Uma Estratégia Silenciosa Para Um Domínio Absoluto e Tranquilo

Vivemos o prenúncio de uma Nova Era e os implantadores dessa Nova
(des)Ordem Mundial planejaram estrategicamente uma nova forma de guerra
contra a humanidade, com o objetivo final de um domínio tranquilo e absoluto
sobre todos.
Estamos imersos em um campo de batalha diferente, onde as armas utilizadas
disparam ideias e situações em vez de balas; não produzem explosões
evidentes, não causam destruições físicas, mas interferem diretamente na vida
de todos.
O Esquema Silencioso
1. Primeiro o cenário da desordem é montado a fim de que todos estejam
ocupados com as crises, drogas, insegurança nas ruas, tragédias
naturais e conflitos sociais, e não tenham tempo para pensar e reagir.
Veja o que a TV noticia.
2. Paralelamente às crises sociais, as ideologias malignas são disparadas;
leis absurdas são aprovadas, uma nova “educação e cultura” são
implantadas, visando a destruição da família e dos valores cristãos.
3. Com essa confrontação ideológica e cultural, a sociedade perturba-se
um pouco, porém, sem discernir o que de fato acontece, não se defende
e nem pede ajuda.
Armas ideológicas são disparadas em todos segmentos da sociedade. Elas
desconstroem o modelo atual da vida e, em nome do politicamente correto,
propagam “tolerância” a tudo, do ridículo ao absurdo, do imoral ao maligno.
Situações estrategicamente disparadas de forma gradativa e sequencial, de
modo que as pessoas aprendam a tolerar seus efeitos sobre suas vidas. A
sociedade sente instintivamente que algo não vai bem, mas não consegue
compreender o perfil dessa tática de guerra, não percebe que está na mira e
sob ataque pesado do inimigo, por isso, aos poucos as pessoas se aquietam e
se adaptam às novas situações ao ponto de todos se renderem ao “novo
sistema”.

A Estratégia
Citaremos apenas 4 das estratégias silenciosas utilizadas na implantação do
Sistema da Nova Era.
1 - MANTER O PÚBLICO NA IGNORÂNCIA E NA MEDIOCRIDADE.
Fazer com que o público seja incapaz de compreender os métodos
utilizados para seu controle e sua escravidão. Como? "...Conceder
certificação acadêmica sem real educação. Em conjunto vem...
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1.1- A Estratégia da Distração.
Desviar a atenção do público dos problemas importantes e das
mudanças decididas pelo governo, mediante a técnica de contínuas
distrações e de informações insignificantes. Nada melhor do que jogos
de futebol para aliviar as tensões e desviar a atenção do povo.
A experiência tem mostrado que o método mais simples de ganhar o
controle do público é mantê-lo distraído com assuntos sem real
importância.
1.2 – A Estratégia da Hiperestimulação do Prazer.
Propagar a cultura do prazer e do sentir, em detrimento da razão. Fazer
uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto
circuito na análise racional, e pôr fim ao sentido crítico dos indivíduos.
Esta é a era do prazer carnal, das pulsões, sensações e emoções.
1.3 - A Estratégia da Indução ao Pensamento Infantil
Se você se dirige a uma pessoa adulta como se ela tivesse a idade de
12 anos ou menos, há uma grande probabilidade dessa pessoa dar uma
resposta ou reação desprovida de um senso crítico, como faz uma
criança de 12 anos, por força de sua tática sugestiva. Falar infantilidades
e bobagens na mídia para baixar o nível crítico de pensamento do
público.
1.4 - A Estratégia da Cultura da Mediocridade.
Estimular o público a abraçar a cultura da mediocridade, considerando
moda o fato de ser estúpido, vulgar, ridículo e inculto...
2- CRIAR PROBLEMAS, DEPOIS OFERECER SOLUÇÕES.
Cria-se um problema para causar certa reação na população, a fim de
que o povo seja o mandante das medidas que o governo deseja fazer
aceitar. Por exemplo: Deixar que se desenvolva ou se intensifique a
violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o
público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da
liberdade.
3- A ESTRATÉGIA DA GRADAÇÃO.
Para fazer com que o povo aceite uma medida inaceitável, basta aplicála gradativamente, a conta-gotas, por anos consecutivos. Água mole e
pedra dura, tanto bate, até que fura. É dessa maneira que condições
socioeconômicas radicalmente novas foram impostas no Brasil:
Privatizações, desemprego em massa, aumento de impostos, salários
vergonhosos e outras mudanças que haveriam provocado uma
revolução se tivessem sido aplicadas de uma só vez.
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4- REFORÇAR A REVOLTA PELA AUTOCULPABILIDADE.
Fazer o indivíduo acreditar que é somente ELE o culpado pela sua
própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, de suas
capacidades, ou de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra
o sistema opressor, o individuo se auto desvalida e se condena, o que
gera um estado depressivo do qual um dos seus efeitos é a inibição de
reação. Exemplo: O culpado pelas inúmeras epidemias relacionadas ao
mosquito “aedes aegypti” não é a falta de saneamento público e de uma
atenção especial à saúde pelo Governo, mas o vaso de plantas no
jardim de nossas casas, ou seja, a culpa é do povo.
A regra geral é: Quanto mais distração, alienação e confusão, mais
lucro. Nesse bombardeio estratégico as pessoas se acomodam
passivamente às mudanças e não há nenhuma reação contrária ao
Sistema da Nova (des)Ordem Mundial.

SEMPRE ALERTA!
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