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cum facem o lume mai bună
Nu prea am văzut discuții relevante la TV despre cum putem face o lume mai bună, dar
am realizat că de fapt sunt doar câțiva pași simplii care are putea face lumea noastră să
fie magnifică. Așa că am notat câteva idei pentru a îmbunătăți viața pe planeta Sol 3.
sistemul de păreri
El este cel care conduce totul. În mod normal ai crede că dragostea sau banii sunt ceea ce fac Pământul
să se învârtească, dar de fapt nu e decât modul nostru de gândire care dă formă vieții. Majoritatea
lucrurilor pe care le faci zilnic se bazează pe sistemul tău de valori și idei. Compasiunea și dragostea
contribuie și ele dar nu la fel de mult că părerile personale.
Locul de muncă pe care îl ai, mâncarea pe care o mănânci, modul în care interacționezi cu oamenii,
toate astea se rezumă la păreri personale. Asta nu e neapărat un lucru rău, dar există în limba engleză
ceva numit “manufacturing consent”.
Poți căuta detalii despre termenul ăsta, dar pe scurt se explică astfel: dacă sunt disponibile uneltele
necesare, oamenii ar putea fi convinși să aleagă ceva ce tu vrei să aleagă, în timp ce le acorzi un
sentiment de falsă liberă alegere. Faptul că ne omorâm între noi pentru „resurse” (în special petrol),
este o consecință directă a faptului că avem un sistem de valori care ne învață să consumăm resursele
finite ale plantei pentru a alimenta motoare bazate pe tehnologii antice. De fiecare dată când ești
împotriva homosexualilor, albilor, negrilor, evreilor, politicienilor, actorilor, împotriva lu' cutare și cutare,
este doar un rezultat al modului tău de gândire, nu reflectă neapărat realitatea. Deci pentru a face o
lume mai bună, trebuie să facem cercetări în regim autodidact și să gândim critic constructiv pentru a
ne putea îmbunătăți modul de gândire și să beneficiem cu toții, nu doar persoana proprie.
free and open source (FOSS)
Nu am de ales decât să folosesc termenul în engleză, pentru că unele expresii tehnice nu se pot
traduce ușor și logic în română. Termenul se referă la conceptul de a crea ceva gratuit și cu codul sursă
gratuit. Un exemplu bun este Wikipedia enciclopedia gratuită pe care oricine o poate edita. Linux este și
el un exemplu foarte bun, fiind unul din cele mai folosite sisteme de operare pentru calculatoare.
Telefoanele cu Android sunt bazate pe Linux, majoritatea serverelor din lume folosesc Linux, doar
calculatoarele personale sunt în majoritate cu Windows.
Linux este un sistem de operare gratis și cu codul sursă deschis, ceea ce înseamnă că oricine poate
aduce modificări sau poate crea o versiune personalizată. Nu poate exista mafia copyright-ului, deci
există o mare libertare de exprimare și creativitate aplicată și nu poate fi controlată de legi absurde de
copyright care se aplică doar la tehnologiile proprietare și scumpe (vezi Apple sau Microsoft). Deci o altă
metodă de a face o lume mai bună este să ne creăm un sistem bazat exclusiv pe tehnologie gratuită și
open-source și astfel putem elimina ideea de competiție sau companii care se dau în judecată pentru
diverse patente. Cu un astfel de sistem vor fi doar oameni care lucrează împreună fără niciun monopol
de copyright.
descentralizare
Majoritatea resurselor planetei și cele financiare sunt controlate de un număr mic de corporații. Asta
înseamnă că primim doar ce ni se dă voie să avem și prețul poate fi manipulat lejer. Și pe deasupra se
limitează ideea de creativitate și progres tehnologic pentru că nu poți face prea multe singur într-o
lume care e dominată de entități private care controlează multe resurse. O metodă de a schimba asta
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este prin a transforma sistemul actual în ceva inutil.
Un exemplu bun se numește Bitcoin, un nou sistem de bani digitali care poate fi folosit ca banii normali,
dar nu are nevoie de niciun intermediar sau bancă. Acest sistem poate fi aplicat la diverse tehnologii și
vom putea astfel avea acces la multe resurse fără a le monopoliza nimeni. Sistemul Bitcoin este deja
funcțional de câțiva ani buni, trebuie doar să îl adoptăm la o scară mai largă. Procesul este cunoscut și
sub numele de „trustless technology” adică că nu trebuie să ai încredere în nimeni, fie oameni sau
corporații, pentru că sistemul este bazat pe matematică și criptografie, care sunt științe exacte și nu au
nevoie de elementul uman numit încredere.
interdependență non-autoritară
Mai întâi trebuie să recunoaștem că termenul de „autoritate” nu este nimic mai mult decât un cuvânt
inventat, o idee artificială, ca și banii de altfel, idee ce este folosită pentru a forța asupra oamenilor
agende personale ale câtorva entități. Câțiva oameni în vârstă se adună într-o încăpere, decid ce „legi”
noi vor fi puse în practică, scriu pe hârtie acele noi legi apoi trimit bodyguarzii lor (poliția) să îți dea ție
amendă sau să te bage la pușcărie dacă alegi să nu aplici ideile scrise de ei pe hârtie. În formularea
politică clasică, ar suna cam așa: „guvernul a dat o nouă lege..” care de fapt se traduce prin „câțiva
bătrânei au scris pe o hârtie ce pretenții noi au ei de la oameni și dacă cumva tu alegi să nu recunoști
sanctitatea acelei hârtii SCRISĂ DE EI DIN CAPUL LOR FĂRĂ SĂ TE ÎNTREBE PE TINE NIMIC, atunci te vor
băga direct la pușcărie pentru... fii atent aici... ești gata? pentru NERESPECTAREA LEGII!” Acesta este un
regim autoritar, întâlnit cam peste tot în lume.
Cu puțină introspecție putem vedea ce înseamnă de fapt idee de „autoritate”. Dacă cineva se impune
prin violență și amenințări, asta nu înseamnă că are autoritatea asuprea ta, înseamnă doar că profită de
maleabilitatea ta și au o foaie de hârtie pe care ei au scris că sunt justificați să se comporte față cu tine,
pentru că sunt „conform legii”.
Ideea de interdependență înseamnă a lucra împreună, colectiv, pentru a crea abundență pentru toată
lumea, nu doar pentru persoana proprie sau familie. Întâmplător suntem cu toții o mare familie, chiar
dacă ne place sau nu și putem excela împreună sau putem fi destrămați separat.
realocarea fondurilor
Asta e destul de simplă: decât să investim miliarde de dolari în războaie continue care cică ne
protejează de oamenii peșterilor care ne urăsc pentru libertatea pe care o avem, am putea investi acei
bani în sistemul medical, școli, locuințe, industria alimentară și per total ar trebui să investim în a
menține oamenii cât mai sănătoși și independenți energetic. Decât să investim în studierea cancerului,
mai bine investim în PREVENIREA cancerului. Tot se discută despre criză financiară, dar fonduri
considerabile se duc de multe ori la armată sau BISERICI, în timp ce școlile și spitalele au mult mai multă
nevoie de investiții. Fondurile trebuie alocate sistemelor care promovează viața, creativitatea, acțiunile
de unificare globală și independența energetică.
economie bazată pe resurse energetice
Decât să fim sclavii zeului banilor (banii fiind un concept artificial cu care se poate crea ideea de sărăcie
sau bogăție), am putea să re-modelăm societatea actuală pentru a se baza pe resursele deja existente
și pe ce poate produce cu ele. Toate resursele existente pe Pământ sunt mereu aceleași, fără să
depindă de partea financiară. Aurul existent e aceleași, la fel și gazul, petrolul, resursele planetare nu
depind de bani, ele există oricum, dar banii sunt folosiți pentru a controla și manipula resursele
energetice ale Pământului, pentru că am fost păcăliți să credem că avem nevoie de o hârtie pentru a
supraviețui aici. Poți afla mai multe despre conceptul asta prin Proiectul Venus.
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fără legi religioase
În loc să ne dăm în judecată pentru diverse „ofense” religioase, legile existente ar trebui să protejeze
toate entitățile vii de pe Pământ, fără importanța afilierilor religioase. Religia este o „știință” care se
bazează pe cărți antice pline de evenimente ce nu pot fi dovedite și care în final toate au același
îndemn: să ne supunem entităților imaginare superioare. Toată lumea trebuie să aibă dreptul să-și
aleagă religia lor, dar ar trebui să rămână la stadiul simplu de credință, fără legi care scutesc biserica de
taxe și care forțează copiii să se supună religiei părinților, pentru ca în final tot la venerarea ființelor
mitologice să se ajungă. Într-o societate evoluată, religia va fi complet depășită, dar până acolo mai întâi
trebuie să devină un simplu hobby, ca și colecționarea de timbre, unde oricine are libertatea să o facă,
dar fără să existe legi care să forțeze asupra oamenilor crezuri religioase.
justiție corectă
Sistemul legal nu trebuie să fie influențat de bani. O entitate bogată poate absorbi costurile unui proces
legal de durată, în timp ce un om simplu nu și-ar putea permite asta. Justiția trebuie să fie justă, ceea ce
acum nu e. Și niciun judecător – simplu om – nu ar trebui să aibă el singur puterea de a da un verdict
care ar putea afecta un număr mare de oameni.
sistemul educațional trebuie refăcut complet
Toate cele de mai sus pot fi obținute cu ușurință dacă regândim sistemul monstruos de învățământ
existent. Noi forțăm copiii să se ducă la școală unde sunt dresați să se supună unor entități care au
„autoritate” autoproclamată și tot ce facem este să-i pregătim pentru mărețul scop în viață de a-și găsi
un loc de muncă bun în viitor, vreodată, poate. Le băgăm pe gât informație depășită, în timp ce ignorăm
aspecte utile ale vieții cum ar fi relațiile interumane, sex, gândire liberă, creativitate, meditație, etc.
Sistemul de învățământ nu doar că ar trebui să fie gratuit pentru toată lumea, dar ar trebuie să
primească poate cea mai mare investiție financiară și ar trebui să le explicăm copiilor că noi, adulții, am
făcut un rahat din lumea asta, am poluat planeta, ne-am ucis ca proștii între noi și am împins multe
forme de viață la extincție, toate astea în numele „prosperității”, „democrației” și „siguranței”. Copiii
trebuie să fie inspirați în școală să caute metode noi și creative pentru a rezolva problemele de pe
Pământ, create de adulți și cel mai important scop al școlilor ar trebui să fie restaurarea completă a
echilibrului vieții pe Terra. Dacă avem un sistem de învățământ mai bun, atunci modul nostru de
gândire ar fi mai bun și toate celelalte s-ar lega perfect.
Categoric ceea ce facem acum trebuie resetat și refăcut, dar dacă ne ținem agățați de un sistem vechi
de păreri și credințe, realitatea fizică ne va reflecta asta înapoi. Aceștia sunt doar câțiva pași importanți
pentru a face o lume mai bună, nu e vorba de expresii precum „într-o lume ideală, cutare și cutare...”, ci
este vorba de a aplica anumite principii exacte care pot îmbunătăți viața pe Pământ, pentru toți.
Tu ce părere ai?
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