
A maçonaria e a revolução russa  

1 de 2 04-07-2009 7:02

Assunto: A maçonaria e a revolução russa
De: Tom Silva <tom.camp@hotmail.com>
Data: Sat, 4 Jul 2009 00:27:39 -0300
Para: <espectivas@gmail.com>
CC: Tom Silva <tom.camp@hotmail.com>

 
Olá, Orlando Braga,
 
visitei seu site e achei ótima a matéria intitulada acima.
A maçonaria realmente cometeu alguns enganos, como o de apoiar 
e participar da revolução russa, e depois ser perseguida pelo comunismo.
Talvez esse apoio dos maçons ao comunismo se devesse a Carl Marx,
fundador do comunismo, que era um judeu e da mesma estirpe dos maçons.
Hitler afirmou que a maçonaria era um braço, uma agência dos judeus
com o fim de dominar o mundo.
 
Pelo que vc disse, a maçonaria trabalhava dos dois lados (bolchevique e monchevique),
como os financistas internacionais (judeus) que causavam e apoiavam os dois lados
de uma guerra afim obter lucros.
 
Certo dia chamou-me a atenção o termo "Illuminati", o qual eu já tinha visto
mas pouco ligado, então comecei a ir mais fundo ao assunto. Este termo puxou
outros assuntos, tais como:
 
Globalização, Nova Ordem Mundial, ONU,
Lobby Judeu AIPAC, Bildeberg, Bohemian Grove, Maçonaria, 
banqueiros internacionais, Hothschild, Rockfeller, 
Federal Reserve, Cidade de Londres, Sionismo, Mondex, 
derrubada das monarquias: americana, francesa, russa,
brasileira, e muitos outros assuntos, 
 
e vi que no meio disso tudo está a mão sombria da maçonaria.
 
Quando a monarquia foi derrubada no Brasil, os maçons governaram
na Velha República até a revolução de 1930. Eram eles que colocavam os
presidentes no poder, através da sociedade secreta de São Paulo, a Bucha.
E quando o Brasil precisou de dinheiro, foi tomar empréstimos a Natah Rothschild
na Inglaterra, contraíndo dívida impagável. Os Rothschild ainda se orgulham no
seu site, de terem "financiado a Independência do Brasil".
 
Ler: http://www.rothschild.com.br/hist.htm
Ler: "Brasil, Colonia de Banqueiros.pdf - Gustavo Barroso".
Velha República: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Velha
Bucha: http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=203&rv=Direito
 
Apesar de eu não ter encontrado uma definição concisa para o termo Illuminati,
entendo que tenha se originado do Iluminismo, que data do iniciou no século XVIII
e se encerra com as gerras napoleônicas. E que hoje o termo se refere
à cúpula de um grupo seleto de personalidades que realmente governam
este planeta. 
 
Pra mim, os Illuminati se traduzem por maçons e judeus sionistas
(no judaísmo tem os judeus ortodoxos - não seguidores do Talmude -
que não concordam com o sionismo, por acharem ser contra a Torah).
No meio dos sionistas é que se acham os judeus financistas internacionais, 
tais como Rockfeller, Rothschild e outros, que enriquecem com a usura.
 
Foi nessa época (do Iluminismo) que os maçõns e judeus, gozando da liberdade na Inglaterra,
que lhes dava a Igreja Anglicana, rompida com a Igreja de Roma desde 1506,
por Henrique VIII, fundaram a Grande Loja da Inglaterra (1717) e
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passagam tramar a derrubada das monarquias: 
Estados Unidos, 1783; França, 1789; Chile, 1812; Colômbia, 1821;Peru, Argentina e Brasil, 1822.

Veja: http://www.rlmad.net/arquivoblog/59-a-maconaria/179-origem-conflit.html

 
O que interessava aos judeus e maçõns a queda da monarquia? Pode bem ser
a abertura do comércio mundial para a exploração por essa gente,
e a concretização do seu plano de um governo mundial. 
Pois bem sabemos que a Torah, que eles dizem ser a eterna vontade de Deus,
que a criancinha judia recita desde tenra idade,
dá aos judeus a Terra por presente e os gentios para serviçais.
 
Aqui cito a Bíblia, mas desde já esclareço que não sou religioso,
veja o que diz sobre a era messiânica dos judeus:
 
" Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão.
Tu os esmigalharás com uma vara de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro."
Salmo 2, 8-9.
 
"E irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do SENHOR, à casa do Deus de Jacó, para que nos
ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do
SENHOR." (Isaías, 2:3) 
Quanto ao Messias judeu que governará o mundo:
 
"Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos." Isaías, 55:4.
 
"Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão dez homens, de todas as
línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco,
porque temos ouvido que Deus está convosco. (Zacarias, 8:23)"
 
Minha conclusão é que a Teoria da Conspiração,
tem na verdade, muita coisa de fantasia, como alguns dizem ter ligações com ETs,
reptilianos, etc. Mas tem muita coisa de verdade nisso tudo.
 
Se os assuntos que coloquei acima lhe interessam,
gostaria de mantermos correspondência para estudarmos juntos e
trocarmos idéias.
 
Sem mais,
grato,
Tom Silva.
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