Manifest - Modeli i Ri boterore
Modeli i ri i jetës shoqërore
Të nderuar musafir,
Dielli do të na takoj te gjithëve!
Gëzohem në këtë seancë me juve në lidhje me manifestin tim “Rregulli i ri botëror “.
Jeta në planitin tonë është unike dhe e veçantë. Të gjitha bimët, kafshët dhe njerzit janë të
rëndësishëm, të vlershëm dhe duhet mbrojtur. Sidmos duhet mbrojtur nënë natyrën; ajrin,
ujin dhe tokën.
Është shumë brengosuse si sillemi ne!
Dega e gjelbërt në të cilën të gjithë ulemi, është e prerë ne një copë mjaftë të madhe. Kështu
që nese biejmë, nuk biejnë vetëm shtatë miliardë njerëz, por edhe së bashku me ne, macat dhe
trëndafilat tona.
Nese ne, ne nje anë vazhdojmë më tutje ndërmjetveti të luftojmë dhe ne anën tjetër ta prejmë
degën në të cilën ulemi, do të perjetojmë frymën e fundit me një piskamë ende të papërjetuar,
si viktimë e funditë jo të vlershme dhe të çmendur, që nuk gjen vend në histori.
Si “babai themelues“ dhe udhëheqës i shoqatës Hand in Hand e.V. nga Bad Kreuznach,
angazhohem me dinjitet vite me radhë për jetnë njerzore ne botë. Si rezyme të medimeve të
mija shumëvjeqare politiko-filozofike me temën paqë botërore dëshiroj të prezentoj manifestin
tim “Rregulli i ri botëror“.
Nëse edhe ju shqetësoheni për jetën në botën tonë dhe kërkoni një rrugëdalje, manifesta im
kishte mujtë të jetë interesant edhe për ju.
Do të isha shumë i kënaqush nëse ju e shiqoni videon tim dhe mundësisht jepni mendim
Ju falënderoj shumë paraprakisht.
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PJESA I
PROBLEMI IM
Jam shumë i shqetësuar për te ardhmen jetës në planetin tonë.

Arsyetimi



Paqja dhe sigurimi zhduken në gjithë botën si për një person ashtu edhe për tërë
njerëzimin.
Kushtet e jetesës e të gjitha qenjeve do të shkatërrohen.

Shkaqet e shfaqjes


Regulli i ri botëror ekzistuese detyron njerëzimin në një garë; për më shume profite,
gjithnjë më shumë pasuri, më shumë fuqi dhe gjithnjë më shumë fitim dhe sundim.



Ky epsh është aq i madh që rezulton pasoja të këqija si lufta të pafundshme, vjedhje,
varfëri dhe pasoja të dhimshme. Kjo është një “ÇMENDURI“!



Në të njejtën kohë, ky sistem shkakton shkatrimin e ekzistencës së jetesës se qenjeve
edhe me ate shkatrimin e kushteve ekzistuese. Kështu përgatit ky system “FUNDIN E
HIDHUR“ të jetës në botë!

Vërejtje shtesë:
1. Systemi ekzistues i njerëzimit qëndron me të menduarit e njerëzimit në kundërshtim
2. Me angazhimin e energjisë njerëzore me punë dhe mund per para, fitim dhe pushtet,
nuk mund të presim nje arritje në lumturinë e njerëzimit.
3. Nga mentaliteti i njejtë nuk mund të pritet, që te pengohet keqpërdorimi i jetes
njerëzore, të ndërprehet shkatrimi i kushteve ekzistuese të jetesës dhe te krijohet një
siguri e qëndrueshme e jetës në planetin tonë.
4. Njerzimi është jo i lumtur! Rreziku është i frikshëm! ÇMENDURIA bëhët nga dita në dite
më e madhe! FUNDI I HIDHUR afrohet me shpejtësi. Nuk kemi kohë më për të humbur!
5. Për këtë gjendje nuk është i vetmi fajtor as nje person, as nje komb, as një shtet.
Përgjegjësin për këtë e mban rendi botëror ekzistuës.
6. As një njeri nuk duhet ti mbyll syt as nga kjo ÇMENDURI as nga arritja e shpejt e FUNDIT
Të HIDHUR!
7. E vetmja fuqi qe mund ta ndal këtë ÇMENDURI dhe ta pengoj FUNDIN E HIDHUR është
vetë njerëzimi.
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REZULTATI
Rregulli botëror ekzistuese nuk mund të vazhdon kështu. Ajo është bërë një problem i
njerëzimit, e cila duhet të zgjidhet patjetër dhe shpejt.

ZGJIDHJA E PROPOZUAR
Për zgjidhjen e këtij problemit, propozoj perpilimin e një rregulli të ri botëror.

RREGULLI I RI BOTËROR
RregullI i ri botëror do të ketë si qëllim te siguron lumturin e qëndrueshme të njerëzve në
botë.
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PJESA II
Pyetja 1: SI DO TË DUKET RREGULLI E RI BOTËROR?
Rregulli e ri botëror do të bazohet nga tri shtylla themelore te cilat në mes veti afrohen,
forcohen dhe sigurohen:
Shtylla I: Filozofia njësia-tërësia
Shtylla II: Sistemi i edukimit dhe arsimit
Shtylla III: Rregullat themelore të jetës në botë.
Tani për çdo shtyllë:
Shtylla I

FILOZOFIA NJËSIA - TËRËSIA
Për ta kuptuar filozofin njësia – tërësia, dua të ju ftoj ne një udhtim të shkurtë mendor! Ju
lutem mbyllni sytë dhe paramendoni:

GJITHËSIA DHE NJËSIA-TËRËSIA







Gjithësia e pafundshme formon njësi-tërësi se bashku me yjet, sistemi yjor dhe
galaksit te panumërt qe formojn edhe vetë njësi – tëresi.
Rruga e Qumështit formon si pjesë e domosdoshme e gjithësis një njësi-tërësi.
Sistemi diellor formon si pjesë e pandashme dhe e domosdoshme e Rrugës së
Qumështit njësi-tërësi.
Toka si pjesë e pandashme e sistemit diellor është një njësi-tërësi.
Bota e qenjeve të gjalla si pjesë e pandashme e tokës është një njësi-tërësi.
Njerëzimi si pjesë e pandashme e botës së gjallë është një njësi-tërësi.

INDIVIDI DHE NJËSIA-TËRËSIA
Individi që ne e quajmë “njeri“, tregon me gjithë qenien e vetë një njësi-tërësi dhe është
pjesë e domosdoshme e njerëzimit.







Trupi i njeriut përbëhet nga organet, te cilat përbëhen nga pjesët dhe qelizat e
panumërta.
Secili organ, secila pjesë dhe secila qelizë formon njësi-tërësi të vetën.
Çdo organ ka nje përmbajtje, një formë, një detyrë dhe funkcion tjetë që dallohet
nga të tjerat, dhe mundet pavarsisht nga të tjerat të funkcionoj.
Nese një prej organeve mungon ose nuk funcionon më, atëherë nuk do të ekzistoj
njësia trupore dhe tërësia nuk ekziston.
Nese njera prej organeve ndahet nga tërësija trupore, nënkupton kjo fundin e
jetës, ashtu edhe një qelizë vdesë nese ajo ndahët nga një organ.
Një njeri mund të ekzistoj si individ dhe të jetoj, nese të gjitha organet e tij e kryejnë
detyrën e tyre në një menyrë harmonike.
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Në pasqyrë për një kuptim ma të mirë:
Peter është i ulur në kuzhinë. Papritmas e ndien një erë. Ai vjen ne konkludim se kjo është erë
e diçka të djegur. Ai e kthen kokën në drejtim të shporetit. Çka sheh ai? Mbi shporet djeget
një copë gazetë. Për këtë arsye ngritet Petri dhe vrapon ne drejtim shporeti dhe e shuan
zjarrin.




Organi qe e ndien erën, është hunda e Petrit.
Organi qe e sheh zjarrin nuk është lukthi i Petrit por janë sytë e tij.
Organi qe e çon te shporeti nuk janë duart, por janë këmbët e tij.

Çka kishte ndodh,
 nese hunda e Petrit nuk kishte mund te ndiej erë?
 nese sytë e Petrit nuk mundta kishin pa zjarrin fare?
 nese duart e Petrit nuk do të ishin në gjendje ta shuajnë zjarrin?
Rezultati:
Nje trup formon me te gjitha organet e tij një njësi-tërësi dhe përmbush funkcionet e tij, në
të cilat të gjitha organet veprojnë se bashku dhe në mënyrë harmonike.
Çka mendoni ju, a mundemi këtë përfundim të bartim në jetën e shoqërisë?

SHOQËRIA DHE NJËSIA-TËRËSIA
Jeta shoqërore ja nis nëse më së paku dy njerëz takohen dhe ky momet i bashkon.
Si shembull marrim një femër të re dhe një mashkull të ri që ju pëlqen njeri tjetri. Ata
vendosin të çojnë një jetë të përbashkët.





Në fillim është e ditur se kush, cilin rol e merrë në jetën e perbashkët.
Në fusha tjera të jetës me kalimin e kohës vendoset se kush, dhe çka kryesisht merr
përsipër.
Në fusha ku femra është më kompetente, mashkulli e merr rolin e ndihmësit.
Në fusha ku mashkulli është më kompetent, femra e merrë rolin e personit të dytë.

Rezultati:
Ky çift i ri mundte të formonte një njësi-tërësi më të vogël. Këta të dy mundën me një sjellje
harmonike të formojnë dhe të çojnë një jetë të përbashkët.
Një shembull tjetër:
Një familje dëshiron për vehte të ndërtoj një shtëpi. A mundët kjo familje ta ndërtoj këtë
shtëpi nga themeli e deri në kulm pa ndihmën nga jashtë?
Në ndërtimin e një shtëpie duhet një numër i madh i njerëzve nga professione të ndryshme te
marrin pjesë në ndërtim si p.sh. arkitekti, muratori, mjeshtri për kulm etj.
Njerëzit nga grupet e përmendura punojne bashkë dhe formojnë një njësi-tërësi. Pjesëtaret
në këtë njësi-tërësi veprojnë se bashku dhe ndërtojnë shtëpinë.
Veprimet e këtij grupi ndërtuës mund ti bartim në te gjitha fusha, në te gjitha sektore të jetës
shoqërore.
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NJERËZIMI DHE NJËSIA-TËRËSIA





Individi përbëhët nga organet dhe formon një njësi-tërësi.
Organet shoqërore përbëhën nga cdo individ dhe formojnë një njësi-tërësi.
Shoqëritë e ndryshme përbëhën nga organe shoqërore dhe formojnë një njësitërësi.
Njerëzimi përbëhët nga shoqëritë dhe formojnë një njësi-tërësi te plote.

Njerëzimi e formon pra një njësi-tërësi ashtu si edhe gjithësia me yjet e panumerta, grupet e
yjeve dhe galaksit.
Njerëzimi formon pra një njësi-tërësi ashtu si edhe shembulli me Petrin qe përbëhët nga
organet, pastaj pjesët dhe qelizave te panumerta.
Njerëzimi është poashtu një njësi-tërësi si edhe organi shoqëror, si p.sh. firma ndërtimore që
përbëhët nga individi qe ka aftësi dhe kompetenca të ndryshme, si arkitekti, muratori,
ndërtuës kulmi etj.
Tash përbledhi krejtë së bashku:

REZULTATI PER INDIVID
Cdo individ, cdo njeri, që e ka kuptuar plotësishtë filosofin njësia-tërësia, e gjenë një rrugë që
çon në vetvehte.
Në udhëtimin në vetëvehtë ai do të:
1. Zbuloj dhe mësoj për bukuritë dhe pasuritë e tij të papërshrueshme të botës së tij
të mbrendëshme.
2. vazhdimishtë dhe më intensiv të ndiej sa i rëndësishëm dhe i vlefshëm është ai.
Ai do te filloj,
 të pranon vehtën ashtu si është, dhe nuk do ta ta krahason vehtën me njerëz të
tjerë.
 ta respekton dhe ta don vehtën gjithnjë e më shumë.
 bukurinë e tij të mbrendeshme dhe kenaqësine ta prezenton
 të gjithë njerëzit ashtu ti sheh, të komunikon dhe ti vlerëson asisoji si të ishte secili
prej tyre "ai vetë"
 qëndrimi i tij ndaj nënë natyrës do të jet i vërtetë, i shëndosh dhe i qëndrueshëm.
Kështu që secili individ që e ka kuptuar filozofinë njësia-tërësia, të vërtetën UNE, do ta gjej
VEHTËN dhe do ta kuproj domethënjen e jetën.

PERFUNDIMI PËR SHOQËRI
Me kuptimin e filozofisë njësia-tërësia do të fillon procesi i ndrimit të personalitetit të
individit. Një proces ndrimi, që për kohë të shkurtër do të ndihet në shoqëri dhe tërë
njerëzimin.
Si rezultat i kësaj:
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njerëzit nuk do të masin vlerat e tyre reciprokishtë në bazë të aftësive dhe
kompetencave të ndryshme ose në bazë të statutit të tyre në shoqëri.
ata nuk do ta shohin askënd më të vlefshëm ose më pak të vlefshëm se vetën.
ata nuk do ta shohin punën e tyre më shumë apo më pak të vlefshme se punën e
të tjereve.
njerëzit do të njohin se të gjitha grupet, komunitetet, shoqëritë dhe njerëzimi
perfaqësojnë një njësi-tërësi.

PERFUNDIMI PËR NJERËZIMIN


Ne mundemi veprimet e një individi p. sh. Peters ta bartim në veprimet e një organi
shoqëror p.sh. konpanija e ndërtimit.



Ne mundemi veprimet e një organi shoqëror p.sh. kompanija e ndërtimit, ta bartim
në gjithë shoqërine p.sh. Gjermaninë.



Ne mundëmi veprimet e një shoqërie p.sh. Gjermanisë te bartim në gjithë
shoqërine njerëzore ose në njerëzim.

Principet kryesore dhe vlerat të njësis-tërësis:
1. Bashkëpërkatësia
Në i takojmë një tërësië, ashtu si organet e një trupi të njeriut, personali i
një spitali, ekuipazhi i një avioni, punëtoret e një fabrike...
2. Barazvlefshmëria
Ne jemi te gjithë njejtë të vlefshëm;
 Indiskutabiliteti i barazvlefshmërisë i të gjithë njerëzve.
 Indiskutabiliteti i barazvlefshmërisë së funksionit dhe punës.
Tani po formoj një sintezë nga "Bashkëpërkatesia" dhe "Barazvlefshmëria" dhe them:

Ne jemi të gjithë për ne të gjithë!
Pasi organet shoqërore, shoqërite dhe gjithë njerëzimin përbëhen nga gjithë individët që do
ta kuptojnë plotësisht filozofinë njësia-tërësia, ata do të formojnë dhe udhëheqin jetën e tyre
sipas frymës së kesaj filozofie. Ne jemi të gjithë për ne të gjithë!
Për këtë arsye ata do të:




mendjen e përbashkët,
ndërgjegjësinë e perbashkët dhe
vemendjen e përbashkët plotësisht ta shfrytëzojnë në të gjitha fusha të jetës së
tyre personale dhe shoqërore, për të siguruar jetën në planetin tonë, lumturinë e
tyre dhe lumturinë e njerëzimit.
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PJESA III
Shtylla II

SISTEMI I EDUKIMIT DHE ARSIMIT
Qëllimi është që nga individëd gjenerate të reja të edukohen dhe shkollohen, ashtu që jeta e
tyre personale dhe shoqërore të zbatohet dhe veprohet ne bazë të filozofisë njësia-tërësia.
Për të arritur këtë qëllim, do të filloj themelimi i rregullit të ri botëror me një mobilitet të
qëndrueshëm, që do të quhet “Zhvillimi nga djepi deri në varr“.
Tani do të përpiqem të prezentoj “Zhvillimi nga djepi në varr“.

ZGJERIMI I KORNIZËS SË KUSHTEVE
E gjithë bota do të pajiset me zgjerimin e kushteve, të cilat do të drejtojnë ndrimet e sistemit
të ri të edukimit dhe arsimit ose regullin e ri botëror.
Si shtesë në përmasa botërore do të formohen “Qendra të jetës për edukim dhe arsim“ që
kanë për qëllim,




mënyrën natyrale të jetës dhe jetesës me demostru,
pasuritë e tokës ti përdorim në mënyrue të arsyeshme,
të eliminojnë shkaqet e arratisjeve dhe transporteve masive.

KUALIFIKIMI i MËSIMDHËNËSVE
Kandidatët mësimdhënës duhet të kenë aftësi të përshtatëshme për këtë profesion dhe atë
metëvërtetë ta dojnë.
Gjatë kualifikimit do të zhvillohen aftësitë më të mira të krejt kanditatëve
ashtu që do të pajisen me konpetenca të shumëanëshme dhe stabile.
Kandidatëve do tju ndërmjetësohen kualifikime pedagogjike të cilat janë të përshtatshme për
fusha të specializuara dhe grupe moshore.

PËRMBATJA
1. TRANSMETIMI I FILOZOFISË NJËSIA-TËRËSIA
Çdo foshnje që në djep ashtu si qumështi i gjirit, do tju transmetohen vlerat themelore të
filozofisë së re të jetës.
Në shkollë fëmijët do ta përvetësojnë tërësisht filozofinë njësia-tërësia dhe do të mësojnë të
jetojnë.

8

2. PËRKRAHJA E TALENTEVE PERSONALE
Të gjitha aftësitë natyrore të çdo fëmije mundësisht heret do të hulumtohen, zbulohen dhe
pajisen me konpetenca më të mira.
Fëmiu do të jetë i aftë, që tërë aftësitë e tij ta zbatoj në jetën e tij private dhe shoqërore.

3. ZHVILLIMI I PERSONALITETIT





Fëmiun do ta shoqërojmë dhe të kujdesemi për te me vëmendje, kujdes dhe
sensibilitet.
Ai do ta njohë veten, botën e tij të mbrendshme dhe do të mëson të don dhe ta
vlerëson vetëveten.
Fëmiu do ti respektoj njerëzit si veten dhe të mësoj të vlerësoj dhe të mbroj ata si
vetëveten.
Ai do të mësoj që vlerat e tij personale ti bart në nivelin shoqëror.

4. PREGATITJA PËR JETËN PRIVATE DHE SHOQËRORE





Të rinjtë do të pregatiten posaqërisht sipas filozofisë njësia-tërësiasipër jetën
private, ashtu edhe për jetën shoqërore.
Ata do të edukohen dhe arsimohen në personalitete të shëndetshme me aftësi të
zhvilluara mirë.
Ata nuk do të aftësohen si specialistë për profesionet ekzistuese, por si
personalitete stabile me ndjenjë të lartë përgjegjësie.
Ata janë të aftësuar të çojnë jetën e tyre me sukse dhe kënaqësi, ashtu edhe të
marrin pjesë në jetën shoqërore konstruktiv, kreativ dhe aktiv.
Shtylla III

RREGULLAT THEMELORE BOTERORE
Rregullat themelore të jetës në botë duhet të kuptohen si kushtetuta e shtetit botëror.
Meqenëse ato së pari duhet të hartohen nga parlamenti themelues dhe duhet të kalohen nga
parlamenti botëror i përfaqësuesve të njerëzve, unë nuk dua të jap asnjë informacion në lidhje
me përmbajtjen për momentin.
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PJESA IV
Pyetja 2: SI DO TE THEMELOHET RENDI I RI BOTEROR?
SHTETI Bota
Në mënyrë që të jetë në gjendje të krijojë rendin e ri botëror, i cili sigurisht nuk është aq i lehtë
dhe i shpejtë, njerëzimit i duhet një organizim i fortë, i qëndrueshëm dhe i besueshëm. Ky do
të jetë shteti botëror.

Pyetja 3: SI DO TE DUKET SHTETI BOTEROR?
A) FILOZOFIA ORGANIZATIVE E SHTETIT T BOTEROR
Në organizimin e shtetit botëror është ilustruar që njerëzimi, ashtu si një trup i shëndetshëm
njerëzor, nuk jeton kundër organeve dhe qelizave të veta, por për të gjithë; Kështu që
ilustrohet sinteza e vlerave dhe parimeve të filozofisë uniteti-tërësia: Të gjitha janë për të
gjithë!

DEMOKRACIA DHE PUNA
Demokracia po ridizajnohet ose optimizohet:
Idetë, mendimet dhe veprimet që




të shkaktojë shkatërrimin e natyrës së nënës,
komplikojë dhe rrezikojë jetën njerëzore,
mund të shkelë dinjitetin njerëzor,
nuk do të gjejë vend në të kuptuarit e ri të demokracisë.

Të gjitha idetë, mendimet, sjelljet dhe aktivitetet,
 që pajtohen me natyrën e nënës, me ekzistencën e të gjitha qenieve të gjalla,
veçanërisht shëndetin dhe dinjitetin e njeriut,
 të cilat pranohen nga sensi i përbashkët dhe ndërgjegjja dhe konfirmohen nga një
ndjenjë e përbashkët e përgjegjësisë,
llogariten ndër liritë e pakufizuara natyrore demokratike.

PERCAKTIMI I PERGJEGJESISE
Parimi i ndarjes së pushteteve humbet vendin e tij në parimin e "ndarjes së përgjegjësisë".
arsyet:
1. Për shkak të ndjenjës së qëndrueshme të përgjegjësisë së secilit individ, ndikimi,
kritika ose ndonjë kontroll i jashtëm do të jenë të tepërt.
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2. 2. Gjithkush do të bëjë punën e tij / saj të shërbimit në bashkësi me përgjegjësinë
që do të bënte në jetën e tij personale dhe shoqërore.

ZGJEDHJET
Të gjitha fushat e jetës në zonat elektorale po ripërcaktohen dhe ripërcaktohen.
Me "fushat e jetës" nënkuptohen sektorët në të cilët njerëzit kryesisht fitojnë jetesën e tyre
p.sh. Bujqësia, puna në fabrikë, arsimi, etj.

ZGJEDHJA DHE TRANSPARENCIA
Të gjithë plotësojnë kërkesat për pranueshmëri nëse ata mund të demonstrojnë aftësinë e
tyre për të përfaqësuar një fushë të jetës në një parlament.
Kandidatët zgjidhen drejtpërdrejt nga votuesit për një komitet për të përfaqësuar fushën
përkatëse të jetës, në parlamentin përkatës.
Kjo e bën më të qartë se kush ka zgjedhur kush, për çfarë qëllimi dhe kush, nga kush, për cilën
detyrë.

RINOVIMI FLEKSIBIL
Parimi i "rinovimit fleksibël" të të zgjedhurve, duke ndryshuar në çdo kohë me iniciativën e
dikujt, siguron që funksionaliteti dhe performanca e shtetit botëror gjithmonë mund të
mbahet në nivelin optimal.

PARTIT POLITIKE
Partitë politike humbasin jetesën e tyre për dy arsye të rëndësishme:
1. Kur formësoni jetën shoqërore, bëhet fjalë që të përdorni sensin e përbashkët,
ndërgjegjen e përbashkët dhe vetëdijen e përbashkët për qëllime të përbashkëta.
2. Kandidatët zgjidhen jo për shkak të përkatësisë së tyre në një parti ose organizatë,
por për shkak të kualifikimeve të tyre.

B) STRUKTURA ORGANIZATIVE E SHTETIT BOTEROR
ORGANIZIMI CIVIL
Populli për njerëzit
Organizata e shërbimit "Populli për njerëzit" do të dalë nga njerëzit, me njerëzit dhe për
njerëzit dhe do t'u shërbejë të gjithë njerëzve falas.
Në Qendrat e Informacionit të Popullit, qytetarët do të marrin përgjigje të shpejta, të
besueshme dhe të kuptueshme për pyetjet e tyre të thjeshta si "çfarë" ose "ku".
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Në Qendrat e Këshillimit të Popullit, qytetarët mbështeten për projektin e tyre, p.sh. "Si mund
të ndërtoj një shtëpi", merrni informacion të detajuar dhe të besueshëm nga ekspertë.
Në Qendrat e Kujdesit Popullor, stafi i specializuar do të shoqërojë qytetarët në zgjidhjen e
problemeve të tyre. Nëse dikush dëshiron të ndërtojë një shtëpi, për shembull, ata janë
kujdesur nga planifikimi, llogaritja e kostos deri në hartimin e kopshtit.
Përveç stafit të specializuar, këto qendra shërbimesh gjithashtu do të ofrojnë shërbimet e tyre
për filozofë, shënjestra dhe ndërmjetësues.
Filozofët do të shoqërojnë stafin në të gjitha qendrat e shërbimit dhe njësitë administrative
në mënyrë që shërbimet të kryhen sipas filozofisë së tërësisë së njësive.
Shenjat kryesore në Qendrat e Këshillimit Popullor dhe Qendrat e Kujdesit Popullor do të
sigurojnë që shërbimet të jenë në përputhje me "rregullat" e parlamenteve.
Ndërmjetësit do të punojnë vetëm në qendrat e kujdesit të njerëzve dhe do të çojnë në një
marrëveshje për palët që mendojnë ndryshe për çështje të zakonshme.

ORGANIZIMI SHTETROR
Strukturat organizative të shtetit botëror do të duken kështu:
1. Njësitë administrative vendore
(si bashkitë e sotme dhe administratat e qytetit)
2. Njësitë administrative rajonale; (si shtetet federale në Gjermani ose vendet e
centralizuara si Franca)
3. Njësitë administrative kontinentale Parlamenti i
4. të Përfaqësues i Popullit Botëror
Njësitë administrative do të merren me çështjet që janë në fushën e tyre të përgjegjësisë.
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PJESA V
Pyetja 4: CFARE DO TE DO BEJE SHTETI BOTEROR?
A) MASAT E IMPANUARA
Në hapin e parë, shteti botëror do të zbatojë masa të menjëhershme.
Masa e menjëhershme 1:

Te ndalohet kjo cmenduri! Parandaloni fundin e hidhur!
Kjo përfshin
 Ndaloni shkatërrimin e natyrës
 Shpërndani të gjitha objektet ushtarake, shkatërroni të gjitha armët dhe
përfundoni të gjitha luftërat,
 Për të kënaqur të gjithë njerëzit e uritur
 Për t'u dhënë të gjithë të pastrehëve një shtëpi,
 të ndalojë trafikimin njerëzor dhe skllavërinë e seksit,
 ...
Masa e menjëhershme 2:

Zhvillimi Infrastruktures
Të gjitha infrastrukturat në të gjitha fushat e jetës në të gjithë botën janë duke u ridizajnuar
në përputhje me vlerat dhe parimet e filozofisë Unitet-Wholeness.
Masa e menjëhershme 3:

Te Sigurohet Jeta Ne Toke
Për të siguruar jetën në tokë, shteti botëror bëhet i zakonshëm me qytetarët e saj
1. të përfundojë përgjithmonë shkatërrimi i Nënës Natyrë,
2. Eleminoni shkaqet e varfërisë dhe pasojat e tij me një "standard jetese minimale".

B) TE NDERTOHET RREGULLI RI BOTEROR
Në hapin e dytë, shteti botëror do të fillojë të ndërtojë rendin e ri botëror së bashku me
qytetarët e tij.
Të gjitha fushat e jetës në të gjithë botën janë përshkruar dhe ridizajnuar rishtas nën dritën e
tre fenerëve:
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• Ne unitetin-tërësinë e filozofisë,
• ne sistemin e ri arsimor dhe trajnues dhe
•ne rregullat themelore botërore të jetës
Periudha e tranzicionit midis sistemeve të vjetra dhe të reja karakterizohet veçanërisht nga:
1. Konsiderimi, empatia dhe empatia për të qenë vlera të ndryshme dhe ekzistuese
nga njëra anë,
2. Përcaktimi dhe vendosmëria në vendosjen e rendit të ri botëror nga ana tjetër.

REDEZAINIMI I FUSHAVE TE TJERA TE JETES
Disa shembuj:

I.

RESTORIMI I SISTEMIT LIGJOR

Sistemi ligjor është ridizajnuar për arsyet e mëposhtme:
1. Papajtueshmëria e ligjeve kombëtare me mendjen universale dhe
praktikueshmëria e këtyre ligjeve është dëshmuar të jetë e vërtetë,
2. Askush, as individët, as shoqëria, as shteti nuk do të jenë të privilegjuar,
3. Sistemi i ri nuk do të prodhojë faj ose autorë,
4. Shkaqet e keqbërjes do të shkojnë vetë,
5. Mundësia e trajtimit të padrejtë dhe nevoja për të mbrojtur veten do të shkojë
vetë,
6. botëkuptimi i ri do të mbajë ligjin universal si një arritje e njerëzimit për amshim.

Rregullat Ne Vend Te Ligjit
Bashkëjetesa në botën e re rregullohet me RREGULLAT, jo me ligje!
Parlamentet nuk do të miratojnë ligje që, në rast mosrespektimi, do të zbatojnë ligjet
penale.
Ata do të zhvillojnë "rregulla themelore" që rrjedhin nga nevoja natyrore të njeriut
dhe respektohen nga individët, shoqëria dhe shteti.
"Rregullat themelore" me një funksion kryesor
• minimizuar në numër,
• i formuluar gjithmonë në fjali kryesore të thjeshta me temën "Unë" dhe
• ofrohet për të mësuar si në gjuhën botërore ashtu edhe në gjuhët amtare të
të gjithë qytetarëve.
Nëse bëhet fjalë për respektimin e rregullave për një aktivitet të planifikuar, p.sh.
ndërtimin e një shtëpie, mund t'i quani këto rregulla nga "populli për njerëzit".
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Rastet E Vecanta
Në rast të pasigurisë, shënjat dhe ndërmjetësit që punojnë në qendrat e kujdesit të
njerëzve do të ndërhyjnë.

II.

HEQJA E INSTITUCIONIT MILITANT

Arsyet e ekzistencës së ushtrisë do të zhduken vetë, sepse nevoja e mëparshme për ta nuk
do të ekzistojë më; psh:
• pushtimin e dherave, burimeve dhe vlerave që u përkasin të tjerëve,
• Mbrojtja e një vendi, një populli kundër sulmeve të të tjerëve, etj.

III.

PEQJA E INSTITUCIONIT POILICOR

Nevoja për ekzistencën e policisë nuk do të ekzistojë më sepse heqja e gjyqësorit dhe krijimi i
"Popullit për Popullin" do të bëjë që detyrat e mëparshme të mbështetjes, mbrojtjes dhe
mbikëqyrjes së policisë të tepërt.

IV.

HEQJA E INSITUCIONIT SEKRET

Meqenëse shkaqet që i shtyjnë individët dhe shoqëritë drejt "çmendurisë" të mos ekzistojnë
më, mbledhja e informacionit sekret për të tjerët do të jetë e kotë.
Si rezultat, organizatat e shërbimit sekret gjithashtu janë shfuqizuar.

V.

ELIMINIMI I Kufijve Kombëtarë

Duke e kuptuar atë
• ndarja artificiale e natyrës së nënës është e pakuptimtë
• Dhe
• të gjitha gjallesat i përkasin tokës dhe nuk është mënyra tjetër,
kufijtë midis vendeve janë hequr.
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PJESA VI
Pyetja 5: SI FORMOHET SHTETI BOTEROR








Sapo njerëzit të kuptojnë se sistemi aktual shoqëror nuk mund të vazhdojë më dhe se
është e nevojshme të veproni urgjentisht, këta njerëz formojnë grupe iniciative kudo
Në këto grupe iniciative, njerëzit e brendshëm tërësisht e integrojnë filozofinë e
unitetit dhe tërësisë.
Ju e bëni vetë manifestin tim "Rendi i Ri Botëror", informoni njëri-tjetrin dhe diskutoni
mbi to.
Grupet iniciative organizohen në mbarë botën dhe rrjetëzohen me njëri-tjetrin.
Ju filloni një fushatë globale ndërgjegjësimi duke ndihmuar njerëzit
 në lidhje me patolerueshmërinë e marrëzisë dhe dimensionet e rreziqeve dhe
 Informoni për manifestin "Rendi i Ri Botëror".
Sapo fushata informuese të arrijë qëllimin e saj, grupet e iniciativës i bëjnë thirrje
komunitetit botëror që të formojë një parlament themelues për një shtet botëror.

PARLAMENTI THEMELTAR





Bazuar në thirrjet e grupeve iniciative, zgjedhjet përfaqësuese për parlamentin
themelues kryhen në shtetet e vendit.
Parlamenti themelues
 fillon shërbimin e tij në një vend të përshtatshëm në botë,
 zhvillon rregullat themelore të jetës në botë,
 zhvillon një fushatë arsimore në të gjithë botën duke u përqëndruar në parimet
themelore të jetës dhe
 pastaj kryen një studim të qytetarëve për këtë temë.
Parlamenti themelues fton vendet e botës të gjejnë parlamentin e popullit në botë
menjëherë pasi të zbulojë që të dy fushatat informuese dhe sondazhet e qytetarëve
kanë arritur qëllimin e tyre.

PARLAMENTI PERFQESUES POPULLOR - BOTEROR





Me ftesë të parlamentit themelues, njerëzit në vendet e tyre zgjedhin përfaqësuesit e
tyre për parlamentin botëror.
Parlamenti Përfaqësues i Popullit Botëror
 fillon shërbimin e tij,
 Adoptoni rregullat themelore të jetës në botë dhe
 zgjedh presidentin e shtetit boteror
Popullsia botërore më pas feston themelet e shtetit botëror.
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Të dashur miq,
seancat tona në manifestin tim të Rendit të Ri të Ri kanë mbaruar.
Unë prezantova shkurtimisht shqetësimet e mia për jetën unike dhe unike në planetin tonë
dhe propozimin tim për të zgjidhur problemin e njerëzimit.
Shpresoj që urgjenca e veprimit dhe praktikueshmëria e manifestit tim të jenë bërë të qarta
për ju dhe se dëshira e zemrës sime po përmbushet.
Situata është serioze!
Ne nuk kemi kohë për të humbur!
Jemi në një pike ku rrugët prej ketu ndahen.
Eshtë koha për të marrë vendimin historik!
Eshtë koha për të filluar!
It'sshtë koha për t'u bashkuar me ne!
Le ta përfundojmë marrëzinë, të ndalojmë rrezikun e madh, të parandalojmë fundin e hidhur!
Kryesisht, ata që e duan veten e tyre, që e duan trëndafilin, karafilët dhe tulipanët janë në
kërkesë; që duan mace, qen dhe pëllumba!
E para dhe më e rëndësishmja janë ata që respektojnë dhe vlerësojnë natyrën e nënës,
njerëzit dhe njerëzimin!
Dhe e shoh veten të detyruar të përdor të gjitha aftësitë dhe forcën time në këtë rrugë
urgjente!
Ju uroj të gjithëve fat!
Faleminderit nga fundi i zemrës sime!
Dielli do të jetë i yni!
Mirupafshim!
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