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TRECHOS SELECIONADOS  IV  DE 

PLANETA ROTHSCHILD  

-	DE	1763	A	1820	:	
	
	

OBTENHAM OS DOIS VOLUMES  GRATUITAMENTE BAIXANDO DO SITE: 

The Real History Channel 
	VAMOS	DAR	CONTINUIDADE	À	NOSSA	HISTÓRIA	(COM	“H”).	

1782 - THE MYSTERIOUS GREAT SEAL OF THE UNITED 
STATES 
1782 – O MISTERIOSO “GRANDE SELO” DOS ESTADOS 
UNIDOS 
The most ominous sign that conspiratorial influence was at work during the 
earliest days of the United States can be found in the Great Seal of the 
United States, first established in 1782. The Seal depicts an eagle with the 
6-pointed Jewish Star of David above it. The inscription reads: “E Pluribus 
Unum” – (out of many, one). Is 	that a reference to the uniting of the 
colonies, as we have been taught? Or is it really a reference to “the chosen 
people”? 
O SINAL MAIS SINISTRO DE QUE UMA INFLUÊNCIA 
CONSPIRATÓRIA ESTAVA AGINDO DURANTE OS PRIMEIROS 
DIAS DO NASCIMENTO DOS ESTADOS UNIDOS PODE SER VISTO 
NO “GRANDE SELO DOS ESTADOS UNIDOS”, CRIADO EM 1782. O 
SELO TRAZ UM ÁGUIA COM UMA ESTRELA DE DAVI DE SEIS 
PONTAS ACIMA DELA. E UMA INSCRIÇÃO QUE DIZ: “E 
PLURIBUS UNUM” = DOS MUITOS SAI O ÚNICO, OU O UNO SAI 
DOS MUITOS  (out of many, one). ISTO SE REFERE À UNIÃO DAS 
COLÔNIAS, COMO NOS TEM SIDO ENSINADO, OU SERIA UMA 
REFERÊNCIA VELADA AO “POVO ELEITO”? 
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HÁ	13	ESTRELAS	ACIMA	DA	CABEÇA	DA	ÁGUIA,	QUE	FORMAM	A	ESTRELA	DE	DAVID.	
In	1786,	a	reverse	side	was	added	to	the	Seal.	The	all-seeing	illuminated	
eye	above	the	pyramid	with	the	Latin	phrase:	“Annuit	Coeptis”(He	favors	
our	undertaking)	and	the	Roman	numeral	1776	(Declaration	of	
Independence?	…Or	founding	of	Weishaupt’s	Illuminati?).	But	the	‘dead	
giveaway’	is	the	inscription	at	the	bottom:	“Novus	OrdoSeclorum”	(New	
Order	for	the	Ages)	–	New	World	Order!	
EM	1786,	UM	LADO	REVERSO	FOI	ADICIONADO	AO	SELO.	“O	OLHO	QUE	
TUDO	VÊ”		DOS	ILLUMINATI	ACIMA	DA	PIRÂMIDE	COM	A	FRASE	LATINA:	
“Annuit	Coeptis”(He	favors	our	undertaking)		ELES	FAVORECERAM	NOSSOS	
EMPREENDIMENTOS,	E	O	NUMERAL	EM	ALGARISMOS	ROMANOS	1776	
(ANO	DA	DECLARAÇÃO	DA	INDEPENDÊNCIA,	OU	DA	FUNDAÇÃO	DA	
ORDEM	DOS	ILLUMINATI	DE	WEISHAUPT?).	PORÉM	A	CHAVE	É	A	
INSCRIÇÃO	DE	BAIXO:	“UMA	NOVA	ORDEM	DOS	SÉCULOS”	(UMA	NOVA	
ORDEM	PARA	O	TEMPO)	–	UMA	NOVA	ORDEM	MUNIDAL!	
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NWO	Symbols	and	the	Star	of	David	are	right	under	our	noses,	and	in	our	
wallets.		
SÍMBOLOS	DA	NWO	E	A	ESTRELA	DE	DAVI	ESTÃO	BEM	DEBAIXO	DOS	
NOSSOS	NARIZES	E	DENTRO	DAS	NOSSAS	CARTEIRAS.	
There	is	a	legend	that	during	the	design	of	the	Great	Seal,	Washington	
asked	what	compensation	Haym	Salomon	wanted	in	return	for	his	
financial	contributions	to	the	Revolution.	He	replied	that	"he	wanted	
nothing	for	himself	but	that	he	wanted	something	for	his	people". As	a	
result,	the	13	stars	representing	the	colonies	were	arranged	in	the	shape	of	
the	Star	of	David.	
CONTA	UMA	LENDA	QUE	DURANTE	O	DESENHO	DO	“GRANDE	SELO”,	
WASHINGTON	PERGUNTOU	A	HAYM	SALOMON	O	QUE	ELE	DESEJAVA	
COMO	COMPENSAÇÃO	PELO	SEU	AUXÍLIO	FINANCEIRO	PARA	A	
REVOLUÇÃO.	ELE	RESPONDEU	QUE	“NADA	QUERIA	PARA	SI	MESMO,	
PORÉM	DESEJAVA	ALGO	PARA	SEU	POVO”.	E	FOI	ASSIM	QUE	AS	13	
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ESTRELAS	QUE	REPRESENTAM	AS	COLÔNIAS	FORAM	ARRUMADAS	EM	
FORMATO	DE	UMA	ESTRELA	DE	DAVI.	
	

	

HÁ	13	ESTRELAS	ACIMA	DA	CABEÇA	DA	ÁGUIA,	QUE	
FORMAM	A	ESTRELA	DE	DAVID.	
	

1783	-	WITH	FRENCH	HELP,	AMERICA’S	WAR	FOR	
INDEPENDENCE	ENDS	IN	VICTORY	FOR	THE	COLONIES	

1783	–	COM	A	AJUDA	DA	FRANÇA,	A	GUERRA	DE	
INDEPENDÊNCIA	DA	AMÉRICA	TERMINOU	COM	A	VITÓRIA	
PARA	AS	COLÔNIAS.	

The	American	Revolution	had	begun	badly	for	the	13	colonies.	The	
colonists	themselves	were	divided	as	to	their	loyalties	with	as	many	as	one	
third	wishing	to	remain	British	subjects,	at	least	at	first.	The	best	that	
General	George	Washington’s	‘Continental	Army”	can	do	against	the	
better	equipped	British	is	to	limit	direct	combat	and	harass	the	British	
instead.	
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A	REVOLUÇÃO	AMERICANA	HAVIA	COMEÇADO	MAL	PARA	AS	13	
COLÔNIAS.	OS	PRÓPRIOS	COLONOS	ESTAVAM	DIVIDIDOS	QUANTO	A	“A	
QUEM	DEVERIAM	SER	LEAIS”,	FORMANDO-SE,	NO	INÍCIO,	UMA	TERCEIRA	
FACÇÃO	QUE	DESEJAVA	PERMANECER	OBEDIENTE	À	INGLATERRA.	O	
MELHOR	QUE	O	“EXÉRCITO	CONTINENTAL”	DO	GENERAL	GEORGE	
WASHINGTON	PODIA	FAZER	CONTRA	AS	TROPAS	BRITÂNICAS	BEM	
EQUIPADAS	ERA		EVITAR	O	COMBATE	DIRETO	E,	EM	VEZ	DISTO,	
ENCURRALAR	OS	BRITÂNICOS,		

As	American	“minutemen”	and	Washington’s	Army	draw	the	‘redcoats’	
into	a	battle	of	attrition,	Ben	Franklin	visits	Paris	to	persuade	the	French	to	
help	the	colonies.	After	Washington’s	surprise	Christmas	Day	1776	attack	
against	the	British	&	Hessian	mercenaries,	followed	by	victory	at	Saratoga	
in	‘77,	the	French	are	sold.	French	military	assistance	will	play	a	huge	role	
in	reversing	the	course	of	the	war.	The	British	grant	the	colonies	full	
independence	in	1783.	

ENQUANTO	OS	VOLUNTÁRIOS	E	O	EXÉRCITO	DE	WASHINGTON	
EMPURRAVAM	OS	“CASACOS-VERMELHOS”	PARA	UMA	BATALHA	DE	
DESGASTE,	BEN	FRANKLIN	VISITAVA	PARIS	PARA	CONVENCER	OS	
FRANCESES	A	AJUDAR	OS	COLONOS.	APÓS	O	ATAQUE	FEITO	DE	SURPRESA	
POR	WASHINGTON	NO	DIA	DE	NATAL	DE	1776,	CONTRA	OS	BRITÂNICOS	E	
OS	MERCENÁRIOS	HESSIANOS,	LOGO	SEGUIDO	PELA	VITÓRIA	DE	
SARATOGA	EM	77,	OS	FRANCESES	SE	CONVENCERAM.	A	AJUDA	MILITAR	
DA	FRANÇA	MUDARIA	DRAMATICAMENTE	O	RUMO	DA	GUERRA	A	FAVOR	
DOS	COLONOS.		

A	INGLATERRA	CONCEDEU	A	TOTAL	INDEPENDÊNCIA	ÀS	COLÔNIAS	EM	
1783.	

	



	 6	

1- Christmas,	1776:	Washington	crossing	the	Delaware	River	
1- NATAL	DE	1776:	WASHINGTON	CRUZANDO	O	RIO	DELAWARE	

	
	

	
2- 1781:	General	Cornwallis	surrenders	to	Washington	

2	–	1781:	O	GENERAL	CORNWALLIS	RENDE-SE	A	WASHINGTON	
	
1781-1788	THE	COLONIES	ARE	UNITED	UNDER	THE	
ARTICLES	OF	CONFEDERATION	
1781	–	1788	AS	COLÔNIAS	UNEM-SE	SOB	OS	ARTIGOS	
DE	UMA	CONFEDERAÇÃO	
Drafted	during	the	early	years	of	the	war,	and	ratified	in	1781,	
the	“Articles	of	Confederation	and	Permanent	Union”	
establishes	a	very	decentralized	government	for	the	colonies.	
Under	the	Articles,	the	colonies	(now	referred	to	as	“States’)	are	
sovereign	entities.		
ESBOÇADOS	DURANTE	OS	PRIMEIROS	ANOS	DA	GUERRA	E	
RATIFICADOS	EM	1781,	OS	“ARTIGOS	DE	CONFEDERAÇÃO	E	
UNIÃO	PERMANENTE”	ESTABELECIA	UM	GOVERNO	MUITO	
DESCENTRALIZADO	PARA	AS	COLÔNIAS.	



	 7	

	
For	six	years	after	the	end	of	the	war,	the	colonies	are	not	truly	a	
united	nation,	but	rather	a	league	of	allied	states	living	under	
mutually	agreed	upon	rules.	
NOS	SEIS	ANOS	QUE	SE	SEGUIRAM	APÓS	A	GUERRA,	AS	
COLÔNIAS	NÃO	ERAM	REALMENTE	UMA	NAÇÃO	
UNIFICADA,	MAS	SIM	UMA	LIGA	DE	ESTADO	ALIADOS,	
VIVENDO	SOB	REGRAS	FEITAS	SOB	ACÔRDO	MÚTUO.	
America’s	founders	are	divided.	Though	all	of	them	believe	in	
freedom	and	limited	government,	one	camp	(The	Federalists)	
prefers	a	stronger	central	government	to	help	organize	the	
nation’s	affairs.	The	other	camp	(the	anti-Federalists)	fear	that	
any	centralized	American	government	might	become	corrupted	
and	dangerous	to	the	people’s	liberty.	
OS	FUNDADORES	ESTAVAM	DIVIDIDOS.	TODOS	CONCORDAVAM	
COM	A	IDÉIA	DE	LIBERDADE	E	UM	GOVERNO	QUE	FOSSE	
LIMITADO,	PORÉM,	UMA	FACÇÃO	(OS	FEDERALISTAS)	
PREFERIAM	UM	GOVERNO	CENTRALIZADO	FORTE	PARA	AJUDAR	
A	GERIR	OS	NEGÓCIOS	DA	NAÇÃO	AMERICANA.	A	OUTRA	
FACÇÃO	(OS	ANTI-FEDERALISTAS)	TEMIAM	QUE	QUALQUER	
GOVERNO	AMERICANO	CENTRALIZADO	VIESSE	A	SE	TORNAR	
CORRUPTO	E	PERIGOSO	PARA	AS	LIBERDADES	INDIVIDUAIS.	

A maior fraude da 
história 
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Nehemias Gueiros Jr * 
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* Nehemias Gueiros Jr. é advogado especializado em Direito Autoral e 
CyberLaw, Professor da Fundação Getúlio Vargas/RJ., Professor de pós-
graduação da Escola Superior de Advocacia da OAB/RJ e Consultor 
Jurídico do site CONJUR (www.conjur.com.br) Rio de Janeiro - BRASIL. 

“Com seus cinco filhos firmemente encastelados em 

todos os centros financeiros da Europa, a família Rothschild logo 

ascendeu à posição de mais rica família do planeta. Esta 

situação persiste até hoje, embora eles professem uma postura de 

discrição, avessa à mídia e à divulgação. Nenhuma família ou grupo 

empresarial possui tanto poder e controle financeiro em todos os 

países do mundo como os Rothschild. E isto há 250 anos. 

Sua fabulosa fortuna foi conseguida através da prática do 

fractional reserve lending ("empréstimo sem lastro"), que consistia 

em multiplicar o dinheiro a partir das vastas somas de dinheiro 

depositadas pelas pessoas em suas casas de custódia (brokerage and 

escrow houses) espalhadas pela Europa através do empréstimo de 

dinheiro de papel a monarcas e governos. Uma de suas práticas 

mais determinadas era a de financiar os dois lados de uma guerra, 

garantindo assim, no mínimo, a duplicação de seus lucros com os 

juros cobrados, vencesse quem vencesse3. 

Os moneychangers (CAMBISTAS) não se aliavam a 

determinado partido ou tendência política; para eles só existia a 

finalidade do lucro. Em	algum	tempo,	a	família	

Rothschild	tomou	conta	de	todos	os	bancos	centrais	

do	mundo	— voltados unicamente para o lucro e não para a 

administração da economia dos seus respectivos países — e com a 

inteligente operação de sua inesgotável fortuna tornaram-se 

agentes determinantes na criação dos Estados Unidos da 

América, que viria a se tornar o pais mais rico e poderoso do 

mundo. Não se trata de mera coincidência, pois foi a opressão 

inglesa sobre o Novo Mundo com a cobrança de taxas pelo Banco 
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da Inglaterra que acabou por desencadear a revolução que criou os 

EUA. 

Benjamim Franklin, inventor, cientista, político e 

diplomata do século XVIII, artífice da aliança com a França que 

auxiliou a independência americana, afirmou o seguinte ao Banco 

da Inglaterra, que tencionava financiar a nova república americana 

através da estratégia da usura (fractional reserve lending): "É muito 

simples. Aqui nas colônias nós emitimos nossa própria moeda, que 

se chama Colonial Script4. Emitimo-la na exata proporção das 

necessidades do comércio e da indústria, para tornar os produtos 

mais móveis entre os produtores e os consumidores. Desta forma, 

criando nosso próprio dinheiro de papel, controlamos o seu poder 

de compra e não precisamos pagar juros a ninguém". 

O controle do sistema monetário dos EUA está totalmente 

investido no Congresso Americano, eis por que Jacob Schiff 

seduziu os parlamentares a bypassar (ALTERAR) a Carta Magna 

estadunidense e passar esse controle aos moneychangers 

(CAMBISTAS) . Para que essa transição fosse integralmente bem-

sucedida e a população do país não pudesse fazer nada a respeito, 

seria necessário que o congresso americano promulgasse uma 

peça de lei específica. Como conseguir isso? Através de um 

presidente sem moral e sem escrúpulos, que assinasse o projeto 

de lei. 

Nos quase 200 anos que se passaram entre a 

independência americana e a criação do Federal Reserve Bank 

(Banco Central dos Estados Unidos), popularmente conhecido 

como "Fed", várias vezes a família Rothschild tentou controlar a 

emissão de moeda nos EUA. Em cada tentativa, eles procuraram 

estabelecer um banco central privado, operando apenas com a 

finalidade de lucro e não para administrar ou proteger a economia 

americana. Cada uma dessas tentativas até 1913 foi oposicionada 

por políticos decentes e honestos, a maioria dos quais acabou 

assassinada por encomenda dos moneychangers. 
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O Fed começou a operar com cerca de 300 pessoas e 

outros bancos que adquiriram quotas de US$ 100.00 (a empresa é 

fechada, não negocia ações em bolsa) e se tornaram proprietários 

do Federal Reserve System.	Criaram	uma	mastodôntica	

estrutura	financeira	internacional	com	ativos	

incalculáveis,	na	casa	dos	trilhões	de	dólares. O 

sistema FED arrecada bilhões de dólares em juros anualmente e 

distribui os lucros aos seus acionistas. Some-se a isso o fato de 

que o congresso americano concedeu ao FED o direito de emitir 

moeda através do Tesouro Americano (Dept. of the Treasury) sem 

cobrança de juros. O FED imprime dinheiro sem lastro, sem 

qualquer cobertura, e empresta-o a todas as pessoas através da 

rede de bancos afiliados, cobrando juros por isso. 

A	instituição	também	compra	dívidas	

governamentais	com	dinheiro	impresso	sem	lastro	e	

cobra	juros	ao	governo	americano	que	acabam	

incidindo	sobre	as	contas	do	cidadão	comum	

pagador	de	impostos.	

O Federal Reserve Bank (Banco Central Americano) é, 

na realidade, a ponta-líder de um conglomerado de bancos 

internacionais e pessoas físicas unicamente dedicados a 

perseguir o lucro. 

Veio o Vigésimo Século e os moneychangers, sempre 

representados pelos Rothschilds e seus áulicos, já estavam 

firmemente estabelecidos com seus bancos centrais e sua prática 

do fractional reserve lending (empréstimo sem lastro) em todas as 

grandes capitais européias. Era a hora de devotar atenção total 

aos Estados Unidos da América, a nova nação emergente do 

mundo. Ainda não existia um banco central americano, pois as 

várias tentativas de estabelecê-lo ao longo do século XIX foram 

infrutíferas. 
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Finalmente,	em	23.12.1913,	durante	um	

recesso	de	Natal	do	congresso	em	que	apenas	três	

senadores	retornaram	à	capital,	Washington,	para	

votar,	foi	perpetrado	um	dos	maiores	atos	de	

vilipêndio	contra	o	povo	

americano	de	que	se	tem	

notícia.	Sob	a	

presidência	de	Woodrow	

Wilson,	um	democrata	

que	chegou	ao	cargo	

alardeando	a	bandeira	

de	nunca	permitir	a	

criação	de	um	banco	

central,	foi	promulgado	

o	“Federal	Reserve	Act”	(Ato	da	Reserva	Federal),	

que	instituiu	um	banco	central	privado,	"disfarçado", 

não apenas para dominar a 

emissão de moeda mas 

também para cobrar juros 

sobre essa emissão. Nada 

mais do que a milenar prática 

da usura. Uma verdadeira 

quadrilha estava em ação 

naquela época, dedicada a alimentar o sucesso da prática do 

fractional reserve lending (empréstimo sem lastro), que incluía 

J.P. Morgan (John Pierpont Morgan)5 e que serviria de 

fundamento para a passagem tranqüila da legislação que criou 

o “Federal Reserve Bank”, o banco central dos Estados Unidos. 

Todos	foram	escolhidos	a	dedo	pelos	Rothschild	e	

preparados	para	esse	desfecho	em	1913. 
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A	estrutura	do	banco	central	favorece	a	

centralização	da	oferta	de	moeda	nas	mãos	de	

algumas	poucas	pessoas,	com	pouquíssimo	controle	

político	exercido	pelo	governo	eleito.	

 

 

 
	

	

BONECO	DE	ROTHSCHILD	
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	A	CORRUPÇÃO	NO	BRASIL	

	
	
(OS	ANTI-FEDERALISTAS	TINHAM	TODA	RAZÃO,	NÃO?)	
	
JUNE	21,	1788	THE	U.S.	CONSTITUTION	IS	RATIFIED	/	
THE	“UNITED	STATES	IS	CREATED”	
21	DE	JUNHO	DE	1788	–	A	CONSTITUIÇÃO	DOS	EUA	É	
RATIFICADA/	OS	“ESTADOS	UNIDOS”	É	CRIADO	
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Some	of	America's	founders	believe	that	the	Articles	of	
Confederation	are	too	weak	for	the	government	and	the	new	
nation	to	survive.	For	this	reason,	the	Continental	Congress	
approves	the	US	Constitution	in	1787,	in	Philadelphia.	Months	of	
contentious	debate	follow	before	the	States	ratify	the	
Constitution,	the	framework	of	the	Federal	Government.	
ALGUNS	DOS	FUNDADORES	ACREDITAVAM	QUE	OS	ARTIGOS	DA	
CONFEDERAÇÃO	ERAM	FRÁGEIS	PARA	QUE	O	GOVERNO	
	E	A	NOVA	NAÇÃO	PUDESSE	SOBREVIVER.	POR	ESTA	
RAZÃO,	O	CONGRESSO	CONTINENTAL	APROVOU	A	
CONSTITUIÇÃO	EM	1787,	EM	FILADÉLFIA.	MUITOS	
MESES	DE	DEBATE	ACIRRADO	OCORRERAM	ANTES	QUE	
A	CONSTITUIÇÃO	AMERICANA	FOSSE	APROVADA,	POIS	
ELA	É	A	MOLDURA	DO	GOVERNO	AMERICANO.	

The checks and balances built into the Constitution establish 3 branches of 
government, and limit the power of each. George Washington will be 
chosen as the first US President. The document also limits the power of 
the masses of people. The founders know that "democracy” results in mob 
rule, in which a "majority" of people can be manipulated into voting 
themselves the wealth of the productive people. Under the Constitution, 
taxes and state spending are minimal, and only 	gold and silver coins are 
recognized as currency. There is no authorization for income taxes, central 
banking, and social welfare schemes. 
AS ANÁLISES E AVALIAÇÕES FEITAS NA CONSTITUIÇÃO 
ESTABELECE 3 NÍVEIS DE GOVERNO, E LIMITAM O PODER DE 
CADA UM. GEORGE WASHINGTON FOI ELEITO O PRIMEIRO 
PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS. MAS O DOCUMENTO 
TAMBÉM LIMITA O PODER DAS MASSAS POPULARES: OS 
FUNDADORES SABIAM QUE A “DEMOCRACIA” DEGENERA 
PARA CURRAIS ELEITORAIS, NOS QUAIS A MAIORIA DO POVO É 
MANIPULADO PARA VOTAR DE ACORDO COM O INTERESSES 
DAS PESSOAS MAIS RICAS. SOB A NOVA CONSTITUIÇÃO, 
IMPOSTOS  E GASTOS DO GOVERNO ERAM MÍNIMOS, E APENAS 
O OURO E A PRATA SERVIAM PARA CUNHAR MOEDA 
CORRENTE RECONHECIDAS COMO VÁLIDAS. NÃO HAVIA 
NENHUMA AUTORIZAÇÃO PARA QUE HOUVESSE IMPOSTO DE 
RENDA, BANCO CENTRAL E OUTROS ESQUEMAS PARA LESAR A 
RIQUEZA DA SOCIEDADE. 
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1- Similar	to	pre-Imperial	Rome,	the	United	States	is	founded	as	a	

republic	(rule	of	law)	-NOT	a	socialist	"democracy"	(rule	of	the	
manipulated	mob).	

1- SEMELHANTE	À	ROMA	PRÉ-IMPERIAL,	OS	ESTADOS	UNIDOS	FOI	CRIADO	PARA	SER	
UMA	REPÚBLICA	(REGIDA	POR	LEIS)	E	NÃO	UMA	“DEMOCRACIA”	SOCIALISTA	
(REGIDA	PELAS	MASSAS	QUE	SÃO	MANIPULADAS)	

	
2- Even	with	its	strict	limits	on	government	power,	patriots	such	as	

Patrick	Henry	of	Virginia	viewed	the	new	Constitution	as	a	
potentially	dangerous	power-grab.	

2	-	MESMO	COM	TANTAS	RESTRIÇÕES	LIMITANDO	O	PODER	DO	GOVERNO,	PATRIOTAS	
COMO	PATRICK	HENRY	–	DA	VIRGÍNIA	–	VIAM	NA	CONSTITUIÇÃO	UM	POTENCIALMENTE	
PERIGOSO	CANAL	DE	MANIPULAÇÃO	DO	PODER.	
	
	


