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Cetăţenilor Pământului,

„Iubirea este numele”

„Unus pro omnibus, omnes pro uno”

Cuvânt înainte

1. Statul mondial este unul dintre cele mai controversate subiecte din lume. Ideea este veche şi a fost
abordată de foarte mulţi oameni. De cei mai influenţi
filozofi şi cercetători în ştiinţele sociale şi politice ai
lumii: de exemplu Dante Alighieri,1 Immanuel Kant,2
Hans J. Morgenthau,3 Alexander Wendt;4 de jurişti,

Dante Alighieri, The Banquet, (Il Convito - italiană, Banchetul în română ), (1304-1306), accesat 3 noiembrie 2015,
http://www.gutenberg.org/ebooks/12867, ediţie electronică;
De Monarchia (Despre monarhie), 1309-1913, accesat 3
noiembrie 2015, http://oll.libertyfund.org/titles/2196, ediţie
electronică.
2
Immanuel Kant, Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose (Ideea unei istorii universale din punct de vedere cosmopolit), (1784), accesat 3 noiembrie 2015,
https://www.marxists.org/reference/subject/ethics/kant/u
niversal-history.htm, ediţie electronică; Perpetual Peace, (1795),
accesat 3 noiembrie 2015,
http://oll.libertyfund.org/titles/357, ediţie electronică. Versiunea în limba română: Immanuel Kant, Spre pacea eternă,
ediţia a II-a, traducere Rodica Croitoru (Bucureşti: Editura
All, 2008).
3
Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni. Lupta pentru putere
şi lupta pentru pace, traducere Oana Andreea Bosoi, Alina Andreea Dragolea, Mihai Vladimir Zodian (Iaşi: Editura
1
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fizicieni, jurnalişti, novelişti şi oameni simpli.5
Primele informaţii pe care le-am citit despre statul
mondial, au fost în anul I de universitate în vacanţa
de Crăciun, 2008, din cartea lui Hans J. Morgenthau6
şi articolul lui Richard Little.7 În anul doi, semestrul

Polirom, 2006): 517-551.
4
Alexander Wendt, “Why a World State is Inevitable?,” European Journal of International Relations 9 (2003): 491-542, accesat 30 aprilie 2014, doi: 10.1177/135406610394001.
5
Despre istoria ideii ‘statul mondial’ vezi: Robert L.
Carneiro, “The Political Unification of the World: Whether,
When, and How - Some Speculations,” Cross-Cultural Research
38 (2004): 163-169, accesat 3 septembrie 2015, doi:
10.1177/1069397103260530; Campbell Craig, “The Resurgent Idea of World Government,” Ethics & International Affairs 22 (2008):133, accesat 10 februarie 2015, doi:
10.1111/j.1747-7093.2008.00139.x; Thomas G. Weiss,
“What Happened to the Idea of World Government,” International Studies Quarterly 53 (2009): 259-262, accesat 10 februarie 2015, doi: 10.1111/j.1468-2478.2009.00533.x, vezi
https://www.worldfederalistscanada.org/documents/09TWe
issreWrldGovt.pdf; Luis Cabrera, “World Government: Renewed Debate, Persistent Challenges,” European Journal of International Relations 16 (2010): 512-513, accesat 19 mai 2014,
doi: 10.1177/1354066109346888.
6
Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni, 517-551.
7
Richard Little, “Şcoala engleză vs realismul american: o întâlnire intelectuală sau o separare din cauza unei limbi comune?” în Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni, 621-628.
E tradus după versiunea din limba engleză: Richard Little,
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I, 2009, am citit articole online care spun că în spatele
ideii sunt lojele masonice: urmăresc din umbră construirea unui guvern mondial totalitar; toţi oamenii
vor avea un viitor negru. După câteva zile, în timp ce
mă gândeam la guvernul mondial totalitar, am făcut
legătura cu statul mondial despre care vorbea Hans
J. Morgenthau în cartea Politica între naţiuni. Am concluzionat ceea ce mai târziu aveam să găsesc spus şi
de alţii: ‘statul mondial’ şi ‘guvernul mondial’ sunt cuvinte diferite, dar au o semnificaţie asemănătoare: o
autoritate politică. Mai mult, sunt reuniuni de termeni
interschimbabili. Alegerea unuia şi respingerea
celuilalt este opţiunea personală a fiecărui teoretician.
În timpul cursurilor de masterat, statul mondial a
revenit, dar mai mult conspiraţile. Scârbit de
conspiraţii şi atras de această idee, chiar dacă are o
prezenţă negativă în mintea multor oameni, am
hotărât, în martie 2013, să încep ceea ce îmi place să
numesc un ‘exerciţiu mintal’ (îl continui şi astăzi) şi
să caut informaţii despre statul mondial. Rezultatele,
până în momentul publicării acestei lucrări, sunt
câteva idei pe care doresc să le împărtăşesc cu
populaţia Pământului.
“The English School vs. American Realism: a Meeting of
Minds or Divided by a Common Language?,” Review of International Studies 29 (2003): 443-460.
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2. Primele cercetări au fost despre scopurile pozitive
ale statului mondial. Voiam să văd dacă statul mondial poate avea şi ceva bun pentru umanitate. Primele
scopuri pozitive le-am scris, într-un document word
pe laptop, în mai 2013. Mi-am propus ca până în septembrie să trimit lucrarea cu titlu Scopurile statului mondial unei reviste de Relaţii Internaţionale sau Ştiinţe
Politice. Nu s-a întâmplat. Un sentiment de frică mia invadat mintea. Statul mondial e o idee sensibilă,
are o prezenţă negativă în mentalul colectiv al
agenţiei umane şi nu am vrut să fiu o ţintă pentru
negativişti, antiglobalişti, naţionalişti, fundamentalişti
etc. Mi-am spus că aştept un an, poate o să apară
altcineva cu aceeaşi idee, nu va mai fi nevoie de
intervenţia mea. În primăvara anului 2014 am revenit
la notiţe, dar încă nu am depăşit frica de reacţiile
urâte. În ianuarie 2015 am hotărât să mai citesc patru
articole despre statul mondial. Undeva în august
2015, am citit o ştire despre Charles Darwin. I-am
căutat numele pe Google şi am accesat pagina lui pe
Wikipedia. La un moment dat am citit că Charles
Lyell, avocat şi geolog britanic, a observat că Alfred
Russel Wallace, un naturalist britanic, în lucrarea lui
On The Law Which Has Regulated The Introduction Of
New Species, are gânduri similare cu ale lui Darwin.
Curând după ce a citit, Lyell i-a cerut lui Darwin să
îşi publice lucrarea pentru a stabili prioritate. M-au
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luat fiori reci. A început să îmi fie frică că altcineva o
să publice aceeaşi idee, dar înaintea mea?! Mi-am
spus: „eu am avut primul idea cu scopurile pozitive,
eu o public! Aştept să o scrie altcineva? Nu!” În septembrie am căutat pe Google lucrări cu titlu identic,
dar, spre bucuria mea, nu am găsit. De asemenea, am
consultat mai multe lucrări despre statul mondial.
Spre sfârşitul lunii octombrie am început să o scriu.

3. Am scris lucrarea cum am putut. Nu a fost
recenzată şi nici consultată de către un editor texte
sau un alt specialist în statul mondial. Toate greşelile
îmi aparţin. În ce priveşte opinia negativiştilor,
antiglobaliştilor, naţionaliştilor şi fundamentaliştilor:
Que sera, sera...
ANTON CASIAN
România, Uniunea Europeană
10 decembrie 2015

Introducere: o nouă zi

1. Printre locuitorii Pământului există oameni puternic convinşi că în secret se construieşte un stat mondial totalitar. Cele mai răspândite scopuri negative
sunt: (i) reducerea populaţiei; (ii) distrugerea
suveranităţii naţiunilor şi a identităţii naţionale; (iii)
controlul minţii şi a populaţiei; (iv) distrugerea
creştinismului şi înlocuirea ei cu religia de tip New
Age; (v) sfârşitul democraţiei şi a libertăţii individului;
(vi) supravegherea în masă; (vii) distrugerea familiei;
(viii) statul mondial va fi organizat după principiile şi
regulile constituţiei lojelor masonice şi guvernat de
masoni şi evrei.8 Afirmaţiile lor, simple aserţiuni fără

Vezi de exemplu: “Cele 8 scopuri malefice ale Ocultei
Mondiale de care ar trebui să ne înfricoşăm”, Secretele lui
Lovendal, ultima accesare 27 noiembrie 2015,
http://www.lovendal.ro/wp52/cele-8-scopuri-malefice-aleocultei-mondiale-de-care-ar-trebui-sa-ne-infricosam/; “Piramida puterii şi guvernul mondial Illuminati,”
InfoPloieştiNet, ultima accesare 27 noiembrie 2015,
https://orasulmeuploiesti.wordpress.com/2013/06/04/piramida-puterii-si-guvernul-mondial-illuminati/; John Coleman, “21 Goals of the Illuminati and The Committee of
300,” Educate-Yourself, ultima accesare 23 decembrie 2015,
http://educate-yourself.org/cn/johncolemangoalsofIllumi8
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probe solide, se bazează pe o serie de cărţi, filme seriale şi artistice science fiction, articole în ziare şi siteuri cu administratori cunoscuţi şi necunoscuţi.
Perioada de vârf a propagandei acestor scopuri negative a fost atinsă după anul 2000, când internetul a
ajuns în casele a sute de milioane de oameni, apoi în
casele a peste un miliard de oameni.

2. În acest moment, statul mondial este una dintre
cele mai negative idei din lume. Peste un miliard de
oameni cred că statul mondial este monstrul împotriva căruia trebuie să luptăm prin toate mijloacele
disponibile. S-a ajuns la o situaţie urâtă: negativiştii,
antiglobaliştii, naţionaliştii şi fundamentaliştii acuză
activiştii pro statul mondial (i) de lipsă de patriotism;

nati.shtml; Stephen Lendman, “The True Story of the
Bilderberg Group and What They May Be Planning Now. A
Review of Daniel Estulin’s book,” Global Research, ultima
accesare 3 decembrie 2015,
http://www.globalresearch.ca/the-true-story-of-the-bilderberg-group-and-what-they-may-be-planning-now/13808;
Melvin Sickler “A Satanic Plot for a One World Government: The World Conspirators: the Illuminati,” The Forbidden
Knowledge, ultima accesare 27 noiembrie 2015,
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/satanic_plot_government.htm; Ken Adachi, “The New World
Order (NWO). An Overview,” The Forbidden Knowledge, ultima
accesare 27 noiembrie 2015, http://educateyourself.org/nwo/.
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(ii) sunt trădători de ţară şi de neam; (iii) îi ameninţă
cu moartea; (iv) solicită guvernului retragerea
cetăţeniei; (v) să fie scoşi afară din ţară; (vi) susţin cu
o pasiune arzătoare aplicarea unor pedepse corporale
existente în epoca medievală. Şi trebuie să
recunoaştem că, în ce priveşte statul mondial totalitar,
acei oameni au dreptate. Teoreticienii recunosc deschis în multe lucrări, şi nicidecum ascuns, aşa cum
susţin cu încăpăţânare multe site-uri şi mulţi oameni
simpli, că există frica că statul mondial, odată ce va
exista, va lua forma unui stat mondial totalitar.9
3. Această lucrare (i) provoacă înţelepciunea
convenţională a scopurile negative ale statului mon-

Vezi de exemplu: Alexander Wendt, “Why a World State,”
527; Campbell Craig, “The Resurgent Idea,” 142; Shmuel
Nili, “Who’s Afraid of a World State? A Global Sovereign
and the Statist-Cosmopolitan Debate,” Critical Review of International Social and Political Philosophy 18 (2015): 247, accesat 9
septembrie 2015, doi: 10.1080/13698230.2013.850833;
Mathias Koenig-Archibugi, “Is Global Democracy Possible?,” European Journal of International Relations 17 (2010): 520,
accesat 19 mai 2014, doi: 10.1177/1354066110366056; James
A. Yunker, “Evolutionary World Government,” Peace Research. The Canadian Journal of Peace and Conflict Studies 44
(2012): 96, accesat 3 septembrie 2015; Ronald Tinnevelt,
“Federal World Government: The Road to Peace and Justice?,” Cooperation and Conflict 47 (2012): 222-223, accesat 19
mai 2014, doi: 10.1177/0010836712443173.
9
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dial prin explorarea a cincizeci de scopuri pozitive;
(ii) provoacă imaginaţia umană cu privire la statul
mondial; (iii) provoacă oamenii să creadă că statul
mondial e bun pentru umanitate la fel de repede pe
cât cred că e ceva rău pentru umanitate; (iv) oferă un
punct de referinţă, un punct de plecare, pentru cei
care caută scopuri pozitive, chiar şi generale, pentru
că în Introducere punctul 1. am scris şi câteva scopuri
negative ale statului mondial. Argumentul este necesitatea unei poziţii pozitive care să contrabalanseze
scopurile negative construind ceea ce ne lipseşte: (i)
că statul mondial poate aduce, să spun câştiguri,
avantaje sau beneficii pentru umanitate şi (ii) un
echilibru al scopurilor statului mondial.

4. Ca metode de cercetare am folosit (i) următoarele
întrebări: Care ar putea fi scopurile pozitive ale statului mondial? De ce avem nevoie de un stat mondial?
Ce beneficii ar putea să aducă statul mondial pentru
toată populaţia Pământului? Care sunt problemele
din prezent care pot fi rezolvate numai într-un stat
mondial? De ce populaţia Pământului ar trebui să îşi
dorească un stat mondial? Care sunt dorinţele generale ale umanităţii? (ii) am căutat în alte lucrări scopuri pozitive; (iii) am făcut un exerciţiu mintal, adică
am încercat să ofer un răspuns personal pe baza
întrebărilor de mai sus, şi cunoştiinţele pe care le-am
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avut înainte şi dobândit în timp ce am citit o parte
din literatura statului mondial.
5. După câteva lucrări am făcut un rezumat:

(i) există un dezechilibru al scopurilor statului mondial pentru că:

(i.i) scopurile negative sunt puţine, dar intens promovate de oameni în spaţiul cibernetic şi public;
(i.ii) scopurile pozitive sunt multe, dar sunt
împrăştiate în multe lucrări în diferite jurnale
ştiinţifice şi cărţi pe care omul obişnuit nu le citeşte
fie

(i.ii.i) pentru că se mulţumeşte cu scopurile negative,
se închide în faţa oricărei discuţii pozitive;

(i.ii.ii) din lipsă de acces la literatura despre statul
mondial, în sensul că nu există biblioteci sau literatura
se găseşte scrisă într-o limbă străină;

(i.ii.iii) datorită preţurilor mari a cărţilor şi articolelor
ştiinţifice pe care nu şi le permite;
(i.ii.iv) chiar dacă citeşte o lucrare a cărui titlu
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cuprinde reuniunea de termeni ‘stat mondial,’ ‘stat
global,’ ‘guvern mondial’ sau ‘guvern global,’ lucrarea
scrie între două şi patru scopuri pozitive, uneori
aceleaşi scopuri în mai multe lucrări, sau nu scrie
nimic despre scopurile pozitive sau negative;

(ii) din cercetările mele, adică pe Google, site-uri de
cărţi şi în baze de date ştiinţifice,10 la nivel mondial
s-au scris scopuri pozitive în alte lucrări, dar nu există
nicio lucrare care aduce la un loc şi explorează în-extenso scopurile pozitive ale statului mondial. De
asemenea, nu există nicio lucrare cu titlu Scopurile statului mondial sau alte titluri ca: Scopurile statului global,
Scopurile guvernului mondial sau Scopurile guvernului global.

6. Lucrarea este organizată după cum urmează: în
Secţiunea I. definesc conceptul ‘stat mondial,’ în
Secţiunea II. definesc ‘scopul’ iar în Secţiunea III. explorez scopurile pozitive ale statului mondial. În Concluzii o să mă reîntorc la scopul lucrării şi scriu despre
obţinerea scopurilor statului mondial.

Pe Google, Amazon, Barnes and Noble, Smashwords,
Kobo, iTunes, Scribd, Goodreads, CEEOL, EBSCO, ProQuest Central, Web of Science, JSTOR am căutat: ‘scopurile
statului mondial,’ ‘scopurile statului global,’ ‘scopurile guvernului mondial,’ ‘scopurile guvernului global,’ ‘the goals of
world state,’ ‘the goals of global state,’ ‘the goals of world
government’ şi ‘the goals of global government.’
10

- [sfârşit mostră] Este disponibilă:
Google Play
iTunes

Windows Store 10

Scribd
Smashwords
Gumroad
Kobo
Barnes and Noble
Inktera
Overdrive
Thalia.de
Buch.de
Hugendubel.de
Buecher.de
Ebook.de
Xinxii.de
Thalia.at

Thalia.ch
Buch.ch

9am.it
Bookrepublic.it
ebook.unita.it
Hoepli.it
libreriarizzoli.corriere.it
libreriaebook.it
store.streetlib.com
Rakuten Japonia
Oyster

Bibliografie

Cărţi:

Aligheri, Dante. De Monarchia. (1309-1913). Accesat 3
noiembrie 2015. http://oll.libertyfund.org/titles/2196.
Aligheri, Dante. The Banquet. (1304-1306) Accesat 3 noiembrie 2015. http://www.gutenberg.org/ebooks/12867.’
Cabrera, Luis. Political Theory of Global Justice. A Cosmopolitan Case for the World State. London, New York:
Routledge, 2004.
Goldstein, Joshua S., Pevehouse, Jon C. Relaţii Internaţionale. Traducere Andreea Ioana Cozianu, Elena Farca şi
Adriana Straub. Iaşi: Editura Polirom, 2008.
Hagger, Nicholas. The World Government: A Blueprint for
a Universal World State . Washington: O-Books, 2010.
Jackson, Robert H. şi Georg Sørensen. Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition. London, New York: Oxford University Press, 2013.
Kant, Immanuel. Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose, (1784). Accesat 3 noiembrie 2015.
https://www.marxists.org/reference/subject/ethics/kant
/universal-history.htm.
Kant, Immanuel. Începutul şi sfârşitul. Bucureşti, Editura All, 2011. Ediţie electronică.
Kant, Immanuel. Perpetual Peace. (1795). Accesat 3 noiembrie 2015. http://oll.libertyfund.org/titles/357.
Kant, Immanuel. Spre pacea eternă. Ediţia a II-a. Traducere
Rodica Croitoru. Bucureşti: Editura All, 2008.

BIBLIOGRAFIE / 88

Keohane, Robert şi Joseph S. Nye. Putere şi interdependenţă. Traducere Adriana Straub. Iaşi: Editura Polirom, 2009.
Kruempelmann, Elizabeth. The Global Citizen: a Guide to Creating an International Life and Career. Berkeley: Ten Speed
Press, 2002.
Little, Richard. “Şcoala engleză vs realismul american: o întâlnire intelectuală sau o separare din cauza unei limbi comune?.” În Hans J. Morgenthau, Politica între naţiuni. Lupta
pentru putere şi lupta pentru pace, 621-628. Traducere
Oana Andreea Bosoi, Alina Andreea Dragolea, Mihai Vladimir Zodian. Iaşi: Editura Polirom, 2006. Este tradus după versiunea din limba engleză: Little, Richard. “The English School vs. American Realism: a Meeting of Minds or
Divided by a Common Language?.” Review of International Studies 29 (2003): 443-460.
Morgenthau, Hans J. Politica între naţiuni. Lupta pentru putere
şi lupta pentru pace. Traducere Oana Andreea Bosoi, Alina Andreea Dragolea, Mihai Vladimir Zodian. Iaşi: Editura Polirom, 2006.
Nussbaum, Martha C. “Beyond the Social Contract: Toward
Global Justice.” The Tanner Lectures on Human Values.
(Australian National University, Canberra November 12
and 13, 2002 and at Clare Hall, University of Cambridge,
March 5 and 6, 2003): 415-507. Accesat 24 septembrie
2015. http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-toz/n/nussbaum_2003.pdf.
Rousseau, Jean-Jacques. Despre contractul social sau principiile
dreptului politic. Traducere Cătălin Avramescu. Bucureşti:
Editura Nemira, 2015. Ediţie electronică.
Serebrian, Oleg. Dicţionar de geopolitică. Iaşi: Editura
Polirom, 2006.
Tamil, Yael. “Who’s Afraid of a Global State?” În Nationalism

89 / BIBLIOGRAFIE

and Internationalism in the Post-Cold War Era, edited by
Kjell Goldmann, Ulf Hannerz şi Charles Westin, 244-265.
London, New York: Routledge, 2000.

Articole jurnale:

Bloomfield, Lincoln P. “Arms Control and World Government.” World Politics 14 (1962): 633-645. Accesat 10 feb
ruarie 2015. doi: 10.2307/2009312.
Brigs, Herbert W. “World Government and the Control of
Atomic Energy.” Annals of the American Academy of
Political and Social Science 249 (1947): 45-53. Accesat 10
februarie 2015. http://www.jstor.org/stable/1025423.
Brigs, Herbert W. “The Problem of World Government.”
The American Journal of International Law 41 (1947):
108-112. Accesat 10 februarie 2015.
http://www.jstor.org/stable/2193858.
Cabrera, Luis. “World Government: Renewed Debate, Persistent Challenges.” European Journal of International Relations 16 (2010): 511-530. Accesat 19 mai 2014. doi:
10.1177/1354066109346888.
Cabrera, Luis. “Global Government and the Sources of Globoscepticism.” Millenium: Journal of International Studies 43 (2015): 471-491. Accesat 28 ianuarie 2015. doi:
10.1177/0305829814541833.
Carneiro, Robert L. “The Political Unification of the World:
Whether, When, and How - Some Speculations.” CrossCultural Research 38 (2004): 162-177. Accesat 3 septembrie 2015. doi: 10.1177/1069397103260530.
Chase-Dunn, Christopher şi Hiroko Inoue. “Accelerating
Democratic Global State Formation.” Cooperation and

BIBLIOGRAFIE / 90

Conflict 47 (2012): 157-175. Accesat 19 mai 2014. doi:
10.1177/0010836712443168.
Cook, Thomas I. “Theoretical Foundations of World Government.” The Review of Politics 12 (1950): 20-55. Accesat 7 ianuarie 2015. doi: 10.1017/S003467050004571X.
Cooper, Richard N. “A Monetary System for the Future.”
Foreign Affairs 63 (1984): 166-184. Accesat în septembrie
2015. https://www.foreignaffairs.com/articles/1984-0901/monetary-system-future.
Craig, Campbell. “The Resurgent Idea of World Government.” Ethics & International Affairs 22 (2008): 133-142.
Accesat 10 februarie 2015. doi: 10.1111/j.1747-7093.2008.
00139.x.
Dunn, Frederick S. “The Scope of International Relations.”
World Politics 1 (1948): 142-146. Accesat 22 decembrie
2012. doi: 10.2307/2009164.
Gosepath, Stefan. “The Global Scope of Justice.” Metaphilosophy 32 (2001):135-159. Accesat 5 septembrie 2015.
doi: 10.1111/1467-9973.00179.
Koenig-Archibugi, Mathias. “Is Global Democracy Possible?.” European Journal of International Relations 17
(2010): 519-542. Accesat 19 mai 2014. doi: 10.1177/1354
066110366056.
Kurth, James. “Things to Come. The Shape of the New World Order.” The National Interest 23 (1991): 3-12. Accesat
7 ianuarie 2015. http://www.jstor.org/stable/42894742.
Lloyd, Wm. Bross Jr. “The United Nations and the World
Federalism.” The Antioch Review 9 (1949): 16-28. Accesat
10 februarie 2015. http://www.jstor.org/stable/4609313.
Moshirian, Fariborz. “The Significance of a World Government in the Process of Globalisation in the 21st Century.”
Journal of Banking & Finance 32 (2008): 1432-1439.

91 / BIBLIOGRAFIE

Accesat 5 septembrie 2015. doi:10.1016/j.jbankfin.2008.
03.004.
Nili, Shmuel. “Who’s Afraid of a World State? A Global
Sovereign and the Statist-Cosmopolitan Debate,” Critical
Review of International Social and Political Philosophy 18
(2015): 241-263. Accesat 9 septembrie 2015. doi:
10.1080/13698230.2013.850833.
Nussbaum, Martha C. “Beyond the Social Contract: Capabilities and Global Justice.” Oxford Development Studies 32
(2004): 3-18. Accesat 25 septembrie 2015. doi: 10.1080/13
60081042000184093.
Peregrine, Peter N., Ember, Melvin şi Ember Carol R. “Predicting the Future State of the World Using Archaeological Data: An Exercise in Archaeomancy.” Cross-Cultural
Research 38 (2004): 133-146. Accesat 7 ianuarie 2015. doi:
10.1177/1069397103260510.
Rogoff, Kenneth. “Why Not a Global Currency.” American
Economic Review 91 (2001): 243-247. Accesat septembrie
2015. http://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/why_
not_a_global_currency.pdf.
Scheuerman, William E. “Cosmopolitanism and the World
State.” Review of International Studies 40 (2014). Accesat
17 aprilie 2014. doi: 10.1017/S0260210513000417.
Speer, James P. II. “Hans Morgenthau and the World State.”
World Politics 20 (1968): 207-227. http://www.jstor.org/
stable/2009796 .
Strömbom, Lisa. “Thick recognition: Advancing Theory on
Identity Change in Intractable Conflicts.” European Journal of International Relations 20 (2014): 168-191. Accesat
12 august 2015. doi: 10.1177/1354066112439217.
Tinnevelt, Ronald. “Federal World Government: The Road
to Peace and Justice?.” Cooperation and Conflict 47

BIBLIOGRAFIE / 92

(2012): 220-238. Accesat 19 mai 2014. doi:
10.1177/0010836712443173.
Wang, Hongying şi James N. Rosenau. “China and Global
Governance.” Asian Perspective 33 (2009): 5-39. Accesat
3 septembrie 2015.
http://www.jstor.org/stable/42704681.
http://www.cebri.org/midia/documentos/05.pdf.
Wendt, Alexander. “Why a World State is Inevitable?.” European Journal of International Relations 9 (2003): 491-542.
Accesat 30 aprilie 2014. doi: 10.1177/135406610394001.
Wendt, Alexander. “Agency, Teleology and the World State:
A Reply to Shannon.” European Journal of International
Relations 11 (2005): 589-598. Accesat 19 mai 2014. doi:
10.1177/1354066105057903.
Yunker, James A. “Evolutionary World Government.” Peace
Research. The Canadian Journal of Peace and Conflict
Studies 44 (2012): 95-126. Accesat 3 septembrie 2015.
Weiss, Thomas G. “What Happened to the Idea of World
Government.” International Studies Quarterly 53 (2009):
259-262. Accesat 10 februarie 2015. doi: 10.1111/j.14682478.2009.00533.x. https://www.worldfederalistscanada.
org/documents/09TWeissreWrldGovt.pdf.
Site-uri internet:

Adachi, Ken. “The New World Order (NWO). An Overview.” The Forbidden Knowledge. Ultima accesare 27
noiembrie 2015. http://educate-yourself.org/nwo/.
Asociaţia Pro Democraţia. “Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Naţiunilor Unite la 10 de septembrie 1948.” Ultima

93 / BIBLIOGRAFIE

accesare 3 decembrie 2015. http://legislatie.resurse-pen
tru-democratie.org/legea/declaratia-universala-a-drepturidrepturilor-omului.php.
Bulletin of the Atomic Scientists. “Timeline.” Accesat 5
noiembrie 2015. http://thebulletin.org/timeline.
“Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, din 26 iunie 1945.” Ultima accesare 3 decembrie 2015. http://www.anr.gov.ro/
docs/legislatie/internationala/Carta_Organizatiei_Natiunilor_Unite_ONU_.pdf.
Coleman, John. “21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300.” Educate-Yourself. Ultima accesare 23 decembrie 2015. http://educate-yourself.org/cn/johncole
mangoalsofIlluminati.shtml.
Dex.ro. “Cosmopolitism.” Accesat 21 octombrie 2015.
http://www.dex.ro/cosmopolitism.
Dictionary.reference.com. “Cosmopolitanism.” Accesat 23
octombrie 2015. http://dictionary.reference.com/brows
e/cosmopolitanism.
Deconspirarea francmasoneriei. “Noua Ordine Mondială.”
Ultima accesare 10 decembrie 2015. https://deconspir
areafrancmasoneriei.wordpress.com/noua-ordine-mondi
ala/.
Dexonline.ro. “Scop.” Accesat 21 octombrie 2015.
https://dexonline.ro/definitie/scop.
Dictionary.reference.com. “Scope.” Accesat 21 octombrie
2015. http://dictionary.reference.com/browse/scope.
Dictionary.reference.com. “Goal.” Accesat 21 octombrie
2015. http://dictionary.reference.com/browse/goal.
Faux, Jeff. “Toward a Global Social Contract.” Economic
Policy Institute. Accesat 4 octombrie 2015. http://www.
epi.org/publication/webfeatures_viewpoints_mexico_gra
nd_bargain/.

BIBLIOGRAFIE / 94

Gânduri din Ierusalim. “Un singur guvern mondial, o singură monedă şi o singură religie, sub o oligarhie permanentă, nealeasă de popoare.” Ultima accesare 10 decembrie
2015. http://www.ganduridinierusalim.com/un-singur-gu
vern-mondial-o-singura-moneda-si-o-singura-religie-subo-oligarhie-permanenta-nealeasa-de-popoare/.
Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe. “Coreea
de Nord.” Accesat 23 noiembrie 2015.
http://www.mae.ro/travel-conditions/3685.
InfoPloieştiNet, “Piramida puterii şi guvernul mondial Illuminati.” Ultima accesare 27 noiembrie 2015. https://ora
sulmeuploiesti.wordpress.com/2013/06/04/piramidaputerii-si-guvernul-mondial-illuminati.
Lendman, Stephen. “The True Story of the Bilderberg
Group and What They May Be Planning Now. A Review
of Daniel Estulin’s book.” Global Research. Ultima accesare 3 decembrie 2015. http://www.globalresearch.ca/thetrue-story-of-the-bilderberg-group-and-what-they-maybe-planning-now/13808.
Neidleman, Jason. “The Social Contract Theory in a Global
Context.” E-International Relations. Accesat 4 octombrie
2015. http://www.e-ir.info/2012/10/09/the-social-con
tract-theory-in-a-global-context/.
Riberio, Gustavo Lins. What is Cosmopolitanism?. Accesat
23 octombrie 2015. http://www.vibrant.org.br/down
loads/v2n1_wc.pdf.
Secretele lui Lovendal. “Cele 8 scopuri malefice ale Ocultei
Mondiale de care ar trebui să ne înfricoşăm.” Ultima acce
sare 27 noiembrie 2015.
http://www.lovendal.ro/wp52/cele-8-scopuri-maleficeale-ocultei-mondiale-de-care-ar-trebui-sa-ne-infricosam.
Sickler, Melvin. “A Satanic Plot for a One World Govern+

95 / BIBLIOGRAFIE

ment: The World Conspirators: the Illuminati.” The Forbidden Knowledge. Ultima accesare 27 noiembrie 2015.
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/sa
tanic_plot_government.htm.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. “Cosmopolitanism.”
Accesat 23 octombrie 2015. http://plato.stanford.edu/en
tries/cosmopolitanism/.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. “World Government
.” Accesat 5 noiembrie 2015. http://plato.stanford.edu/
entries/world-government/.

Imagini:

Imaginile au fost realizate de un specialist în fotografie şi am primit drepturile de autor numai în
scopul publicării lor în lucrarea Scopurile statului
mondial indiferent de format şi limbă.

Contact autor:
Facebook
Twitter
Google +
Linkedin
Academia.edu
Researchgate
Goodreads
Issuu.com

Scopurile statului mondial
Printre locuitorii Pământului există oameni puternic convinşi
că în secret se construişte un stat mondial totalitar. Cele mai
răspândite scopuri negative sunt: (i) reducerea populaţiei; (ii)
distrugerea suveranităţii naţiunilor şi a identităţii naţionale; (iii)
controlul minţii şi a populaţiei; (iv) distrugerea creştinismului
şi înlocuirea ei cu religia de tip New Age; (v) sfârşitul
democraţiei şi a libertăţii individului; (vi) supravegherea în
masă; (vii) distrugerea familiei; (viii) statul mondial va fi organizat după principiile şi regulile constituţiei lojelor masonice şi
guvernat de masoni şi evrei.

Această lucrare (i) provoacă înţelepciunea convenţională a
scopurile negative ale statului mondial prin explorarea a cincizeci de scopuri pozitive; (ii) provoacă imaginaţia umană cu
privire la statul mondial; (iii) provoacă oamenii să creadă că
statul mondial e bun pentru umanitate la fel de repede pe cât
cred că e ceva rău pentru umanitate; (iv) oferă un punct de
referinţă, un punct de plecare, pentru cei care caută scopuri
pozitive, chiar şi generale, pentru că în Introducere punctul 1. am
scris şi scopuri negative ale statului mondial. Argumentul este
necesitatea unei poziţii pozitive care să contrabalanseze scopurile negative construind ceea ce ne lipseşte: (i) că statul mondial poate aduce, să spun câştiguri, avantaje sau beneficii pentru
umanitate şi (ii) un echilibru al scopurilor statului mondial.
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