
sunnuntai 1. kesäkuuta 2014 

Bilderbergin agenda 2014 paljastettu – maailman salaseura juonii ihmisten pään menoksi  

Tässä Alex Jonesin www.infowars.com -sivustolta suomennettu artikkeli (kääntäjä: Olli R.) 
tämänvuotisen Bilderberg-kokouksen agendasta ja ylipäätään tämän mahtavan läntisen maailman 
salaseuran merkityksestä maailmanpolitiikassa toisen maailmansodan jälkeen. Kirjoitusten välissä on 
kolme valaisevaa Bilderberg-videota. Vieraskirjassani (28.-31.5.2014) olen myöskin tuoreeltaan 
käsitellyt aihetta Thomaksen kanssa. Panen tähän tuoreimman viestini. Kolmipäiväinen Bilderberg-
kokous 2014 päättyy muuten tänään. Saatana on tämän maailman kuninkaiden hallitsija (Joh. 12:31) ja 
tekee työtään heissä. Kristityt toimivat vastapainona maailmassa paljastaen vihollisen kavalat juonet. 
  

 

Nimi : Olli 

  

Viesti : Hyvä Thomas kun valistat meitä ihmiskunnan vihollisista. Näitä 
vihollisia Suomesta osallistuu Bilderberg-kokoukseen tänä vuonna 
erikoisen paljon, peräti 7 bilderperkelettä. Venäjältä ei ole kutsuttu 
yhtäkään. 
 
http://www.hs.fi/ulkomaat/Seitsem%C3%A4n+suomalaisvaikuttajaa+
osallistuu+salaper%C3%A4iseen+Bilderberg-
kokoukseen/a1401501044195 
 
"Vuoden 2014 viralliselta osallistujalistalta löytyvät Koneen 
hallituksen jäsen Matti Alahuhta, Elinkeinoelämän valtuuskunnan 
johtaja Matti Apunen, Caverionin, Otavan ja Pöyryn hallituksen 
puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth, Shellin hallituksen puheenjohtaja ja 
Nokian entinen johtaja Jorma Ollila, Nokian hallituksen puheenjohtaja 
Risto Siilasmaa, Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh ja pankkiiri 
Björn Wahlroos." 
 
Tämä perkeleitten kokous alkoi helatorstaina 29.5.2014 ja silloin oli 
todella synkkä päivä koko Suomessa ikäänkuin Jumalan 
näpäytyksenä ja osoituksena Suomen tämänhetkisestä hengellisestä 
pimeydestä. Tuomio on varmasti tulossa! 
 
Mielenkiintoista muuten panna merkille että Bilderberg-kokous 
järjestetään tänä vuonna samassa maassa kuin euroviisut eli 
Tanskassa. Euroviisujen voittajakappale oli tulevaa ennakoiden Rise 
Like A Phoenix, jonka esitti modernimaisen Jeesuksen näköinen 
gaytransu. 
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Tämä on se miksi on tärkeää seurata mahtavinta ryhmää maailmassa 
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By KIT DANIELS | INFOWARS.COM | MAY 30, 2014  

 

http://www.infowars.com/leaked-secret-agenda-from-bilderberg-2014-revealed/  

 

Bilderberg, vuosittainen maailman vaikutusvaltaisimpien poliitikkojen ja liikemiesporhojen 

kokoontuminen, on selkeästi muotoilemassa globaalia politiikkaa asettamalla sen suosikkipoliitikot 

maailmanjohtajiksi, määrittämällä sotilaskonfliktien aikataulut ja vaikuttamalla lähes jokaisen maapallon 

kansakunnan talouspolitiikkaan, mikä vaikuttaa miljardien elämään maailmanlaajuisesti. 
 

Daniel Estulin, kirjailija ja asiantuntija koskien Bilderberg-ryhmää, on saanut tietää sisäisistä lähteistään käsin 

useita teemoja Bilderberg-agendalle tämän vuoden konferenssia varten Kööpenhaminassa, Tanskassa, joka alkoi 

eilen. 

 

1) Ydinasediplomatia – kuinka Venäjä, Kiina ja jopa Iran voisivat työskennellä yhdessä heikentääkseen läntistä 

hegemoniaa. 

 

2) Äskettäinen kaasusopimus Venäjän ja Kiinan välillä – kuinka tämä ja muut pitkän aikavälin projektit näiden 

kahden maan välillä tulevat todennäköisesti vähentämään riippuvuutta USA:n dollarista varantovaluuttana. 

 

3) Nationalismin nousu Euroopan sisällä joka haastaa Euroopan Unionin valtarakenteen – Yhdistyneen 

kuningaskunnan itsenäisyyspuolueen, joka vastustaa Euroopan Unionia, viimeaikaiset voitot on erityinen 

huolenaihe Bilderberg-ryhmälle koska EU, ja sen eurovaluutta, formuloitiin ryhmän toisessa 

vuosittaistapaamisessa vuonna 1955. 

 

4) Euroopan Unionin yksityisyyden suojaa koskevat Internet-asetukset – mitä ne merkitsevät Yhdysvalloille. 

 

5) Kybersodankäynnin nousu – hallinto voisi käyttää petollisesti hyväkseen kyberhyökkäysten uhkaa 

vahvistaakseen sensuuria ja muita Internet-säännöksiä. 

 

6) Ukrainasta Syyriaan – Onko Obaman ulkopolitiikka tuhoon tuomittua? 

 

7) ”Ilmastonmuutos”-agenda – kohdennettujen valtioiden deindustrialisaatio (teollisen tuotannon alasajaminen) 

”ilmastonmuutos”-sopimusten ja -lakien seurauksena. 

 

Ja siellä on todennäköisesti enemmän, josta keskustellaan tämän vuoden kolmipäiväisessä konferenssissa. 

 

Mutta todella omaksuaksemme tämän esityslistan tärkeyden ja Bilderberg-ryhmän vaikutusvallan, on kriittistä 

muistella useita maailman merkittävimpiä tapahtumia viime vuosikymmeninä, jotka eivät olleet niin satunnaisia 
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kuin miltä ne näyttävät, vaan olivat pikemmin tarkoituksella suunniteltuja menneiden Bilderberg-konferenssien 

ilmeikkäästi sisustetuissa kokoushuoneissa. 

 

Kuten aiemmin mainittiin, vuoden 1955 Bilderberg-kokous Garmisch-Partenkirchen'issä, Länsi-Saksassa, 

keskittyi Euroopan Unionin ja yhden eurooppalaisen valuutan luomiseen, jotka molemmat tapahtuivat 1990-luvun 

alussa vuosikymmenten asteittaisen täytäntöönpanon jälkeen. 

 

Vuonna 1991 silloinen Arkansasin kuvernööri, joka oli melko tuntematon tuolloin, kutsuttiin Bilderberg-

kokoukseen Baden-Baden'iin, Saksaan. Runsas vuosi myöhemmin kuvernööri, William Jefferson Clintonista, tuli 

Yhdysvaltain presidentti. 

 

Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri, Tony Blair, samoin tuli valtaan Britannian oppositiojohtajana vuosi 

sen jälkeen kun oli osallistunut Bilderberg-kokoukseen vuonna 1993. 

 

Nyt näemme, että tämänhetkinen Atlantan demokraattipormestari, Kasim Reed, kutsuttiin tämän vuoden 

Bilderberg-konferenssiin Kööpenhaminassa. 

 

”Hänet nähdään yhtenä harvoista oikeutetuista demokraattikandidaateista korkeimpiin virkoihin Georgian 

osavaltiossa”, kertoi republikaanien strategina toimiva Roll Call vuonna 2012, lisäten että hän on pelottava 

vastustaja republikaanipuolueelle. 

 

Näyttäisi siltä, että Bilderberg on valmentamassa häntä juuri tätä varten. 

 

Sitäpaitsi nykypäivän kuninkaantekijänä, Bilderberg-ryhmällä on myös hirvittävä vaikutusvalta taloudessa ja 

geopoliittisissa tapahtumissa. 

 

2000-luvun alussa, edesmennyt tutkiva journalisti Jim Tucker ennusti oikein, että Operaatio Irakin Vapaus alkaisi 

maaliskuussa 2003, eikä loppuvuonna 2002, kuten niin monet puolustusanalyytikot esittivät tuohon aikaan. 

 

Mutta kuinka Tucker tiesi tämän? Koska hän ei vain arvannut; lähteet Bilderbergin sisällä kertoivat hänelle. 

 

Estulin myöskin ennusti oikein vuonna 2007 asuntomarkkinoiden kuplan puhkeamisen vuotta ennenkuin se 

tapahtui saatuaan tiedon omista lähteistään Bilderberg-ryhmän sisällä. 

 

Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 2009, Tucker ennusti, että Bilderberg käyttäisi hyväksi seurauksena 

olevaa talouden hidastumista heikentääkseen Amerikan kansallista suvereniteettia.  

 

Kommentti: Rahm Emanuel Says Never Let A Good Crisis Go To Waste, 

http://www.youtube.com/watch?v=VjMTNPXYu-Y 

 

Tämä on nyt toteutumassa useilla tavoilla, kuten Tyynenmeren kumppanuudella (Trans Pacific Partnership eli 

TPP), joka mahdollistaa monikansallisten mega-yritysten kiristää otettaan yksittäisistä valtioista kuten 

Yhdysvalloista. 

 

Ja monia suurten yritysten edustajia on läsnä tämän vuoden Bilderberg-tapaamisessa. 

 

”Sinulla on 50-60 keskeistä toimitusjohtajaa läsnä maailman mahtavimmista yrityksistä läntisessä maailmassa”, 

Estulin sanoi. 

 

Viime vuonna, Ed Balls, brittiläinen poliitikko ja Bilderbergin jäsen, vähätteli Bilderbergin vaikutusvaltaa 

suorassa BBC-lähetyksessä, mutta tänä vuonna hänet saatiin kamerakuvaan pidellen käsissään jättimäistä pinoa 

papereita ennen astumistaan konferenssiin. [Vrt. Jutta Urpilaisen vähettelevää asennetta Bilderberg-ryhmään, kun 

hän osallistui kokoukseen kahtena vuonna peräkkäin 2012-13. Joku rupattelukerho mukamas?! Suom. huom.] 

Se tosiasia, että Balls kantoi tarpeeksi papereita täyttämään suuren puhelinluettelon mitätöi hänen aikaisemman 

kieltämisensä koskien Bilderbergin tärkeyttä. 

 

Todellisuudessa Bilderberg-ryhmä ajaa voimakkaasti sen anti-vapaita markkinoita, valtionyritysten haltuunottoa 
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jonka tarkoituksena on tuhota itsenäiset kansakunnat yhtä hyvin kuin itsenäiset yksilöt jotta väestö saataisiin 

riippuvaiseksi järjestelmästä jota kontrolloi pieni eliitti joka on hyvin edustettuna konferenssissa. 

 

Lähettänyt Olli-R klo 18.55 
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