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Mulheres da Grécia, com os cidadãos do mundo e os homens de boa vontade que avançam convosco, é tempo de construir uma 

nova sociedade. Tudo está ao alcance da mão! A época em que vivemos é única. 

Mulheres da Grécia, vocês são o fermento da Sociedade do Terceiro Milénio; o comboio da grande História da Civilização 

Humana que está na estação de Atenas: 

  

APANHEM-NO! 
 

A CIVILIZAÇÃO GREGA É O FAROL ETERNO DO PROGRESSO HUMANO. 

AS MULHERES VÃO DAR-LHE O SEU MAIS PODEROSO IMPETO. 

 

A Grécia não é um país como os outros. Ele está na origem da difusão do ideal democrático, há 2500 anos, com o 

nascimento daquilo a que se pode chamar de “Democracia de Estreia”. Ele será aquele que dará a este sistema os 

atributos essenciais definitivos da “Democracia Acabada” ao terceiro milénio. Como a situação da humanidade 

não pode perdurar muito mais tempo na lógica atual, é certo que os sobressaltos da vida pública grega não 

acabaram de nos interrogar e incitar mais à ação. De facto, nenhuma reforma estruturada, transportada por um 

ideal largamente partilhado, não poderá sair com o funcionamento atual, bem pouco democrático, do estado 

grego, bem como das nossas outras “democracias”. 

A “Nova Ordem Mundial” ou a “Civilização do Terceiro Milénio”. 

Não há uma terceira via. O melhor impulso virá da Grécia e de mais lado nenhum. Por enquanto, a “Nova Ordem 

Mundial” é aguardada pela maior parte das pessoas, de boa grés, ma grés. Tanto lhes foi dito que não há outra 

alternativa! Alguns esperam beneficiar-se, a imensa maioria sabe que só pode a suportar. Os medos dos mais 

informados, não são exagerados tendo em conta as devastações que estão em curso:… e aquelas ainda mais 

terríveis, que são programadas. Esta época é preparada pela casta criminal dirigida por grandes bancários que, 

desde há dois séculos e meio, trabalham no advento da sua “Nova Ordem”, a golpes de crises, de guerras e de 

espoliações. Este tempo é aguardado por uma canalhice sem fronteiras, que não quer ser submetida a lei alguma, 

para submeter o mundo à sua. É verdade que o mestre agora é o “seu” dinheiro, ou melhor o que eles nos 

roubaram, fruto do nosso trabalho e dos nossos pais. Os chefes autoproclamados das transnacionais, embriagados 

por promessas de dinheiro feitas pelos banksters abdicaram em troca de contratos lucrativos e da sua submissão. 

Submissão igualmente humilhante, imposta, incorrida e aceite, pela maior parte da casta politica, mediática ou 

militar. Estes últimos preferem mesmo olhar para outro lado, quando os oligarcas os insultam publicamente (1). 

A corrupção do espirito é tal, que uns e outros, usam e abusam, com toda a impunidade, das vantagens que 

atribuem a si próprios graças às manipulações secretas, organizadas à sombra das suas congregações (2). Eles 

estão persuadidos que eles mesmos e os seus descendentes vão escapar às consequências do seu delírio mórbido, 

alargando o seu poder totalitário a todo o planeta. As primícias que cada dia obscurecem o nosso céu da tragédia 

maior que eles querem, decuplicam os seus ímpetos. Eles ativam-se sem demora para reforçar mais o embargo da 

“sua ordem”, e o tempo do seu cenário, mesmo se a populaça cidadã está cada vez mais turbulenta. Esta ultima, 

apesar da propaganda anestesiante sofrida, sente, com esta “desordem programada”, o seu destino fugir-lhe, e ir 

para pior. É suficiente ver como é preparada pela FEMA nos EUA, a destruição definitiva de alguns farrapos de 

democracia que nos resta (3). De facto, nunca tanta força destrutiva foi reunida, jamais tantos meios industriais 

foram mobilizados, jamais tanto poder mediático igualmente insidioso tem estado a trabalhar, para formatar os 

corpos e os espíritos à submissão total. É verdadeiramente o grande enigma da nossa época. Como é que uma tal 

concentração de inteligências, com tal mistura de potenciais financeiros e industriais, pode unicamente dirigir a 

sua energia para a produção de instrumentos de morte e domínio? Como é que este grupo de homens pode 

mostrar tal perseverança na preparação, desde há 250 anos, de desastres tão terríveis como as crises económicas 

ou as guerras, sem que o menor vislumbre de consciência, não possa, um dia, os incitar a dar a volta para trás?  

Por agora esta questão está sem resposta.  
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Se negócio ditatorial, que vai de encontro aos fundamentos essenciais da civilização humana, acabará num fiasco 

lamentável. Não duvide. A “Nova Ordem Mundial” trará vergonha a todos os que associaram o seu nome a esta 

aventura patética e sem resultado. 

Apesar desta gigantesca armada de interesses, uma outra opção está a caminho, é a construção da “Civilização 

do Terceiro Milénio”. Ela é o segundo destino:… à qual certas personalidades, com o mais nobre comportamento 

politico, já se empenharam desde Lincoln ou Jefferson. Alguns o pagaram com a sua vida como os irmãos 

Kennedy, ou com a sua carreira, como o General de Gaulle (4). A “Sociedade do Terceiro Milénio” efetivamente já 

nasceu em 2012 (5). Ela está no caminho certo mesmo se ela é “ignorada” pela maior parte da média, assim como, 

a ação da “Biosfera Para Amanhã” (Biosphère pour Demain) que a inicia, desde 1989. 

QUEM PARA INICIAR E REALIZAR ESTA MISSÃO DE CONSTRUTORES?  

O “homo bellicus”? Por agora temos de o deixar descansar. As suas reações são muito condicionadas por séculos 

de luta. Muitas vezes ele permaneceu estupidamente dominador, e isto, apesar das sanções que a História não se 

impediu de aplicar a intervalos regulares. Certamente, que há o “homem leal”, aquele que, apesar das inúmeras 

batalhas, nunca se desviou dos valores e princípios demonstrados, e vividos, pelos maiores génios. Os que 

fizeram da não-violência, a fraternidade, o respeito pelas outras civilizações um caminho de vida jamais traído. 

Ele será um suporte precioso, porque obviamente é a mulher que será, o ator principal do nascimento deste 

movimento. 

A mulher inspirada? Que as mulheres tenham um papel primordial para participar no começo da “Civilização do 

Terceiro Milénio” pode ser visto de várias formas. Isso poderia ser um agradecimento para o papel, 

frequentemente ingrato e portanto essencial, que elas desempenharam desde o início da evolução da civilização 

humana. Seria igualmente possível pensar numa compensação pelas injustiças que o homem, há muito tempo a 

faz passar. Isso poderia ser visto igualmente como uma lenta evolução do nosso sistema democrático que 

avançaria para uma igualdade de tratamento. Esta última ficando um distante, muito distante, ideal. A 

realidade é uma outra. 

O QUE AS MULHERES VÃO TRAZER É UNICO É INDISPENSAVEL 

Único, no sentido que, apenas elas, vão poder desembaraçar o funcionamento político do essencial das 

excentricidades que as impedem se servir o interesse geral (conformismo, captura de redes de decisão a proveito 

de uma minoria e de interesses privados, corrupção, etc.). Devemos notar que 99% da oligarquia visível da “Nova 

Ordem Mundial” é composta por homens. 

Indispensáveis, pois é ilusório fazer emergir uma civilização de progresso, sem garantir a Paz para todos os 

povos. Apenas elas poderão animar este salto para a frente da humanidade, sem cair nas armadilhas dos grupos 

de pressão financeira e industrial mortífera que provoca guerras regularmente, devastações económicas, 

assolações ecológicas e dramas humanos, que as magoa no mais profundo delas mesmas. 

Para marcar a entrada no novo milénio cada país fará com que o seu primeiro governo, da nova época, seja 

constituído por 100% de mulheres. Grupos de mulheres vão constituir-se para percorrer o planeta e incitar as 

cidadãs e cidadãos a obter dos seus respetivos governos a organização dos três primeiros referendos 

programados. O intuito é de fazer validar este objetivo pelo conjunto dos povos assim como a abolição do 

sofrimento da guerra. Isso implicará a assinatura do “Plano Nação do Mundo” para haver uma defesa mundial 

comum. É imperativo que as mulheres tomem o domínio da execução deste programa. Será a oportunidade de 

tomar a importância que deve ser a delas, na vida pública, por todo o lado no mundo. Assim, por ações capitais 

elas poderiam enganchar o futuro da humanidade em direção “O tempo em que as nações não aprenderão mais a 

guerra”. E este, com a ambição de atingir este alvo em menos de vinte anos! Nem mesmo o tempo de uma 

geração! Fazer um governo composto por 100% de mulheres será uma motivação formidável para as mulheres E 

os homens através do mundo para tomar consciência que uma nova era se manifesta. A primeira assembleia 

democrática em Atenas era composta por homens. Pelo menos o primeiro governo da democracia acabada do povo 

grego deverá ser composto por 100% de mulheres. É uma maneira poderosa de marcar o advento da “Civilização  
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do Terceiro Milénio” e mostrar que a fraternidade não é apenas uma questão de discurso, é a progressão em 

direção a um cumprimento luminosos. Ela nos fará passar da “Democracia de Estreia” à “Democracia Absoluta”. 

Os Mestres de obra não podem ser verdadeiramente que mulheres, animadas pelos valores os mais elevados, 

pois, a nova sociedade representa a alternativa e a antítese da “Nova Ordem Mundial”. 

Hoje, na Grécia como em quase todos os países, as diversas fações politicas animadas, essencialmente por 

homens, lutam por princípios arcaicos, os interesses privados ou assuntos fúteis. Durante esse tempo a 

oligarquia regozija-se. O seu plano avança! A explosão social se aproxima! O totalitarismo se convida nos 

espíritos e no militarismo dos nossos Estados. A lógica financeira que manipula sociedades transnacionais e o 

jogo político está pronto para proteger a civilização na noite ditatorial para seu grande benefício: … pelo menos 

ela disso está persuadida. 

Após o nascimento da “Nova Ordem Mundial” as personalidades políticas de grande valor e cidadãos igualmente 

ativos, levantaram-se corajosamente contra esta infâmia, como JF KENNEDY para preparar uma outra via: o 

caminho da renovação global das nossas civilizações. Todos previram a degradação da sociedade no seu conjunto. 

Muito cedo, eles tomaram consciência do papel nefasto das forças privadas, escondidas, que contribuíram para 

esta evolução com o fim de escravizar os povos e assim extinguir a sede de domínio da sua casta. Projeto que 

ficaria insignificante e ridículo se não fosse criminal como nenhum antes dele, e como nenhum outro poderia 

ultrapassá-lo no futuro. 

A colonização da Grécia, da Europa e do resto do mundo não é uma fatalidade. 

Entretanto, a colonização e a devastação da Grécia e a escravização do seu povo está a caminho. A Europa e o 

resto do mundo estão já gravemente atingidos. A marcha final da oligarquia faz ressoar um barulho de botas 

sinistro ao qual todos nós pensámos ter escapado no século passado. Os assuntos de discórdia são 

prioritariamente destilados nas informações destinadas à polução para atiçar as divergências. Os extremistas 

progressão fortemente como se o radicalismo fosse uma solução! O programa da “Biosphère Pour Demain” 

(Biosfera Para Amanhã) que alia reformas razoáveis mas corajosas, e estratégia dinâmica para uma rápida 

implementação é “sistematicamente ignorada” desde há 23 anos! É o único programa da última eleição 

presidencial francesa que foi “esquecida” por todos os grandes media. 

A ALMA DA GRÉCIA, AS MULHERES, O MUNDO, E… NÓS !  

A evolução da humanidade é regularmente o palco de mudanças que podem ser, em certas ocasiões, tão 

repentinas como inesperadas. A nossa época tem todas as características de um período que “precisa” deste tipo 

de eventos. Além disso, a alma humana está preparada para estas mudanças. Ela já fez o percurso de todas as 

miragens veiculadas pela sociedade atual. A imagem que o espelho do egoísmo e do individualismo lhe reenvia, 

destrói sistematicamente todos os caprichos de felicidade, na dominação e exploração do outro, através da classe 

social, do país, da raça ou da etnia. Os humanos aprenderão depressa que também lhes é vital, e urgente, mudar 

os seus valores pessoais, que os princípios de funcionamento da sociedade. 

O mundo está preparado para o desafio pela ação dos nossos gloriosos precedentes. As personalidades que 

lutaram, muitas vezes pagando um preço alto para o estabelecimento de uma civilização de Paz e de Progresso 

são tantos que a construção de uma lista é impossível. Os mais ilustres deixaram vestígios que todos os dias nos 

motivam (ver alguns no www.dakttari.org). É portanto necessário que não se deixe abusar pela omnipresença 

das teorias da “Nova Ordem Mundial” nos media. O combate dos cidadãos nos últimos anos é verdadeiramente o 

fruto de um trabalho de fundo empreendido desde á muito tempo em todas as latitudes e pelas mentes 

superiores. 

 

Kennedy e o de Gaulle mostram como as personalidades que não partilham certos pontos de vista políticos 

podem servir a humanidade num ímpeto único, mesmo muito tempo depois do fim das suas vidas: … se eles 

foram guiados pela defesa do interesse geral. 

 

 

http://www.dakttari.org/
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O objetivo era, e será sempre, de construir sobre bases democráticas uma colaboração universal entre todos os 

Estados, para que o progresso seja acessível a todos os cidadãos do mundo numa era de Paz. Este passo só pode 

ser credível se os cidadãos tiverem meios de agir iguais para influenciar a organização dos negócios mundiais, 

com utensílios de desempenho suscitáveis de serem rapidamente aceites por todos os países através do mundo. 

As proposta da “Biosphère Pour Demain” (Biosfera Para Amanhã) são propostas originais, certas, mas 

indispensáveis par modernizar verdadeiramente o funcionamento dos nossos países. 

Para a Grécia é vital, para o resto da Europa urgente, e para os outros continentes, inevitável. O impulso das 

mulheres vai engajar a Grécia e um número cada vez maior de países através do mundo nesta via. Eles não serão 

as ovelhas negras que recusam a mundialização, mas os pioneiros que levarão a humanidade em direção a um 

mundo de progresso e de Paz. 

 

 

PJ: 

 (1) (Kissinger), Organizações 

(2) FEMA nos EUA  

(3) Kennedy 

(4) General de Gaulle 

(5) "Civilização do Terceiro Milénio" nascida em 2012. 

(6) “A grande fraude” JF Gayraud 


