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Quando as conspirações se tornam realidade

A JOGADA PARA DESPOVOAR O 

MUNDO 

Tradução do artigo de Stephanie R. Pasco

Infowars, Agosto 27, 2009 

Leiam, pesquisem e acompanhem na web a realidade que nos é ocultada diariamente, 

enquanto é tempo. 

Levem adiante o esforço de milhares de pessoas vulgares, como você, pessoas que se 

recusam a ficar impávidos perante a realidade horrenda que nos querem impor. 

Passe a palavra, divulgue e faça este mesmo pedido aos seus amigos, lute contra a 

ignorância, só temos a ganhar com isso, especialmente se já tem filhos. 

A guerra ainda não está perdida, mas só consigo a poderemos ganhar. 

Obrigado por ler!!! 

* Lembrar que o novo bilhete de identidade, faz parte deste esforço planificado. 
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A JOGADA PARA DESPOVOAR O MUNDO 

Artigo: http://www.infowars.com/the-move-to-depopulate-the-planet/

Tradução do artigo de Stephanie R. Pasco

Infowars, Agosto 27, 2009 

É minha intenção dar-vos uma revisão de documentos, muitos das Nações 

Unidas que provam haver um plano para despovoar o planeta. Eu também irei 

fornecer citações de várias pessoas e organizações que mostram mais sobre esta 

agenda que está acontecendo. Pedindo a orientação do Senhor Deus Todo-Poderoso, 

para que esteja sempre comigo neste exercício de aviso aos outros sobre esta 

misteriosa trama contra a humanidade.  

Tudo o que é escrito neste papel pode facilmente ser verificável. Pode levar 

algum tempo e esforço, mas eu dei-me realmente ao trabalho e ao maior dos esforços 

para fazer este artigo, tão exacto quanto possivelmente.  

A agenda de despovoamento baseia-se na adoração da natureza ou culto de 

Gaia. No Génesis, Deus disse claramente a Adão e Eva, e depois Noé e sua família 

para avançarem e multiplicarem-se, enche povoando a Terra. Em lugar algum da 

Bíblia, Deus afirma rescindir desse mandamento, claramente. Portanto, o homem está 

a tentar substituir-se à autoridade de Deus no céu: o Criador! Eu pergunto-lhe, quem 

sabe mais sobre o estado da Terra, o criado, ou o Criador?  

A base da agenda de despovoamento é um refrão clássico tão amado dos 

elitistas (o governo dos melhores – aristocracia). Este padrão é chamado:  

A dialéctica hegeliana: 

Problema – Reacção – Solução 

Criar o problema causar uma reacção e oferecer uma solução

Veremos exactamente como eles criaram o problema; causando uma reacção 

tão difundida que é realmente bastante impressionante, o quanto têm sido bem 

sucedidas, e oferecem uma solução: uma solução letal.  

Peço-vos que tentem distribuir este papel em todos os lugares que puderem. O 

tempo urge e muitos ainda serão apanhados desprevenidos. Ao passar a mensagem, 

poderá evitar dor e sofrimento desnecessário a alguém. 
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Aldous Huxley

William Benton, Assistente E.U. Secretário de Estado da UNESCO em 1946: 

(UNESCO é a das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura)  

"Enquanto uma criança respirar o ar envenenado do nacionalismo, a educação 

tenderá a produzir resultados precários. Como temos salientado, é frequentemente a 

família que infecta a criança com o nacionalismo extremo. As escolas, portanto, usam os 

meios descritos anteriormente para combater atitudes familiares que favoreçam o 

nacionalismo (http://pt.wikipedia.org/wiki/Jingoísmo)... Actualmente, reconhecemos no 

nacionalismo como maior obstáculo ao desenvolvimento da mentalidade do mundo. 

Estamos no início de um longo processo de quebrar as paredes da soberania nacional. A 

UNESCO deverá ser o pioneiro. “ (enfatizo) 

Clube de Roma, A Primeira Revolução Global, 1991:  

"Em busca de um novo inimigo para nos unir, surgiu a ideia de que a poluição, a 

ameaça de aquecimento global, escassez de água e a fome, seriam a solução perfeita 

(esta é a prova absoluta de que o homem fez o aquecimento global é uma fabricação).... 

Mas, ao designá-los como o inimigo, vamos cair na armadilha de confundir os sintomas 

com as causas. Todos estes perigos são provocados pela intervenção humana e só 

poderão ser ultrapassados através da mudança de atitudes e comportamentos. O 

verdadeiro inimigo é, então, a própria humanidade ". 
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Mikhail Gorbachev:  

"Temos de falar mais claramente sobre a sexualidade, a contracepção, o 

aborto, sobre os valores que controlam a população, porque a crise ecológica, em 

suma, é a crise da população. Corte-se a população em 90% e não haverá um número 

suficiente de pessoas para fazer um grande dano ecológico ". 

Aldous Huxley, o admirável Mundo Novo de 1946:  

"Não há, naturalmente, nenhuma razão para que os novos totalitários se pareçam 

com os velhos. Governar através de clubes e pelotões de fuzilamento, através da fome 

artificial, de prisões e deportações em massa, não é simplesmente desumano (ninguém 

se importa muito com isso, hoje em dia); de facto, é comprovadamente ineficiente numa 

época de tecnologia avançada, a ineficiência é pecado contra o Espírito Santo". 

Aldous Huxley, Palestra chamada Explosão da População 1959:  

"... Deixe-nos perguntar quais são as alternativas concretas perante o problema 

do crescimento da população. Uma alternativa é não fazer nada de especial e deixar 

as coisas continuarem como estão... A questão é: Será que vamos restabelecer o 

equilíbrio de forma natural, que é brutal e totalmente anti-forma humana, ou vamos 

restaurá-la de modo inteligente, racional e humano... Tentar aumentar a produção 

tanto quanto possível e ao mesmo tempo, tentar restabelecer o equilíbrio entre a taxa 

de natalidade através de meios menos horrível do que aquelas que são usadas pela 

natureza – por Inteligência e métodos humanos?... Há dificuldades colossais na 

maneira de implementar qualquer política de limitação da população, em grande 

escala, por outro lado, o controlo da morte é extremamente fácil nas actuais 

circunstâncias, o controle de natalidade é extremamente difícil. A razão é muito 

simples: o controle da morte – O controle, por exemplo, de doenças infecciosas – pode 

ser realizado por um punhado de especialistas e uma pequena força de trabalho, de 

pessoas não qualificadas e ainda exige um dispêndio muito pequeno de capital. "  
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Barry Commoner, fazendo a paz com o planeta:  

"Tem sido feita a triagem de propostas que condenariam nações inteiras à 

morte através de uma espécie de esquecimento global "benigno". Há experiências 

para coagir as pessoas a reduzir a sua fertilidade, por meios físicos e jurídicos são 

sinistramente ineficazes. Agora somos informados de que devemos reduzir ao invés 

de estender os nossos esforços para alimentar as populações famintas do mundo. 

Onde irá isto acabar? "Secretário de Defesa William S. Cohen, 28 de abril de 1997, 

testemunho, perante a Comissão do Congresso: "Existem alguns relatórios, por 

exemplo, que alguns países têm vindo a tentar construir algo como um vírus de Ébola, 

e isso seria um fenómeno muito perigoso, para dizer o mínimo. Alvin Toeffler tem 

escrito sobre isso, que há cientistas em laboratórios a tentar conceber certos tipos de 

patogenes que seriam específicos a etnias, de modo a puder eliminar apenas 

determinados grupos étnicos e raças, e outros estão desenvolvendo algum tipo de 

engenharia, uma espécie de insectos que pode destruir culturas específicas. Outros 

ainda estão tentando conceber um terrorismo do tipo ecológico, através da alteração 

do clima, despoletar remotamente terramotos e vulcões, através do uso de ondas 

electromagnéticas. Há então uma abundância de mentes engenhosas que estão lá 

fora no trabalho, encontrando formas que pode causar terror sobre outras nações. É 

real, e essa é a razão pela qual nós temos que intensificar o nosso esforços, e é por 

isso que isto é tão importante. " 

Jacques Cousteau 



6

Jacques Cousteau, mensageiro da UNESCO 1991: 

“De modo a salvar o planeta seria necessário matar 350’000 pessoas por dia.”

Jacques Cousteau, População: pontos de vista opostos:  

"Se queremos que o nosso esforço precário tenha sucesso, temos que 

convencer todos os seres humanos a participar na nossa aventura, e é urgente 

encontrar soluções para conter a explosão demográfica que tem uma influência directa 

no empobrecimento das comunidades menos favorecidas. Caso contrário, 

generalizado o ressentimento, iria gerar ódio, e os mais terríveis genocídios 

imagináveis, envolvendo milhares de milhões de pessoas, seriam inevitáveis." "O 

crescimento demográfico descontrolado e a pobreza não devem ser combatidos a 

partir de dentro, da Europa, da América do Norte, ou qualquer outra nação ou grupo 

de nações, deve ser sim, atacado a partir do exterior – por agências internacionais 

ajudadas totalmente por organizações não-governamentais competentes, neste 

trabalho formidável ".  

Bertrand Russell, O impacto da ciência na sociedade 1953  

"Não tenho a pretensão que o controle da natalidade seja a única maneira pela 

qual a população pode ser impedida de crescer... a guerra... até agora, tem sido 

decepcionante, a este respeito, mas talvez a guerra bacteriológica possa ser mais 

eficaz. Se uma peste negra pudesse ser espalhada por todo o mundo, uma vez em cada 

geração, os sobreviventes poderiam procriar livremente, sem tornar o mundo demasiado 

cheio... O estado de coisas poderia ser um pouco desagradável, mas que importa? 

Pessoas com elevados princípios morais são indiferentes à felicidade, especialmente à 

das outras pessoas... Há três maneiras de garantir que uma sociedade permaneça 

estável em matéria de população. O primeiro é o controlo de natalidade, a segunda é o 

infanticídio ou guerras realmente destrutivas, e o terceiro é o da miséria geral, com a 

excepção de uma minoria poderosa... "  

Henry Kissinger, 1978:  

" A política dos E.U. em relação ao terceiro mundo deve ser de despovoamento" 

David Rockefeller, 2000:  

"Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é uma 

adequada grande crise e as nações aceitarão a Nova Ordem Mundial ".  
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David Rockefeller: Memoirs 2002 Fundador da CFR:  

"Nós governamos sobre as instituições políticas e económicas americanas. 

Alguns acreditam mesmo que somos parte de um cabala secreta trabalhando contra 

os interesses dos Estados Unidos, caracterizando a minha família e a mim próprio 

como "internacionalistas" e de conspirar com outras pessoas ao redor do mundo para 

construir uma estrutura política global mais integrada, um só mundo, por assim dizer. 

Se esse é o custo, então sou culpado, e estou orgulhoso disso. "  

David Rockefeller, Co-fundador da Comissão Trilateral: 

David Rockefeller 

"Estamos gratos ao “The Washington Post”,” The New York Times”, ”Time Magazine” e 

outras publicações cujos directores atenderam às nossas reuniões e respeitaram as 

suas promessas de discrição por quase 40 anos. Teria sido impossível para nós 

desenvolver nossos planos para o mundo, se tivéssemos sido sujeita às luzes 

brilhantes da publicidade, durante estes anos. Mas, o mundo está agora muito mais 

sofisticado e preparado para marchar rumo a um governo mundial. Thomas Ferguson, 
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empossado com a pasta da América Latina no Departamento de Estado dos Assuntos 

da População (OPA) (actual Departamento de Estado dos Assuntos de População dos 

E.U., estabelecido por Henry Kissinger, em 1975): "Há apenas um único tema por 

detrás de todo o nosso trabalho – é preciso reduzir os níveis de população", disse 

Thomas Ferguson, o gestor latino-americano para o Departamento de Estado dos 

Assuntos da População (OPA). "Ou eles [os governos] o fazem ao nosso jeito, através 

de métodos limpos e agradáveis ou irão ter o tipo de bagunça que encontramos em El 

Salvador, ou no Irão, ou em Beirute. A população é um problema político. Depois da 

população estar fora de controlo exigirá um governo autoritário, até mesmo o 

fascismo, para reduzi-la. "Os profissionais", disse Ferguson, "não estão interessados 

na redução da população por razões humanitárias. Soa agradável. Nós olhamos para 

os recursos e as suas limitações ambientais. Olhamos para as nossas necessidades 

estratégicas, e nós dizemos que este país deve diminuir sua população – ou então 

iremos ter problemas "Assim, as medidas serão tomadas. El Salvador é um exemplo 

da nossa incapacidade em diminuir a população através de meios simples e criou a 

base de uma crise de segurança nacional. O governo de El Salvador não conseguiu 

usar os nossos programas para reduzir sua população. Agora começam uma guerra 

civil por causa disso.... Haverá deslocamento e escassez de alimentos. Eles ainda lá 

têm muita gente “ (1981) 

Secretario da Defesa norte-americano William S. Cohen, Abril 28, 1997; 

Testemunho diante do Comissão do Congresso: 

“Formas avançadas de guerra biológica que possam seleccionar alvos como 

genotipos específicos poderão tornar a guerra biológica do reino do terror numa 

ferramenta politicamente útil.” 

Sir Julian Huxley, UNESCO: o seu propósito e a sua filosofia: 

"A unificação política num algum tipo de governo do mundo será necessária... 

apesar de... Qualquer política eugénica radical seja impossível por muitos anos, tanto 

política como psicologicamente, será importante para a UNESCO ver que o problema 

eugénico é examinado com o maior cuidado, e que o público seja devidamente informado 

sobre as questões em jogo, para que o que hoje é impensável, se torne ao menos, 

passível de ser considerado. "No início dos anos 1950, o ex-comunista Joseph Z. 

Kornfeder expressou a opinião de que a UNESCO era comparável à agitação e ao 

departamento de propaganda do Partido Comunista. Ele afirmou que esse aparelho do 

partido "lidava com a estratégia e método de chegar à mente do público, dos jovens e 

velhos. Huxley regozijasse com uma variada colecção de comunistas e simpatizantes. O 
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presidente Richard Nixon acreditava que o aborto era necessário como uma forma de 

eugenia para evitar reprodução entre raças. 

Theodore Roosevelt para Charles B. Davenport, em Janeiro 3, 1913, Charles B. 

Davenport Papers, Departamento de Genética, Cold Spring Harbor, Nova Iorque: 

“Gostaria muito que pudéssemos evitar completamente que pessoas erradas 

se pudessem reproduzir, e quando a natureza maligna dessas pessoas fosse 

suficientemente flagrante, tal deveria ser feito. Os criminosos devem ser esterilizados 

e as pessoas débeis mentais, proibidas de deixar uma prole... A tónica deve ser 

colocada em conseguir que as pessoas desejáveis se reproduzam... " 

Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt:  

"A sociedade não tem nenhuma obrigação de permitir a reprodução de 

degenerados na sua espécie.... Qualquer grupo de agricultores, que não permita aos 

seus garanhões procriar, e deixar que todo o aumento venha dos piores espécimes, 

deveriam ser tratados como detidos, aptos para um asilo.... Algum dia iremos perceber 

que o principal dever, o inevitável dever dos cidadãos de bem, do tipo correcto, é 
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deixar o seu sangue atrás de si no mundo, e não temos nenhuma obrigação de 

permitir a perpetuação dos cidadãos do tipo errado. O grande problema da civilização 

é assegurar um aumento relativo dos cidadãos de maior valor em comparação com os 

de menor valor ou elementos nocivos na população... O problema não pode ser 

resolvido, até uma consideração plena da imensa influência da hereditariedade... "" Eu 

gostaria muito que as pessoas erradas pudessem de todo reproduzir-se, e quando a 

natureza maligna dessas pessoas fosse suficientemente flagrante, tal deveria ser feito. 

Os criminosos devem ser esterilizados e as pessoas débeis mentais, proibidas de 

deixar uma prole... A tónica deve ser colocada em conseguir que as pessoas 

desejáveis se reproduzam... " 

Por Carl Teichrib:  

" O Monumento do Fim do Mundo (Georgia Guidestones), um edifício em 

granito maciço plantado na zona rural da Geórgia, contém uma lista dos dez novos 

mandamentos para os cidadãos da Terra. O primeiro mandamento, e o que diz 

respeito a este artigo, afirma simplesmente, "Manter a humanidade sob 500.000.000 

em perpétuo equilíbrio com a natureza. "  

Robert Walker, ex-presidente da PepsiCo e Proctor & Gamble sobre a água:  

A água é uma dádiva da natureza. A sua entrega não é. Deve ser fixado um 

preço para assegurar que é utilizada de uma forma sustentável. Ted Turner faz a 

afirmação radical de que: "A população total de 250-300 milhões de pessoas, 95% 

declínio em relação aos níveis actuais, seria o ideal ", 

Margaret Sanger (fundadora da Parentalidade Planeada, financiada pelos 

Rockefellers) disse na sua proposta "The American Baby Code", destinado a tornar-se 

lei:  

"A coisa mais misericordiosa que uma família faz em benefício de um dos seus 

membros infantis é matá-lo.” 

"Esta é a mulher (Margaret Sanger) que Hillary Clinton declarou publicamente ter 

olhado, durante os debates presidenciais de 2008.  

Aqui está uma pequena lista de alguns defensores da eugenia, Alexander 

Graham Bell, George Bernard Shaw HG Wells, Sidney Webb, William Beveridge, John 

Maynard Keynes, Margaret Sanger, Marie Stopes, Woodrow Wilson, Theodore 

Roosevelt, Emile Zola, George Bernard Shaw, John Maynard Keynes, John Harvey 

Kellogg, Winston Churchill, Linus Pauling, Sidney Webb, Sir Francis Galton, Charles B. 

Davenport futurista Barbara Marx Hubbard (que queria criar um Departamento de 

Paz):  
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"Fora de todo o espectro da personalidade humana, um quarto está destinado a 

transcender-se... Um quarto está pronto para assim escolher, seguindo o exemplo de 

outros... Um quarto é resistente à eleição, não são atraídos pela vida nem pela 

evolução. Um quarto é destrutivo, nascem com raiva de Deus... Eles são sementes 

defeituosas... Sempre houve sementes defeituosas. No passado elas tinham 

permissão para morrer "morte natural"... Nós, os anciãos, fomos pacientemente 

esperando, até ao último momento antes da transformação quântica, de tomar 

medidas para extirpar este elemento corrupto e corruptor no seio da humanidade. É 

como assistir a um cancro a crescer... Agora, como nos aproximamos de uma enorme 

mudança da criatura humana para uma co-criadora humana, o ser humano que é um 

herdeiro de poderes semelhantes aos de Deus – o quarto destrutivo deve ser 

eliminado do organismo social. Não temos escolha, caros amigos. Felizmente você, 

caro querido, não é responsável por este acto. Nós somos. Estamos no comando do 

processo de selecção de Deus processo para o planeta Terra. Ele escolhe, nós 

destruímos. Nós somos os cavaleiros do cavalo pálido, a Morte. Nós viemos trazer a 

morte àqueles que são incapazes de conhecer Deus... os cavaleiros do cavalo pálido, 

estão prestes a passar no meio de vós. Impiedosos ceifeiros a separarem o trigo do 

joio. Este é o período mais doloroso da história da humanidade... " 

Henry Kissinger 
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Alexander Haig é citado referindo-se ao Departamento de Estado do Ministério 

de Assuntos Populacionais dos E.U.A, que foi estabelecido por Henry Kissinger, em 

1975. O título já foi alterado para Ministério dos Oceanos, do Meio Ambiente 

Internacional e Assuntos Científicos:  

"Assim, o Ministério dos Oceanos, do Meio Ambiente Internacional e Assuntos 

Científicos tem consistentemente bloqueado políticas de industrialização no Terceiro 

Mundo, negando o desenvolvimento das nações a aceder à tecnologia da energia 

nuclear – políticas que permitiram a esses países sustentar um crescimento 

populacional. Segundo fontes do Departamento de Estado e o próprio Ferguson, 

Alexander Haig é um firme "crente" no controle da população.  

Embora as citações anteriores devam ser suficiente prova que os elitistas no 

poder têm definido a intenção de despovoar o planeta, até ao que eles consideram ser 

um nível sustentável. Alguns argumentam serem meras opiniões sem nenhumas 

consequências reais. Agora vou continuar, fornecendo pedaços de documentação 

mostrando este plano de alcance mundial. A maioria destes documentos tem pelo 

menos 10 anos, alguns mais velhos. Isso no entanto, não tira gravidade ao seu 

conteúdo. Não os avalie como inválidos, devido à sua idade. Leva tempo para 

fomentar planos numa escala tão grande. Mas, se for honesto consigo mesmo, poderá 

vislumbrar as coisas que estão acontecendo hoje.  

Vamos cobrir alguns problemas decorrentes do Tratado da ONU sobre 

Diversidade Biológica (Agenda 21), que Bill Clinton assinou como lei, em 1993, antes 

de ser enviada ao Senado E.U.A. para ratificação.  

EPA Documento Interno de Trabalho de Gestão de Ecossistemas:  

"O poder executivo deve direccionar as agências federais para avaliar as 

políticas nacionais.... À luz das políticas e obrigações internacionais, e para alterar as 

políticas nacionais para alcançar objectivos internacionais". 

"Noutras palavras, os nossos burocratas federais estão a redigir uma lei dos 

E.U.A, independente do Congresso que tem a Autoridade Constitucional para o fazer. 

Eles estão mudando regulamentos e criando leis do nada ". 

"Eles não estão mais a trabalhar para o povo dos Estados Unidos, estão a 

trabalhar para a comunidade internacional. Há tantos tratados por escrito até que eles 

têm (efectivamente) ligado o destino dos Estados Unidos. Considerando que alguns 

dos tratados não eram um problema, a abundância (100's) deles, agora, já tomaram 

controle todas as nossas vidas "-Michael Coffman
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Tratado da ONU sobre Diversidade Biológica, Apreciação de culturas desejáveis:  

"... As sociedades tradicionais têm considerado que certos lugares como 

sagrados, onde a maioria das actividades humanas são proibidas."  

Esse é o coração da Convenção sobre Biodiversidade. Bloquear a quase 50% a 

superfície terrestre dos Estados Unidos, a ideia é proteger a diversidade biológica. - 

Michael Coffman  

Tratado da ONU sobre Biodiversidade Diversidade, Uso de fertilizantes não 

sustentáveis:  

"Que os fertilizantes têm desempenhado um papel essencial na produção de 

colheitas do mundo é indiscutível. Estima-se que se o uso de fertilizantes cessasse, as 

colheitas do mundo seriam reduzidas a quase metade. No entanto, o lado negativo da 

equação é que escoam nitratos de fertilizantes no solo e aquíferos de água, 

provocando a eutrofização dos ecossistemas, lagos, rios e zonas costeiras, causando 

mudanças drásticas na fauna e na flora." 

"Está-se dispostos a tomar uma posição e agir, o que irá reduzir a oferta de 

alimentos no mundo em metade, ou mais, provavelmente, reduzindo também o uso de 

pesticidas, sabendo-se muito bem quantas pessoas isso irá matar ". - Michael 

Coffman  
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Avaliação da Biodiversidade da ONU sobre Desenvolvimento Humano da 

população; E.U. Senado, Setembro 9, 1994:  

"Uma estimativa razoável para um mundo industrializado com os padrões actuais 

de vida da actual América do Norte seria de um bilhão de pessoas. Isso deve ser 

implementada dentro de 30-50 anos, dois terços da população devem ser cortados". 

"A ONU diz que os direitos de propriedade não são absolutos e imutáveis, mas 

estão lá para a conveniência do que os governos querem fazer." - Michael Coffman  

"Ninguém é dono da biodiversidade, assim tudo o que fazemos afecta a 

biodiversidade. Os direitos de propriedade deixam de fazer sentido. Na Cimeira do Rio 

de Janeiro, foi decidido que o Global Environmental Facility seria o depositário de 

todos os direitos de propriedade." - Michael Coffman  

Avaliação da Biodiversidade da ONU a visão de mundo da civilização 

ocidental Secção 12.2.3, Página 835:  

"A visão ocidental do mundo é característica de sociedades de grande porte, 

fortemente dependentes de recursos trazidos de distâncias consideráveis. É uma 

visão do mundo que se caracteriza pela negação dos atributos sagrados da natureza... 

(que) se tornou firmemente estabelecida desde há 2000 anos (atrás) com as tradições 

religiosas Judaico-Cristo-Islâmicas."  

Este mesmo tratado considera as rochas como sendo seres vivos, num plano 

de igualdade com os seres humanos. Pedras, muitos acreditam, irão reencarnar em 

formas de vida mais baixa e gradualmente em seres humanos.  

Ministério do Planeamento Terrestre, documento de trabalho interno

"Soylent Green is ... seres humanos." http://pt.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green
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Dimensões Humanas da Gestão de Ecossistemas Objectivo / Finalidade: 

"Todos os ecossistemas actividades de manejo devem considerar os seres 

humanos como recursos biológicos... " (Remanescente do filme Soylent Green)  

Este documento foi trazido perante o Congresso. O documento com esta 

declaração criou tal tumulto que foi removido. Independentemente da sua retirada, 

serve ainda de prova à mentalidade dessas pessoas, e lá porque foi removido não 

significa que os pensamentos e os objectivos dos que estão por detrás dele o tenham 

sido. "Para a elite ser capaz de controlar a gestão do ecossistema, os seres humanos 

não poderiam ter mais valor do que uma pedra." - Michael Coffman  

Tratado da Biodiversidade da ONU, Avaliação Global e Biológico Sustentável 

das Populações Humanas para a UN:  

"O crescimento da população ultrapassa a capacidade da biosfera" (isto é, a 

terra) "Estima-se que um "mundo agrícola", em que a maioria dos seres humanos são 

os camponeses deveriam ser capazes de suportar 5 a 7 bilhões pessoas". Agora sinto 

que estamos num momento oportuno para cobrir algumas outras áreas de governo, 

bem como organizações privadas que gostariam de ver a população do mundo 

diminuir a um ritmo incrível (até 90%). Esta é uma agenda, negra e sangrenta que está 

e irá ainda causar um sofrimento terrível e dor a milhões de pessoas.  

Fundo para a Vida Selvagem Mundial (World Wildlife Fund - WWF), World 

Resources Institute, União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN):  

A IUCN envolve a EPA, E.U. Fish & Wildlife Service, o National Park Service, 

nos Estados Unidos Forest Service, Sierra Club, The Nature Conservancy, a National 

Wildlife Fund, o National Audubon Society, National Resources Defense Council, 

UNESCO, o Environmental Defense Fund, o Programa Ambiental das Nações Unidas, 

etc.  

IUCN 1992  

Pacto Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: 

"Eventualmente, uma rede deserta dominaria uma região e, portanto, seria, por 

si, uma matriz, onde as habitações humanas seriam meras ilhas. A restante metade 

dos E.U. seriam utilizados como zonas-tampão". 

"A noite anterior à ratificação deste tratado, o senador Mitchell retirou-a do 

calendário, e nunca foi votada. Foram precisos quatro homens altamente dedicados a 

Deus, para acabar com este tratado. O tratado ainda pairando sobre nós. Após a 
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ratificação, os E.U. não teriam capacidade de proteger os seus próprios cidadãos." - 

Michael Coffman  

Henry Kissinger tinha um plano similar, usando os alimentos como uma arma, 

em 1974, foi encontrado no Conselho de Segurança Nacional o Memorando de Estudo 

200: Implicações do Crescimento Populacional Mundial para Segurança e Interesses 

Externos dos E.U.A, o que foi adoptado como política oficial, pelo então presidente 

Gerald Ford, em Novembro de 1975. Este Memorando delineou um plano secreto para 

reduzir o crescimento da população em países menos desenvolvidos, através do 

controlo da natalidade e, implicitamente, a guerra e a fome. Brent Scowcroft, que tinha 

até então substituído Kissinger como Conselheiro de Segurança Nacional, (o mesmo 

posto Scowcroft realizou na Administração Bush), foi encarregado da execução deste 

plano. O Director da CIA, George H.W. Bush passou a assistir Scowcroft, assim como 

os secretários de Estado, do Tesouro, da Defesa e da Agricultura. Este documento 

nunca foi objecto de renúncia, apenas algumas partes foram alteradas, ficando como o 

documento de referência no controlo da população emitido no Governo E.U.A. As 

principais figuras por detrás do presente documento são as seguintes: Henry Kissinger 

Richard Nixon, Margaret Sanger, Paul Ehrlich, Werner Fornos, Timothy Wirth, o Fundo 

das Nações unidas para a População, A Agência Federal dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional da Planificação para Parentalidade, O Clube de Roma, 

a UNICEF, a OMS, o Banco Mundial e as Nações Unidas. 

O documento pode ser lido neste endereço Web, na íntegra, juntamente com as 

outras organizações e indivíduos cúmplices desta abominação: 

http://www.usmutes.com/NSSM200.htm

Adolph Hitler
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Note-se que Adolf Hitler também usou os alimentos como a arma, afirmando 

que a comida é "uma bela... Instrumento de manobra e disciplinar as massas”.  

A alimentação tem sido utilizada como arma de guerra ao longo dos séculos. 

Porque seria agora ultrajante para a elite a usar a comida como uma arma, tanto física 

como psicológica, numa guerra declarada contra a superpopulação? Não seria 

surpresa nenhuma, em si.  

Como já foi dito repetidamente, a história repete-se a si própria.  

Agora vamos cobrir a Carta da Terra.  

A Carta da Terra; A Religião Radical Global, criada por Mikhail Gorbachev e 

Michael Strong:  

"A iniciativa da Carta da Terra reflecte a convicção de que é essencial uma 

mudança radical nas atitudes e valores da humanidade, para alcançar o bem-estar 

social, económico e ecológico no século XXI... A comissão... pretende divulgar uma 

versão final da Carta, como um Tratado Popular com inícios em meados de 1998. A 

Carta será submetido à Assembleia-Geral da ONU, no ano de 2000... (onde ele vai, há 

atraso) garantir um documento muito forte, que reflecte a nova e emergente ética 

global".  

Sem precedentes, (é) o primeiro componente de um autêntico governo global. 

“Estamos a trabalhar para o diálogo e a paz. Estamos demonstrando a nossa 

capacidade de afirmar o controle sobre o nosso destino num espírito de solidariedade 

para organizar a nossa soberania colectiva sobre este planeta, a nossa herança 

comum". O povo americano não foi autorizado a ver isso, pois os americanos como 

um todo, não querem ver as Nações Unidas como chefe de um governo mundial. O 

valor mais estimado de todos neste país, a cima de qualquer outro, é a sua liberdade. 

Ou a aparência da liberdade que nos resta, devo dizer.  

Em 1996, na Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, o Conselho Presidencial 

sobre o Desenvolvimento Sustentável chegou à conclusão que a população humana 

do mundo não deveria exceder 500 milhões pessoas. Isso é uma redução de 93% da 

população!  

De acordo com o vídeo da ONU, "Armed to the Teeth" (Armados até aos 

dentes), e também na intenção de por termo a uma política de guerra – posta em 

efeito por JFK (Kennedy) em 1961 – o desarmamento geral e completo e o poder 

militar dos E.U.A. foi entregue, em íntegra, à ONU. Esta é uma perda da soberania da 

América. (Leia este documento na http://www.scribd.com/doc/5009662/Freedom-From-

War).  
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A Carta da Terra (1992), uma visão espiritual:  

"Um consenso tem vindo a desenvolver-se que a Carta da Terra deve ser... a 

articulação de uma visão espiritual que reflicta os valores espirituais universais, 

incluindo, mas não limitado a valores éticos... A Carta dos povos que serve como um 

código universal de conduta para os cidadãos, educadores, empresários, cientistas, 

líderes religiosos, organizações não-governamentais e dos conselhos nacionais de 

desenvolvimento sustentável, e uma declaração de princípios que podem servir como 

um imposto "leve" quando o documento for aprovado pela Assembleia-Geral da ONU."  

Na sua forma original, A Carta da Terra falhou miseravelmente, devido à 

abordagem aberta e panteísta flagrante (http://pt.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%ADsmo). 

Gorbachev e Strong trabalharam diligentemente para alterar a linguagem e torná-lo 

menos óbvia. Poderá questionar-se, que relação há entre a Carta da Terra e o 

despovoamento? Tem tudo a ver. Aqui deixo um resumo muito breve do que a Carta 

tem para nós. Segundo a Carta, devemos:  

• “Reconhecer que todos os seres são interdependentes e cada forma 

de vida tem valor”... (crianças por nascer, são excluídas naturalmente, 

na definição da ONU de "toda forma de vida."; os documentos do The 

Earth Summit II (A Cúpula da Terra II) continuam a apoiar programas 

da ONU e políticas de pró-aborto.). 

• "Afirmar a fé na dignidade inerente a todos os seres humanos."

(Agências da ONU, no entanto, apoiam políticas de eutanásia para 

quem não tem condições para viver com "qualidade" da vida.) 

• "Adoptar, a todos os níveis, os planos de desenvolvimento sustentável 

e seus regulamentos...." (Esta é uma receita para o socialismo mundial 

num super-Estado global reguladao.)  

• "Impedir a poluição de qualquer parte do ambiente..." (Cumprir esta 

frase significaria interromper praticamente todas as actividades 

humanas.)  

• "Englobar a totalidade dos custos ambientais e sociais dos bens e 

serviços no preço de venda." (Este frase aparentemente inofensiva, 

obrigaria o Estado central a ditar o preço, o imposto e a regular toda a 

produção e consumo).  

• "Garantir o acesso universal aos cuidados de saúde que fomentem a 

saúde reprodutiva e a reprodução responsável”. (Este é um convite 

dissimulado que inclui o aborto e o controle populacional.)  
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• "Eliminar a discriminação em todas as suas formas, tais como as 

baseadas na raça... [e] a orientação sexual." (Esta disposição é 

claramente destinada a criminalizar aqueles que se recusam a aceitar 

a homossexualidade como positivo e bom.)  

• "Promover a distribuição equitativa da riqueza dentro e entre nações”. 

(veja: http://www.thefreelibrary.com/ e o artigo completo: 

http://www.thefreelibrary.com/The+new+world+religion:+presented+to+

the+world+as+a+mystical...-a091968392)  

Carta da Terra 

A Carta da Terra não foi ratificada. Não cometa o erro de supor que está a 

salvo dela na sua sociedade, no entanto! Ela está a ser ensinada em todas as escolas 

e promovida descaradamente por Hollywood, a ONU, a NBC (propriedade da GE), 

ABC, CBS, CNN, HLN e em todas as estações propriedade da Fox, com a excepção 

da Fox News, a fim de manter os partidários cegos às maquinações do Rupert 

Murdock. Não se engane com o embuste!  

A capacidade de procriar livremente está prestes a ser removida de nós, tal 

como tem sido na China, há muitos anos. Não só não vamos poder ter filhos, quem 

eles serão considerados comedores "inúteis" (termo cunhado por Henry Kissinger), 

serão sacrificados: impiedosamente abatidos.  
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Na Suécia, o "Sterilization Act of 1934", tratou da esterilização voluntária de 

alguns pacientes mentais. A lei foi aprovada, enquanto o Partido Social-democrata 

Sueco estava no poder, apesar de ter sido também apoiada por todos os outros 

partidos políticos no Parlamento, na época, assim como a Igreja Luterana e parte 

significativa da profissão médica. - Wikipedia  

A América está programada para se tornar compatível com o Codex 

Alimentarius (CA) em 31 de Dezembro de 2009. O Codex Alimentarius vai regular 

praticamente qualquer coisa que coloque na boca e que não seja farmacêutico. A 

Organização Mundial do Comércio (OMC) aceitou o Codex Alimentarius e qualquer 

nação que seja membro da OMC deve tornar-se compatível com o CA. Em qualquer 

disputa entre dois países, o que é compatível com o Codex ganha, automaticamente. 

Este é um incentivo importante para todas as nações se tornarem compatíveis – Rima 

Laibow  

Codex Alimentarius define directrizes para as vitaminas e minerais são 

apresentados como de aceitação voluntária, no entanto, eles estão programados para 

se tornarem obrigatórios em 31 de Dezembro de 2009. Em 1994, o Codex 

Alimentarius declarou os nutrientes como sendo venenos: Ver o Dietary Supplement 

Health Education (DSHEA). No entanto, o flúor na água de consumo humano é 

aceitável! Porquê? Porque gera complacência. Nutrientes adequados garantem uma 

vida mais longa e mais saudável. O que não é compatível com a agenda de 

despovoamento.  

Da Agenda Esotérica, um documentário de Ben Stewart: 

"Em 1962, foi decretado que haveria um movimento global para a 

implementação total do Codex Alimentarius (CA). A data prevista para aplicação é 31 

de Dezembro de 2009. A OMS e a FAO estão a encarregarem-se das comissões do 

CA. Eles financiam-no e executam-no, a pedido da ONU. 

Segundo a OMS e FAO, projecções epidemiológicos, estima-se que de acordo 

com as linhas mestras de orientação sobre vitamina e minerais (apenas), quando 

entrar o CA global em implementação em 31 de Dezembro de 2009, irá resultar num 

mínimo de 3 biliões de mortes, 1 bilhão devido por inanição. Os outros 2 biliões 

morrerão de doenças evitáveis, devido à desnutrição. "  

"A ONU apelou em dezenas de relatórios por uma redução de 80% na 

população (alguns avançam mesmo com o número de 90%). Em 1997, na Conferência 

Mundial das Mulheres em Pequim, o chefe da ONU para o Programa de Alimentação 

disse:  
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"Nós vamos usar a comida como uma arma contra o povo".  

"Em conjunto com o Codex Alimentarius, a comida será limitada e o consumo 

de água será diminuído a 10 litros por dia, por pessoa. O americano médio utiliza 140 

litros de água por dia. O alimento fornecido será Geneticamente Modificado e pobres 

em nutrientes. De acordo com o Codex Alimentarius (CA), a implementação deste 

programa começa a 31 de Dezembro de 2009, se houvesse uma fome em qualquer 

lugar no mundo, seria ilegal enviar quaisquer biscoitos de alta densidade de nutrientes. 

Ou distribuí-los! Assim que um país se torna compatível com CA, o CA nunca 

pode ser revogado. A associação com o OMC priva todos os países membros de 

toda e qualquer soberania. A Alemanha é agora compatível com CA. O Codex 

Alimentarius anda de mãos dadas com a Agenda 21 e com o Tratado de Kyoto. O 

prazo para implementar a Agenda 21 e o Tratado de Quioto é de 2012. “ (Rima 

Laibow)  

A Agenda 21 nasceu da Cimeira do Rio 1992. A Agenda 21 (A 21), também 

conhecido por Crescimento sustentável, Regionalismo, Processo de Visionamento, 

Planos de Acção, Valores Partilhados, 20/20, As melhores práticas ou Comunidades e 

Festivais & parcerias público-privadas. Estes são os nomes que você vai ouvir são os 

chavões. Cada município deverá criar um conselho para supervisionar a 

implementação de um A 21. A 21 é o desenvolvimento sustentável.  

Steven Rockefeller, criou a Carta da Terra, a cima referenciada. A Carta da 

Terra é a Religião do novo mundo: a adoração da Terra (Gaia). A Terra é considerada 

como ”sagrada”, e sua protecção é uma "crença sagrada". A responsabilidade global 

exigirá mudanças básicas nos valores, comportamentos e atitudes de governo, do 

sector privado e da sociedade civil.  

Sob o título de Desenvolvimento Sustentável, o homem é considerado 

responsável pela poluição do planeta e está subordinado a todas as outras 

criaturas vivas. Isto está em directa contradição com a Bíblia, onde Deus colocou o 

Homem numa posição de domínio sobre toda a Terra. A elite vai adorar e servir a 

criatura, em lugar do Criador. 

"A agenda ambiental é uma agenda espiritual com a adoração da Terra na sua 

génese. Como tal, as seguintes práticas são consideradas insustentáveis: Os 

combustíveis fósseis, fertilizantes artificiais, os sistemas modernos de produção 

agrícola, a água de irrigação, herbicidas, pesticidas, campos agrícolas, pastagens, 

pastoreio de gado, o e consumismo, hábitos alimentares, sal, açúcar, a propriedade 

privada, estradas pavimentadas, barragens, reservatórios, actividade madeireira, 

cercas de pastos". - Joan Peros  



22

"Todos os recursos ambientais devem ser medidos. O que pode ser 

medido pode ser geridos no âmbito do Projecto do Milénio de Ponderação do 

Ecossistema."- Joan Peros 

Entre as coisas consideradas insustentáveis, como o listado a cima, estão 

incluídos: o Monoteísmo e a unidade da família. O plano de saúde do presidente 

Obama está sob a Agenda 21. Sob este plano de cuidados de saúde, a unidade da 

família é muito atacada. Qualquer pessoa com mais de 65 anos deve ser submetida 

ao “Aconselhamento de Fim-de-Vida” por intermédio do seu médico e a cada 5 

anos. O Aborto será cada vez mais uma solução incentivada, especialmente com 

Ciência imperialista querendo colocar esterilizantes no abastecimento público de água! 

Uma das novas nomeações para o Administração Obama disse uma vez, num livro 

que ele co-escreveu que uma criança poderia ser morta até à idade de 2 anos de 

idade! Que tipo de monstro poderia considerar isso aceitável? É uma afirmação quase 

exacta da linguagem utilizada para definir o Desenvolvimento Sustentável tomada da 

Constituição Soviética de 1977! 

A proporcionalidade na Dependência da Família, no âmbito das Nações 

Unidas, vai olhar para todos os lares. Eles irão avaliar o que essa família produziu (a 

sua pegada – faz lembrar um certo programa da TV, não faz?), em conformidade com 

o que foi utilizado (ou seja, recursos), pelas contas de água, contas de energia, etc. Se 

estiver a usar mais ou menos do que está a produzir? Você está adicionando ao 

colectivo, ou simplesmente tirando? Esta é a forma como os poderes irão determinar 

se você é um cidadão produtivo, ou, nas palavras de Henry Kissinger, "Um comedor 

inútil".  

Em 1990, o príncipe Charles formou The Prince of Wales Business Leaders 

Fórum (o Fórum para Lideres de Negócios do Príncipe de Gales) e reuniu 50/60 

corporações multi-nacionais/transnacionais de nível superior do mundo, para começar 

a comprar os governos de todo o mundo. Tratam-se de parcerias público-privadas: 

Esta é a própria definição do fascismo. Devo parar por aqui. As coisas estão agora 

em movimento, e poder-se ia actualizar diariamente. Mas, 31 de Dezembro 2009 não 

assim tão longe agora, apenas a 4 meses. A GUERRA está feroz lá fora, ainda nada 

está perdido (sublinha o tradutor). O tempo é curto.  

Se você achar que este trabalho é digno, por favor, espalhe-o em todos os lugares que 

você puder. E-mails, blogs, fóruns; enviá-lo. Faça o que precisar fazer pela sua 

consciência. As pessoas estão a dormir. Todos devem ser acordados.  

Vacinações forçadas estão a um passo nos Estados Unidos da América e 

noutros países, não acredite que possa estar a salvo. Estas coisas vão acontecer. É 

nosso dever alertar as pessoas. Por favor, peço-lhe, alertam-as. 


