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Wprowadzenie

Jak chciałbyś żyć w przyszłości? Czy dzisiajpolitycy i obecny 
system gospodarczy rozwiązują ludzkośćprzyszłe problemy?

Chciałbym przedstawić państwu moją wizję pokoju na 
świecieharmonia, globalna gospodarka, jedzenie i szczęście 
na ziemi.To, co wam przedstawiam, jest całkowitą 
zmianąglobalna struktura polityczna i gospodarcza.

Nie jestem politykiem, ani nie jestem ekologiem 
anikomunistyczny. Jestem inżynierem mechanikiem i 
kierownikiemśredniej wielkości firma z międzynarodowymi 
biurami.

Jestem niezależna i finansuję tę kampanię poprzezmoje 
prywatne środki.

Podstawa naszego istnienia, natura, zostanie zniszczona 
nadnadchodzące dziesięciolecia dzięki ekonomii 
nieograniczonejwzrost i nieokiełznane pragnienie władzy i 
pieniędzy. Theera obecnego systemu gospodarczego, w 
którym znajduje się kapitalizmoparte na monopolach i 
bankowości w celumaksymalne zyski dobiegają końca.
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Ludzie świata, wzywam was do zjednoczenia i zapewnienia 
tegopodejmowane są natychmiastowe i skuteczne kroki w 
celu zapobieżenianiszczenie przyrody i zmiany klimatu.

Upewnijmy się, że marnowanie zasobów na zbrojenie 
jestzatrzymany w tej chwili. Marnujemy zasoby na 
zabijanienawzajem. Moglibyśmy się całkowicie wytrzećkilka 
razy i zniszcz ziemię broniąktóre już mamy. Czy tego 
naprawdę chcemy? Jakie głupiejesteśmy?

Zapewniamy, że ropa, gaz, grunty rolne, ważne 
surowcemateriały i woda są zorganizowane i dystrybuowane 
wzgodnie z ogólnoświatowymi regułami, jako własność 
ludzkości. Jeśliludzkości nie wolno już czerpać zysków z tych 
podstawowychzasoby, nie będą już powodować wojen. 
Pozwól nam się upewnićże warunki życia są zharmonizowane 
na całym świecie iże nikt nie jest zmuszony do opuszczenia 
ojczyzny.

Zapewnijmy, że fundusze zostaną wykorzystane na badania 
nad lepszym wykorzystaniemodnawialnych źródeł energii, 
rolnictwa ekologicznego, dla naszego zdrowia ina edukację 
naszych dzieci i nie marnujcie siębezcelowe ramiona.

Global problems can only be resolved in a global and
peaceful manner. Wars serve only to boost the profits of the
armaments companies.

Artificial Intelligence and Bio Engineering, these hazards and
hopes of the future, must be regulated on a global basis.

Through my many years of intercultural work in various
regions of the world, I have learned that the people of the
world belong together and that they will only have a good life
in the future through cooperation and mutual respect, as well
as the fair distribution of basic resources such as water, land
and energy.

However, I have also learned that thinking and acting on a
global basis or an understanding for foreign and unknown
cultures is not something that can be assumed of all people.
This requires a great deal of time and the will to get to know
one another, open-minded cooperation and above all mutual
respect. 

The idea that I would like to present to you will certainly
seem utopian, unrealistic and perhaps even completely 
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Globalne problemy można rozwiązać tylko w globalnym 
ipokojowy sposób. Wojny służą jedynie zwiększeniu 
zyskówfirmy zbrojeniowe. 

Sztuczna inteligencja i bioinżynieria, te zagrożenia inadzieje 
na przyszłość muszą być regulowane globalnie.

Przez wiele lat pracy międzykulturowej w różnychregiony 
świata, dowiedziałem się, że ludzie zświat należy do siebie i 
że będą mieli tylko dobre życiew przyszłości również poprzez 
współpracę i wzajemny szacunekjako sprawiedliwy podział 
podstawowych zasobów, takich jak woda, ziemiai energia.

Jednak nauczyłem się również, że myślę i działam na 
podstawiepodstawa globalna lub porozumienie dla obcych i 
nieznanychkultury nie są czymś, co można założyć u 
wszystkich ludzi.Wymaga to dużo czasu i chęci 
poznanianawzajem, otwarta współpraca, a przede wszystkim 
wzajemnaPoszanowanie.

Pomysł, który chciałbym Wam przedstawić, na pewnowydają 
się utopijne, nierealne, a może nawet całkowicie
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na pierwszy rzut oka niemożliwa naiwność.

Ale czy to naprawdę?

Jest to idea, która przewiduje globalny sposób myślenia i 
kulturęwymiany, tak jak przewiduje lokalne działania i 
szacunekżyczenia kultur ludzi w ich ojczyźnie.

Podstawą są uczciwość, tolerancja i szacunekprzyjaźń, 
współpraca, a zatem także dla pokojowego iszczęśliwej 
przyszłości dla ciebie i twoich dzieci.

Chciałbym podzielić się z Tobą tym pomysłem i mam 
nadzieję, że to zrobiszprzedstaw swoje własne, być może 
lepsze sugestie, w jaki sposóbprzewidujesz przyszłe 
współistnienie na tej planecie. Potrzebujemy nowego wizje.

Nie obawiaj się rozsądnych zmian, które przyniosą korzyść 
całej ludzkości. Zrobićnie pozwól się zastraszyć ani 
zmanipulować przez zepsuciepolitycy lub miliarderzy!
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infeasible naive at first glance. 

But, is it really?

It is an idea that envisages a global mind-set and cultural
exchange, just as it envisages local action and respect for
the wishes of the cultures of people in their homeland.

Fairness, tolerance and respect are the foundations for
friendship, cooperation and therefore also for a peaceful and
happy future for you and your children.

I would like to share this idea with you and hope that you will
introduce your own perhaps better suggestions as to how
you foresee future co-existence on this planet. We need new
visions.

Do not fear reasonable changes that benefit all mankind. Do
not allow yourself to be intimidated or manipulated by corrupt
politicians or billionaires!

Droga do prawdziwej globalizacji lub: oburzenie 
przeciwkorozległy, autodestrukcyjny kapitalizm

United World rząd nie jest nową koncepcją. Raczej,idea jest 
tak stara jak sama cywilizacja i wraca doczas królów 
egipskich. Dante, Immanuel Kant i innimyśliciele rozważali 
również tę koncepcję.

„Pisząc w 1795 r. Immanuel Kant rozważał 
światObywatelstwo koniecznym krokiem w kierunku pokoju 
na świecie ”

Tylko 10% światowej populacji posiada 85% 
światowejbogactwo! 

Żyjemy w erze wyjątkowo niesprawiedliwej dystrybucji 
światazasoby, co ma poważne konsekwencje dla ludzkości.

Zasoby Ziemi, energia, woda i ziemia to:środki utrzymania 
wszystkich ludzi:

Wydaje się, że obecnie rozkład zasobów światawejść w 
ostatnią fazę.

Jesteśmy świadkami gwałtownej destabilizacji dużych 
częściBliski Wschód, początek upadku
Unia Europejska i rozwiązanie całych narodów, których
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przywódcy sprzeciwiają się interesom gospodarczym, 
szczególnie tymStanów Zjednoczonych. 9 jesteśmy 
świadkami dużych części światastając się nie do opanowania 
i popadając w przemoc.

Chaos i przemoc panują już w Syrii, Iraku, Libii iUkraina, a 
wkrótce może rozprzestrzenić się na Egipt, Europę 
Południową,i być może także inne części świata.

Zamiast zwalczać terroryzm i jednoczyć narodyświat, stało się 
to, że terroryzm był wspieranyi ekstremistyczne faszystowskie 
ruchy islamistyczne były dozwolone ustanowić państwo 
oparte na średniowiecznych i nieludzkich zasady

Obecnie trwa walka o zasoby światastaje się coraz bardziej 
agresywny. Stawką jest zmianaglobalnej potęgi, a co za tym 
idzie dostępu do zasobów energia, woda, surowce i ziemia.

Jest to czas naznaczony nietolerancją i chciwością, zarówno 
dla władzyi dla pieniędzy.

Nikt z zaangażowanych nie zdaje sobie sprawy, że 
ostatecznie wszyscyprzegra, a nasze społeczeństwo i 
cywilizacja, jaką znamy dzisiajzostanie zniszczony.
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leaders stand against economic interests, particularly those
of the United States. We 9 witness large parts of the world
becoming ungovernable and descending into violence.

Chaos and violence already rule in Syria, Iraq, Libya, and the
Ukraine, and may soon spread to Egypt, Southern Europe,
and perhaps other parts of the world as well.

Instead of combating terrorism and uniting the peoples of the
world, what has happened was that terrorism was fostered
and extreme fascist Islamist movements were allowed to
establish a State based on medieval and inhumane
principles. 

It is the struggle for the world›s resources that is currently
becoming increasingly aggressive. At stake is a realignment
of global power and consequently access to the resources of
energy, water, raw materials, and land.

It is a time marked by intolerance and greed, both for power
and for money.

No one involved seems to realize that in the end everyone
will lose and our society and civilization as we know it today
will have been destroyed.

Obecne przepływy uchodźców wyraźnie pokazują, że 
ludzienie mogą być dłużej powstrzymywane przez ściany lub 
granice. Czym jesteśmyobecnie jest to początek nowej 
masowej migracjiw kierunku Europy, połączenie narodowości 
i tym samymniemożliwa do powstrzymania transformacja 
Europy i całościświat.

Ten negatywny rozwój spowodowany jest wyjątkowo 
niesprawiedliwymdystrybucja globalnej mocy i zasobów, 
tjkoncentracja środków utrzymania ludzi w rękach tylkokilka 
osób.

Miliardy ludzi są zubożałe, bez czystego piciawoda lub dostęp 
do zasobów świata, które zamiast tego sąwykorzystywane 
marnotrawnie przez kilka krajów uprzemysłowionych wsystem 
oparty na maksymalnym zysku.

Dzisiaj pieniądze w dużej mierze determinują rozkład władzyi 
w konsekwencji globalnych zasobów.

Jeśli spojrzymy na wydarzenia ostatnich 10 lat, to zrobimy 
tozauważcie, że przepaść między bogatymi i biednymi 
narodami jest zawszeposzerzanie.

Nie chodzi tylko o własność zasobów energetycznych, takich 
jak ropa naftowa
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lub gaz - przede wszystkim chodzi o ekonomiczny hazard 
zpodstawy podstawowego źródła utrzymania ludzi i 
prywatnegowłasność wody i ziemi, a tym samym produkcji 
żywności.

Spekulacje na temat żywności i ziemi uprawnej gwałtownie 
wzrosływzrost cen żywności w biednych krajach i musi 
natychmiastbyć zakazanym.

Ogromne znaczenie pieniędzy i nadmiernej władzydaje 
określone osoby, banki, fundusze hedgingowe, ratingagencje 
lub międzynarodowe korporacje i ich żądzacoraz więcej 
bogactwa i władzy doprowadzi kiedyś do sytuacjigdzie 
wszystkie zasoby świata są skoncentrowane wręce niewielu i 
nie są już dostępne dla niezmierzonych większość.

Wobec tego fatalnego rozwoju musimy krzyczeć i opierać 
sięteraz

Nie dajmy się rozproszyć mediom takimi kwestiami jak 
uchodźcyi terroryzm - to tylko narzędzia do podsycania lęków 
iuzyskać jeszcze większą kontrolę i władzę nad jednostkami 
takimi jakSiebie.

Oczywiście trudno jest maszerować lub protestować 
przeciwko takiemu.

ONE WORLD

10



niewidzialny i podstępny rozwój. Czy zastanawiałeś się 
kiedyśkto tak naprawdę stoi za Black Rock lub podobnymi 
mega bankami Goldman Sachs?

Obecny system gospodarczy, który opiera się wyłącznie 
nacel osiągający maksymalny zysk, należy zastąpić 
systemem sprzyja odpowiedzialności za dobrobyt ludzi.

Pieniądze to władza, dlatego musimy je rozdzielać w bardziej 
sprawiedliwy sposób, aby ograniczyćposiadane kwoty, a tym 
samym posiadaną moc. Pieniądze powinnysłużą jako środek 
do przechowywania i płacenia za wartości materialne 
orazusług, ale nigdy nie wolno go niewłaściwie 
wykorzystywać jako narzędziamoc.

Wojny toczy się przede wszystkim w celu przejęcia kontroli 
nad podstawowymi zasobamijak ziemia, energia i woda, a 
tym samym zyskać moc.

Niewyobrażalnie duże sumy pieniędzy (zasobów energii) 
przepływająw tworzenie sklepów z bronią, których 
ostatecznym celem jestwojna, zniszczenie i zabijanie. Pokój 
jest możliwy tylko bezBronie.

Destabilizacja całych regionów zmusza ludzi do 
koncentracjina zwykłe przetrwanie zamiast walki z systemem, 
którygrozi im.
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Czy systematyczna destabilizacja i odbieranie życia iśrodki 
do życia, po których następuje pewna stabilizacja ipoprawa 
warunków życia, być może nawet część tegosystem 
ekonomiczny?

Po zakończeniu zimnej wojny wydawało się, że świat 
jestzmierza w kierunku globalnego pokoju - globalnego 
pokoju u władzynie chce?

Teraz widzimy z pierwszej ręki, w jaki sposób propaganda 
jest wykorzystywana do ukierunkowanego destabilizacja 
całych regionów i jak światsupermocarstwa znów 
przeciwstawiają się sobiei zacznijcie ponownie walczyć z 
wojnami zastępczymi.

Od lat trwa masowe gromadzenie broni. To jestregularne 
bezpłatne dla wszystkich: Zachód przeciwko Wschodowi. 
Islam kontra Chrześcijaństwo. Sunnis przeciwko szyitom. Co 
to ma robić prowadzić do? Celem jest masowa destabilizacja.

Ogólna zasada brzmi: więcej broni, więcej wojen, więcej 
zgonów,więcej nędzy. Nie można osiągnąć bezpieczeństwa 
za pomocą broni.

Katalizatory przyspieszające ten rozwój to:
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a) niesprawiedliwość społeczna
b) niewłaściwie oświecająca edukacja
c) wyjątkowo wysoki zysk z broni i potężnyprzemysł
zbrojeniowy.

Jeśli ten rozwój będzie trwał bez przerwy, coraz więcej 
częściświata stanie się nie do opanowania i popadnie w 
anarchię,co nieuchronnie doprowadziłoby do upadku naszej 
cywilizacji.

Jak może funkcjonować rząd światowy w XXI wieku?i 
dlaczego tylko bieżące problemy świata można 
rozwiązaćcentralny rząd globalny?

Rząd Zjednoczonego Świata powinien mieć następujące 
elementycele:

1. stopniowe wyrównywanie globalnych standardów życia;

2. sprawiedliwie rozdzielać podstawowe zasoby ludzkości, takie
jak wodai energia i ziemia.

3. ograniczyć siłę pieniądza i zakazać produkcji,dystrybucja i
użycie broni wojskowej.

Cele te są podstawowymi celami rządu światowego i muszą 
zostać określone w globalnej konstytucji
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Aby to osiągnąć, siła pieniądza musi być 
absolutnieograniczony. Zasoby energii, woda i ziemia 
powinny byćcentralnie administrowany przez Rząd Światowy.

Pozyskiwanie prywatnych zysków z tych zasobów musi być 
zabronione

Te 3 podstawowe zasoby ludzkości powinny być 
wyłączoneod prywatnej własności i prywatnej własności 
ziemipowinno być ograniczone.

1. Podstawowe zasady i podstawowe cele świataRząd

a) Ograniczenie siły pieniądza poprzez wprowadzenie
centralna waluta światowa (W $) i ustanowienie centralny 
Bank Światowy. Wszystkie obecnie istniejące waluty mają 
byćzlikwidowany.

b) Globalna kontrola nad dystrybucją 3 podstawowych zasoby
ziemi, wody i energii, aw konsekwencji równy podział 
zasobów ludzkości.

c) Jednolity globalny system edukacji, który uwzględnia
uwzględnij różnice regionalne.

d) Eliminacja wszystkich państw narodowych i wprowadzenie
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To achieve this, the power of money absolutely must be
restricted. Energy resources, water and land shall be
centrally administrated by the World Government.

Gaining private profits from these resources must be prohibit

These 3 basic resources of humanity should be exempt
from private ownership and private ownership of land
should be restricted.

1. Basic principles and essential objectives of a World
Government

a) Restricting the power of money through the introduction of
a central world currency (W$) and the establishment of a
central World Bank. All currently existing currencies are to be
liquidated.

b) Global control over the distribution of the 3 basic
resources of land, water and energy and consequently an
equal distribution of humanity›s resources.

c) A uniform global educational system that takes into
account regional differences.

d) The elimination of all nation states and the introduction of

strefy administracyjne zaludnione etnicznie i językowo 
podobne ludy.

e) Światowa wolność wyznania) Ścisłe rozdzielenie religiii
rząd.

g) Wolna globalna gospodarka kapitalistyczna o ograniczonej
potędze pieniądze.

h) Globalny rynek, który obejmuje promocję regionu rolnictwo
i tworzenie zakładów produkcyjnych w obszary słabo 
rozwinięte.

i) Globalny wolny rynek pracy i bezpłatne podróże.
Początkowo swoboda przemieszczania się będzie musiała 
zostać ograniczona z powodu nadmierna nierówność 
ekonomiczna.

j) Rozwiązanie wszystkich armii i zniszczenie wszystkich
istniejących arsenały.

k) Utworzenie globalnej siły zbrojnej policji do kontroli konflikty
i egzekwowanie podstawowych przepisów rządu światowego.

l) Jednolite globalne przepisy podatkowe.

m) Jednolite globalne prawodawstwo dotyczące środowiska i
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ochrona przed katastrofami.

o) Zakaz rozwoju, produkcji i dystrybucji broń wojskowa, co
czyni dużą, ponadregionalną zbrojną konflikty znacznie mniej 
prawdopodobne.

p) Wprowadzenie minimalnych i maksymalnych dochodów
oraz maksymalna właściwość.

q) System ekonomiczny jest zasadniczo kapitalistyczny
ograniczenia dochodów i bogactwa. Własność prywatna jest 
dozwolonai chronione maksymalnie do 10 000 000 W $.

r) Ustanowienie jednolitego systemu opieki zdrowotnej

s) Równość płci i ras

t) Zniesienie obecnych systemów partyjnych

u) Początkowo należy wykluczyć dzisiejszych polityków
udział w rządzie światowym z powodu ich powiązań z kapitał 
monopolowy i finansowy.

2. Pomysły na konkretne kroki w celu wdrożenia tego
systemu:
2.1 Opracowanie konstytucji (ustawa podstawowa)
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Konstytucja lub ustawa podstawowa powinny pochodzić 
zliberalne zasady państw Europy Zachodniej i będąpodstawa 
wszystkich przepisów. Wprowadzenie demokracji bezpośredniej 
iprawo wyborcze w skali globalnej nie jest wykonalne.

Zamiast tego powinien istnieć Najwyższy Parlament składający 
się zprzedstawiciele regionalnych stref administracyjnych, 
któredecyduje o sprawach globalnych większością głosów.

Takie parlamenty muszą być również zainstalowane w każdym 
organie administracyjnym strefa.

Nadzór nad rządem światowym i jego członkami jestogromne 
znaczenie, a na tym spoczywa odpowiedzialność parlament.

Konstytucję powinien sporządzić szeroki intelektualista segment 
populacji wszystkich przyszłych regionalnych administracji 
strefy.

Dzisiejsi politycy powinni zostać wykluczeni z procesu 
redagowania z powodu ich powiązań z oligarchią finansową.

Członkowie różnych zawodów z całego świata, np nauczyciele, 
prawnicy, inżynierowie, ekonomiści z międzynarodowymi
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doświadczenie lub lekarze, którzy zgadzają się z 
zadeklarowanym podstawowym powinny być zaangażowane 
cele rządu światowego opracowanie konstytucji. Obecni 
przywódcy wszystkich religii światasą również zaproszeni.

Okres przejściowy między obecnym porządkiem światowym 
oparty w sprawie poszczególnych narodów i tworzenia 
nowych struktur musi być jak najkrótszy i skuteczny.

Aby to osiągnąć, potrzebne jest konkretne planowanie wraz z 
stworzenie podstawy prawnej, która jest następnie 
konsekwentna zaimplementowano.

2.2 Ustawa o natychmiastowym zaprzestaniu produkcji 
broni i zniszczeniu wszelkiej broni wojennej

Broń wojenna i jej używanie stanowi obecnie największe 
potencjalne zagrożenie dla naszej cywilizacji i jest to 
wykorzystywane do przejęcia i zwiększenia władzy. 
Największym wyzwaniem, a zarazem zadaniem Rządu 
Światowego będzie zlikwidowanie zapasów broni poprzez 
przekonanie obecnych właścicieli do ich oddania i 
zniszczenia. 
Rząd Światowy musi sprawować kontrolę nad całą bronią. 
Broń należy unieszkodliwić w ciągu 1 roku. Produkcja i 
sprzedaż broni wojennej zostanie generalnie poddana karze. 
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experience, or doctors, who agree with the declared basic
objectives of the World Government, should be involved in
drafting the constitution. Current leaders of all world religions
are also invited.

The transition period between the current world order based
on individual nations and the establishment of new structures
must be as short and effective as possible.

To achieve this, concrete planning is needed, along with the
creation of a legal basis which is then consistently
implemented.

2.2 Law on the immediate stop of arms production and
the destruction of all military weapons

Military weapons and their usage to gain and expand power
currently present the biggest threat to our civilization. It will
therefore be the biggest challenge, but one of the key tasks,
of the World Government to render these arsenals ineffective
and to move the current owners of these weapons to
surrendering and destroying their arsenals. 

2.3 Law on the equal global distribution of the 3 basic
resources

2.3 Ustawa o globalnym równym podziale 3 zasobów 
podstawowych

Własność prywatna wody i energii jest zabroniona, własność 
ziemi jest ograniczona. Dzierżawa gruntów rolnych jest 
możliwa, lecz powinna być dozwolona tylko na uprawę 
żywności i hodowlę zwierząt gospodarskich.

Żywność uprawiana prywatnie na dzierżawionej ziemi może 
być sprzedawana z zyskiem, lecz samej ziemi nie można 
przenieść na własność prywatną.

Prywatna własność źródeł ropy naftowej i gazu powinna 
zostać zakazana. Nie wolno czerpać zysków ze sprzedaży 
energii (węgiel, ropa naftowa, gaz). Każdy osiągnięty zysk 
należy inwestować w budowę i modernizację zakładów 
produkcyjnych lub alternatywne źródła energii.
Dozwolona prywatna własność gruntu powinna być 
ograniczona do maksymalnie 5000 m2 na osobę.
Wszystkie przewyższające tę wielkość grunty będą podlegać 
wywłaszczeniu, lecz mogą być dzierżawione 
dotychczasowym właścicielom, jeżeli są one przez nich 
używane i uprawiane jako grunty rolne lub leśne.

Woda jest wykluczona z własności prywatnej. Zysk z 
produkcji i sprzedaży wody pitnej jest natychmiast 
inwestowany w technologię uzdatniania i światowe sieci 
wodociągowe. 
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2.4 Ustawa o globalnym utrzymaniu środowiska

Rząd Światowy musi powołać centralny organ ds. 
środowiska, który będzie analizował zniszczenia środowiska 
np. przez technologię jądrową i inżynierię genetyczną, 
wydobycie ropy naftowej i surowców, zmiany klimatyczne itd. 
Należy następnie podjąć środki mające na celu 
powstrzymanie i zakazanie takich zniszczeń środowiska 
naturalnego. Genetycznie manipulowana żywność z nasion i 
genetycznie manipulowane środki owadobójcze stanowią 
nieobliczalne zagrożenie w związku z ich mutacją i 
przeobrażeniem w niemożliwe do przewidzenia nowe 
organizmy. 
Rząd Światowy musi powstrzymać działania tych 
producentów i zamknąć zakłady produkcyjne.
W stosunku do elektrowni jądrowych należy przeprowadzić 
analizę ryzyka i wdrożyć działania. Należy masowo wspierać 
inwestycje w alternatywne źródła energii.

2.5 Ustawa o wprowadzeniu jednolitego systemu edukacji

Podstawa do osiągnięcia jednolitego globalnego 
standardużycie jest dostosowane do regionu, ale 
administrowane centralniesystem edukacji, a także budowa 
szkół iuniwersytety w skali globalnej. Obecnie najbardziej 
skutecznya najlepszy system edukacji będzie podstawą 
nowegoglobalny system edukacji. Systemy fiński lub 
niemiecki

should be taken as a model. Curricula for science subjects
and the central language (mathematics, physics, chemistry,
biology, English) must be centrally specified. Other subjects
can be chosen by the regional governments. Uniform global
graduation standards are to be specified.

The religious communities are responsible for religious
education combined with ethics instruction.

It must be ensured that the basic principles of all religions
are taught to all people.
Everyone should be able to freely choose their religious
denomination or to choose no denomination at all. No one
may belong to a religion by birth. 

The training of teachers and the deployment of teachers to
regions with currently poor educational standards and/or
structural weakness is of utmost importance. The training of
teachers and education professionals is to be increased and
modeled after the German, Austrian or Swiss system.

Education and religion are to be strictly separated. Global
international universities are to be established. The global
basis of the education system should be the Buddhist
doctrine of right view and right thought. (Ethics instruction)

People need to understand that the meaning of life is to 
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należy traktować jako model. Programy nauczania 
przedmiotów ścisłychi język centralny (matematyka, fizyka, 
chemia,biologia, angielski) należy określić centralnie. Inne 
tematymogą być wybrane przez samorządy regionalne. 
Jednolity globalnynależy określić standardy ukończenia 
studiów.

Wspólnoty religijne są odpowiedzialne za osoby 
religijneedukacja połączona z nauczaniem etyki.

Należy zadbać o to, aby podstawowe zasady wszystkich 
religii są nauczane dla wszystkich ludzi.Każdy powinien mieć 
możliwość swobodnego wyboru swoich zakonników nominał 
lub w ogóle nie wybrać nominału. Niktz urodzenia może 
należeć do religii.

Szkolenie nauczycieli i rozmieszczenie nauczycieli wregiony 
o obecnie słabych standardach edukacyjnych i / lub słabość 
strukturalna ma ogromne znaczenie. Szkolenie nauczycieli i 
pracowników oświaty należy zwiększyć i wzorowany na 
systemie niemieckim, austriackim lub szwajcarskim.

Edukacja i religia powinny być ściśle oddzielone. Światowy 
międzynarodowe uniwersytety mają zostać utworzone. 
Globalny podstawą systemu edukacji powinien być buddysta 
doktryna właściwego widzenia i właściwej myśli. (Instrukcja 
etyki)

Ludzie muszą zrozumieć, że sens życia jest taki
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doświadczaj szczęścia i szczęście to może być 
tylkodoświadczenie, gdy dzielimy się bogactwem z innymi. 
Zazdrość,chciwość i zazdrość powodują tylko nędzę.

Odpowiedzialność, szczęście i logiczne myślenie muszą być 
ustanowiony jako przedmiot szkolny.

Kolejnymi punktami centralnymi w edukacji są równość 
płci,kolor i religie.

Edukacja musi być bezpłatna i musi być finansowana z 
podatków.

2.6 Ustawa o zniesieniu obecnie istniejących narodów i 
granice państwowe i wprowadzenie regionalnych obszary 
administracyjne

Podstawą jest stopniowa eliminacja państw narodowych 
wprowadzenie centralnych globalnych struktur i praw. 

Podział świata na główne regionalne administracje strefy 
powinny być oparte na kontynentach i mogą dać osiem takie 
główne strefy:

A) Europa
B) Afryka Północna i Arabia
C) Azja Północna
D) Azja Południowa i Australia
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experience happiness and that happiness can only be
experienced when sharing one›s wealth with others. Envy,
greed and jealousy only create misery.

Responsibility, happiness and logic thinking must be
established as a school subject. 

Further focal points in education are the equality of gender,,
color and religions.

Education must be free and is to be financed through taxes.

2.6 Law on the abolition of currently existing nations and
national boundaries and the introduction of regional
administrative areas 

The gradual elimination of nation states is the foundation for
the introduction of central global structures and laws.

The division of the world into major regional administrative
zones should be based on continents and could render eight
such major zones:

A) Europe
B) North Africa and Arabia
C) North Asia
D) South Asia and Australia

E) Azja Środkowa
F) Ameryka Północna
G) Ameryka Południowa
H) Afryka

Regionalne mniejsze i podrzędne strefy administracyjne 
powinny być zintegrowane z głównymi strefami 
administracyjnymi i administrowany w oparciu o grupy 
etniczne i regiony językowe.

2.7 Ustawa o dochodach i majątku

Aby osiągnąć globalny jednolity standard życia i do ogranicz 
moc pieniędzy, minimum i maksimum dochody (według 
regionu i zawodu) muszą zostać określone i określony.

To samo dotyczy maksymalnego dozwolonego bogactwa 
osobistego.

Zalecane są następujące poziomy dochodów prywatnych: 
płaca minimalna za 48 godzin pracy powinna wynosić 6000 
W narok.

Maksymalny dochód jakiejkolwiek osoby nie powinien 
przekraczać 500 000 USD rocznie.

Bogactwo każdej osoby będzie ograniczone do 10 milionów 
W $.
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Globalna gospodarka doświadczy ogromnego ożywienia ze 
względu na globalny rozwój i fakt, że ten dochód będzie 
faktycznie spędzić w realnej gospodarce. Ten wzrost 
gospodarczymusi być zrównoważony środowiskowo.

Wszelkie spekulacje muszą być zabronione.

Każdy ma prawo do co najmniej 30 godzin płatnej pracy 
natydzień po ukończeniu edukacji. Płaca minimalna 
wynosibyć płatnym za tę pracę.

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego są dozwolone 
tylko dla tych osób osoby, które nie mogą wykonywać żadnej 
pracy ze względów zdrowotnych lub z powodu 
niepełnosprawności. To prawo do pracy ogólnie dotyczyobie 
płcie.

Zysk (zysk) netto przedsiębiorstw powinien opierać się 
naliczba ich pracowników i ograniczona do 70 000 W na 
pełnypracownika rocznie.

Zapewniłoby to określony dochód dla każdej pracy. Firmy 
może generować maksymalne zyski, ale każdy oddział 
lokalnybędzie ograniczona do 4000 pracowników lub zysku 
netto w wysokości 280 W $milion. Biura firmy będą się 
znajdować w różnychstrefy administracyjne.
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The global economy will experience an enormous upswing
because of global development and the fact this income will
actually be spent in the real economy. This economic upturn
must be environmentally sustainable.

Speculation of any kind must be prohibited.

Everyone has a right to at least 30 hours of paid work per
week after completing their education. A minimum wage shall
be payable for this work.

Social security benefits are permitted only for those
individuals that cannot pursue any work for health reasons or
because of disability. This right to work generally applies to
both sexes.

The net income (profit) of companies should be based on the
number of their employees and limited to W$70,000 per full-
time employee per year. 

This would ensure a certain income for every job. Companies
may generate maximum profits, but any one local branch
shall be limited to 4,000 employees or a net profit of W$280
million. Company offices shall be located in different
administrative zones.

Nieruchomość o wartości 50 000 000 W (w 
nieruchomościach, gotówce itp.) To dozwolone dla właścicieli 
firm z odpowiedzialnością osobistą i dlatego szczególna 
odpowiedzialność za społeczeństwo. Maksimum dla 
wszystkich osób sugerowana jest własność W 10 000 000 
USD którzy nie są właścicielami firmy.

Firmy mogą być tworzone tylko jako korporacje. Pracowników 
mają prawo do zakupu udziałów w swoich spółkach lub do 
otrzymania część ich wynagrodzenia w postaci takich akcji.

2.8 Kontrola urodzeń i spowolnienie wzrostu populacji

Oczekuje się, że ze względu na edukację, oświecenie 
iwyższy dochód współczynników urodzeń, szczególnie u 
obecnie biednych regiony świata drastycznie spadną w tym 
medium semestr. Rząd światowy oczekuje, że nie ma ustawy 
o urodzeniukontrola będzie wymagana. Edukacja seksualna 
w szkołach musi być rozszerzony i będzie częścią 
centralnego systemu edukacji.

2.9 Równość płci

Równość płci jest podstawową zasadą świata Rząd.

Ta podstawowa zasada musi zostać ustanowiona na świecie 
Konstytucja rządu.
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Mężczyźni i kobiety muszą zasadniczo otrzymywać równe 
wynagrodzenie, a kobiety mają takie samo prawo do pracy 
jak mężczyźni. Kobiety otrzymają płatny urlop na ciążę lub 
wychowanie dziecka. Szkółki muszą budować, a ponieważ są 
one postrzegane jako podstawa dalszych system edukacji, 
będą one finansowane z podatków.

2.10 Ustawa o opodatkowaniu dochodów i majątku

Prywatny dochód do 500 000 W rocznie jest zwolniony z 
podatku. The to samo dotyczy maksymalnej właściwości.

Zalecany jest jednak jednolity podatek od wartości dodanej w 
wysokości 30%VAT na żywność, wodę i energię wynosi 15%. 
To zapewnia, że   najwięksi konsumenci płacą najwyższą 
część podatki.

Ceny są nieuregulowane i oparte na zasadach rynkowych.

Firmy muszą zapłacić podatek VAT w wysokości ok. 15%, 
podatki są dystrybuowane w następujący sposób: 5% dla 
rządu światowego, 5% dla główna strefa administracyjna, 5% 
dla prowincji.

Ulgi podatkowe mogą być przyznawane w określonych 
regionach rozwijających się. Dodatkowe podatki nie mogą być 
nakładane. Dodatkowe dotacje lub ulgi podatkowe są 
zabronione.
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Men and women must generally be paid equally and women
have the same right to work as men. Women shall receive
paid leave for pregnancy or child upbringing. Nurseries must
be built, and since they are viewed as the basis of the further
education system, they shall be financed by taxes.

2.10 Law on the taxation of income and property

Private income up to W$500,000 annually is tax-free. The
same applies for maximum property. 

However, a uniform value added tax of 30% is recommended
VAT on food, water and energy shall be on 15%. This
ensures that the biggest consumers pay the highest share of
taxes.

Pricing is unregulated and based on market principles. 

Companies must pay a vat of approx. 15%, Taxes are
distributed as follows: 5% for the World Government, 5% for
the major administrative zone, 5% for the province.

Tax benefits may be granted in specified developing regions.
Additional taxes may not be levied. Additional subsidies or
tax benefits are prohibited.

Globalna rekompensata finansowa zapewnia, że   centralny 
Środki rządowe są równo rozdzielane.

2.11 Ustawa o wprowadzeniu nowej globalnej centrali 
waluta i utworzenie centralnego Banku Światowego 
dystrybucja tych funduszy.

Ograniczanie siły pieniądza jest jednym z najważniejszych 
zadania rządu światowego. Aby to osiągnąć, nowy waluta, 
Dolar Światowy (W $), zostanie wprowadzony izastąp 
wszystkie istniejące waluty. Aby zapewnić odpowiednią 
ekonomię cykle po zniesieniu wszystkich istniejących walut, 
wymień stawki za aktywa mają zostać wprowadzone.

Pożyczki na rzecz istniejących instytucji finansowych mają 
byćuznane za nieważne.

Prywatne instytucje finansowe zostaną zamknięte. Banki 
rządowe i półrządowe stają się własność rządu światowego.

Kursy walut po zmianie waluty oparte są na maksymalna 
dozwolona własność osób fizycznych lub firm.
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Dolar światowy (W $) jest tworzony przez centralny Bank 
Światowyi równa jest wartości obecnego dolara 
amerykańskiego. To znaczy bieżące rezerwy gotówkowe 
mogą być nadal wykorzystywane do płatności w aktualne 
kursy walut do czasu wydrukowania Banku Światowego dość 
nowej gotówki. Wszystkie ceny należy podać w W $.

Każdy obywatel Ziemi w wieku 16 lat lub starszy ma prawo do 
posiadaniakonto z powiązaną globalnie ważną kartą 
płatnicząpodobne do dzisiejszych kart kredytowych. Dzieci 
poniżej 16 roku życia otrzymująkont z rodzicami.

Scentralizowany system płatności podobny do systemu kart 
kredytowych musi zostać ustalone.

Każdy beznadziejny obywatel Ziemi powyżej 16 roku życia 
otrzymuje start kapitał w wysokości 1000 USD na karcie 
płatniczej. Pozbądź się rodziców otrzymaj jednorazową 
płatność 500 W $ za każde dziecko.

Te pieniądze początkowe można wykorzystać wyłącznie na 
żywność, mieszkanie iEdukacja. Rodzice otrzymują kapitał 
początkowy w wysokości 500 USDkażde dziecko poniżej 16 
roku życia.

Bieżące dochody będą nadal wypłacane, jak poprzednio, w 
terminielimity wyżej zdefiniowanego minimum i 
maksimumwynagrodzenie.
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The World Dollar (W$) is created by a central World Bank
and equals in value the current US Dollar. This means
current cash reserves can still be used for payments at
current exchange rates until the World Bank has printed
enough new cash. All prices are to be given in W$.

Every citizen of Earth aged 16 or older has the right to have
an account with an associated globally valid payment card
similar to today›s credit cards. Children under 16 get an
account with their parents.

A centralized payment system similar to that of credit cards
must be established.

Every destitute citizen of Earth over 16 receives a starting
capital of W$1,000 on their payment card. Destitute parents
receive a one-time payment of W$ 500 for each child.

This seed money may only be used for food, housing and
education. Parents receive a starting capital of W$500 for
every child under 16.

Current incomes shall continue to be paid as before, within
the limits of the above defined minimum and maximum
wages.

Obecnie istniejące banki mają zostać zamknięte lub stać 
sięwłasność Banku Światowego.

2.12 Ustawa o ustanowieniu centralnej opieki zdrowotnej 
system

Celem rządu światowego jest ustanowienie zjednoczonego i 
scentralizowany system opieki zdrowotnej. Każdy obywatel 
musi wyjąć ubezpieczenie zdrowotne. Zyski osiągnięte z 
produkcji produkty lecznicze podlegają opodatkowaniu 
według stawki 50%. Ten podatek pieniądze mają być 
inwestowane w badania.

Tak zwana medycyna konwencjonalna, a także alternatywa 
lub medycyna naturalna będzie wspierana w ten sam sposób.

Globalny system emerytalny i ubezpieczenia zdrowotnego ma 
być wprowadzono.

3. System gospodarczy świata pod centralnym Rząd 
światowy

Dlaczego rząd światowy musi zaakceptować i 
egzekwować umiarkowany i zmodyfikowany 
kapitalistyczny system społeczny jako podstawowy 
porządek społeczny świata?
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Dzisiejsze struktury społeczne są w większości kapitalistyczne 
i / lub feudalne. Niewolnictwo i niewolnictwo są nadal 
powszechne w strukturach feudalnych w Afryka, Bliski 
Wschód i właściwie cały Orient.

Im więcej społeczeństw rozwija się w kierunku produkcji 
kapitalistycznej, większa wartość dodana, a tym samym 
jednostka dochód.

Społeczeństwo kapitalistyczne (tj. Prywatna własność środków 
produkcja) przynosi dobrobyt, jeśli jego bogactwo jest 
sprawiedliwie dystrybuowane.

Biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie porządki społeczne, 
od feudalizmu do socjalizm i komunizm, kapitalizm i kapitalizm 
produkcja dowiodła wytworzonego porządku społecznego 
najwięcej bogactwa w krajach uprzemysłowionych.

Ograniczona prywatna własność środków produkcji a 
konkurencja jest podstawą rozwoju społeczeństwo.

Można z tego wywnioskować, że aby osiągnąć zdrowie 
rozwój, społeczeństwo nie tylko potrzebuje konkurencji, ale 
musistworzyć również zachętę do ciągłego doskonalenia i 
rozwój poziomu życia ludzi i zaspokojenie ich potrzeb.
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Today's social structures are mostly capitalist and / or feudal.
Serfdom and slavery are still common in feudal structures in
Africa, the Middle East and actually in the entire Orient.

The more societies develop towards capitalist production, the
greater the value added and consequently the individual
income.

Capitalist society (i.e. the private ownership of the means of
production) brings prosperity if it's wealth is distributed fairly.

Considering all previous social orders, from feudalism to
socialism and communism, capitalism and capitalist
production have proven the social order that has generated
the most wealth in industrialized nations.

Limited private ownership of the means of production
and competition are the basis for the development of
society.

One can conclude from this that in order to achieve healthy
development, a society not only needs competition, but must
also create an incentive for continuously improving and
developing the living standard of the people and the
satisfaction of their needs.

Wzrost gospodarczy musi zostać spowolniony i musi mu 
towarzyszyć zmniejszenie zużycia zasobów. Dlatego też 
Rząd świata musi zainicjować specjalne projekty badawcze 
szczególnie w tej dziedzinie.

Rząd światowy musi wprowadzić porządek społeczny 
charakteryzujący się ekologiczną produkcją kapitalistyczną i 
prywatną ekonomia podstawa rozwoju społeczeństwa.

Porządek społeczny napędzany prywatnie musi być 
ograniczony przez ograniczenie własności i pieniędzy w 
rękach osób fizycznych. Zwiększenie bogactwa ubogich 
obszarów osiąga się poprzez edukacja i inwestycje w 
ochronę środowiska, energię słoneczną i projekty 
transportowe.

Ten kapitalizm musi jednak być kontrolowany przez 
ograniczenie siły pieniądza i pojedynczych osób. W aby 
osiągnąć bardziej równomierny globalny rozkład mocy, 
zawsze musi istnieć zachęta do zwiększania liczby odbiorców 
bogactwo lub poziom wykształcenia. (Kształcenie 
obowiązkowe)

Ludzie muszą być w stanie osiągnąć sukces w życiu, ale 
sukces niekoniecznie mierzy się tylko bogactwem. Musimy 
spróbować zastąpić obecną atmosferę zazdrości i zazdrości 
solidarności i globalnej wspólnej tożsamości.
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Tak jest w celu przezwyciężenia nierówności społecznych i 
ekonomicznych niezbędne do promowania jednolitej 
globalnej industrializacji, która może tworzyć wysokiej jakości 
miejsca pracy i stanowić zachętę dowięcej edukacji.

Dlatego osoby z wyższym wykształceniem powinny 
przyczyniają się do uprzemysłowienia dzisiejszych 
przemysłowo słabo rozwinięte obszary świata. Potencjał 
przemysłowy w obecne kraje uprzemysłowione nie wzrosną, 
ale tak będzie wzmocnione w obecnie słabo rozwiniętych 
regionach.

Celem powinno być lokalne wytwarzanie i sprzedaż 
produktów i artykuły spożywcze.

Wszystko utopijne, a może naprawdę nowy sposób 
myślenia?

Wielu może ostrzegać przed niebezpieczeństwem 
ustanowienia takiego system, jak w rękach niewłaściwych 
ludzi, może to szybko skończyć w globalnej dyktaturze.

To ryzyko oczywiście istnieje. Właśnie dlatego jest tak 
niesamowicie ważne, że fundacja rządu światowego musi to 
zrobić być silną konstytucją. Konstytucja lub ustawa 
podstawowa muszą być wiążące dla wszystkich osób 
odpowiedzialnych na całym świecie lub poziom regionalny dla 
realizacji celów świata Rząd.

ONE WORLD

32



Silny urząd ochrony konstytucji i sąd konstytucyjny musi 
zapewnić wykonanie konstytucja.

Mnóstwo pytań

Czy ludzie zainteresują się tą koncepcją, zorganizują się i 
stworzyć podstawy prawne dla rządu światowego?

Czy ci, którzy obecnie posiadają władzę i własność, mogą być 
przekonani do oddania broni, ograniczenia nieruchomości 
zgodnie z nowymi wytycznymi i poddać się zasady rządu 
światowego, by się poddawać lub ograniczać ich moc?

Czy będą wystarczająco mądrzy i dalekowzroczni, aby 
handlować nimi moc na rzecz ludzkości?

Czy możemy ich przekonać, że zasady świata Rząd jest 
jedynym sposobem na zapewnienie przetrwania ludzkość?

Że wojny nie da się wygrać, religii nie można pokonać i że 
kontrolę urodzeń można osiągnąć jedynie poprzez edukację i 
oświecenie?
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Czy możemy pozyskać postępowych przywódców religijnych 
dla tego pomysłu?

Czy możemy połączyć idee rządu światowego z 
średniowieczne poglądy konserwatywnego i agresywnego 
islamu i konserwatywni i ekstremistyczni chrześcijanie i 
Żydzi?

Czy możemy przekonać postępowych przywódców 
religijnych do poparcia pomysł?

Czy możemy przekonać prawników i ekonomistów, filozofów 
i inżynierowie z międzynarodowym doświadczeniem, aby 
pomóc w tym wizja się sprawdziła i opracowano konstytucję 
dla świata Rząd, który jest uznawany i wspierany przez 
większość ludzie świata?

Jak możemy znieść istniejący system walutowy i wymienić ją 
na nową walutę światową?

Jak masy zareagują na eliminację narodową granice? Brak 
paszportów, tylko globalny dowód osobisty wskazujący strefa 
administracyjna, do której należysz?

Czy ludzie są dzisiaj wystarczająco wykształceni, aby 
zrozumieć powody stojące za rządem świata i nie czuć się 
zagrożony?
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Czy ludzkości uda się zrealizować ten pomysł przed 
następnym Wielka wojna?

Jakie powinny być etapy tego przejścia?

Musi nastąpić przejście do rządu światowego spokojnie i 
szybko.

Jak rząd światowy poradzi sobie z fanatykami religijnymi w 
islamie, judaizmie czy chrześcijaństwie?

Czy ludzkość jest już w stanie zrobić tak ważny krok?

Czy też prawdziwa natura człowieka jest istotą żądną władzy i 
pozostał niezmieniony pomimo tysięcy lat ewolucja?

Wdrożenie przedstawionych powyżej pomysłów z pewnością 
spełnią się marzenia wielu osób byłby koszmarem dla 
niektórych innych.
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Mam nadzieję, że obudziłem wasze zainteresowanie i 
czekam z niecierpliwością do ciekawej dyskusji.

Prześlij swoje pomysły i sugestie na adres 
future@1world.earth .

Czekam na wiadomość od Ciebie!

by Klaus Ertmer 
2015
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I hope that I have awakened your interest, and look forward
to an interesting discussion.

Please send your ideas and suggestions to
future@1world.earth .

I look forward to hearing from you!

by Klaus Ertmer 
2015

Struktura globalnego 
rząduorganizacja

Ludami tego świata powinni rządzić eksperci, a nie 
niekompetentni i żądni władzy politycy.
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GLOBALNY 
RZĄDODPOCZYNUJE NA 4 

FILARY

GRUPY EKSPERTÓW MINISTERSTWA

NIEZALEŻNYSPR
AWIEDLIWOŚĆ

PARLAMENTY 
WPROWINCJEI 
DYSTRYBUCJE
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ORGANIZACJAGLOBAL
NY RZĄD

EKSPERT 
GRUPY 

ADMINI-
TRATIVE
STREFY

PROWINCJE

DZIAŁY

do 2 miliardów 
mieszkańców

do 100 milionów 
mieszkańców

do 1 miliona 
mieszkańców

Grupy 
ekspertówdla 
globalnychdec

yzje

Grupy 
ekspertówdla 
globalnychdec

yzje 
wAdministracy

jnystrefy

Parlament/
referenda

Parlament/
referendadla 
lokalnychdec

yzje
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GLOBALNYSTREFY 
ADMINISTRACYJNE

South
East Asia
Australia

Ameryka 
północna

Ameryka 
Południowa

Europa

Azja PółnocnaAfryka Północna
 + Arabia

Afryka

południowa
Azja

Azja
Środkowa
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THE GLOBAL
ADMINISTRATIVE ZONES

Africa

South
East Asia
Australia

North
America

South
America

Europe

North AsiaNorth Africa
+Arabia

Africa

South
Asia

Middle
Asia

1)  Zespoły ekspertów

• Członkowie komitetów ekspertów powinni być najwyżsi 
specjaliści w swojej dziedzinie i powinni już posiadać 
międzynarodowe doświadczenie.

• Eksperci muszą ściśle współpracować z ministerstwa.

• Eksperci powinni zostać nowo wybrani lub ponownie 
wybrani na urząd co 3 lata.

• Ludzie powinni mieć możliwość bezpośredniego zadawania 
kwalifikowanych pytań eksperci.
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ZESPOŁY EKSPERTÓW 
DLAOBSERWUJĄCE 

DZIEDZINY

Woda i
enegia (40) Sprawiedliwość (40)

Policja i
bezpieczeństwo (40) Media (40)

Medycyna (40) Obrona cywilna (20)

Finanse i bankowość (40) Rolnictwo (20)

Economy (40) Przemysł (40)

Budownictwo (40) Leśnictwo (20)

Kultura i sport (20) Podatki (20)

Szczęście (10) Edukacja (40)

Ochrona środowiska (40)
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2) Ministerstwa

• Ministerstwa powinny wdrożyćrekomendacje 
i decyzje ekspertazespoły.

• Ministerstwa powinny mieć filiebiura w 
strefach administracyjnych iprowincje. 

• Ministerstwa ściśle współpracująz zespołami 
ekspertów.
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PRZEWODNICZĄCY
MINISTERSTWA

Ministerstwo policji i bezpieczeństwa

Ministerstwo Transportu

Ministerstwo wody i energii

Ministerstwo Sprawiedliwości
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Ministerstwo Zdrowia i Opieki Medycznej

Ministerstwo Kultury 
ipojednanie ludzi

Ministerstwo ekologiii 
lokalne rolnictwo

Ministerstwo 
Edukacjii szczęście

Ministerstwo Środowiska
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Ministerstwo Przemysłu Ekologicznego

Ministerstwo Restrukturyzacjifirmy z 
więcejponad 5000 pracowników

Ministerstwo zniszczeniabroń wojenna 
i restrukturyzacjafirm zbrojeniowych

Ministerstwo uczciwej 
dystrybucjibogactwo i łagodzenie 

ubóstwa

Ministerstwo bankowości, 
finansówi systemy płatności

Ministry for labour and
 social affairs

Ministry for the reconciliation
of religion

Ministry for information and media:
• Neutral information

• Media receive a certificate
regarding the veracity      of the news

• The media must work autonomously
and independently
• Shall report only the facts
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Ministry for ecological industry

Ministry for the restructuring of
companies with  more 
than 5000 employees

Ministry for the destruction of
weapons of war and  the restructuring

of armaments companies

Ministry for the fair distribution of
wealth and  the alleviation of poverty

Ministry for banking, finance
and payment systems

Ministerstwo pracy 
isprawy społeczne

Ministerstwo 
pojednaniareligii

Ministerstwo informacji i mediów:
• Neutralne informacje

• Media otrzymują certyfikatodnośnie 
prawdziwości wiadomości

• Media muszą działać autonomiczniei 
niezależnie
• Zgłaszają tylko fakty
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NIEZALEŻNY SĄDOWNICTWO

NAJWYŻSZY
KONSTYTUCYJNY

SĄD

PRZEWODNICZĄCYSĄ
D NAJWYŻSZY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNYSTREFY 
ADMINISTRACYJNEJ

TRYBUNAŁ PROWINCYJNY

SĄD REJONOWY

4) Parliaments and elections in the provinces and
districts

•Provinces and districts should retain the administrative
structures and should be able to make more local
decisions

•This gives more power to local decision-makers

•Local decisions should be made in the districts and
provinces

•Global decisions should be made by the expert teams

•Ministries have subsidiary offices in the provinces and
districts.

•Expert teams, ministries and parliaments work closely
together. 

•Districts and provinces should be governed by
parliaments

•The parliaments should be re-elected through an online
election every 3 years
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4) parlamenty i wybory w prowincjach idzielnice

• Prowincje i okręgi powinny zachować 
administracjęstruktury i powinien być w stanie uczynić 
bardziej lokalnymdecyzje.

• Daje to większą moc lokalnym decydentom.

• Decyzje lokalne powinny być podejmowane w dzielnicach 
iprowincje.

• Zespoły ekspertów powinny podejmować globalne 
decyzje.

• Ministerstwa mają oddziały w prowincjach idzielnice.

• Zespoły ekspertów, ministerstwa i parlamenty ściśle ze 
sobą współpracująrazem.

• Okręgi i prowincje powinny podlegaćparlamenty.

• Parlamenty powinny zostać ponownie wybrane za 
pośrednictwem Internetuwybory co 3 lata.
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• Miasta, miasteczka i wsie powinny je nominowaćkandydaci.

• Parlamenty zostaną wybrane w Gryzoniach, Bawarii, 
Tyrolu,Południowy Tyrol, w Andaluzji, w obwodzie kaluga, w 
regionieprowincja Chandong lub Syczuan, w Teksasie, 
Kalifornia,Alberta lub Chihuahua. Państwa narodowe takie jak 
Niemcy,Włochy, Szwajcaria, Austria, Rosja, Chiny, USA, 
Meksyk,Kanada lub Hiszpania zostaną rozwiązane.

• Lokalne decyzje będą podejmowane przez parlamenty. 

• Ww przypadku niewielkiej większości wynoszącej 55% 
referendum odbędzie siętrzymany.

• Wszystkie decyzje powinny być korzystne dla ludzkości.

• Zespoły ekspertów podejmują globalne decyzje, parlamenty 
wprowincje i okręgi podejmują lokalne decyzje.

• Wymagane są zespoły ekspertów w strefach 
administracyjnychkomunikować się ściśle z lokalnymi 
parlamentami.

• Językiem administracyjnym powinien być angielski plusjęzyk 
lokalnie używany.
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Ludzie, odzyskajcie świat!Dla twojej 
przyszłości i twoich dzieci.

Oto czego chcemy:
Chcemy, aby ludźmi rządzili profesjonaliści, a nie 

korupcjapolitycy.

Chcemy jednolitego globalnego prawa i przepisów podatkowych 

oraz globalnegokonstytucja.

Chcemy sprawiedliwego podziału 3 podstawowych zasobów 

ludzkich: ziemi,woda i energia.

Chcemy bezwarunkowej ochrony przyrody i środowiska.

Chcemy stopniowego rozpadu państw narodowych i 

zniesieniagranic.

Chcemy administracji oddolnej (dystrykty, prowincje,strefy 

administracyjne).

Chcemy niezależnego sądownictwa.

Chcemy zniszczenia wszelkiej broni wojennej i zakazuprodukcji 

broni wojennej.

Chcemy uczciwych i maksymalnych dochodów na całym świecie.

Chcemy ograniczyć siłę pieniądza i siłę finansówprzemysł.

Chcemy zniesienia sektora bankowości prywatnej.

Chcemy nowej wspólnej waluty światowej, która zastąpi wszystkie 

starewaluty.

Chcemy bezpłatnej edukacji i bezpłatnej podstawowej opieki 

zdrowotnej dla wszystkich ludzina calym swiecie.

Chcemy wprowadzenia minimalnego dochodu i 

maksimumdochód.

Skontaktuj się z nami: 
www.1world.earth
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