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Epicuro (341-270 a.C.)

Nunca é demasiado cedo nem
demasiado tarde para ter cuidados

com a própria alma.



INTRODUÇÃO

O momento atual é de transição. Os pilares de uma nova
realidade estão sendo materializados. Tanto a natureza quanto a
geopolítica mundial estão sendo redefinidas.

O novo cenário terá um profundo impacto na maneira como
trabalhamos, de estabelecermos trocas comerciais, de se deslocar
pelo mundo e até mesmo em nossa vida privada.

Os governos, aliados a grupos de dominação global, estão
induzindo cenários a fim de justificar a implantação de dispositivos
de vigilância e controle da população em níveis jamais vistos.

Diante dessa conjuntura, o bem mais valioso - após a vida - está
correndo um alto risco de cerceio: a nossa liberdade.

O objetivo deste manifesto é conscientizar e apontar soluções
individuais para que as inevitáveis modificações globais tenham
um impacto o menos danoso possível.



Escolher como cuidar do próprio corpo;
Possuir, individualmente, propriedades privadas;
Se deslocar para qualquer localidade;
Escolher como praticar a sua espiritualidade;
Viver e trabalhar da forma que lhe for mais conveniente;
Criar os seus filhos de acordo com os seus valores pessoais;
Defender a si mesmo e a sua propriedade.

A Tradicional Ordem Illuminati considera a liberdade plena uma
condição natural onde todo ser humano possui o direito a:

O papel do governo, em todas as suas esferas, deve ser o de
garantir o direito à liberdade plena.

Mas, o que temos observado é uma agenda ideológica em plena
movimentação e tolhendo a liberdade das pessoas.

O QUE É LIBERDADE PLENA?



EVENTOS NATURAIS

A natureza é cíclica. Desde sua criação, passou por diversas fases
e permanece em contínua transformação. Esse processo é
observado tanto no planeta terra quanto no universo de uma forma
geral.

O atual ciclo é de manifestações intensas de eventos naturais. 

Portanto, devemos estar conscientes e, sobretudo, preparados
para possíveis catástrofes (tanto em pequenas localidades quanto
em áreas mais extensas).

O número de corpos celestes em rota de colisão com a Terra será
mais elevado nos próximos anos.

Erupções vulcânicas, temperaturas extremas (tanto frias quanto
quentes), movimentos de placas tectônicas, chuvas e secas serão
cada vez mais recorrentes e intensas.



Os governos só agem em prol da população quando essa atitude
reverte em benefícios para o próprio governo.

Na prática, o objetivo de todo político é se perpetuar no poder.

Geralmente, os governos são excelentes para arrecadar impostos
e ineficientes para revertê-los em serviços públicos de qualidade.

Essa é a principal razão por que não devemos esperar que os
governos resolvam os nossos problemas e atendam às nossas
necessidades como cidadãos.

Quem projeta todas as suas expectativas nos governos, corre um
alto risco de ter a sua liberdade e qualidade de vida
comprometidas.

Portanto, seja próspero, não dependa do governo para atender a
nenhuma das suas necessidades.

NÃO ESPERE PELOS GOVERNOS



VOLTEM COM AS DESPENSAS

De duas a três gerações para trás, era comum, sobretudo no
interior, a existência de despensas de alimentos nas casas. Era um
cômodo ou parte dele específico para o armazenamento de grãos,
farelos, óleos e demais alimentos não perecíveis.

Uma greve de caminhoneiros (como a ocorrida em 2018 no Brasil),
alagamentos provocados por chuvas e conflitos entre países são
alguns dos exemplos que podem ser a causa da interrupção, ainda
que momentânea, da logística de distribuição de alimentos.

Por essa razão, é altamente aconselhável que toda casa possua
um estoque de alimentos, água, remédios e energia suficientes
para prover o período de crise ou de falta de abastecimento até
que o cenário volte à normalidade.

Um mês de estoque, para a maioria dos cenários, é o mínimo para
se manter até que as coisas voltem à normalidade. Lembre-se: é
melhor ter e não precisar, do que precisar e não ter.



Quem prospera depende o mínimo possível do governo e é capaz
de prover para si mesmo e sua família todas as necessidades
básicas e conforto que merecem.

A prosperidade financeira deve ser uma das prioridades na vida de
todo Iluminado. Ela é um componente de alta relevância para a
manutenção da liberdade plena.

Tenha mais de uma fonte de renda. Inclua a internet em uma ou
mais dessas fontes. Trabalhar pela internet proporciona múltiplas
possibilidades de organização do tempo e preserva contra a
exposição à violência e à pandemias.

Mesmo aqueles que já se encontram gozando do benefício de
aposentadoria, é altamente aconselhável ter uma segunda fonte
de renda. Pois, o aumento dos preços de produtos e serviços nos
últimos anos está muito superior às correções dos salários.

Dinheiro não traz felicidade. Pobreza também não.

SEJA PRÓSPERO



FORME SUA RESERVA DE EMERGÊNCIA

R$3000 em espécie;
R$6000 na Poupança;
R$9000 em conta remunerada ou CDB com mais de 100% do
CDI, com liquidez diária.

A reserva de emergência (RE) consiste em manter intocado o
equivalente a, pelo menos, seis meses do seu custo mensal de vida.
Por exemplo: se o seu custo de vida mensal é de R$3000, sua
reserva de emergência deve ser de R$18000. Alguns especialistas
em finanças recomendam 1 ano. Fica ao seu critério conforme a
sua realidade. Antes de formar sua RE, elimine todas as
dívidas.

A função da RE é servir para imprevistos: a queima de um
eletrodoméstico, emergências médicas etc. Como a RE deve estar
sempre disponível em caso de necessidade, deve ser alocada
parcialmente em espécie, parcialmente em poupança e
parcialmente em renda fixa com resgate para o mesmo dia.
Utilizando o exemplo acima, esta é uma possível distribuição da RE
(lembre-se: RE não é investimento):



As principais militâncias tornaram-se uma plataforma de
manipulação política e estão a serviço de um plano nefasto de
divisão e enfraquecimento do ser humano.

Atividades de produção ambientalmente sustentáveis e a
eliminação de preconceitos de todo tipo são pontos
inquestionáveis. São buscas legítimas.

Não estamos questionando os direitos em si. Mas o interesse
político-ideológico que está por traz de (alguns) sindicatos, ONG's
e demais organizações que militam em nome de uma minoria.
Existe um movimento (cuja raiz está no mundo espiritual) que visa
causar oposição ao ser humano e todas as instituições que
fomentam a elevação moral e espiritual.

Esses interesses são inimigos da Luz. Desejam a precipitação do
gênero humano nas sombras, no mesmo nível onde habitam. As
militâncias organizadas são apenas algumas de suas ferramentas
de atuação.

CUIDADO COM MILITÂNCIAS



A NOVA ORDEM É BOA OU RUIM?

A Nova Ordem Mundial (NOM) preconizada por boa parte dos
governantes é uma deturpação grosseira da finalidade primordial.
Têm origem em pequenos grupos de dominação. São animados
por desejos egoísticos e afrontam os valores divinos. A verdadeira
NOM é de natureza espiritual.

A Tradicional Ordem Illuminati fomenta a exaltação espiritual. É
por meio do aprimoramento moral e espiritual que a humanidade
terá êxito na consecução da unidade junto ao Eterno.

A Nova Ordem Mundial, portanto, é a consequência da exaltação
espiritual da própria humanidade, não um projeto de poder
comunista ou globalista que anseia pelo controle do mundo, em
substituir o próprio Criador no curso da humanidade. 

A Nova Ordem Mundial só é possível no ápice da pirâmide.



Aristóteles

Nós somos aquilo que fazemos
repetidamente. Excelência, então,

não é um ato, mas um hábito.



A Tradicional Ordem Illuminati é uma Entidade que fomenta a
liberdade e o aprimoramento moral, intelectual e espiritual.

Desde sua implantação em terras brasileiras, a Ordem vem
construindo sábios, com o objetivo de difundir a sabedoria dos
Iluminados por meio de uma vida nobre, exemplar.

Trata-se de um trabalho árduo que tem início dentro de nós.

Um membro da Illuminati prepara a si mesmo e sua casa para ser
um ponto de manifestação da Luz.

Gradativamente, se torna um braço da Justiça e da Sabedoria
Divina onde quer que ele venha a atuar.

Em resumo: a Tradicional Ordem Illuminati é uma Oficina de
Sábios.

A TRADICIONAL ORDEM ILLUMINATI



Uma possível reação, ao você concluir a leitura deste
Manifesto, é a pergunta: "não seria uma alienação direcionar

os nossos esforços apenas para si mesmo ao invés de se

engajar com os problemas atuais da humanidade?".

Sabe o que é, realmente, alienação?

É uma pessoa passar horas na internet assistindo vídeos sobre
a geopolítica mundial, a crise no Oriente Médio, os planos da
China e da Rússia, defender político (não importa o
posicionamento) enquanto a sua própria família permanece
desamparada de atenção, amor e segurança material. 

O sujeito crê que entende a fundo os problemas geopolíticos,
mas não consegue manter os boletos em dia. Tem a solução
para o mundo, mas a sua casa está em completa
desordem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um Iluminado jamais fica alienado da própria vida para
empregar o seu precioso tempo sobre algo em que ele não
tem o mínimo de influência. 

E o que podemos fazer?

Bem, se você não tem a vocação para ser um Político, o mais
sensato a fazer é não votar em candidatos que tiveram um
mandato ruim. Por isso, é justificável que você acompanhe o
desempenho das personalidades políticas. Além disso, e até
mais importante, é focar na sua profissão e na sua família.

A pátria do Iluminado é a sua própria casa.

E você é livre para discordar de tudo o que foi exposto neste
documento. Isso é liberdade plena.



Esplendorosa deve ser a manifestação da
Resiliência diante dos desafios,
Nobreza na forma de viver e a
Elevação da consciência. Estas
São a poderosa e
Tríplice argamassa da
Obra interior.

Eis o que batalha até a morte.

De forma disciplinada,
Assídua e perseverante 
Nossa grande obra deve ser conduzida.
Intenso e puro, o nosso coração.
Equilibrada e justa, nossas atitudes.
Livre e elevado, o nosso espírito.

Deus é meu juiz.
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