N ÂNG C AO T HẾ G IỚI C ỦA C HÚNG T ÔI
Thông tin tóm tắt được trình bày về làm thế nào để cải thiện mọi người, chính phủ, và chất lượng cuộc
sống. Bản dịch của văn bản gốc tiếng Anh là xa hoàn hảo.

N HỮNG N GƯỜI
Cải thiện mọi người để cải thiện xã hội. Điều này bắt đầu với việc cải thiện suy nghĩ.
Phần lớn danh tính của bạn được hình thành bởi những suy nghĩ của bạn (hiện tại và được lưu trữ).
Mỗi tế bào, cảm xúc, và hành động của con người bạn bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của bạn.
Bạn kiểm soát những suy nghĩ mà bạn tìm kiếm, nhận, lưu trữ, hãy nhớ, tránh, khối, và quên.
Sử dụng ý nghĩ để cải thiện.
 Tìm kiếm và nhận được những suy nghĩ lành mạnh; Ví dụ, bạn sẽ có chọn lọc về truyền hình cho
bạn xem và âm nhạc mà bạn nghe. Tránh những người không lành mạnh, chẳng hạn như những
người đang buồn, đáng sợ, tức giận, hay bạo lực. Ngoài ra, bạn nên hạn chế tiếp xúc với tin tức
tiêu cực, nhưng được thông báo đầy đủ. (Xã hội đang chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi những suy
nghĩ lặp đi lặp lại từ truyền hình. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi đài phát thanh, Internet, phim ảnh,
ghi âm, và các trò chơi video. Một số này tạo ra sự sợ hãi quá mức, trong đó lợi ích một số chính
phủ các nước, các tôn giáo, các ngành công nghiệp, và các ngân hàng.)
 Làm cho thái độ lành mạnh, cảm xúc và hành động xảy ra tự động bằng cách liên tục lưu trữ, và
hành động trên, lập trình của suy nghĩ (tự lệnh).
Đôi khi, bạn nên tránh tất cả những suy nghĩ của người khác trong một thời gian, và kinh nghiệm chỉ
suy nghĩ của riêng bạn.
Có can đảm để được đặt câu hỏi về mọi thứ. Đặc biệt, bạn nên đặt câu hỏi những người hạn chế sự tự
do để đặt câu hỏi.
Nghĩ cho chính mình. Độc lập điều tra.
Bạn nên có một tâm trí cởi mở. Bạn sẽ có thể xem xét một cái gì đó, mà không có cảm giác rằng bạn
cần phải chấp nhận nó.
Tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau. Đánh giá chúng cho bất kỳ sự thiên vị.
Tránh các thực thể mà hạn chế tự do để học hỏi.
Thúc đẩy tình yêu học tập. Tìm hiểu và giảng dạy. Bạn cần hỗ trợ nguồn học tập và kiến thức.
Bị hạ xuống bởi không biết rộng lớn.
Sử dụng các dữ kiện và lý do để đưa ra kết luận.
Bạn nên biết (và bạn nên sở hữu) cho mình. Bạn cần phải nhận thức (và bạn nên chịu trách nhiệm cho)
những suy nghĩ và hành động của bạn.
Bạn nên có những suy nghĩ thích hợp và hành động. Có một thời gian và một nơi cho gần như tất cả
mọi thứ.
Bạn nên làm điều tốt. Bạn nên có những suy nghĩ tốt và hành động tốt.
Thực hành các nguyên Tắc Vàng. Hãy đối xử với người khác như thế nào bạn muốn được đối xử.
Đừng phạm tội. Tội lỗi là gây ra thiệt hại không cần thiết.
Tuân theo pháp luật của chính phủ các vị trí của bạn.
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C HÍNH Q UYỀN
Hai phần ba dân số thế giới được cai trị bởi các chính phủ đó là thí nghiệm về dân chủ, bao gồm từ các
nước cộng hòa, đến dân chủ trực tiếp.
Kể từ khi thí nghiệm bắt đầu, xã hội thay đổi do: những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ, tăng lớn
trong dân số, tăng tốc toàn cầu hóa, và ảnh hưởng rộng rãi của phương tiện truyền thông đại chúng.
Nhiều thí nghiệm đang bị thoái hóa vì:
 tỷ lệ nhỏ của xã hội mà có thể đủ khả năng chiến dịch bầu cử công cộng đang trở thành nhỏ
hơn, do khoảng cách giàu nghèo, mà là lớn và ngày càng tăng;
 chi phí của việc sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng cho các chiến dịch là rất cao và trở
nên lớn hơn; và,
 hầu hết cử tri đều bị ảnh hưởng bởi phương tiện truyền thông đại chúng, được điều khiển bởi rất ít.
Một số thí nghiệm được trở thành tiểu bang cảnh sát để đối phó với sự gia tăng các vấn đề xã hội, chủ
yếu bắt nguồn từ tăng nghèo đói ở nhà và ở nước ngoài. Sự thay đổi này thường bắt đầu với sự gia tăng
quyền lực của chính phủ để làm gián điệp và sức mạnh của việc thực thi pháp luật, cũng như giảm các
quyền hợp pháp của người dân.
Để cải thiện các chính phủ, bạn có thể sử dụng quyền pháp lý: bạn có thể đặt câu hỏi, bạn có thể tìm
hiểu, bạn có thể thông báo cho những người khác, bạn có thể lắp ráp, bạn có thể tiến hành các cuộc
biểu tình, bạn có thể bỏ phiếu, bạn có thể trở thành một đại diện trong chính phủ, bạn có thể tiến
hành trưng cầu dân ý, và bạn có thể tiến hành tẩy chay.
Cải thiện chính phủ bằng cách tiến hành các thí nghiệm mới. Đầu tiên, người ta phải tiến hành các thí
nghiệm ở các cấp địa phương, và thử nghiệm trong những thành công nhất ở các cấp độ cao hơn.
Thăm dò ý kiến công chúng về kết quả, và công khai kết quả cuộc thăm dò.
Trong một số thí nghiệm: áp dụng gia tăng sử dụng các giới hạn hạn đến văn phòng chính phủ nhiều
hơn, tăng cường sử dụng các hội đồng chính quyền, và gia tăng sử dụng các lựa chọn ngẫu nhiên.
Trong nền dân chủ đầu tiên trong lịch sử, người ta đã biết rằng việc lựa chọn đại diện (đối với công
bằng xã hội và cá nhân) bằng cách sử dụng các cuộc bầu cử công cộng là rất cởi mở với tham nhũng.
Vì vậy, họ chọn ngẫu nhiên họ (các ứng viên đủ điều kiện) cho hội đồng chính quyền và bồi thẩm
đoàn xét xử. Trong nền dân chủ hiện đại, hội thẩm xét xử vẫn đang được lựa chọn ngẫu nhiên.
Người dân cũng biết rằng quyết định bởi chỉ có một người (chẳng hạn như một tổng thống) là rất cởi
mở với tham nhũng. Vì vậy, họ chỉ sử dụng các hội đồng chính phủ. Mỗi thành viên hội đồng từng là
chủ tịch cho một thời gian bằng nhau trong nhiệm kỳ của hội đồng.
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C HẤT L ƯỢNG C UỘC S ỐNG
Trong hai thế kỷ qua, chất lượng cuộc sống được cải thiện do những tiến bộ trong công nghệ để cải
thiện: nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, và các hệ thống thông tin.
Những cải tiến giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng dân số và toàn cầu hóa.
Tăng trưởng nhanh chóng của dân số lớn bây giờ đe dọa chất lượng cuộc sống. Phần lớn sự tăng
trưởng này là do ý thức hệ chống ngừa thai. Một số là từ cha mẹ cần phải sản xuất nhiều trẻ em để đủ
sống sót (cao tỷ lệ tử vong trẻ em) và có thể giúp đỡ gia đình.
Dân số thế giới đã phát triển ngày càng nhanh: 1 tỷ vào năm 1804, 2b vào năm 1927, 3b vào năm 1959,
4b vào năm 1974, 5b vào năm 1987, 6b vào năm 1999, và 7b vào năm 2011.
Tăng dân số lớn đang gây ra đói nghèo ngày càng tăng, mà có thể gây ra sự gia tăng trong: căng
thẳng tôn giáo và chủng tộc, tội phạm, bệnh tật, di cư, chủ nghĩa khủng bố, cuộc cách mạng và chiến.
Tác động của nghèo đói trở nên lan rộng hơn, khi toàn cầu hóa tăng. Ví dụ, khối lượng chuyển nhượng
của việc làm từ các nước công nghiệp phát triển cho các quốc gia của Trung Quốc và Ấn Độ (mà sử
dụng để có 1+ tỷ người nghèo) giảm tiêu chuẩn dài hạn của cuộc sống ở các nước công nghiệp. Nó cũng
tăng giá toàn cầu của một số mặt hàng, do tăng tỷ lệ tiêu dùng cá nhân ở Trung Quốc và Ấn Độ.
Tăng dân số lớn cung cấp lợi ích cho:
 chính phủ đạt được nhiều hơn người nộp thuế;
 tôn giáo nhận sự gia tăng số người đóng góp;
 các doanh nghiệp đạt được sự gia tăng lao động rẻ hơn và các thị trường lớn hơn; và,
 các ngành công nghiệp và các ngân hàng thu được lợi nhuận nhiều hơn từ tăng xung đột bạo lực.
Chúng tôi có thể kiểm soát tốc độ tăng trưởng dân số trong một cách nhân đạo bằng cách:
 nâng cao nhận thức về tác hại gây ra bởi quá tải dân số;
 nâng cao nhận thức, khả năng chi trả, và sẵn có của kiểm soát sinh đẻ tự nguyện (dự phòng); và,
 làm giảm nhu cầu của cha mẹ để sản xuất nhiều trẻ em, bằng cách cải thiện y tế và gia tăng cơ hội
giáo dục và cơ hội việc làm.
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