DOCUMENTÁRIO: “WAKE UP” –

TÍTULO EM PORTUGUÊS: “APELO FINAL”

LINK DESTE VIDEO NO YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=8Q89u7WqkKg

TEXTO FINAL AO TÉRMINO DESTE DOCUMETÁRIO:
VERSÃO EM PORTUGUÊS:
Pode parecer que as probabilidades estão contra nós, mas isso é mera ilusão. Grandes esforços têm sido
feitos para nos suprimir, e para abafar o nosso verdadeiro poder e potencial, a fim de nos controlar. Fomos
condicionados a um estado de apatia perpétua, distração, medo e ignorância. Temos sido idiotizadas,
submetidos a lavagem cerebral e enganados. Há um assalto em andamento em nossa percepção da
realidade, em nossas fronteiras de possibilidades e em nosso sentido coletivo de nós mesmos. Todavia,
mais importante que isto, temos sido divididos. A opressão de poucos sobre muitos só foi possível porque
temos sido manipulados para lutar uns contra os outros, por questões de diferenças triviais, tais como: raça,
idade, sexo, religião e para nos afastar do fato de que estamos todos no mesmo barco - Um barco que está
afundando rapidamente, e continuará a uma taxa crescente até que abandonemos nossas diferenças
mesquinhas e preconceituosas uns dos outros, percebamos que todos nós temos o mesmo inimigo e
comecemos a trabalhar em conjunto para tomar de volta a responsabilidade e controle de nossas próprias
vidas.
Perceba que o clima de paranóia e medo perpetuado pela mídia, o qual nos impulsiona uns contra os outros,
pinta cada pessoa, individualmente, como um pedófilo ou criminoso em potencial, ou 'terrorista', e faz com
que tenhamos medo até de deixar nossas próprias casas, é ilusório e só serve a um propósito - aterrorizarnos para nos reduzir a um estado de docilidade e divisão. Uma nação de cidadãos aterrorizados e divididos
é o sonho maior de um manipulador. Pare de submeter sua mente à grande mídia. Pare de abrir mão de
suas responsabilidades em favor do governo. Infelizmente, nos níveis mais altos, ambas as instituições assim como a maioria das outras grandes instituições, como bancos e a educação institucionalizada, são
invadidas por corrupção e fraude, e são, em grande parte, a razão de estamos nesta confusão, antes de mais
nada.
Felizmente, milhões de pessoas estão agora começando a acordar.
(Será?)
Precisamos começar a nos unir num esforço coletivo para trazer conscientização sobre esses assuntos. Os
métodos e estrutura de manipulação só são eficazes quando a maioria das pessoas são mantidas na
ignorância. Mude isso e todo o sistema de engano e controle entrará em colapso.
Todos nós podemos fazer alguma coisa - Faça folhetos, sites e vídeos no You Tube, escrever artigos, forme
ou participe de organizações ativistas, organize apresentações de documentários para o público, dê
palestras, ou mesmo apenas saia da sua rotina de afazeres para falar sobre estas questões com amigos,
familiares e mesmo desconhecidos. No início, muitos não vão querer ouvir, mas na medida em que as
coisas piorarem e os métodos de controle se tornarem cada vez mais ostensivos e impositivos, tornar-se-á
cada vez mais difícil ignorar o que está acontecendo ainda por muito tempo, e a negação deixará de ser
uma opção.
Este sistema que procura nos escravizar, é realizado e mantido pela cooperação de pessoas comuns. Assim
que nós nos recusarmos a cooperar com a nossa própria escravidão - em larga escala – e de forma nãoviolenta – este sistema entrará em colapso como um castelo de cartas.É essencial que nos unamos e
paremos de permitir que poucos ditem a vida de muitos. Individualmente, podemos ser apanhados e
afastados um por um, mas em massa somos extremamente poderosos e nossos manipuladores sabem disso.
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Você está sendo incentivado a assistir aos documentários completos que foram compilados para produzir a
este video. A maioria pode ser assistida gratuitamente on-line em sites como o Google Vídeo ou You Tube,
mas melhor ainda seria a compra de cópias com maior qualidade em DVD e organizar apresentações para
amigos e a famílires.
Este filme mal arranha a superfície do que está acontecendo em nosso mundo de hoje. Por favor, comece a
pesquisar esta informação por si mesmo. Você ficará perplexo ao saber quão fundo vai a toca do coelho.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(Final do vídeo com os leões e os búfalos.)
Ao final deste documentário, lemos a seguinte frase:
“We will find our way.”
Traduzindo:
“Nós acharemos nosso caminho.”
Porém, disse Jesus:
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida.”
Qual é o caminho que haveremos de escolher? O “nosso” ou o caminho que temos em Jesus Cristo?
Esta é a maior, mais importante e inevitável escolha que cada um de nós, individualmente, terá que fazer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERSÃO ORIGINAL:
INGLÊS
It may seem like the odds are stacked against us, but this is mere illusion. Great efforts have been made to
supress us, and to stifle our true power and potential, in order to control us. We have been conditioned into
a state of perpetual apathy, distraction, fear and ignorance. We have been dumbed down, brainwashed and
misled. There has been an ongoing assault on our perception of reality, on our boundaries of possibility and
on our collective sense of self. Most importantly tough, we have been divided. The oppression of the many
by the few has only been possible because we have been manipulated into fighting amongst each other,
over trivial differences such as race, gender, age and religion to divide us from the fact that we are all in the
same boat - A boat that is rapidly sinking, and will continue to at an ever increasing rate until we abandon

our petty differences and preconceptions of each other, realise that we all have the same enemy and start
working together to take back responsibility and control of our own lives.
Realise that the climate of paranoia and fear perpetuated by the mainstream media, which turns us against
each other, paints every single person a potential criminal, paedophile or 'terrorist' and make us too scared
to leave our own homes, is illusory and serves only one purpose - To terrify us into docility and division. A
nation of terrified and divided citizens is a manipulator's wet dream. Stop giving your mind away to the
mainstream media. Stop giving your responsibility away to government. Unfortunately, at the highest
levels, both of these institutions - as well as most other major institutions, such as banking and mainstream
education - are overrun by corruption and deception, and are a large part of the reason we´re in this mess in
the first place.
Fortunately, millions are now beginning to wake up.
We need to start coming together and doing everything in our power as a collective to raise awareness on
this issues. The methods and structure of manipulation can only be effective when the majority of people
are kept in ignorance of them. Change that and the entire system of deception and control will collapse.
We can all do something - Make leaflets, websites, and You Tube videos, write articles, form or join
activist organizations, arrange public documentary viewings, give lectures, or even just go out of your way
to talk about these issues to friends, family and complete strangers. At first, many will not want to listen,
but as things get worse and the methods of control become increasingly more blatant and desperate, it will
prove harder to ignore what is happening any longer, and denial will cease to be an option.
This system that seeks to enslave us, is held together by the co-operation of ordinary people. As soon as we
refuse to co-operate with our own enslavement - in a large scale - non-violent way - it will collapse like a
house of cards. It is essential that we come together as one and stop allowing the few to dictate the lives of
the many. Individually we can be picked off one by one, but en masse we are extremely powerful and our
manipulators know that.
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You are encouraged to watch the full documentaries that this film is compiled from. Most can be watched
for free online at websites such as Google Video or You Tube, but even better would be to purchase higher
quality DVD copies and arrange viewings for friends and family.

This film barely scratches the surface of what´s going on in our world today. Please, begin researching this
information for yourself. You will be staggered by how far the rabbit hole goes.
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