MAAILMANRAUHA 2.0
Niin vaikeasti saavutettava Maailmanrauha on täysin mahdollista. Olemme vain
yrittäneet saavuttaa sen väärällä tavalla. Olemme yrittäneet puhua järkeä
johtajilillemme ja YK:lle, mutta tämä ei tule koskaan toimimaan. Voimme saavuttaa
sen Me Maailmankansalaiset Voimalla.
Voimme yhdessä hellästi PAINOSTAA poliitikkomme ympäri maailmaa uudistamaan
Yhdistyneet Kansakunnat, niin että siitä tulee maailman valtias, sekä poliisi. Tämä
tulee aikanaan johtamaan Maailmanrauhaan, todellisseen vapauteeen ja elämän
perustarpeiden tyydyttämiseen kaikkille maailman ihmisille.
Uudistetaan se sellaiseksi mikä sen alkuperäinen tarkoitus oli olla!
Meitä uhkaavat ilmaston katastroﬁ, sodat, terrorismi, velkakriisi ja kaikki muut uhat;
meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa tuhlattavana status quo, pienempi paha tai
silmänlume uudistuksiin YK:ssa. Meidän on revittävä sen täysin palasiksi ja
rakennettava uudelleen siksi maailman johtajaksi, jota se voi olla.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT 2.0
Me Maailman Kansalaiset voimme saada aikaiseksi maailmanrauhan painostamalla
valtioiden johtajat uudistamaan Yhdistyneet Kansakunnat esim. seuraavalla tavalla
-

-

YK puretaan totaalisesti ja rakennetaan uudelleen niin, että se on tehokas.
YK:sta tulee maailman johtaja ja poliisi.
YK:lle annetaan valtuudet johtaa maailman ydin-, biological- ja kemiallisten
aseiden poisto ohjelmaa.
10-20 vuoden sisään ainoastaan YK:lla tulee olemaan merkittävät aseelliset
puolustusvoimat.
YK Turvallisuusneuvosto ja kaikki vastaavat epätasa-arvoiset rakennelmat
poistetaan.
Yksi maa - yksi ääni - enemmistö voittaa.
YK:lla on valtuus ja voima selvittää kaikki konﬂiktit, pysäyttää aseelliset
selkkaukset ja sodat, sekä poistaa vallasta, vaikka voimakeinoin kaikki
tyrannit, jotka vahingoittavat omia kansalaisiaan millään tavoin. YK tulee
ottamaan johtajan roolin myös terrorismin poistamisessa.
YK:n pitää puolustaa jokaista maata, joka joutuu aseellisen hyökkäyksen
kohteeksi. Aseelliset selkkaukset ja sodat loppuvat tähän.
YK tulee olemaan maailman johtaja, joka valvoo että valtiot noudattavat
kansainvälisiä sääntöjä, kuten esim. luonnon-, ja eläinten suojelu, ilmaston
lämpeneminen, sodat, rajakahakat ja aina ihmisoikeuksiin asti.

-

-

-

Yk tulee ottamaan johtajan roolin isoissa katastrofeissa.
YK laatii tarkat säännöt ja lait siitä miten kaikkien maiden on kohdeltava
kansalaisiaan, sekä joskus tulevaisuudessa se määrittää myös sen mitä
aseita valtioilla voi olla.
Isot valta valtiot ovat yrittäneet korjata maailman ongelmia, mutta aika
huonolla menestyksellä. Nyt on uuden ja parannetun YK:n vuoro vihdoinkin
korjata kaikki maailman isot ongelmat. Ainoastaan voimakas YK kykenee sen
tekemään!
Ylläoleva antaa vain suuntaa; toivon että sinä lisäät omat ideasi tähän
listaan.

Miten me voimme saavuttaa tämän maailmaa mullistavan YK:n uudistuksen?
Aloittamalla valtavan sähköposti kapinan ja sosiaalisen media kampanjan. Ihmisiä
ympäri maailmaa kehotetaan laittamaan sosiaaliseen mediaan sekä lähettämään
sähköpostia mahdollisimman monelle nykyisille ja tuleville kunnan- ja kaupungin
virkailijoille, kansanedustajille, ministerille ja presidentille jotain tällaista:
“Hyvä poliittinen ehdokas, vaaleilla valittu virkailija tai poliitikko. Haluan kertoa teille,
että jotta saisitte ääneni seuraavissa vaaleissa, teidän on tehtävä julkinen ilmoitus
siitä, että te kannatte YK:n uudistamista ja jos teidän uralla tulee milloinkaan
mahdollisuus äänestää tästä asiasta, te lupaatte äänestää sen puolesta. Eli, te
lupaatte tehdä parhaanne, jotta YK:n uudistu menee läpi. Kiitos tuestanne.”
Tämä ei ole mikään kerta juttu, vaan kun tarpeeksi moni henkilö eri maissa ympäri
maailmaa pitää painostuksen yllä sähköposteilla jne. niin kauan kuin se sen vaatii,
niin poliitikot tulevat aikanaan ymmärtämään, että jolleivat he kannata YK:n
uudistusta, heillä ei ole mitään mahdollisuutta tulla uudelleen valituksi tai valituksi
edes ensimmäistäkään kertaa.
Tällä tavalla poliitikot aina kuntatasolta presidenttiin asti ovat PAKOTETTUJA
ajamaan YK:n uudistusta läpi. Sitten se on vain ajan kysymys, kun uudistuksesta
tulee todellisuutta.
Hienoa tässä on se, että ihmiset voivat osallistua tähän milloin vain oman kodin
sohvalta. Kuinka kukaan normaali maailman tilanteesta huolissaan oleva henkilö
voisi olla lähettämättä muutamaa sähköpostia silloin tällöin? Tietenkin henkilöt jotka
haluavat osallistua tähän syvemmin, voivat painaa lentolehtisiä, tehä FB ryhmiä jne.
tämän asian edesauttamiseksi.
Mikä parasta, poliitikkojen ei tarvitse juosta kokouksissa, matkustaa minnekään,
mennä julkisiin tapahtumiin, ei sopimuksia, mitään ei tarvitse allekirjoittaa jne.

Heidän ei tarvitse kuin omalla FB sivullaan tai mediassa ilmoittaa, että tukevat YK:n
uudistusta. Mikä voisi olla tämän helpompaa. Kuka normaalilla järjellä varustettu
poliitikko ei kannattaisi tätä?
Meidän ei tarvitse edes voittaa kaikkia maita, vaan reilusti yli 50%, joka on helppo
saavuttaa. Sen jälkeen nämä maat voivat vaatia äänestystä YK:ssa sen
uudistamisesta. Tietenkin nykyiset mahtivaltiot pistävät vastaan. Ne tulevat
antamaan periksi! Olen aivan varma, että valtaosa maailman valtioista haluaisi
uudistaa YK:n, joten uudistus tulee olemaan helppoa ajaa läpi YK:ssa, ja vastarannan
kiisket tulevat aikanaan liittymään mukaan.
Kun Me Maailman Kansalaiset onnistumme YK:n uudistuksessa, sen jälkeen voimme
käyttää samaa sapluunaa, ja pakottaa päättäjät hyväksymään monia muita
maailmalle ja ihmiskunnalle hyviä lakeja ja päätöksiä
Jos pystymme tekemään tämän kerran, sen jälkeen Me Maailman Kansalaiset
tulemme johtamaan maailmaa, eikä poliitikot.
Lähteäkseen liikkeelle tämä idea tarvitsee tueksi, jonkun joka saa yhteyden esim.
johonkin näistä kuuluisista maailmarauhan aktivisteista: Bob Geldoﬁin, Bonoon, Paul
McCartney, Opra, Yoko Ono ja tai muihin rauhan kannattajiin. Kun idea esitetään
heille, uskon että lähtevät mukaan, koska ovat rauhanaktivisteja, sekä tämä ei vaadi
heiltä juurikaan mitään vaivaa. Riittää kun nämä super tähdet tuovat idean julki
mediassa, sekä kertovat siitä faneilleen. Siitä se leviää muihin maihin, jossa elokuva-,
musiikki-, urheilu- ja muut tähdet ja arvostetut henkilöt yhtyivät siihen, ja loppu on
historiaa = Uusi YK = maailmanrauha. Kuka on se henkilö jolla on tarpeeksi
yhteyksiä, jotta voi auttaa tässä?
Tietenkin tämä voisi lähteä liikkeelle Suomesta! Se ei vaatisi kuin muutaman
Suomen superjulkkisen, TV, elokuva, musiikki, urheilutähden ja vaikutusvaltaisen
henkilön tuen ja idea kulkisi Suomen läpi viikossa. Kun valtaosa poliitikoista olisi
asian kannalla, voisimme ylpeänä toitottaa maailmalle, että Suomi on ensimmäinen
maa joka vaatii YK:n uudistamista. Tämä olisi iso uutinen maailmalla jo pelkästään
sen takia miten tähän vaatimukseen on päädytty, ja myös sen takia, minkälaiseksi YK
halutaan muuttaa.
Suomalaisilla tähdillä on julkisuuden ystäviä ja tuttuja ympäri maailmaa, ja he voivat
innostaa heitä mukaan tähän kampanjaa omissa maissaan. Tämä olisi se kaikkein
paras tapa miten tämä voisi lähteä alkuun. Se kasvaa ja leviää luonnollisesti ilman,
että sitä johtaa mikään taho.

Valitettavasti en usko, että Suomesta löytyy uskoa ja itsevarmuutta aloittamaan
tällaista juttua. Olemme aivan liian paljon seuraaja kansaa, emme johtajia. Emme
kehtaa ja uskalla tehdä mitään uutta ensimmäisinä.
Kuuluisuudet, tähdet ja muut vaikutusvaltaiset henkilöt ovat erittäin kriittinen osa
tätä suunnitelmaa!
Mikä parasta, suunnitelman alkuun laittaminen ei vaadi juurikaan rahaa, sekä
yllättävän vähän vaivaa keneltäkään osapuolelta.
*****
Alla on alustava idea siitä miten YK pitää uudistaa, ja kuinka se tulee pelastamaan
maailman tuholta, jota kohti olemme menossa.
-

YK tulee tekemään yksityiskohtaiset määräykset, säännöt ja lait siitä miten
kaikkien maiden pitää käsitellä kansalaisiaan. Esimerkiksi sellaiset asiat kuin,
lapsityövoima, tyttöjen koulunkäynti, uskonnollisten oppien pakko opetus,
pakkoavioliitot, naisten sukupuolielimien leikkely, taloudelline orjuus jne.
Nämä uudet lait tullaan valvomaan tarkasti, jos tarvetta vaikka kansainvälisen
armeijan kanssa. Jos jonkun maan johto jatkaa näiden lakien rikkomista,
heidät poistetaan vallasta ja laitetaan Kansainvälisen Oikeuden eteen. YK
tulee myös määrittämään lait koskien esim. ilmastonmuutosta, saasteet,
ympäristön ja luonnon suojelua koskevat asiat.

-

Jokaisen valtion on tarjottava kansalaisilleen perustarpeet, oikeudet ja
vapaus. Jos joku valtio ei niin halua tehdä, sitten YK poistaa sen johdon ja
hoitaa maata kunnes sinne saadaan uusi johto. Jos valtio on liian köyhä
tarjoamaan perustarpeet, sitten YK:n on autettava tätä valtiota, kunnes se
pystyy pitämään huolta kansalaisistaan.

-

YK tulee lain mukaan, millä keinolla tahansa poistaa kaikki valtioiden johtajat,
poliittiset puolueet, uskonnolliset ryhmät tai puolustusvoimat, jotka
harjoittavat esimerkiksi vapaudenriistoa poliittisen, HLBT tai uskonnollisen
syyn takia, tai tappavat tai mitenkään vahingoittavat omia kansalaisiaan. Jo
pelkästään tämä yksi asia tulee nopeasti lopettamaan monia turhia sotia ja
aseellisia selkkauksia.

-

Jos henkilö ampuu aseella parvekkeeltaan ympäri kylää, tai tekee väkivaltaa
perheelleen, niin poliisilla on täysi valta poistaa tämä henkilö. Miksi monien
maiden johto ei ole samojen lakien alla? YK:lla pitää olla samanlainen valta
poistaa valtioiden johto, jotka vahingoittava kansalaisiaan.

-

YK tulee olemaan maailman poliisi. Alussa YK tulee vuokraamaan
puolustusvoimat kaikkiin aseellisiin operaatioihin mailta, joilla nyt on isot
puolustusvoimat. Kaikki YK:n valtiot maksavat oman osuutensa näistä
operaatioista.

-

Määränpää on, että noin kymmenen vuoden päästä maailmassa ei enää ole
ydin-, kemiallisia- ja biologisia aseita. Ja aikanaan ainoastaan YK:lla tulee
olemaan merkittävät puolustusvoimat sijoitettuna tukikohtiin eri puolille
maailmaa. Valtioilla tulee olemaan pienet puolustusvoimat lähinnä
mellakoiden ja terrorismin varalle.

-

Yllä olevasta voi jäädä kuva, että YK:sta tulee joku militaristinen hirviö. Näin ei
tietenkään ole, vaan jo pelkästään se, että YK:n on lain mukaan poistettava
kansalaisiaan vahingoittavat tyrannit, niin se tulee olemaan erittäin tehokas
pelote näille tyranneille. Nyt he tietävät, ettei heille kukaan mitään voi, jos he
tappavat tai vangitsevat omia kansalaisiaan. Muut maat toruvat heitä, mutta
siinä se. Mutta kelloon tulee uusi ääni, kun YK:lla on mandaatti poistaa nämä
tyrannit. He parantavat tapansa välittömästi, koska eivät halua joutua vallasta
pois ja vankilaan. Voi hyvinkin olla, että YK:n ei tarvitse käyttää sotavoimia
kertaakaan. Kaikki aseelliset operaatiot tullaan äänestämään YK:ssa, joten
mikään yksittäinen taho ei voi päättää ja aloittaa jotain operaatiota.

-

Kaikki rajakiistat jne. maiden välillä hoidetaan Kansainvälisessä Oikeudessa.
YK tulee pitämään huolta, että maat kunnioittava oikeuden päätöksiä.

-

YK:n Turvaneuvosto lopetetaan, jossa viisi valtiota jotka voittivat toisen
maailmansodan määräävät lähes kaikesta. Muut valtiot eivät ole
samanarvoisia näiden maiden rinnalla, koska niillä on veto oikeus. Maat ovat:
Kiina, Ranska, Venäjä, Englanti ja USA.

-

YK:ssa laaditaan uusi arvojärjestelmä, jonka käyttöä valvotaan, niin että kaikki
maat noudattavat sitä. Nämä arvot tulevat perustumaan maalaisjärkeen ja
normaaleihin terveisiin arvoihin ja etiikkaan.

-

Kaikki takahuone diilit, painostaminen, korruptio, äänien ostaminen jne. tulee
olemaan YK:ssa täysin kiellettyjä. Jos joku valtio jää kiinni ylläolevista asioita,
se saa rangaistuksen siitä. Jos virkavirhe on jotain vakavampaa, rangaistus
voisi olla kova rahallinen sakko, tai jopa vankeustuomio.

-

YK ottaa johtajan roolin ihmisen tekemissä tai luonnonkatastrofeissa, jos maa
jota asia koskee, ei kykene hoitamaan sitä itse. Etenkin jos monet maat ja

organisaatiot tulevat apuun, niin se on luultavasti paljon tehokkaampaa, jos on
yksi taho joka koordinoi avun.
-

Jokainen valtio saa itse päättää omasta kohtalostaan, sekä luoda oman
hallintojärjestelmän, poliittisen suunna, uskonnollisen vakaumuksen, sekä
luoda omat säännöt ja lait jne. Mutta jokaisen valtion täytyy täyttää
kansalaisten perustarpeet, kuten ravinto ja suoja, perusterveydenhuolto ja
koulutus, sekä perusvapaudet, kuten poliittinen järjestäytyminen, oppositio,
uskonto, liikkuminen, puhe, media, työ, tasavertaiset lait ja oikeus jne.

Yllä olevat ideat uuteen YK:n saattavat kuulostaa monelle saavuttamattomilta
unelmilta. Tämä on sen takia, että meidät on täysin aivopesty uskomaan, että tämä
sotku jossa nykyään elämme maailmassa, on parasta mitä se koskaan voisi olla.
Vallankahvassa kiinni olevat tahot haluavat pitää päällä lähes jatkuvan “hätätilan”,
koska niin he pysyvät vallassa.
Olemme niin tottuneita, sekä turtuneita tähän nykyiseen tilanteeseen, että emme
kykene edes haaveilemaan maailmasta, joka on vapaa sodista ja kärsimyksestä.
Tilanne on sama kuin jos henkilö on nähnyt nälkää ja on ollut orjana 50 vuotta, niin
hän ei kykene edes ajattelemaan, että hänen elämänsä voisi joskus olla hyvää.
Meidän elämät tulevat olemaan parempia kuin hyviä. Me voimme rikkoa kahleet nk.
Uuteen Maailman Järjestykseen, ja luoda Uuden Uuden Maailman Järjestyksen, joka
tulee olemaan yli kaikkien toiveidemme. Tämä suunnitelma on sitä varten, luota
minuun!
Tietenkin YK:n Turvaneuvoston jäsenet ja maat, joilla on isot puolustusvoimat tulevat
olemaan vastahakoisa luopumaan heidän vallasta ja aseista. Mutta tulevaisuudessa,
kun ne huomaavat että maailman on ilman aseita ja sotia paljon parempi myös heille,
ne tulevat vähitellen luopumaan aseistaan.
Hyödyt YK:n uudistukset tulevat näkymään todella nopeasti kaikilla elämän osa
alueilla, joten jopa isot valtiot tulevat omaksumaan uuden maailman säännöt. Koko
maailma tulee menestymään paremmin, niin materiaalisesti kuin emotionaalisesti.
Tämä YK:n uudistus tulee olemaan todellinen uskomaton ihme ja lahja yhtälailla,
niin yksilölle, yrityksille, valtioille kuin koko maapallolle.
On aina olemassa pelko, että joku ryhmä ottaa vallan YK:ssa ja tekee meistä kaikista
orjia. Voimme kehittää lukemattomia erilaisia sisäisiä turvatoimia, jotta mikään
ryhmä ei pysty valtaamaan YK:ta.
Kun YK:lla on lailliset valtuudet ja maailman puolustusvoimat sen käytössä ja YK
laittaa muutaman tyrannin pois vallasta, niin loput tyrannit havahtuvat, että ehkä on

parasta alkaa käyttäytymän kunnolla, mutten heidät poistataan seruaavaksi.
Tyranneille ei enää tarjota mitään “kultaisia kädenpuristuksia” joissa he voivat jäädä
eläkkeelle johonkin toiseen maahan, kaikkien niiden miljardien dollareiden kanssa,
mitä he ovat maastaan varastaneen. Tämä teko yksistään tulee antamaan normaalin
vapaan elämän miljoonille henkilöille, jotka elävät nyt jonkin tason orjuudessa ja
köyhyydessä.
Maailma ei enää tarvitse vapaustaistelijoita, koska kuka tahansa henkilö tai ryhmä
voi asettua nykyistä hallitusta vastaan seuraavissa vaaleissa.
Käytännössä
Isojen maiden johto yrittää epätoivoisesti pitää kiinni vanhoista voima- ja valta
rakennelmista. Samoin isoraha, aseiden valmistajat, varjohallitukset ja isot
kansaiväliset yritykset, jotka tekevät voittoa sodilla ja epävarmuudella eivät pidä
tästä suunnitelmasta. Ne eivät edes halua rauhaa ja harmoniaa. Uudistamalla YK:n
Me Maailman Kansalaiset voimme ottaa vallan pois näiltä tahoilta. Jollemme pysty
tekemään sitä, ne tulevat tuhoamaan maailman.
Olemme kaikki väsyneitä sodista, epätietoisuudesta ja pelosta. Se on häpeä, että
kolme isoa valtiota elää toisen maailmansodan jälkeisessä kylmän sodan
maailmassa ja samalla pitävät koko maapallon panttivankina jatkuvassa
epävarmuuden ja sodan pelossa.
Suurin osa maapallon ihmisistä, olivat he sitten mistä maasta, uskonnosta, rodusta,
sosiaalisesta tasosta tai koulutuksesta haluavat elää normaalin vapaan ja hyvän
elämän. Uskon, että ihmiset tulevat kannattamaan tätä YK:n uudistusta täysin
rinnoin. Ja he tulevat tekemään oman osuutensa sen eteen. Etenkin kun se ei tule
vaatimaan paljoa tekemistä. Meidän ei tarvitse kuin levittää tätä suunnitelmaa
sosiaalisessa- ja tavallisessa mediassa, sekä hellästi painostaa sähköposteilla
päättäjiä kannattamaan sitä.
Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa tulee olemaan sosiaalisen median ryhmiä,
jotka listaavat nykyisten ja tulevien vaaliehdokkaiden yhteystiedot, jotta ihmisille on
helppoa soittaa, lähettää postia tai sähköpostia kaikille heille. (Ehkä Google tekee
sen meille?)
Me Maailman Kansalaiset voimme erittäin helposti painostaa johtajamme aina
kaupunkitasolta, kansanedustajiin, ministereihin ja presidenttiin asti kannattamaan
uutta maailmankuvaa.

Me Maailman Kansalaiset olemme aina ensimmäisinä poliitikkojen puheissa ja jopa
perustuslaissa, kuinka me muka olemme se tärkein osa yhteiskuntaa, mutta me aina
päädymme tekemään kaiken työn valtion ja yritysten isossa myllyssä, ja maksamme
myllyn kulut. Poliitikot, isot liikeyritykset, rikkaat, pankit jne. aina onnistuvat
korjaamaan parhaan sadon. Tämä loppuu nyt!
Tämä YK:n uudistus tulee auttamaan meitä vihdoinkin saavuttamaan
maailmanrauhan, ja voimme kattaa maailman kaikkien ihmisten perustarpeet.
Tärkeä pointti on, että kun saamme uudistettua YK:n, niin se tulee automaattisesti
johtamaan jatkuvan hyvyyden kierteeseen. Koska valtaosa maapallon ihmisistä
haluaa maapallon hyvää. Tästä lähtee uusi ennennäkemätön hyvyyden, terveyden,
vaurauden ja hyvinvoinnin aikakausi koko maailmassa.
Tulemme luomaan todellisen paratiisin. Me tulemme ottamaan vallan pois niiltä
tahoilta, jotka ovat tuhoamassa maailmaa yhä kiihtyvällä vauhdilla. Me katkaisemme
kahleet toisen maailmansodan aikakauden YK:n käytäntöihin. Me tulemme tekemään
YK:sta tasa arvoisen kaikille maailman valtioille. Jotta voisimme pelastaa tämä
kauniin planeetan ja kukoistaa ihmisinä, meidän on pakko antaa YK:lle valta ja
voima hallita maailmaa!
Tarvitsen sinun apua suunnitelman levittämisessä sosiaaliseen mediaan, ystäville,
normaaliin mediaan, nettisivuille, keskustelu foorumeihin jne. Toivon että lähetät sen
my mahdollisimman monelle nykyiselle ja tuleville vaaliehdokkaille. Meidän on
pidettävä tämä painostus päällä niin kauan, kunnes poliitikot alkavat nostamaan
kätensä ylös ja sillä näyttävät tukevansa YK:n uudistamista. Tämä tuskin tapahtuu
yhdellä sähköposti lähetyksellä, vaan se tulee vaatimaan jopa päivittäisen lähetyksen
kuukausien ajan. Voimme myös lähettää sähköpostia muiden kaupunkien päättäjille,
ja jopa muiden maiden päättäjille. Toivon että tee oman osuutesi maailman rauhan
eteen. Sinulla ei ole hajuakaan siitä millä tavalla maapallo tulee kiittämään sinua
vaivastasi. Tulet yllättymään!
Toivon myös, että kaikki vaikutusvaltaiset yritykset sekä järjestöt jakavat tätä
suunnitelmaa asiakkailleen ja jäsenilleen. Toimiakseen meidän on tehtävä tästä koko
Suomen ja maailman yhteinen projekti. Ne voivat laittaa sanat: “ Maailmanrauha,
Maailmanrauha, Maailmanrauha” TV ja painettuihin mainoksiin, sekä nettiin. Tämä
on hyväksi myös yritysten imagolle.
Tee tälle projektille oma teksti dokumentti, josta sinun on helppo ja nopea kopioida
sekä viesti, että sähköpostiosoitteet. Näin sinun on helppo lähettää sähköposti
päättäjille, jopa päivittäin.

Olen valmis tukemaan mitä vaan projektia, joka johtaa YK:n uudistamiseen ja ajan
kanssa maailmanrauhaan, mutta meillä ei ole yhtään sellaista projektia. Olemme
vuosikymmeniä yrittäneet muokata YK:ta ja saavuttaa maailmanrauhan eri konsteilla,
mutta tulos on ollut aika laiha. Ideallani on ainakin mahdollisuus toimia ja aiheuttaa
YK:n uudistus ja sitä kautta kaikki muu hyvä. Emmekö me olen sen verran velkaa
lapsillemme, sekä tuleville sukupolville, että ainakin yritämme toteuttaa sen?
Miten voimme edes haaveilla mihin YK:n uudistaminen tulee johtamaan. Ainoa asia,
jonka tiedän on se, että se tulee olemaan suurenmoista.
Let's do it, let's ﬁnally transform the world!
Timo Ylä-Soininmäki
toimisto@suomenystavat.org
1. Suomekieliset kotisivut: http://suomenystavat.org/maailmanrauha-nyt/
2. Englanninkieliset kotisvut: http://suomenystavat.org/world-peace-now/
3. PALJON LISÄTIETOA Englanniksi: Sivulta 10 alkaa The UN reform FAQ New
UN reform FAQ etc.
4. Here is the ﬁrst country the New UN should clean up:
http://suomenystavat.org/hp-highlights/fyi-military-junta/
5. Here are some ideas from other people as how to solve the world’s many
critical problems. Send in your own ideas.
http://suomenystavat.org/ideas-for-the-world/
Kirjoittajasta: Olen alunperin Lahdesta. Työuran (22v) vietin Los Angelesissa veljeni
kanssa menestyneenä mittatilaushuonekalu tehtailijana. Parhaimmillaan meillä oli
reilut 80 työntekijää. 2002 jätin LA:n taakseni ja sen jälkeen olen kirjoittanut
muutaman kirjan mm. Emotionaalinen Vauraus ja Kokonaisvaltainen Menestys, sekä
toiminut yritys kouluttajan. Olen myös työstänyt uudenlaista valtiollista
hallintomallia: Uusi Arvopohjainen Demokratia, josta olen kirjoittanut kaksi ekirjaa.
Nykyinen intohimoni on maailmanrauha. Lisäksi olen osake-, kulta-, sekä
kryptovaluutta treidaaja ja sijoittaja. Vietän talvet Thaimaassa ja kesät Suomessa.
(Tehdään myös se selväksi, että en yritä kerätä tällä rahaa itselleni.)
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one.
—John Lennon’s song “Imagine”

