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Rezumat: Autorul consideră că după declanșarea, nu se știe exact cum, a 
pandemiei COVID-19, soldată până acum la nivel global până la sfârșitul lunii 
mai 2020 cu câteva milioane de persoane infectate și sute de mii de decedați, 
problematica securității globale și cea a salvării umanității trebuie să devină o 
prioritate pentru liderii politici din întreaga lume și pentru toți cetățenii interesați 
de viitorul lor și al urmașilor lor. 

Prezentarea, în articolul de față, a unor declarații cinice și iresponsabile 
făcute de unii lideri politici și de indivizi din sfera înaltă a finanțelor și din 
corporații are menirea de a conștientiza, din nou, pericolul mortal care planează 
asupra umanității. 

De asemenea, conținutul terifiant al cărții autorului Jacques Attali „O 
scurtă istorie a viitorului” din care am reușit să prezint doar scurte pasaje, 
demonstrează că pericolul este real și foarte apropiat în timp. 

Se pune întrebarea cine se poate opune și cu ce forțe!? 
Cuvinte cheie: turbulență geopolitică, COVID-19, Jacques Attali, Super-

imperiul, Hiperconflictul. 
 

Abstract: The author considers that after the outbreak of the COVID-19 
pandemic, which since May 2020 resulted globally in some millions of infected and 
some thousands of dead people, the issue of global security and humanity rescue 
must become a priority for political leaders around the world and for all citizens 
interested in their future and that of their descendants. 

By presenting in this article some cynical and irresponsible statements 
made by some political leaders and individuals responsible in the high sphere of 
finance and corporations leaders is intended to raise awareness, once again, of the 
deadly danger looming over humanity. 
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