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Introdução

Como você gostaria de viver no futuro? Pode hojepolíticos e 
do sistema econômico atual resolver a 
humanidadeproblemas futuros?

Eu gostaria de apresentar a vocês minha visão de paz, 
globalharmonia, a economia global, comida e felicidade na 
terra.O que eu estou apresentando para você é uma 
mudança completaestrutura política e econômica global.

Eu não sou político, nem sou conservacionista oucomunista. 
Eu sou engenheiro mecânico e chefe de umaempresa de 
médio porte com escritórios internacionais.

Eu sou independente e estou financiando esta campanha 
através demeus próprios meios privados.

A base da nossa existência, a natureza, será destruída ao 
longo dopróximas décadas através da economia de 
desenfreadacrescimento e um desejo desenfreado de poder 
e dinheiro. oera do atual sistema econômico, onde o 
capitalismo ébaseado em monopólios e bancos com o 
objetivo delucros máximos, está chegando ao fim.
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As pessoas do mundo, peço-lhe para se unir e garantir 
quemedidas imediatas e eficazes são tomadas para 
evitardestruição da natureza e mudança climática.

Vamos garantir que o desperdício de recursos em 
armamentos sejaparou agora. Nós desperdiçamos recursos 
em matarum outro. Nós poderíamos nos limpar 
completamentevárias vezes e destruir a terra com as 
armasque nós já temos. É isso que realmente queremos? 
Que burronós somos?

Vamos garantir que petróleo, gás, terra agrícola, matéria-
prima importantemateriais e água são organizados e 
distribuídos emacordo com as regras globais, como 
propriedade da humanidade. E sea humanidade não tem 
mais permissão para lucrar com essesrecursos, eles não vão 
mais dar origem a guerras. Vamos garantirque as condições 
de vida são harmonizadas em todo o mundo eque ninguém é 
forçado a deixar sua terra natal.

Vamos garantir que os fundos sejam usados para pesquisa 
em um melhor usoenergias renováveis, agricultura orgânica, 
para a nossa saúde epara a educação de nossos filhos, e 
não são desperdiçados embraços sem sentido.

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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Os problemas globais só podem ser resolvidos de forma 
global emaneira pacífica. Guerras servem apenas para 
aumentar os lucros doempresas de armamentos.

Inteligência Artificial e Bio Engenharia, estes riscos 
eesperanças do futuro, devem ser reguladas globalmente.

Através dos meus muitos anos de trabalho intercultural em 
váriosregiões do mundo, aprendi que as pessoas do 
mundomundo pertencem juntos e que eles só terão uma boa 
vidano futuro, através da cooperação e do respeito mútuo, 
bemcomo a distribuição justa de recursos básicos, como 
água, terrae energia.

No entanto, eu também aprendi que pensar e agir em 
umbase global ou uma compreensão para estrangeiros e 
desconhecidosculturas não é algo que possa ser assumido 
por todas as pessoas.Isso requer muito tempo e a vontade 
de conheceruns aos outros, a cooperação de mente aberta e 
acima de tudo mútuarespeito.

A ideia que eu gostaria de lhe apresentar certamenteparece 
utópico, irrealista e talvez até completamente
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ingênuo inviável à primeira vista.

Mas é mesmo?

É uma ideia que prevê uma mentalidade global e 
culturalintercâmbio, tal como prevê a acção local eo respeito 
pelosos desejos das culturas das pessoas em sua terra 
natal.

Justiça, tolerância e respeito são as bases paraamizade, 
cooperação e, portanto, também por uma paz efuturo feliz 
para você e seus filhos.

Eu gostaria de compartilhar essa idéia com você e espero 
que vocêapresentar suas próprias sugestões talvez 
melhores de comovocê prevê a futura coexistência neste 
planeta. Precisamos de novovisões.

Não tenha medo de mudanças razoáveis que beneficiem 
toda a humanidade. Faznão se deixe ser intimidado ou 
manipulado por corruptospolíticos ou bilionários!
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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!

O caminho para a verdadeira globalização, ou: um 
clamor contra umcapitalismo autodestrutivo

Um governo mundial unido não é um conceito novo. Em 
vez,a ideia é tão antiga quanto a própria civilização e 
remonta aoépoca dos reis egípcios. Dante, Immanuel Kant e 
outros pensadores também contemplaram o conceito.

Escrevendo em 1795, Immanuel Kant considerou World 
Cidadania um passo necessário para a paz mundial “   

Apenas 10% da população mundial possui 85% do mundo 
›sriqueza!

Vivemos em uma era de distribuição extremamente injusta do 
mundorecursos, com graves consequências para a 
humanidade.

Os recursos da Terra, energia, água e terra, são 
ossubsistência de todas as pessoas:

A distribuição dos recursos do mundo parece 
atualmenteentrar na sua fase final.

Estamos testemunhando a desestabilização violenta de 
grandes partes doOriente Médio, o começo do colapso 
doUnião Europeia ea dissolução de nações inteiras cuja
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líderes se posicionam contra interesses econômicos, 
particularmentedos Estados Unidos. Nós 9 testemunhamos 
grandes partes do mundotornando-se ingovernável e 
descendo para a violência.

O caos e a violência já dominam a Síria, o Iraque, a Líbia e 
osUcrânia, e pode em breve se espalhar para o Egito, sul da 
Europa,e talvez outras partes do mundo também.

Em vez de combater o terrorismo e unir os povos domundo, o 
que aconteceu foi que o terrorismo foi fomentadoe 
movimentos islâmicos fascistas extremos foram autorizados 
aestabelecer um Estado baseado na medieval e desumana 
princípios.

É a luta pelos recursos do mundo que atualmente étornando-
se cada vez mais agressivo. Em jogo é um realinhamentodo 
poder global e, consequentemente, o acesso aos recursos 
deenergia, água, matérias-primas e terra. 

É um tempo marcado pela intolerância e ganância, tanto pelo 
podere por dinheiro.

Ninguém envolvido parece perceber que no final todosvai 
perder e nossa sociedade e civilização como a conhecemos 
hojeterá sido destruído.
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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.

Os atuais fluxos de refugiados demonstram claramente que 
as pessoasnão pode mais ser retido por paredes ou bordas. 
O que somosatualmente testemunhando é o início de uma 
nova migração em massapara a Europa, uma fusão de 
nacionalidades e consequentementeuma transformação 
incontrolável da Europa e do conjunto mundo.

Este desenvolvimento negativo é causado pelo 
extremamente injustodistribuição de poder e recursos 
globais, isto é, aconcentração de pessoas ›s subsistência nas 
mãos de apenas umpoucos indivíduos.

Bilhões de pessoas estão empobrecidas, sem beberem 
bemágua ou acesso aos recursos do mundo, que são, ao 
contrário,usado com desperdício por um par de países 
industrializados em umsistema baseado em fazer lucro 
máximo.

Hoje, o dinheiro determina em grande parte a distribuição de 
energiae consequentemente dos recursos globais.

Se olharmos para os desenvolvimentos dos últimos 10 
anos,ver que a diferença entre nações ricas e pobres é 
sempre alargamento.

Isto não é apenas sobre a propriedade de recursos 
energéticos como o petróleo
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ou gás - acima de tudo, é sobre uma aposta econômica com 
ofundamentos da subsistência básica das pessoas e sobre o 
privadopropriedade da água e da terra e, portanto, da 
produção de alimentos.

Especulações com alimentos e terras agrícolas têm 
dramaticamenteaumento dos preços dos alimentos nos 
países pobres e deveser banida.

A imensa importância do dinheiro e o poder excessivodá a 
certos indivíduos, bancos, fundos de hedge, ratingagências 
ou corporações multinacionais, e sua ganância porcada vez 
mais riqueza e poder vai um dia levar a uma situaçãoonde 
todos os recursos do mundo estão concentrados nomãos de 
apenas alguns e não mais acessível para o vasto maioria.

Contra este desenvolvimento fatal, devemos gritar e 
resistiragora mesmo.

Não nos deixe distrair pela mídia com questões como 
refugiadose terrorismo - estas são meras ferramentas para 
alimentar medos eobter ainda mais controle e poder sobre 
pessoas como Você mesmo.

É claro que é difícil marchar ou protestar contra tal
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desenvolvimento invisível e sorrateiro. Você já imaginouquem 
está realmente por trás do Black Rock ou mega bancos 
comoGoldman Sachs?

O atual sistema econômico, que é baseado unicamente 
naobjetivo de obter lucro máximo, deve ser substituído por 
um sistemaque promove a responsabilidade pelo bem-estar 
do povo.

Dinheiro é poder, então devemos distribuí-lo de forma mais 
justa para restringiros montantes possuídos e, portanto, o 
poder detido. Dinheiro deveservem como um meio para 
armazenar e pagar por valores materiais eserviços, mas 
nunca deve ser mal utilizado como instrumento de poder.

Guerras são principalmente travadas para tomar o controle 
dos recursos básicoscomo terra, energia e água, e assim 
ganhar poder.

Volume inimaginável de somas de dinheiro (recursos de 
energia)para o acúmulo de lojas de armas, cujo objetivo final 
éguerra, destruição e matança. A paz só é possível sem 
armas.

A desestabilização de regiões inteiras força as pessoas a se 
concentraremna mera sobrevivência em vez de lutar contra o 
sistema que ameaça-os.
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A desestabilização sistemática e a tomada de vidas 
esubsistência, seguida de uma certa estabilização emelhoria 
das condições de vida talvez até mesmo uma parte 
destesistema econômico?

Após o fim da Guerra Fria, parecia que o mundo 
estavadirigido para a paz global - uma paz global aqueles no 
podernão queria?

Agora vemos em primeira mão como a propaganda é usada 
para alvosdesestabilização de regiões inteiras e como o 
mundo estásuperpotências novamente se posicionam uns 
contra os outrose começar a lutar contra as guerras por 
procuração mais uma vez.

Um acúmulo maciço de armas vem acontecendo há anos. É 
umregular livre para todos: O Ocidente contra o Oriente. 
Islam versusCristandade. Sunitas contra os xiitas. O que é 
isto supostoleva a? O objetivo é desestabilização maciça.

A regra geral é: mais armas, mais guerras, mais mortes,mais 
miséria. A segurança não pode ser alcançada com armas.

Catalisadores acelerando este desenvolvimento são:
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a) injustiça social
b) educação inadequadamente esclarecedora
c) lucro extremamente alto feito com armas e um 
poderosoindústria de armas.

Se esse desenvolvimento continuar inabalável, mais e mais 
partesdo mundo se tornará ingovernável e entrará na 
anarquia,o que inevitavelmente levaria à queda de nossa 
civilização.

Como pode um governo mundial funcionar no século 21?e 
por que os problemas atuais do mundo só podem ser 
resolvidos comum governo global central?

O Governo dos Estados Unidos deve ter as 
seguintesobjetivos:

1. nivelar gradualmente os padrões de vida globais;

2. distribuir razoavelmente os recursos básicos da humanidade, 
como a águae energia e terra.

3. restringir o poder do dinheiro e proibir a 
produção,distribuição e uso de armas militares.

Essas metas são os objetivos básicos do Governo Mundiale 
deve ser estabelecido em uma constituição global.
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Para conseguir isso, o poder do dinheiro deve ser 
absolutamenterestrito. Recursos energéticos, água e terra 
devem sercentralmente administrado pelo Governo Mundial.

Ganhar lucros privados desses recursos deve ser proibido

Estes 3 recursos básicos da humanidade devem ser 
isentosda propriedade privada e propriedade privada da 
terradeve ser restrito.

1. Princípios básicos e objetivos essenciais de um 
mundoGoverno

a) Restringir o poder do dinheiro através da introdução 
deuma moeda mundial central (W $) e o estabelecimento de 
umaBanco Mundial central. Todas as moedas atualmente 
existentes devem serliquidado.

b) Controle global da distribuição dos 3 básicosrecursos de 
terra, água e energia e, consequentemente,distribuição 
igualitária dos recursos da humanidade.

c) Um sistema educacional global uniforme que leva emconta 
as diferenças regionais.

d) A eliminação de todos os estados da nação ea introdução 
de
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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

zonas administrativas povoadas por etnicamente e 
linguisticamentepovos semelhantes.

e) Liberdade mundial de religião

f) Separação rigorosa da religiãoe governo

g) Uma economia capitalista global livre com poder restrito 
dedinheiro.

h) Um mercado global, que inclui a promoção de iniciativas 
regionaisagricultura eo estabelecimento de instalações de 
produção ematualmente áreas subdesenvolvidas.

i) Um mercado de trabalho livre global e viagens gratuitas. 
Inicialmente, oa liberdade de movimento terá que ser 
restringida devido à desigualdade econômica excessiva.

j) Dissolução de todos os exércitos e destruição de todos os 
exércitos existentes.arsenais

k) Estabelecimento de uma força policial armada global para 
controlarconflitos e aplicar a lei básica do Governo Mundial.

l) Legislação tributária global uniforme

m) Legislação global uniforme em matéria de ambiente e
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proteção contra desastres

o) A proibição do desenvolvimento, produção e distribuição 
dearmas militares, o que torna grandes armas 
transregionaisconflitos muito menos provável.

p) Introdução de rendimentos mínimos e máximos 
epropriedade máxima

q) O sistema econômico é fundamentalmente capitalista 
comlimitações de renda e riqueza. Propriedade privada é 
permitidae protegido até um máximo de 10.000.000 W $.

r) Estabelecimento de um sistema de saúde unificado

s) Igualdade entre sexos e raças

t) Abolição dos atuais sistemas partidários

u) Inicialmente, os políticos de hoje devem ser 
excluídosparticipação no Governo Mundial devido às suas 
ligações commonopólio e capital financeiro.

2. Idéias para passos concretos para implementar este 
sistema:

2.1. Elaboração de uma constituição (Lei Básica)
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A constituição, ou Lei Básica, deve ser derivada doprincípios 
liberais dos Estados da Europa Ocidental e será ocom base em 
toda a legislação. A introdução da democracia direta ea lei 
eleitoral em escala global não é viável.

Em vez disso, deve haver um Parlamento Supremo composto 
derepresentantes das zonas administrativas regionais, 
quedecide assuntos globais por maioria.

Esses parlamentos também devem ser instalados em cadazona.

Supervisionar o Governo Mundial e seus membros é dea maior 
importância e esta é a responsabilidade do parlamento.

A constituição deve ser elaborada por um intelectual 
amplosegmento das populações de todas as futuras 
administrações regionais zonas.

Os políticos de hoje devem ser excluídos do processo de 
elaboraçãopor causa de seus laços com a oligarquia financeira.

Membros de várias profissões de todo o mundo, 
comoprofessores, advogados, engenheiros, economistas com

ONE WORLD

17



experiência, ou médicos, que concordam com os princípios 
básicos declarados.objetivos do Governo Mundial, devem ser 
envolvidos emelaboração da constituição. Líderes atuais de 
todas as religiões do mundotambém são convidados.

O período de transição entre a atual ordem mundialem 
nações individuais e o estabelecimento de novas 
estruturasdeve ser o mais curto e eficaz possível.

Para isso, é necessário um planejamento concreto, 
juntamente com ocriação de uma base jurídica que é, então, 
consistentemente implementado.

2.2 Lei sobre o fim imediato da produção de armas ea 
destruição de todas as armas militares

Armas militares e seu uso para ganhar e expandir o 
poderatualmente apresenta a maior ameaça à nossa 
civilização. Seráportanto, ser o maior desafio, mas uma das 
principais tarefas,do Governo Mundial para tornar esses 
arsenais ineficazese mover os atuais proprietários dessas 
armas parase rendendo e destruindo seus arsenais.

2.3 Lei sobre a distribuição global igualitária dos 
3Recursos
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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

Propriedade privada dos recursos básicos de água e 
energiadeve ser proibida, a propriedade da terra deve ser 
restringida. Possede terra deve ser permitido, mas apenas 
para culturas agrícolas egado.

Alimentos cultivados em terras arrendadas podem ser 
vendidos com lucro,mas a terra não pode passar para a 
propriedade privada.

A propriedade privada dos recursos de petróleo e gás deve 
serEntrada. Nenhum lucro pode ser obtido com a venda 
deenergia (carvão, petróleo, gás). Qualquer lucro realizado é 
para serinvestido na construção e modernização de 
energiainstalações de produção ou em formas alternativas de 
energia.

A propriedade privada legal da terra deve ser restrita a 
ummáximo de 5.000 m² por pessoa.

Qualquer propriedade acima deste limite será desapropriada 
e poderá seralugado de volta para os antigos proprietários, 
se eles usam e cultivamcomo terras agrícolas ou para 
silvicultura.

A propriedade privada da água é descartada. Lucros ganhos 
dea produção e venda de água potável devem serinvestiu 
imediatamente na tecnologia de purificação de água eredes 
globais de água.
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2.4 Lei sobre a proteção ambiental

O Governo Mundial estabelecerá uma centralautoridade 
ambiental, que analisará o estado dedegradação ambiental 
causada por, entre outros,tecnologia, engenharia genética e 
petróleo eExtração. Devem ser tomadas medidas para 
impedir e proibir estedestruição ambiental. A engenharia 
genética dos alimentosatravés de sementes e inseticidas 
geneticamente modificadosum risco incalculável em relação à 
sua mutação imprevisívelem novos organismos.

O Governo Mundial deve parar a fabricação de taisprodutos e 
encerrar as respectivas instalações de produção.

Para as centrais nucleares, uma avaliação dos riscos deve 
sercom base nas quais serão tomadas as medidas 
adequadasser tomados. Investimentos em energias 
alternativas devem sermassivamente aumentado

2.5 Lei sobre a introdução de uma educação 
uniformesistema

A base para alcançar um padrão global uniforme dea vida é 
uma adaptação regional, mas administrada 
centralmentesistema de educação, bem como a construção 
de escolas euniversidades em escala global. O mais eficaz 
atualmentee melhor sistema de educação será a base para o 
novosistema global de educação. Os sistemas finlandês ou 
alemão

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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deve ser tomado como modelo. Currículos para disciplinas 
científicasea linguagem central (matemática, física, 
química,biologia, Inglês) deve ser especificado centralmente. 
Outros assuntospode ser escolhido pelos governos regionais. 
Uniforme globalpadrões de graduação devem ser 
especificados.

As comunidades religiosas são responsáveis pela 
religiãoeducação combinada com instrução ética.

Deve ser assegurado que os princípios básicos de todas as 
religiõessão ensinados a todas as pessoas.Todos devem 
poder escolher livremente seus religiososdenominação ou 
escolher nenhuma denominação. Ninguémpode pertencer a 
uma religião por nascimento.

A formação de professores e a implantação de professores 
pararegiões com padrões educacionais atualmente pobres 
e / oufraqueza estrutural é de extrema importância. A 
formação deprofessores e profissionais da educação deve 
ser aumentada emodelado após o sistema alemão, austríaco 
ou suíço.

Educação e religião devem ser estritamente separadas. 
Globaluniversidades internacionais devem ser estabelecidas. 
O globalbase do sistema de ensino deve ser o 
budistadoutrina da visão correta e do pensamento correto. 
(Instrução de ética)
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As pessoas precisam entender que o significado da vida é

experimentar a felicidade e que a felicidade só pode 
serexperimentado ao compartilhar a riqueza de uma pessoa 
com outras pessoas. Inveja,A ganância e o ciúme só criam 
miséria.

Responsabilidade, felicidade e pensamento lógico devem 
serestabelecido como disciplina escolar.

Outros pontos focais na educação são a igualdade de 
gênero,cor e religiões.

A educação deve ser gratuita e deve ser financiada por meio 
de impostos.

2.6 Lei sobre a abolição de nações atualmente existentes 
efronteiras nacionais ea introdução deáreas 
administrativas

A eliminação gradual dos estados-nação é a base para aa 
introdução de estruturas e leis globais centrais.

A divisão do mundo em grandes organizações administrativas 
regionaiszonas deve ser baseada em continentes e pode 
render oitotais zonas principais:
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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

A) Europa
B) Norte da África e Arábia
C) Norte da Ásia
D) Sul da Ásia e Austrália
E) Ásia Central
F) América do Norte
G) América do Sul
H) África

As zonas menores e sub-administrativas regionais devem 
serintegrado nas principais zonas administrativas 
eadministrado com base em grupos étnicos e regiões 
linguísticas.

2.7 Lei sobre o rendimento e propriedade

A fim de alcançar um padrão de vida uniforme global 
erestringir o poder do dinheiro, mínimo e 
máximorendimentos (por região e profissão) devem ser 
definidos eEspecificadas.

O mesmo se aplica para a riqueza pessoal máxima 
permitida.

Os seguintes níveis de rendimento privado são 
recomendados:salário mínimo para 48 horas de trabalho 
deve ser de W $ 6.000 porano.

O rendimento máximo de qualquer indivíduo não deve 
excederUS $ 500.000 por ano.

A riqueza de qualquer indivíduo será limitada a W $ 10 
milhões.
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A economia global experimentará uma enorme 
recuperaçãopor causa do desenvolvimento global e do fato 
de que essa rendana verdade, ser gasto na economia real. 
Esta recuperação econômicadeve ser ambientalmente 
sustentável.

Especulação de qualquer tipo deve ser proibida.

Toda pessoa tem direito a pelo menos 30 horas de trabalho 
remunerado porsemana depois de completar sua educação. 
Um salário mínimo deveser pago por este trabalho.

Benefícios previdenciários são permitidos somente 
paraindivíduos que não podem exercer nenhum trabalho por 
razões de saúde oupor causa da deficiência. Este direito de 
trabalhar geralmente se aplica aambos os sexos.

O lucro líquido (lucro) das empresas deve ser baseado 
nonúmero de funcionários e limitado a US $ 70.000 por 
funcionárioempregado de tempo por ano.

Isso garantiria uma certa renda para cada trabalho. 
Empresaspode gerar lucros máximos, mas qualquer filial 
localserá limitado a 4.000 funcionários ou um lucro líquido de 
W $ 280milhão. Escritórios da empresa devem estar 
localizados em diferenteszonas administrativas.
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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.

Uma propriedade de W $ 50.000.000 (em imóveis, dinheiro, 
etc.) épermitido aos proprietários de empresas com 
responsabilidade pessoal eportanto, responsabilidade 
especial pela sociedade. Um máximopropriedade de W $ 
10.000.000 é sugerida para todos os indivíduosquem não 
possui uma empresa.

As empresas só podem ser formadas como corporações. 
Funcionáriostêm o direito de comprar ações de suas 
empresas ou de receberparte de seu salário na forma de tais 
ações.

2.8 Controle de natalidade e desaceleração do 
crescimento populacional

Espera-se que, devido à educação, esclarecimento emaior 
renda as taxas de natalidade, particularmente nos pobres 
atualmenteregiões do mundo, irá diminuir drasticamente no 
meioprazo. O governo mundial espera que nenhuma lei sobre 
o nascimentoo controle será necessário. A educação sexual 
nas escolas deve serexpandido e fará parte do sistema 
central de educação.

2.9 Igualdade de gênero

A igualdade de gênero é um princípio fundamental do 
mundoGoverno. Este princípio básico deve ser estabelecido 
noConstituição do Governo.
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Homens e mulheres geralmente devem ser pagos igualmente 
e mulherestêm o mesmo direito de trabalhar como homens. 
As mulheres devem receberlicença remunerada para 
gravidez ou educação infantil. Os viveiros devemser 
construído, e uma vez que eles são vistos como a base do 
futurosistema educativo, serão financiados por impostos.

2.10 Lei sobre a tributação do rendimento e propriedade

A renda privada de até US $ 500.000 por ano é isenta de 
impostos. oO mesmo se aplica à propriedade máxima.

Contudo, recomenda-se um imposto sobre o valor 
acrescentado uniforme de 30%.IVA sobre alimentos, água e 
energia será de 15%. estegarante que os maiores 
consumidores paguem a maior parcela deimpostos.

O preço não é regulamentado e baseia-se nos princípios do 
mercado.

As empresas devem pagar uma cuba de aprox. 15%, os 
impostos sãodistribuídos da seguinte forma: 5% para o 
Governo Mundial, 5% paraa principal zona administrativa, 5% 
para a província. Os benefícios fiscais podem ser concedidos 
em regiões em desenvolvimento específicas.Impostos 
adicionais não podem ser cobrados. Subsídios adicionais 
oubenefícios fiscais são proibidos.
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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.

A compensação financeira global deve garantir que a 
CentralOs fundos do governo são igualmente distribuídos.

2.11 Lei sobre a introdução de uma nova central 
globalmoeda eo estabelecimento de um banco central do 
Banco Mundialdistribuir esses fundos.

Restringir o poder do dinheiro é um dos mais 
importantestarefas do Governo Mundial. Para conseguir isso, 
um novomoeda, o dólar mundial (W $), deve ser introduzido 
esubstituir todas as moedas existentes. Para garantir uma 
economia adequadaciclos após a abolição de todas as 
moedas existentes, trocaas taxas de ativos devem ser 
introduzidas.

Empréstimos pertencentes a instituições financeiras 
existentes devem serdeclarado nulo e sem efeito.

As instituições financeiras privadas devem ser 
fechadas.Bancos governamentais e semi-governamentais 
tornam-sepropriedade do Governo Mundial.

As taxas de câmbio após a mudança de moeda são 
baseadas nopropriedade máxima permitida de indivíduos ou 
empresas.
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O dólar mundial (W $) é criado por um banco central do 
Banco Mundiale iguala em valor o atual dólar americano. Isso 
significaAs reservas de caixa atuais ainda podem ser usadas 
para pagamentos emtaxas de câmbio atuais até que o Banco 
Mundial imprimadinheiro novo suficiente. Todos os preços 
devem ser fornecidos em W $.

Todo cidadão da Terra com 16 anos ou mais tem o direito de 
teruma conta com um cartão de pagamento globalmente 
válido associadosemelhante aos cartões de crédito de hoje. 
Crianças menores de 16 anos recebemconta com seus pais.

Um sistema de pagamento centralizado semelhante ao dos 
cartões de créditodeve ser estabelecido.

Todo cidadão carente da Terra com mais de 16 anos recebe 
uma partidacapital de W $ 1.000 no seu cartão de 
pagamento. Pais desprovidosreceber um pagamento único 
de W $ 500 por cada criança.

Este dinheiro inicial só pode ser usado para alimentação, 
moradia eEducação. Os pais recebem um capital inicial de W 
$ 500 paratodas as crianças menores de 16 anos.

Os rendimentos correntes continuarão a ser pagos como 
antes,os limites do mínimo e máximo acima definidossalários.
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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.

Os bancos atualmente existentes devem ser fechados ou 
tornar-sepropriedade do Banco Mundial.

2.12 Lei sobre o estabelecimento de um serviço central 
de saúdesistema

O objetivo do Governo Mundial é estabelecer um sistema 
unificado esistema de saúde centralizado. Todo cidadão deve 
tirarplano de saúde. Lucros feitos a partir da fabricação deOs 
medicamentos devem ser tributados à taxa de 50%. Este 
impostodinheiro deve ser investido em pesquisa.

A chamada medicina convencional, bem como alternativa 
ouO medicamento natural será apoiado da mesma forma.

Um sistema global de pensão e seguro de saúde deve 
serintroduzido.

3. O sistema econômico do mundo sob uma 
centralGoverno Mundial

Por que o Governo Mundial deve aceitar e impor 
umsistema social capitalista moderado e modificado 
como oordem social básica do mundo?
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As estruturas sociais de hoje são majoritariamente capitalistas 
e / ou feudais.A servidão e a escravidão ainda são comuns 
nas estruturas feudais emÁfrica, o Oriente Médio e, na 
verdade, em todo o Oriente.

Quanto mais as sociedades se desenvolvem em direção à 
produção capitalista,maior o valor acrescentado e 
consequentemente orenda.

Sociedade capitalista (ou seja, a propriedade privada dos 
meios deprodução) traz prosperidade se a riqueza é 
distribuída de forma justa.

Considerando todas as ordens sociais anteriores, do 
feudalismosocialismo e comunismo, capitalismo e 
capitalismoprodução provaram a ordem social que geroua 
maior riqueza em nações industrializadas.

Propriedade privada limitada dos meios de produçãoea 
concorrência são a base para o desenvolvimento 
desociedade.

Pode-se concluir a partir disso que, a fim de 
alcançardesenvolvimento, uma sociedade não só precisa de 
competição, mastambém criar um incentivo para melhorar 
continuamente edesenvolver o padrão de vida das pessoas e 
dosatisfação de suas necessidades.
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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.

O crescimento econômico deve ser desacelerado e 
acompanhado deredução do consumo de recursos. Portanto, 
oO governo mundial deve iniciar projetos de pesquisa 
especiaisparticularmente nesta área.

O governo mundial deve fazer uma ordem 
socialcaracterizado pela produção capitalista ecológica e 
pelaeconomia a fundação para o desenvolvimento de sua 
sociedade.

A ordem social privada deve ser restringida porreduzindo a 
propriedade e o dinheiro nas mãos das pessoas.Aumento da 
riqueza das áreas desfavorecidas é conseguido através 
deeducação e investimentos em energia solar, ambientale 
projetos de transporte.

No entanto, este capitalismo deve ser controlado através 
dorestrição do poder do dinheiro e dos indivíduos solteiros. 
Ema fim de alcançar uma distribuição global de poder mais 
igualitária,também deve haver sempre um incentivo para 
aumentar oriqueza ou o nível de educação. (Educação 
compulsória)

As pessoas devem ser capazes de alcançar sucesso na vida, 
mas o sucessonão é necessariamente apenas medido em 
riqueza. Nós devemos tentarsubstituir a atmosfera atual de 
inveja e ciúme comum de solidariedade e uma identidade 
comum global.
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Para superar as desigualdades sociais e econômicas, 
éessencial para promover uma industrialização global 
uniforme,pode criar empregos de alta qualidade e fornecer 
um incentivo paramais educação.

Portanto, as pessoas com maior nível de educação 
devemcontribuir para a industrialização de hoje em diaáreas 
subdesenvolvidas do mundo. O potencial industrial empaíses 
industrializados atuais não aumentarão, mas 
seráimpulsionado em regiões atualmente subdesenvolvidas.

O objetivo deve ser produzir localmente e comercializar 
produtos e alimentos.

Todo utópico ou talvez um verdadeiro novo modo de 
pensar?

Muitos podem alertar contra o perigo de se 
estabelecersistema, como nas mãos das pessoas erradas 
poderia rapidamente fim na ditadura global.

Este risco é claro. É por isso que é tão incrivelmente 
importante que a fundação do Governo Mundial devaser uma 
constituição forte. Esta constituição ou Lei Básica deveser 
vinculativo para todos que é responsável em um global 
ounível regional para fazer cumprir os objetivos do mundo 
Governo.
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Um forte escritório para a proteção da constituição e 
umTribunal Constitucional deve assegurar a execução 
doconstituição.

Perguntas abundam

As pessoas vão se interessar por esse conceito, organizar-
see desenvolver uma base legal para o governo mundial?

Podem aqueles que atualmente têm poder e 
propriedadeconvencidos a entregar suas armas, restringir 
suaspropriedade de acordo com as novas orientações e 
submeter àprincípios do Governo Mundial, desistir ou 
restringirseu poder?  

Serão sábios e perspicazes o suficiente para negociar em 
seuspoder para o benefício da humanidade?

Podemos convencê-los de que os princípios do mundoO 
governo é a única maneira de garantir a sobrevivência 
humanidade?

Essa guerra não é winnable, as religiões não podem ser 
derrotadas eque o controle de natalidade só pode ser 
alcançado através da educação eiluminação?
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Podemos ganhar líderes religiosos progressistas por essa 
ideia?

Podemos combinar as idéias do governo mundial com 
ovisões medievais do Islã conservador e agressivo ecristãos 
e judeus conservadores e extremistas?

Podemos convencer líderes religiosos progressistas a apoiar 
oidéia?

Podemos convencer advogados e economistas, filósofos 
eengenheiros com experiência internacional para ajudar a 
tornar issovisão se realizar e redigir uma constituição para o 
mundoGoverno que é reconhecido e apoiado pela maioria 
pessoas do mundo?

Como podemos abolir o sistema monetário existente 
esubstituí-lo por uma nova moeda mundial?

Como as massas reagirão à eliminação das
fronteiras? Nenhum passaporte, apenas um cartão de 
identificação global indicando ozona administrativa um 
pertence a?

As pessoas hoje já são educadas o suficiente para entender 
orazões por trás do Governo Mundial e não sentirameaçado 
por isso?
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A humanidade conseguirá realizar essa ideia antes da 
próximagrande Guerra?

Quais devem ser os estágios dessa transição?

A transição para o governo mundial deve 
acontecerpacificamente e rapidamente.

Como o governo mundial irá lidar com os fanáticos 
religiosos?no islamismo, judaísmo ou cristianismo?

A humanidade já é capaz de dar um passo tão importante?

Ou a verdadeira natureza do homem é a de um ser faminto 
por poder epermaneceu inalterada apesar de milhares de 
anos de evolução?

A implementação das ideias acima descritascertamente ser 
um sonho tornado realidade para muitas pessoas, 
enquantoSeria um pesadelo para alguns outros.

ONE WORLD

35



Espero ter despertado seu interesse e ansiosopara uma 
discussão interessante.

Por favor, envie suas idéias e sugestões 
para
future@1world.earth .

Estou ansioso para ouvir de você!

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

Estrutura de um governo 
globalorganização

As pessoas deste mundo devem ser governadas 
porespecialistas e não por incompetente e fome 
de poderpolíticos.
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O GOVERNO 
GLOBALRESTAUROS EM 4 

PILARES

GRUPOS DE PERITOS MINISTÉRIOS

INDEPENDENT
EJUSTIÇA

PARLAMENTOS 
EMAS 

PROVÍNCIASE 
DISTRITOS
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A ORGANIZAÇÃO 
DOGOVERNO GLOBAL

ESPECIALISTA
GRUPOS 

ADMINIS
TRATIVO
ZONAS

PROVÍNCIAS

DISTRITOS

até 2 bilhões 
habitantes

até 100 milhões 
habitantes

até 1 milhão 
habitantes

Grupos de 
especialistaspar
a globaldecisões

Grupos de 
especialistaspar
a globaldecisões 
emadministrativo

zonas

Parlamento/
referendos

Parlamento/
referendospara 
localdecisões
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O GLOBAL ZONAS 
ADMINISTRATIVAS

Africa

South
East Asia
Australia

América
do Norte

América
do Sul

Europa

Norte
da ÁsiaNorte da África

+ Arábia

África

sul da 
Asia

Ásia
Central
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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) equipes de especialistas

• Os membros dos comitês de especialistas devem ser os 
principaisespecialistas em seu campo e já devem 
possuirexperiencia internacional

• Os especialistas devem trabalhar em estreita cooperação 
com osministérios

• Os especialistas devem ser recém eleitos ou reeleitos 
para o cargoa cada 3 anos.

• As pessoas devem poder fazer perguntas qualificadas 
diretamenteos especialistas
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EQUIPE ESPECIALISTA 
PARA OCAMPOS SEGUINTES

Água e
energia (40) Justiça (40)

polícia e
segurança (40) Mídia (40)

Medicina (40) Defesa Civil (20)

Finanças e banca (40) Agricultura (20)

Economia (40) Indústria (40)

Construção (40) Silvicultura (20)

Cultura e
Desporto (20)

Tributação (20)

Felicidade (10) Educação (40)

Proteção do meio ambiente (40)
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2) Ministérios

• Os ministérios devem implementar 
orecomendações e decisões do 
especialistaequipas

• Os ministérios devem ter 
subsidiáriasescritórios nas zonas 
administrativas eprovíncias. 

• Os ministérios trabalham em estreita 
cooperaçãocom as equipes de especialistas.
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PRESIDENTE DAOS 
MINISTÉRIOS

Ministério da Polícia e Segurança

Ministério do transporte

Ministério da Água e Energia

Ministério da justiça
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Ministério da saúde e cuidados médicos

Ministério da cultura e 
dareconciliação de pessoas

Ministério da ecologiae 
agricultura local

Ministério da 
educaçãoe felicidade

Ministério do Meio Ambiente
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Ministério da indústria ecológica

Ministério da reestruturação 
deempresas com maisde 5000 

funcionários

Ministério para a destruição dearmas 
de guerra e a reestruturaçãode 

empresas de armamentos

Ministério para a distribuição justa 
deriqueza e o alívio da pobreza

Ministério da banca, finançase 
sistemas de pagamento

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

Ministério do trabalho 
eAssuntos sociais

Ministério da 
reconciliaçãode religião

Ministério de informação e mídia:
• Informação Neutra

• Mídia recebe um certificadoquanto à 
veracidade das notícias

• A mídia deve trabalhar de forma 
autônomae independentemente
• Deve relatar apenas os fatos
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JUDICIÁRIO INDEPENDENTE

SUPREMO
CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL

PRESIDENTE DOO 
TRIBUNAL SUPREMO

CORTE CONSTITUCIONALDA 
ZONA DE ADMINISTRAÇÃO

TRIBUNAL PROVINCIAL

TRIBUNAL DISTRITAL

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

ONE WORLD

48



4) Parlamentos e eleições nas províncias edistritos

• As províncias e distritos devem manter a 
administração estruturas e deve ser capaz de fazer 
mais locais decisões

• Isso dá mais poder aos tomadores de decisão locais

• As decisões locais devem ser tomadas nos distritos e 
províncias

• As decisões globais devem ser tomadas pelas 
equipes de especialistas

• Ministérios têm escritórios subsidiários nas províncias 
e distritos.

• Equipes de especialistas, ministérios e parlamentos 
trabalham de perto juntos.

• Distritos e províncias devem ser governados por 
parlamentos

• Os parlamentos devem ser reeleitos através de 
umeleição a cada 3 anos
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• As cidades, vilas e aldeias devem nomear seuscandidatos

• Os parlamentos serão eleitos em Grisões, na Baviera, no 
Tirol,Tirol do Sul, na Andaluzia, em Kaluga Oblast, 
noprovíncia de Chandong ou Sichuan, no Texas, 
Califórnia,Alberta ou Chihuahua. Estados de nação como a 
Alemanha,Itália, Suíça, Áustria, Rússia, China, EUA, 
México,Canadá ou Espanha serão dissolvidos

• As decisões locais serão tomadas pelos parlamentos. • 
Nocaso de uma pequena maioria de 55%, um referendo será 
mantido

• Todas as decisões devem ser benéficas para a 
humanidade

• Equipes de especialistas tomam decisões globais, 
parlamentos noprovíncias e distritos tomam decisões locais.

• Equipes de especialistas nas zonas administrativas são 
obrigadas acomunicar de perto com os parlamentos locais

• O idioma administrativo deve ser o inglês, além do 
idiomaidioma falado localmente.



Pessoas, recuperem o mundo!Para o 
seu e para o futuro das suas crianças.

Isto é o que queremos:
Queremos que as pessoas sejam governadas por profissionais e 
não por corruptos políticos.
Queremos uma lei global e legislação tributária global e uma lei 
global constituição.
Queremos a distribuição justa dos 3 recursos humanos básicos: 
terra,água e energia.
Queremos a proteção incondicional da natureza e do meio 
ambiente.
Queremos a dissolução gradual dos estados-nação e a abolição 
de fronteiras.
Queremos uma administração de baixo para cima (distritos, 
províncias,zonas administrativas).
Queremos um Judiciário independente.
Queremos a destruição de todas as armas de guerra e a 
proibiçãoda produção de armas de guerra.
Queremos renda justa e máxima em todo o mundo.
Queremos limitar o poder do dinheiro e o poder financeiro 
indústria.
Queremos a abolição do setor bancário privado.
Queremos uma nova moeda mundial única que substitua todos 
os antigos moedas.
Queremos educação gratuita e cuidados de saúde primários 
gratuitos para todas as pessoas no mundo todo.
Queremos a introdução de renda mínima e máxima renda.

Por favor, entre em contato conosco: 
www.1world.earth
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