AS SOCIEDADES SECRETAS
As pessoas têm particularidades muitas vezes incompreendidas e assim,
procuram aquelas que entendem e possuem as mesmas características para
conversar, discutir, se atualizar e enfim compartilhar anseios e sonhos.
Surge então a necessidade de se formar grupos de discussões e em muitos casos
esses grupos, dada a peculiaridade ou sigilo das informações, passam a se
reunir secretamente.

Os que observam de fora sempre julgam estar diante de coisas sinistras ou que
se praticam rituais satânicos, sendo que em muitos casos não se tem notícias
mais exatas sobre os assuntos e em outros casos a certeza de que muitas coisas
ruins são praticadas, como o caso da Klu Klux Klan 1, responsáveis por tantas
atrocidades registradas nos periódicos norte-americanos.

Mas quais seriam outras dessas “Sociedades Secretas” ou discretas, das quais
não temos muitas informações?

Listamos então mais algumas
dessas sociedades e os links em que
se poderá ter maior conhecimento
sobre as mesmas:
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Bilderberg um clube secreto governa o mundo2
É tudo muito discreto: quem atende o telefone do Clube Bilderberg, em Leiden,
na Holanda, é uma impessoal voz feminina que, após repetir o número,
sugere que a pessoa deixe uma mensagem após o sinal. Alguém mais
desavisado poderia até pensar que ligou por engano para uma residência. Mas
o que está por trás do tal número de telefone vai muito além disso: para
muitos, o Clube Bilderberg é omaestro oculto da política e da economia
ocidental há mais de cinco décadas. Todo o segredo que cerca suas atividades
(nem portal na Internet ele tem) só contribui para essa imagem.
O.T.O. Ordo Templis Orientis3
O O.T.O é uma sociedade secreta que foi fundada no século passado, sendo que o
mesmo é considerado uma das maiores reuniões de
indivíduos que atuava com aspectos envolvendo a magia, realizando
diferentes tipos de rituais, com diferentes participantes que, com o tempo,
acabaram por espalhar, não exatamente, quais
eram os aspectos trabalhados nesta sociedade,
desfazendo-se com o tempo.

O princípio dos

integrantes do O.T.O era o liberalismo, ligados ao
mundo da música, relacionando este aspecto ao
rock, muito cultivado por todos os participantes
desta sociedade secreta.
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A mão Negra4
A Mão Negra ou Unificação ou Morte, como
também era conhecida, foi uma organização
nacionalista sérvia que recorreu ao terrorismo como
uma forma de atividade política, e tinha conexões
com alguns elementos pan-eslavistas do Governo da
Sérvia. Essa sociedade, ou grupo terrorista, teve
grande participação nos eventos que acabaram por deflagrar a Primeira
Guerra Mundial.
A Ordem dos Assassinos5
Entre os finais do século XI e a metade do XIII, a terrível seita dos ismaelitas,
minúscula no universo do Islã, trouxe temor e, por vezes, pânico à região do
Oriente Médio. Tratava-se da Ordem dos Assassinos, assim chamada porque os
seus integrantes, antes de praticar os atentados, inalavam o haxixe e se
entregavam à missão atribuída sem medo da morte.
Sociedade Teosófica6
Desde os primeiros dias de sua fundação, ainda no século passado, a S.T.
estruturou-se sobre o amplo princípio humanitário da Fraternidade
Universal; "uma instituição que se fizesse conhecida em todo o mundo e
cativasse a atenção das mentes mais elevadas".
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Os Cavaleiros do Circulo Dourado7
O KGC (Cavaleiros do círculo dourado, ou
Knights of the Golden Circle) é uma
sociedade secreta que floresceu nos EUA
durante a guerra civil americana. Seu
objetivo inicial era defender os interesses dos
estados do sul. Ao final da guerra civil, em
1865, a ordem foi reformulada, passando a
usar o nome de "A ordem dos filhos da
liberdade", usando o mesmo nome do grupo de
patriotas .
Thule8
A Sociedade Thule (em alemão: Thule-Gesellschaft) foi uma sociedade
secreta, racista e oculta que foi fundada em 17 de Agosto de 1918 por Rudolf
von Sebottendorff em Munique. O nome Thule é derivado da ilha mítica
Thule. O seu nome original era "Studiengruppe für germanisches Altertum"
(Grupo de estudo para antiguidade germânica), mas em breve ela começou a
disseminar propaganda anti-republicana e anti-semítica. Foi um grupo
precursor importante para a fundação do "Deutsche Arbeiter-Partei"
(Partido Alemão dos Trabalhadores) que mais tarde se tornaria o NSDAP
(Partido Nazista)
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Skull and BOnes9
A Skull and Bones (Crânio e Ossos, em português) é uma sociedade secreta
estudantil dos Estados Unidos, fundada em 1832. Foi introduzida na
Universidade de Yale por William Huntington Russell e Alphonso Taft em
1833.
Entre 1831 e 1832, Russell estudou na Alemanha, onde supostamente teria
sido iniciado em uma sociedade secreta alemã, a qual teria inspirado a
criação da Skull and Bones. Tal hipótese foi confirmada durante obras
realizadas no salão de convenções da Skull and Bones. A sociedade foi
incorporada pela Russell Trust Association, em 1856.
Illuminati10
Illuminati é o nome de um grupo secreto que tem como objetivo dominar o
mundo através da fundação de uma Nova Ordem Mundial.
A palavra illuminati é um termo do latim que significa "iluminado" e
representa uma ordem ou sociedade secreta que tem o iluminismo como base
das suas doutrinas. Como se trata de um grupo secreto, ele é rodeado de grande
mistério e há várias teorias que provam ou que
negam a sua existência. Apesar disso, quase todos os
autores que se manifestam sobre este assunto
concordam que o objetivo dos Illuminati é alcançar
o domínio total do mundo, através de influências e
pressões políticas, econômicas e sociais.
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A Maçonaria11
Maçonaria

é

uma

sociedade discreta, onde
suas ações são reservadas e
interessa apenas àqueles
que dela participam. A
maçonaria

é

uma

sociedade universal, cujos
membros

cultivam

o

aclassismo, humanidade,
os princípios da liberdade,
democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual.
A maçonaria admite que todo homem é livre e possui bons costumes, não
fazem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas
únicas exigências são que o candidato possua um espírito filantrópico e de
buscar sempre a perfeição.
Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por
oficinas, ateliers ou lojas, todas iguais em direitos e honras, e independentes
entre si. Existem, no mundo, aproximadamente 6 milhões de integrantes
espalhados pelos 5 continentes. Destes 3,2 milhões nos Estados Unidos, 1,2
milhões no Reino Unido e 1,0 no resto do mundo. No Brasil existem
aproximadamente 150 mil maçons e 4.700 lojas.
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A ORDEM DA SUPREMACIA FEMININA
A ORDEM DA SUPREMACIA FEMININA é formada por MULHERES que
desejam construir um mundo novo, sem os vícios gerados pelo Patriarcalismo
predominante nos últimos
milênios,

em

que

foram

subjugadas e deixadas em
último plano, produzindo o
“caos” que o mundo assiste
nos tempos de hoje.

A

Filosofia da SUPREMACIA
FEMININA, prega a volta
do

MATRIARCALISMO,

respeitando a força e energia
emanada

pela

GRANDE

MÃE.

A Ordem da Supremacia Feminina não é uma pessoa física ou jurídica, não
ocupa espaço ou endereço fixo, é um estado de espírito, vontade de partes que
formam um todo, um todo que respeita a filosofia da SUPREMACIA
FEMININA, sendo as reuniões em locais previamente agendados pelas
participantes visando discutir os passos para a longa caminhada de
construção de um mundo novo, sob a ótica das MULHERES. Ajuda mútua
entre as participantes visando fortalecer o gênero é ponto forte do grupo.

AS SOCIEDADES SECRETAS
As Senhoras participantes da ORDEM, treinam seus parceiros para um
comportamento adequado em relação às MULHERES, com respeito e
disciplina, sob a visão da filosofia da SUPREMACIA FEMINIA, conforme
descrito no artigo “Os

cavalheiros da ORDEM

DA SUPREMACIA

FEMININA” 12

A Ordem tem regras, rituais e tribunal próprio, sendo os relacionamentos das
participantes com seus parceiros pactuados por contrato, em que são
registrados os direitos e obrigações de cada um.

pesquisa e redação por slave, por ordem do CONSELHO EDITORIAL
12
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