
Malta. 
 

1. Udforskning af det ydre rum efter fremtidens løs ninger. 
 
Vi mener at der findes mennesker eller en form for levende organismer, som vi kan kommunikerer 
med i forhold til gensidige fordele som f.eks. plads til ”overskudsbefolkning”, nye tilgange til 
ressourcer, kort sagt udvide livsformen og forlænge livet på andre planeter. 
 
 

2. De 3 R´ for en grøn fremtid. 
 
Reduce (reducer), Reuse (genanvend) Recycle (genbrug) 
Vi skal kombinere bruge materialer og naturlige resurser til at skabe nye materialer. 
 

3. Vores vej fremad kommer fra vores rødder. 
 
Vi deler en hurtig og dynamisk livsstil, hvor alt og alle bliver taget for givet. Vi mener, at den 
eneste måde fremad er at skabe et mere tolerant økosystem. 
Som samfund skal vi derfor gentænke og redesigne alle produktions- og distributionsprocesser. 
 

4. En lysere fremtid – eller bare en drøm? 
 
Et sandt samarbejde mellem personer og nationer med det ene formål for øje at opnå retfærdighed, 
fred og klarhed.  
En tilsidesættelse af egoisme og en ægte følt respekt.   
 

5. Grøn bæredygtig livsform. 
 
Vores vision er grønnere byer i nutiden og i fremtidige generationer gennem brug af bæredygtig 
produktion og mindre udledning af forurening. Dette kræver større politisk vilje, dygtigere 
planlægning, bedre uddannelse og et ansvarsfuldt samarbejde. 
Visionen er at skabe fundamentale ændringer gennem vores tilgang til livet i byerne. 
 

6. Global Orienteret Informations-base tilgængelig for alle.  
 
Visionen er, på globalt plan,  at have en fælles vidensbase for forskellige organisationer indenfor 
samme emne- eller arbejdsområde. Hermed kan de dele informationer, arbejde sammen og hjælpe 
hinanden. F.eks. kan læger i u-lande trække på resultater og viden fra den internationale 
medicinalindustri. 



 

7. Udryddelse af fossile brændstoffer. 
 
Udskiftning af fossile brændstoffer til naturlig energi. 
Brug den energi ressource der er mest tilgængelig. Vanddrevne biler (hydrogen brændstofcelle). 
Vindturbiner. Fusions energi. Geotermisk energi. 
 
 

8. Fejring af diversitet gennem inklusion. 
 
Man kan fejre diversitet gennem inklusion af alle. Inklusion betyder anerkendelse af menneskers 
forskellighed. Visionens mål er at erkende menneskers forskellighed og bruge disse forskelligheder 
til at forbedre læringsmuligheder og fremme inklusion. 
 
 

9. APPARATUR til omdannelse af energi - ved hjælp a f vandtryk. 
 
Ved hjælp af to kraftige enheder arrangeret i en ramme under vand, er det muligt at overføre  
Vandenergi. 
Visionen er at lette brugen af vandkraft i hele verden, også hvor der ikke er nogen vandfald eller 
løber floder. Det ultimative salgsargument er, at elektriciteten er produceret til en meget lav pris pr. 
kWh. Det er beregnet, at det er billigere end vindkraft. 
 
 

10. Naturlig adgang til Information- og Kommunikati ons Teknologisk 
Service Overalt! 
 
Vision er, at teknologien i form af en stemme interface eller neurale systemer lader ens data flyde  
frit og sikkert, så det altid er der, når du har brug for det. 
Teknologien er usynlig og bruges kun i det omfang, hvor det giver mening i en holistiske forståelse 
af forbedret livskvalitet. 
 
 
 
  
 
 
 


