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Grupul Bilderberg – un guvern mondial din umbră? 
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ianuarie 12, 2013 · by romulusioniță   
Așa cum am arătat în articolul precedent, prima conferință  a grupului–constituit cu acel prilej–a avut 

loc în localitatea OOSTERBEEK din Olanda, gazda fiind ”Hotel Bilderberg”. 
Conferința a fost prezidată de prințul Bernhard al Olandei, care a pus pe picioare în numai trei ani, 

două grupuri cu vederi Internaționaliste, pe ambele maluri ale atlanticului. După conferință ele vor forma 
primul nucleu al grupului Bilderberg. Visul Lui Retinger se împlinea, în sfârșit. 

Militant al internaționalismului și fundamentalist catolic în același timp, Josef Retinger s-a născut la 
Cracovia, în Polonia, unde a obținut un doctorat. În timpul tratativelor de la Versailles, Retinger a propus 
prim-ministrului Clemenceau formarea unui super-stat catolic polono-austro-ungar, super-stat ce ar fi urmat 
să asigure stabilitatea în centrul Europei. Propunerea sa a fost refuzată de prim-ministrul francez ce l-a 
considerat pe Retinger a fi un agent papal. Retinger și-a completat experiența internaționalistă în timpul 
celui de-al doilea război mondial când a funcţionat ca ambasador la Moscova, al guvernului polonez în exil 
(Władysław Eugeniusz Sikorski) cu sediul la Londra. În cercurile diplomatice de după război a fost poreclit 
“eminența cenușie a Europei”. În 1951 i-a venit ideea înființării a ceea ce mai târziu se va numi “GRUPUL 
BILDERBERG”. 

Cum influența politică face casă bună cu bună cu finanțele, apare în scenă prințul Bernhard, soțul 
uneia dintre cele mai bogate femei din lume. Revenind la înființarea grupului în 1954 este interesant de 
semnalat faptul că prințul Bernhard a fost numit președinte pe viață. De ce oare n-a fost numit Retinger? Era 
prea în vârstă (a murit în 1960) ? Singurul răspuns plauzibil este faptul că pentru bancheri politica nu face 
doi bani fără… bani. ! După Oosterbeek, grupul s-a întâlnit în fiecare an, rar bianual. 

La întâlnirea din 1956 ce s-a ținut ( iarăși secret la) FREDENSBORG, în Germania, se formează 
organul de conducere a grupului, numit „Grupul director”. Acesta, după cum spune Retinger, „este compus 
din persoane ce s-au dovedit de valoare pentru grupul Bilderberg”. Sunt aleși 39 de membri, din care 15 din 
SUA. De semnalat faptul că toți americanii din Comitetul director sânt în același timp, membri sau ofițeri în 
„Consiliul pentru Relații Externe” organizație particulară, organul de conducere al internaționaliștilor 
americani. 

Cea mai bine reprezentată  ocupație în cadrul grupului Bilderberg, în anii ’50–’60, a fost industria 
bancară. Iată numele principalilor bancheri internaţionali, membrii în comitetul director al grupului (n.r. în 
perioada amintită): 
    DAVID ROCKEFELLER, SUA, CHASE MANHATTAN BANK. 
    GABRIEL HAUGE, SUA, MANUFACTURER HANOVER TRUT. 
    Baronul EDMOND de ROTCHILDS, FRANŢA, bancher internaţional. 
    MARCUS WALLENBERG, SUEDIA, STOCKHOLMS ENSKILDA BANK. 

De asemenea au participat şi preşedinţii sau ofiţerii delegaţi ai unor companii industriale de renume. 
    Din SUA: General Motors, Standard Oil, Ford, General electric, DuPont, Allied Corporation. 
    Din Europa: Royal Dutch Shell,Fiat, Pirelly, A.G., Klma şi Beers Consolidaded Mines (exploatare mine 
de diamante în R.S.A). 
Doi avocaţi au reuşit să pătrundă în grup, însă numele lor vorbesc de le sine: GEORGE BALL ŞI ARTHUR 
DEAN. 
GEOGE BALL este expert în diplomație și jurisprudența internațională și a fost ministrului american de 
externe la începutul anilor ’60. Cea mai mare funcţie deţinută de Ball este cea de avocat – nu este glumă– al 
unei companii mixte americano–suedeze. Părţile sunt de fapt, Rockefeller şi Wallenberg! Compania are ca 
mediator pe „avocatul” George Ball şi se numeşte „Gransberg” A patra roată la căruță se găsește în persoana 
în persoana lui BOHHAMARSKJOLD, fratele secretarului general, ONU (ales ca președinte)al firmei 
„GRANGESBERG”— (e vorba de Bo. HAMM….. 

Scenariu o „misiune de salvare”a ONU în Congo. 
Deznodământul. Firma „GRANGESBERG” preia  „Societe General Belgique” concesionarea 

provinciei miniere Katanga. 
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Totul la lumina zilei și sub „jurisdicția” ONU! 
ARTHUR DEAN, celălalt „avocat” a îndeplinit o misiune mult mai mare decât a colegului său, 

misiune ce-i va aduce titlul de vicepreședinte al grupului Bilderberg în 1957. El trebuia să recupereze grupul 
de economişti–finanţişti ce fuseseră colaboratori ai regimului lui Hitler. De ce tocmai ARTHUR DEAN a 
primit acest rol? Simplu. El fusese partener înainte de război–în cadrul firmei de avocaţi „Sullivan şi 
Cromwell” – cu fraţii Allen şi John Foster Dulles¹, noii capi ai CIA (întemeiat de ei din marea majoritate a 
ofițerilor de informații din timpul războiului). De asemenea trebuie subliniat faptul că firma de avocați, ai 
cărei colaboratori au fost susnumiții avea doi importanți clienți germani, în anii 30. Primul era doctorul 
Gherhart Westrich, agentul financiar al pictorului Adolf Hitler (fără doctorat), iar al doilea era baronul Kurt 
von Schroeder, sponsorul regimului nazist al aceluiași pictor. Misiune imposibilă pentru avocatul Dean. Nu, 
din moment ce a fost avansat! 

Nu lipsesc între membrii grupului „experţi” în relaţii internaţionale şi economie mondială ( un fel de 
„ unu şi cu unu fac doi”). Tandemul de început este JOSEPH JOHNSON–EUGENE BLACK. 

JOSEPH JOHNSON este numit secretar general al ramuri americane a grupului Bilderberg. 
Funcţionar în Ministerul de Externe al SUA, el a ocupat postul de şef al Biroului de siguranţă a afacerilor 
externe. Pe plan internaţionalist (ramura americană) Johnson a fost director al Consiliului de Relaţii Externe! 

JOSEPH JOHNSON este şi preşedinte al CEIP (Fundaţia Carnegie pentru pace internaţională), o 
organizaţie-umbrelă  când a stângii marxiste universitare, când a CIA. Johnson i-a urmat la conducerea 
CEIP lui ALGER HISS, condamnat pentru spionaj în favoarea URSS. Odată cu preluarea conducerii acestei 
fundaţii este numit în administraţia ei, printre alţii şi John Foster Dulles! Ceea ce este important pentru 
cititor, abia acum urmează: CEIP–firma scutită de impozite– sponsorizează alte două firme şi anume 
„Asociaţia pentru Politică Externă” şi „Institutul Brookings”. Ambele au câte trei membrii în grupul 
Bilderberg. Şi acum surpriza anunţată. Ştiţi cine este omul cu cele mai multe funcţii din lume (anii 50-60)? Îl 
cheamă EUGENE BLACK. 

El era preşedintele „Institutul Brookings” şi fost preşedinte al  Băncii Mondiale. Pe plan cultural era 
în acelaşi timp, membru în comitetul de conducere al „Fundaţiei FORD”,  „Universităţii HARVARD”  şi a 
„Universităţii JOHN HOPKINS”. Pe plan economic era membru în comitetele de conducere a următoarelor 
companii: Chase Manhattan Bank, American Express, IT&T, Communications Satelite Corp., Royal Dutch 
Petroleum, Consiliul Atlantic. 

Și cum cultura nu stă bine numai cu politica și economia, ci și cu informațiile, Eugene Black era și 
consilier al Ministerului Apărării, al Ministerului de Externe și al CIA. Curat record. Dintre editorii de ziare 
şi reviste, invitaţi aproape fără excepţie se evidenţiază cei de la 

    „New York Times” , 
    „Washington Post”, 
    „Time, INC”, cel care editează revista săptămânală „Time”, pentru SUA și străinătate. 
Primele două sunt cotidienele cele mai citite  și citate  în SUA și editează pentru străinătate ziarul 

„International Herald Tribune”. „Time. INC.” Editează revista 
    „Time” pentru SUA și sora ei „Time International”, difuzată –cu mici schimbări– în patru zone: 

Canada, Europa, Asia de sud est, Australia și Noua Zeelandă. 
    Ramura europeană se bazează mai ales pe „Le Nouvel Observateur ” și „Le Monde” din Franța ”; 
     „The Daily Telegraph” și „The Sun Times” din Anglia, 
    „Die Zeit” din Germania, „Journal de Geneve” din Elveția,  „ Agence Europe” din Belgia  și 
    „La Stampa” din Italia. 
Menirea acestor editori este dublă: 
    în primul rând ei trebuie să fie siguri că nici o informație despre grupul Bilderberg nu „Transpiră” 

în presa „liberă ”; 
    în al doilea rând ei trebuie să „convingă” opinia publică de „binefacerile” deciziilor grupului 

Bilderberg. 
Ori de câte ori s-a întâlnit grupul Bilderberg , presa „liberă” a fost de o tăcere mormântală. 
Ca un făcut, la numai trei patru zile de la eveniment, articole privind posibile noi direcții în economia 

și relațiile internaționale, apar paginile editoriale ale susnumitelor, bineînțeles, fără a preciza adevărații 
autori din umbră–membrii grupului Bilderberg. 

Modul de procedură al acestei cabale, nu este – la urma urmei– decât atentat la inteligența omului de 
rând, a cetățeanului demn, care este obligat a plăti din taxele și impozitele datorate statului întâlnirile acestor 
atentatori. 
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Un guvern mondial din umbră Grupul Bilderberg (III) 

Aritcol apărut în 1993 în revista Europa. Ce ziceți, am avut dreptate? 

«Deşi conferinţele anuale a grupului Bilderberg sunt secrete, există noutăţi în ceea ce priveşte desfăşurarea 
unei astfel de conferinţe. O conferinţă a grupului are un caracter dublu. În primul rând sunt invitaţi 
profesorii de prestigiu de la Universităţi recunoscute pentru discuţii „libere” ce nu ajung în presă. Aceasta 
este faţada conferinţei ce conferă întâlnirii grupului calificativul de „Conferinţă pentru pace” eventual 
„conferinţă pentru drepturile omului”  sau chiar neobrăzatul titlu de „conferinţă pentru ajutorarea ţărilor 
din lumea a treia”. Faţada de lachei cu titluri universitare, acoperă adevărata întâlnire a factorilor de 
decizie ce conduc lumea. Ei sunt feriţi de poliţiile speciale ale ţărilor gazdă. Niciodată în istoria 
grupului  nu a existat o întâlnire într-un mare oraş. În permanență se preferă stațiuni ferite de ochii lumii. 
Ca de obicei presa internațională aservită lor, ori nu publică nimic, ori o simplă știre despre întâlnirea 
unor economiști și profesori universitari a cărei temă este grija față de lumea în  care trăim:, mediu, 
drepturile minorităților, drepturilor homosexualilor, așa numitul pericol al naționalismului, ocrotirea unor 
specii pe cale de dispariție. 

Printre întâlnirile grupului ce au avut loc în SUA, menționăm: 

-1957-St Simon Island, statul Georgia, 15-17 februarie 

-1964_Wlliansburg, statul Virginia,20-22 martie 

-1971 Woodstock, statul Vermont, 23-25 aprilie 

Ca o coincidență, toate aceste întâlniri au avut loc pe proprietăți ale familiei Rockefeller. Față de întâlnirile 
anterioare, întâlnirea grupului Bilderberg, din 1971 din Woodstock se remarcă prin securitatea 
excepțională a hotelului gazdă, cum am spus proprietatea familiei Rockefeller, a fost închiriat total 
grupului, renunțând la toți excursioniștii. Pe lângă gărzile de corp a fost folosită asistenţa poliţiei locale, a 
serviciului secret al SUA, a FBI-ului, toate plătite din banii cetăţeanului american pentru o aşa numită 
conferinţă internaţională pentru pace, conferinţă ce nu a rezolvat nimic, ştiri despre rezultatele ei 
neajungând în presă. Când presa a întrebat purtătorii de cuvânt ai acestor agenţii despre trimiterea 
ofiţerilor în staţiunea Woodstock, aceștia au spus că au fost obligați pentru că au fost prezente prea multe 
persoane de stat din lume. 

Una dintre aceste persoane este Henry Kissinger, în 1971 secretar de stat (ministru de externe) al SUA. 
Doctorul Kissinger participase ți la întâlnirile grupului din 19757, 1964 și 1966, însă acum a fost prima 
oară când introduce o teză numită ˶SCHIMBAREA ROLULUI SUA ÎN LUME ȘI CONSECINȚELE EI 
ULTERIOARE". Deși textul tezei nu a ajuns în presă, ˶consecințele" se vor vedea imediat. La numai zece 
zile de la întâlnire, se organizează o sesiune extraordinară a miniștrilor de finanțe din țările occidentale 
(5mai1971). Printre cei ce iau cuvântul se remarcă: 

RAYMOND BARRE, comisar pentru afacerile monetare ale Pieței Comune – care spune că structura 
financiară a țărilor occidentale se îndreaptă cu pași rapizi spre anarhie. 

PIERRE KOHL SCHVEIZER, președintele FMI– convins că SUA începe a avea un deficit uriaș, în cadrul 
balanței de plăți. 

VALERY GISCARD DESTAIGN, ministru de finanțe  al Franței– membru al grupului Bilderberg din 
1968–care cere cu insistență o creștere substanțială a prețului oficial al aurului. 

La scurt timp de la această conferință Europa începe să fie ˶inundată" de dolari americani. Băncile 
europene ajung în situația–pentru prima dată în acest secol–de a nu mai schimba dolari americani. „Criza" 
durează numai şase–şapte luni până când deznodământul devine inevitabil: preşedintele american Nixon 
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semnează decretul ce anunţă devalorizarea dolarului cu 8,75%. De asemenea dolarul american nu mai 
poate fi convertit în aur, rămânând o simplă hârtie       pentru plăţile curente. 

Nu mai este nevoie de nici un comentariu, de simpla informaţie că grupul Bilderberg a făcut o afacere de 20 
miliarde de dolari.(anul 1971) 

Un alt exemplu al amestecului grupului Bilderberg în afaceri statale îl reprezintă PORTUGALIA. Este 
prima dată când în istoria noii plutocraţii mondiale când s-a pus la cale o lovitură de stat într-o ţară 
europeană lovitură ce va aduce alte miliarde cabalei economice. Ca de obicei la originea ei există o 
întâlnire a grupului Bilderberg 

Întâlnirea  avut loc la Megeve, în Franţa, la 19–21 aprilie 1974,. La această întâlnire s-a hotărât căderea 
guvernului naţionalist portughez CAETANO. Lovitura de stat a fost pregătită de generalul portughez 
Spinola prinn consultările prealabile cu JOSEPH LUNS, secretar general al NATO. Luând cunoştinţă 
despre această întâlnire, preşedintele Caetano îl demite pe generalul Spinola la 29 martie 1974. Aceasta nu 
a împiedicat grupul Bilderberg să-şi urmeze programul. Scenariul fixat: manevrele NATO în apele 
teritoriale ale Portugaliei. Manevrele se ţin şi generalul Spinola, deşi demis, reuşeşte lovitura de stat 
împotriva guvernului naţionalist Caetano. O simplă schimbare de guvern? Aceasta este ceea ce se vede în 
presa internaţională aservită grupului Bilderberg. Numai câţiva fac legătura cu ştirile ce urmează după 
câtva timp:  

„Noul guvern al Portugaliei îşi retrage forţele din Angola”,  „Angola independentă”, „Cetăţenii Angolei 
vor decide în mod democratic (sic!) soarta bogăţiilor naturale ale ţării” 

Cetăţenii Angolei au decis concesionarea acestor bogăţii unor firme multinaţionale, în speţă grupul 
Bilderberg. 

Dacă grupul Bilderberg s-a constituit din personalităţile anilor ’50, destul de multe trecute de vârsta de 60 
de ani, era normal ca el să-şi aproprie viitoarele „talente” viitor viitori potenţiali factori de decizie din 
ţările vestice. Grupul viza şi vizează eventualii viitori miniştri de finanţe şi externe, chiar viitori prim-
miniştri sau preşedinţi. 

O invitaţie adresată unei persoane este luată în seamă de aceasta datorită numelor de pe listă, Chiar dacă– 
şi aproape sigur –persoana respectivă nu a auzit de grupul Bilderberg, ea va da curs invitaţiei când va 
vedea puzderia de oficialităţi şi bancheri ce-şi etalează numele cu nonşalanţă viitorilor stăpâni de sclavi. 
Participantă pentru prima dată, persoana respectivă va fi dominată de un simțământ al                        

puterii, al apartenenţei la oligarhia noii ordini mondiale. Lăsăm psihiatrilor plăcerea de a defini şi 
caracteriza această paranoia.  

Ne limităm numai la a da câteva exemple, credem noi concludente: 

În Anglia viitorii prim-miniştri HAROLD WILSON şi EDUARD HEATH au participat la 
conferinţele  grupului în anii 1966, respectiv 1963,1966 şi 1967. 

În Germania, HELMUT SCHMIDT, pe atunci ministru de finanţe, a participat la întâlnirea din aprilie 1974. 
Mai târziu a ajuns cancelar. 

În Austria, FRANZ VRANITZKI, atunci consilier-şef economic al Ministerului de finanţe, a participat la 
întâlnirea din aprilie 1975. Mai târziu a ajuns cancelar al Austriei. 

În Franța Valery Giscard D’Estaign, ministru de finanţe, a participat la întâlnirea grupului din 1968. Mai 
târziu a ajuns preşedinte al Franţei.   
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În Suedia Olof Palme, a participat la întâlnirea grupului di 1966. Mai târziu a ajuns prim-ministru al 
Suediei. 

În SUA, Gerald Foard, membru în parlament, partoicipă la întâlnirea din 1964. Ford este numit 
vicepreşedinte în administraţia Nixon, ajungând preşedinte al SUA, după demisia lui Nixon şi numind ca 
vicepreşedinte–culmea–un membru al familiei Rockefeller.  

Tot în SUA, actualul preşedinte –Bill Clinton–(articolul a fost scris în septembrie 1993 n.a.) a participat la 
întâlnirea grupului Bilderberg din 1991 când era guvernatorul statului Arkansas, stat ce figureză pe poziţia 
49 din 50 de state ale SUA. De ce l-o fi invitat în 1991 grupul Bilderberg?  

La sfârşitul articolului autorii vor cita prinţul Bernhard al Olandei într-una din puţinele declaraţii date 
presei: 

„Acum urmează cea mai mare încercare a noastră. Fiindcă guvernele naţiunilor libere sunt alese de 
popoare şi dacă fac ceva ce popoarelor nu le place, sunt demise. Este foarte dificil să reeducăm 
popoarele ce au crescut în spiritul naţionalismului. Ele nu vor renunţa aşa uşor la ideea de a preda 
suveranitatea lor naţională unui corp internaţional. Aceasta este tragedia.” 

Această declaraţie reprezintă, cred autorii adevăratul scop al grupului Bilderberg. 

NEW YORK , sept. 1993 

ROMULUS IONIŢĂ  și   ŞTEFAN LUPU analiști politici 

 


