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Rezumat: În acest articol autorii prezintă, pe scurt, unele aspecte mai
importante ale noii ordini mondiale – între concept și aplicare practică. Epidemia
de coronavirus este cea mai importantă evoluție a secolului XXI, care poate să
ducă la schimbarea totală a lumii, a ordinii mondiale. Henry Kissinger consideră
că această pandemie va măcina pentru mulți ani planeta.
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Abstract: In this article the authors briefly present some of the most
important aspects of the new world order – between concept and application. The
coronavirus epidemic is the most important evolution of the 21st century, which
can lead to the total change of the world, of the world order. Henry Kissinger
believes that this pandemic will grind the planet for many years.
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Deoarece există comunitatea internațională este necesar ca aceasta să
dispună de instituții care să gestioneze agenda comunității, adică să dispună
de un guvern mondial pentru că niciun guvern național nu are legitimitatea
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să decidă în soluționarea problemelor internaționale. În consecință, această
competență o au organizațiile internaționale care pot organiza cooperarea
dintre statele lumii. În anul 1990 Banca Mondială a lansat conceptul de
guvernanță ca o modalitate de guvernare în scopul realizării dezvoltării
economice și sociale susținute. „Noțiunea/conceptul de guvernanță trimite la
o redefinire a relațiilor între state și piață pe de o parte și între autoritatea
publică și societatea civilă, pe de altă parte”1.
Prin urmare guvernarea reprezintă prestația managerială a unui
guvern, este acțiunea de a guverna, bine sau mai puțin bine, în timp ce
conceptul de guvernanță introduce noțiunea definitorie de bună (guvernare)
gestionare a sectorului și funcției publice, transparența bugetelor și
licitațiilor publice, reducerea cheltuielilor militare, respectarea drepturilor
omului, protecția mediului înconjurător”2
Guvernarea unui stat presupune „exercitarea autorității politice,
economice și administrative la toate nivelurile”3. Aceasta cuprinde toate
procesele, relațiile, mecanismele și instituțiile prin care cetățenii și
comunitățile își promovează interesele, își asumă îndatoririle și la care face
apel pentru soluționarea diferendelor”4. Guvernanța mondială/planetară se
instaurează procesual, continuu și în etape prin norme și instituții planetare.
Acest proces s-a declanșat deja prin dezbateri planetare cu privire la toate
marile probleme (despre climat și până la dezarmare) „prin solidaritate
planetară, ajutoare publice, bilaterale și multilaterale, investiții și în general,
circulația mondială a unor mase colosale de capitaluri; politici planetare
devenite „sine qua non” în contextul problematicii și provocărilor cu care se
confruntă omenirea.”5
Omenirea se confruntă cu probleme de mare complexitate așa că a
apărut necesitatea restructurării organizațiilor mondiale ori a înființării
altora care pot să răspundă la dezvoltarea durabilă.
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Există două orientări: prima se referă la evoluția și modernizarea
actualului sistem internațional bazat pe O.N.U. care să devină un guvern
mondial și a doua care susține o guvernare mondială în afara O.N.U. care
este învechit și subiectiv. În anul 1999, la summit-ul G8 (Pittsburgh) a luat
ființă G20. G8 reprezintă 1/2 din PIB-ul mondial, iar G20 reprezintă 2/3 din
comerțul mondial și din populația globală și 85% din PIB-ul planetar. În
curând Carta Națiunilor Unite va fi înlocuită de o Constituție a planetei.
Guvernul planetar va avea în subordinea sa instituții specializate cum ar fi
de exemplu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Organizația
Mondială a Comerțului (OMC) și va dispune de unități militare pentru a
lupta împotriva MAFIEI, traficului de droguri, sclaviei etc.
În anul 1954, în Olanda, în localitatea Oosterbeek, a luat ființă
Clubul Bilderberg – o organizație secretă mondială. Printre obiectivele
acestei organizații a fost și acela de supunere a suveranității națiunilor din
Europa unui Guvern Mondial unic controlat de bilderbergi. Din acest club
făceau parte finanțiști, bancheri, industriași, politicieni, președinți, manageri
generali ai unor corporații multinaționale. miniștri de finanțe, prim-miniștri,
manageri ai Băncii Mondiale și ai Fondului Monetar Internațional, secretari
de stat etc. Clubul are controlul economic al comerțului mondial. Publicul
nu are drept de acces la ședințele acestei organizații secrete, care sunt
anuale. Membrii acestei organizații conduc bănci centrale și pot să
stabilească ratele de actualizare, rata dobânzilor etc.
Pe baza consensului membrilor Clubului se stabilește politica
generală pe plan mondial, care „devine politica uzuală pentru guvernarea
unor forțe internaționale, care, aparent, au convingeri diferite.”6
Ura dintre popoare a fost impusă din umbră de membrii unor
organizații cum ar fi de exemplu Clubul Bilderberg, Consiliul Relațiilor
Externe, Masa Rotundă, Comisia Trilaterală etc. Acestea sunt impulsionate
de ideologia banilor și de setea de putere. Toate întrunirile lor au loc cu ușile
închise deoarece „ei nu doresc ca noi să știm ce se discută”.7
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„Bilderbergerii caută epoca postnaționalismului: când nu vom avea
țări, ci mai degrabă regiuni ale planetei înconjurate de valori universale.
Altfel spus, o economie globală, un singur guvern mondial (mai degrabă
selectat, decât ales prin vot) și o religie universală. Pentru a se asigura de
atingerea acestor obiective, bilderbergii se concentrează asupra unei
abordări mai tehnocrate și a unei cunoașteri mai reduse din partea publicului
general”.8
Clubului Bilderberg îi este frică de rezistența organizată a lumii.
Membrii Clubului nu doresc ca cetățenii planetei „să-și dea seama ce
plănuiesc ei pentru viitorul lumii: mai exact, un Singur Guvern Mondial
(Compania Mondială), cu o singură piață globală, cu o singură
armată/poliție planetară și reglementată financiar de o unică „Bancă
Mondială”, care utilizează o unică monedă globală”9.
Modul în care bilderbergii intenționează să realizeze scopul Lumii
Unificate este:
1) O singură identitate internațională prin împuternicirea
organizațiilor internaționale să distrugă toate identitățile naționale prin
subversiune și stabilirea unui set unic de valori universale.
2) Controlul centralizat al oamenilor. Prin controlul mental, ei vor
să-i redirecționeze pe toți oamenii să le urmeze dorințele. „Planul lor
cutremurător este descris în cartea lui Zbigniew Brzezinski Între două
epoci: rolul Americii în era tehnotronică (Between Two Ages: America’s
Role in the Technotronic Era). Absolvent al Universității Harvard în 1953 și
fondator al Comisiei Trilaterale controlate de Rockefeller, Brzezinski are o
carte de vizită impresionantă. El a fost nu doar consilierul lui Jimmy Carter
în probleme de securitate națională, ci și membru al Consiliului Consultativ
pentru Afaceri Externe al lui Ronald Reagan și copreședinte în 1988 al
Forței Consultative în Probleme de Securitate Națională a lui George H.W.
Bush. În același timp, este asociatul lui Henry Kissinger și binecunoscut
pentru prezentările sale la mai multe întruniri Bilderberg. În cadrul Noii
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Ordini Mondiale, el preconizează dispariția clasei de mijloc, astfel încât vor
exista numai conducători și slujitori”10.
3) O societate cu creștere zero. Creșterea zero va fi necesară pentru
a distruge vestigiile prosperității generale. „Acolo unde există prosperitate,
există și progres. Prosperitatea și progresul fac imposibilă implementarea
represiunii, iar dacă sperați să divizați societatea în proprietari și sclavi, veți
avea nevoie cu certitudine de represiuni. Sfârșitul prosperității va însemna
sfârșitul producerii de energie electrică în centralele nucleare și al
industrializării (cu excepția domeniului calculatoarelor și a industriei
serviciilor). Industriile rămase în Canada și SUA vor fi exportate în țări
sărace ca Bolivia, Peru, Ecuador, Nicaragua, unde forța de muncă este
ieftină”11.
4) O stare de dezechilibru permanent. Crearea artificială de crize
îi va aduce „pe oameni sub amenințare continuă – fizică, mentală și
emoțională –, este posibil ca oamenii să fie menținuți într-o stare de
permanent dezechilibru. Prea obosite și stresate pentru a-și decide propriile
destine, popoarele vor fi confuze și demoralizate, ajungând ca „în urma
confruntării cu prea multe opțiuni, să rezulte apatia la scară extinsă”12.
5) Controlul centralizat al întregii educații. „Uniunea Europeană,
„Uniunea Americană” și viitoarea Uniune Asiatică sunt interesate de un
control sporit al educației în general pentru le îngădui globaliștilor Lumii
Unificate să distrugă adevăratul trecut mondial. Eforturile lor dau roade
„fantastice”. În prezent, tineretul ignoră aproape complet lecțiile istoriei, ale
libertăților individuale și ale înțelesului libertății. Din punct de vedere
globalist, acest aranjament simplifică programul”13.
6) Controlul centralizat al tuturor politicilor externe și interne.
Bilderbergii au exercitat controlul asupra președintelui american Bush și a
politicii sale. „Deși pare a-și păstra suveranitatea, Canada răspunde la
solicitările SUA. Binențeles, Europa este acum influențată de consensul
Comunității Europene”14.
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7) Împuternicirea ONU. Prin folosirea prerogativelor Organizației
Națiunilor Unite, „ei plănuiesc s-o modeleze într-un guvern planetar de jure
și apoi de facto și să aplice un impozit ONU direct asupra „cetățenilor
lumii”15.
8) Blocul comercial occidental. Prin extinderea NAFTA în emisfera
vestică și în America de Sud, se va forma finalmente o „Uniune
Americană”, similară Uniunii Europene16.
9) Expansiunea NATO. Pe măsură ce ONU intervine în tot mai
multe zone de conflict de pe toată planeta, așa cum a procedat în
Afghanistan, NATO va deveni armata mondială a Națiunilor Unite.
10) Un sistem juridic unic. Ei plănuiesc ca în viitor Curtea
Internațională de Justiție să devină unicul sistem juridic al planetei.
11) Un singur stat al bunăstării socialist. Bilderbergii plănuiesc să
creeze un stat al bunăstării de tip socialist, „în care sclavii ascultători vor fi
recompensați, iar nonconformiștii vor fi însemnați pentru exterminare”17.
Clubul Bilderberg are puterea și influența de a-și impune politica
asupra oricărei națiuni din lume. „Am văzut deja cât de departe ajung
tentaculele sale: îi controlează pe președintele SUA, prim-ministrul
Canadei, toate marile agenții de știri media din lumea liberă, pe cei mai
importanți politicieni, finanțatori și oameni din mass-media, ca și pe toți
bancherii importanți din toate țările mari ale lumii, Rezerva Federală SUA,
și în felul acesta masa monetară, Fondul Monetar Internațional, Banca
Mondială și ajunge până la ONU. Cu asemenea conexiuni, bilderbergii sunt
capabili să distrugă pe oricine, mic sau mare, care se împotrivește planurilor
lor de creare a unei Unice Ordini Mondiale18.
De mai mult timp, planeta noastră este zguduită de schimbări
majore, cu unele urmări tragice de mai multe ori cu punerea în scenă a unor
pandemii cum a fost în China și uciderea a mii de vârstnici, exagerarea
numărului de decese, poziționarea vaccinării de la început ca fiind singura
soluție pe Terra. Lumea se confruntă astăzi cu concentrarea totală a atenției
asupra virusului Corona, semănarea discordiei, o panică puternică, cu
15
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consecințe deosebite asupra populației globului, inclusiv cu impunerea unor
măsuri coercitive neconstituționale, paralizarea comerțului, dar nu numai;
pedepsirea nesupunerilor și multe alte măsuri nedrepte.
Chiar și numai cele câteva fapte petrecute au dus la falimentarea,
descalificarea tuturor tratatelor eficiente.
Menținerea speranței unui vaccin care să salveze vieți a dus la
nerăbdare, dezbinare, exasperare, ură. Avem de a face cu o conspirație
despre noua ordine mondială, o elită ocultă care de mai mulți ani are acest
scop de constituire a unui guvern mondial.
Majoritatea șefilor de stat folosesc termenul de noua ordine
mondială.
După cele două războaie mondiale forțele de stânga au aplaudat
organismele nou-înființate și mai ales noua ordine mondială care se
construiește de ani de zile, odată cu formarea Statelor Unite ale Americii.
Desigur că Francmasoneria reprezintă principala forță pentru acest
scop atât de important în lume. Inclusiv pe bancnota americană apare pe
sigiliul SUA și a altor state, precum e bancnota ucraineană, cu inscripții
masonice.
Noua Ordine Mondială presupune formarea unor instituții globale.
Noua Ordine presupune, de asemenea, programe de supraveghere a
populației prin urmărirea codurilor numerice personale și chiar dezbinări în
baza opiniilor diferite, având printre scopurile finale, reducerea populației.
Actuala pandemie mondială mai mult sau mai puțin legitimă poate fi
asemănată conform efectelor asemenea unui război mondial, cu diferența că
autoritățile statelor depuneau în trecut un efort mai mare de protejare a
populației decât este depus în zilele astea.
S-a ajuns și la folosirea reprezentanților Bisericii alături de masoni în
promovarea subtilă sau nu a conceptelor așa-zisei noi ordini mondiale.
Ordinea mondială este apreciată de Henry Kissinger mai ales din
punct de vedere al armoniei internaționale care macină din nefericire
planeta noastră, Terra, mai ales Ordinea Mondială.
Angela Merkel și alți lideri din Europa, politicieni au pledat pentru o
cooperare internațională corectă, o ordine mondială justă.
Din nefericire, pandemia de Coronavirus nu oferă oportunitatea de
recâștigare a încrederii prin cooperare, solidaritate și multă stimă.
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Interesant este faptul că prin întrunirea șefilor de stat din Europa se
poate ajunge la înțelegere și la o bună cooperare.
Mulți percep această criză a Coronavirusului ca un test pentru
solidaritatea globală. Pandemia ar fi trebuit să unească toți conducătorii
statelor lumii, într-un colectiv care să ocrotească populația Lumii.
Vestul a furnizat de două decenii bilioane de dolari în Afganistan și
alte state.
Au fost făcute sacrificii mari umane cu resurse enorme cheltuite
pentru dezvoltarea acestor țări, dar în zadar.
Islamiștii avertizează că în această zonă (Afghanistan) din nefericire
s-a înregistrat un eșec de către americani și europeni, cu urmări grave pentru
viitor, avându-se în vedere ocuparea spațiului, retragerea acestora și mai ales
tehnica militară lăsată pe câmpul de luptă după retragerea armatei SUA. Se
apreciază că SUA și NATO ar trebui să învețe din propriile greșeli.
Marile Puteri sunt deja cunoscute și Europa se dezvoltă în această
privință, devenind o mare putere. Toate acestea sunt premergătoare și
anunță conturarea unei noi ordini globale.
China se dezvoltă și a început să concureze SUA, inclusiv cu
datoriile foarte mari ale SUA față de China.
Epidemia de Coronavirus este cea mai importantă evoluție a
secolului XXI, ce poate conduce la schimbarea orânduirii mondiale.
Desigur, nu virusul a dus la schimbarea lumii, însă a influențat prin măsurile
luate împotriva lui.
Ordinea Mondială s-a bazat pe superioritatea Americii, dar astăzi
lumea nu este unipolară. Totuși, se consideră că principalul pion al lumii și
al ordinii mondiale va rămâne același. Informațiile despre economie arată că
distribuția va rămâne aceeași. Totuși multe voci estimează că în curând vor
fi schimbări cu impact și consecințe globale.
Epidemia a apărut în China și a zguduit Planeta. Coronavirusul se va
răspândi în Orientul Mijlociu și în restul lumii.
Multe state din Africa, Europa, Orientul Mijlociu etc. vor cădea
pradă Coronavirusului.
Din cauza pandemiei, China, Italia, Franța, Germania, Spania etc. au
pierdut miliarde de dolari.
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De precizat că SUA au alocat un buget de 500 de miliarde de euro
pentru combaterea acestei boli. Epidemia de Coronavirus afectează grav
economiile lumii și securitatea globală. Astfel, epidemia va lăsa urme
adânci în toată lumea, inclusiv asupra noii ordini mondiale.
În anul 2009, chiar Papa Benedict al XVI-lea a cerut crearea unei
Noi Ordini Mondiale pentru binele comun, iar în 2012, Vaticanul a anunțat
că dorește o Nouă Ordine Mondială care să fie implementată gradual.
Chiar mai mult, experții Vaticanului au afirmat că este necesar
înființarea unei Bănci Centrale Planetare.
Se pare că vaccinul Covid reprezintă o amenințare mai mare pentru
sănătatea și pregătirea militară a soldaților decât virusul însuși.
Un medic din armata SUA a depus mărturie despre reacțiile adverse
ale vaccinurilor în fața unei comisii de experți.
„Credem că vaccinul împotriva Covid reprezintă o amenințare mai
mare pentru sănătatea, pregătirea militarilor americani.” S-a încercat
vaccinarea „la ordin”, dar nu s-a realizat; peste 200.000 de militari
americani au refuzat vaccinul.
Vaccinurile reprezintă produse comerciale cu un profit foarte mare.
Henry Kissinger analizează marea provocare a secolului XXI, în
special „Ordinea Mondială și Perspectivele ei.”
Planul Noii Ordini Mondiale ar fi: 1) Pandemie; 2) Variante; 3)
Pașaport de vaccinare; 4) Penurie mondială; 5) Atacuri cibernetice false; 6)
Legea Marțială; 7) Dispariția banilor fizici; 8) Venitul universal; 9) Credit
social; 10) Transumanism; 11) Supunere completă.
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