שיפור העולם שלנו
מ ידע תמציתי מוצג על אנשי שיפור ,ממשלה ,ואת איכות החיים.
תרגום עברי מאנגלית הוא רחוק מלהיות מושלם.

ֲא נָ שִׁ ים
כדי לשפר את האנשים כדי לשפר את החברה  .זה מתחיל על ידי שיפור מחשבות.
המחשבות שלך ( בהווה ובמאוחסנים ) יוצרות הרבה של הזהות ש לך  .הם גם משפיעים על כל תא  ,רגש ,ופעולה של
ההוויה שלך.
אתה לשלוט במחשבות שאתה לבקש ,לקבל  ,חנות  ,זוכרים  ,להימנע  ,בלוק ,ולשכוח.
לעשות שימוש במחשבות לשיפור.
לחפש ולקבל את מחשבות בריאה  .לדוגמא  ,להיות בררן לגבי תוכניות הטלביזיה אתה צופה ואת המוזיקה אתה מקשיב
ל .להימנע לא בריא אלה ,כמו אלה עצוב  ,מפחיד או אלים .כמו כן להגביל את החשיפה שלך ל שלילי חדשות ,אבל אתה
נשאר כראוי הודיע.( .החברה מושפעת בעיקר מחשבות חוזרות ונשנות המגיעות מטלוויזיה .הוא השפיע גם על ידי רדיו,
חיבור לאינטרנט ,סרטים ,ההקלטות משחקי ו ידאו.( .פחד מוגזם נגרמים על ידי חלק מזה ,אשר יתרונות כמה ממשלות ,
דתות  ,תעשיות ,ובנקים).
הפוך עמדות בריאים  ,רגשות ,ופעולות להתרחש באופן אוטומטי  ,על ידי אחסון שוב ושוב (ונקיטת פעולה חוזרת
ונשנית ) חשב תוכניות ( פקודות ).
לעתים להימנע מכל המחשבות של אחרים לזמן  ,וניסיון רק המחשבות שלך.
יש אומץ כדי שאלה הכל .במיוחד שאלה דברים להגביל את חופש שאלה.
תחשוב בעצמך .באופן עצמאי לחקור.
יש לך ראש פתוח  .תוכל לשקול משהו בלי בהכרח מקבל את זה.
ללמוד ממקורות מגוונים .להעריך אותם עבור כל הטייה.
להימנע ישויות אשר להגביל את חופש ללמוד.
לקדם אהבה של למידה  .ללמוד וללמד  .תמיכה במקורות של למידה וידע.
להיות צנוע בגלל כמות עצומה שללא ידוע.
השתמש העובדות סיבה כדי להגיע למסקנות.
יודע (ויש לי בעלות ) שלך עצמית  .להיות מודע (וחשבון על ) המחשבה והפעולה שלך.
יש מחשבות המתאים ואת פעולות .יש זמן ומקום כמעט הכל.
צריך לעשות את הטוב  .יש מחשבות טובות ומעשים טובים.
צריך לתרגל את כלל הזהב  .צריך להתייחס לאחרים איך אתה רוצה שהם יתייחסו אליך.
לא צריך חטא .חטא היא לבצע פגיעה מיותרת.
לציית לחוקי הממשלה של המיקום שלך.
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ֶמ מְ שָ ָל ה
כשני שלישים של אנשי העולם נשלטים על ידי ניסויים בדמוקרטיה ,אשר משתנה בין הרפובליקה ו דמוקרטיה ישירה.
מאז החלו הניסויים ,החברה השתנתה הרבה בגלל :ההתקדמות המהירה בטכנולוגיית ,המכריע גדל באוכלוסיה ,מואצת
הגלובליזציה ,השפעה רחבה של אמצעי תקשורת ההמונית.
ניסויים רבים הם להתנוון כי:
שיעור קטן של החברה יכול להרשות מסעות בחירות הציבור הולך ופוחת ,מ עושר וגדל הפער.
עלות באמצעות תקשורת ההמונים עבור קמפיינים היא גבוהה ולהגדיל.
רוב הבוחרים מושפעים תקשורת המונים ,אשר נשלטת על ידי מעטים.
ניסויים הופכים המשטרה הברית להתמודד עם גידול בעיות חברתיות ,רבים מהם הם הגדלת העוני בבית ובחו .שינוי זה
מתחיל בדרך כלל עם הגדלת הממשלה סמכויות מעקב ,אכיפת החוק ,כמו גם הפחתת זכויות משפטיות של אנשים.
להשתמש זכויות משפטיות כדי לשפר את הממשלה :לחקור ,ללמוד ,ליידע ,להרכיב ,למחות ,להצביע ,להיות נציג ממשלה,
לעשות משאל עם ו לעשות חרם.
שיפור הממשלה באמצעות ניסויים חדשים.
ניסויי התנהגות ברמה המקומית הראשונה .אל יותר להתנסות עם אלה הוכיחו להיות הצלחה הגדולה ביותר  ,ברמות גבוהות
יותר .ציבור סקר על התוצאות של הניסוי,ולפרסם את ממצאי סקר.
עבור חלק מהניסויים  :גבולות טווח הנדרשים ליותר פקידי ממשלה  ,להגדיל את השימוש במועצות  ,ולהגדיל את השימוש
בבחירה אקראית.
בדמוקרטיה הראשונים של ההיסטוריה ,אנשים ידעו את בחירת נצי גים (עבור צדק חברתי בודדים) על ידי בחירות ציבוריות
בקלות פגום .אז הם באקראי אותם (של מועמדים כשירים) עבור מועצות וחבר מושבעים במשפט .בדמוקרטיות מודרניות,
מושבעים נבחרו באופן אקראי עדיין.
אנשים ידעו גם את קבלת ההחלטות על ידי היחידה האדם (כגון נשיא) פגום בקלות .כך הם השתמשו רק מועצות .כל חבר
מועצה שימש יו ר למשך זמן שווה במהלך כהונתו של המועצה.
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איכות החיים
במהלך שתי המאות האחרונות ,שיפור איכות חיים משופרת כמו ההתקדמות בטכנולוגיית :חקלאות ,מערכות בתעשייה,
בריאות ,תחבורה ,תקשורת ומידע .שיפורים אלה עזר להאיץ גידול אוכלוסין וגלובליזציה.
צמיחה מהירה של אוכלוסיות גדולות עכשיו מאיימת על איכות החיים .הרבה של גידול זה בשל אידיאולוגיות נגד אמצעי
מניעה .חלק של גידול זה עקב הצורך של ההורים כדי לייצר ילדים רבים ,כך מספיק כדי לשרוד ילד גבוה שיעור התמותה ,ו
יכולה לסייע למשפחה.
אוכלוסיית העולם גדלה יותר ויותר מהר 1 :מיליארד בשנת  2 .1820בשנת  3 .1930בשנת  4 .1960בשנת  5 .1974בשנת
 6 .1987בשנת  7 .1999בשנת .2012
גידול האוכלוסייה העצום מגבירה א ת העוני ,אשר יכול להגביר :המתיחות הגזעית ודתיים ,פשע ,מחלות ,הגירה ,טרור,
המהפכה ומלחמות.
ההשפעות של עוני להתפשט כמו הגלובליזציה מגדילה .לדוגמה ,מסת העברת עבודות מן המדינות המתועשות על סין והודו .
(אשר היה  + 1מיליארד בעוני) מופחת סטנדרטים לטווח ארוך לחיות את המדינות המתועשות .זה גם הגדילה את המחירים
הכללית של דברים ,כאישית קצב הצריכה של רוז בסין ובהוד.
יתרונות גידול אוכלוסייה גדולה:
ממשלות צובר משלמי המיסים.
דתות צובר התורמים.
לעסקים לקבל עבודה זול יותר שווקים גדולים יותר.
הענפים ועל הבנקים לעשות רווחים הנובעים מן הסכסוך האלים.
בצורה הומאנית לשלוט גידול האוכלוסייה על-ידי:
להגברת המודעות של פגיעה של התפוצצות אוכלוסין.
שיפור מודעות ,ומחיר סביר ,והזמינות של מונעת מרצון ,לידה ,בקרה.
הפחתת ההורים צריך לייצר ילדים רבים ,מאת לשיפור הבריאות והגברת הזדמנויות עבור חינוך ותעסוקה.
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