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Poporul român și-a pierdut instinctul profilactic în orice aspect al vieții și al 

morții. Funcția de veghe de peste zidurile “cetății” împotriva năvălitorilor, a fost scoasă 

se pare, din nomenclatorul de meserii.  

Un popor condus în ignoranță, biciuit cu mănuși aspre, capătă boli precum 

atenuarea simțului Adevărului. Oamenii încep să nu mai aibă nevoie de Adevăr. Atâta 

timp cât un guvern știrbește din demnitatea persoanei puțin cate puțin, el va produce 

boli epidemice ale simțului adevărului. De aici se ajunge la ciuntirea dimensiunii de 

român, condiției de creștin ortodox, prin omogenizare interreligioasă, în mod deosebit.  

N-i s-a dat gratis de sus Dreapta Credință, acum 2000 de ani. Însă din 1961 

conducerea BOR a listat Învățătura apostolică, la bursa de religii globalistă CMB. Mai 

bine de 2000 de ani am respirat Ortodoxia gratuit iar acum ni se vinde ideea salvatoare 

a purtării unei măști a fricii de dragul frătiătății și toleranței de carton. Suntem taxați 

pentru că am fost căldicei în credință atâtea decenii și acum ni se oferă cu rația pe tipsie 

otrava amestecată cu un pic de adevăr.  

Cei care conduc lumea vor să schimbe mecanismul din nou. Pentru a pregăti 

întâmpinarea antihristului ei au nevoie de o stăpânire globală, de un guvern global, de o 

monedă globală, de o religie globală. Pentru a nu apărea pe parcursul planului lor acțiuni 

reacționare din partea poporului pe alocuri trezit, s-a recurs la înscenarea unei crize, o 

epidemie globală paralizantă pe mai multe paliere ale vieții sociale și religioase, 

propaganda virusului Covid. Această criză grăbește premeditat prăbușirea economiei 

mondiale, creând și mai multă dependență de guvern, de stimulente financiare care, în 

final, fac ca bunurile și oamenii să devină proprietăți ale statului.  

Plecând de la paradigma problemă-reacție-soluție, problemele fabricate sunt 

Covid și schimbările climatice, reacțiile în lanț au fost, incertitudinea economică care 

conduce treptat spre colaps micro și macro economic, distanțarea socială și de credință 

în ultimă instanță, creându-se și un soi de poliție socială la nivel perceptual a omului de 

rând, provocată de frica îmbolnăvirii, mai pe scurt, o mică pagină din cartea “1984” a lui 

George Orwell aplicată pe calapodul contemporaneității. Totul a dus spre soluția de mult 

ambalată și păstrată la sertar, și livrată acum, precum se desfășoară un covor roșu pe 

holul care duce la tronul neincoronatului, numită Marea Resetare.  



 

 

 

Ceea ce ni se ofera prin produsul marii resetari este defapt Caritasul anilor 2030 

la nivel global. Globalismul este un fel de hora unirii internationala, prin care se incearca 

revenirea la un comunism planetar, mult mai sofisticat si mai atroce decat cel cunoscut 

in trecut in spatiul romanesc si nu numai.  

Pe site-ul oficial al Forumului Economic Mondial se afirmă negru pe alb despre 

Marea Resetare ca fiind o schimbare fundamentală în modul în care trăim, lucrăm și 

relaționăm unii cu alții. 

Tot în Elveția la Davos, „comisarul australian pentru securitate online", Julie 

Inman Grant, a declarat că „libertatea cuvântului nu este același lucru cu libertatea 

pentru toți" și că „vom avea nevoie de o recalibrare a unei întregi categorii de drepturi 

care se manifestă online - de la libertatea cuvântului... la eliberarea de violența online". 

Unul dintre inaintemergatorii nefericiți ai antihristului, Klaus Schwab, a înființat 

în 1992, o instituție paralelă, scoala Global Leaders for Tomorrow, care a fost ulterior, în 

2004, reorganizată sub numele de Young Global Leaders. Printre membrii primei 

promoții a școlii, în 1992, se numărau deja mulți dintre cei care au devenit ulterior 

personalități politice liberale importante, precum Angela Merkel, Nicolas Sarkozy și 

Tony Blair. În prezent, scoala are aproximativ 1.300 de absolvenți, iar lista lor include 

mai multe nume de persoane care au ajuns să conducă instituțiile de sănătate ale țărilor 

de care aparțin. Patru dintre aceștia sunt foști și actuali miniștri ai sănătății din 

Germania, inclusiv Jens Spahn, care este ministru federal al sănătății din 2018. Philipp 

Rösler, care a fost ministru al sănătății din 2009 până în 2011, a fost numit director 

general al WEF de către Schwab în 2014. Într-o filmare, Schwab îl numește si pe Vladimir 

Putin ca absolvent al Școlii mai micilor sau mai marilor dictatori, alături de Angele 

Merkel și Justin Trudeau, în cazul căruia afirmă chiar mai mult, și anume că „mai bine 

de jumătate din Cabinetul său sunt absolvenții noștri":1 

Marea Resetare își propune să promoveze și mai agresiv ideea de îmbunătățire a 

capacităților umane cu ajutorul tehnologiei avansate, cu scopul de a se ajunge la starea 

de supraom. Scopul real este de fapt controlul total.  Prin această stare transumanistă  

 
1 https://www.ziuanews.ro/. 



adică fuziunea dintre om și tehnologie, se urmărește imitarea învățăturii de credință prin 

puteri efemere și fară substanță duhovnicească.  

Prin a patra revoluție industrială unul dintre inaintemergatorii nefericiți ai 

antihristului, Klaus Schwab, afirma că lumea va fi schimbata radical. Odată ce omul va 

fuziona cu tehnologia, spre binele lui, spun inițiatorii masoni ai planului, activitatea 

creierului va fi ușor monitorizata ușurând mult viața pe pământ, se urmărește de fapt 

manipularea grosolana de tip comunist a întregii vieți.   

 

Propunerea lor este ca omul să obțină căi de acces către sinele interior, fără 

precedent științific generalizat, ci doar experimental, prin intermediul dispozitivelor ce 

pot fi inoculate în trup. Si toate acestea pentru ca omenirea dă semne că nu mai vrea să 

aibă o relație sinceră cu Ceatorul a toate. În trecut Sfinții Părinți, obțineau căi de acces 

către suflet, apropiindu-se de Dumnezeu prin rugăciune, Sfintele Taine, spovedanie, 

nevoință conștientă susținută de o voință care astăzi este aproape pe cale de dispariție.  

Știm că fiul pierzării nu are nevoie de aplaudaci atei, căci aceștia vor fi demascați 

de propriile lor convingeri ajungând să nege chiar și anarhia sufletească acceptată tacit 

de ei, mergând pe firul logic al lucrurilor. Ei neagă orice închinare către orice entitate 

oricât de fantasmagorica sau palpabil-materialista ar fi ea, și deci ei ar intra într-un 

conflict de empatizare față de trimisul nenumitului.  

Ateismul este acum necesar a fi demodat, așa cum și perpetuarea ideii de 

neîmpărtăsire deasă cu Sfintele Taine în spațiul ortodox danubiano-pontic este pătrunsă 

în mentalul colectiv românesc, mai precis de la 1642. În acel an odată cu desfășurarea 

Conferinței teologice de la Iași în care chiar și după corectura preotului cretan Meletie 

Syrigos, în Mărturisirea de Credință a lui Petru Movilă a rămas până astazi în 

Catehismele noastre astfel: “împărtăşirea în fiecare din cele patru posturi mari de peste 

an, sau, dacă nu putem (?!), cel puţîn o dată pe an, în postul Sfintelor Paşti”.  

Privarea de la deasa Împărtășire a dus treptat la practicarea din ce în ce mai 

diletanta a Dreptei Credințe în rândul poporului, lasandu-se mai mult loc tipicului 

formal fară implicarea inimii spre pocăință vie, lucrătoare. 

În contextul actual după 6 ani de la marea trădare de la Kolimbari, Creta, prin 

promovarea pe ușa din dos a istoriei a ereziei cu mai multe capete, numita ecumenism, 

se văd din plin roadele influenței latine și din textul Catehismului Ortodox de la Iași, cu 

toate avantajele și meritele recunoscute ca reacție necesară atunci, în fața prozelitismului 



de factură latină în plină derulare, in ciuda faptului ca mitropolitul Petru Movila se 

impartasea si spovedea personal foarte des in acea epoca.  

Ateismul a fost acum înlocuit cu religia plăcerilor de tot felul activă pe toate 

palierele sociale, comportamentale, din sferele ezoterice, păgâne, oculte etc.  

Pentru ca Ecumenismul să fie o rampă a religiei viitorului fară de Dumnezeu, 

numită New AGE, era necesar a fi pervertită mentalitatea oamenilor față de rădăcinile 

Credinței răsăritene.. Aici s-a intevenit lent cu pregătirea unei noi vieți bisericești mai 

degrabă intelectualiste de stil scolastic, din care nu putea lipsi responsabilizarea 

enoriasilor de a asculta orbeste de clerul platit, vandut, sau pe alocuri covins in favoarea 

ecumensimului. 

 

 

Panerezia ecumenista este o himeră a egalității religioase între popoare, este tubul 

de oxigen globalist, ideologic, igienizat, capsulat după norme ISO și bar-codat de către 

unitățile de producție CMB cu filialele aferente locale. Acest oxigen viciat duhovnicesc 

este comercializat astăzi de către reprezentanții Patriarhiei Ortodoxe Române pleromei 

axfisiate la ATI-ul central aflat în dealul Mitropoliei din capitala în cazul României 

ingenunchiate. Enoriașii atinși de boala autoimună a ascultării oarbe, stau cuminți la 

coada din fața “alimentarei” plină de rafturi cu credință dospită în malaxorul CMB, 

ambalată la Creta, Kolimbari în 2016 în cadrul tâlhărescului sinod. 

Marea Resetare include fara echivoc erezia in discutie numita si resetare 

duhovnicească. Aceasta resetare din sfera spiritualitaii a inceput cu lungi siruri de 

intalniri intre ortodocsi si eterodocsi si se apropie de finalitate cu dorinta de unire cu cei 

din afara Adevarului despre care s-a afirmat in mod serpesc in 2016 ca ar fi “biserici”.  

Ecumenismul pune umărul la androidizarea sufletului ortodoxului amorțit printr-

un iubirism care promoveaza unitatea in diversitate. Creștinismul a început prin 

chemarea ucenicilor de către Însuși Domnul și Dumnezeul nostru întrupat și înviat Iisus 

Hristos pentru răspândirea Evangheliei Iubirii la toate popoarele.  

Vrășmașul are pretenția de a-și începe ultimul plan de răzbunare asupra omului 

și Cerului, copiind calapodul creștinismului primar prin erezia ecumenista, inspirat fiind 

din duhul lui căzut.  



Noi nu trebuie să ratăm întâlnirea cu Dumnezeu, întălnire care nu ascultă de 

istorie, așa cum nici trimișii tatălui minciunii nu au ascultat de efectele istoriei pe care 

au manipulat-o și o mai manipulează încă și azi.  

Învățătura de Credință Ortodoxă pe care o avem mostenire de la Sfintii Parinti si 

din textele scripturistice, este sufleorul conștiinței celor care încă mai se nasc cu seva 

românismului autentic, strămoșesc.  

Medicul specialist în biologie celulară, laureat al premiului Nobel în medicină în 

1974, George Emil Palade susținea că poporul român se reface din propria-i cenușă. 

Vedem în istoria sufletului omenesc că singura credință care s-a refăcut la fel după fiecare 

atac a noi erezii, a fost este și va fi Credința Creștin Ortodoxă. De aici s-ar putea explica 

de ce Învățătura Sfintei Treimi cu care venise plin de Duh Sfânt, Întâiul chemat Apostol 

Andrei s-a așezat perfect în sufletul primilor români acum 2 milenii.  

Sfintii inchisorilor s-au umilit in temnitele comuniste in chip greu de inteles 

pentru noi, pentru a ridica carul greu de pacate a neamului romanesc. Astfel au netezit 

calea milei lui Dumnezeu, pentru ca neamul si marturisirea de credinta sa dainuie pana 

astazi. 

Astazi cand se apropie tot mai mult scadenta neamurilor, oportunitatea de a 

marturisii apartenenta la Adevarul Inviat chiar si de la masura noastra atat de slaba, nu 

trebuie ratata.  

 

Valentin Bucur 


