1 – Herbert George Wells - "The Open Conspiracy"- A Conspiração aberta (Data da primeira
publicação: 1928) fabianista
Editora: Victor Gollancz Ltd
Fabianista (variante do socialismo, que pretendem implantar o socialismo não por meios
revolucionários mas através de medidas legislativas e burocráticas...)”apóstolo” do governo mundial.
Versão em português: http://rarosdaweb.org/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=285

2 -- Tragedy and Hope: A History of The World in Our Time, de Carrol Quigley
“Tragédia e Esperança: Uma história do mundo em nosso tempo”. Quigley foi assessor dos “grandes
cérebros” da nova ordem mundial. Na obra descreve o projeto, do qual ele compactua. Entendia que o
projeto poderia ser discutido em público por que teriam argumentos para defende-lo.

3 - The Fearful Master: A Second Look At the United Nations, de G. Edward Griffin
“O Mestre Temível : Um segundo olhar para as Nações Unidas”
“O senhor temível” Sobre a ONU, especialmente na África, arrasando países, derrubando governos
legitimamente constituídos e instalou ditaduras, promoveu genocídios... A ONU não é uma simples
assembleia de países, que não tem poderes, que o poder é apenas delegado pelo país... A ONU não é
isso que a maioria dos brasileiros ingenuamente pensam.

4 - Brotherhood of Darkness, de Stanley Monteith
https://www.youtube.com/watch?v=Sbfl3iyA6bA
“A irmandade das trevas” um dos mais esclarecedores a despeito da participação sociedades secretas
e exotéricas, no plano da nova ordem mundial.

5 - False Dawn: The United Religions Initiative, Globalism, and the Quest for a One-World Religion, de
Lee Penn
“A falsa aurora” Iniciativa das religiões unidas, o globalismo e a busca por uma religião por uma
religião mundial. Livro muito bem documentado sobre os planos e discussões desse maldito propósito
de fundir todas as religiões e criar uma religião “biônica” a ser implantada pela ONU...

6 - Global Bondage: The U.N. Plan to Rule the World, de Cliff Kincaid
“Servidão global” – O plano das nações unidas para governar o mundo.

7 - Global Taxes for World Government, de Cliff Kincaid
Impostos mundiais para o governo global. Mostra como está sendo construída a base econômica para
o governo mundial. Não se trata de hipóteses, está realmente acontecendo.

8 -- Libido Dominandi: Sexual Liberation and Political Control, de E. Michael Jones
“O desejo de domínio” / Volúpia de poder – Campanhas de liberação sexual que há décadas tem sido
usadas como controle social. Movidas pelo prazer, as pessoas aceitam o controle estatal... (uma
variante do pão e circo)

9 - The Devil's Final Battle, de Father Paul Kramer
A formação do poder mundial à partir da Profecia de Fátima. Livro escrito por um Sacerdote.

10 - The True Story of the Bilderberg Group, de Daniel Estulin
Bildenrberg, uma espécie de clube de bilhonários, altamente influentes, que analisam o mundo e
debatem a implementação de um projeto de governo mundial...

11 - The Ascendancy of the Scientific Dictatorship: An Examination of Epistemic Autocracy, de Phillip
Darrell Collins and Paul David Collins
“A função da ciência e tecnologia na constituição do poder mundial” – livro importante para
compreender as estratégias...

12 -- Les Espérances Planétaires, de Hervé Ryssen
“As esperanças planetárias” – trata das mudanças do imaginário, do sentimento coletivo, para tornar
insensível a formação da nova ordem mundial

13 -- Hope of Wicked : The Master Plan to Rule the World, de Ted Flynn
“A esperança dos maus – O plano geral para o domínio do mundo”

A infâmia do tal “casamento gey” não foi feito para favorecer gey mas para dissolver o direito de
família.

