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Comunicado de Imprensa – www.DAKTTARI.ORG – 18 /2/ 2012 – 

Nascimento do 3º Milénio – Atenas-5/3/212 

Carta Aberta “Acusa… ou liberta o direito de expressão!” 

 

A carta aberta “Acusa… ou liberta o direito de expressão!” pede uma resposta aos responsáveis 

dos Media. Os que dão ênfase à “Nova Ordem Mundial”, mortífera, embora eles ignorem, (mesmo 

na eleição presidencial!), as alternativas de vida como a “Civilização do 3º Milénio” proposta pela 

Biosfera Para Amanhã. 

Políticos, jornalistas, cidadãos e actores da vida económica, 

entre a “Nova Ordem Mundial” e a “Civilização do Terceiro 

Milénio”, é impossível hesitar mais tempo, é agora que é preciso 

escolher! 

Desde há dois séculos, a oligarquia financeira prepara o advento da “Nova Ordem Mundial”. É o 

domínio da humanidade pela casta dos banqueiros e dos seus servidores. Os meios para chegarem a 

seus fins são o caos, as ditaduras e os desastres programados. Após a primeira e segunda guerra 

mundial e uma quantidade de agressões contra os povos pacíficos; o caos final, “a grande crise”, 

como eles dizem, está agora muito próxima… e eles regozijam-se! (Ver citações 1-2-3-4) 

Desde 1989, a “Civilização do Terceiro Milénio”, mesmo se ela é ignorada pelos Media, está na 

sua direcção. Ela é ao mesmo tempo a alternativa e a antítese da “Nova Era Mundial”. Construir 

uma nova sociedade de paz e de progresso na Fraternidade, e isto, em menos de vinte anos, será o 

desafio da nossa geração. Nós o reedificamos! Nós nos tornaremos em construtores, cidadãos do 

Mundo, “Tudo está ao alcance da mão” para triunfar! 

 

Homens honrados, presidentes respeitados, prepararam este 

caminho como, entre outros (Cit. 5). 

 John Fitzgerald Kennedy e o General de Gaulle. 
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“Grandes tarefas têm de ser terminadas para conseguirmos alcançar a paz, a justiça e a 

compreensão entre todos os homens e nações, e terminar com a miséria e o sofrimento em todo o 

lado onde ele existe. Eu não penso que esse país esteja no topo da colina nesta administração ou na 

nossa geração ou no nosso tempo, mas um dia ele lá estará, e espero que então, eles pensem que nós 

fizemos a nossa parte…” J. F. Kennedy 

 

“Todo o mundo se deita. Isso durará… enquanto nós não o denunciaremos e não o apaziguarmos. 

(…) É uma invasão que se desenrola como o curso de um rio. (…) Quem contrói um dique? Não é o 

rio. São os homens que têm interesse em abrigar-se da inundação. Ou, ninguém tem a coragem. É 

por isso que esse dever nos compete a nós. Vocês verão, nós acabaremos por seguir o nosso 

exemplo, se o fizermos com clamor”. Ch. De Gaulle 

 

Da fraternidade dos Kennedy à fraternidade dos cidadãos, de Atenas a Nova Iorque, aproveitemo-

nos da inspiração dos homens que, contra todas as probabilidades, levaram ao topo os valores mais 

elevados da humanidade. Todos os dias é preciso mais força e vai deitar no lixo da história, o 

delírio paranoico do domínio dos oligarcas da “Nova Ordem Mundial”. Estes políticos interessados 

em negócios que traficam na sombra das suas sociedades secretas, permanecerão patéticos 

manipuladores com consciência pesada. Sem hesitação, nós, cidadãos do mundo retomemos a 

tocha de JFK caída em Dallas, a 22 de Novembro de 1963. 

 

 

Nós devemos, sem esperar mais um dia: 
 

 

 

 

● Tomar a iniciativa 

● Traçar um novo caminho 

●  Determinar prazos. 
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No dia cinco de Março de 2012 às 12 horas, após uma longa noite de inverno, enfim, o sol nasce no 

Pólo Norte. Todo o hemisfério está na luz. A nós de fazer com que a simbologia deste renascer 

ilumine o planeta inteiro e a caminhada da humanidade: sempre! 

 

Em Atenas, a iniciativa dos cidadãos toma os 

comandos, para realizar a obra do povo grego começada 

há 2500 anos. Será o nascimento da Democracia 

Acabada e da Civilização do Terceiro Milénio! 

 

O ato fundador na nossa acção será “A Marcha dos Federados da Biosfera”, que partirá de Atenas 

onde nasceu a primeira democracia. “Marcha para lembrar-nos dos apoiantes dos direitos cívicos 

de Martin L. King em 1968, e ”Federados” para lembrar-nos dos Federados marselheses de 1792, 

um dos grupos iniciadores da Revolução Francesa e dos valores democráticos. O objectivo destas 

manifestações pacíficas será obter, por parte dos governos de todo o mundo, a tomada em conta das 

aspirações dos cidadãos construtores e a organização dos “Três Referendos da Libertação”. 

 

Referendos para a Abolição da Punição da Divida, para a Abolição do Sofrimento da Guerra e 

para a Abolição dos poderes da Oligarquia financeira. Em segredo, sem alguma contrapartida, e 

em silêncio total, os bancos encaixaram 16.000 milhões de dólares entre 2008 e 2011 pelo Banco 

Federal dos EUA (Cit. 6). Durante esse tempo a oligarquia politica e financeira não quis conceder 

um único referendo, para obter a opinião da população, sobre a gestão dos assuntos públicos. Nós 

queremos que três referendos sejam propostos ao povo da União Europeia… nos primeiros tempos! 

Nós veremos assim, se o povo tem direito à palavra, ou se “a casta” permanece a única dadora de 

ordens dos nossos representantes eleitos. Esta primeira grande etapa terminará em Wall Street – 

New York quando a oligarquia financeira deixará os governos do planeta validar livremente os 

princípios fundadores da “Civilização do Terceiro Milénio” e abandonará definitivamente os 

caprichos da “Nova Ordem Mundial” (Cit. 7-8). 

Palio branco como vestuário e a Não-violência estrita, mas dinâmica com o Quorum 1000, serão as 

características desta manifestação, e de todas as que se seguirão. É a forma imparável de colocar  
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em cheque a estratégia dos oligarcas de “Wall-City”. De facto, a violência e o caos, tanto no 

interior como no exterior dos países, é o objectivo declarado deles para poder impor a sua ditadura.  

Ela é explicada em textos oficiais como o Rex84 nos Estados Unidos da América que revelam uma 

parte dos planos para retirar o poder aos governos nacionais e federais. Tudo está previsto nos seus  

planos delirantes. Eles procederam à construção de 600 campos já operacionais, os “FEMA 

CAMPS” nos Estados Unidos da América. Eles têm quase todas as características que nos lembram 

dos campos de concentração da 2ª guerra mundial! Mais de 3.500 outros sites podem tornar-se 

operacionais rapidamente! Os acordos militares no ceio da NATO sendo muitos estreitos, os riscos 

de importação da ditadura são grandes e “os nossos responsáveis” guardam-se bem de abordar 

este assuntos! Mesmo Georges Soros confirma-nos: “Caos económico, tumultos na Europa e guerra 

civil nos EUA. O plano mortífero da oligarquia avança… (Cit. 9). 

 

É realmente urgente fazer a Biosfera entrar numa dinâmica de 

progresso apaziguadora e fraternal, a cinco de Março 2012, com a 

Grécia, ainda e para sempre, o crisol da Democracia. 

 

Dakttari - Biosféra Para Amanhã (Biosphère Pour Demain) 

 

 

N.B.: Os novos Estados entrando na “Civilização do Terceiro Milénio”, terão como ponto de honra 

a composição do primeiro governo por 100% de mulheres que inaugurará a nova era. 

Na Grécia, há 2500 anos, nasceu o que podemos chamar de “Democracia de Estreia”. Apesar de 

ela ter sido gerada pelos homens da época, ela é hoje, o maior progresso político das nossas 

civilizações. Agora, na Grécia, tudo está reunido para ver o desabrochar da “Democracia 

Acabada”, na qual se apoiará a nova civilização para se desenvolver. Como justa recompensa, a 

primeira assembleia composta por 100% mulheres permitirá um renovamento vital das políticas. 

Elas sublimarão este trabalho de construtoras e por mérito tornar-se-ão iguais aos homens, na 

gestão da vida pública. 

 



- Documento N° 2 – 2012 10 - C. Imprensa - DAKTTARI.ORG – 12 /2/ 2012 – Atenas-5/3/2012 - 

Traduzido de Francês para Português por Ana Martins 

 

 

Citações: 

1- “Eu acredito que as instituições bancárias são mais perigosas para as nossas liberdades que 

um exército de pé. Aquele que controla o dinheiro de uma nação controla a nação”. Thomas 

Jefferson, Terceiro Presidente dos Estados Unidos (1743-1826). 

2- “Nós estamos na véspera de uma transformação global, tudo aquilo que precisamos é uma 

grande crise, e as nações vão aceitar a nova ordem mundial”. David Rockefeller. 

3-“A maior parte da população, intelectualmente, incapaz de compreender as enormes vantagens 

que o capital retira do sistema, acartará o seu fardo sem reclamação e talvez sem imaginar 

que o sistema é contrário aos seus interesses”. Assinado: “irmãos ROTHHSCHILD” em 

1865. 

4- “A soberania supra-nacional de uma elite intelectual de banqueiros é seguramente preferível 

ao princípio de auto-determinação nacional dos povos”. David ROCKEFELLER (discurso 

na Comissão Trilateral em 1991). 

5-   O respeito pelas pessoas de honra, que apesar das suas responsabilidades, não renunciaram 

aos seus princípios, nem negaram os seus valores para preparar o caminho de uma nova era. 

Thomas JEFFERSON, Woodrow WILSON, Mahatma GANDHI, Théodore ROOSEVELT, John 

F. KENNEDY, Benjamin FRANKLIN, Dwight D. EISENHOWER, Nelson MANDELA, Ch. De 

GAULLE, Thomas JEFFERSON, Abraham LINCOLN, Robert F. KENNEDY entre muitos 

mais! 

6- “Se as pessoas desta nação compreendessem o nosso sistema bancário e monetário, acredito 

que haveria uma revolução amanhã de manhã”. “A juventude que conseguir resolver a 

questão monetária fará mais pelo mundo que todos os exércitos da história” H. Ford. 

7- “As pessoas devem ser livres de escolher o seu próprio futuro, sem discriminação nem 

autoritarismo, sem constrangimento ou subversão”. JOHN F. KENNEDY. 

8- “Sempre que permitimos que um contribuinte pague menos, nós teremos de pedir a outra 

pessoa para pagar mais”. John F. KENNEDY. 

9- “Em momentos como este, a sobrevivência é a coisa mais importante”. “É de esperar uma 

repressão brutal que vai restringir consideravelmente as liberdades civis. O sistema 

económico mundial poderia mesmo colapsar completamente. Enquanto a raiva aumenta, os 
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tumultos nas ruas das cidades americanas serão inevitáveis. A resposta aos distúrbios poderia 

ser mais prejudicial do que a violência em si mesma”. “Será uma desculpa para uma 

repressão utilizando a táctica da força para manter a lei e a ordem, que levada ao extremo, 

poderia trazer um sistema político repressivo, uma sociedade onde a liberdade individual é 

muita mais limitada, o que seria uma ruptura com a tradição dos Estados Unidos”. Georges 

SOROS. 

 

Citações no site: 

http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.htmlhttp://www.biospherepourdemain.org/Pag

eAccueil 02.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil 02.html 

Citações da Carta Aberta: 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.htmlhttp:/

/www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69 Citation LO Accuse.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69 Citation LO Accuse.html 

Portanto para a “Nova Ordem Mundial” não há nada 

para fazer, os oligarcas ocupam-se de tudo! No entanto, se 

à luz da verdade, vocês pretenderem construir uma nova 

sociedade de Paz e Progresso para todos os povos: é 

preciso se levantarem agora. Amanhã será tarde demais. 

 

Vá visitar o site www.dakttari.org lá encontrará entre outros documentos: 

 

● Carta Aberta aos Media (francês em particular): “Acusa… ou liberta o direito de 

expressão!” 

http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdfhttp://

www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre Ouverte Grece  du 2012 01 18.pdf 

http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre Ouverte Grece  du 2012 01 18.pdf 

● Os “Três Referendos da Liberalização” 

http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html
http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html
http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html
http://h
http://h
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf
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http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.htmlhtt

p://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60 Referendum Abolition Guerre.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.htmlhttp:

//www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61 Referendum Abolition Dette.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61 Referendum Abolition Dette.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61 Referendum Abolition Dette.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20O

ligarchie%20Financiere.htmlhttp://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62 Referendum Abolition 

Pouvoirs Oligarchie Financiere.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62 Referendum Abolition Pouvoirs Oligarchie 

Financiere.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62 Referendum Abolition Pouvoirs Oligarchie 

Financiere.html 

Referendo para a 

Abolição do 

Sofrimento da Guerra 

 

 

 

Referendo para a 

Abolição da Punição 

da Divida 

 
 
 

 

Referendo para a 

Abolição dos poderes da 

Oligarquia financeira. 

 

Políticos, Aproveitadores e Devastadores, Ditadores: Eles não nos devem enganar! 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.htmlhttp://

www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63 Politiciens Masque Tombe.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.htmlhttp

://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64 Triple Masque honte.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.htmlhttp://www.

biospherepourdemain.org/PagePresentation65 Hatari Humanite.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65 Hatari Humanite.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65 Hatari Humanite.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html
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Políticos! A vossa fidelidade 

vai para a Democracia, ou 

para a ditadura da Nova 

Ordem Mundial. 

A mascara deve cair! 

 

 

 

 

Aproveitadores, Devastadores do 

N.O.M. para vocês o sinal da 

cidadania: simples, dupla ou Tripla 

Mascara da VERGONHA! 

 HATARI! Para a Europa e o 

resto do Mundo. A ditadura 

da Nova Ordem Mundial 

aproxima-se a grandes 

passos! 

 

 

- Disponíveis no web site www.dakttari.org: 

  

- As Citações das personalidades de honra que prepararam o caminho para um caminho de Paz e 

Progresso e, com menor esforço, alguns empresários da “Nova Ordem Mundial”. 

- A Tabela das matérias da Carta Aberta. 

- A Carta Aberta em versão curta e em versão curta para a Grécia. 

http://www.dakttari.org/
http://www.dakttari.org/

