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In aceste zile, in Elvetia, in statiunea Saint Moritz, are loc reuniunea anuala a Grupului
Bilderberg. Am selectat cateva date pe care le consider interesante pentru cititorii
site-ului sighet-online.
Conferinţa anuală a Grupului Bilderberg este categoric cea mai importantă întâlnire din lume,
pentru că la ea participă în fiecare an mai mulţi lideri mondiali, mai mulţi politicieni de vârf, mai
multe personaje regale şi lideri ai afacerilor, decât la orice altă întâlnire sau eveniment, de orice
gen, de oriunde. Summitul G8 şi Forumurile economice mondiale sunt simple evenimente de
duzină prin comparaţie cu conferinţele Bilderberg. Nu există nici o altă întâlnire la care să
participe conducătorii tuturor instituţiilor internaţionale majore, precum Banca Mondială, Fondul
Monetar Internaţional, Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană.Publicul larg ar trebui să creadă că
grupul Bilderberg NU conduce lumea, dar categoric membrii acestui grup sunt oamenii care
conduc lumea.

Fără îndoială, lumea este controlată de un număr restrâns de oameni extrem de bogaţi, care au
mai multă putere decât orice guvern naţional, şi care nu sunt aleşi pe aceste poziţii. Biderberg
pur şi simplu oferă un cadru formal pentru ca toţi aceşti oameni să se întâlnească în fiecare an.

Grupul Bilderberg nu este democratic. Membrii săi nu sunt aleşi şi el nu dă socoteală oamenilor
de pe planetă; acelaşi lucru este valabil şi pentru Banca Mondială, Fondul Monetar
internaţional, Naţiunile Unite, sau cele mai puternice corporaţii sau bănci. Şi totuşi, deciziile
luate de aceste grupuri afectează fiecare fiinţă umană de pe Pământ, acum şi pentru multă
vreme de acum înainte.

Iar ceea ce este cel mai înspăimântător este totalul secret care înconjoară întâlnirile
Bilderberg. Atunci când au loc, aceste superconferinţe nici măcar nu sunt menţionate la ştiri.
Dacă atât de multe personaje importante din lume se reunesc pentru a pune la cale destinele
planetei, este evident că ar trebui date nişte explicaţii publicului larg. Dar nu ni se aruncă decât
praf în ochi – că este un simplu forum de discuţii!

Grupul Bilderberg a fost înfiinţat în 1954. Prima întâlnire a avut loc în Olanda, la Osterbeek, în
Hotelul Bilderberg
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, de unde grupul şi-a luat şi numele. Reuniunea a fost organizată de prinţul Bernhard al Ţărilor
de Jos, fost ofiţer SS, şi de David Rockfeller.

Grupul Bilderberg a devenit una din cele mai puternice reţele de influenţă, reunind personalităţi
din toate ţările, conducători politici, economici, din lumea finanţelor, a mass-mediei, din armată
sau serviciile secrete, ca şi câţiva oameni de ştiinţă şi profesori universitari. Datorită influenţei
acestui grup în domeniul economic, se afirmă că el reprezintă de fapt un adevărat guvern
mondial ocult.

Grupul Bilderberg este structurat pe trei niveluri:

1. „Cercul exterior” este foarte extins. Practic peste 80% din participanţii la reuniuni nu cunosc
decât o parte din strategiile şi scopurile reale ale organizaţiei, deci fac parte din cercul exterior.

2. Comitetul director (Steering Comitee), al doilea nivel, este mult mai restrâns. Acest nivel
este alcătuit din aproximativ 35 de membri, exclusiv europeni şi americani. Ei cunosc în
proporţie de 90% obiectivele şi strategia grupului. Membrii americani ai acestui nivel sunt de
asemenea şi membri în CRE – Consiliul Relaţiilor Externe (în engleză Council on Foreign
Relations – CFR).

3. Comitetul Consultativ Bilderberg, al treilea nivel, este nucleul acestei grupări. El este
alcătuit din 12 membri, singurii care cunosc în totalitate strategiile şi scopurile reale ale
organizaţiei.

Astfel structurat, grupul Bilderberg este un veritabil guvern mondial ocult. În cursul întâlnirilor
care au loc o dată pe an, pentru patru zile, în hoteluri de lux sau castele înconjurate de parcuri
mari sau aflate în plină natură, se iau decizii strategice esenţiale pentru toate ţările acestei
planete.

Pentru menţinerea secretului se iau măsuri extreme: întâlnirile se desfăşoară de fiecare dată în
altă parte. Grupul închiriază integral hotelul, dar nu şi angajaţii hotelului, care primesc
câteva zile liber. În locul acestora, este adus integral personal, de la femei de serviciu la
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ospătari, de la recepţioneri la centraliste.

De obicei, poliţia locală este pusă aproape în întregime la dispoziţia grupului Bilderberg, şi
uneori este mobilizată şi armata pentru a păzi locaţia. În cadrul discuţiilor nu se fac niciodată
nici un fel de înregistrări, ci doar se fac nişte note foarte telegrafice privind subiectele discutate,
dar fără a se menţiona nici un nume. Îndrăzneţii care s-au aventurat la aceste întâlniri pentru a
afla ce se petrece acolo au sfârşit prin a fi răpiţi şi torturaţi.

Datorită existenţei unor astfel de grupări precum Bilderberg şi CRE – Consiliul Relaţiilor
Externe, este evident că deciziile cruciale care vizează toate ţările de pe glob nu sunt luate în
interiorul instituţiilor democratice abilitate în acest scop, ci sunt adoptate la aceste întâlniri şi
apoi implementate în teritoriile vizate.

Direcţiile decise de grupul Bilderberg pot viza începutul unui război, iniţierea unei crize
economice sau o perioadă de creştere economică, fluctuaţii monetare sau sociale, sau chiar
gestionarea demografică a planetei. Aceste direcţii vor influenţa şi condiţiona hotărârile
instituţiilor subalterne cum ar fi G8 sau guvernele diferitelor ţări.

Printre evenimentele puse la cale la conferinţele Bilderberg se numără înfiinţarea Uniunii
Europene (discutată chiar la prima reuniune, în 1954), războiul din Iugoslavia, invazia Irakului,
creşterea impozitelor în diferite ţări. Grupul hotărăşte şi politica Naţiunilor Unite, sau cine va
câştiga alegerile în diferite state.

sursa: www.badpolitics.ro

Este pentru prima oară când Clubul a dat publicităţii lista cu subiectele de pe agenda
dezbaterilor. Printre acestea figurează accidentul nuclear de la centrala japoneză Fukushima-1,
închiderea centralelor nucleare în Germania, revoluţiile din lumea arabă şi utilizarea internetului.
În total, grupul Bilderberg numără 343 de membri permanenţi, 129 dintre care reprezintă SUA,
120 Europa şi 95 Asia de Sud-Est.
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Sursa: www.evz.ro
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