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Bilderbergin agendasta 2014 (osa 2): Eliitti yrittää pelastaa yksinapaisen maailman
Tässä toinen osa Bilderberg-artikkeleista tänä vuonna jotka suomensin. Aluksi Global Research'in analyysi
aiheista joista Bilderbergin tämänvuotisessa kokouksessa todennäköisesti keskusteltiin. Bilderberg konferenssi
alkoi 29.5.2014 ja päättyi eilen 1.6.2014 Tanskan pääkaupungissa. Bilderperkeleitten, s.o. tämän maailman
kuninkaiden, huolenaiheena oli varmasti Ukrainan kriisi Venäjään keskittyen sekä europarlamenttivaalien
yllättävä EU-vastainen tulos. Pelko nousee eliitillä, mutta Raamatun profetiat toteutuvat takuuvarmasti :-) Lopuksi
suomensin osion The Guardian -lehden satiirisesta artikkelista joka löytyy myös www.infowars.com -sivustolta.
Siinä keskitytään vaikutusvaltaisiin Bilderberg-osallistujiin tänä vuonna.
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Vuoden 2014 Bilderberg-kokous Kööpenhaminassa, Tanskassa, toteutuu keskellä paniikki-ilmapiiriä
monelle 120 globalistille jotka on viritetty osallistumaan salamyhkäiseen rupatteluun, kun Venäjä on
tinkimätön Ukrainan kriisissä ja EU-vastainen vallankumous on pyyhkäisemässä Eurooppaa aiheuttaen
uhan yksinapaiselle maailman järjestykselle jonka rakentamiseen Bilderberg on kuluttanut aikaa yli 60
vuotta.
Sisäpiirilähteet vahvistavat Infowars'ille että eliitin konferenssi, joka järjestetään torstaista alkaen
viiden tähden Marriott Hotellissa, tulee keskittymään sen ympärille kuinka suistaa kiskoilta poliittinen
herääminen joka uhkaa estää Bilderbergin pitkäaikaisen agendan vallan keskittämisestä yhteen
maailman poliittiseen federaatioon, tavoite, jota edistetään transatlanttisen kaupan ja

investointikumppanuuden (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)) voimaantulolla,
joka on epäilemättä keskeinen keskustelunaihe tämänvuotisessa kokouksessa.
TTIP edustaa olennaista osaa Bilderbergin yrityksestä pelastaa yksinapainen maailma luomalla
”maailman yhtiön”, aluksi vapaakauppa-alue, joka yhdistäisi Yhdysvallat Eurooppaan. Aivan kuten
Euroopan Unioni aloitti pelkästään vapaakauppa-alueena ja lopulta muuttui poliittiseksi federaatioksi,
joka kontrolloi enemmän kuin 50-prosenttisesti jäsenvaltioidensa lakeja ja asetuksia täydellisellä
ylenkatseella kansallista suvereniteettia ja demokratiaa kohtaan, TTIP'n tarkoitus on saavuttaa sama
tavoite, ainoastaan isommassa mittakaavassa.
Diilin keihäänkärkenä toimii Yhdysvaltain kauppapoliittinen edustaja Michael Froman, Wall Streetin
sisäpiiriläinen ja CFR'n jäsen, joka on Bilderbergin sisarjärjestö. Samanaikaisesti Froman auttaa
rakentamaan toista lohkoa tälle globaalille hallinnolle, Tyynenmeren kumppanuutta (Trans-Pacific
Partnership (TPP)), joka on samanlainen hanke käsittäen Aasian maat.
Otaksuen että Bilderberg suunnitteli luovansa yhden eurovaluutan jo vuonna 1955 (Bilderbergin
puheenjohtaja Étienne Davignon kehuskeli miten yksi eurovaluutta oli Bilderbergin hengentuote
vuoden 2009 haastattelussa), Euroopan parlamenttivaalien tulokset ovat varmasti herättäneet
suoranaista levottomuutta Bilderbergin globalistien keskuudessa, jotka ovat kauhuissaan siitä että
heidän suunniteltu EU-supervaltio murenee populistien vastustuksen seurauksena joka on pääasiassa
keskittynyt vihamielisyyteen hallitsematonta maahanmuuttopolitiikkaa vastaan.
Tanskassa itse, puheensorina on keskittynyt Morten Messerschmidt'in ja Tanskan kansanpuolueen
ympärille joka voitti 27 prosentin ääniosuuden eurovaaleissa ja tuplasi sen europarlamenttiedustajiensa
määrän. Vaikka jotkut ovat varovaisia Messerschmidt'in äärioikeistolaisten taipumusten suhteen,
hänen menestyksensä heijastaa yleistä kaunaa, ei ainoastaan Tanskassa, vaan eri puolilla Eurooppaa
maahanmuuttoa ja hyvinvointivaltiota kohtaan, huoli siitä, että EU on vain käynyt hermoille.
Samaan aikaan Ranskassa, Marine Le Pen on luomassa itselleen roolia konservatiivisen liikkeen
kasvona joka uhkaa ”hajottaa yhdistyneen Euroopan”, kun hänen europarlamenttivaalien tulosta
kuvailtiin ”maanjäristyksenä” joka on ravistellut Euroopan poliittista sydänmaata.
Äänestäjät Yhdistyneessä kuningaskunnassa myöskin aikaansaivat valtavan EU-hylkäyksen ja
puolestaan Bilderbergin tappion Nigel Farage'n ja Britannian itsenäisyyspuolueen (UKIP) menestyksen
myötä mikä oli euroskeptikkojen riemuvoitto jonka jotkut leimaavat ”merkillisimmäksi” vaalitulokseksi
sataan vuoteen.
Samoin kuin TTIP ja laskeuma europarlamenttivaalien katastrofista, Bilderberg tulee puuttumaan
useisiin muihin avainkysymyksiin, joista suurin osa pyörii edelleen yrityksessä keskittää taloudellista
valtaa useiden erilaisten valeasujen alle, kuten hiilidioksidiveron, joka maksetaan suoraan Yhdistyneille
Kansakunnille, ollen taloudellinen isku yksilöille kun isoille yrityksille myönnetään erityiset
”poikkeusluvat” joiden avulla ne voivat jatkaa saastuttamista.
Jyrisevä kriisi Ukrainassa sekä Venäjän ja NATO'n suhteet ovat myös Bilderberg 2014'n keskipiste.
Globalistien mielestä Vladimir Putin on vieroittanut Venäjän uudesta maailman järjestyksestä koska
hän uskalsi ”haastaa kansainvälisen järjestelmän”, kuten John Kerry ilmaisi asian.
Bilderberg tulee keskustelemaan peloista että Putinilla on aikomus rakentaa vaihtoehtoinen
maailmanjärjestys perustuen BRICS-maihin, ”moninapainen” systeemi, joka tuhoaisi dollarin
maailman reservivaluuttana ja myös raskaasti laimentaisi nykyistä USA-EU-NATO tehoakselia.
Infowars-toimittajat tulevat olemaan paikan päällä tällä viikolla selostaakseen vuoden 2014 Bilderbergryhmän konferenssista Kööpenhaminassa, Tanskassa.
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George Osborne and John Micklethwait. All photos: Hannah Borno
Joten tässä hän on, arvostettu valtiovarainministeri, George Osborne, saapumassa vuoden 2014
Bilderberg-kokoukseen Kööpenhaminassa. Tyylikkäässä puvussaan, ja veitsenterävässä
kampauksessaan, Osborne näyttää valmiilta kaupantekoon. Voisit nylkeä vuohen tuolla otsatukalla.
Hän luultavasti sai trimmauksen ja kenkälankkia lentokentällä, haluten näyttää parhaimmaltaan
konferenssissa.
Osborne rullasi hotellille John Micklethwait'in kanssa, Economist-lehden päätoimittaja ja Economist
Groupin hallituksen jäsen. Tänä vuonna osallistuu kaikkiaan kolme jäsentä Economist-lehden
hallituksesta Bilderberg-kokoukseen: Micklethwait, John Elkann (miljardööri Agnellin perillinen) ja
Eric Schmidt (Googlen hallituksen puheenjohtaja).
Oleskelunsa aikana Kööpenhaminassa, Osborne'lla on myös mahdollisuus oikaista talouspolitiikkaa
kolmen Goldman Sachs'in johtavan jäsenen, kolmen Shell Oil'in hallituksen jäsenen, sekä kahden
ihmisen, joiden lempinimi on ”The Prince of Darkness (Pimeyden prinssi)” – Richard Perle ja Peter
Mandelson – kanssa.

Peter Mandelson
Tässä on Mandy – vai pitäisikö sanoa, Lazard International'in (investointipankki) hallituksen
puheenjohtaja, saapumassa nyt. Mandelson ilmentää täydellisesti aavemaista, sekavaa julkisen ja
yksityisen kiertelyä joka on niin tyypillistä Bilderbergin ilmapiirille. Heitä kivellä ja osu julkiseen
palvelijaan joka on kääntyneenä investointipankkiirista poispäin. Oikeastaan, älä heitä kivellä, koska
tämä kaveri saa aivosi jalkakäytävälle ennenkuin ehdit sanoa ”pyöröovi”.
(Lue koko artikkeli tästä)
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