre as mentiras vigentes. Já vou 
lhe adiantar: essa não é uma tarefa fácil. As pessoas que não 
viram a figura oculta ou que seguem a moda irão fazer de tudo 
para escapar do choque com a Verdade. Elas irão chamar você de 
alienado, excêntrico, paranoico ou maluco. O que elas irão fazer é 
empregar a falácia ad hominem. 

Se você fez meu curso sobre falácias esquerdistas no Youtube 
ou leu o livro O Manual Secreto das Falácias Esquerdistas, 
talvez ainda se lembre disso: a Falácia Ad Hominem consiste em 



tirar a credibilidade do denunciante. É uma estratégia bastante 
simples e eficaz quando se deseja tampar os ouvidos da plateia 
para as palavras alguém. Bem utilizado, o Ad Hominem torna o 
denunciante ignorado ou ridicularizado: basta apontar alguma 
inexatidão pontual e focar ali o debate e pronto!, em um passe de 
mágica a atenção da plateia é desviada para que ela não perceba a 
fábula sendo desmascarada.  

Em outros casos, os atacantes contam com a participação da 
própria plateia: psicologicamente, a maioria das pessoas prefere 
acreditar naquelas "notícias de sempre" que parecem fazer 
sentido em seu mundo de certezas limitadas. 

Este livro poderá despertar em você a vontade de jogar uma 
falácia ad hominem em mim. Isso é normal e esperado. É como 
se seu corpo e sua mente se sentissem na obrigação de reagir 
contra minha pessoa por eu estar arrancando você daquela zona 
de conforto agradável onde seus olhos permaneceram fechados 
durante muitos anos. 

Outras pessoas se sentirão entusiasmadas e sairão por aí 
divulgando o que assimilaram como se estivessem acometidas 
pela febre da primeira fé. Para essas, eu aviso logo: você será 
vítima de algumas falácias ad hominem. É assim que o mundo e 
os humanos são. Acostume-se, mas nunca desanime! O que você 
irá aprender valerá à pena e irá expandir enormemente seu 
entendimento sobre o funcionamento da realidade ao seu redor. 
Isso eu lhe garanto.  
  



2. OS CONQUISTADORES NUNCA DESAPARECERAM  
 

A palavra Ambição vem do latim ambitio, que poderia ser 
traduzido literalmente como “perambular para solicitar votos” e, 
por extensão, como uma busca por reconhecimento.  

A Ambição está profundamente encrustada na natureza 
humana. É um tipo de ganância, um desejo de alcançar algo e a 
determinação para chegar lá a despeito dos insucessos e das 
adversidades no caminho. 

Algumas pessoas têm ambições bem simples, ambições que 
são mais “esperanças” e “aspirações” que propriamente 
ambições. E isso não é de todo ruim: levar uma vida calma e 
pacífica não é uma coisa que a gente pode definir como 
“condenável”. 

Em contrapartida, outras pessoas não colocam limites 
naquilo que desejam conquistar, e seu desejo de alcançar algo 
está mais para uma obsessão que para uma mera ambição. 
Novamente, isso não é de todo ruim: levar uma vida produtiva e 
focada em repassar bons princípios Morais para as pessoas que 
você ama é um tipo de virtude Aristotélica, e pode ser uma meta 
de vida louvável. Henry David Thoreau (1817-1862), um filósofo 
que gosto bastante, levou uma vida assim. 

Em suas Meditações, o imperador romano Marco Aurélio 
(121-180) afirmou que “o valor de um homem não é maior que o 
valor de suas ambições”. Mais de mil anos depois, Baruch 
Espinoza (1632-1677) escreveria que nossa ambição é fazer o 
máximo possível para que as pessoas amem aquilo que amamos e 
odeiem aquilo que odiamos.  

No livro A República, Platão (428-348 a.C.) afirmou que os 
“bons homens” não ligam muito para a ganância ou a ambição, e 
eles só se importam em liderar quando existe algum tipo de 
penalidade para sua recusa – como, por exemplo, serem 
governados por homens maus. Isto nos leva à dedução de que um 
Estado onde os governantes são mais relutantes em governar 
quase sempre tem o melhor governo, e o Estado onde os 
governantes têm mais ganância e ambição pelo poder quase 
sempre temo pior governo. 



Aluno de Platão, Aristóteles (384-322 a.C.) observou que a 
ambição humana, quando exagerada e mal direcionada, é a causa 
mais frequente de atos deliberados de injustiça. Mas a ambição é 
como uma droga, e como uma droga algumas pessoas se tornam 
viciadas nela, fazendo coisas inacreditáveis para satisfazer seus 
objetivos. Afinal, se sua ambição pode alcançar quase qualquer 
coisa que você desejar, tudo que você tem que fazer é demonstrar 
disposição para pagar o preço.  E alguns homens se dispuseram a 
ir bem, mas bem longe para pagar esse preço e ainda fizeram com 
que outras pessoas pagassem o preço também. 

Por exemplo: entre 1162 e 1227, o ambicioso menino Temujin 
se transformou impiedoso Gengis Kahn, o maior conquistador de 
todos os tempos. Em termos extensão territorial, o Império 
conquistado por Gengis Kahn era 4 vezes maior que o Império de 
Alexandre O Grande. 

Alexandre, que viveu entre 356 e 323 antes de Cristo, foi 
outro conquistador movido pela ambição de colocar o mundo 
todo sob seu comando. Aos 22 anos de idade, conquistou a Grécia 
e avançou sobre a região da Ásia Menor, Turquia, Síria e Egito. 
Quando morreu aos 33 anos de idade, seu Império se estendia da 
Grécia ao norte da Índia.  

Tamerlão, que viveu entre os 1336 e 1405 de nossa era, é 
considerado o 3º maior conquistador de todos os tempos. 
Praticamente analfabeto, ele era extremamente inteligente: falava 
pelo menos 3 línguas e chegou a inventar uma forma de jogo de 
xadrez. Tamerlão mancava de uma perna, mas isso não impediu 
que sua ambição o levasse longe: com uma violência quase 
inimaginável, ele conquistou as regiões da Pérsia, a Armênia e 
uma parte considerável da Rússia. 

Tão ambicioso e violento quanto Tamerlão, temos Átila, o 
Huno (400-453), conhecido como o Flagelo de Deus e 
considerado o 4º maior conquistador de todos os tempos. 
Durante duas décadas, Átila governou um território que ia da 
Alemanha ao Mar Cáspio, até morrer engasgado com o próprio 
sangue depois de cair numa bebedeira na sua festa de casamento.  

E na lista dos conquistadores ambiciosos temos ainda: 
Tutemés III, faraó egípcio da época do Império Novo (1400 anos 
a.C.); o imperador persa Ciro, o Grande (500 anos a.C.); o 



imperador indiano Ashoka (reinou entre 273 e 232 a.C.); Otávio 
Augusto, fundador do Império Romano (27 a.C.); Carlos Magno, 
primeiro Imperador do Sacro Império Romano (coroado no ano 
800 de nossa era); e, mais recentemente, temos ambiciosos 
conquistadores como Napoleão, Lenin, Stálin, Hitler…  

Você pode ver com facilidade que a lista de pessoas que já 
sonharam em conquistar o mundo é bastante extensa. E bastante 
antiga. 

Se a ambição de “conquistar o mundo” é algo tão ancestral 
assim em nossa espécie, você acha mesmo que esta compulsão 
desapareceu no ar, no nada, de uma hora para outra? Você acha 
mesmo que o final do século XX e o começo do século XXI estão 
imunes a essa anomalia?  

Talvez você considere que esta é uma fixação que existe 
apenas na cabeça de uma meia dúzia de ditadores neuróticos em 
países francamente socialistas...  Mas eu vou lhe contar uma 
coisa: esse tipo de fixação existe também na cabeça de algumas 
dúzias de bilionários, há muitas e muitas décadas. Porém, ao 
contrário do que aconteceu com Hitler e Lenin – nascidos 
pobretões e crescidos sem grande formação educacional –, essa 
aristocracia bilionária tem acesso a tudo de melhor que o 
dinheiro pode comprar: conforto, conhecimento, prestígio, 
influência, e tudo isso desde a mais tenra infância. 

Pode ser complicado para o sujeito comum entender por que 
alguém com muito dinheiro teria um tesão tão grande pelo poder.  

A pessoa média, qualquer que seja sua nacionalidade, em 
geral está ocupada em ter algum sucesso no trabalho, comprar 
uma casa própria, criar seus filhos, pagar um plano de saúde e 
desfrutar o lazer de coisas simples como viajar, fazer um 
churrasco com os amigos (mesmo em plena quarentena...), etc. 

A pessoa média quer cuidar da própria vida e pronto. As 
ambições da pessoa média param aí. Ela não tem qualquer 
ambição em conquistar terras, países ou economias nacionais.  

É complicado para a pessoa média pensar que possam existir 
pessoas que têm uma ambição tão enorme que só ficariam 
satisfeitas após "conquistar o Mundo". Mas pessoas ambiciosas 
assim existem. A maior prova é que existiram um Gengis Kahn, 



um Alexandre Magno, um Tamerlão, um Átila, um Napoleão, um 
Lenin, um Stálin, um Hitler... 

Se pessoas que ambicionam muito Poder existiram em várias 
épocas, em vários locais e em várias castas socioeconômicas 
diferentes, por que elas não existiriam entre os mais de 2.500 
bilionários vivos no mundo atualmente? 

Durante um bom tempo, alguns bilionários obcecados por 
dinheiro e poder acharam que o melhor caminho para conquistar 
o mundo era por meio da corrupção, da coerção e da violência. 
Foi a partir do começo do século XX que eles descobriram uma 
ferramenta bem mais conveniente para atingir seus objetivos: os 
conquistadores que nunca desapareceram descobriram uma 
ferramenta chamada Comunismo.  
 
 
  



3. AFINAL, O QUE É COMUNISMO? 
 

Peça para alguém na rua ou para algum conhecido seu (pode 
ser até no Whatsapp mesmo) para responder a seguinte 
pergunta: "O que É Comunismo?".  

Algumas pessoas dirão que Comunismo é uma forma de 
socialismo, outras dirão que o Comunismo acabou com a queda 
do Muro de Berlim, outras dirão que é uma "coisa complexa", etc.  

Dependendo do grau do seu azar, você pode dar de cara com 
algum "cientista político" que vai torrar sua paciência fazendo 
longos discursos sobre como o casamento da dialética Hegeliana 
com o ateísmo humanista de Feuerbach influenciou o 
Materialismo Histórico de Marx e Engels, e de que maneira isso 
tudo se dissociou em diferentes vertentes como Maoísmo, 
Leninismo, Stalinismo, Progressismo, Liberalismo... De quebra, 
ele ainda poderá colocar alguma coisa de George Lukács, um 
admirador de Lênin e ex-ministro da Cultura da Hungria 
Comunista; ou vai citar umas abobrinhas do Tehodor Adorno, 
um dos filósofos mais pessimistas e críticos-de-tudo que eu já vi; 
ou vai encher você com citações do sumo sacerdote do 
politicamente correto Habermas... Enfim. 

O fato é que a definição de "O Que É Comunismo?" 
raramente se apresenta de maneira simples e direta. O povo 
enrola e enrola, mas termina não conseguindo dizer 
exatamente o que é o Comunismo. 

Quando não se sabe exatamente "O que é Comunismo", 
como você combate isso? Se você não sabe nem como seu inimigo 
se parece, como vai saber onde ele está para atacá-lo? 

É precisamente por isso que o Comunismo tem obtido 
sucesso em tantos países: as pessoas não sabem exatamente o 
que ele é. Quando acham que sabem, jogam bombas contra a 
fumaça e não contra a locomotiva que produz a fumaça - e a 
locomotiva do Comunismo segue em frente. Por isso, vou lhe 
ajudar a tornar este conceito o mais claro possível: 

O COMUNISMO é uma conspiração internacional 
conduzida por pessoas absurdamente ricas e influentes 
que têm a ambição de conquistar o mundo. 

 



Repita consigo mesmo:  
 
O COMUNISMO é  

 
uma conspiração internacional  

 
conduzida por pessoas absurdamente ricas e influentes  

 
que têm a ambição de conquistar o mundo. 

 
Agora observe que esta definição não menciona Karl Marx, 

Rússia, Lenin, Stálin, China, Mao Tsé-Tung, Cuba ou Fidel 
Castro. Também não menciona coisa alguma sobre a burguesia 
opressora, a luta do proletariado, a desigualdade social, os 
direitos das minorias, o feminismo ou qualquer coisa desse tipo.  

As “teorias” político-econômicas e outras masturbações 
mentais que rodeiam o tema Comunismo nunca deveriam ser 
confundidas com o que é o Comunismo de fato.  

O Comunismo nunca foi um movimento espontâneo das 
massas desfavorecidas contra as elites que as exploram. 

O Comunismo sempre foi um clube bem restrito de players 
(influenciadores riquíssimos) que conspiram há décadas para 
conquistar o Poder absoluto sobre todas as nações. 

Curiosamente, eles fazem isso motivados por um misto de 
ambição gananciosa e um senso patológico de paternalismo, que 
os leva a crer que antes eles governando o mundo que alguém 
pior que eles. O problema é que, como dito no capítulo anterior, é 
justamente essa ganância por governar o Estado de maneira 
absoluta e intransigente que torna Estados e governos péssimos. 

Ao conspirar pela implantação do Comunismo, a elite das 
pessoas absurdamente ricas e influentes cai na armadilha 
descrita por Aristóteles: a ambição humana, quando exagerada e 
mal direcionada, é a causa mais frequente dos atos mais 
deliberados de injustiça e crueldade. 

Mas esses players ricos e ambiciosos não estão nem aí para 
isso tudo. Eles realmente acham que o mundo estará melhor 
quando for governado por suas mentes superiores – como os 
Reis Filósofos descritos por Platão. Por isso, esses 



autoproclamados Reis Filósofos jamais se furtaram de utilizar a 
seu favor uma das mais eficazes ferramentas de conquista e 
manipulação que já existiram: a MENTIRA. 

Você provavelmente vem acreditando em muitas dessas 
mentiras desde criança, como aquela história sobre o 
"Comunismo” ser um movimento do povo e pelo povo contra a 
opressão da burguesia. Este conto da carochinha foi contato pelos 
seus professores uma aula depois de outra, e você foi forçado a 
decorar essa lenda em vários livros diferentes durante os anos de 
escola. Isso é uma mentira deslavada.  

O Comunismo tem nada a ver com o povo. Vou repetir mais 
uma vez, porque isso tem que ficar bem claro na sua mente: 

 
COMUNISMO é  

 
uma conspiração internacional  

 
conduzida por pessoas absurdamente ricas e influentes  

 
que têm a ambição de conquistar o mundo. 

 
 
Há séculos, essas pessoas vêm aumentando seus domínios 

por meio de MENTIRAS plantadas na cultura, na educação, na 
comunicação e na economia. Elas entenderam que é esta práxis, 
é esta conquista da Hegemonia que lhes permitirá dominar o 
mundo. E é sobre como essa hegemonia vem sendo planejada e 
executada que eu irei lhe explicar nos próximos dois capítulos. 

 
  



4. PROGRAMANDO A HEGEMONIA CULTURAL  
 

Umas das várias coisas interessantes que Olavo de Carvalho 
fala é que os Comunistas têm uma mania recorrente: Eles 
sempre contam o que irão fazer. E não apenas contam: eles 
invariavelmente deixam seus planos muito bem escritos para 
quem quiser ler. 

Em 1848, no Manifesto Comunista, o menino de recados Karl 
Marx (1818-1883) afirmou que, para estabelecer o Comunismo, 
devemos primeiro estabelecer o Socialismo por meio de uma 
ditadura do proletariado.  

Para que esta ditadura seja possível, três coisas devem ser 
realizadas: (1) a abolição de todos os direitos à propriedade 
privada; (2) a dissolução da unidade familiar; (3) a destruição da 
religião (que Marx chamada de “o ópio do povo”). 

Segundo Marx, quando estes três objetivos fossem 
alcançados em todas as nações do mundo, o aplicativo Estado 
Socialista Absoluto seria instalado com sucesso. 
Supreendentemente, depois da instalação, este Estado 
desaparecia espontaneamente, dando lugar ao tão sonhado 
Comunismo – onde não precisaríamos de governo algum e todos 
viveríamos em paz e felizes para sempre...  

Mas, atenção: para chegar ao paraíso Comunista, temos que 
passar pelo pântano do Socialismo – como advertiu Karl Marx. 
Todavia, o Socialismo não é o caminho para o Comunismo. 
NUNCA FOI.  

O “comunismo prometido” é apenas uma isca para tornar 
legítimo o estabelecimento uma Ditadura Socialista – que, 
inicialmente e para facilitar ser engolida pela opinião pública, é 
vendida sob a camuflagem de uma ditadura “temporária”, coisa 
que as ditaduras jamais tiveram a intenção de ser. 

Entenda de uma vez por todas: o plano dos players para 
estabelecer sua Hegemonia não consiste em instalar o 
Comunismo, mas em instalar a DITADURA SOCIALISTA. 

Acompanhe comunistas, ouça palestras de comunistas, leia 
livros de comunistas, e tudo que você verá diz respeito ao tema 
Socialismo. Tudo diz respeito sobre como conquistar a 
Hegemonia para instalar a Ditatura Socialista. Nenhum autor 



comunista fala sobre Comunismo: eles falam sobre Socialismo, 
sobre a Ditadura Socialista. 

Como proposto pelo filósofo marxista italiano Antonio 
Gramsci (1891-1937), a revolução Socialista mais eficaz tem 
início quando o Estado começa a controlar a cultura, a educação e 
a comunicação. Na sequência, o programa do Socialismo-
Comunismo avança um pouco mais, se apoderando dos meios 
básicos de produção e da distribuição de bens e serviços. No 
último estágio, o programa da Hegemonia Socialista passa a 
desarmar o povo e a atacar a propriedade privada, a família, as 
tradições, a Moralidade e a religião.  

O Brasil vem sendo socializado neste esquema gramscista há 
décadas. Na verdade, o mundo todo vem sendo – até mesmo os 
EUA. E a este processo damos o nome de Nova Ordem 
Mundial – ou NOM. 

Para que a NOM se torne uma realidade, é necessário que a 
Hegemonia consiga implantar, ao mesmo tempo, uma boa 
quantidade de medo e passividade população. Através do 
medo no falar (espiral do silêncio) e da passividade no agir 
(subserviência programada), outorgamos a instauração da 
Ditadura Socialista. 

O planejamento da Hegemonia também inclui modificar 
progressivamente as configurações do governo de um país até 
torná-lo um terreno ideal para que a Ditadura Socialista germine. 
Isso é obtido concentrando o governo ao máximo nos cargos mais 
altos do Poder Executivo. É esta concentração da força que torna 
a ditadura inevitável: quem controlar a Presidência controlará a 
nação inteira. Quem controlar a cadeira do Presidente da 
República controlará tudo – indústrias, comércio, finanças, 
sistema de transporte e recursos naturais de um país –, 

garantindo um monopólio mais que suficiente para esmagar toda 
e qualquer oposição ou concorrência.  

Por isso, quanto mais nos deslocamos para a Esquerda no 
espectro político, quanto mais marchamos na direção e para 
dentro do Socialismo, mais o poder vai sendo aglutinado no ramo 
executivo do Governo Federal.  

Para condensar o máximo de poder no Chefe do Executivo, 
devem ser promovidas mudanças na legislação que tornem 



imprescindíveis garantias "Federais" para outras entidades. A 
confluência dos tributos recolhidos e os financiamentos 
discricionários são utilizados como isca, e o anzol é o controle 
Federal centralizado.  

Outra parte importante do planejamento da Hegemonia 
consiste em esquentar o ambiente político e psicológico até que 
as pessoas exijam uma "intervenção" de um poder sobre os 
demais. Por exemplo: promova o caos e o desespero até o ponto 
em que a população passe a exigir que o Presidente ou as Forças 
Armadas ou algum grupo revolucionário cancele tudo – as 
eleições, o Parlamento, o STF...  

Depois que as instituições forem fechadas, os Socialistas – 
em nome da proteção da vontade do povo – usurparão a Chefia 
do Poder Executivo, que agora se encontra no formato absoluto 
exato para que eles sigam em frente com seus planos. 

É por isso que, quando os brasileiros protestam exigindo 
alguma forma de intervenção drástica para resolver as coisas, seja 
essa intervenção por meio dos militares ou do próprio presidente 
da república, na verdade eles estão agindo como marionetes, 
obedecendo ao planejamento da hegemonia elaborado pelo clube 
das pessoas absurdamente ricas e influentes. 

A estratégia inteira da Hegemonia pode ser descrita de uma 
maneira bem simples. Existem duas formas de se prender uma 
pessoa: a primeira consiste em colocá-la em uma prisão onde ela 
pode ver as paredes, os muros, os guardas, as cercas e as barras 
de ferro. A segunda maneira consiste em aprisioná-la em uma 
cela onde ela não consegue ver coisa alguma disso – e pensa que 
é livre. 

A Hegemonia prevê exatamente a segunda forma de prisão. 
Você pressupõe que está livre, mas encontra-se com efeito 
aprisionado nas fronteiras e nos condicionamentos daquilo que 
lhe ensinaram a pensar. Então, como um soldado muito bem 
treinado – mas igualmente doutrinado pelas mentiras que lhe 
contaram – você acha que está lutando a favor de um lado, 
quando na verdade está lutando contra aquele lado. 

Uma vez embutido este planejamento na sua cabeça, a 
execução da Hegemonia está pronta para ser tirada do forno. 

 



  



5. EXECUTANDO A HEGEMONIA CULTURAL  
 

A execução da Hegemonia Cultural é feita como se fosse uma 
hipnose coletiva promovida por jornalistas, artistas, políticos, 
palestrantes e afins.  

Além desses agentes, um dos maiores hipnotizadores de 
todos pode ser encontrado bem aí na sua casa, constantemente 
lhe dizendo em que acreditar, como se sentir e o que fazer. Esse 
hipnotizador se chama Televisão. 

De repente, você pode dizer que não assiste mais TV, mas 
ainda assim não estará livre dos mecanismos de hipnose que 
bombardeiam você dia e noite na Internet, chamados Algoritmos. 

Fora da TV e dos Algoritmos, os executores também podem 
ser encontrados entre seus amigos, abstraídos pela Hegemonia 
Cultural plantada na cabeça de cada um deles sem que eles 
desconfiassem. 

Tão influente quanto a hipnose por meio da Cultura ou da 
Comunicação, temos a hipnose da Educação.  

Cultura, Comunicação e Educação compõem o tripé do 
Método Gramscista da conquista Comunista. Cultura e 
Comunicação funcionam rápido, é verdade. Mas a hipnose por 
meio da Educação, apesar de mais lenta, é bem mais duradoura. 
A execução da Hegemonia, então, faz um uso intenso do sistema 
educacional. 

Na Cultura, nos contam que não existe arte ideológica – 
quando isso é uma lorota sem tamanho. Toda pessoa tem uma 
ideologia, toda pessoa curte um tipo de ideias e despreza outros 
tipos – isso foi o que Baruch Espinoza nos ensinou sobre a 
Ambição humana, lembra?  

Toda cultura e toda arte podem ser instrumentalizadas para 
servir a alguma ideologia: a ideologia do belo, a ideologia do 
prazer, a ideologia do autoconhecimento, a ideologia da religião, 
etc.  

Na educação, ocorre o mesmo: não existe isso de “escola sem 
partido” ou de “educação sem partido”. Não existe porque 
simplesmente não existe um livro didático que não tenha sido 
escrito sob algum tipo de influência ideológica subjetiva. Nem 
mesmo os livros de matemática. Olhe lá: por que no livro de 



matemática o Joãozinho tem que sempre que dividir suas 
laranjas ao invés de multiplicá-las? Humm... 

Não obstante, na área da educação, nenhuma execução da 
Hegemonia Socialista-Comunista é mais flagrante que nos livros 
de História. Muitos professores de História gostam de dizer aos 
seus alunos que os livros que eles utilizam em suas aulas são 
"objetivos”. Mas pare um segundo e pergunte-se: é possível 
escrever um livro de História sem ter um ponto de vista em 
particular? 

Como observado por Gary Allen em None Dare Call it 
Conspiracy, bilhões e bilhões de eventos ocorrem no mundo a 
cada dia. Escrever um livro completo da história de um país 
cobrindo um período tão curto quanto apenas uma semana é uma 
tarefa absolutamente impossível!  

Além disso, a capacidade do historiador em construir um 
relato "objetivo" não é apenas limitada pelo imenso volume de 
acontecimentos, mas também pelo fato de que os acontecimentos 
mais importantes nunca estão registrados nos jornais ou nos 
relatórios oficiais: as decisões mais importantes são tomadas em 
reuniões a portas fechadas, ou durante um café, ou em encontros 
informais bem reservados, e nunca são publicadas em jornais, 
revistas, sites, entrevistas ou blogs.  

Como consequência, a "história" que está nos livros 
representa a coletânea de um número minúsculo de notícias 
colhidas a partir de um conjunto de fatos igualmente pequeno em 
comparação ao que realmente aconteceu.  

Em um universo tão gigantesco de acontecimentos, como os 
historiadores identificam e separam os eventos que são 
importantes daqueles que não são tanto?  

Todo livro escrito tem o objetivo de provar o ponto de vista 
de seu autor. Nenhum livro é "objetivo". Nem esse, tampouco 
qualquer tratado de História.  A informação nos livros pode até 
ser verdadeira, mas ela jamais será apresentada a você de modo 
"objetivo": ao escrevê-lo, o autor selecionou e alinhou 
cuidadosamente as evidências que corroboravam o que sua 
própria subjetividade desejava mostrar – e lembre-se que mais 
de 80% dos professores de História no Brasil são abertamente 
esquerdistas...  



Conclusão: aborde os livros – e especialmente os livros de 
História – com a mesma cautela com que você abordaria uma 
cascavel irritada. Ambos podem ser igualmente perigosos e 
venenosos. 

Outro exemplo da execução da programação Hegemônica dos 
Comunistas está na forma como eles apresentam seus debates.  

Os agentes culturais, educadores e comunicadores do 
Comunismo gostam de apresentar o seguinte dilema: eles dizem 
que, no extremo Esquerdo do espectro político, temos o 
Comunismo (ou Socialismo Internacional); no extremo Direito, 
temos Nazismo / Fascismo (ou Socialismo Nacional). Então, 
para evitar as tragédias desses extremos, deveríamos encontrar 
um "caminho do meio", uma "terceira via" que, segundo eles 
mesmos, seria o Socialismo Fabiano. E lhe perguntam: o que 
você acha? 

O truque está em que a LINHA INTEIRA do "dilema" está do 
lado esquerdo, do começo ao fim. O espectro inteiro apresentado 
é de Esquerda.  Dentro da "linha sensata" apresentada pelos 
Comunistas, onde colocaríamos os anarcocapitalistas? Em que 
parte da linha estariam as pessoas que acreditam em uma 
República Constitucional e no Livre Mercado? 

O programa da Hegemonia do Comunismo está registrado 
em vários livros escritos pelos próprios comunistas. A execução 
da Hegemonia do Comunismo está visível no seu dia a dia.  Tudo 
que você precisa fazer é abrir os olhos para suas sutilezas – que 
muitas vezes nem são tão sutis assim. 

Entendido isto, sejamos sinceros: não seria possível 
programar ou executar a Hegemonia sem dinheiro. E seria ainda 
mais impossível instalar uma Ditadura Socialista sem pagar uma 
nota por ela.  

Como qualquer bom ganancioso, os players que desejam 
conquistar o Mundo utilizando a ferramenta do Comunismo 
sempre preferiram colocar a mão no bolso dos outros ao invés de 
colocar a mão nos próprios bolsos. Eles irão utilizar dinheiro para 
implantar a Ditadura Socialista. De preferência dinheiro tirado 
de algum outro lugar, não de suas carteiras. E que lugar melhor 
para conseguir dinheiro aos montes que no Banco Central? 
  



6. O SOCIALISMO DO BANCO CENTRAL  
 

Para bancar suas despesas, um Governo Federal tem três 
recursos à mão. Ele pode: (1) literalmente fazer dinheiro, 
imprimindo mais notas na Casa da Moeda; (2) Cobrar impostos; 
(3) Emitir Títulos de Tesouro. 

Imprimir dinheiro é uma coisa boa. Você tem lá uma 
impressora e, sempre que precisar, pode imprimir quanto 
dinheiro quiser. Mas isso tem um problema: quanto mais 
dinheiro você imprime, menos o dinheiro vale, e o efeito final da 
perda de valor da moeda é a inflação. E isso é péssimo para a 
economia. 

Cobrar impostos também é uma coisa boa para o Governo. 
Sempre que precisar de um reforço nas contas, ele pode 
aumentar os impostos ou criar impostos novos e o caixa volta a 
ficar equilibrado. Mas, novamente, isso traz um problema: se 
você começar a cobrar impostos demais, a economia pode ficar 
estagnada. Quem produz pode se sentir desestimulado a 
continuar produzindo, o que também é péssimo para a economia. 
Além disso, impostos em geral são pouco populares, e um 
governo que vive criando e aumentando impostos está se 
arriscando ser deposto do cargo devido à pressão pública por 
meio de revoltas ou revoluções. 

Até a década de 1990, quando o governo brasileiro queria 
gastar mais do que havia arrecadado, ele simplesmente dava uma 
ordem para que se imprimisse mais dinheiro. Evidentemente, 
isso levou a inflação a níveis astronômicos. Quando os gênios do 
governo entenderam que a prática estava trazendo mais 
problemas que soluções, eles aprovaram a Lei de 
Responsabilidade Fiscal em 2000. 

Bom, isso resolveu o problema da inflação, mas não resolveu 
o problema do Governo, sempre faminto por mais proventos. Foi 
aí que a terceira alternativa – a emissão de Títulos do Tesouro ou 
Títulos da Dívida – começou a ser manuseada sem moderação. 

Você está cansado de saber que é bastante frequente que um 
governo termine gastando mais do que arrecada.  Para não gerar 
inflação e para não apertar demais a corda no pescoço dos 
pagadores de impostos, o Ministério da Economia, por meio da 



Secretaria do Tesouro, emite alguns papéis e vende para 
investidores, que “emprestam” dinheiro para o governo 
comprando esses papéis. A maior parte dos Títulos do Tesouro é 
comprada por grandes bancos internacionais. E aqui eu tenho 
que lhe contar um pouco de História: 

Durante séculos, os banqueiros ganharam uma nota 
financiando governos e reis. Porém, as pequenas operações 
bancárias podem ser protegidas por sistemas de lastros, mas que 
tipo de lastro você pode utilizar quando se trata do financiamento 
de toda uma nação? E se o banqueiro quiser cobrar uma parte da 
dívida e o Rei disser “Cortem-lhe a cabeça!”? 

O processo para executar dívidas de um governo ou de um 
monarca não é ensinado nas escolas de negócios, e a maioria de 
nós nunca se meteu a besta para financiar esse tipo de transação, 
então nunca pensamos muito a respeito.  Mas isso não elimina o 
fato de que, sim, existe um mercado que financia reis e governos, 
e este mercado produz ganhos excelentes. 

Para evitar o risco de calote – ou de perder sua cabeça –, 
existem duas estratégias que você pode utilizar ao emprestar 
dinheiro para um Governo: 

Você pode participar da mesa diretora que irá 
gerenciar o uso do capital. Nesse caso, o dinheiro será 
emprestado apenas se você ou um representante em seu nome 
atuar no comitê gestor. É assim que alguns banqueiros, que 
emprestaram centenas de bilhões de dólares para governos no 
mundo todo, seguem exercendo uma influência considerável na 
política daqueles países. 

Você pode financiar os dois lados. Caso o Rei ou 
Presidente seja deposto, o sucessor seguirá negociando com você 
e seu banco. Por isso, é sempre interessante que o Rei ou 
Presidente tenha um “opositor”, um “inimigo” – e, caso ele não 
tenha, é ainda mais interessante que você crie um. 

Um dos mestres pioneiros neste jogo foi Mayer Amschel 
Bauer (1743-1812).  

O pai de Mayer, Moses, já operava um sistema de câmbio e 
empréstimos no começo do século XVIII na Alemanha. Para 
identificar sua loja em Frankfurt, Moses havia colocado sobre a 
porta um grande escudo vermelho com uma águia romana. 



Quando Mayer assumiu os negócios do pai, decidiu trocar seu 
sobrenome para Escudo Vermelho – em alemão  Roth (vermelho) 
+ Schild (escudo). 

A partir da sede em Frankfurt, Mayer Rothschild manteve 1 
de seus 5 filhos na cidade e enviou os demais para Londres, Paris, 
Viena e Nápoles. Esperto, Mayer estabeleceu vínculos muito 
próximos com Guilherme I (1797-1888), aristocrata filho do 
conde Frederico II e dono de uma das maiores fortunas da 
Europa na época. 

Para proteger sua riqueza durante as Guerras Napoleônicas, 
Guilherme I recorreu aos Rothschild, transferindo seu dinheiro 
para a filial dos Rothschild em Londres, comandada por Nathan, 
filho de Mayer. Lá, a fortuna passou a ser aplicada para financiar 
movimentos militares britânicos em Portugal e na Espanha, 
produzindo ganhos monumentais. Nos 200 anos seguintes, os 
juros desses investimentos – e de outros que se seguiram – 
tornaram os Rothschild muito mais ricos que seus “mecenas”, 
repetindo sempre a estratégia inicial: emprestar dinheiro para 
governos que lutavam entre si. 

Se você examinar os conflitos armados do século XIX, verá 
que eles sempre eram travados em nome de um “equilíbrio do 
poder”: quando um Rei pisava fora da linha, uma guerra 
estourava, e a vitória sempre caía do lado daqueles que recebiam 
a maior fatia de financiamento dos Rothschild. 

Desde o início das operações dos impérios bancários 
internacionais, o clube das pessoas absurdamente ricas e 
influentes sempre encorajou o aumento da dívida pública dos 
governos. Os Rothschild entenderam isso desde o começo, e 
rapidamente foram seguidos por outros bancos familiares como 
J.P. Morgan, Warburg, Erlangers, e Kuhn & Loeb. 

Contudo, ainda que guerras, revoluções e epidemias sejam 
úteis para que o clube das pessoas absurdamente ricas e 
influentes aumente seu controle sobre os governos, a chave deste 
controle sempre consistiu no controle do dinheiro. 

Você pode controlar um governo caso ele esteja no seu 
caderninho de dívidas, e um credor sempre estará na posição de 
solicitar ao soberano o monopólio de alguns privilégios, tais 
como o sistema bancário nacional, o sistema de transporte e 



recursos naturais. Mas nada disso supera ter o 
controle direto sobre o dinheiro da nação. 

Os conspiradores da Nova Ordem Mundial sabiam que não 
era possível dominar uma nação SEM o uso da força A 
MENOS que aquela nação possuísse uma instituição por meio da 
qual eles pudessem ter o domínio do dinheiro – e da economia – 
daquele país. Assim, o clube das pessoas absurdamente ricas e 
influentes estimulou a formação de Bancos Centrais em toda 
parte.  

Um Banco Central tem duas funções reais: (1) Proteger o 
sistema bancário, cartelizando-o e reduzindo os riscos de 
insolvência; e (2) Financiar os déficits do governo federal.  

Quando um país criava seu Banco Central, os 
megainvestidores determinavam as nomeações dos chefes do 
Banco e eram perfeitamente capazes de derrubá-los quando 
quisessem. 

Então, sempre que o governo precisa de mais dinheiro, ele 
vai lá e solicita ao Ministério da Economia que emita um lote de 
Títulos do Tesouro. Os títulos são vendidos no mercado e os 
players compram esses títulos, que são como notas promissórias. 
Mas quem garante que, na hora em que os títulos vencerem ou 
caso os investidores queiram vendê-los para outras pessoas, 
alguém irá comprá-los? Quem garante isso? O Banco Central 
garante. 

Quando o governo quer “imprimir” mais dinheiro, o Banco 
Central compra de volta os títulos que estavam em posse dos 
investidores. Como o Banco Central compra de volta esses 
títulos?  Para entender isso, você tem que entender o que 
significa Dinheiro Fiduciário. Dinheiro Fiduciário é um 
dinheiro que não possui lastro em alguma commodity (p.ex.: um 
dinheiro que não possui lastro em ouro).  

Durante muito tempo, um governo só podia “imprimir” 
dinheiro se tivesse guardado em seus cofres um lastro 
equivalente àquele valor em ouro.  A partir da metade da década 
de 1970, esse padrão-ouro foi abolido em praticamente todos os 
países do mundo, e os governos ganharam a permissão de 
“imprimir” dinheiro sem lastro. O dinheiro que o governo 
imprimia vinha carimbado pelo próprio governo dizendo “la 



garantia soy yo”, e todo mundo passou a aceitar isso. Se o 
governo disse que aquele dinheiro vale tanto, então ele vale, e 
segue o jogo. 

Quando o Banco Central (BC) compra de volta a montanha 
de Títulos do Tesouro que estavam nas mãos dos 
megainvestidores, alguém lá no BC utiliza o conceito de “dinheiro 
fiduciário” e aperta um botão no computador, acrescentando 
alguns dígitos na conta do banco de quem o governo está 
comprando os títulos. Mas de onde veio esse dinheiro? De lugar 
algum. O Banco Central criou do nada. Nenhuma conta foi 
debitada. A base monetária – o total de dinheiro na economia na 
forma de moeda em circulação e do total de reservas bancárias 
nos bancos do Banco Central – se expandiu magicamente e as 
reservas dos bancos investidores aumentaram. 

Assim, os bancos emprestam dinheiro para o governo 
comprando Títulos da Dívida emitidos pela Secretaria do 
Tesouro, pois sabem que o governo sempre irá gastar mais do que 
arrecadou, e, cedo ou tarde, o Banco Central irá comprar de volta 
esses títulos, "imprimindo" dinheiro eletrônico nas contas desses 
bancos. 

Quando os títulos emitidos pela Secretaria do Tesouro 
vencem na mão do Banco Central, o Governo não paga esses 
valores ao Banco Central: o Banco Central simplesmente rola a 
dívida, trocando aquele débito por outro maior e de prazo mais 
longo.  

O final desse processo todo é que os títulos emitidos pelo 
Governo terminam indo parar nas mãos do próprio Governo, e a 
dívida nunca é executada. 

Em uma Ditadura Socialista, o Governo deve ser o maior 
possível, e ser o maior possível custa dinheiro. Um Banco Central 
resolve esse problema: garantido pela nossa confiança no 
“dinheiro fiduciário”, o BC imprime dinheiro eletrônico, 
aumentando a base monetária e financiando o inchaço do 
governo. 

Quando você tem um Banco Central com liberdade para 
imprimir dinheiro físico ou "eletrônico" praticamente na 
quantidade que bem quiser, temos um Governo com uma mesada 



irrestrita para crescer e pisotear cada uma de nossas liberdades 
civis. 

Os Bancos Centrais começaram a ser instalados no mundo 
durante o século XVII. Um dos primeiros a surgir foi o Riskbank 
da Suécia, em 1668. Em 1694, foi criado o Banco Central da 
Inglaterra. Em 1800, o Banco Central da França. Nos EUA, o 
Presidente Woodrow Wilson constituiu o Federal Reserve (o Fed) 
em 1913.  Em todos estes casos, apesar do Banco Central em geral 
ser criado por meio de atos do Parlamento, ele é considerado um 
órgão independente.  

Mesmo nos EUA, o Fed não pertence legalmente ao Estado: 
ele foi criado por um grupo de banqueiros chamado Money 
Trust, composto por financistas como J.P. Morgan (dono da U.S. 
Steel, da General Eletric, da AT&T e de dezenas de outros 
empreendimentos) e J.D. Rockefeller (dono da Standard Oil e um 
dos homens mais ricos de todos os tempos).  

Em nenhum dos casos citados, o povo foi consultado sobre se 
queria ou não a criação de um Banco Central. A entidade 
simplesmente foi criada e pronto. 

Você pode até pensar que ter um Banco Central é essencial 
para que a economia de um país funcione, mas isso é uma falácia. 
Os Bancos Centrais não são essenciais para o funcionamento 
das economias de mercado.  

Durante o período de maior enriquecimento da história 
americana – de 1865 a 1913 –, não havia um Banco Central.   

O Banco Central do Canadá só foi criado em 1935. O sistema 
bancário canadense atravessou a Grande Depressão (1929-1939) 
sem maiores problemas, e nenhuma grande falência bancária foi 
registrada. Em contrapartida, milhares de bancos americanos 
quebraram durante a Grande Depressão, não obstante a 
existência do Federal Reserve. 

No Brasil, em 1945, no final do primeiro período do socialista 
Getúlio Vargas (1882-1954) como Presidente da República, foi 
criada a Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC.  A 
finalidade da SUMOC era exercer o controle monetário e 
preparar a organização de um Banco Central. O Banco Central 
Brasileiro seria estabelecido finalmente em 31 de dezembro de 
1964, durante o governo do Marechal Humberto Castelo Branco 



(1897-1967). Ou seja: a economia do Brasil viveu muito bem 
durante 464 anos sem a necessidade de ter um Banco Central. 

Hoje, as pessoas estão tão acostumadas a ter um Banco 
Central que chegam a achar que não é possível viver sem ele. O 
cidadão chega a achar que ter um Banco Central faz parte da 
solução para os problemas econômicos. Isso é um engano!  

O Banco Central, ao permitir o inchaço do Estado, é parte do 
problema. E uma parte importante dele. Quando o Banco Central 
faz investimentos em empresas privadas, estamos permitindo 
que o Estado intervenha cada vez mais na economia – 
aumentando ainda mais o problema que ele mesmo causou. 

A verdade é que o Banco Central é um agente trabalhando a 
favor do agigantamento totalitário do Estado. E, quanto maior e 
mais totalitário o Estado, mais nos aproximamos do modelo ideal 
de uma Ditadura Socialista. 

Como mencionado anteriormente, os Bancos Centrais sequer 
pertencem aos países de origem. O Banco da Inglaterra, o Banco 
da França e o Banco da Alemanha não são exatamente 
propriedade dos governos de seus países, como a maioria de nós 
imagina, mas monopólios privados geridos por banqueiros 
internacionais com a garantia do estado. 

Nos EUA, o famoso Alan Greespan (1926-), antes de assumir 
o posto de poderoso-chefão do Fed, trabalhou no comitê 
executivo do banco comercial das organizações de J.P. Morgan.  
O chefe do Fed antes de Greespan, Paul Volcker (1927-2019), foi 
durante muito tempo um “colaborador” importante dentro do 
império Rockefeller. A maioria dos chefes dos Bancos Centrais de 
todo o mundo segue o mesmo padrão. 

Ainda que um Banco Central não seja essencial para o 
funcionamento da economia, você pode pensar que ele talvez seja 
importante para gerenciar a prosperidade para a nação. 
Financiando o governo, um Banco Central poderia operar um 
sistema neoliberal estilo keynesiano, fomentando o 
desenvolvimento, né? Bem... 

Em 1994, a dívida total do Governo Federal era o equivalente 
a 68,4 bilhões de reais. Em 2019, esta dívida fechou em 4,24 
trilhões. Ou seja: entre 1994 e 2019, o endividamento total do 



Governo Federal, financiado pelo Banco Central, aumentou 56 
vezes! 

No mesmo período, entre 1994 e 2019, a base monetária no 
Brasil aumentou de 6 bilhões para 280 bilhões – um aumento de 
46 vezes! Algo similar vem ocorrendo em vários Bancos Centrais. 
Nos últimos 20 anos: o Banco Central Europeu e o Banco Central 
do Canadá aumentaram a Base Monetária em quase duas vezes; o 
Banco Central do Japão, em 3 vezes; o Fed e o Banco Central da 
Inglaterra, em 5 vezes. 

Se o governo Brasileiro vem emitindo toneladas de Títulos do 
Tesouro, pegando tanto dinheiro emprestado assim, tendo a 
garantia de cobertura do “dinheiro fiduciário” criado pelo Banco 
Central e injetando tanto dinheiro na economia, por que e 
economia brasileira não está bombando? Por que o PIB do país 
vem crescendo apenas 0,7% ao ano nos últimos 10 anos? 

Simples: porque todo esse dinheiro que circulou na parceria 
entre o Banco Central e seus investidores nunca teve como 
objetivo beneficiar a economia e o povo. Ele sempre teve o 
objetivo de produzir lucros para os bancos e fazer o Estado 
crescer.   

O Governo Federal possui 138 empresas. Entretanto, de 
acordo com levantamento feito pelo Observatório das Estatais, da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), se contabilizarmos as 
companhias que pertencem a Estados e municípios, e não apenas 
à União, o total chega a 418 empresas. Para efeito de comparação, 
saiba que a Hungria – que viveu sob um regime Comunista de 
1949 a 1989 – tem 378 estatais.  

Veja outros países e seus números de estatais: Índia (270), 
Alemanha (71), Argentina (59), França (51)m Colômbia (39), 
EUA (16), Reino Unido (16), Áustria (10), Japão (8). A Austrália, 
um país semelhante ao Brasil em dimensões geográficas e com 
economia de tamanho equivalente, tem apenas 8 estatais. 

Desde a década de 2000 – desde o governo Lula – a 
participação estatal na economia só vem aumentando. Em 2019, 
as estatais totalizavam um faturamento equivalente a 5% do PIB 
nacional, e tudo isso só foi possível graças à contínua criação de 
dinheiro do Banco Central. Em retorno por esta parceria, o BC 
sempre garantiu lucros extraordinários aos megainvestidores. 



Além da criação de dinheiro eletrônico para financiar o 
Estado, o BC também tem uma ação centralizadora ao 
determinar a taxa básica de juros que os bancos devem utilizar 
quando fazem empréstimos entre si. Estes empréstimos são 
necessários para manter os níveis de reservadas bancárias 
exigidas pelas normas do Banco Central. 

O ideal seria que esses juros fossem regulados pelos próprios 
bancos ao fazerem negócios entre si, mas o Banco Central assume 
esse controle direto, afetando os preços de toda a economia. Por 
mais que os técnicos do BC tentem se explicar sobre como 
calculam a taxa básica de juros, o que eles estão executando é 
uma economia centralmente planejada – uma prática TÍPICA de 
países Socialistas. 

Não pode existir um mercado realmente livre na presença de 
um Banco Central: se o preço do dinheiro – que é o preço mais 
importante da economia – é determinado pelo governo e não 
pelo mercado, então o que temos não é uma Economia Livre, mas 
uma Economia Planificada, uma economia no molde Socialista 
mais clássico. No final, o Banco Central impõe um sistema 
socialista de planejamento centralizado que é contra a massa do 
povo e a favor de um número bem restrito de privilegiados.  

Praticamente todos os Bancos Centrais são um exemplo cabal 
de Socialismo: a essência da economia socialista é a planificação, 
com o Estado controlando os meios de produção e fixando os 
preços de produtos e serviços. Pois é exatamente isto que o Banco 
Central faz. 

Os players se beneficiam quando o Banco Central injeta 
dinheiro novo na economia, pois eles têm acesso ao dinheiro 
criado ANTES que os preços subam devido à inflação. Quando 
esse dinheiro novo consegue chegar lá na ponta, lá no cidadão 
médio, os preços já aumentaram e o dinheiro novo tem menos 
valor. 

A maioria das pessoas não entende que um dos aspectos mais 
importantes da sociedade está além do alcance do poder de voto, 
e este aspecto raramente participa das faixas de protesto nas 
manifestações de rua. Qual é este aspecto? O sistema financeiro 
nacional. 



Atualmente, dos cerca de 200 países que existem no planeta, 
apenas 11 não possuem um Banco Central propriamente dito ou 
uma autoridade monetária nos moldes específicos de um BC: 
Hong Kong, Panamá, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Palau, Ilhas 
Marshall, Estados Federados da Micronésia, Mônaco, Andorra e 
Lichenstein. 

A esta altura, você já entendeu que, tendo um Banco Central 
“independente”, tudo fica mais fácil para o clube das pessoas 
absurdamente ricas e influentes: a transferência de dinheiro; a 
proteção de riquezas; o financiamento de conflitos armados; o 
direcionamento dos investimentos nacionais; a manipulação dos 
índices de juros, da inflação e das taxas de câmbio... 

Controlando um Banco Central, todo tipo de fraude no “livre 
mercado” pode ser executada sem qualquer intermediário, e nem 
o céu se torna um limite para o tamanho dos lucros dessas 
operações. 

Se você quer um monopólio nacional, você deve controlar um 
governo Socialista Nacional. E nada melhor para controlar 
totalitariamente um governo que ser o sujeito que controla 
totalitariamente a parte mais importante que do governo: o 
dinheiro que banca a existência do próprio Estado. Por meio do 
Banco Central, a administração totalitária de uma nação se torna 
tão simples quanto roubar um doce de uma criança. E é por isso 
que constituir um Banco Central é 90% do que é necessário fazer 
para tornar um país Socialista. 
 
  



7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E O 
FINANCIAMENTO DA REVOLUÇÃO BOLCHEVIQUE 
 

Você viu até aqui que o plano para fazer uma Nova Ordem 
Mundial consiste em criar governos totalitários em todos os 
países do mundo, e então colocá-los sob o domínio de um clube 
exclusivo de pessoas absurdamente ricas e influentes – que 
chamamos de players. 

Para isso, você deve atacar em vários pontos: na Cultura, na 
Educação, na Comunicação e na Economia. Estes tópicos foram 
abordados nos capítulos 4 e 5. No capítulo 6, você descobriu 
como estabelecer um mecanismo para fazer com que os próprios 
países paguem os custos necessários para financiar o 
estabelecimento da Ditadura Socialista – isso é feito através da 
criação e do controle dos Bancos Centrais.  

Se você realmente entendeu o capítulo anterior, você 
entendeu que para que os Bancos Centrais rendam dinheiro para 
os players da NOM, é preciso que os países se endividem. Quanto 
mais os países aumentam seus gastos, mais o Estado tem a 
chance de crescer via Bancos Centrais, e mais dinheiro os players 
recebem para comprar a Hegemonia na Cultura, na Educação e 
na Comunicação. 

Ora, nada melhor para gerar gastos para um Estado que uma 
boa crise! E essas crises podem vir de revoluções, guerras ou 
epidemias. Quer ver só como isso funciona? Veja só: 

Apesar de todas as justificativas clássicas e relevantes que 
você ouviu sobre os motivos para a I Guerra Mundial (1914-1918), 
também existem outros motivos obscuros (as figuras ocultas).  

O conflito vinha sendo planejado há mais de duas décadas, e 
o assassinato do Arquiduque austríaco Francisco Fernando em 
28 de junho de 1914 foi meramente um incidente que forneceu a 
desculpa necessária para iniciar uma verdadeira reação em 
cadeia.  

A I Guerra Mundial poderia ter terminado mais cedo em um 
acordo, caso os EUA não tivessem entrado no conflito. Em 1913, o 
progressista Woodrow Wilson havia sido eleito Presidente dos 
EUA com o slogan "Ele nos manteve fora da guerra". Porém, 
assim Woodrow assumiu, a propaganda mudou e os jornais 



começaram a marretar que "a guerra era inevitável". A mídia 
norte-americana era dominada pelos jornais impressos, e estes, 
por sua vez, eram controlados pelos diretores do Federal Reserve.  

Apesar de não ser uma inocente no palco, a Alemanha havia 
sido pintada pela Inglaterra como um monstro militar belicoso 
que almejava dominar o mundo. Logo a Inglaterra, que, na época, 
tinha mais soldados ao redor do mundo que todas as demais 
nações somadas.  

O chamado "Militarismo Prussiano" era real, mas não era 
páreo para o Império Britânico, que governava 400 milhões de 
pessoas e se estendia por um território de 26 milhões de km2 – 
um Império tão extenso que o Sol jamais se punha nele. O 
problema oculto na I Guerra Mundial era o fato de que os 
alemães estavam se mostrando competidores ferrenhos no 
mercado mundial, e os players britânicos não aprovavam isso. 

Enquanto a guerra entre britânicos e alemães se delineava, o 
banco J.P. Morgan e ouros financistas venderam munições para 
os ingleses, enviando a carga dos EUA para a Europa a bordo do 
navio Lusitânia.  

Os alemães avisaram nos jornais de Nova Iorque quanto ao 
risco potencial que os passageiros estavam assumindo ao 
embarcar em um navio carregando equipamentos de guerra, e 
pediram que não cruzassem o Atlântico nele.  

Como era de se prever, em 7 de maio de 1915, o Lusitânia foi 
afundado por um submarino alemão. Dentre os 1198 mortos, 
estavam 128 norte-americanos. Os propagandistas nos EUA 
rapidamente começaram a apresentar os alemães como 
"monstros assassinos". Em 6 de abril de 1917, o Congresso dos 
EUA declarou guerra à Alemanha com o apoio da opinião 
pública, que achava que aquela seria "uma guerra para terminar 
todas as guerras".  

O especulador e conselheiro presidencial democrata Bernard 
Baruch (1870-1965) assumiu as finanças dos EUA direcionadas 
para a batalha, controlando todos os contratos domésticos dos 
Aliados para materiais bélicos. Baruch já era um player 
conhecido na época, sendo um dos donos da Intercontinental 
Rubber Company – uma empresa que detinha praticamente o 
monopólio do mercado da borracha nos EUA e que Baruch 



fundou em associação com magnatas do porte de John D. 
Rockefeller Jr., Daniel Guggenheim e George Foster Peabody. 

Fazendo os amigos certos colocando as pessoas certas nos 
lugares certos, estima-se que Baruch, no esforço para que a I 
Guerra finalmente “tornasse o mundo mais seguro”, tenha 
embolsado em comissões o equivalente a mais de 200 milhões de 
dólares (em valores atualizados). A I Guerra Mundial foi uma 
festa para os players! 

Outro exemplo flagrante do mecanismo em ação está na 
Revolução Bolchevique de 1917, na Rússia. 

A Revolução Bolchevique certamente foi uma das grandes 
curvas da história recente.  Da mesma forma, foi um evento sobre 
o qual a desinformação ainda reina. Os "fazedores de mito" foram 
bem eficazes em esconder a grande mentira por trás da 
revolução: ela nunca foi um "movimento das massas se erguendo 
contra as classes opressoras e a tirania do Czar". Ele foi 
exatamente o que o Comunismo sempre foi: uma conspiração 
internacional conduzida por pessoas absurdamente 
ricas e influentes que têm a ambição de conquistar o 
mundo. 

A Revolução Bolchevique ocorreu em novembro de 1917, mas 
o Czar Nicolau II (1868-1918) havia abdicado 7 meses antes, em 
março, e um governo provisório foi estabelecido pelo príncipe 
Georgy Lvov (1861-1925). O governo de Lvov abriu o caminho 
para o "socialista democrático" Alexander Kerensky (1881-1970).  

Sendo o chefe de fato do novo estado Russo, Kerensky 
manteve a guerra contra a Alemanha e declarou anistia geral para 
mais de 250 mil comunistas e outros revolucionários que haviam 
sido exilados após a Revolução Vermelha de 1905.  

Em 1917, os Aliados (Rússia, Commonwealth Britânico, 
França e EUA) estavam lutando na Europa contra as Potências 
Centrais. No mesmo período, na Rússia, ocorriam várias 
manifestações na capital Petrogrado (atual São Petersburgo) 
devido ao colapso no sistema de transporte, que estava causando 
escassez de comida na cidade e levando ao fechamento de várias 
fábricas.  

Nesta época, Vladimir Ilyich Ulianov – mais conhecido pelo 
pseudônimo Lenin (1870-1924) – estava na Suíça, onde havia se 



exilado desde a tentativa de deposição do Czar em 1905. Leon 
Trotsky (1879-1940) também estava no exílio, trabalhando como 
repórter para um jornal comunista em Nova Iorque. Os 
Bolcheviques não eram uma força política de relevância quando o 
Czar abdicou, e eles assumiram o poder não porque as massas da 
Rússia os chamaram de volta, mas porque homens muito 
poderosos na Europa e nos EUA os enviaram para lá. 

Por meio da chamada Operação Copenhagen, Lenin 
conseguiu atravessar a Europa em plena guerra em um trem 
carregando 30 revolucionários e cerca de 5 milhões de dólares em 
ouro. A viagem foi arranjada pelo alto comando da Alemanha, 
com a colaboração do banqueiro alemão Max Moritz Warburg 
(1867-1946) e do militante marxista russo Alexander Lvovitch 
Parvus “Helphand” (1867-1924). 

Trosky, por sua vez, deixou Nova Iorque a bordo do S.S. 
Christiana em 27 de março de 1917, levando consigo uma tropa 
de 275 revolucionários e (também) um bocado de dinheiro.  

O navio de Trosky fez uma parada no porto de Halifax, na 
Nova Escócia, e os canadenses prenderam Trotsky e seu 
carregamento. O motivo era bem simples: Trotsky havia dito 
várias vezes que, caso alcançasse o poder na Rússia, 
interromperia imediatamente o que ele chamava de "Guerra 
Imperialista". Entre outras medidas, Trosky iria propor um 
tratado de paz independente com a Alemanha. Isso liberaria uma 
quantidade enorme de soldados alemães, que poderiam ser 
transferidos do front do Leste para o front do Oeste, onde 
entrariam em confronto com tropas canadenses. Então Trotsky 
foi colocado em uma prisão no Canadá – mas isso durou apenas 5 
dias.  

Em um lance rápido, os Britânicos (através de William 
Wiseman, futuro sócio do banco Kuhn & Loeb) e os EUA (através 
de ninguém menos que o célebre "Coronel" House, de quem 
falaremos mais adiante) pressionaram o governo canadense para 
que liberassem Trotsky. Munido de um passaporte americano, 
Trotsky foi colocado em liberdade e partiu para encontrar Lenin.  

Em novembro de 1917, os dois contrataram mercenários e 
impuseram, por meio da força da pólvora, o "governo popular 
soviético".  Os comunistas tomaram controle de algumas cidades, 



mas praticamente toda a Revolução Bolchevique ocorreu em 
Petrogrado. Seria como se o Brasil inteiro se tornasse comunista 
apenas porque alguns revolucionários sitiaram e tomaram a 
cidade de Brasília. Apenas muitos anos depois os comunistas 
solidificariam seu poder em toda a Rússia. 

Os alemães tinham todo interesse em financiar Lenin e 
Trotsky: os patrocinadores Max Warburg e Alexander Helphand 
diziam estar ajudando os interesses da Alemanha, fomentando 
um tratado de paz com os russos, mas, na verdade, estes dois 
"patriotas alemães" estavam mesmo interessados em fomentar 
uma Revolução na Rússia. 

Max Warburg era irmão de Paul Warburg (1868-1932), um 
dos responsáveis pela criação do Federal Reserve nos EUA e cuja 
posição na Mesa Diretora do Fed foi crucial para estimular 
midiaticamente e financiar economicamente o esforço americano 
na I Guerra Mundial. 

Felix Warburg (1871-1937), outro irmão de Max, tinha como 
sogro Jacob Schiff (1847-1920) – um dos principais sócios do 
banco Kuhn & Loeb. O mesmo Jacob Schiff responsável por 
financiar Trotsky, enviando ao "revolucionário" uma soma total 
equivalente a 20 milhões de dólares.  

O Banco J.P. Morgan colocaria pelo menos mais 1 milhão de 
dólares na conta dos revolucionários bolcheviques. 

Outro importante patrocinador da Revolução Bolchevique foi 
o milionário inglês Lorde Alfred Milner (1854-1925), organizador 
da sociedade secreta batizada de "Távola Redonda" que contava 
com a participação de – entre outros – Nathaniel Mayer 
Rothschild, o Primeiro Lorde de Rothschild. 

Importante observar que, na Conferência de Paz de Paris que 
encerrou a I Guerra Mundial, Lorde Milner, Paul, Felix e Max 
Warburg compareceram como representantes oficiais de "seus 
respectivos países". 

Na Revolução Bolchevique, vemos como financiadores os 
mesmos sujeitos de sempre, os mesmos responsáveis, entre 
outras coisas, pela pressão para criação de Bancos Centrais, de 
instituições filantrópicas agraciadas com isenção fiscal e do 
financiamento das nações para o início e prolongamento da I 
Guerra Mundial. 



Nenhuma revolução pode ter sucesso sem organização e 
dinheiro. E as massas desfavorecidas raramente são capazes de 
fornecer qualquer um dos dois. O círculo das pessoas 
Absurdamente Ricas e Influentes, entretanto, são capazes disso.  

Mas por que esses capitalistas fariam isso? O que eles teriam 
a ganhar patrocinando a Revolução Russa e financiando o Novo 
Programa Econômico de Lenin durante a década de 1920?  

Bem, se o seu objetivo é estabelecer um Governo Global, você 
deve começar em algum lugar. Coincidência ou não, a Rússia era 
um dos maiores países da Europa que ainda não contavam com 
um Banco Central. A Rússia se tornou então a pátria de onde os 
"globalistas / comunistas" poderiam lançar seus ataques contra 
as outras nações.  

Na Revolução Bolchevique, temos alguns dos homens mais 
ricos e poderosos do mundo financiando um movimento que se 
dizia interessado em atacar a riqueza de famílias como 
Rothschilds, Rockefellers, Schiffs, Warburgs, Morgans e Milners. 
Mas, obviamente, esses homens não temiam que um desastre 
desse acontecesse, pois eles controlavam todo o processo.  

Lembre-se que desde o começo das operações Rothschild 
esses financistas sempre tiveram o controle de ambos os lados de 
cada conflito. E é recomendável ter um "inimigo" caso sua 
intenção seja tirar mais dinheiro de um Rei, certo? Neste sentido, 
a tensão política entre o Leste Comunista e a Democracia 
Ocidental se mostrou uma ferramenta fantástica para extrair 
cada vez mais dinheiro de vários "reis" e nações.  

Ao dominar a Rússia ao custo de alguns trocados, os 
financistas assumiram o controle de dezenas de milhões dólares 
em recursos minerais.  

Os grandes provedores de fundos para a Revolução Russa 
não foram os milionários russos ou os bandidos armados de 
Lenin. O grosso do dinheiro veio principalmente de banqueiros 
internacionais na Inglaterra e nos EUA. Na União Soviética, 
como em qualquer outro país Socialista-Comunista, o poder 
nunca foi conferido aos líderes comunistas pelas mãos das 
massas desfavorecidas. O poder SEMPRE foi exercido de cima 
para baixo. 



Como falado no começo deste capítulo, os principais 
objetivos da I Guerra Mundial, da Revolução Bolchevique e 
vários outros conflitos eram (1) permitir que os Estados se 
tornassem cada vez mais inchados e onipresentes, e (2) prover 
lucros para o clube dos influenciadores absurdamente ricos e 
influentes.  

Com a grana levantada, os players financiaram em vários 
países a construção de mais um degrau rumo à implantação 
ditadura socialista necessária para um governo global. Eles 
construíram uma coisa chamada Deep State.  
  



8. ESTABELECENDO O DEEP STATE 
 
 

Uma das principais motivações ocultas dos players nos 
bastidores da I Guerra Mundial sempre foi uma só: criar um 
Governo Mundial. 

Após o armistício de 11 de novembro de 1918, que colocou fim 
à guerra, o Presidente norte-americano Woodrow Wilson e seu 
conselheiro Edward Mandell House (1858-1938), viajaram para a 
Europa para as negociações que levariam à criação da Liga das 
Nações. 

Edward House, mais conhecido como Coronel House (apesar 
de nunca ter servido às Forças Armadas), era um defensor 
eloquente do Socialismo sonhado por Karl Marx.  

House iniciou sua vida como um fazendeiro de algodão no 
Texas, tornando-se mais tarde um banqueiro influente na 
política, sendo responsável pela eleição de 4 governadores no 
estado. Em 1902, mudou-se para Nova Iorque. Em 1911, deu um 
jeito de se tornar íntimo do governador do estado de Nova Jérsei, 
Woodrow Wilson.  

Em 1912, enquanto auxiliava Woodrow na campanha para 
Presidência da República, House publicou de maneira anônima 
um livro chamado Philip Dru: Administrator (1912), onde 
personagem principal – um líder da democracia norte-americana 
– travava uma guerra civil contra a plutocracia do Leste Europeu. 
Vitorioso, o ditador Dru impôs uma série de reformas que 
mostravam bem as vísceras mentais de House: o Estado como 
dono de empresas de telégrafo, de telefonia, de ferrovias, de 
indústrias e de todo o sistema de saúde, entre outras medidas 
tipicamente socialistas. 

Quando Woodrow ganhou as eleições presidenciais, House 
declinou o convite para participar “oficialmente” do governo, 
preferindo atuar como um “consultor executivo”, especialmente 
nos assuntos relacionados à política internacional dos EUA. Sua 
proximidade com os assuntos do governo era tão grande que ele 
morava em um quarto na Casa Branca. E este era o sujeito em 
quem o presidente Woodrow confiava acima de qualquer suspeita 
e a quem foi dada a responsabilidade de preparar uma 



constituição para a Liga das Nações em 1918. 
Por motivos diversos, as negociações em Paris terminaram 

com a não adesão dos EUA à Liga, mas House não desistiu. Em 
1919, o Coronel retornou a Paris, onde se encontrou com 
membros da sociedade secreta Távola Redonda. Por causa dessas 
liberdades, Woodrow terminaria rompendo com House, mas isso 
não elimina a influência dos membros da Távola Redonda sobre 
o governo dos EUA e a política mundial. Na verdade, isso atesta 
esta influência. 

A Távola Redonda era uma organização nascida dos 
incentivos do magnata britânico Cecil Rhodes (1853-1902). 
Quando Rhodes morreu precocemente de insuficiência cardíaca 
aos 48 anos de idade, ele deixou sua fortuna para seu sócio, 
Nathaniel Mayer Rothschild, o Primeiro Lorde de Rothschild.  

Usando a grana deixada por Cecil Rhodes, e inspiradas nos 
ideais da sociedade dos Iluminati (fundada por Adam Weishpaut 
em 1 de maio de 1776), algumas pessoas absurdamente ricas e 
influentes criaram então a "Távola Redonda" em 1909. 

Dentre essas pessoas, como mencionado no capítulo anterior, 
estava Lorde Alfred Milner, aquele milionário inglês que ajudou a 
patrocinar a Revolução Bolchevique. 

No início, a Távola discutia apenas assuntos do Império 
Britânico. Porém, com o fim da I Guerra Mundial, os magnatas 
da Távola Redonda direcionaram seus interesses para a criação 
da Liga das Nações, porque viam ali a chance de criar um 
Governo Mundial sob seu comando.  

Foi com os membros desta organização que o Coronel House 
viajou para se encontrar em Paris, em 1919. A intenção era criar 
uma estratégia capaz de influenciar a opinião pública americana 
a favor da formação de um Governo Mundial. A isca para isso 
seria a "promoção da paz". 

Para oferecer esta isca, em 1921 foi criado o Conselho de 
Relações Exteriores nos EUA. Como membros fundadores do 
Conselho constavam J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul 
Warburg, Otto Kahn, Jacob Schiff e o próprio Coronel House – 
basicamente, os mesmos players que haviam arquitetado e 
financiado a Revolução Bolchevique na Rússia e a I Guerra 
Mundial. 



Esses homens não criaram o Conselho porque não tinham 
mais o que fazer com seu dinheiro e seu tempo. Eles o criaram 
como uma ferramenta para instrumentalizar suas ambições 
globais. O Conselho se tornou uma mão real e extremamente 
influente do Deep State em ação, e, até hoje, as políticas 
promovidas pelo Conselho com respeito às relações 
internacionais quase sempre são aquelas que mais tarde serão 
seguidas pelo governo oficial dos EUA. 

Mais tarde, em 1939, quando ficou claro que Hitler não iria 
parar de ocupar e anexar regiões na Europa, o Deep State viu 
outra oportunidade de ouro para avançar no estabelecimento de 
um Governo Mundial. 

Do lado Alemão, Hitler recebeu financiamento de bancos 
chefiados pelos Warburg e outras famílias ligadas à Távola 
Redonda. No lado americano, o Conselho controlou o 
Departamento de Estado para garantir que, quando a II Guerra 
terminasse, não existiriam mais obstáculos para suas intenções. 
Dos oficiais do Departamento envolvidos no Comitê de Assuntos 
para o Pós-Guerra, apenas 1 não era membro do Conselho de 
Relações Exteriores. 

Quando a II Guerra estava chegando ao fim, foram essas 
pessoas que se reuniram para substituir a Liga das Nações pela 
Organização das Nações Unidas. Nada menos que 47 membros 
do Conselho de Relações Exteriores estavam entre os membros 
da delegação norte-americana que participaram a criação da 
ONU em São Francisco (EUA). Em 2 de abril de 1945, a ONU foi 
oficialmente constituída, tendo os EUA entre seus signatários – 
além de China, França, União Soviética e Reino Unido. 

Desde sua criação, o Conselho de Relações Exteriores 
dominou tão completamente o Departamento de Estado norte-
americano que pouquíssimos Secretários de Estado foram 
indicados fora do círculo de conhecidos de seus membros ou 
associados:  

Madeleine Albright, Secretária de Estado dos EUA de 1997 a 
2001, durante o governo do Democrata Bill Clinton, já atuou na 
mesa diretora do Conselho. 

Colin Powell, general e Secretário de Estado dos EUA de 
2001 a 2005 durante o governo do Republicano George W Bush, 



tornou-se membro da mesa diretora do Conselho em 2007. 
Condoleezza Rice, que sucedeu Powell como na Secretaria de 

Estado também durante o governo de George W Bush entre 2005 
e 2009, foi fellow do Conselho. 

E por aí vai. 
O Conselho continua atuante nos EUA. Assim como a ONU, 

sua intenção é construir uma Nova Ordem Mundial responsável 
pela manutenção da paz social e do arranjo econômico em todas 
as nações. A maneira óbvia de alcançar este objetivo é criando 
uma Ditadura Socialista Totalitária e Global, patrocinada e 
controlada, evidentemente, pelos players que irão lucrar 
enormemente com isso. 

Desde que Mayer Rothschild começou a fazer negócios com 
Guilherme I, o plano para estabelecer a NOM sempre passou pela 
dinâmica de fomentar uma tensão entre dois grupos 
aparentemente "opostos", mas que são controlados na sua raiz 
por pessoas que defendem uma única ideologia – o Socialismo 
Global. Olavo de Carvalho desenhou isso com toda clareza 
quando se referiu à Estratégia das Tesouras no ambiente político 
do Brasil. Mas isso não é exclusividade nossa. Mesmo nos EUA, a 
Estratégia das Tesouras entre Democratas e Republicados 
funciona quase da mesma maneira. Basta ver como o Conselho 
de Relações Exteriores dominou as indicações dos Secretários de 
Estado tanto nos governos Democratas quanto nos governos 
Republicanos. 

Para executar seu plano de Hegemonia, os players nunca 
hesitaram em promover Guerras e crises econômicas. Eles nunca 
se importaram com isso no passado, continuam não se 
importando com isso agora e certamente continuarão não se 
importando com isso no futuro. Estes players se utilizam da 
ONU, do Conselho de Relações Exteriores dos EUA e de 
organizações como o Clube Bilderberg.  

O Clube Bilderberg foi fundado pelo Príncipe holandês 
Bernardo de Lipa em maio de 1954, após uma reunião no Hotel 
Bilderberg, em Oostebeek – uma vila na parte oriental da 
Holanda. Vale lembrar que a realeza da Holanda vinha se 
envolvendo com players da NOM desde que Mayer Rothschild 
começou a gerenciar a fortuna de Guilherme I durante as Guerras 



Napoleônicas.  
O Príncipe Bernardo (1911- 2004) foi uma figura importante 

em várias companhias de petróleo e outras multinacionais de 
peso, e os membros do Clube Bilderberg se reúnem 
periodicamente, todos os anos. Entre estes membros encontram-
se representantes dos Rothschild, do Banco Mundial, do Fundo 
Monetário Internacional, dos bancos Warburg e Lehman 
Brothers, e líderes socialistas europeus. Eles não fazem sequer a 
questão de esconder que o objetivo final do Clube é estabelecer 
um Governo Mundial. 

A contraparte norte-americana do Clube Bilderberg cabe à 
família Rockefeller, que sempre foi bastante influente no 
Conselho de Relações Exteriores. Os Rockefeller vêm negociando 
com os Rothschild desde a década de 1880. Apesar de alguns 
atritos superficiais, a situação dos dois clãs está mais para uma 
parceria que para uma competição. Por exemplo:  

O Chase Manhattan Bank nasceu de uma fusão entre o Chase 
Bank (dos Rockefeller), com o Warburg Manhattan Bank, da 
família Warburg. A família Warburg é intimamente ligada aos 
Rothschild e ao pessoal do banco Kuhn & Loeb. Onde quer que a 
Standard Oil dos Rockefeller vá, o Chase dos Warburg vai atrás, 
financiando e lucrando. Isso aconteceu na Rússia após a 
revolução Bolchevique, quando o Chase, servindo de 
intermediário do Federal Reserve, investiu na exploração de 
petróleo e na construção de refinarias em pleno reinado do 
comunismo. 

O banco Kuhn-Loeb, uma multinacional de investidores 
sediada nos EUA e que pertencia ao sogro de Felix Warburg, 
também participou do financiamento do primeiro Plano 
Quinquenal de Stálin. 

Durante a Guerra do Vietnã, esses players internacionais 
atuando nos EUA financiaram e venderam para a União Soviética 
equipamentos declarados como não estratégicos – peças de 
armamentos, propelentes químicos, componentes eletrônicos, 
etc. A União Soviética, por sua vez, revendeu o material para os 
vietnamitas que lutavam contra os EUA. Ou seja: os players 
financiavam o esforço de guerra dos norte-americanos e dos 
vietnamitas ao mesmo tempo, ganhando dos dois lados do 



conflito. 
De maneira semelhante, no Brasil, os governos socialistas do 

PT financiaram a construção de obras de infraestrutura em vários 
países socialistas. As obras superfaturadas serviam para pagar 
propinas para os líderes desses países, mas também serviam para 
alimentar os caixas de campanha e aumentar o tamanho do 
Estado lá e cá. Utilizando esse dinheiro, os socialistas brasileiros 
não apenas aumentavam suas riquezas pessoais, mas se 
reelegiam fazendo girar um ciclo de poder e autofinanciamento 
perpétuo.  

Neste intervalo, o clube das pessoas absurdamente ricas e 
influentes, bancando seus políticos-fantoches com a sangria de 
nossas próprias instituições “democráticas”, adquiriam direitos 
de monopólios para explorar nossos recursos naturais e fazer 
fortunas especulando sobre nosso câmbio e nosso mercado. 

Este Deep State, que vive como um parasita nas entranhas do 
Estado, utiliza os recursos do Estado para manter-se vivo à 
medida que avança e domina cada um dos países do planeta, até 
que eles todos estejam disciplinados dentro de boas Ditaduras 
Socialistas dispostas a se colocar de joelhos na frente de um 
Governo Mundial controlado pelo clube das pessoas 
absurdamente ricas e influentes. 

Mesmo dito dessa maneira, algumas pessoas têm dificuldade 
em entender por que os players Super-Ricos defendem tanto 
socialismo. Por isso, vale à pena explorar o assunto com maior 
profundidade, motivo pelo qual dediquei o próximo capítulo 
inteiramente a esta questão. 

 
  



9. POR QUE OS SUPER-RICOS DEFENDEM O 
SOCIALISMO? 
 

Com tudo que foi dito, você não deveria ter dificuldade 
alguma para entender porque as pessoas muito-muito ricas 
desejam estabelecer Ditaduras Socialistas por toda parte – e 
porque elas são defensoras tão briguentas a favor das ideologias 
comunistas. Mas, se isso ainda não ficou claro na sua mente, eu 
vou desenhar a explicação: 

Afinal, por que os Super-Ricos querem o Socialismo?  
Você pode até pensar que eles seriam a parcela que teria mais 

a perder com algo assim. Pense: socializar as riquezas, 
compartilhar fortunas! Por que alguma pessoa absurdamente rica 
e influente iria lutar por algo assim? 

Na verdade, existe uma diferença enorme entre o que os 
vendedores da ideia dizem vender e aquilo que eles de fato 
vendem.  

Os vendedores da ideia do Socialismo-Comunismo dizem que 
se trata de um “programa de divisão das riquezas”, mas o 
Socialismo é nada além de um sistema onde as pessoas entregam 
suas liberdades para um governo coletivista totalitário e 
poderosíssimo.  

Os vendedores das ideias comunistas vendem um paraíso, e 
nós terminamos em uma gaiola. Lembre-se sempre da definição 
PRÁTICA do que é Comunismo: 

 
uma conspiração internacional  
 
conduzida por pessoas absurdamente ricas e 

influentes  
 
que têm a ambição de conquistar o mundo. 
 
Como pessoas físicas, os homens mais prósperos do mundo 

estão entre os menores pagadores de impostos proporcionais do 
planeta. 

Na década de 1950, as 400 pessoas mais ricas dos EUA 
pagavam em impostos cerca de 70% de suas rendas. Em 1980, 



pagavam 47%. Em 2018, os bilionários americanos recolheram 
em impostos o equivalente a 23% de suas rendas, enquanto o 
cidadão médio dos EUA recolheu 28%. 

Os Bill Gates, os Mark Zuckerbergs, os Rockefellers, os 
George Soros e os Warren Buffets do mundo pagam, em termos 
proporcionais, bem menos impostos que professores ou 
dentistas, por exemplo. 

Em uma entrevista ao jornal New York Times em 2011, 
Warren Buffet afirmou ter recolhido em impostos naquele ano o 
equivalente a 17% de sua renda. Em comparação, segundo ele 
mesmo, os funcionários de seu escritório pagaram em média 36% 
de suas rendas em impostos.  

Isso vem ocorrendo no mundo todo, graças às opções que os 
Super-Ricos têm para categorizar suas fontes de renda, como 
trusts familiares, fundos de pensão privada, investimentos 
privilegiados de longo prazo no mercado de ações, participações 
indiretas em empresas com sedes em paraísos fiscais, e doações 
para instituições de caridade e fundações filantrópicas livres de 
impostos que, em geral, pertencem a eles mesmos ou das quais 
eles participam de alguma maneira da mesa diretora. 

Ou seja: os players Super-Ricos, que tanto lutam pela 
implantação do Socialismo, têm suas fortunas pessoais muito 
bem protegidas, de maneira que as “garras igualitárias” do 
Socialismo jamais colocarão uma unha sequer sobre seus cofres 
cheios de moedinhas de ouro. Isso sem falar que as próprias 
instituições pró-socialismo são financiadas, aparelhadas e 
controladas pelos próprios Super-Ricos. 

Algumas pessoas insistem em dizer que os players são 
Socialistas porque têm algum tipo de complexo de culpa pela 
riqueza que herdaram “sem merecê-la”. Bem, eles poderiam se 
livrar desse terrível sentimento de culpa simplesmente se 
livrando de toda essa herança desmerecida.  

Se os Super-Ricos realmente estão preocupados com a 
miséria no mundo, por que não doam suas próprias fortunas para 
os mais necessitados?  Não existem leis que os impeçam de fazer 
algo assim, ora bolas. Já viu algum deles fazendo isso? 

O fato é que o lado “socialista” dos Super-Ricos não é uma 
hipocrisia. Só parece uma hipocrisia quando você acha que o 



Socialismo é mesmo aquilo que os socialistas lhe disseram que 
ele era: um programa de distribuição de riquezas. Mas ele não é. 
Basta observar os países Socialistas que existem e existiram no 
mundo: o que veremos e vemos sempre é uma pequena 
oligarquia no topo da pirâmide, em geral não superior a 3-5% da 
população do país, que controla toda a riqueza, toda a produção e 
todas as liberdades da vida dos outros 95-97%. 

Quando você entende que o Socialismo não é um programa 
de distribuição de riquezas, mas um método para Estabelecer e 
Consolidar um controle tirânico sobre o povo, então o aparente 
paradoxo das pessoas absurdamente ricas e influente defendendo 
o socialismo deixa de ser um paradoxo. 

Vamos salientar isso mais uma vez: a Utopia Comunista e a 
Masmorra Socialista jamais foram movimentos espontâneos 
liderados pela massa desfavorecida. Eles sempre foram 
ferramentas de domínio e manipulação trabalhando a favor de 
uma elite econômica. 

Quanto mais a Ditadura Socialista avança sobre o mundo, 
mais as pessoas absurdamente ricas e influentes têm suas 
riquezas resguardadas e seus lucros garantidos. É por isso que 
você vê bilionários posando de altruístas e defendendo a 
“igualdade”. Sim, eles querem que continuemos em uma servidão 
que nos iguale a todos entre nós, enquanto eles seguem 
diferentes e no comando de tudo. Entendeu? 

Depois dessa enxurrada de figuras ocultas, eu tenho certeza 
de que, caso seu cérebro não tenha fervido, você certamente está 
se perguntando: putz, e agora? 

Você deve estar se sentindo como a barata de Franz Kafka, 
olhando para um mundo de conspirações que parece estar muito 
além do seu alcance de influência. Mas isto é uma frustração 
momentânea, ela passa. E quando você entende o que pode ser 
feito – e como que o pode ser feito é capaz de mudar 
absolutamente TUDO –, é aí que o entusiasmo com o 
aprendizado realmente começa. E isso eu vou lhe explicar no 
próximo e último capítulo deste livro. 
 
  



10. CONCLUSÃO 
 

Como mencionado no capítulo 5, a maioria de nós está tão 
confortavelmente estabelecida em suas convicções que fará todo 
esforço emocional necessário para evitar o confronto com o fato 
de que a muitas "verdades incontestáveis" que nos ensinaram e 
muitos mitos em que acreditamos a vida toda até aqui não 
passam daquilo que sempre foram: uma hipnose sofisticada de 
mentiras explícitas e intencionais cujo objetivo era controlar sua 
vontade, sua mente e sua existência como um todo em benefício 
da prosperidade de alguns poucos. 

O programa da Internacional Comunista de 1936 diz que um 
Governo Global poderá ser estabelecido apenas através vitória do 
Socialismo em todos os países, após o que as Repúblicas do 
Proletário se uniriam em Estados com configurações diferentes 
das atuais, formando uma união mundial. 

O projeto para este Governo Global conta com o patrocínio 
de corporações como Ford, Carnegie, Rockefeller e de vários 
outros players Super-Ricos. Além disso, o plano envolve o 
controle de instituições como os Bancos Centrais, a ONU, a OMS, 
o Conselho de Relações Exteriores e o Departamento de Estado 
dos EUA. E envolve ainda uma redução sistemática da população 
mundial, com planos de esterilização forçada, abortos em massa, 
promoção de conflitos armados, guerras biológicas e tudo mais 
que for necessário para que os controladores estabeleçam sua 
"utopia humanitária". 

É evidente que esta utopia não é possível caso exista alguma 
coisa parecida com fronteiras, patriotismo, soberania nacional, 
apego à da família tradicional ou liberdades individuais. Da 
mesma forma, a utopia não é possível caso o governo de cada 
nação não esteja devidamente centralizado e a população, 
devidamente desarmada. Para que o plano funcione, é preciso 
fazer uma pressão depois da outra até que a “massa” esteja nos 
moldes necessários para implantação do Governo Mundial. 

A pressão de cima vem do estamento burocrático, do Deep 
State financiado e aparelhado pelo clube das pessoas 
absurdamente ricas e influentes. A pressão de baixo vem da 
Hegemonia na cultura, na educação e na comunicação – 



financiada e aparelhada pelos controladores, que manipulam os 
movimentos populares e as guerras de narrativa como um 
ventríloquo manipula seu boneco.  

Entre uma e outra pressão, somos espremidos por grupos 
revolucionários e justiceiros sociais que, em nome da 
"Democracia" e do “politicamente correto”, combatem as 
tradições morais e religiosas que nos conferem alguma 
identidade. 

Se o estamento burocrático realmente quisesse impedir as 
ações desses revolucionários, quanto tempo você acha que isso 
levaria? Uma semana? Mas esses grupos estão aí há décadas, 
fazendo o que bem entendem: aparelhando a mídia, doutrinando 
a educação, invadindo propriedades privadas, bloqueando 
estradas, promovendo greves e fazendo valer uma "cultura" 
completamente desvinculada das tradições pelas quais temos 
apreço. 

Na frente de um monstro desse tamanho, o que podemos 
fazer? Como enfrentá-lo, atacá-lo? Quem poderia vencê-lo? A 
resposta é uma só: VOCÊ. 

Depois de tudo que foi dito aqui e em outros lugares sobre a 
NOM, você pode até olhar e pensar que se trata de uma situação 
sem esperança, MAS NÃO É! 

Talvez você nem estivesse tão ciente de tudo que vem 
ocorrendo, mas ao chegar ao final deste livro você se tornou 
ciente. Você abriu os olhos. E compartilhando esse conteúdo, 
você permitirá que outras pessoas abram os olhos também. 

Como avisado, algumas pessoas não irão acreditar em coisa 
alguma. Outras irão se sentir desanimadas, preferindo ir morar 
em algum lugar remoto e deixar tudo isso de lado – que é 
exatamente o que os players querem que nós façamos.  

Todavia, a conspiração da NOM pode ser derrotada. Nenhum 
controlador, nenhum player, nenhum mega influencer 
financeiro, é onipotente. Eles podem controlar muitas coisas, 
mas eles não controlam tudo. Mais especificamente, eles podem 
controlar bancos, multinacionais, redes de TV, mas eles não têm 
a capacidade de controlar o que você pensa. Você, a sua 
mente, a sua consciência, é o grande calcanhar de Aquiles da 
NOM – desde que você tenha disposição para a luta. 



Existe um clichê que diz que os vencedores são aqueles que 
nunca desistem. A vitória sobre a NOM depende disso: de 
milhões de pessoas que nunca irão desistir. 

É evidente que sua batalha contra os conspiradores não pode 
ser travada no campo do dinheiro. Mas existe algo que os destrói: 
a luz. E seu trabalho é acender essa luz, desmascarando-os aos 
olhos de todos. O sucesso dos players da NOM depende de que as 
pessoas não saibam dos seus planos. As conspirações só 
funcionam no escuro, elas não podem sobreviver à luz do dia. 

Assim, o primeiro passo de sua luta é exatamente este: 
mostrar aos outros o que está ocorrendo. Mostrar que você sabe e 
oferecer aos outros a oportunidade para que também saibam. 

O segundo passo consiste em estabelecer uma guerrilha de 
exposições: faça campanhas de boicote utilizando as redes sociais 
mantidas pelos próprios controladores. Mantenha viva no 
consciente coletivo a identificação de quem os players são e 
de como eles operam. Use a força da estrutura que eles 
elaboraram para nos controlar contra eles mesmos. 

O terceiro passo é concentrar as pessoas acordadas em 
uma série de movimentos políticos mostrando claramente o 
contraste entre nós e eles. Os Socialistas devem ser forçados a se 
juntar em um lado da cerca. Haverão infiltrados do nosso lado, 
mas, com a vigilância atenta de todos, eles serão identificados, 
denunciados e exilados para o lado ao qual sempre pertenceram. 
Aperte seus representantes no congresso, nas câmaras estaduais 
e municipais, denuncie os desmandos Ditatoriais de seus 
prefeitos e governadores. Exponha-os! 

O quarto passo deve ser salvar nossas crianças da 
escravidão mental à qual fomos submetidos por décadas. Isso 
será feito pela revisão do material didático e pela elaboração de 
uma nova Constituição Federal, com novas regras eleitorais, com 
novas leis mais justas e diretas, e com um sistema de justiça que 
realmente funcione. 

Tudo que a NOM precisa para vencer é que você faça nada. 
Tudo que a NOM precisa para vencer é que você ache que não 
tem jeito. Vender ao oponente a ideia de que qualquer tentativa 
de resistir ou brigar é “fútil” consiste numa estratégia tão antiga 
quanto as lições psicológicas escritas no livro Arte da Guerra, de 



Sun Tzu, 500 anos antes de Cristo. A NOM irá aterrorizar você 
para que pense assim. As pessoas absurdamente ricas e 
influentes irão ridicularizar você, irão amedrontar você, irão 
efetuar prisões e até mesmo matar pessoas se for necessário para 
garantir sua subserviência. Mas lembre-se de uma frase exibida 
muitas vezes em manifestações de ruas e nas redes sociais:  

 
"TODO PODER EMANA DO POVO" 
 
Você realmente entende o que isso significa?  
Significa que transferir para qualquer instituição do Estado o 

status de garantidora da Democracia, da Liberdade e dos Direitos 
Humanos também equivale a dar a estas mesmas instituições o 
poder de limitar ou destruir a Democracia, a Liberdade e os 
Direitos Humanos que pertenceram desde sempre àqueles que 
criaram o próprio Estado e suas instituições – ou seja, o povo. 

Quando observo pessoas que contam com o apoio das Forças 
Armadas ou de alguma outra instituição do governo para fazer 
valer sua "Cidadania", é como se estivéssemos trocando meia 
dúzia de cegos por 6 indivíduos que não enxergaram coisa 
alguma ainda. Não serão o Presidente da República, ou os 
Ministros da Esplanada, ou o STF, ou o Congresso, ou a Justiça, 
ou a Polícia ou as Forças Armadas que tornarão o povo poderoso, 
libertando-nos dos conspiradores da NOM.  

A cada pessoa que transfere a responsabilidade que SEMPRE 
FOI DELA para esse tipo de “autoridade”, os conspiradores 
ganham mais um pouco do terreno e nós nos distanciamos um 
mais pouco da chance de recuperarmos qualquer autonomia 
legítima sobre nossas vidas.  

A cada pessoa que desiste nos tornamos mais e mais escravos 
das correntes que foram colocadas em nossos pés enquanto 
dormíamos. 

A escolha é sua. Mas antes de fazê-la, lembre-se das 
palavras de Churchill: "Se não lutarmos pelo que é certo 
enquanto ainda podemos vencer, se não lutarmos quando 
podemos alcançar a vitória sem derramamentos de sangue, 
então chegaremos ao momento onde teremos que lutar com 
todas as chances contra nós e com chances bem pequenas de 



sairmos vivos do conflito". 
A hora é agora. Divulgue o que você aprendeu. Estude. 

Converse a respeito. Mobilize-se dentro do que estiver ao seu 
alcance. A Guerra está bem aí na sua porta. Lute com Força, 
Honra, Coragem e, acima de tudo, Conhecimento e Sabedoria. 

E, se estiver realmente disposto a pular nessa trincheira, vou 
lhe dizer algo muito sincero: SEJA BEM-VINDO! 

 
 

 
  



11. LEITURAS DE REFERÊNCIA 
 

Este livro foi profundamente inspirado na obra None Dare 
Call It Conspiracy, escrito por Gary Allen e Larry Abraham. 
Outras fontes de inspiração e consulta se encontram na lista de 
referências a seguir, organizada em ordem alfabética segundo o 
nome da obra. Recomendo fortemente que você gerencie seu 
tempo para devorar essas redpills:  
 

1. A Conspiração Aberta. H. G. Wells.  
2. A Nova Era e a Revolução Cultural. Olavo de 

Carvalho. 
3. Anglo-American Establishment. Quigley Carroll. 
4. A Política. Aristóteles. 
5. A República. Platão. 
6. A Verdadeira História do Clube Bilderberg. Daniel 

Estulin. 
7. Direita: Sistemas, Regimes e Valores Morais. 

Alessandro Loiola. 
8. Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. 

David Horowitz e John Perazzo. 
9. End the Fed. Ron Paul. 
10. Esquerda: Sistemas, Regimes e Valores Morais. 

Alessandro Loiola. 
11. Ética. Spinoza. 
12. Leviatã. Thomas Hobbes. 
13. Meditações. Marco Aurélio. 
14. Mídia: Política propaganda e manipulação. Noam 

Chomsky. 
15. O imbecil coletivo: Atualidades inculturais 

brasileiras. Olavo de Carvalho. 
16. O mínimo que você precisa saber para não ser um 

idiota. Olavo de Carvalho. 
17. O Que Se Vê E O Que Não Se Vê. Frédéric Bastiat. 
18. Quem manda no mundo? Noam Chomsky. 
19. Tavistock Institute: Social Engineering the 

Masses. Daniel Estulin. 
20. The New World Order. H. G. Wells. 



21. The Unseen Hand: An Introduction to the 
Conspiratorial View of History. A. Ralph Epperson. 

22. Titãs da história: Os gigantes que mudaram o 
nosso mundo. Simon Sebag Montefiore. 

23. Walden. Henry David Thoreau. 
 
 
  



12. LINKS PARA AULAS DO CURSO SOBRE NOM NO 
YOUTUBE 
 

Originalmente, este ebook foi publicado na forma de vídeo-
aulas no Youtube, e estas aulas seguirão disponíveis lá 
gratuitamente enquanto a plataforma não censurá-las.  

No momento em que terminei a edição deste ebook, os links 
sequenciais das vídeo-aulas eram os seguintes: 

 
(NOM) – INTRODUÇÃO - https://youtu.be/VZCzqrmQw5o 
 
(NOM) PARTE 1 – A FIGURA OCULTA E A REAÇÃO DE 
ANTICORPOS - https://youtu.be/6z5T6BXWOLg 
 
(NOM) PARTE 2 – OS CONQUISTADORES NUNCA 
DESAPARECERAM - https://youtu.be/GppR5MmtNNo 
 
(NOM) PARTE 3 – AFINAL, O QUE É COMUNISMO? - 
https://youtu.be/15DTsNsEQA4 
 
(NOM) PARTE 4 – PROGRAMANDO A HEGEMONIA 
CULTURAL - https://youtu.be/-SaBpsqg0Ug 
 
(NOM) PARTE 5 – EXECUTANDO A HEGEMONIA 
CULTURAL - https://youtu.be/qr87Uc20CPU 
 
(NOM) PARTE 6 – O SOCIALISMO DO BANCO 
CENTRAL - https://youtu.be/oYWHEYF-JJ0 
 
(NOM) PARTE 7 – FINANCIANDO A I GUERRA 
MUNDIAL E A REVOLUÇÃO BOLCHEVIQUE - 
https://www.youtube.com/watch?v=rIggJ... 
 
(NOM) PARTE 8 – ESTABELECENDO O DEEP STATE - 
https://www.youtube.com/watch?v=wRlQtyOWCFg 
 

https://youtu.be/VZCzqrmQw5o?fbclid=IwAR3qGk_dpAxgy35Rt8HYSzZKjxX6yODWnF1OqZFbLR-H1k7sQkmkZ4DAPvo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6z5T6BXWOLg%3Ffbclid%3DIwAR225rYAsnTV40OU9a1_vDkSVWDROgb9QIo7Tuo8zwlxZXixOu36QRYZObQ&h=AT1ekbLgWFwewIxfVHfj-3l26AWobH2bUYpHXDT8Rqy9WteGyh3lFp0enkAKTEjeXsGeOuG4ygEcJXweOgbApEfiVfACim9XqaRsYpjHlyNTT3nyyIk4lntdsZBqa2PBWvsNsfFskCQVMs1LgzfeWH6Ls1r_seg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGppR5MmtNNo%3Ffbclid%3DIwAR3Kw5U5swhG-0JmqIpZnWQqGZkd0RVBC-AqDN8AOUWgtw07avlSkgcq79U&h=AT1tyXyyyNQj7q2oJd80U5IdwrjCZOwJQYt7XgNiDaNhhz9eueL0k3mDmAPF72REIv2KE7AIkXAv9xrG4YranBkx9dn48N8jtIxQHHWbYgs_x1-H6IBtn-arEQunVcjO1SRke2LVETdWK8wIUHWjWUhq_TITBKEIDJdguRejMyxf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F15DTsNsEQA4%3Ffbclid%3DIwAR2_xh8Jdvsl76V8Z4z0QFkNlAGSA7CqL61z0FZIgmP4vGToZv_73cusO_I&h=AT1E7EJ2Q96Rw7sp0cgEiEJsFepSlArC7Atae9uwNYJ7ETYK-f7vLCcB_Xl0-ZKNZbWZ_3Xz0ATkQhgit0g5O2K7NIPnbryjXXjVRuOOx0B_yzS0eOnucqjoNIqzdl5BNYJsOu9LJ2tJ4mZyMPakWi0nqhOijtc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-SaBpsqg0Ug%3Ffbclid%3DIwAR1_hPGKh0htwmtAbaHpUFSnYDCjypEb79F-qgTYA4VcDV0h1cjgiBzl4uE&h=AT0f0MRQsADKOjE-CwxflenZea2TM7RhSwLx4Ld7IxBcFbOfJWmMpk_juous2G8Thdo6uc6c91jY3O-TPrXJkkdtKrdGHc74OI-zMJ6pnWhbifdVl3eGxdN3POO2VdgIp2g6ZuDzk08jJnwG8rCpZ1w7juvV56w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fqr87Uc20CPU%3Ffbclid%3DIwAR3y9KxAcXvLNUIvy7FRQHumgo1Np_klscIPKyK5RRL5_-oKD5RTUlPL6tA&h=AT30rl9zjs8bMDmxX6WDU0WMX9xz29DasSYbz048SR5EpYcrBTO1brWzhEGKOv91KWAF6ix-DqF_WHYW9xzdhEToXgEv86x5eJtXVuE-QsMj4WiMm7NjYsyNx6mauBEP4n2CIdSHm9fKM31dApOFS9DNXWTQSpM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FoYWHEYF-JJ0%3Ffbclid%3DIwAR1ZOqAjWLC0ExYkdcPd4rb9qgDceMPLmENTN7wfjv1peDc3DqObfhFXzcs&h=AT3KsO7e2DhtpG-u1-3WH68iFpLI_Q8JhiRtU1ZSEwAKyak6Trejzb4rHWutKeLlSw8HPzQZ98qy8eoWGw0FZ2znMr-vlQV4Zn5hRG562noI2p8md47Ysvjlnfx7R6aZ1KOIu2djtTYxQnAF6Sbj0D0FesnRBAU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrIggJ%26fbclid%3DIwAR0QHghbysPG6Qix86ETqwXGCrWAm2Obfui5DnFlT4zROjZDgyM8i9GTv4c&h=AT3bUzYfaTy7F1yv_D_Lua-VMCfY62mP0QVMbnJfYEYnonq-ewBUmSNN2w-Is4ZoSy-B4dbpTMgD8yBvfOKNDCirY_EwkOAn8EPcp2Ae8fGWnx43iGpkeNVBu34yiJL4X5fmM9KXfwh1bg8Y_2iJso9mrCOUhg4
https://www.youtube.com/watch?v=wRlQtyOWCFg&fbclid=IwAR2PMloLXX5HLJ36oXZf6VwCiLLiBv41ZQX9gTIv4UUtL6ZqOWvQikMVk3w


(NOM) PARTE 9 – POR QUE OS SUPER-RICOS SÃO 
PRÓ-SOCIALISMO? - 
https://www.youtube.com/watch?v=mxnvXwLtOqM 
 
(NOM) PARTE 10 – VOCÊ É A RESPOSTA - 
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Y8oHjB85U 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmxnvXwLtOqM%26fbclid%3DIwAR3MIWkkD-AB5xFzZghShOFAh6hvR0n-osGoRzLVTdx1lR2P1Jt8kuA9w6Y&h=AT3yrLNIb00U95bE-fdWxgfzmDg1MLGfw3cTIhXLwGu11NAUNzEEq4cUbxh-wMukB5Y6_w0UURW0_nkDVl7TlkeCTuRzJo-wm4Nuh95KU1LuHItdRtUQiNMp_sN8uGV-_fWiZevfQNjOPNMiMjQlkXZc23ZGZ0M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ1Y8oHjB85U%26fbclid%3DIwAR2U7beXNkga9y5DhuXFIjihqhDd2tTJi_r7kE5qd4y-ntt2QAyOW6Z3iBQ&h=AT0xlRPDiK91NZrb0YCNfxfD6JGHo5hZmSFQCOECnhd9NHWX_66wakoBc7QLQCr7CSsPanP6jJqLT-VEQmrEa34ZVrZrIF7iuyyVB14z5oyYpp3GJeJgXmlXP9WQMoFQb2wY4V-DZT9n2zxL9qC1OwBjyck_0Wk

