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Rezumat: În acest material am încercat să readuc în atenția celor
interesați, militari și civili, unele aspecte puternic controversate ale conceptului de
globalizare prin impunerea unei așa-zise „Marea Resetare”.
Consider, cu suficiente argumente, că marii câștigători sunt aceiași ca
întotdeauna: marii finanțiști, bancheri, marile corporații internaționale și unele
mari puteri. Toți ceilalți – state și cetățeni sunt în tabăra veșnic pierzătoare.
România, prin ce și-a făcut ea singură, cu mâna așa-zisei clase politice, se află ca
nivel de pregătire pentru marile provocări viitoare, pe ultimul loc dintre statele
Europei.
Cuvinte cheie: Marea Resetare, globalizare, Uniunea Europeană,
DAVOS-2021.
Abstract: In this material I tried to bring to the attention of those
interested, military and civilian, some highly controversial aspects of the concept
of globalization by imposing a so-called "Great Reset".
I consider, with sufficient arguments, that the big winners are the same as
always: the big finantists, the bankers, the big international corporations and some
big powers. Everyone else – states and citizens are in the eternal losing camp.
Romania, through what it has done on its own, with the help of the so-called
political class, is at the level of preparation for the great future challenges, on the
last place among the European states.
Keywords: The Great Reset, globalization, European Union, DAVOS2021.

1. Introducere
Societatea mondială contemporană este caracterizată în ultimii
douăzeci de ani, de accelerarea puternică a proceselor de globalizare și de
integrare regională, concomitent cu persistența unor acțiuni opuse având ca
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finalitate propusă fragmentarea statală, izolarea pe criterii etnice, religioase
și de altă natură.
Apreciez că este necesar pentru cei interesați de subiect, dar și pentru
publicul larg, să analizăm, pe scurt, geneza fundamentării principalelor
tendințe și idei care privesc accelerarea și consolidarea fundamentelor
globalizării în lumea de astăzi și în viitorul apropiat.
Observăm că între globalizare și dezvoltarea, în decursul istoriei
recente, a mijloacelor de comunicare între comunități, state, autorități,
cetățeni, de la scară locală la începuturi, la scară globală a Internetului și a
altor rețele sociale de astăzi, există o strânsă legătură biunivocă.
Numeroși autori de prestigiu străini și români au scris și continuă să
scrie studii, cărți, articole și comunicări despre geneza, inițiatorii,
beneficiarii principali și perdanții de serviciu ai fenomenelor complexe și
contradictorii ale globalizării. Nu lipsesc nici teoriile conspiraționiste mai
vechi (Societatea Secretă Illuminati, 1776 și acțiunile acesteia, îndeosebi
în perioada 1830-1871, finalizate printr-un controversat „Plan pentru
accelerarea instaurării Noii Ordini Mondiale”) și mai noi, implicând
forțe ale neoimperialismului și ale unor instituții supranaționale (O.N.U,
F.M.I., Banca Mondială, Uniunea Europeană etc.).
Aș menționa, pentru cei care resping in corpore teoriile
conspiraționiste, fără o documentare amănunțită, din surse diverse, că în
ultimii 5000 de ani nu a existat nici măcar o zi fără diverse conspirații, mai
mici sau mai mari, acțiuni care au bulversat viața multor milioane de
pământeni, ducând adesea la războaie și catastrofe.
Aceste uriașe presiuni globaliste precum și dezvoltările rapide în
tehnologie și, în special, în domeniul informațional, determină, în opinia
analiștilor, în mod cert și cu o dinamică din ce în ce mai accentuată,
schimbări majore pe toate planurile activităților umane (politice, economice,
financiare, administrative, militare, culturale etc.) transformând lumea într-o
entitate comunicațională și acțională globală, cu numeroase interconexiuni
de afaceri, financiar-bancare, general – umane militare, culturale etc.,
procese care generează atât stabilitate relativă, cât și lungi și dureroase
perioade de instabilitate, crize de tot felul și fenomene profund negative așa
cum este de pildă terorismul internațional și, mai nou, lansarea unor
pandemii de tipul COVID-19.
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Trebuie să remarc că de Pandemia COVID-19 se bucură mulți
dintre promotorii cei mai activi ai globalizării, cei care, sunt și promotorii
reducerii drastice a populației lumii. Nu inventăm nimic, prezentăm
acțiunile și declarațiile unora dintre aceștia, făcute publice în ultimii ani1.
În acest context propun cititorilor să revadă articolul publicat în
Revista de Științe Militare nr. 1/2008, cu titlul „Globalizare și Ideologie opinii preliminare, autor profesor universitar doctor Mircea Udrescu.”
Sunt aduse în atenție opinii pro și contra fenomenului globalizării, precum și
unele riscuri și amenințări la adresa statelor mai mici și cu o dezvoltare
economică mai modestă. De atunci (2008) presiunile globaliste au luat
avânt, iar forțele care încă se mai opun sunt tot mai slabe și divizate.
2. Ce este „MAREA RESETARE”?
„Expresia "Marea Resetare" a intrat de ceva vreme în limbajul
comun și toată lumea pare să știe ce înseamnă, deși nu toți cad de acord
asupra semnificației ei. Unii consideră că – spre bine sau spre rău – ea e un
tăvălug natural inevitabil care va schimba din temelii organizarea socială a
lumii. Alții, dimpotrivă, sunt de părere că e ceva cu totul "nenatural".
Aceștia din urmă se împart, la rândul lor, în două categorii: cei care văd o
hiperconspirație a elitelor financiare, politice și IT menită să instaureze o
dictatură globală post-umanistă și adversarii lor, care își doresc o
superplanificare mondială a societății, singura metodă, în viziunea lor, de a
salva lumea de flagelurile care o bântuie, de la schimbările climatice până
la inegalitatea dintre bogați și săraci, rasism sau tehnologizarea muncii.
Eu cred așa: Marea Resetare reprezintă intensificarea, accelerarea
și concentrarea unor tendințe active în societate de mai mult timp, respectiv
cel puțin de la marea criză din 2007-2009, care acum, odată cu pandemia
COVID-19, și-au găsit pretextul perfect pentru a fi prezentate deschis drept
un proiect intenționat coerent.”2

1
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2 Ionuț Bălan, „Marea Resetare vrea să transforme economia într-o ficțiune monetară”,
disponibil la https://www.profit.ro/opinii/marea-resetare-vrea-sa-transforme-economia-intro-fictiune-monetara-19861053, accesat la 12.04.2021.
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În interviul „Despre Globaliști”3 , profesorul universitar Corvin
Lupu își expune direct, cu curaj, opiniile sale. Iată doar câteva
fragmente:
- Așa-zișii „Illuminati” sunt cei care controlează sistemul bancar
american și internațional, Federal Reserve, Fondul Monetar
Internațional și Banca Mondială. Desigur, ei controlează și cea
mai mare parte a presei din sfera de influență a SUA. În cel mai
înalt cerc al puterii globaliste cei mai importanți dintre ei sunt
familiile Rothschild și Rockefeller. Dar mai sunt personaje
foarte importante, cum ar fi George Soros și Bill Gates, care în
aceste zile sunt cei mai activi globaliști, dar ei sunt actori
executivi ai așa-zișilor „Illuminati”, interfața acestora, nu sunt
decidenții principali, jucând rolul pe care îl deținea și Comisia
Trilaterală. Această „Comisie” este factorul executiv al
Organizației Bilderberg. Council on Foreign Relations,
organizație care făcea președinților SUA recomandări cu putere
de ordin, este o anexă a „Illuminati”, din anticamera lor.
- Cu minciuna în frunte s-au prostit și jefuit popoarele și s-au
acreditat tezele false ale faptului că patriotismul și naționalismul
ar fi fenomene nefaste, ar fi „rele” ale omenirii. Împotriva
patriotismului și naționalismului s-a creat poliția corectitudinii
politice, una din marele mizerii ale lumii contemporane, făcută în
numele democrației, dar care nu are nimic în comun cu
democrația, ci doar cu cenzura mascată, cea care ucide libertatea
cuvântului și a opțiunilor politice. Printr-un sistem perfid și foarte
rafinat, în numele drepturilor personale, s-au luat popoarelor
drepturile colective, care sunt esența etnicității.
În continuare, autorul menționat mai sus exprimă și alte opinii
interesante (cred că cei interesați ar putea căuta documentul pentru un studiu
aplicat).
Din cele prezentate până acum rezultă că ceea ce propune „Marea
Resetare” este să trăim într-o economie bazată pe o ficțiune monetară
3

DESPRE GLOBALISTI - interviu cu profesorul universitar Corvin Lupu, disponibil la
https://www.amosnews.ro/arhiva-2012-2020/despre-globalisti-interviu-cu-profesoruluniversitar-corvin-lupu-2020-09-01, accesta la 14.04.2021.
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perpetuă. Mai mult, se vrea permanentizarea anulării a ceea ce ne place să
numim „separație și controlul reciproc al puterilor financiare în economie”,
cea fiscală și cea monetară, premisă a unei economii de piață și chiar a unei
societăți libere bazate pe domnia legii. Dar se pare că, în urma Marii
Resetări, nu va mai exista piață, adică cerere și ofertă, ci doar nevoi de
satisfăcut prin DECRET. Se înțelege cine sunt cei care elaborează decretele
și după care criterii!?
Iată, în context, un citat interesant:
• „ În cabaretul globalizării statul face striptease, iar la sfârșitul
reprezentației rămâne în chiloți: forțe de represiune. Cu baza
materială distrusă, cu suveranitatea și independența anulate, cu
clasa politică anihilată, statul-națiune devine un simplu serviciu
de securitate pentru megacompanii... Noii stăpâni ai lumii nu
trebuie să guverneze direct. Ei însărcinează guvernele naționale
să le administreze afacerile.”4
3. DAVOS-2021, FORUMUL ECONOMIC MONDIAL (FEM)
Utilizând motorul de căutare „Google” cu expresiile „marea
resetare” și „DAVOS-2021, Forumul Economic Mondial” găsim zeci de
materiale prin care sunt exprimate poziții pro și contra globalizării violente,
prin așa-zisa „Marea Resetare”. Cred că este oportun să prezint integral un
comunicat al FEM, la DAVOS-2021:
DAVOS - 2021, FORUMUL ECONOMIC MONDIAL (FEM)
• Într-o conferinţă on-line dedicată organizării Forumului Economic
Mondial (FEM) din ianuarie 2021, aflaţi sub presiunea pandemiei
COVID19, participanţii au convenit ca tema centrală care va marca cel de al
51-lea meeting al FEM de la Davos să fie „Marea Resetare” („The Great
Reset”). Organizată într-o configuraţie unică, cu participare fizică dar şi online, la reuniunea din frumosul oraş alpin elveţian urmează să participe
lideri ai guvernelor, reprezentanţi de vârf ai lumii afacerilor, ai societăţii
civile, ai unor alte organizaţii interesate de evoluţia economiei mondiale, de
pe întregul glob şi nu numai.
4

Laurent Zucchini, Ségrégation ordinaire à Washington, Le Monde, 25 septembrie 1997, p.
14.
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• La câteva săptămâni după ce Forumul Economic Mondial (FEM)
și-a lansat inițiativa proprie – „Marea resetare”, a urmat lansarea unei noi
cărți intitulată „Covid-19: Marea resetare”, scrisă de Klaus Schwab,
președintele executiv al Forumului Economic Mondial (FEM) – și de
Thierry Malleret, directorul senior al Rețelei Globale de Risc al
Forumului.
• Privind înspre înaltele personalităţile politice care s-au pronunţat în
favoarea Marii Resetări, pare că „Resetarea” se vrea a fi ceva mai mult decât
o simplă restructurare economică dictată de o situaţie de moment.
Descoperim printre cei 1430 de înscrişi la cuvânt nu numai economişti, dar
şi formatori de opinie ori lideri ai unor organizaţii în mai mică legătură cu
economia concretă. Prin urmare nu ne este dificil să înţelegem că miza
Marii Resetări depăşeşte cu mult ceea ce ni se arată acum.
Fiecare țară, de la Statele Unite la China, trebuie să participe, și
fiecare industrie, de la petrol și gaze la tehnologiile digitale, trebuie să fie
transformată”, afirmă Klaus Schwab, fondatorul și președintele FEM, întrun articol publicat pe site-ul Forumului.
• „Pe scurt, avem nevoie de o Mare Resetare a capitalismului”,
conchide Schwab. Dar schimbările nu se vor rezuma doar la industrie.
„Toate aspectele societăților și economiilor noastre” trebuie „restructurate”,
„de la educație la contractele sociale și condițiile de muncă”.
• Alături de Schwab, la reuniunea virtuală a FEM din iunie au
participat Prințul Charles, unul dintre primii partizani ai Marii Resetări,
Gina Gopinath, economist șef al FMI, Antonio Guterres, secretarul general
al ONU și președinții unor corporații importante, precum Microsoft sau BP.
De asemenea, au participat activiști de la grupuri precum Greenpeace
International și profesori universitari, toți partizani ai Marii Resetări.
• „Avem o strălucită oportunitate să extragem ceva bun din această
criză – undele sale de șoc fără precedent i-ar putea face pe oameni mai
receptivi față de marile viziuni ale schimbării”, a spus Prințul Charles în
alocuțiunea sa. „Este o oportunitate pe care nu am mai avut-o niciodată și
probabil că nu vom mai avea vreodată”, a subliniat moștenitorul tronului
britanic.
• Declarația sa seamănă uimitor cu cea pe care George Soros o făcea
cu o lună înainte, tot despre formidabila oportunitate pe care COVID o
reprezintă pentru globalism:
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„Suntem într-un moment revoluționar, în care putem realiza
ceea ce părea de neconceput.”
• Ultima carte a lui Klaus Schwab „COVID-19: Marea
Resetare”, nu lasă nici o îndoială că pandemia de coronavirus este
„oportunitatea de aur” pentru a accelera ritmul schimbărilor către un
„nou normal”.
• Dar cu adevărat cutremurător este că, descriind cum se va instaura
Noua Ordine (pe care o numește A Patra Revoluție Industrială), el privește
COVID-19 drept un moment crucial pentru istoria planetară, comparabil cu
Nașterea lui Iisus Hristos:
• „Vor urma schimbări radicale cu asemenea consecințe încât unii
experți vorbesc despre o eră «înainte de coronavirus» (IC) și de o eră «după
coronavirus» (DC). Vom continua să fim surprinși deopotrivă de rapiditatea
și de natura neașteptată a acestor schimbări – pe măsură ce se vor combina
unele cu altele, ele vor genera consecințe de gradul doi, trei, patru etc.,
provocând efecte în cascadă și nemaivăzute.”
• Cum va arăta efectiv lumea de mâine după acest tsunami globalist,
cum va fi viața omenirii în epoca post-COVID? Ne spune tot un articol de
pe site-ul Forumului Economic Mondial. Data la care a fost postat
articolul este 11 noiembrie 2016, la un an după ce ONU a adoptat
„Build Back Better”. Dovada că „revoluționarii” aveau de multă vreme
planurile pritocite și așteptau doar pretextul.
Să citim câteva rânduri din articol:
• „Bine ați venit în anul 2030. Bine ați venit în orașul meu – sau
ar trebui să spun «orașul nostru». Nu am nici un fel de proprietate. Nu
am o mașină. Nu am o casă. Nu am în proprietate nici un fel de aparate
și nici o haină. Deși vi s-ar putea părea straniu, este perfect logic pentru
noi în acest oraș. Tot ceea ce voi considerați ca un produs a devenit
acum un serviciu. Avem acces la transport, la adăpost, la hrană și la tot
ce avem nevoie în viața noastră cotidiană. Una câte una, toate aceste
lucruri au devenit gratuite, deci nu mai are nici un sens pentru noi să
avem proprietăți.”
• Renunțarea la orice proprietate în schimbul anulării datoriilor.
Statele vor dispărea prin „iertarea” datoriilor. Propaganda politică,
presiunea mediatică vor juca un rol important în acceptarea „noului
normal”. Astăzi, mai bine de un sfert dintre americani sunt de acord cu
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renunțarea la capitalism și înlocuirea sa cu un sistem mai socialist. În
rândul tinerilor, procentul depășește jumătate. Până deunăzi, toți cei
care susțineam că pandemia este pretextul pentru instaurarea Noii
Ordini Mondiale eram puși la zid ca adepți ai „teoriei conspirației”.
Acum, însă, „Conspirația” a ieșit din subteran la lumina zilei și este pe
cale să se transforme în program politic mondial, la forumul din 2021
de la Davos.
Înlăturarea lui Donald Trump, ultimul obstacol serios în calea
Marii Resetări, și înlocuirea sa cu un adept al noii ordini reprezintă
sfârșitul începutului.
4. ROMÂNIA ȘI MAREA RESETARE
După studierea atentă a unor materiale publicate de mai mulți autori
civili și militari în diverse reviste și pe mai multe site-uri, se pot forma unele
idei și concluzii, privind pregătirea precară, sau mai exact lipsa totală de
pregătire a României pentru a face față diverselor provocări de ordin politic,
economic, financiar, cultural, militar etc. Responsabilitatea revine, în
totalitate, clasei politice și formațiunilor politice care s-au perindat la putere
în ultimii 30 de ani.
Rezultatul este cel care se vede: România este pe ultimul loc în
Uniunea Europeană la dezvoltare, fapt demonstrat cu argumente solide.
De ce s-a întâmplat asta? Peste tot unde a existat sărăcie, corupție,
lipsă de interes și o legislație voit slabă, îndeosebi în România, grupări și
forțe rapace au profitat. Să luăm doar un exemplu: România a fost vândută
la hectar, oficial 40% din terenurile agricole sunt în posesia străinilor.
Iată ce susține generalul (r.) prof.univ.dr. Anghel Andreescu în
articolul său publicat în nr.4/2018 al Revistei de Științe Militare:
„- după o perioadă de mai mult de un sfert de veac putem constata
cu amărăciune că suntem mai săraci, mai puțini, mai îmbătrâniți, cu o
economie în recesiune, de fapt ce a mai rămas din fosta economie, fără
investiții deosebite sau deloc în infrastructură, sănătate, educație,
cercetare, apărare. ordine publică etc.;
- România a plătit cel mai mare preţ al tranziţiei comparativ cu
celelalte state din UE;
- În anul 1980, economia României era apreciată de FMI şi BM ca
fiind situată pe locul 23 în lume, iar ca urmare a politicii înţelepte a
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guvernanţilor din ultimii 20-25 de ani, în anul 2012 România a „avansat
”pe locul 47, în prezent suntem pe locul 46;
- De remarcat că majoritatea resurselor României le-am dăruit
europenilor cu mult sub preţul pieţii, pentru aproape nimic:
 petrolul şi jumătate din resursele de gaze sunt în proprietatea
austriecilor;
 distribuţia de energie, la germani şi la francezi;
 gazele la italieni, germani şi cehi;
 carburanţii la austrieci, ruşi, unguri;
 băncile la austrieci, greci şi francezi;
 industriile câte mai există la germani, britanici, ruşi etc.
 telefonia, la francezi, britanici şi germani;
 pădurile la austrieci, unguri şi germani;
 pământurile agricole la italieni, unguri, (60 – 70% în
Transilvania), danezi etc.”5
În continuare autorul prezintă o listă terifiantă de distrugeri și cedări
ale patrimoniului economic și natural, cauza principală fiind incompetența
crasă și corupția guvernanților de toate culorile.
În final, generalul (r.) Anghel Andreescu supune atenției cititorilor,
dar și „guvernanților” o listă de posibile măsuri ce trebuiesc luate în regim
de urgență pentru redresarea situației.
O problemă pentru România din zilele noastre este și raportarea
actualei coaliții ciudate de guvernare (Guvernul trei în unul) la procesele în
derulare ale globalizării prin așa-zisa „Marea Resetare”. Partea autointitulată
„progresistă” din Guvern, înghite pe nemestecate sloganurile și ordinele
unor organizații globaliste, încercând să schimbe natura și modul de viață al
românilor, totul pentru propria bunăstare a liderilor de foarte slabă calitate
umană și politică. Nu cred că în această fază trebuie să dau nume, acestea
sunt deja cunoscute de cei mai mulți români.
5

Anghel Andreescu, „România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la dezvoltare”,
Revista de Științe Militare nr.4/2018, București, 2018.
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Ca o concluzie, România intră în iureșul globalizării ca parte
pierzătoare, în toate domeniile importante pentru un stat normal.
Nu există semnale credibile că actuala clasă politică va face față
provocărilor viitorului apropiat.
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