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ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΛΗΜΕΡΙ
Αξιολόγηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΙ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ .....
Αυτό είναι το LOGO της ΛΕΣΧΗΣ Bilderberg.
(Κάντε κλικ για μεγέθυνση)
Οι "συμβολισμοί" του LOGO δεν είναι τυχαίοι. !!!!! Μιά έρευνα πάνω στους
συμβολισμούς του LOGO μας οδήγησε στην απαρχή της οργάνωσης και στον πρόγονο της, με κοινούς πάντα σκοπούς , .....την καθιέρωση μιας
Αυτοκρατορίας η οποία θα επιβάλει παγκόσμια την ΝΕΑ ΤΑΞΗ!!
===============================================================
Το LOGO της BIELDEBERG χωρίζεται στα εξής σημεία:
1. Στο αριστερό μέρος (1) παρατηρούμε την "αδερφοποιημένη" συνύπαρξη του ΙΣΡΑΗΛ με τις ΗΠΑ. Εδώ όμως παρατηρούμε
και κάτι ακόμα το οποίο δεν αποτελεί σημειολογική μόνον αναφορά αλλά και το μέσον "ουσίας" για την πραγμάτωση και επιβολή
των σκοπών της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ .
Η αστερόεσσα "περικλείεται" από μια ΚΙΤΡΙΝΗ διαγράμμιση!! Οι μοναδικοί που φέρουν στις
στολές τους την αμερικάνικη σημαία με αυτήν την κίτρινη διαγράμμιση εκτός των άλλων
διακριτικών είναι οι στρατιώτες της 101 St Airborne ,που σημειωτέων συμμετείχαν στον
πόλεμο του ΙΡΑΚ.

2. Στο δεξί μέρος (2) βλέπεται το "αποτέλεσμα" της "αντανάκλασης" της
σχέσης των "δύο"..... ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ στον "ΚΑΘΡΕΦΤΗ" της αλήθειας!!! Ο "καθρεφτισμός"
αντικαθιστά την σημαία του ΙΣΡΑΗΛ με την σημαία του ΟΗΕ,ο οποίος αποτελεί το "ειρηνικό" μέσον για
την επιβολή και την πραγμάτωση των σκοπών και την εγκαθίδρυση των νέων δεδομένων της ΝΕΑΣ
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ΤΑΞΗΣ
3. Και τέλος .... στην κορυφή- μέση του logo εμφανίζεται
ο ΑΕΤΟΣ ο οποίος περικλείεται από 12 αστέρια. Ο
"αετός" ως σύμβολο είναι συνυφασμένος με τις
αυτοκρατορίες.
Ακριβώς δίπλα μπορείτε να δείτε τα σύμβολα - αετούς
που "φιλοτέχνησαν" και έθεσαν ως
αντιπροσωπευτικά διακριτικά τους οι επίδοξες αλλά
και οι πραγματικές αυτοκρατορίες στην παγκόσμια
ιστορία!!

Και εδώ ακριβώς
"κρύβεται" το ΜΥΣΤΙΚΟ
της λέσχης.
Η λατινική γραφή της λέξης BIELDERBERG .... είναι ΓΟΤΘΙΚΩΝ χαρακτήρων.
Επίσης ο "αετός" ΕΊΝΑΙ .... το σύμβολο
HOLY ROMAN EMPIRE... ( ορα τoν πρώτο δεξιά της φώτο με τους αετούς) της Γερμανικής Αυτοκρατορίας.
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Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο
διότι η ομάδα και η "κίνηση"
για να διατηρήσει τη "σχέση" μεταξύ της Ευρώπης και της
Αμερικής και η οποία μετεξελίχθηκε ως Bielderberg έχει τις
ρίζες της στον "ΙΔΡΥΤΗ" Prins Bernhard από τις Κάτω Χώρες
που πάντρεψε τη βασίλισσα Juliana των Κάτω Χωρών το 1939
.
Ο Bernhard ήταν μέλος του NSDAP που ιδρύθηκε το 1920
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/γερμανικό εθνικό
σοσιαλιστικό κόμμα εργαζομένων) καθώς επίσης και των SS
(Schutzstaffel) που ιδρύεται το 1929 από το Heinrich Himmler όταν ο
Hitler ήταν στη εξουσία.

Τώρα όλοι ξέρουμε το ναζιστικό χαιρετισμό, αλλά οι
περισσότεροι από μας δεν ξέρουν, ότι αυτός ήταν ο ίδιος
χαιρετισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους αμερικανικούς
σοσιαλιστές. (http://members.ij.net/rex/pledge2.html)

Αυτό βέβαια είναι σταγόνα στον Ωκεανό και δεν αποτελεί μια "σύμπτωση" αν εξετάσουμε ποια ήταν τα πρόσωπα που χρηματοδοτούσαν τους
ΝΑΖΙ.
Αναφέρουμε επιλεκτικά ...τον Bush Prescott (Skull & Bones member)) o οποίος ήταν ανώτερος υπάλληλος του W.A. Harriman &Co (που
συγχωνεύονται με τους βρετανικούς αδελφούς Brown ) που παρείχαν αδρά κεφάλαια στον Hitler με τη βοήθεια του Averell Harriman (Skull &
Bones member)) και Fritz Thyssen (Γερμανιό βιομήχανο).

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ .
Η ΛΕΣΧΗ BIELDERBERG ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ....
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ....ΟΙ
ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΩΣ ΚΟΙΝΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

ΠΗΓΕΣ
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http://members.ij.net/rex/pledge2.html
http://www.rense.com/general40/bushfamilyfundedhitler.htm
http://www.georgewalkerbush.net/bushfamilyfundedhitler.htm
http://www.clamormagazine.org/issues/14/feature3.shtml
http://www.battle-fleet.com/pw/his/ss_organization_panzer_division.htm
http://skullandcrossbones.org/articles/skullandbones.htm
http://home.iae.nl/users/lightnet/world/awaken/skullandbones.htm
http://www.commondreams.org/headlines04/0122-10.htm
http://www.freedomdomain.com/freemason.html
http://www.iol.ie/~coolmine/typ/romans/romans6.html
http://www.crystalinks.com/romanempire.html
http://www.countercurrents.org/us-ali210704.htm
http://www.sparknotes.com/history/european/rome3/section1.html
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