Проблемні питання повинні розглядатися тільки в масштабах планети Земля

Ідея № 56
Проект-ідея

«Якщо ми хочемо позитивно прискорено рухатися вперед –
ми буквально проблемні питання повинні розглядати тільки в
масштабах всього світу – нашої планети Земля»
Необхідно чітко кожному жителю нашої Планети зрозуміти, що проблеми, ми маємо в
кожній ми серйозно можемо розглядати, обговорювати тільки в масштабах всього світу,
тобто глобально.
тільки спільно (мається на увазі жителями буквально всіх країн світу) ми можемо
перебороти.
Треба на кінець всім усвідомити, що планета Земля належить абсолютно кожному
жителю, проживаючому на ній, те, що все багатство, яке Земля (територія (земля),
корисні копалини, повітря та інше) повинно пропорціонально розподілятися кожним,
проживаючим на нашій Планеті, тобто, ділитися на всіх рівно. З моменту народження
дитини відразу повинна виділятися доля.
Якщо дано життя людині, то кожний повинен мати права обов’язки перед світовою
співдружністю.
Якщо ми з таким поняттям будемо підходити до вирішення різноманітних глобальних
проблем, то я впевнений, що Земляни спільно проблемні питання вирішать, життя людей,
проживаючих на Землі, буде постійно позитивно покращуватися кожний зможе
максимально розкрити свій талант отримати задоволення життя радіти успіхам кожного.
Якщо ж ми далі будемо робити все, як сьогодні (кожний старається вирішити проблемні
питання на держави, регіону т.д.), то це призведе до більш масштабних економічних
криз, різноманітним регіональним війнам, природнім катаклізмам (землетрусам, буревіям,
повеням, пожарам багато іншого), вже ми не зможемо перебороти.
Ще в 1967 році я написав концепцію «Вічне життя буде!», де розробив модель управління
Планетою. Тобто, що необхідно зробити на Землі, щоб значно продовжити життя
людини. Я запропонував створення моделі управління «ЄКОС» (єдиний керівний орган
світу) тезисно написав 32 проблеми, необхідно вирішити співтовариству Землі.
Тобто це особисте бачення, як необхідно конкретно вирішувати проблеми.
Зовсім нещодавно в серпні 2010 року я прочитав в щотижневику «Бульвар Гордона»
інтерв’ю з одним самих геніальних людей Планети (я так вважаю) Гаврилом Поповим –
Президентом міжнародного союзу економістів, де висловився своїм баченням подальших
шляхів розвитку світового співтовариства.
Враховуючи, що з усіма його пропозиціями я повністю згоден, що в моїй концепції я
пропоную як практично вирішити питання, я тезисно пропоную доповнити мою концепцію
конкретними пропозиціями Гаврила Попова з невеликими моїми доповненнями:
перш за все по всіх напрямках необхідно зробити кроки по шляху глобалізації світу;
необхідно створити світовий парламент, світовий уряд (пропоную модель управління
ЄКОС);
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необхідно створити світову поліцію, світовий суд необхідні правоохоронні органи;
ООН повністю перетворити в принципово нову організацію, яка буде доповненням до
моделі управління ЄКОС (Єдиного керівного органу світу). Але певно реальнішим буде
прогресивні ООН вкласти в діяльність ЄКОС;
світовому суспільству в найкоротші строки необхідно чітко розробити регламент прав
обов’язків всім жителям та окремо кожній планети Земля, яких вони мають обов’язково
дотримуватися. А, відповідно, світова співдружність виконувати свої обов’язки
забезпечувати всіх тим, що визначено в регламенті. В цьому ж документі необхідно
визначити суворі санкції, будуть прийматися до тих, хто порушив правила співжиття
світового співтовариства, як до кожної людини, так до кожної країни;
необхідно створити світову банкову систему перебудувати повністю
фінансово-економічні взаємовідношення в світовому співтоваристві;
необхідно створити сучасну, розумну кредитну систему вільних грошей, в такому плані,
щоб ми не обдирали покоління, наших дітей, внуків, а навпаки зробили для них потужний
фінансовий резерв, цим дали в майбутньому можливість для позитивного розвитку всіх
основних сфер діяльності світового співтовариства;
слід створити постійно діючу наукову раду, яка уже в найближчий час буде розглядати,
вносити пропозиції по самим важливим спірним проблемам. Для прикладу: кому
належить дно Льодовитого океану, кому належить Антарктида, кому належить Місяць
та багато інших подібних питань;
необхідно продумати створення світової валюти, яка не належатиме окремій державі,
регіону, а належатиме всім (ЄКОС) – тобто вона повинна бути нічия;
передати всю ядерну енергетику, атомну зброю ЄКОС;
передати всю ракетно-космічну техніку ЄКОС;
передати природні ресурси ЄКОС. Адже вони належать кожному жителю планети вони
повинні за це отримувати ренту (прибуток);
необхідно зробити серйозні корективи по народжуваності, генетиці т.д. При цьому
повинні бути прийняті серйозні зобов’язання, що граничний норматив народжуваності
визначається продуктивністю праці багатством накопичення на душу населення. Немає в
тебе умов для виховання дітей – почекай поки почнеш нормально працювати. Зараз же
це дуже смішно виходить: багаті країни з ранку до вечора працюють для того, щоб
розплодились, а завтра пред’являли претензії необхідно зробити серйозні корективи з
питань великого розриву багатими бідними, як окремо взятих країн, регіонів, так
конкретно всіх жителів Планети. Це значить, як колосальний розрив багаті-бідні
всередині країни, прірва багатими бідними країнами недопустима. Саме тому програма
боротьби з бідністю в повинна ділитися на частини: вирівнювання рівня життя в межах
країни вирівнювання добробуту в необхідно продумати перейти на мало-енергетичну,
мало-затратну цивілізацію;
необхідно на науковій основі продумати програму генетичного контролю. Ще на
попередній дальше впровадити жорстокі граничні нормативи народжуваності;
необхідно визначитися з тим, що Планета Земля – це живий організм. не можна постійно
тільки брати, брати брати, а взамін нічого не давати, а навпаки порушувати елементарні
норми взаємоповаги. Адже ми постійно, сторіччями, використовуємо корисні копалини,
знищуємо природні ресурси, не виконуємо екологічні вимоги т.д., цим самим знищуємо
самі себе, особливо майбутнє покоління. Ми, світова співдружність, вже в найближчий
час повинні знайти розумну форму взаємоспівробітництва з Планетою Земля, віддати
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(Землі), то що необхідно, вирішити екологічні питання на Землі в атмосфері, розробити
продуману програму використання природних ресурсів багато іншого. Необхідно також
продумати програму по вивченню життя Сонця, зірок, життя самої Землі, кліматичні
цикли по схемам довгих хвиль геніального Кондратьєва, вияснити закони створення руху
циклонів та антициклонів, загально-земельного потепління багато іншого. на основі цих
наукових аналізів необхідно зробити серйозні корективи в діяльності ЄКОС. На основі
вищезазначеного продумати наукову програму по захисту катастроф, природних
катаклізмів, ціна яких уже стала грандіозною в виді людського життя, в виді
матеріальних цінностей;
необхідно повністю змінити до добробуту людей.
Не можна жити в споживацькому суспільстві. Кожний житель Планети повинен вносити
свій особистий вклад. Так само, як отримувати свою частку.
Березень 2011 р.

Юрій Гецко
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