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TRECHOS SELECIONADOS  VIII  DE 

PLANETA ROTHSCHILD  

-	DE	1763	A	1820	:	
	
OBTENHAM OS DOIS VOLUMES  GRATUITAMENTE BAIXANDO DO SITE:	

The Real History Channel 
 
	VAMOS	REVER	O	FINAL	DA	NOSSA	HISTÓRIA	(COM	“H”)	NO	CAPÍTULO	ANTERIOR:	

	
3	–	Today,	young	Nat	(Nathan)	Rothschild,	great-great-great-great	
grandson	of	Nathan	is	being	groomed	as	the	next	Family	Patriarch.	
3-ATUALMENTE,	O	JOVEM	NAT	(NATHAN)	ROTHSCHILD,	TETRANETO	DE	
NATHAN,	ESTÁ	SENDO	PREPARADO	PARA	SER	O	PRÓXIMO	PATRIARCA.	
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Then	and	now:	the	immense	wealth	of	the	Rothschild	Family	STILL	
commands	obedience.	(Above:	Sir	Evelyn	de	Rothschild	with	gold	bars)	
ONTEM	COMO	HOJE,	A	IMENSA	FORTUNA	DA	FAMÍLIA	ROTHSCHILD	
AINDA	DÁ	AS	ORDENS.	SIR	EVELYN	DE	ROTHSCHILD	EM	MEIO	A	BARRAS	
DE	OURO	(ACIMA)	E		FAZENDO	COMENTÁRIOS	NA	TV	BBC	(ABAIXO)	
(and	commenting	on	BBC	TV:	below)	

	
A	CRISE	FINANCEIRA	GLOBAL	
O	SENADO	AMERICANO	APROVA	OS	PLANOS	DE	RESGATE	
REVISADO	DOS	BANCOS	
BBC	NEWS	–	17:45	–	GRATOS	PELA	SUA	COLABORAÇÃO			
	

1799	NAPOLEON	STAGES	A	COUP	IN	PARIS	-	OVERTHROWS	THE	
DIRECTORY	
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1799	–	NAPOLEÃO	PLANEJA	UM	GOLPE	EM	PARIS		E	DERRUBA	
O	DIRETÓRIO	

Napoleon	the	war	hero	returns	to	a	deeply-divided	and	chaotic	Paris.	With	
the	help	of	allies	in	the	French	Senate,	Napoleon	stages	a	bloodless	coup	
and	is	named	First	Consul.	A	plebiscite	(popular	vote)	is	held	soon	
afterwards.	Napoleon's	ascension	to	First	Consul	is	overwhelmingly	
approved	by	the	French	public.	

NAPOLEÃO	RETORNA	COMO	HEROI	DE	GUERRA	PARA	UMA	PARIS	
CAÓTICA	E	PROFUNDAMENTE	DIVIDIDA.	COM	A	AJUDA	DE	ALIADOS	DO	
SENADO	FRANCÊS,	NAPOLEÃO	PLANEJA	UM	GOLPE	SEM	VÍTIMAS	E	SE	
AUTONOMEIA	“PRIMEIRO	CÔNSUL”;	UM	PLEBISCIDO	(CONSULTA	
POPULAR)	É	FEITO	IMEDIATAMENTE	DEPOIS	E	A	ASCENÇÃO	DE	
NAPOLEÃO	AO	STATUS	DE	“PRIMEIRO	CÔNSUL”	É	ESMAGADORAMENTE	
APROVADO	PELO	POVO	FRANCÊS.	

The	New	World	Order	gang	created	the	Revolution	in	order	to	overthrow	
the	Monarchy.	Now,	with	the	rise	of	Napoleon,	the	NWO	has	lost	control	
of	France.	

A	QUADRILHA	DA	NOVA	ORDEM	MUNDIAL	HAVIA	PLANEJADO	A	
REVOLUÇÃO	PARA	DERRUBAR	A	MONARQUIA;	PORÉM,	COM	A	
ASCENÇÃO	DE	NAPOLEÃO,	A	NWO	PERDE	O	CONTROLE	DA	FRANÇA.	

	

Move	over	Directory.	Napoleon	Bonaparte	is	now	the	Boss!	

AFASTADO	O	DIRETÓRIO,	NAPOLEÃO	BONAPARTE	É	AGORA	O	CHEFE!	
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OCTOBER	1800	JACOBINS	PLOT	TO	KILL	NAPOLEON	WITH	
DAGGERS	

OUTUBRO	DE	1800:	OS	JACOBINOS	PLANEJAM	MATAR	
NAPOLEÃO	APUNHALADO	

	
The	Communistic	Jacobins	(working	for	their	secret	New	World	Order	
Rothschild	bosses	in	London)	want	their	bloody	dictatorship	back.	They	
openly	call	for	the	death	of	Napoleon.	One	leftist	agitator,	named	Metge,	
publishes	a	pamphlet	comparing	Napoleon	to	Roman	ruler	Julius	Caesar,	
who	was	killed	by	daggers	wielded	by	Brutus	and	others.	Metge	openly	
calls	for	“the	birth	of	thousands	of	Bruti	to	stab	the	tyrant	Bonaparte.”	

OS	COMUNISTAS	CHAMADO		“JACOBINOS”	(OS	QUAIS	TRABALHAM	
SECRETAMENTE	PARA	A	NOVA	ORDEM	MUNDIAL	SOB	A	CHEFIA	DE	
ROTHSCHILD	EM	LONDRES)	ALMEJAM	TRAZER	DE	VOLTA	SEU	
SANGUINÁRIO	DITADOR.	ELES	CLAMAM	ABERTAMENTE	PELA	MORTE	DE	
NAPOLEÃO.	UM	AGITADOR	DE	ESQUERDA	–	DE	NOME	METGE	–	PUBLICA	
UM	PANFLETO	COMPARANDO	NAPOLEÃO	COM	O	LÍDER	ROMANO	JÚLIO	
CÉSAR	,	O	QUAL	FÔRA	MORTO	POR	ESPADAS	EMPUNHADAS	POR	
BRUTUS	E	SEUS	COMPARSAS.	METGE	PEDE	ABERTAMENTE	PELO	
“NASCIMENTO	DE	MILHARES	DE	BRUTUS	PARA	APUNHALAR	O	TIRÂNICO	
BONAPARTE”.	
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Jacobins	plotted	to	stab	Napoleon,	as	Caesar	had	been	by	Brutus	&	others.	

OS	JACOBINOS	PLANEJAM	APUNHALAR	NAPOLEÃO,	TAL	COMO	CÉSAR	O	
FOI	PELO	SEU	FILHO	ADOTIVO	BRUTUS	E	OUTROS.	

	

OCTOBER	1800	JACOBIN	BOMB	NEARLY	KILLS	NAPOLEON	&	HIS	
WIFE	

OUTUBRO	DE	1800	:	UMA	BOMBA	JACOBINA	QUASE	MATA	
NAPOLEÃO	E	SUA	ESPOSA	

Two	months	after	the	Dagger	Plot	is	foiled,	the	Jacobins	nearly	succeed	in	
blowing	up	Napoleon's	carriage	with	a	bomb	(Plot	of	the	Rue	Saint-Nicaise	
or	"The	Infernal	Machine").	Napoleon	and	Josephine	(who	faints)	both	
survive	the	massive	blast,	but	10-12	innocent	bystanders	are	killed,	and	
dozens	more	injured	or	maimed.	

DOIS	MESES	DEPOIS	DO	FRUSTRADO	COMPLÔ	DAS	ADAGAS,	OS	
JACOBINOS	QUASE	CONSEGUIRAM	EXPLODIR	A	CARRUAGEM	DE	
NAPOLEÃO	COM	UMA	BOMBA	(COMPLÔ	DA	RUA	SAINT-NICAISE,	OU	“A	
MÁQUINA	INFERNAL”).	NAPOLEÃO	E	JOSEFINA	(ELA	DESMAIOU)	
SOBREVIVERAM	AMBOS	À	EXPLOSÃO	MASSIVA	NA	QUAL	FORAM	
MORTOS	CERCA	DE	DEZ	OU	DOZE	TRANSEUNTES,	ALÉM	DE	OUTROS	
MUITOS	QUE	FICARAM	FERIDOS	OU	MUTILADOS.	

Napoleon	uses	public	outrage	over	the	bombing	to	annihilate	the	
remnants	of	the	violent	and	conspiratorial	Red	Jacobins.	
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NAPOLEÃO	EXPLOROU	A	INDIGNAÇÃO	PÚBLICA	PARA	ANIQUILAR	OS	
CONSPIRADORES	VIOLENTOS	JACOBINOS	VERMELHOS	RESTANTES.	

	

The	Jacobins	never	stop	plotting.	

OS	JACOBINOS	JAMAIS	DESISTIRAM	DOS	PLANOS	ASSASSINOS.	

	

ACIMA,	“25	PROPOSIÇÕES	PARA	UMA	REPÚBLICA	LAICA	(ATÉIA)	NO	
SÉCULO	XXI”,	ELABORADO	EM	9	DE	DEZEMBRO	DE	2014.	
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“OS JACOBINOS ATEUS FUNDARAM SUA 
MAÇONARIA: O GRANDE ORIENTE DE FRANÇA. 
SABIAM QUE SEUS COMPANHEIROS  
“ILLUMINATI” HAVIAM SE INFILTRADO NA 
MAÇONARIA, PORTANTO AS PORTAS ESTAVAM 

ABERTAS PARA O PLANO SINISTRO: Grande 
Oriente de França 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 
O Grande Oriente de França (GOF ou GOdF), é a mais antiga obediência 
maçônica francesa, fundada em 1728 (ANTES MESMO DO INÍCIO DA REVOLUÇÃO 
FRANCESA: 1789). 

O GOdF pratica maçonaria liberal e adogmática (LEIA-SE: ATÉIA), em oposição à 
praticada pela corrente anglo-saxónica. 

Três Séculos de História 
 

A Maçonaria é um produto do século do Iluminismo. Ela se forma pela transformação, a 
partir de 1645, de antiga corporação de ofício em uma associação de reflexão. A primeira 
Grande Loja foi formada em Londres, enquanto "capital" das idéias filosóficas, em 
1717. O Grande Oriente da França é a mais antiga e importante Obediência maçônica da 
Europa continental. Nascido em 1728 como Primeira Grande Loja da França, ele 
tomou a sua forma e seu atual nome em 1773. Hoje, o Grande Oriente tem quase 
47.000 membros registrados em mais de 1.150 lojas. 

Iluminismo (DERIVADO DE ILLUMINATI) 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

O iluminismo, também conhecido como Século das Luzes e como Ilustração foi 
um movimento cultural da elite intelectual europeia do século XVIII que procurou mobilizar 
o poder da razão, a fim de reformar a sociedade e o conhecimento herdado da tradição 
medieval. Promoveu o intercâmbio intelectual e foi contra a Igreja e o Estado Monárquico.. 
Originário do período compreendido entre os anos de 1650 e 1700, o iluminismo floresceu 
até cerca de 1790-1800, após o qual a ênfase na razão deu lugar ao ênfase 
do romantismo na emoção e um movimento contrailuminista ganhou força.” 
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60	POR	CENTO	DA	DIRETORIA	DO	JORNAL	ATEU	“CHARLIE	HEBDO”	ERA	
DO	GRANDE	ORIENTE	DE	FRANÇA,	E	3	DELES	ERAM	SÓCIOS-
PROPRIETÁRIOS.		

EXPLICA-SE,	ASSIM,	A	GUERRA	DO	CHARLIE	HEBDO	À	RELIGIÃO.	A	TODAS	
ELAS:	

Nova publicação em BIBLIOT3CA  
 

 Maçons entre as vítimas do massacre de Charlie Hebdo. 
by zehfilardo 
09 de janeiro de 2015 

Tradução José Filardo 

Maçons entre as vítimas do massacre de Charlie Hebdo. 

O Grande Oriente de França (GODF) está de luto. Ele perdeu no dia 07 de janeiro 
último, dois irmãos no atentado terrorista monstruoso que teve lugar nas 
instalações do Charlie Hebdo, matando 12 pessoas e ferindo muitas outras. 

Obviamente, todos os irmãos e irmãs membros das obediências maçônicas francesas se 
juntam aos seus irmãos e irmãs do GODF para compartilhar com eles a sua dor 
imensurável. 

 

O Irmão Bernard Maris é uma daquelas vítimas. Conhecido economista, escritor e 
jornalista, ele se tornou um professor universitário no Instituto de Estudos Políticos de 
Toulouse. Ele era um professor universitário no Instituto de Estudos Europeus da 
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Universidade de Paris - VIII. 

Bernard Maris escrevia para vários jornais: Marianne , Le Nouvel Observateur , Le Figaro 
Magazine , Le Monde e Charlie Hebdo , onde ele usava na maioria das vezes 
o pseudônimo " Tio Bernard ". Nesse jornal, ele era até 2008, o editor-
chefe adjunto. Como fundador, durante o renascimento do título em 1992, 
ele era um acionista com 11% de participação. 

 

O outro maçom que encontrou a morte no massacre é o irmão Michel Renaud . 

Michel Renaud, de 69 anos, era um ex-jornalista da Europe 1 e do Figaro . 

Ele também foi diretor de comunicação da cidade de Clermont-Ferrand. 

Michel Renaud foi iniciado em 1986, em uma loja da Federação Francesa do Direito 
Humano (DH). Mais tarde, ele ingressou na loja " Lux Perpetua " do Grande 
Oriente de França em Clermont-Ferrand. 

Bernard Ollagnier (Membro da Grande Loja da França e co-fundador do Think 
TankMaçonaria e Sociedade ) quem tinha empregado Michel Renaud em sua agência de 
comunicação há vários anos, me contou de sua grande emoção diante do anúncio de sua 
morte. 

Outro irmão do GODF em Clermont-Ferrand acompanhava Michel Renaud durante a 
conferência na redação do Charlie Hebdo. Ele escapou milagrosamente das balas 
dos assassinos jogando-se ao chão. Está gravemente traumatizado por sua 
experiência no atentado. Nossos pensamentos estão com ele e lhe desejamos uma 
rápida recuperação. 

A esposa de um dos artistas famosos que morreram em 7 de janeiro é uma irmã da 
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Grande Loja Feminina da França. Ela é Venerável Mestre de sua loja. 

O filho de um irmão do Grande Oriente da França, no Oriente da Cholet, está entre 
os feridos. 

Finalmente, um parente próximo do desenhista Tignous é membro de uma loja 
parisiense do Grande Oriente da França. 

A Loja "Roger Leray" prestará homenagem a Bernard Maris e às vítimas 
do atentado de Charlie Hebdo em sua sessão de terça-feira 13 de janeiro 
de 2015 às 12 horas e 30 no templo 3, na sede do Grande Oriente de 
França, 16 Rue Cadet em Paris. 

 

ATEUS MILITANTES: 

O Grande Oriente da França não pode deixar de expressar a sua profunda indignação e 
forte emoção diante do atentado covarde que foram vítimas os trabalhadores do Charlie 
Hebdo. 

O desaparecimento trágico de muitos deles representa um crime contra a liberdade 

de imprensa, l iberdade de expressão e contra os princípios de uma sociedade 

livre e aberta, que tem no direito de caricaturar um dos seus direitos 

fundamentais (ANULANDO ASSIM O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO RELIGIOSA 

PELA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DA IMPRENSA?). 

O Grande Oriente da França volta para destacar que se mobilizará sem desfalecer 
contra todos os ataques contra a imprensa, da qual Charlie Hebdo é um pilar, e 
contra todas as instituições que garantem uma sociedade democrática (LEIA-SE: 
ATÉIA). 

O Irmão Bernard Maris é uma daquelas vítimas. O outro maçom que encontrou a morte 
no massacre é o irmão Michel Renaud .  Outro irmão do GODF em Clermont-Ferrand 
acompanhava Michel Renaud durante a conferência na redação do Charlie Hebdo. O 
filho de um irmão do Grande Oriente da França, no Oriente da Cholet, está entre os 
feridos. PORTANTO, 4 PESSOAS LIGADAS AO GRANDE ORIENTE DE FRANÇA 
ESTAVAM NA MESA DIRETORA DA CHARLIE HEBDO. TODOS ATEUS MILITANTES, 
APOIAVAM A REVISTA QUE PUGNA POR UMA CONSTITUIÇÃO ATÉIA NA FRANÇA: 
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VOLTEMOS AO ASSUNTO DO LIVRO DE M. S. KING: PLANETA ROTHSCHILD... 

 

 
 

The	mighty	bomb	that	nearly	killed	Napoleon	was	known	as	"The	Infernal	
Machine".	

A	TERRÍVEL	BOMBA	QUE	QUASE	MATOU	NAPOLEÃO	FICOU	CONHECIDA	
COMO	“A	MÁQUINA	INFERNAL”.	
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1801	NAPOLEON	MAKES	PEACE	WITH	THE	CATHOLIC	CHURCH	

1801	–	NAPOLEÃO	SE	ALIA	À	IGREJA	CATÓLICA	

After	years	of	persecution	at	the	hands	of	atheistic	Jacobin	radicals	and	
also	the	Directory,	Napoleon	moves	to	protect	and	preserve	the	Roman	
Catholic	Church	that	he	had	spared	from	extinction	during	his	Italian	
campaign.	Raised	Catholic,	Napoleon	is	himself	is	a	Deist		(belief	in	a	
Creative	force)	who	retains	a	special	fondness	for	the	moral	principles	and	
ceremonies	of	the	Church.	Napoleon	is	also	impressed	by	Islam,	and	
believes	that	people	of	all	faiths	should	have	freedom	of	conscience.	

DEPOIS	DE	ANOS	DE	PERSEGUIÇÃO	PELAS	MÃOS	DOS	JACOBINOS	ATEUS	
RADICAIS	E	TAMBÉM	PELO	DIRETÓRIO,	NAPOLEÃO	DECIDE	PROTEGER	E	
PRESERVAR	A	IGREJA	CATÓLICA	ROMANA	QUE	ELE	HAVIA	POUPADO	DA	
EXTINÇÃO	NA	CAMPANHA	ITALIANA.	CRIADO	COMO	UM	CATÓLICO,	
NAPOLEÃO	HAVIA-SE	TORNADO	UM	DEÍSTA	(CRENTE	EM	UMA	FORÇA	
CRIADORA)	PORÉM	RESTOU	NELE	UMA	ESPECIAL	SIMPATIA	PELOS	
PRINCÍPIOS	MORAIS	E	PELAS	CERIMÔNIAS	DA	IGREJA.	NAPOLEÃO	
TAMBÉM	FICOU	IMPRESSIONADO	PELO	ISLAM,	E	TINHA	A	CONVICÇÃO	
DE	QUE	TODAS	AS	PESSOAS	DE	TODAS	AS	CRENÇAS	DEVIAM	TER	
LIBERDADE	DE	CONSCIÊNCIA.	
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The	Concordat	of	1801	between	Napoleon	Bonaparte	and	Pope	Pius	VII	
reaffirms	the	Roman	Catholic	Church	as	the	majority	church	of	France	and	
restores	its	civil	status.	While	the	Concordat	restores	ties	to	the	Papacy,	
the	balance	of	church-state	relations	tilts	in	Napoleon's	favor.	

A	“CONCORDATA	DE	1801”	ASSINADA	POR	NAPOLEÃO	BONAPARTE	E	O	
PAPA	PIO	VII	REAFIRMOU	A	SUPREMACIA	DA	IGREJA	CATÓLICA	
ROMANA	NA	FRANÇA	E	RESTAUROU	SEUS	DIREITOS	CIVIS.	COM	A	
ASSINATURA	DA	“CONCORDATA”	OS	LAÇOS	COM	O	PAPADO	SÃO	
RESTAURADOS	E	–	NO	BALANÇO	IGREJA	E	ESTADO	–	A	RELAÇÃO	COM	A	
IGREJA	PENDE	PARA	O	LADO	DE	NAPOLEÃO.	

	

The	Concordat	reassured	French	Catholics,	angered	Red	Atheists,	and	
improved	relations	with	the	Vatican	

A	CONCORDATA	RESTAUROU	O	DIREITO	DOS	CATÓLICOS	FRANCESES,	
IRRITOU	OS	ATEUS	VERMELHOS	E	MELHOROU	A	RELAÇÃO	COM	O	
VTICANO.	

OS	JACOBINOS	HAVIAM	ADAPTADO	UM	“MITHRAEUM”	NA	IGREJA	DE	
NOTRE	DAME	E	INSTALADO	NO	ALTAR-MOR	UMA	PROSTITUTA	EM	UM	
TRONO	COM	UM	FAIXA:	“A	DEUSA	RAZÃO”:	
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UM	DESENHISTA	DA	ÉPOCA	IMORTALIZOU	A	CENA...	

Mitreu 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 
Mitreu encontrado nas ruínas de Óstia, Itália. 

Mitreu (em latim: Mithraeum) era um lugar de devoção para os seguidores da religião de 
mistério do mitraísmo. 

Estrutura 
O mitreu era ou uma caverna natural adaptada ou um edifício imitando uma. Os mitreus 
era escuros e sem janelas, mesmo se não estivessem de fato em um lugar subterrâneo. 
Quando possível, o mitreu era construído dentro ou no subsolo de edifícios já existentes. O 
local de um mitreu pode também ser identificado por conta de sua entrada separada, 
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ou vestíbulos, sua "caverna", chamada espeleu (spelaeum) ou espelunca (spelunca), com 
bancos correndo pelas paredes para apoiar a refeição cerimonial, e seu seu santuário no 
final, geralmente num recesso da parede, perante o qual ficava o altar na forma de um 
pedestal.  

A inoculação do veneno mitraíco no seio do Império Romano, segundo Plutarco (Vita Pompeu), 
foi o transplante, feito por Pompeu em 67 a. C., de 20.000 prisioneiros Cilicianos (uma 
província na costa sul oriental da Ásia Menor) que praticavam os “ritos secretos” de Mitra. Daí, 
a epidemia mitraíca se alastrou por todo o mundo romano, reforçada ainda pelos múltiplos 
contatos das tropas de ocupação romana com as outras culturas mitraícas, tendo atingido 
o seu zênite no século III, quando começou a travar uma luta de vida e 
morte com o cristianismo. Tanto assim que do século II ao IV da nossa era, os Mithrae 
(ou Mithraeum no singular) – templos dedicados ao culto do deus – chegaram a ser mais de 40 
em Roma. Um dos maiores templos construídos podem ser encontrados 
hoje nos subterrâneos da Igreja de São Clemente, perto do Coliseu. Esta 
adoração não se restringia somente à capital do Império, mas principalmente às cidades 
portuárias da atual Itália. 

 
A ESTÁTUA DA LIBERDADE É MITHRA. 

 

MARIANNE MAÇONIQUE É TAMBÉM MITHRA: 
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1 – IMAGEM DE MITHRA. 2 – MARIANNE ANDRÓGINO. 3 – MARIANNE 
FEMININA. 

A Liberdade Guiando o Povo 
Obra de arte 
A Liberdade Guiando o Povo é uma pintura de Eugène Delacroix em comemoração à 
Revolução de Julho de 1830, com a queda de Carlos X. (Wikipédia) 

Artista: Eugène Delacroix 
Dimensões: 2,6 m x 3,25 m 
Período: Romantismo 
Material: Tinta a óleo 
Criação: 1830 
Localização: Louvre-Lens (desde 2012), Museu do Louvre (1874–2012),Museu do Louvre 

 
   

  

É,	INDUBITAVELMENTE,	MITHRA	FEMININO	!!!	


