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Minden jog fenntartva. Tilos ezen kiadvány bármely részét újból felhasználni,
bármilyen másoló rendszerben tárolni, bármely formában vagy módon sugározni,
elektronikus, gépi vagy egyéb úton másolni, rögzíteni a kiadó és a szerzői jog
tulajdonosának előzetes engedélye nélkül!
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Kedves Olvasó!
Mindnyájan tudjuk, hogy sokat hibáztunk a múltban, de sajnos semmit nem
tanultunk belőle. Az őskorizmus, ókorizmus, sötét középkorizmus, újkorizmus
(amit sokan 1640 helyett inkább az ipari forradalommal párosítanak 1750) és
végül a legújabbkorizmus (amit sokan az orosz forradalommal – 1917.11.07. –
, bár vannak, akik inkább az atomkorral – 1945.07.16. – párosítanak), ami
létrehozta az emberiség legszörnyűbb rendszereit: a királyságot, kapitalizmust,
szocializmust, kommunizmust, fasizmust, nemzeti szocializmust,
kollektivizmust, demokráciát és a legrosszabbat, a tőzsdeizmust (ami 100%ban spekuláción alapszik) és így, mivel egyik sem működik, mielőbb meg kell a
régi rendszereket szűntetni, mert másképp nem tudunk tovább lépni. A
könyvemben sokat írok a földönkívüliekről: ennek az az oka, hogy 2030-ra már
lesz holdbázis, és 2060-ra már építeni fognak bázist a Marson is. Tehát, ha ott
gyermekek születnek, ők már valóban földönkívüliek lesznek. De még attól
elképzelhető, hogy akár valódi földönkívüliekkel is találkozhatunk előbb vagy
utóbb.
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Első lépésként, legkésőbb 2025-re létre kell hozni az öt földrész államaiból
Egyesült Európát, Egyesült Amerikát, Egyesült Afrikát, Egyesült Ázsiát,
Egyesült Ausztráliát és Egyesült Óceániát; amikor ez létrejön, akkor a Föld
összes államának öt éve van felkészülni az Egyesült Föld alkotmányának az
elfogadására. Továbbá 30 év felkészüléssel pedig meg tudjuk valósítani az
Egyesült Bolygók Alkotmányát.

Sajnálatos módon, ne feledjük el azt, hogy az emberek gondolkodásmódja a
21. században még mindig a kőkorszakban toporog: ebből kifolyólag lehet,
hogy évtizedeket vagy akár évszázadokat kell várnunk arra, hogy egyesítsük a
bolygókat, stb.
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A TERVRAJZ
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AZ EGYESÜLT ÁZSIA KORMÁNYÁNAK ALKOTMÁNYA
Előszó
Mi, az Egyesült Ázsia kormányának polgárai, azzal a céllal, hogy egy még
tökéletesebb szövetséget alkossunk, igazságszolgáltatást hozzunk létre,
nyugalmat biztosítsunk, állandó védelmet szolgáltassunk, elősegítsük az
általános jólétet és megóvjuk a szabadság áldásait a magunk és az utókor
számára: előírjuk, és megalapítjuk az Egyesült Ázsia kormányának
alkotmányát.
Az Egyesült Ázsia kormánya a polgárok, nem pedig a nemzetek gyülekezete
stb.
I. Cikkely
1. Bekezdés. A következőkben jóváhagyott összes törvényhozói
hatalom az Egyesült Ázsia kormányának tanácskozó testületére lesz átruházva,
amely a képviselőházból és a jogtanácsosok házából fog állni.
2. Bekezdés. A képviselőház tagjait minden egymást követő évben,
mindegyik nemzet összes polgára jogosult lesz megválasztani, és a
választóknak kivétel nélkül mindegyik nemzetben megfelelő feltételekkel kell
rendelkezni ahhoz, hogy ezáltal választói lehessenek minden nemzet
legszerteágazóbb alkotmánygyűlésének. Egy személy sem lehet képviselő,
akinek az életkora nem éri el a 35 évet, nem az Egyesült Ázsia kormányának
tagja, és aki nem annak a nemzetnek a lakosa, amikor és amelyben őt
megválasztják.
Soha semmilyen adót nem szabad kivetni az Egyesült Ázsia kormányának
polgáraira.
Amikor üresedés történik bármelyik nemzet képviselői testületében, a kormány
választás kiírását elrendelő végzést fog kibocsátani, hogy így betöltsék az ilyen
üresedéseket.
A képviselőház fogja megválasztani a ház elnökét és más köztisztviselőket, és
az övék lesz a felelősségre vonás kizárólagos hatalma.
3. Bekezdés. Az Egyesült Ázsia kormányának tanácskozó testületét
nemzetenként egy, az alkotmánygyűlés által egy évre választott képviselő
fogja alkotni, és mindegyik képviselőnek egy szavazata lesz.
Ha lemondás vagy bármilyen más okból üresedés történik bármely nemzet
alkotmánygyűlésének két parlamenti ülésszaka közti időben, a közigazgatási
hivatal ideiglenes kinevezést rendelhet el, az alkotmánygyűlés következő
üléséig, amely majd betölti az ilyen üresedéseket.
Egy személy sem lehet jogtanácsos, akinek az életkora nem éri el a 40 évet,
nem az Egyesült Ázsia kormányának tagja, és nem ugyanannak a nemzetnek a
lakosa, ahol él, amikor megválasztják.
Az Egyesült Ázsia kormányának főtitkárhelyettese lesz a jogtanácsosok és
képviselők elnöke.
A tanácskozó testületnek kizárólagos hatalma lesz bármiféle kizárás,
felelősségre vonás, és vádemelés felülvizsgálatára.
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Amikor ez okból üléseznek, akkor eskü alatt lesznek, vagy esküpótló
nyilatkozatot tesznek. [De kérlek, hagyd ki belőle ’Istent’?, és ne tegyél
semmit ’Isten’? nevében.]
Amikor az Egyesült Ázsia kormányának főtitkárát bíróság elé állítják (különféle
vádak alapján); akkor a legfelsőbb bíróság elnöke fog elnökölni, és egy embert
sem lehet elítélni az összes jelenlévő tag jóváhagyása nélkül.
Felelősségre vonás esetén az ítélet nem lehet nagyobb mértékű, mint a
hivatalból való eltávolítás, és a hivatal vállalásából, bizalmi állásból vagy
képviselőséggel összeférhetetlen hivatal betöltéséből való kizárás az Egyesült
Ázsia kormányán belül. Azonban az elítélt fél mindazon által vádemelés,
tárgyalás, ítélet és büntetés alá esik, és abban részesül a törvény szerint.
4. Bekezdés. A jogtanácsosok és képviselők megválasztásának idejét,
helyét és módját, az erre kijelölt törvényhozó testület fogja előírni minden
egyes nemzetben: de a közgyűlés bármikor létrehozhat vagy megváltoztathat
ilyen rendeleteket, a jogtanácsosok megválasztásának a helyét kivéve. A
közgyűlést naponta össze fogják hívni a szabad napokat is beleértve!
5. Bekezdés. Mindkét ház a saját tagjai megválasztásának,
visszahelyezésének és alkalmasságának a bírája lesz.
Mindkét ház meghatározhatja tevékenységeinek szabályait; tagjai büntetését
azok rendbontó viselkedéséért, és mindannyiuk jóváhagyásával tagjai kizárását
is.
Mindkét háznak nyilvántartást kell vezetni tevékenységük menetéről, és azt
naponta közzé kell tenniük; továbbá, semmilyen titkos megállapodás nem
megengedett bármilyen okból kifolyólag; és bármelyik ház tagjainak az „igen”ei és „nem”-ei bármilyen kérdésben jegyzőkönyvbe kell, hogy kerüljenek a
jelenlévők kívánsága szerint.
Egyik ház sem lehet berekesztve a közgyűlés ülésszaka alatt a másik
beleegyezése nélkül hosszabb időre, mint egy nap, és egyéb más hely sem,
amelyben a két ház éppen ülésezni fog.
6. Bekezdés. A jogtanácsosok és képviselők szolgálataikért semmilyen
ellenszolgáltatást nem kaphatnak. [Ahhoz, hogy egyáltalán szolgálhassanak,
nekik kell megteremteniük saját jólétüket.] Ők minden esetben [a hazaárulás,
egyéb bűntett elkövetése és a közrend megbontásának kivételével]
mentesülnek a letartóztatás alól a szolgálatuk alatt, és a tisztelt ház
ülésszakán, amelyből az ülésszak ered és ahova visszatér, valamint egyik
házban elhangzott vitáért sem vonhatók felelősségre.
Egy jogtanácsost vagy képviselőt sem lehet kinevezni az alatt az idő alatt,
amelyre őt megválasztották, bármilyen más polgári tisztségre az Egyesült Ázsia
kormányának fennhatósága alatt; amit törvényrendeletben fognak
meghatározni; és egy olyan ember sem lehet tagja egyik háznak sem hivatali
megbízatásának időtartama alatt, aki bármilyen más hivatalt betölt az Egyesült
Ázsia kormányán belül.
7. Bekezdés. Minden indítvány az állami bevétel növelése érdekében a
képviselőháztól fog származni; de a tanácskozó testület indítványozhat vagy
egyetérthet a módosítással, mint más indítványok esetében.

