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Domnul Ioniţă mi-a dat în manuscris şi două 

materiale, care se pare că nu sunt cuprinse în articolele 
dumnealui. 

 
 

«Ce este GRUPUL Bilderberg 
 
Acest grup nu este altceva decât o organizaţie 

iniţiată de conducătorii politici, bancherii internaţionali, 
oameni de afaceri care se întâlnesc în fiecare primăvară, 
în mod secret pentru a stabili Politica Globală ce trebuie 
de urmat în anul respectiv. 

Din acest grup fac parte aproape 110 persoane 
cere  sunt nedespărţiţi de la aceste întruniri printre care: 
Rockfeller-i, Rothschild-i, mari bancheri, cei mai 
importanţi în cadrul corporaţiilor naţionale şi 
internaţionale, cât şi înalţi oficiali, prim-miniştrii, şefi de 
stat ai guvernelor europene şi din America de Nord. 

Ca o nouă strategie sunt invitaţi în fiecare an şi 
câţiva oameni noi şi în cazul când vor fi găsiţi de un real 
folos, ei vor fi invitaţi şi la următoarele întâlniri. 

Cei care nu corespund din punct de vedere politic 
sunt şterşi de pe listele viitoarelor întâlniri. Deciziile 
care se iau la aceste întâlniri afectează atât cetăţeanul 
american cât şi o bună parte a lumii. 

Istoria şi acţiunile grupului Bilderberg, care 
după cum se ştie este un  grup secret (şi ca persoane cât 
şi a deciziilor care se iau în cadrul acestor întâlniri, se 
datorează eforturilor pe care depune curajosul reporter 
James P. Tucker jr. timp de 40 de ani. El nu a făcut 
altceva decât să aducă acţiunile acestui grup 
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„Bilderberg”, în atenţia marelui public pe care mulţi îi 
numesc „Guvernul din Umbră” al omenirii. 

Rădăcinile „Bilderberg” ne duce înapoi cu 
secole, când cei care făceau schimbul de bani pe linie 
internaţională şi care manipulau în secret economia 
mondială pentru a se îmbogăţi şi să subjuge oamenii de 
rând.  

La început familia Rothschild care erau localizaţi 
în Anglia şi Europa se întâlnesc periodic în secret toţi 
magnaţii financiari de secol, aşa cum făceau şi 
Rockfeller al Americii. 

La început Rothschild erau numiţi „Scuturile 
Roşii”, după emblema ce se afla pe uşile lor, iar  
Rockfeller-i Germaniei erau cunoscuţi sub numele de 
„Câmpuri de orez”, după marile culturi de orez pe care 
le deţineau. 

Cea mai importantă întâlnire a avut loc în 
primăvara anului 1908 şi a fost condusă de cunoscutul 
senator Nelson Albrich din Rhode Island, care prin 
căsătorie s-a unit cu clanul Rockfeller. Încheierea 
căsătoriei s-a făcut a pe insula ”Jekyll” din Georgia. 

B.C. Forbes cu care a înfiinţat revista 
„Forbes”ce se ocupă cu clasificarea oamenilor celor 
mai bogaţi, a menţionat legătura celor care au participat 
la această căsătorie. 

Iată şi o parte din  cei care au participat la 
această căsătorie: 

Henry Davidson, JPMorgan & Co, Frank 
Valderlip - preşedintele National CityBank, Paul 
Warburg de la Kuhn Loeb & Co, Piatt Anderson – 
asistentul trezoreriei  » 
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Urmare a acestei activităţi a luat naştere 

„Sistemul federal de rezervă (monetară)17iii” 
«Al doilea eveniment demn de menţionat a avut 

loc în aprilie, 1999, la Washington când NATO celebra a 
50 aniversare în care Kenneth Clark, fost cancelar şi 
funcţionar important al trezoreriei, Angliei, deja faimos  
şi respectat în cadrul „Bilderberg”, a acceptat o 
întâlnire pe care la început a crezut-o inofensivă, cu un 
grup de reporteri de la National Press Club. 

Jim Tucker junior a pus prima întrebare, ştiind de 
participarea lui Kenneth Clark la întâlnirea „Grupului 
Bilderberg” în oraşul Sinatra, Portugalia, referitoare la 
agenda de lucru de acolo. Întrebarea l-a blocat complet. 
I-a fost jenă să nege că „Bilderberg” se va întâlni. 

Clark a recunoscut că pe agendă figurează şi 
dezvoltarea Uniunii Asian-Pacifice cu a treia monedă 
forte, alături de euro şi dolarul american, ASIAN. 

În concepţia acestui grup toate ţările care au 
făcut parte din ţările comuniste nu vor fi conduse decât 
de „oameni de elită”cei care fac parte din organizaţiile 
secrete care se ocupă de globalizare.» 

                                                             

17 The Federal Reserve System, sau Federal Reserve, adesea The 
Fed, comun The Feds, , Sistemul federal de rezervă [monetară], 
este banca centrală națională și sistemul național aferent al acesteia 
al Statelor Unite ale Americii.Federal Reserve System este un sistem 
bancar semi-guvernamental . Este demn de remarcat că, spre 
deosebire de multe țări ale lumii în care băncile centrale sunt 
proprietatea exclusivă a statului respectiv, în Statele Unite ale 
Americii, Federal Reserve System este deținut de entități private. 
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Iată schema ce se va finaliza până în anul 2016 
 

 
                           ↕ 

Elita                          Elita                                  Elita  
Japoneză              Nord Americană                 Europeană 

                          ↓ 
                Ţarul Globalizării 
               David Rockefeller 

                    ↓ 
 ↓                      ↓                   ↓              ↓ 

Uniunea                 Uniunea            Uniunea       Uniunea  
Europeană            Americană         Asiatică     Sovietică » 
 


