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Introducere
Î

n 1954, cei mai puternici oameni din lume s-au întâlnit pentru
prima datã sub auspiciile coroanei regale olandeze ºi a familiei
Rockefeller în luxosul hotel Bilderberg din orãºelul olandez
Oosterbeek. Pe toatã durata unui weekend, ei au dezbãtut viitorul
lumii. La încheierea întrunirii, au decis sã se reuneascã în fiecare an
pentru a face schimb de idei ºi a analiza situaþia mondialã. Ei s-au
intitulat Clubul/Grupul Bilderberg ºi de atunci se întrunesc anual
într-un hotel luxos pentru a încerca sã decidã viitorul omenirii. Printre
membrii selecþi ai acestui club se numãrã Bill Clinton, Paul Wolfowitz,
Henry Kissinger, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, Tony Blair
ºi mulþi alþi prim-miniºtri, oameni de afaceri, politicieni, bancheri ºi
jurnaliºti din toatã lumea.
Cu toate acestea, în cei peste cincizeci de ani de întruniri, accesul
presei n-a fost niciodatã îngãduit, nu s-au difuzat comunicate despre
concluziile participanþilor ºi nici n-au fost fãcute publice agendele
reuniunilor. Liderii Clubului Bilderberg afirmã cã aceastã discreþie
este necesarã pentru a le permite participanþilor la dezbateri sã vorbeascã liber, fãrã ca spusele sã le fie consemnate sau date publicitãþii.
În caz contrar, susþin ei, ar fi siliþi sã vorbeascã în limbajul comunicatelor de presã. Fãrã îndoialã, aceastã discreþie îngãduie Clubului
Bilderberg sã delibereze nestânjenit, însã nu rãspunde unei întrebãri
fundamentale: despre ce discutã cei mai puternici oameni din lume
în cadrul acestor întruniri?
Toate sistemele democratice moderne protejeazã dreptul la
intimitate, totuºi publicul are dreptul sã ºtie ce discutã liderii lor politici
atunci când se întâlnesc cu cei mai bogaþi oameni din lumea afacerilor.
Ce garanþii au cetãþenii cã Clubul Bilderberg nu este de fapt un centru
pentru trafic de influenþã ºi lobby, dacã nu li se permite sã ºtie ce
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discutã reprezentanþii lor la întrunirile secrete ale clubului? De ce
reuniunile de la Davos ale Forumului Economic Mondial sau
reuniunile la nivel înalt ale G8 sunt mediatizate în toate ziarele ºi
sunt relatate în direct, beneficiind de participarea a mii de reporteri,
în timp ce nimeni nu prezintã întâlnirile Clubului Bilderberg? Acest
embargo existã în ciuda faptului (sau tocmai de aceea?) cã la ele iau
parte în fiecare an preºedinþii Fondului Monetar Internaþional, ai
Bãncii Mondiale ºi Rezervei Federale americane, preºedinþii celor mai
puternice 100 de corporaþii din lume, ca DaimlerChrysler, Coca-Cola,
British Petroleum (BP), Banca Chase Manhattan, American Express,
Goldman Sachs ºi Microsoft, vicepreºedinþii SUA, directorii CIA ºi
FBI, secretarii generali ai NATO, senatori americani ºi membri ai
Congresului SUA, prim-miniºtri europeni ºi lideri ai partidelor din
opoziþie, editorii ºi directorii executivi ai principalelor instrumente
mass-media din lume.
Straniu este ºi faptul cã niciuna dintre formele majore ale
mass-mediei nu este interesatã sã anunþe reunirea unor asemenea
personaje, a cãror bogãþie depãºeºte cu mult averile tuturor cetãþenilor
Statelor Unite, deºi, pe de altã parte, simpla cãlãtorie a unuia dintre
numitele personaje þine capul de afiº al ºtirilor mondiale. Aceasta
este enigma care m-a intrigat. Acum cincisprezece ani, ea m-a determinat sã pornesc într-o cãlãtorie investigativã care a devenit munca
vieþii mele. Treptat, am strãpuns pe rând straturile secrete ce înconjoarã Clubul Bilderberg, însã n-aº fi putut reuºi fãrã ajutorul unor
„contestatari scrupuloºi” atât din interiorul clubului, cât ºi din exteriorul sãu. Doresc sã le mulþumesc acelor oameni pentru informaþiile
lor nepreþuite care au fãcut posibilã cartea de faþã. Este lesne de înþeles
cã, pentru a-i proteja, nu am putut menþiona numele acestor adevãraþi
eroi ºi mã limitez ca atare sã le mulþumesc pentru cã m-au ajutat sã
aflu ce se vorbeºte înapoia uºilor închise din hotelurile opulente în
care bilderbergii îºi þin întrunirile anuale.
Înainte de a pãtrunde pe domeniul acestui club exclusivist, este
important sã înþelegeþi cã nici oamenii, nici organizaþiile nu sunt „rele”
în mod absolut, tot aºa cum nu sunt nici „bune” în mod absolut. În
lume existã oameni puternici care sunt cãlãuziþi de idealuri, principii
ºi credinþe superioare celor ale membrilor clubului secret ºi ale
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sucursalelor sale pe care le descriu în aceastã carte. Eforturile membrilor sãi fondatori de a ne îmbunãtãþi lumea se bazau pe o autocraþie
de genul „tata ºtie cel mai bine”, similarã formulei paternale de
creºtinism a Bisericii Romano-Catolice. Intenþia lor a fost nobilã, iniþial.
Din pãcate, se pare cã Clubul Bilderberg ºi-a depãºit începuturile
idealiste ºi a devenit un guvern mondial din umbrã, care decide în
cel mai mare secret la reuniunile anuale felul în care îi vor fi duse la
îndeplinire planurile. Membrii sãi ameninþã sã ne confiºte dreptul de
a ne direcþiona propriile destine. Iar lucrul acesta devine tot mai uºor,
deoarece dezvoltarea tehnologiei telecomunicaþiilor, adãugatã
impactului Internetului ºi noilor metode de inginerie comportamentalã pentru manipularea indivizilor, poate transforma într-o realitate
tulburãtoare ceea ce, în alte epoci ale istoriei, era doar o suitã de
intenþii rele.
Vãzutã în sine, fiecare mãsurã nouã poate sã parã o distorsionare
mãruntã, dar o gamã întreagã de schimbãri, ce fac parte dintr-un
continuum, constituie o mutaþie cãtre înrobirea totalã. De aceea este
momentul sã privim în culise. Am ajuns la o rãspântie, iar drumul pe
care-l vom urma mai departe va determina viitorul însuºi al omenirii.
Dacã sperãm sã pãstrãm libertãþile pentru care au luptat bunicii noºtri
în al Doilea Rãzboi Mondial, trebuie sã înþelegem adevãratele obiective
ºi acþiuni ale Clubului Bilderberg ºi ale organizaþiilor similare.
Nu Dumnezeu ne va smulge din „noul Ev Mediu întunecat” care
ni se plãnuieºte, ci noi înºine trebuie s-o facem! De acþiunile pe care le
întreprindem acum depinde dacã vom sfârºi acest secol ca stat poliþienesc electronic mondial sau ca fiinþe umane libere. Dacã nu cunoaºtem
contextul profund, nu vom afla niciodatã rãspunsurile corecte.
Iar Clubul Bilderberg – Conducerea secretã a lumii intenþioneazã
sã vã ofere aceste rãspunsuri.
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CAPITOLUL 1

Cãdere fatalã
Î

n mai 1996, mã aflam în Toronto, urmãrind întrunirea anualã
Bilderberg, dar acum eram pe „teren propriu”, în þara mea de adopþie,
Canada. Mã simþeam fericit sã fiu înapoi ºi-mi reaminteam multe
motive pentru care iubesc þara aceasta.
Cu peste cinci milioane de locuitori, Toronto este cel mai mare
centru financiar al Canadei ºi a patra metropolã din America de Nord;
îl întrec numai New York, Chicago ºi Los Angeles. Aici se aflã Toronto
Stock Exchange, a treia mare bursã din America de Nord ca valori
tranzacþionate ºi a noua din lume ca valori cotate pe piaþã, care deþine
primul sistem de tranzacþionare complet computerizat din America
de Nord.
La numai o orã distanþã de Toronto se gãsesc cele mai mari fabrici
de automobile ºi complexe cabaline din Canada. În scurt timp, trebuia
sã pornesc spre nord, cãtre locul unde urma sã se þinã întrunirea
Bilderberg din anul acesta, dar mai întâi doream sã mã bucur de o
plimbare pe strãzile oraºului, de o reacomodare cu priveliºtile
minunate care li se par fireºti atâtor canadieni.
În centru, în inima districtului financiar din Toronto, se aflã Bay
Street, versiunea la scarã redusã a faimoasei Wall Street din New
York. Pe strada aceasta, la nr. 161 este Canada Trust Tower, un bloc
cu 53 de niveluri, înalt de 261 de metri – unul dintre zgârie-norii
emblematici ai oraºului, care m-a fascinat încã de la începutul
construirii sale, în 1990, de cãtre faimosul arhitect spaniol Santiago
Calatrava. Blocul acesta reprezintã o parte din BCE Place, un complex
de 2 hectare – al doilea simbol arhitectural din Toronto dupã CN
Tower, care, cu înãlþimea sa de 555 metri, este a doua cea mai înaltã
structurã din lume dupã Burj Dubai.
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BCE Place este alcãtuit din mai multe clãdiri conectate între ele
printr-un mall comercial, dar, în ceea ce priveºte modul de a se profila
pe cer, Canada Trust Tower ºi perechea sa, Bay Wellington Tower,
sunt mai spectaculoase. Având geamuri cu tente verzui ºi nenumãrate
muchii dinþate, cele douã turnuri lasã impresia artisticã a unei
construcþii din piese de Lego suprapuse sub unghiuri care sfideazã
gravitaþia ºi conferã perechii unicitate printre ceilalþi zgârie-nori clasici
din oraº.
Altã nestematã din coroana BCE este Galleria, o clãdire cu cinci
niveluri luminoase, care se întinde de-a lungul lui Front Street, fiind
orientatã cãtre sud, spre districtul cheiului. Galleria a fost conceputã
ca o „Catedralã de cristal” a comerþului, cu acoperiºul asigurând
protecþie pentru Street Gallery, care leagã Bay Street de Heritage
Square. Proiectatã tot de Santiago Calatrava, este înaltã de 26 de
metri, latã de 14 metri ºi are lungimea totalã de 120 metri, fiind
compusã din opt suporturi independente din oþel, de o parte ºi de
cealaltã, ce se ramificã în forme parabolice care, la momentul acela,
îmi aminteau de coronamentul unei pãduri.
În cele din urmã am pornit pe Yonge Street – cea mai lungã stradã
din lume, având aproape 2.000 de kilometri! La 35 de kilometri
nord/nord-vest de centrul lui Toronto, elita Bilderberg se reunea în
CIBC Leadership Centre, lângã imaculatul orãºel King City, locul
întrunirii Clubului Bilderberg din 1996. Complexul CIBC se gãseºte
în King Township, o regiune cu ferme cabaline mari ºi scumpe, unde
membrii familiei regale britanice sunt gãzduiþi cu ocazia vizitelor
private în Canada. Acest centru superb, proprietatea uneia dintre
principalele bãnci canadiene, Banca Imperialã de Comerþ a Canadei,
include peste 5 kilometri de trasee naturale prin pãduri ºi teren
deluros.
Nu era de mirare cã bilderbergii s-au oprit asupra acestui loc
minunat; CIBC Leadership Centre are de toate: de la facilitãþi balneare
ºi servicii care includ masaje, tratamente estetice ºi de îngrijire a pielii
ºi saune, la o pistã indoor unicã, lungã de 200 de metri, complet
încãlzitã ºi suspendatã la doi metri deasupra solului, sau la piscine
indoor ºi în aer liber. În apropiere se aflã numeroase terenuri de golf,
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manejuri de echitaþie, trasee pentru drumeþii ºi ciclism, muzee ºi alte
locuri recreative. Pe scurt, existau prea puþine ºanse ca bilderbergii sã
se plictiseascã.
* * *
Mass-media ºi serviciile de ºtiri din Toronto fuseserã alertate
asupra acestei întruniri prin faxuri, telefoane ºi mementouri primite
din partea mea ºi a lui Jim Tucker, mai ales dupã ce aflasem, de la
surse confidenþiale din interiorul Clubului Bilderberg, cã întrunirea
urma sã fie folositã ca teren de pregãtire al iminentei sciziuni a Canadei.
Aceasta ar fi trebuit sã fie consfinþitã printr-o declaraþie unilateralã
de independenþã a Quebecului, care urma sã fie anunþatã la începutul
anului 1997. Declaraþia trebuia sã fragmenteze Canada în scopul
obþinerii „Uniunii continentale” cu SUA pânã în anul 2000, o datã
care a fost amânatã de atunci de cel puþin douã ori.
Ca regulã generalã, întrunirile Clubului Bilderberg nu sunt
niciodatã menþionate în mass-media, întrucât cele mai importante
ziare sunt deþinute de bilderbergi. Vãlul secretomaniei a fost totuºi
sfâºiat în mod brusc pe 30 mai 1996: prima zi a reuniunii.
Unul dintre cele mai citite ºi mai influente ziare canadiene,
Toronto Star, a publicat pe prima paginã articolul intitulat „BLACK
ÎI GÃZDUIEªTE PE LIDERII MONDIALI”, semnat de John Deverell,
reporter pe probleme economice. Acesta atrãgea atenþia cã editorul
canadian [Lord] Conrad Black nu numai cã oferise 295 de milioane
de dolari pentru a obþine controlul asupra celui mai mare lanþ de
publicaþii din Canada ºi apoi anulase urmãtoarea reunire anualã
a companiei sale Hollinger Inc., ci ºi cã gãzduia acum o „întrunire
de patru zile de maximã securitate la care participã lideri mondiali
ºi monarhi, la nord de Toronto”.
Folosind lista pe care i-o furnizasem, Deverell îi amintea pe câþiva
dintre cei peste 100 de participanþi aleºi cu grijã din toatã lumea:
„Secretarul Apãrãrii SUA William Perry; prim-ministrul canadian Jean
Chretien; fostul secretar de stat american Henry Kissinger; Giovanni
Agnelli, preºedinte onorific al Fiat; ministrul de Finanþe [ulterior
prim-ministrul Canadei] Paul Martin; comisarul european Mario
Monto; David Rockefeller de la Banca Chase Manhattan; George Soros;
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prinþul Belgiei; reginele Olandei ºi Spaniei, precum ºi alþi membri ai
elitei lumii afacerilor, politice ºi academice”.
În aceeaºi zi, Toronto Sun a publicat articolul „REUNIUNEA
VÂRFURILOR: VIP-URI INTERNAÞIONALE DISCUTÃ LA ÎNTRUNIREA
SECRETÃ BILDERBERG ’96 ÎN KING CITY” ºi a comentat cã „[Conrad]
Black, mogul mass-media ºi preºedinte al Hollinger Inc., ºi alþi membri
permanenþi ai grupului ºi-au exprimat nemulþumirea faþã de sugestiile
extremiºtilor dreptei ºi stângii, potrivit cãrora evenimentul privat face
parte dintr-un sistem secret de guvernare”.
La 7:45 în dimineaþa aceea, legendarul crainic radio Dick Smythe
de la postul 680–NEWS, cu cea mai mare audienþã metropolitanã în
Toronto, a prezentat urmãtorul dialog, care a fost redifuzat cu regularitate în cadrul buletinelor de ºtiri ale postului:
Dick Smythe: Sunã într-adevãr ca intriga unui film
dedicat conspiraþiilor: întâlnirea secretã a principalilor factori
de decizie mondiali. Conrad Black organizeazã întrunirea
anualã Bilderberg. Vã vorbeºte Karen Parsons de la postul
nostru…
Reporterul: Aproximativ o sutã de personalitãþi, printre
care reginele Olandei ºi Spaniei, alãturi de Henry Kissinger,
William Perry, secretarul Apãrãrii SUA ºi prim-ministrul
nostru, s-au reunit pentru conferinþã. Sunt de asemenea
prezenþi ºefii companiilor Ford Motor, Xerox, Banca de Comerþ
ºi Reuters. Black a anunþat cã accesul mass-media va fi
interzis, pentru ca discuþiile sã poatã fi deschise ºi în acelaºi
timp sã rãmânã confidenþiale. El a declarat: „Controversele
pot fi destul de înfierbântate”. Participanþilor li se cere sã
depunã un jurãmânt de confidenþialitate. Reuniunea de anul
trecut s-a þinut în trei hoteluri de lux din munþii Elveþiei.
Anul acesta se desfãºoarã într-un complex de lux de 60 de
milioane de dolari din King City. Canadian Press a distribuit
un comunicat scurt despre anterioara întrunire secretã, care
va fi publicat astãzi de mai multe ziare, printre care Toronto
Sun, cu peste 350.000 de abonaþi.
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Era pentru prima datã în istoria Clubului Bilderberg cã întrunirile
sale fuseserã examinate în felul acesta. Bilderbergii nu sunt obiºnuiþi
sã fie nevoiþi sã ofere explicaþii cuiva, mai ales pentru cã ei deþin sau
controleazã publicaþii majore, trusturi de presã ºi servicii de ºtiri.
Întrunirea din 1996 nu era totuºi una obiºnuitã. În mod uzual, bilderbergii nu plãnuiesc rãsturnarea guvernelor þãrilor gazde în decursul
reuniunilor lor.
Când principalele servicii de ºtiri au început sã ne verifice informaþiile prin intermediul propriilor surse guvernamentale ºi private,
a devenit clar cã bilderbergii ºi Noua Ordine Mondialã programaserã
dividerea nemiloasã a unei dintre cele mai bogate þãri din lume,
Canada. Ei ar fi trebuit sã ºtie însã cã atunci când propria libertate le
este în joc, niciun fel de formã de proprietate a presei nu-i va determina
pe reporterii de teren, editorialiºti, redactori, secretare ºi managerii
mass-mediei canadiene sã ascundã adevãrul de ochii publicului.
Interesul presei a devenit atât de intens, încât Kissinger a fost auzit
de un reporter strigându-i prim-ministrului canadian Jean Chretien cã
va vedea pe dracu’ dacã cineva o sã strice lucrurile. În timpul unei pauze,
David Rockefeller l-a tras deoparte pe Conrad Black pentru a-l întreba
dacã n-ar putea „apela” la niºte persoane din presã ca sã le determine
„sã-ºi þinã gura”. Chiar ºi atunci, Conrad Black, actualmente dizgraþiat
ºi falimentar, era implicat pânã peste cap.
Ceea ce bilderbergii ºi-au imaginat cã ar fi un pârâiaº s-a transformat iute într-un torent, apoi într-o avalanºã. Abia la întrunirea de la
Sintra, Portugalia, din 1999, ei ºi-au relaxat mãsurile extraordinare
de securitate care au urmat celei mai teribile înfrângeri a lor: reuniunea de la Toronto din 1996.
* * *
Pe 1 iunie, eu ºi „Big Jim” Tucker, împreunã cu un grup mic de
urmãritori ocazionali de bilderbergi, am sãrbãtorit ceea ce se transforma într-un subiect cu un succes extraordinar. Toate ziarele importante din þarã doreau interviuri, posturile TV cãutau permanent actualizãri ºi posturile de radio ne urmau prin tot oraºul.
Ne-am strâns în Horseshoe Tavern de pe Queen Street, echivalentul
lui Toronto pentru districtul newyorkez Soho. Vechi de ºaizeci de ani,
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Horseshoe Tavern este unul dintre cele dintâi localuri muzicale din
oraº, barul faimos unde s-au lansat legende canadiene ca Stompin’
Tom, Blue Rodeo, The Tragically Hip ºi The Watchmen. În septembrie
1997, Rolling Stones aveau sã-ºi înceapã aici turneul No Security,
printr-un spectacol de ºaptezeci ºi cinci de minute pentru „Live on MTV”.
Este un loc plãcut pentru a te distra ºi noi simþeam c-o meritãm din plin.
Pe mãsurã ce petrecerea a început sã se apropie de final, m-am
gândit la urmãtoarea mea întâlnire; o stabilisem în decursul unui
apel telefonic primit de la una dintre sursele mele, care dorea sã mã
vadã urgent înainte de încheierea conferinþei, programatã pentru ziua
urmãtoare. Conveniserãm sã ne întâlnim peste mai puþin de o orã în
Galleria lui Calatrava. BCE Place este unul dintre locurile cele mai
discrete din Toronto tocmai din cauza imensitãþii sale ºi a hoardelor
de turiºti care traverseazã mereu complexul, holbându-se, fotografiind
ºi filmând principala atracþie arhitecturalã a oraºului.
Am decis sã merg pe jos pânã la Galleria, prin Kensington Market,
versiunea localã a madrilenei Rastro, aflatã în vestul cartierului
chinezesc. Era sâmbãtã, cea mai animatã zi din sãptãmânã, când locul
devine o piaþã aglomeratã în aer liber. Dacã m-ar fi urmãrit cineva,
aº fi putut scãpa cu certitudine strecurându-mã prin acest labirint de
strãzi ticsite de mulþimi.
Când am dat colþul la Galleria, mi-am zãrit omul de legãturã
examinând ziarele de la un chioºc, cu o pungã de plastic în mâna stângã
ºi cu o revistã fãcutã sul în cea dreaptã. Dupã stabilirea unui contact
vizual aparent întâmplãtor ºi fãrã sã ne fi salutat, amândoi am pornit
spre uºile rotative de la intrarea în învecinatul Canada Trust Tower,
unde un amic care lucra pentru un agent imobiliar îmi pusese la
dispoziþie biroul de la unul dintre nivelele superioare, cu vedere asupra
întregului oraº.
Am suit într-un lift, privind agitat în urmã. Legãtura mea trebuia
sã mã urmeze dupã cinci minute. Când am intrat în apartamentul
elegant, splendoarea unuia dintre cele mai frumoase oraºe din America
s-a desfãºurat maiestuos înaintea ochilor mei. De la 240 de metri
deasupra solului, Toronto pãrea nemiºcat. Agitaþia ºi hãrmãlaia metropolei rãmãseserã îndãrãtul geamurilor fonoizolante.
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