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COVER STORY
Zbigniew Brzezinski

ani. Printre invitaþii întâlnirilor
anuale din ultimul deceniu au
fost ºi conducãtorii unor importante trusturi ºi companii multinaþionale: IBM, Xerox, Royal
Dutch Shell, Nokia, Daimler
etc.
Scriitorul canadian Daniel
Estulin afirmã în cartea sa
despre Clubul Bilderberg cã
organizarea acestui for elitist ar
fi fost sprijinitã de societãþi
secrete.

“Stãpânii
Americii“

Eminenþele cenuºii, care au þinut
ºi þin frâiele politicii Grupului,
sunt Henry Kissinger ºi
Zbigniew Brzezinski, consideraþi de mulþi analiºti politici
internationali,
ca
fiind
“stãpânii” Americii din ultimii
50 de ani. La fel de important
era Bernard Baruch, care pânã la
moarte (20 iunie 1965), a fost
recunoscut în cercurile “puterii
oculte” ca fiind cel mai puternic
om de pe planetã. Era un
finanþist, om de stat, ºi consilierul secret al preºedinþilor
Woodrow Wilson ºi Franklin D.
Roosevelt. Fiindcã era complet
independent de piaþa financiarã,
a fost poreclit “lupul singuratic
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de pe Wall Street”. Nimeni însã
nu-ºi putea explica ce surse avea
averea sa uriaºã. În zilele noastre, “creierul” oficial al Clubului
Bilderberg este multimiliardarul
David Rockefeller. În cartea sa
de memorii publicatã în 1999, la
pagina 405, Rockefeller admite
cã face parte dintr-o conspiraþie
secretã internaþionalã, care are
ca scop globalizarea: “Timp de
mai bine de un secol, extremiºti
ideologici aparþinând întregului

spectru politic s-au folosit de
ocazia unor incidente mediatizate pentru a ataca familia
Rockefeller ºi a pretinde cã ea
are o exageratã influenþã asupra
instituþiilor politice ºi economice americane. Unii dintre ei
susþin chiar cã facem parte dintro conspiraþie secretã, care
lucreazã împotriva intereselor
Americii. Ne caracterizeazã ca
fiind „internaþionaliºti“ care
conspirã la crearea unei structuri

politice ºi economice unice
globale, o nouã lume, dacã vreþi.
Da, aºa este, pledãm pentru
globalizare“. Printre fondatorii
clubului, el recunoaºte, voalat,
cã aparþine Clubului Bilderberg
ºi Comisiei Trilaterala. Aceasta
din urmã este poate cea mai puternicã armã a Grupului, fiind
un for superior de conducere
care concentreazã “puterea politicã, militarã, economicã ºi
administrativã a Europei Occidentale, SUA ºi Japoniei”.
Jurnalistul britanic Jon Ronson a
dezvãluit cã membrii Bilderberg
pe care i-a intervievat “au
recunoscut cã de multe ori unele
scandaluri, conflicte ºi probleme
internaþionale au fost influenþate
de reuniunile clubului. Elitiºtii
au câteva caracteristici comune:
aparþin celor mai bogate familii
ale lumii, au studiat în aceleaºi
universitãþi, ºi se spune cã mulþi
fac parte organizaþia cu caracter
ermetic-conspirativ Skull and
Bones. Cu toþii au afaceri prospere rãspândite pretutindeni”.

Trilaterala
forþeazã “noua
ordine mondialã”

Conducãtori de companii
multinaþionale, demnitari ai

