TERRA
Marea Britanie să părăsească
UE, distrugându-se visul
unei federaţii europene
centralizate; mărirea puterii
obţinute de băncile centrale,
prin „reforma bancară“.
Din club fac parte peste
150 de personalităţi
foarte influente şi bogate
aparţinând mediului de
afaceri şi finanţelor; sunt
de asemenea prezenţi
conducători ai unor mari
publicaţii şi posturi tv, dar şi
politicieni şi reprezentanţi
ai mediului academic şi ai
familiilor aristocratice. Şi de
această dată luxul şi discreţia
caracterizează evenimentul,
la care totuşi nu au acces
camere de filmat. De aceea
curiozitatea generală
generează ipoteze de-a
dreptul năstruşnice despre
subiectele ce vor fi puse în
discuţie.
Un purtător de cuvânt al
poliţiei a confirmat reuniunea
puternicilor lumii şi a
precizat că autorităţile nu vor
împiedica persoanele care
vor să protesteze paşnic în
faţa luxosului hotel Grove.
“Watford Observer” afirmă
chiar că demonstraţiile sunt
permise, dar că nu vor lipsi
nici măsurile de securitate
din zona în care se află
hotelul, pentru a-i ţine pe
curioşi la depărtare. De altfel,
începând de anul trecut,
Bilderbergii şi-au schimbat
destul de mult atitudinea atât
faţă de jurnalişti, cât şi faţă
de protestatari, încercând o
uşoară transparenţă.
Aşa cum se ştie, membrii
fondatori ai elitistului grup
Bilderberg fac parte din cele
mai bogate familii ale lumii.
Printre ei, David Rockefeller,
Henry Kissinger, bancherii
Rothschild, Bill Clinton,
Gordon Brown, Angela
Merkel, Alan Greenspan,
Ben Bernanke, Larry
Summers, Tim Geithner,
Lloyd Blankfein, George
Soros, Donald Rumsfeld,
Rupert Murdoch, alţi şefi
de state, senatori influenţi,
congresmani şi parlamentari,
lideri ai NATO şi Pentagon,
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membri ai familiilor regale
europene, figuri selecte din
media, dar şi alţi invitaţi.
Cu toţii au studiat în aceleaşi
universităţi în scopul
formării unei optici cât mai
identice referitoare la lumea
înconjurătoare şi în marea
lor majoritate sunt membri ai
organizaţiei “Skull & Bones”.
Se spune chiar că acest
club puternic ar reprezenta
Guvernul Mondial şi că cei
care-l compun sunt mulţumiţi
de activitatea lor, declarând
că în ultimii ani afirmaţia “Fie ca vreti, fie ca nu, vom
avea un guvern mondial.
Singura chestiune este daca
va fi acceptat sau impus”- a lui
James P. Wartburg, bancher
american şi consilier financiar
al preşedintelui Franklin D.
Roosevelt a devenit realitate.
Jurnalistul britanic - Jon
Ronson – mărturisea
la lansarea cărţii sale cu
interviuri realizate cu membri
marcanţi ai clubului că
aceştia negau furioşi faptul
că ei guvernează lumea
în secret. “Bilderbergii pe
care i-am intervievat au
recunoscut că deseori marile
scandaluri, conflicte sau
probleme internaţionale au
fost influenţate de întrunirile
lor”, a mai spus Ronson.
Un astfel de exemplu a fost
legat de războiul din insulele
Malvine dintre Marea Bri
tanie şi Argentina. Atunci,
cererea iniţială a guvernului
britanic în care acesta solicita
O.N.U. aplicarea de sancţiuni
internaţionale Argentinei
a fost respinsă. Enervat,
Dawid Owen, în acea vre
me ministru de Externe al
Angliei, s-a ridicat şi a ţinut
un discurs electrizant la una
dintre întrunirile Grupului
Bilderberg. Urmarea? În
cel mai scurt timp, susţine
ziaristul britanic, Comunita
tea Internaţională a votat în
majoritate impunerea sanc
ţiunilor economice Argen
tinei. Scenarii, speculaţii, teorii
conspirative, toate înfloresc
atunci când se vorbeşte despre
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