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Chuyển hóa thế giới 
 

Tóm lược các giải pháp cho các vấn đề trên thế giới của chúng ta, bằng cách nào và cho các cư 

dân của trái đất. 

Xuất bản 11:11 pm ET , ngày 3 tháng 11 năm 2012. 

Được viết bởi  

285 tác giả ẩn danh của trái đất  

USA, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Curacao, Czech  

Republic, Dominican Republic, England/UK, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Isle of 

Man, Italy, Japan, Kuwait, Manila, Mexico, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway,  

Oman, Poland, Scotland, Slovenia, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thail and, Uganda 

Những người biên tập:  

HopeGirl 

Naicheval Robitai 

Angela  Carmen  Sanchez 

Craig Morrison 

Dana Amon 

Danielle Marie 

GinAthena 

Glory  Bilalli 

Gonzalo  Resta 

Jason Bro 

Jim Mcphee 
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Leon Bard 

Littlebird 

Metatron 

Nicki Tompkins 

Peppi Meikle 

Pete Ofthelysohirkaclan 

Sherrie  L. Hampton-Muhamed 

Shilo  Jaxen 

Wenda Blake 

Yvonne  Phillips 
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Giới thiệu 

Đây là thời điểm năm 2012 và chúng ta đã có những vấn đề rất nghiêm trọng. Hệ thống tài 

chính của chúng ta đang phá sản, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao nhất mọi thời đại, bệnh tật 

và ốm đau đang xuất hiện tràn lan khắp nơi, người dân ngày càng trở nên đói kém, thiếu thốn. 

Môi trường cùng với thực phẩm và nguồn nước của chúng ta đang tiếp tục bị ô nhiễm bởi các 

độc tố. Các thảm họa thiên nhiên đang trút sự tàn phá lên hành tinh này. Sự lừa dối và mục nát 

trong rất nhiều những chính phủ của chúng ta, đó là danh sách những điều đã xảy ra và đi 

qua.Phải nói rất nhiều lần rằng hiện nay những điều đó đã trở nên đáng lo ngại hơn trước kia 

rất nhiều trên quy mô toàn cầu. Bạn có thể đồng ý hoặc không với điều này, nhưng điều  quan 

trọng cần lưu ý là các tác động tâm lý và hậu quả của nó đã xảy ra với rất nhiều người trong 

chúng ta. Đối với những người cảm thấy rằng họ đang ở trên bờ vực của sự sống còn, những 

cảm xúc như sợ hãi, giận dữ và lòng tham có thể lấy mất đi một phần lớn họ có. Kết quả là, 

nhiều người có xu hướng chỉ tập trung vào các vấn đề về sự bất công, về sự cần thiết để trả thù 

và trừng phạt trong một thế giới phân cực lên xuống . Những cảm xúc này là có thật và có thể 

hiểu được, và những vấn đề này cần phải được mang ra ánh sáng. Nhưng quá trình này không 

nên chỉ dừng lại ở đó!  Việc xác định các vấn đề và nói về cách làm thế nào mà họ đã tạo ra hiện 

trạng như hiện nay cho chúng ta thấy rằng đó chỉ là 1 nửa của chu kỳ hàn gắn, chuyển hóa thế 

giới. Để mang lại giải pháp 1 cách trọn vẹn,đầy đủ chúng ta cần tập trung cao độ nếu không 

nhiều năng lượng của chúng ta chỉ dành cho thảo thuận về giải pháp hơn là việc tư duy về các 

vấn đề mà chúng ta đang đề cập tới. Trong trường hợp không nghĩ ra được giải pháp nào cho 

những vấn đề của thế giới ,chúng ta đã tạo ra dự án này để tăng cường chuỗi những liên kết 

truyền thông giúp kết nối nhau và tạo nên quá trình để giải quyết các vấn đề. 

Mục đích và dự định của dự án “chuyển hóa thế giới” nhằm cung cấp một nền tảng cho phương 

pháp tư duy trong một định dạng được thống nhất toàn cầu nơi mà tất cả tiếng nói được lắng 

nghe. Nghiên cứu mà đã được thực hiện cho dự án này nhằm “phá băng” và thảo luận nhằm 

giúp tất cả chúng ta có thể bắt đầu tập trung vào các giải pháp mang tính hợp tác. Cuốn sách 

này và nội dung của nó phục vụ duy nhất như là điểm khởi đầu. Mỗi cá nhân tại mỗi mức độ có 

thể sử dụng bản hướng dẫn này để xác định những giải pháp ở địa phương của bạn và các bạn 

có thể viết ra những bản viết tay để chia sẻ với cộng đồng của mình. Mạng xã hội có sức manh 

đáng kinh ngạc vì nó dạy chúng ta cách làm việc cùng nhau và nâng cao nhận thức cho các giải 

pháp có sẵn cho chúng ta ngày hôm nay. Nhận thức về tầm quan trọng của dự án sẽ tăng thêm 

bởi sự tán thành của các giải pháp mà dự án này mang lại, và thông qua đó dự án được chấp 

thuận dễ dàng hơn để thực thi và thi hành giải pháp trên 1 quy mô lớn hơn nữa. 

Chúng ta đã nhận được 285 bản đệ trình đóng góp từ 37 quốc gia mà không đại diện cho bất 

kỳ cá nhân, quan điểm nào từ mỗi nền văn hóa trên hành tinh. Tuy nhiên những lựa chọn để đi 
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tới sự tiến bộ và những ý tưởng rõ ràng cho dự án này là những người rất đặc biệt, họ có bước 

nhảy vọt tiến bộ ngay lúc này và đang trả lời cuộc gọi của thiên chúa để giúp tạo ra sự thay đổi. 

Xuyên suốt qua dự án này chúng ta đã thiết lập được một phương thức học hỏi nhanh chóng sự 

thông thái của số đông . Phương thức học tương tự thế này có thể được áp dụng tới những 

quốc gia và cộng đồng ở quy mô địa phương để mở rộng những hiểu biết cần thiết của con 

người ở khu vực đó. Điều đó cũng trao quyền cho mỗi cá nhân để tham dự vào một mức độ nơi 

mà họ cảm thấy họ có thể tạo nên sự khác biệt và tiếng nói của họ được lắng nghe. 

Thậm chí trước khi dự án này được công bố, hàng trăm người đã bắt đầu "ra khỏi khung gỗ" với 

các dự án, sự liên lạc,những ý tưởng và kinh nghiệm.Nhiều người trong số họ thể hiện cùng một 

thông điệp : “Tôi đã chờ đợi suốt cuộc đời mình để làm điều này! Tôi có những cái bạn cần! Tôi 

sẵn sàng để làm cho điều này xảy ra! Nơi nào tôi nên đi để bắt đầu. "Chúng ta đã nghe thấy 

những lời kêu gọi;” người dân đang tiến lên phía trước và sẽ tiếp tục tăng lên số lượng trên quy 

mô toàn cầu. Chúng ta muốn tham gia cùng với các tổ chức khác để giúp đỡ trực tiếp tất cả các 

cá nhân đến những nơi thích hợp, nơi những ý tưởng của họ có thể được thực hiện và chia sẻ 

với thế giới. 

Nếu bạn cảm thấy mới mẻ từ một vài những ý tưởng được phác thảo trong dự án này , tại đây 

có rất nhiều tài nguyên thông tin giúp cho bạn thăng tiến với tốc độ lớn hơn. Như một khởi 

điểm tốt để bắt đầu, Chúng ta đặc biệt lưu tâm bạn xem bộ phim tài liệu : Thịnh vượng (Thrive) 

mà có thể được theo dõi miễn phí tại website : http://www.thrivemovement.com/ (Link theo dõi 

bằng tiếng việt - https://www.youtube.com/watch?v=POTtvlfUDl8#t=489)  . 

Và cũng đọc blog này : 

-  http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/08/25/while-you-were-asleep-the-story-of-

the-2012-revolution-by-hopegirl 

Link phim youtube:     

- https://www.youtube.com/watch?v=lPoQ121bgX8 

Link về công nghệ năng lượng sạch, miễn phí, vô tận được nói trong dự án :  

- http://www.fixtheworldproject.net 

Tại Việt Nam, bạn có thể tham gia với Chúng tôi  : 

 http://mangluoianhsang.com  

 http://trithuchoangkim.com 

 http://congdonganhsang.org/ 

 http://www.nangluongmoisaigon.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=POTtvlfUDl8#t=489
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/08/25/while-you-were-asleep-the-story-of-the-2012-revolution-by-hopegirl
http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/08/25/while-you-were-asleep-the-story-of-the-2012-revolution-by-hopegirl
https://www.youtube.com/watch?v=lPoQ121bgX8
http://www.fixtheworldproject.net/
http://mangluoianhsang.com/
http://www.nangluongmoisaigon.org/


https://thuviensach.vn

 

 

6 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 http://congnghemoi.eazy.vn/ 

Thông tin mà bạn sẽ nhận được và lĩnh hội trong các nguồn trên có thể giúp thay đổi điều gì đó 

- lời khuyên từ thiên chúa dành cho bạn. 

Với những vấn đề mà chúng ta gặp phải trong thế giới ngày nay, bao gồm việc chúng ta luôn bị 

tuyên truyền, họ liên tục ném vào chúng ta hàng ngày hàng mớ các thông tin từ mọi phương 

tiện truyền thông hiện có, hầu hết chúng ta đã phát triển và hình thành nên một lối mòn tư duy 

vứng chắc về việc chúng ta “đến từ 1 nơi thiếu thốn” , tin tưởng rằng mọi thứ xung quanh 

chúng ta là không đủ , và những ý tưởng là không thể thực hiện được. Với rất nhiều người trong 

chúng ta bị mất việc làm, mất nhà và cả tự do của chúng ta. Điều đó chúng ta có thể hiểu được 

khi chúng ta nhìn thế giới từ góc độ này.Sự thật là sự phóng phú và giàu có cho tất cả mọi 

người và nó đã được cố tình che dấu,giữ lại bởi một vài nhóm nhỏ cá nhân, những người muốn 

đạt được sức mạnh trên hành tinh. Để giúp bạn định vị ra nguồn gốc của sự giàu có này, một 

lần nữa xin đầu tư thời gian để điều tra hai tài liệu tham khảo ở trên (Phim thịnh vượng và blog). 

Các thông tin trong dự án này xuất phát từ hiểu biết của chúng ta về sự thật ,sự phong phú mà 

sẽ góp phần giải phóng thế giới này. 

Tính đa dạng của chúng ta, như một tập thể con người của trái đất, chỉ là một trong nhiều điểm 

mạnh của chúng ta. Thế giới này sẽ thay đổi, và nó dành cho tất cả chúng ta để giúp tạo nên 

thay đổi đó. Nếu chúng ta có thể tìm thấy một cách để vượt lên trên nỗi đau và những khác biệt 

, chúng ta có cùng nhận thức là trên một mức độ cơ bản tất cả chúng ta đều muốn một điều 

tương tự. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta muốn sự phong phú và chúng ta muốn tình yêu. 

 

Thông tin và từ chối trách nhiệm 

Dự án Chuyển hóa thế giới là một cố gắng được bắt đầu và đang diễn ra, được quản lý bởi một 

chuyên gia giàu kinh nghiệm với bút danh HopeGirl .Thành viên dự án Chuyển hóa thế giới hiện 

nay bao gồm 20 tình nguyện viên từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Slovenia, Canada, New Zealand và 

Belize, những con người đầy yêu thương đã dành thời gian và tài năng của mình để giúp hiển lộ 

nỗ lực này của chúng ta trở thành hiện thực. 

Dự án Chuyển hóa thế giới là độc lập và không liên quan hoặc được tài trợ bởi bất kỳ nhóm đặc 

biệt, tổ chức hay chương trình bên ngoài. Cho đến khi bản tóm tắt này được công bố, tất cả các 

công việc đóng góp đã được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Với điều đang được nói tới, Chúng 

ta có mỗi quan hệ kể từ khi thành lập và mạng lưới với rất nhiều cá nhân tham gia vào nhiều 

lĩnh vực khác nhau của những thay đổi trên quy mô toàn cầu đang chờ đợi, và mong muốn cho 

mạng lưới các mối quan hệ này phát triển. Chúng ta cũng đang tích cực tìm kiếm quan hệ đối 

http://congnghemoi.eazy.vn/
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tác hợp tác kinh doanh với các tập đoàn và các tổ chức khác, những người chia sẻ những ý 

tưởng tương tự. 

Đây là nhiệm vụ của chúng ta để giải phóng con người khỏi mọi hình thức nô lệ, tiết lộ sự thật, 

cung cấp thông tin sáng suốt cho cá nhân, trao quyền cho người dân trong một nỗ lực hợp tác 

để khắc phục các vấn đề trong thế giới của chúng ta. Những ý kiến và ý tưởng trong tài liệu này 

là của nhiều người đóng góp và là kết quả của các nghiên cứu. Dự án Sửa chữa thế giới không 

phải là “Pro” hay “chống lại” bất kỳ một ý tưởng, tổ chức hoặc quan điểm nào. Chúng ta, bởi lẽ 

đó, cho sự phong phú, tự trao quyền cho mỗi cá nhân, và sự tự do của tất cả nhân loại. Chúng 

ta phản đối mọi hình thức nô lệ,đau khổ và tất cả các chiến thuật tước quyền chính đáng của 

người dân mà được sử dụng bởi tầng lớp thượng lưu. 

Chúng ta chỉ đơn giản trình bày các nghiên cứu theo một cách mà Chúng ta hy vọng là dễ hiểu, 

và như mọi khi, Chúng ta yêu cầu bạn sử dụng sự sáng suốt của mình với những gì tạo ra tiếng 

vang trong trái tim của bạn. Trong trường hợp một điều gì trong tài liệu này không gây được 

tiếng vang với bạn , Chúng ta yêu cầu bạn "rời khỏi phần đó" và di chuyển về lên phía trước với 

phần còn lại của thông tin với một quan điểm cân bằng. Chúng ta đã học được thông qua dự án 

này thay đổi thực sự có thể xảy ra khi chúng ta có sự cân bằng hoàn hảo trong mỗi cuộc hội 

thoại giữa việc lắng nghe người khác và đóng góp từ cái tôi cao hơn của bạn. 

 

Thư gửi tới tất cả các tình nguyện viện và đệ trình tới các 

tác giả dự án “Chuyển hóa thế giới” 

Tới tất cả những người đóng góp yêu quý của dự án này : 

Mỗi người trong các bạn tình nguyện cho nhiệm vụ này, và bạn đại diện cho trái tim của nhân 

loại. Bởi tại đây bạn là người tốt nhất và sáng nhất, và trong ánh sáng của cuộc phiêu liu mà 

chúng ta cùng lên tàu và bạn cũng là người dũng cảm nhất. 

Tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ giúp tất cả chúng ta phơi bày ra một thế giới hoàn toàn mới 

cho nhân loại để khám phá. Và như các bạn đã biết, chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay trở 

lại "bình thường" sau đó. 

Một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra những điều này đã có để dành cho tất cả , và chúng ta sẽ 

rất ngạc nhiên. Chủ nghĩa anh hùng của bạn đã làm tôi ngạc nhiên, sự tháo vát của bạn là đáng 

kinh ngạc, và sự sẵn sàng và sự cống hiến của bạn được công nhận ở đây cho toàn bộ thế giới 

thấy. 
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Chúng ta phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn, nhưng tôi biết Chúng ta không phải 

đối mặt với sự không chắc chắn này một mình; chúng ta đang đối mặt với tương lai của chúng 

ta cùng với nhau! 

Với dự án này, chúng ta muốn tạo một kết nối. Chúng ta làm điều này để bảo vệ tất cả nhân 

loại, và sự hy sinh của chúng ta thời gian trong vài tháng qua sẽ tiết kiệm được rất nhiều trong 

những năm tới. Chúng ta đều là một phần của một điều gì đó sâu thẳm. 

Chúng ta không thể dự đoán bao nhiêu thời gian sẽ mất, nhưng bây giờ chúng ta đang nhận 

được nó trong tất cả, mọi thứ trong một shot . Đây là điều mà chưa bao giờ được làm trước đó 

trong một thời gian mà đã được nói tới trong nhiều thế kỷ. 

Chúng ta đang làm những điều chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể, và thực hiện 

những điều chúng ta sẽ chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ thấy. Bằng cách nào đó chúng ta đã tìm 

thấy một cách để tăng lên mỗi thách thức, và sẽ tiếp tục làm như vậy. 

Đó là những con người đứng sau dự án này, từ hàng chục quốc gia được kết nối bởi một gắn 

kết đơn lẻ. Chúng ta đại diện cho người dân của trái đất. 

Thật nhiều tình yêu tất cả các bạn từ phần sâu nhất của trái tim tôi. 

~ Hope . 
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Bức thư gửi tới tất cả gia đình hoàng gia không phải Illuminati ,ủy viên quản trị chương trình 

thịnh vượng, những hiệp sĩ trắng White Knights , người che chở và bảo vệ của NESARA , cá voi 

Iraqi  Dinar, người bảo vệ của nghị định thư “Wanta-Reagan Mitterand” quân đội tích cực và dân 

quân thành viên, gia đình thiên hà của chúng ta và tất cả ai khác chưa được biết đến là người 

mà cũng trong một vị trí cùng thực hiện những thay đổi lớn lao 

11:11 pm ET, ngày 3 tháng 11, 2012 

 

Gửi những linh hồn yêu mến, 

Tôi chỉ là một cá nhân nhưng tôi đại diện cho rất nhiều người. Tôi đã làm việc chăm chỉ để nâng 

cao vị trí của mình bằng cách lấy bằng cấp và tạo ra các doanh nghiệp, trong khi nuôi dạy con 

cái và chịu trách nhiệm về sức khỏe của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để mỉm cười thay vì phàn 

nàn, và đặt người khác trước bản thân mình với mong muốn dành tặng cho họ hơn là nhận 

được một điều gì. Tôi tin rằng "những điều tốt đẹp chúng ta làm trên thế giới là một người biện 

hộ cho chúng ta trong cõi vĩnh cửu và sẽ xác định lịch sử của chúng ta - lịch sử của loài người. 

Kiêu hãnh và ích kỷ là gánh nặng lớn đối với nhân loại, và chúng ta đã đi đến cuối con đường đó 

của cuộc sống; Tôi sợ nếu chúng ta không ngừng suy nghĩ để chỉ làm thế nào để chúng ta dành 

được cho bản thân, chúng ta sẽ hủy diệt toàn thể nhân loại. Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến 

nhau chúng ta có thể tạo ra một thời đại hoàng kim trên trái đất. Đây là niềm tin lớn của tôi. 

Có lẽ điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ là bắt đầu lại. Bắt đầu lại luôn luôn là một là ý 

tưởng tốt khi người ta không còn gì để mất. Chưa bao giờ có rất nhiều nạn đói, thiếu thốn quá 

nhiều, quá nhiều đau khổ của rất nhiều người do một số ít các hoạt động của gới tinh hoa, tài 

phiệt. Chỉ là một vài người mà kiểm soát phần lớn sự suy tàn trên hành của chúng ta làm trầm 

trọng thêm những khó khăn của nhân loại. Hận thù, giận dữ, ghen tị, không khoan dung - tất cả 

đều là một phần của chẩn đoán, và 99% số người bị bệnh vì sống trên Trái đất đã đẩy những 

cảm xúc này tới chúng ta. Đó là với mối quan tâm chân thành nhất cho tất cả chúng ta mà tôi 

yêu cầu các bạn, những người đang trong vòng kiểm soát bởi tiền bạc và nguồn lực của Trái Đất 

ra tay thực hiện để giúp thế giới suy tàn này! Giúp Chúng ta và tất cả chúng ta sẽ được hỗ trợ 

bởi quyền năng chữa lành của tình yêu và lòng từ bi. Giúp Chúng ta và tất cả chúng ta sẽ được 

hỗ trợ bởi quyền năng chữa lành của tình yêu và lòng từ bi. Nếu bạn có thể giúp Chúng ta bắt 

đầu lại và tạo ra một mô hình mới cho sự sống trên Trái đất, trong đó thể hiện bản thân bạn là 

đỉnh cao của sự sáng tạo ở đây trên hành tinh của chúng ta, xin vui lòng, xin vui lòng hành 

động. Chúng ta đang đợi hướng dẫn của bạn khi bạn đọc qua một số giải pháp của Chúng ta ở 

nơi nào đó để bắt đầu và hành động, trong sự phục vụ của bạn. 

Naicheval Robitai   
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Phương pháp luận: Làm thế nào chúng ta đã làm điều đó 

Nhiều người trên hành tinh đã và đang thức tỉnh và nhận thức được những vấn đề thực sự 

chúng ta đối mặt ngày hôm nay. Tương tự như vậy, nhiều nhà lãnh đạo và các chuyên gia đang 

cố gắng tìm giải pháp cho những vấn đề tương tự. Mục đích của phần dự án "Chuyển hóa thế 

giới" là gửi các cuộc gọi đến nhân loại, yêu cầu trả lời cấp độ “mặt đất” cho tất cả các vấn đề 

toàn cầu và địa phương của chúng ta. Điều đó thực chất là một cách để đo lường trí tuệ của số 

đông và chia sẻ sự khôn ngoan này với các nhà lãnh đạo của chúng ta, những người có tiền, và 

tất cả những người ở vị trí quyền lực để thực hiện sự thay đổi lớn. 

 

Chúng ta đã làm điều đó như thế nào 

Bản tiêu chí đã được đăng trên internet hỏi ý tưởng mọi người về cách chuyển hóa thế giới dựa 

trên hai câu hỏi: 

1. Làm thế nào chúng ta giải phóng sự giàu có ra cho mọi người mà không phá hủy nền 

kinh tế. (Các khoản tài sản thế chấp ,Chương trình thịnh vượng , St.  Germaine’s  Trust, 

nghị định thư “Wanta-Reagan Mitterand” , và tất cả các dạng của sự phong phú  bị ẩn 

dấu mà gần đây đã được sự chú ý của công chúng quan tâm tới. 

2.  Làm thế nào để chúng ta sử dụng tài sản này nhằm cải thiện / thay đổi / xác định lại mối 

quan hệ của chúng ta với nhau, và tất cả các hệ thống xã hội của chúng ta vì nó sẽ được 

áp dụng để xây dựng cây cầu đến thời đại hoàng kim của nhân loại (chính phủ, luật 

pháp, giáo dục, môi trường, tâm linh …) 

 

Chúng ta đã nhận được gần 300 bài luận câu trả lời từ 37 quốc gia khác nhau với tổng số 

khoảng 500 trang thông tin có giá trị được chứng thực.  

Một nhóm 20 tình nguyện viên (từ các địa điểm khác nhau trên toàn cầu, các nền văn hóa và 

nền tảng khác nhau) đã giúp đỡ trong việc đóng gói,  xử lý các dữ liệu. 

Tất cả các bài tiểu luận được đọc một cách cẩn thận thông qua và các tiêu chí dữ liệu nào đó 

được nhấn mạnh và phân loại trong mỗi bài luận. (ví dụ: công nghệ, giáo dục, tâm linh…). 

Mỗi tiêu chí dữ liệu trong số này (từ 1 vài phần khác nhau từ đoạn đầy đủ) được tóm lược vào 

một câu ngắn gọn.. 

Tất cả các câu súc tích (trong đó đã có hàng ngàn) sau đó được thu thập và tổ chức thành các 

thể loại. 
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Sau đó, tất cả dữ liệu trong mỗi thể loại được tiếp tục tổ chức thành một trong ba thể loại con :   

1. Vấn đề - Bản báo cáo xác định những vấn đề 

2. Ý chí của cộng đồng - tại đây xác định những “cái mà mọi người muốn” hoặc quan 

điểm của mọi người. 

3. Gải pháp   - tại đây xác định những hành động mà có thể làm được và những gợi ý 

cho những giải pháp 

 

Bạn sẽ tìm thấy bố cục 3 phần như trên cho mỗi phần danh mục trong bản tóm lược này.  

(Ví dụ: Làm thế nào để phục hồi sức khỏe; làm thế nào để cải cách chính phủ…) 

Ngoài các phần danh mục có thêm : 

Tham khảo từ những cuốn sách, website, bộ phim… đã được thu thập từ tất cả các bài tiểu luận, 

nghiên cứu nội dung và được đưa vào thư viện tham khảo của chúng ta. Thư viện này được thiết 

kế để được sử dụng bởi công chúng như một điểm khởi đầu cho việc học tập về nhiều giải pháp 

và lựa chọn thay thế mà tồn tại ngày nay ,và những tri thức quý báu này đã được làm cho trở 

nên rất khó khăn để tìm thấy kể từ khi bọn họ không quảng bá trên phương tiện truyền thông 

chính thống. 

Có thêm các nghiên cứu đã hoàn thành và đưa vào bản tóm tắt này, trong đó bao gồm: 

 Kết quả bỏ phiếu bình chọn về các vấn đề cụ thể từ 9.000 người tham gia. 

 Bản đánh giá đói nghèo toàn cầu được hoàn thành bởi việc xác định khu vực trọng 

điểm mà có nhu cầu nhất. 

 Thực hiện hợp nhất của những mô hình giải pháp thịnh vượng mà cung cấp một kế 

hoạch chi tiết về làm thế nào để thực hiện những thay đổi ở cấp địa phương và toàn 

cầu. 

Các bản đệ trình lên được giữ ở định dạng ban đầu của chúng để duy trì bản chất và tính toàn 

vẹn của cá nhân tác giả và được bao gồm trong Phụ lục. 

Dữ liệu được thu thập và mã hóa bằng phương thức “cơm và tay to” của con người ,Sau đó nó 

đã được tải lên vào phần mềm phân tích chất lượng được gọi là NVIVO9. Phần mềm này tổ chức 

dữ liệu nhưng tất cả các văn bản thì được thực hiện bởi con người. 

Dưới đây là 1 video tổng quan khá tốt của chương trình NVIVO9 

http://www.youtube.com/user/qsrinternational?feature=results_main 

http://www.youtube.com/user/qsrinternational?feature=results_main
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Tóm lại, những thông tin mà bạn đang đọc là một bản kế hoạch những giải pháp được viết trực 

tiếp bởi 300 người. 

Dưới đây là một đoạn trích trực tiếp từ nội dung được gửi lên mà đã phản hồi lại lời kêu gọi 

chúng ta gửi ra bên ngoài. Đây là những gì 300 tác giả phản hồi tới. 

Gửi ra lời kêu gọi 

Tôi đã được yêu cầu đưa ra giải pháp thực tiễn để giúp quá trình chuyển đổi thế giới của chúng 

ta từ các hệ thống đang có tại đây lúc này tới các hệ thống của chúng ta sẽ có tại Thời Đại 

Hoàng Kim. Tât cả chúng ta đều được kết nối như đã biết, mặc dù nhận thức của chúng ta khác 

nhau, điều đó sẽ là ngu ngốc với tôi khi nghĩ rằng tôi có thể thực hiện như một nhiệm vụ khổng 

lồ trên một mình. 

ĐÂY LÀ GỌI CHÍNH THỨC CỦA CHÚNG TA CHO SỰ HỖ TRỢ CỦA BẠN. Nhân loại cần sự giúp 

đỡ của bạn. Đây là cánh cửa của cơ hội cho bạn để đóng góp vào việc sáng tạo nên của tương 

lai chung của chúng ta. Xin hãy hành động ngay bây giờ! 

Lời kêu gọi này là rất thực tế, rất nghiêm túc và vô cùng quan trọng. Hãy nghĩ về nó theo cách 

này: Nếu các nhà lãnh đạo hoặc đất nước của bạn thực sự cũng đang phải đối mặt với những 

vấn đề tất cả chúng ta cũng đang gặp phải và yêu cầu bạn đưa ra một giải pháp mà họ sẽ thực 

sự thực hiện? Điều này trở nên khó có thể tưởng tượng bởi vì nó đã có từ quá lâu kể từ khi tiếng 

nói của chúng ta được nghe và được thực hiện nghiêm túc. 

Trong một nỗ lực để tổ chức việc này, tôi đã đặt ra cùng câu hỏi cụ thể mà chỉ cần câu trả lời 

của bạn. Tôi cũng đặt cùng một định dạng và danh sách các bản hướng dẫn để giúp hỗ trợ bạn 

qua quá trình tư duy của bạn, và tạo ra sự rõ ràng trong các thông tin mà bạn sẽ nộp. Tôi đã 

thiết lập một thời hạn nộp là hai tuần kể từ bây giờ (vào ngày 24 Tháng 9 năm 2012). Sau thời 

hạn này, các bài nộp lên sẽ được biên soạn vào một tài liệu đó sẽ là bản kế hoạch trong tương 

lai của chúng ta được viết bởi người dân cho người dân. 

Hãy biết rằng thông tin bạn gửi lên sẽ được xem xét rất nghiêm túc. Điều tôi có thể nói ngay 

bây giờ là, thông qua cảm hứng của Thiên Chúa và câu trả lời của bạn, phản hồi của bạn với 

những câu hỏi này sẽ được trao tới cho các đối tượng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện 

những thay đổi này. Sự giúp đỡ của bạn và phản hồi cho những câu hỏi đã được yêu cầu là rất 

cần thiết. Ngoài ra sự phản hồi của bạn sẽ được đăng ở đây trên blog này cho mọi người thấy. 

Xin lưu ý rằng những câu hỏi này sẽ rất khó để trả lời. Bạn có thể phải đánh thức các phần của 

chính mình để tìm câu trả lời. Điều này có thể không dễ dàng, nhưng vũ trụ và tất cả nhân loại 

phụ thuộc vào câu trả lời của bạn. Vì lý do này, tôi sẽ đề nghị bạn đọc qua các câu hỏi chậm, 

như cách đi bộ, nghĩ về chúng trong một thời gian, thậm chí có thể ngồi thiền và cầu nguyện 
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vào chúng, và chờ đợi để xem những gì sẽ đến với bạn câu trả lời. Biết rằng câu trả lời là có bên 

trong của bạn. Hỏi bạn bè và gia đình của bạn cho những ý tưởng của họ,phổ biến tài liệu này 

rộng rãi và cố gắng để có được nhiều người như bạn có thể gửi câu trả lời của họ. 

Bối cảnh nhỏ ban đầu 

Trong bài viết trước đây của tôi "TRONG KHI BẠN NGỦ - Câu chuyện tiến hóa của năm 2012 “ 

Tôi đã có gắng để vạch ra nền tảng làm thế nào chúng ta đạt tới điểm mà trong lịch sử đã nói 

và chúng ta đang ở thời điểm đó ngay lúc này. Nếu bạn chưa đọc nó, tôi đề xuất bạn hãy tìm 

hiểu ngay để hiểu biết về tình hình hiện nay của chúng ta. Tôi biết các tài liệu là dài nhưng nó 

cần thiết để có thể nói được toàn bộ câu chuyện một cách hoàn hảo. Nó cũng quan trọng để 

bạn nhận thức được và thông qua nó đọc cho đến hết, trong đó sẽ nói hết các cơ hội trong 

tương lai có thể sẽ xảy ra. Thông qua việc tư duy mà chúng ta sẽ có thể đưa ra câu trả lời cho 

tương lai của hành tinh chúng ta. Chúng ta cần nhớ tất cả chúng ta thực sự là ai, chúng ta đến 

từ đâu và chúng ta sẽ đi về đâu. 

Phân công công việc 

Như tôi đã trình bày, Đó là có một lượng tiền khổng lồ sẽ được phát hành từ tất cả chúng ta. 

Như là 1 âm thanh của sự tuyệt vời , nó cũng là 1 quá trình khó khăn để thực hiện. Đây là vấn đề 

chúng ta cần phải giải quyết. Hãy để tôi cố gắng giải thích. 

Để đơn giản hóa, việc phát hành tiền này là tương đương với tất cả mọi người trúng số cùng 

một lúc (và có có đủ cho tất cả mọi người để có được toàn bộ số tiền). Điều đó sẽ tác động như 

thế nào tới xã hội của chúng ta ? Bỗng nhiên bạn là một triệu phú,nhưng cũng như với tất cả 

mọi người mà bạn biết.  Vì vậy trong khi mọi thứ sẽ được “thiết lập lại”  và có một khả năng rất 

thực là mọi thứ sẽ phá giá cùng một lúc. Nếu tất cả mọi người có tiền, mọi người đều sẽ từ bỏ 

công việc của họ và sau đó sẽ không có ai để cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta sẽ 

dành tất cả để tìm loại hình tiền mới. 

Đây là một sự tương quan trọng đối với điều chúng ta phải đối mặt .Hệ thống hiện tại của 

chúng ta (Không tính đến việc nó thối nát như thế nào) dường như là sống để hỗ trợ cho xã hội 

máy móc của chúng ta. Nó bơm máu của chúng ta và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết 

để giữ cho trái tim đang đập của chúng ta. Chúng ta đã được nối với hệ thống này rất lâu rồi, xã 

hội chúng ta phụ thuộc vào hoạt động hàng ngày của nó cho sự tồn tại đang diễn ra. Bạn 

không thể chỉ đơn giản là rút phích cắm hệ thống cũ ra , rồi cho quay cỗ máy phục vụ cuộc 

sống mới và giữ nó chạy. Thân thể cũng không tồn tại được nếu có sự chuyển đổi đột ngột. 

Chúng ta cần phải tạo ra một phương thức nào đó một cách chi tiết cho sự chuyển đổi của 
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chúng ta để tắt đi hệ thống cũ đi vào một hệ thống mới mà không để mất đi một linh hồn kỳ 

diệu nào trong sự chuyển đổi. 

Ở một phía của bờ kênh chúng ta đã có lịch sử của quá khứ của chúng ta, và tất cả các vấn đề 

liên quan với tình hình của chúng ta trong hiện tại. Ở phía bên kia bờ chúng ta đã có thời hoàng 

kim và những giấc mơ kỳ diệu về tương lai huy hoàng của chúng ta. Có rất nhiều người thông 

tuệ, mà đã cho chúng ta chi tiết về sự hiểu biết quá khứ và hiện tại của chúng ta. Ngoài ra còn 

có rất nhiều người đã cung cấp cho chúng ta chi tiết về thời đại hoàng kim của chúng ta. Nhưng 

người nào nói về cầu nối giữa 2 thời đại này? Làm thế nào để chúng ta đạt được điều đó? Điều 

này, các quý bà và quý ông, là nhiệm vụ của chúng ta . Chúng ta những người sẽ xây dựng cây 

cầu để tất cả chúng ta có thể bước vào Golden Age của chúng ta và chúng ta sẽ bắt đầu với 

những câu trả lời mà chúng ta lo liệu thông qua công việc này. 

Cả tập thể, chúng ta sẽ tạo ra các kế hoạch chi tiết. Mỗi người chúng ta đóng một vai trò khác 

nhau. Mỗi người chúng ta là một bánh răng trong cỗ máy sự sống tuyệt vời của ý thức mà sẽ 

đưa chúng ta đến phía bên kia. Nếu bạn đã chờ đợi và tự hỏi "khi nào điều cái gì đó sẽ xảy ra? 

Tại sao không phải cái gì xảy ra?  "Điều đó có thể là bởi vì chúng ta phải làm cho nó xảy ra! 

Đánh thức những bộ phận bên trong bạn có thể đang ngủ và mở trái tim của bạn với câu trả lời 

của Thiên Chúa mà hiện diện bên trong. Bước lên “sàn diễn” và đóng một vai trò tích cực trong 

những bước nhảy vọt to lớn của quá trình tiến hóa của chúng ta và Bạn đã được triệu tập. Thời 

gian là ngay lúc này. 

 

Các câu hỏi (những điều này cũng sẽ được trình bày ở 

dạng bên dưới) 

Câu hỏi 1 : câu hỏi cấp độ cao - điều này đề cập đến "bức tranh lớn": 

Mục tiêu chính của chúng ta là phát hành tiền mà không phá hủy xã hội của chúng ta bằng cách 

làm sụp đổ hệ thống kinh tế toàn cầu. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều này? 

Bạn không cần phải là một nhà kinh tế để trả lời câu hỏi này. Hãy suy nghĩ về nó dựa trên sự 

hiểu biết và kiến thức của riêng bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể nghĩ về điều này trên quy mô 

toàn cầu. Bạn cũng có thể nghĩ về điều này trên một quy mô nhỏ dựa trên thị trấn hoặc cộng 

đồng của riêng bạn. 

Ví dụ, làm thế nào bạn sẽ giữ cho siêu thị địa phương của bạn hoạt động nếu chủ sở hữu đột 

nhiên trở thành một triệu phú? Hãy đến với kịch bản của riêng bạn dựa trên kinh nghiệm của 
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riêng cá nhân của  bạn. Hành động như thể bạn là người chịu trách nhiệm thực hiện sự thay đổi 

này và giải thích từng bước bạn sẽ làm gì để tạo ra quá trình chuyển đổi. 

Câu hỏi  2 : Câu hỏi mức độ thấp - điều này đề cập chi tiết: 

Phát hành tiền tệ và xây dựng lại thế giới của chúng ta sẽ phải liên quan đến tái xác định mối 

quan hệ của chúng ta với các tổ chức và các ngành công nghiệp hiện nay của chúng ta. Làm thế 

nào để chúng ta làm điều này? Chọn một hoặc nhiều lĩnh vực của xã hội chúng ta mà bạn cảm 

thấy đam mê (giáo dục, y tế, quân sự, công nghệ, tâm linh… ) . Đề xuất các kết quả cuối cùng 

mối quan hệ / chức năng của khu vực cụ thể mà bạn muốn đạt được và sau đó vạch ra và đảo 

ngược các bước để đưa chúng ta từ nơi chúng ta đang có để kết quả cuối cùng. 

Ví dụ, nếu kết quả cuối cùng là để sống một cuộc sống hoàn toàn tự do từ hệ thống phụ thuộc 

vào xăng dầu của chúng ta, làm thế nào chúng ta sẽ chuyển đổi một cách thuận lợi từ hệ thống 

năng lượng hiện nay tới một thống năng lượng hoàn toàn sạch sẽ và miễn phí. 

Câu hỏi 3 : Câu hỏi thay thế (Alternative Question:): 

Nếu bạn đã làm theo công việc của một ai đó mà có những câu trả lời, xin vui lòng tóm tắt công 

việc này ở đây vì nó liên quan đến việc trả lời những câu hỏi này và cung cấp một tham chiếu 

đến công việc của họ. Đây cũng là một nơi mà bạn có thể liệt kê bất kỳ suy nghĩ thêm hoặc 

nhận xét mà bạn có có thể không phù hợp với hai câu hỏi đầu tiên. 

Hướng dẫn 

Hãy cố gắng để tuân thủ các hướng dẫn sau đây khi gửi ý kiến của bạn. 

1. Đây không phải là về cạnh tranh hay  về sự hoàn hảo. Xin hãy 

làm tốt nhất bạn có thể.  

Có lẽ bạn không có tất cả các câu trả lời; có lẽ bạn chỉ có thể đóng góp một phần nhỏ. Điều đó 

ok. Hãy làm những gì bạn có thể và để phần còn lại lại. Ý định của trái tim của bạn sẽ là đủ tuyệt 

vời để hoàn thành nhiệm vụ này.  

2. Tiêu chuẩn hoá.  

Để làm cho truyền thông cộng đồng của dự án này đạt hiệu quả ,tôi đã tạo ra một định dạng 

tiêu chuẩn mà bạn được yêu cầu tuân theo. Định dạng này cũng được thiết kế để giúp hướng 

dẫn tất cả chúng ta như một tập thể mà chúng ta cùng tham gia vào quá trình suy nghĩ . Tôi đã 

cố gắng làm cho định dạng này là trực quan nhất có thể để giúp bạn hoàn thành nó.  
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Hãy suy nghĩ về câu trả lời của bạn trong bối cảnh một số điểm chính sau đây: 

Mục tiêu / kết quả cuối cùng : Vui lòng cung cấp một bản tóm tắt trong một hoặc hai câu mà 

có thể dễ dàng được liệt kê với một số mục tiêu khác và kết quả cuối cùng trên cùng một trang. 

Hãy ngắn gọn và đi thẳng vào điểm với mục tiêu của bạn hay kết quả cuối cùng. Ví dụ: "Mục 

tiêu: Để chấm dứt nạn đói trên thế giới và cung cấp an ninh lương thực bền vững thông qua 

việc sử dụng các cộng đồng hợp tác xã, địa phương ,nơi mọi thành viên của cộng đồng tình 

nguyện dành thời gian của họ để đổi lấy thực phẩm để nuôi sống gia đình của họ." 

Giải thích làm thế nào chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu này thông qua việc sử dụng sự cố 

ngẫu nhiên và các cột mốc. (bên dưới ) sẽ giúp bạn đặt ra các hướng dẫn từng bước mà là cần 

thiết cho các kế hoạch này được thực hiện.  

Tình huống bất ngờ: Bất kỳ quá trình được đặt ra trong một loạt các bước và bạn thường phải 

hoàn thành bước đầu tiên để chuyển sang bước thứ hai và vv ... Xin vui lòng định ra ý tưởng của 

bạn về cách tiếp cận có liên quan với nhau tại đây. Ví dụ, nếu chúng ta muốn xây dựng một ngôi 

nhà, đầu tiên chúng ta cần phải đổ nền móng và chờ cho nó để khô trước khi chúng ta có thể 

xây dựng các khung lên trên móng. Sau khi khung được xây dựng thì chúng ta có thể xây dựng 

các bức tường, vv 

Các cột mốc : xin hãy đặt tên những điểm đặc trưng trong quá trình của bạn mà có thể thấy 

được những dấu mốc tiến triển. Ví dụ, một khi chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng nhà, 

chúng ta đã đạt được ngay một nơi để sống! 

3.Giả sử rằng cabal đã bị phế bỏ và sự sụp đổi tài chính đã được 

ngăn chặn 

Đó là sức mạnh tại ngay tại chỗ mà đang trợ giúp để lưu tâm về những điều này. Nhiệm vụ của 

chúng ta ở đây là để thiết kế thế giới của chúng ta sau này được thực hiện. Vẻ đẹp của nhiệm vụ 

này là bằng cách cung cấp một cuốn sách chi tiết về các giải pháp ngay lúc này, chúng ta cũng 

sẽ giúp đóng một vai trò trong việc loại bỏ cabal và ngăn ngừa sự sụp đổ tài chính, vì vậy đó là 

một chiến thắng – chiến thắng dành cho tất cả. 

4.Áp dụng các bài học chúng ta đã học được  

Tôi biết rằng nhiệm vụ này có thể là quá sức với một ai đó,nhưng nó như là 1 phần sự tự mãn 

mà đã giúp đưa chúng ta vào trong mớ hỗn độn này. Trong quá khứ, nếu chúng ta không muốn 

suy nghĩ về các giải pháp, người khác đã làm. Và nhiều người trong số các giải pháp này dựa 

trên sự tham lam và cái tôi cá nhân. Bây giờ là lúc để phá vỡ mô hình này. Hãy đứng dậy, đứng 

lên, làm một cái gì đó, và nói ra! 
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5.Kiểm tra bản ngã của bạn. 

Nó đã trở thành tự nhiên để nghĩ về nó trong thuật ngữ “những gì trong này cho tôi”. Hãy thử 

nghĩ về tập thể. Hãy nhớ rằng các câu trả lời cuối cùng nằm trong bối cảnh của việc bạn có thể 

làm gì để giup đỡ cho nhân loại,và không chỉ những gì bạn có thể làm để giúp đỡ chính mình. 

6.Tư duy khác lối mòn đã có 

Bạn sẽ ngạc nhiên trước những loại câu trả lời bạn có thể đến với khi bạn sử dụng "tư duy bên" . 

Ví dụ, Thách thức những cái nhìn theo lối mòn truyền thống.Tạo lên các giả định về những điều 

ngẫu nhiên để giúp bản thân bạn phá vỡ ra khỏi con đường mà chúng ta đều bị lập trình để suy 

nghĩ.  

7. Xin vui lòng - không ghét bỏ hay than phiền khi không có giải 

pháp 

 Tôi hiểu rằng tất cả chúng ta có những cảm xúc mạnh mẽ về sự áp bức và đau khổ mà chúng ta 

đã phải chịu đựng. Và tôi hiểu rằng có lẽ bạn sẽ phải định ra một vấn đề nhằm cung cấp một 

câu trả lời. Việc chỉ phàn nàn và than phiền với bản thân mình sẽ làm chúng ta trở nên trì trệ, 

chúng ta cần phải tiến lên phía trước. Tôi không có khả năng kiểm soát bất kỳ bản đệ trình nào 

trong bản thảo cuối cùng mà nó có khả năng tiêu cực hoàn toàn , trống rỗng trong phần các 

giải pháp. Nếu bạn đang tức giận (như nhiều người trong chúng ta) hãy sử dụng sự tức giận đó 

và tập trung vào nó nhằm đi đến được với một câu trả lời giúp cho chúng ta ra khỏi mớ hỗn 

độn này. 

8 Động não với bạn bè và gia đình của bạn 

Một số người trong chúng ta thức tỉnh, một số người trong chúng ta thì không. Mọi người đều 

có một bộ não và trái tim. Bạn có thể đặt câu hỏi đơn giản mà không cần phải tiết lộ tất cả mọi 

thứ cùng một lúc. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể đi qua một cái gì đó mà rất phổ biến. 

Một số người sẽ chỉ đóng cửa và nói, "Nó không thể được thực hiện! Đó là không thể! Không 

bao giờ sẽ xảy ra! "Họ nói nó như thể nó là thực tế vậy, đây là thái độ “khinh thường trước khi 

nghiên cứu”. Nó là 1 khuôn mẫu phản ứng cổ điển mà là 1 phần chương trình của Cabal. Hãy 

giữ lấy điều đó như là chúng ta tất cả đang được tái lập trình lại như chúng ta đang nói . 

Nếu bạn cảm thấy an toàn, hãy thử hỏi một số câu hỏi thăm dò nhẹ nhàng để xem nếu bạn có 

thể thay đổi suy nghĩ của họ chỉ là một chút. Nếu điều đó không có tác động, thì sau chỉ cần thể 

hiện ra cho họ thấy tình yêu và thả một hoặc hai gợi ý theo cách riêng của bạn để cho họ biết 
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rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, và khi thời gian đến, bạn sẽ có thể để giúp đỡ họ. Trái tim ghi 

nhớ những gì tâm trí lãng quên. 

9 Chia sẻ câu chuyện của bạn. 

Nếu bạn có một câu chuyện mà bạn nghĩ rằng sẽ có lợi cho việc giải thích giải pháp của bạn và 

đạt được trái tim của người khác vui lòng có can đảm để chia sẻ nó! Nếu bạn muốn, bạn có thể 

chia sẻ ẩn danh hoặc dưới một bút danh. Quá nhiều thứ đã bị che giấu từ chúng ta quá lâu. 

Chúng ta cần biết về kinh nghiệm của bạn. Chúng ta cần phải bước đi trong đôi giày của nhau. 

Chúng ta cần phải tìm tình thương cho nhau. Câu chuyện của bạn đóng một vai trò quan trọng 

trong việc đánh thức trái tim của người khác, và cho phép chúng ta mở ra Thời đại Hoàng Kim. 

10 Bạn rất có ý nghĩa 

Bạn đủ tốt và đủ thông minh. Bạn có nhiều giá trị hơn là bạn từng biết. Nó không quan trọng 

tuổi tác, trình độ của bạn về giáo dục, văn hóa, mức thu nhập của bạn hoặc nghề nghiệp của 

bạn. Bạn là một phần của nhân loại và bạn là cần thiết ngay lúc này. 
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Chúng ta tiết lộ sự thật bằng cách nào 

Các vấn đề 

 Những lời nói dối trá về nền kinh tế, lịch sử, tôn giáo, người ngoài trái đất, y tế, thực 

phẩm, biến đổi gen 

 Lòng tham và tham nhũng trong chính phủ 

 Công nghệ năng lượng miễn phí đã bị che dấu với người dân. 

 Đàn áp sự hiểu biết về thông tin liên thiên hà, sự giao tiếp với các cư dân ở các hành tinh 

khác trong vũ trụ. 

 Đàn áp hiểu biết về hệ thống giao thông vận tải thay thế. 

 Thực phẩm và Cục Quản lý dược, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, Monsanto và các tổ chức liên 

quan. 

Ý chí của cộng đồng 

Chúng ta muốn sự thật về lịch sử trái đất được công bố, bao gồm tất cả mọi thứ về các mưu đồ 

của Cabal. Chúng ta muốn biết sự thật về nguồn gốc của chúng ta, biết chúng ta là ai, và kết 

thúc tất cả lừa dối. 

Chúng ta muốn phương tiện truyền thông được tự do nói lên sự thật. Chúng ta muốn công bố 

công nghệ năng lượng miễn phí. 

Chúng ta muốn biết sự thật về FDA (Food and Drug Administration  - Cục Quản lý dược và thực 

phẩm), AMA  - Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ  (American Medical Association) và các tổ chức khác có 

liên quan như Monsanto được công bố. 

Chúng ta muốn tất cả các chương trình nghị sự đen tối và mục đích của nó phải được công bố 

cho công chúng biết. 

Chúng ta muốn biết sự thật đã được những thành tựu mà bị đàn áp như hệ thống kinh tế mới, 

chính phủ mới , công nghệ mới. 

Chúng ta muốn sự minh bạch toàn diện –  “Đây chính là chìa khóa,đừng chối bỏ nó”. Điều này 

sẽ xây dựng niềm tin. 

Chúng ta muốn chuyển đổi sự tin tưởng của cộng đồng thông qua sự thật, sự trung thực và sự 

minh bạch.  

Chúng ta muốn tạo ra một thế giới dựa trên tính toàn vẹn, tính trách nhiệm và minh bạch cho 

các thế hệ mai sau. Lịch sử phải được viết lại để phản ánh sự thật. 
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Các giải pháp 

1. Tổ chức tại địa phương hoặc toàn cầu những nhà tư vấn viên, trị liệu để giúp đỡ công 

chúng, những người bị tổn thương, sầu khổ biết được sự thật. 

2. Đề xuất những bậc thầy giảng dạy mà có thể đương đầu với bất kỳ ai trong bất kỳ quy tắc 

nào (tinh thần hay cách khác) là một trong những lựa chọn. 

3. Nói sự thật về lịch sử của chúng ta để cung cấp cho mọi người một sự hiểu biết tốt hơn về 

bản thân và đưa ra giải pháp tinh thần 

4. Sửa chữa tất cả các tài liệu lịch sử, xóa đi tất cả thông tin sai và sự gian dối. 

5. Mọi người có thể được giáo dục về sự thật qua truyền hình, đài phát thanh, báo chí, 

internet, nhà thờ và truyền miệng. 

6. Tạo một phương tiện, kênh truyền thông mới để truyền bá tin tức và sự thật trên thế giới.  

7. Phát sóng trên truyền hình và xuất bản các bài báo trên các tạp chí / báo in để công bố 

thông tin đầy đủ về cơ cấu của nền kinh tế bị che dấu và bất kỳ chủ đề liên quan (như sự 

kiện 11/9, vv). 

8. Thi hành một bộ tiêu chuẩn, các nguyên tắc về sự thật mà ràng buộc tất cả các 

nguồn,phương tiện truyền thông, giáo dục, nhà khoa học và các nhà sử học duy trì sự thật, 

sự minh bạch và trung thực. 

9. Công bố sự tồn tại của người ngoài trái đất, lịch sử chưa được kể về sự liên lạc và giao tiếp 

của chính phủ với họ. Thành lập trung tâm giáo dục, nơi mọi người có thể tìm hiểu về 

những ET, gặp họ và khám phá tàu không gian của họ. 

10. Đặt các biển quảng cáo, thông tin về giáo dục giữ gìn sức khỏe trong tất cả các phương 

tiện truyền thông. 

11. Liệu pháp chữa bệnh từ tự nhiên mà chữa lành cơ thể sẽ được tiết lộ cho công chúng. 

12. Tiến hành kiểm toán đầy đủ và toàn diện của Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng 

trung ương khác. Làm cho toàn bộ kết quả công bố công khai. Xử lý bất kỳ hành vi phạm 

tội do đó tiết lộ. 

13. Tiết lộ sự thật về phương pháp thay thế dịch chuyển truyền thống bởi các công nghệ như 

mag-lev, dịch chuyển tức thời, vv 

14. Thành lập các trường học cung cấp tri thức đầy đủ đối với khoa học tâm linh và phổ biến 

trí tuệ cổ xưa cho sự phát triển tâm linh mỗi cá nhân. Dùng thứ tiền mới được phát hành ( 

mà giúp bạn giải phóng khỏi việc phải đi làm đê tồn tại ) cho việc tiếp cận các lời giảng 

dạy và hàn gắn từ các anh em ở chiều cao hơn của chúng ta. 
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Bằng cách nào điều khiển được Cabal 

Các vấn đề 

Nhóm này sẽ chỉ ra Cabal bao gồm các liên kết, thành phần có liên quan của chúng và các dấu 

vết lộ ra của các lưc lượng tiêu cực đang điều khiển, những cá nhân có quyền lực cao trong tay, 

bóng tối và cơ chế kiểm soát tinh thần, và tất cả các tổ chức cai trị, các chính phủ bóng tối,các 

quan chức cao cấp, các kẻ đang nắm quyền điều khiển chính các phương tiện truyền thông, các 

tầng lớp tinh hoa điều hành các công ty và người lao động ,được phát hiện có bằng chứng gây 

thiệt hại, phá hủy với người dân, môi trường và trái đất. 

“Bạn kiểm soát thế giới của Chúng ta. Bạn đã đầu độc bầu không khí mà Chúng ta hít thở, làm ô 

nhiễm nguồn nước Chúng ta uống, và sở hữu bản quyền thực phẩm mà Chúng ta ăn. Chúng ta 

chiến đấu trong cuộc chiến tranh của bạn, hy sinh vì nguyên nhân của bạn, và hy sinh tự do của 

Chúng ta để bảo vệ bạn. Bạn đã “thanh lý” số tiền tiết kiệm của Chúng ta, phá hủy tầng lớp 

trung lưu của Chúng ta, và sử dụng tiền thuế của Chúng ta để giải cứu lòng tham lam vô tận của 

bạn ” 

Chúng ta là nô lệ cho các công ty của bạn, sống dở chết dở với các loại sóng của bạn, như 

người đầy tớ cho sự suy đồi của bạn. Bạn đã đánh cắp cuộc bầu cử của Chúng ta, ám sát các 

nhà lãnh đạo của Chúng ta, và bãi bỏ các quyền cơ bản của Chúng ta như những sinh mệnh con 

người. Bạn sở hữu tài sản của Chúng ta, chuyển đi công việc của Chúng ta, chia nhỏ công đoàn 

của Chúng ta. Bạn kiếm lời từ các thảm họa, thiên tai, gây mất ổn định tiền tệ của Chúng ta, và 

tăng lên chi phí dành cho cuộc sống. Bạn đã  độc chiếm đi quyền tự do của chúng ta, tước đi 

giáo dục của chúng ta và đã gần như dập tắt đi ngọn lửa của chúng ta. 

Chúng ta bị  đánh ... chúng ta đang chảy máu ... nhưng chúng ta không có thời gian chảy máu. 

Chúng ta sẽ mang những người khổng lồ để uốn nắn họ và bạn sẽ chứng kiến cuộc cách mạng 

của chúng ta! 

~ Cựu Thống đốc Minnesota Jesse Ventura, 12 tháng tư 2011 ~  

Ý chí của cộng đồng. 

Chúng ta đứng đây, đoàn kết với nhau cho tự do và chủ quyền của chúng ta. Chúng ta ra lệnh 

tới các thành viên của Cabal cùng những mạng lưới, những người đã phạm tội chống lại loài 

người, ăn cắp của nhân dân, cướp bóc tài nguyên của trái đất phải bị xóa bỏ chức vụ, quyền lực, 

bị bắt và bị giam giữ, xác định công khai và chịu trách nhiệm về hành động của họ tại qua tòa 

án thông qua điều trần một cách chính thức  sớm nhất có thể. 
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Chúng ta yêu sự thật phải được nói ra và không chấp nhận dung thứ bất kỳ 1 lời nói dối nào 

hơn nữa. Chúng ta đã sẵn sàng thông báo cho toàn cầu và sự thừa nhận công khai sẽ được trình 

chiếu trên tất cả các phương tiện truyền thông với bằng chứng không thể phủ nhận rằng Cabal 

đã bí mật kiểm soát và thao túng hành tinh, con người, và phần lớn nguồn tài nguyên của trái 

đất cho hàng ngàn năm. 

Chúng ta muốn sự thật được tiết lộ - và cho mọi người thấy điều đó là không thể phủ nhận và 

có thể chứng minh nó đã tồn tại trong bóng tối quá lâu về sự giàu có và phong phú mà đã bị 

dấu đi với người dân và các quốc gia, số tiên mà đã bị đánh cắp từ nhân dân bởi IRS , cục dự trữ 

liên bang (FD) và Cơ quan Alphabet 3-letter khác, sự tàn bạo của con người, sự thật về sự kiện 

11/9/2011 , các cuộc chiến tranh, những xã hội bí mật và cấu trúc tôn giáo. 

Một cách có hệ thống, chúng ta yêu cầu loại bỏ tất cả tiền bạc và quyền lực từ Cabal và các 

thành viên kiểm soát, thao túng tiền tệ trong xã hội, theo đó sẽ loại bỏ mãi mãi Cabal và làm 

cho họ không còn quyền lực. Chúng ta muốn thi hành chống độc quyền lên tất cả các doanh 

nghiệp của Cabal trên toàn cầu, bao gồm không giới hạn ở các lĩnh vực sau : chính trị, tài chính, 

kinh doanh, truyền thông, thực phẩm, y tế, giáo dục và tôn giáo. 

Các giải pháp 

1. Loại bỏ tiền tệ từ Cabal và các thành viên trong xã hội người mà điều khiển tiền tệ. 

2. Chống độc quyền trong chuỗi cung ứng thực phẩm do Cabal kiểm soát. 

3. Không có thêm nhiều loại thuốc, vắc xin, nước có chất fluoride, và các chương trình sai trái. 

4. Bắt giữ những kẻ thao túng điều khiển các phương tiện truyền thông chính thống trước và 

công bố với toàn thể thế giới. 

5. Gỡ bỏ sự kiểm soát của phương tiện truyền thông có liên quan. 

6. Phân tán hóa và tái cấu trúc lại tổ chức chính phủ. 

7. Dừng chính phủ cũ lại mà đang hoạt động như 1 cỗ máy giết người. 

8. Bắt giữ Cabal công khai và trình chiếu lên tất cả các phương tiện truyền thông. Hiển thị 

công khai và đòi hỏi sự trừng phạt với những người mà làm chúng ta bị thiệt hại nhiều 

nhất. 

9. Công bố công khai bất kỳ tội ác nào mà các tổ chức này đã làm cho nhân loại tại tòa án và 

trừng phạt những người điều khiển bằng pháp luật. 

10. Thu thập thông tin về hành vi phản ánh,tố cáo tới các doanh nghiệp kiểu chủ nghĩa cơ hội. 

11. Các doanh nghiệp cơ hội của Cabal phải bồi thường thiệt hại cho phong trào kháng cự và 

sự quấy nhiễu cá nhân. 

12. Đào thải bỏ các công nghệ bẩn. 
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13. Xây dựng lại lại lực lượng mà đã chế ngự, điều khiển  khoa học của chúng ta, nó phải có 

thẩm quyền chắc chắn nếu chúng ta muốn được tự do. 

14. Tạo một bài thuyết trình với bằng chứng không thể phủ nhận rằng họ đã bí mật kiểm soát 

và thao tác  hành tinh, con người, và phần lớn các tài nguyên của nó cho hàng ngàn năm. 

15. Sử dụng phương tiện truyền thông gửi đi các thông điệp tới tất cả các khu vực mới của 

khoa học và y học và nơi mà mọi thứ đã đi sai. 

16. Cân bằng cung và cầu. 

17. Bỏ đi cấu trúc lợi nhuân của các công ty. 

18. Ngăn chặn các vốn phát sinh từ các thị trường và giao dịch ngoại tệ. 

19. Gỡ bỏ tất cả các kế hoạch và các hoạt động mà nhằm loại bỏ bất kỳ người dân nào. 

20. Thay thế kẻ tham lam, các chủ sở hữu doanh nghiệp phạm tội với các quý ông, quý bà 

đáng kính. 

21. Không dung thứ với bạo lực và sự tham lam. 

22. Đóng cửa Phố Wall Thực hiện các công việc của Pachamama Alliance. 

23. Thiết lập có trách nhiệm người nắm giữ hệ thống tiền tệ của cộng đồng. 

24. Thông báo NESARA. 

25. Hoàn thành tất cả với sự dự phòng trong thời hạn mười (10) năm, bao gồm: 

 Xóa bỏ tất cả các cơ quan,bộ phận, công ty… tham nhũng, trái pháp luật. 

 Giảm nợ toàn diện cho tất cả các thành viên trong cộng đồng hợp pháp. 

 Chuyển đổi từ một hệ thống tư bản chủ nghĩa thành một hệ thống hợp tác xã cộng 

đồng. 

 Loại bỏ tất cả các chính phủ bất hợp pháp và tham nhũng. 

 Khôi phục sự hoàn hảo, tính toàn vẹn và sự thật trong các chính phủ và mô hình 

kinh doanh. 

 Thiết lập lại cơ chế  địa phương nắm quyền kiểm soát chính,hạn chế sự can thiệp 

của liên bang mà phục vụ cho những vấn đề bên ngoài. 

 Đánh giá lại các điều khoản và phương thức bầu cử. 

 Tái cơ cấu lại hệ thống luật pháp mà được ủng hộ bởi giáo hội và các quy luật 

thông thường, bắt buộc tính toàn vẹn, minh bạch đầy đủ và có trách nhiệm. 

 Các điều khoản sẽ được tự do cho tất cả giáo dục, đào tạo và bên thứ 3 trong 

trường hợp trình bày lên. 

 Dịch vụ bỏ phiếu đánh đánh phải luôn được sẵn sàng mọi lúc trên tất cả các vấn đề 

về lợi ích của cộng đồng. 
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Làm thế nào để khôi phục hòa bình trong 

một mô hình mới 

Các vấn đề  

Hiện tại chúng ta đang sống trong một mô hình sai lệch. 

Chúng ta đang cạn kiệt mọi thứ. 

Làm thế nào để chúng ta thực hiện những thay đổi mà ít gây ra sự hỗ loạn nhất? Cuộc sống con 

người không thể được đo lường thông qua năng suất vật chất, Sự tồn tại của chúng ta là phụ 

thuộc vào khả năng của chúng tôi để làm việc.  

Chúng ta có một nỗi ám ảnh với chủ nghĩa tư bản, sự tiêu dùng và cạnh tranh tràn lan. Chủ 

nghĩa vật chất làm xói mòn các cơ cấu của cộng đồng  

Chủ nghĩa tư bản thúc đẩy sự tham lam ích kỷ và không bao giờ thừa nhận thất bại. 

Cái cách mà ngân hàng hoạt động là điều đối nghịch với sự tich cực với “sức khỏe của cộng 

đồng” và sự giàu có. 

Ý chí của cộng đồng 

Chúng ta thừa nhận chúng ta thực sự đã có sự dồi dào, thịnh vượng. 

Chúng ta muốn công lý, công bằng và một nền giáo dục toàn diện. 

Chúng ta muốn khuếch đại ánh sáng bằng cách chấp nhận các mô hình mới của tình yêu thuần 

khiết, niềm vui và tự do đích thực cho tất cả. 

Chúng ta muốn quan tâm tới mỗi sự sống trong sự liên kết với tất cả những gì là sự sống. 

Bằng việc thay đổi chúng ta mong ước để thấy trong thế giới chúng ta muốn chúng ta được 

yêu thương từ niềm vui sướng trên hành trình của chúng ta trở về với God và giữ lấy thời đại 

hoàng kim của chúng ta mãi mãi 

Chúng ta muốn tạo ra một thế giới nơi mà mọi người có thể làm việc phù hợp với đam mê của 

mình, nơi chúng ta sẽ được đào tạo để sử dụng công nghệ mới để làm sạch mẹ trái đất, để mở 

các trung tâm chữa bệnh tiên tiến, hít thở không khí trong lành sạch sẽ, uống nước sạch tinh 

khiết, và để thấy, cảm nhận, chạm và giao tiếp với tất cả các năng lượng xung quanh chúng ta 
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Chúng ta muốn sử dụng tiền như một công cụ để tạo ra một thế giới mà tiền bạc không còn 

cần thiết.  

Chúng ta muốn chia sẻ hàng hóa và dịch vụ cho sự tiến bộ của cộng đồng thể hiện lòng biết 

ơn của chúng ta để sáng nên  cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta muốn đánh giá cao ý tưởng và 

kiến thức là sự giàu có, không chỉ là tiền.  

Chúng ta muốn có một xã hội được phát triển từ năng lượng miễn phí bị hạn chế bởi giới hạn 

nguy hiểm và phá hoại của dầu, khí đốt, than đá và năng lượng hạt nhân.  

Chúng ta muốn tạo ra thực sự giàu có, an ninh và tự do bằng cách sử dụng công nghệ tiên 

tiến.  

Chúng ta muốn biết sự thật để giải phóng chúng ta. Chúng ta muốn giang rộng đôi cánh tinh 

thần của chúng ta biết rằng không ai được coi là tốt hơn so với bất cứ ai khác.  

Chúng ta muốn mọi người xem mình như là một với tất cả mọi người, phẩm giá con người của 

chúng ta được phục hồi bằng cách chấp nhận một xã hội cởi mở bao dung yêu thương.  

Chúng ta muốn có một cuộc sống dựa trên sự phát triển tinh thần bên trong và nhận ra thật tự 

khôi phục lại sự tự tin và hòa bình của chúng ta. Chúng ta muốn giá chỉ có tình yêu và không 

có gì khác.  

Chúng ta muốn tạo ra hạnh phúc cá nhân của chúng ta thông qua giúp đỡ người khác tạo ra 

hạnh phúc của họ. 

Chúng ta muốn tạo ra thực tế của chúng ta với những suy nghĩ của chúng ta và hệ thống niềm 

tin, đó là chính xác hơn người đại diện của thực tại bên trong của chúng ta. 

Chúng ta muốn trừ khử rối loạn chức năng và cạnh tranh và khôi phục lại tình yêu, sự cân bằng 

và đoàn kết trong nhaø. Chúng ta muốn sức khỏe là nền tảng của sự thay đổi. 

Chúng ta muốn hành động từ một nơi của tình yêu, nhẹ nhàng và đầy yêu thương hướng dẫn 

người dân vào một phương pháp mới được. 

Chúng ta muốn nhận thức được sự thật với khả năng trực giác của chúng ta bằng cách chấp 

nhận nguyên tắc cơ bản của chúng ta là kết nối tới toàn bộ vũ trụ. 

Chúng ta muốn thành một khối thống nhất và toàn diện, cho phép người khác có những sự 

thật riêng của họ và khuyến khích việc phát hiện kiến thức cho bản thân. 

Chúng ta muốn hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi này bằng cách trở thành sự thay đổi mà 

chúng ta đã đang chờ đợi. 
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Chúng ta muốn có một xã hội được tổ chức với tinh thần không có giới hạn, nơi tất cả mọi 

người là một cách tổng thể khỏe mạnh và hạnh phúc. 

Chúng ta muốn hành xử một cách tự nhiên một cách vị tha đối với toàn bộ hành tinh hệ sinh 

thái và tất cả các cư dân của nó. 

Các giải pháp 

1. Dành sự tôn trọng và nắm lấy kinh nghiệm, trí tuệ những người lớn tuổi của chúng ta, bắt 

chước theo những người cố vấn tích cực và các nhóm xã hội có lòng vị tha, cuối cùng biết 

rằng sự khôn ngoan tốt nhất được tạo ra thông qua những trải nghiệm sống riêng mỗi 

chúng ta, những tương tác gia đình, sự phản ánh và xem xét nội tâm. Khi một đau khổ, tất 

cả cũng đau khổ. 

2. Nhận ra cuộc sống có vô hạn các khả năng và sự phong phú, dồi dào là điều tự nhiên, 

khuyến khích ý tưởng về sự tự sáng tạo không giới hạn để tạo ra những cảm xúc và được 

biểu hiện ra hạnh phúc hoàn toàn. Chúng ta xác định sự nhất thể (Oneness) của chúng ta 

với đời sống của vũ trụ, tạo ra một hệ thống xã hội mà tập trung vào sự phát triển tinh 

thần của tất cả là Một. Khuyến khích lòng từ bi và sự rộng lượng là nền tảng của cộng 

đồng và xây dựng một mô hình mới dựa trên hòa bình, đoàn kết, tình yêu, tình bạn, nhất 

thể và thịnh vượng cho tất cả. 

3. Lặng yên để lắng nghe những khao khát, mong ước từ trái tim của chúng ta, gắn kết vào 

trí tuệ cao hơn của chúng ta. Đánh giá lại các ưu tiên của cộng đồng nhằm tạo ra các môi 

trường mà tôn vinh bản tính thiên chúa của chúng ta và hỗ trợ mở rộng tinh thần của 

chúng ta dựa trên lòng từ bi và rộng lượng. 

4. Khuyến khích sự tham gia của tất cả mọi người trong bất cứ cách nào họ có khả năng, hợp 

tác chia sẻ quà tặng, tài năng, kỹ năng và nguồn lực của chúng ta nâng cao tính toàn vẹn 

văn hóa và hòa hợp thế giới. Làm tái sinh lại sức mạnh đồng sáng tạo của chúng ta và giải 

quyết chu đáo những khác biệt cá nhân mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài. 

5. Trao đổi, thương mại và chia sẻ mọi thứ, tuyên bố sự tự do của chúng ta từ sự không cần 

thiết của tiền bạc và cạnh tranh bằng cách tạo ra một nền kinh tế tự do, do đó sẽ thanh 

lọc tất cả tham lam, tham nhũng thông qua việc xóa nợ tất cả các khoản vay, làm sạch tất 

cả  “thao túng của cải, tiền bạc” , các sản phẩm mang tính phá hủy, dịch vụ và các hoạt 

động qua đó khuyến khích tính toàn vẹn và sự hào phóng , cung cấp miễn phí các nhu cầu 

cơ bản, du lịch, năng lượng tái tạo, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. 

6. Hỗ trợ các dự án của các công ty hoạt động với lòng vị tha vì lợi tích tốt nhất với tất cả cư 

dân của mẹ trái đất và vũ trụ, cung cấp nước sạch tinh khiết, thực phẩm hữu cơ thực sự, 
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các máy bền, tốt, có khả năng sửa chữa mà sẽ tự động hóa sản xuất cho tất cả các vật 

dụng cần thiết cho cuộc sống (chỗ ở, thực phẩm, nước, năng lượng tái tạo, giáo dục toàn 

diện, thông tin liên lạc và giao thông vận tải). 

7. Khuyến khích sự gắn kết của cộng đồng bằng cách nói chuyện, thảo luận về sự may mắn 

“kỳ lạ” gần đây, các ý tưởng mới về sự mong muốn thống nhất của chúng ta nhằm loại bỏ 

tính cạnh tranh, hợp tác làm việc hướng tới một xã hội hài hòa, tạo ra một cuộc sống trọn 

vẹn và làm nảy mầm một nền văn hóa toàn cầu của tinh thần đoàn kết. 

8. Hủy bỏ tất cả các biên giới vật lý và ảo, cho phép đi lại tự do trên khắp hành tinh, các ngôi 

sao, thăm dò và khai thác các hình tinh khác. Chính thức bắt đầu một tín ngưỡng vũ trụ 

của sự hợp nhất, sự tử tế và lòng từ bi bằng cách yêu cầu tiếp xúc đầu tiên với gia đình 

ngân hà của chúng ta. 

9. Nắm lấy sự dìu dắt từ gia đình ngân hà của chúng ta để dạy cho chúng ta làm thế nào để 

tự chủ trong khi cộng tác làm việc với nhau vì sự hiệp nhất của vũ trụ,hòa bình và thịnh 

vượng bằng cách sử dụng thông tin và công nghệ tiên tiến, xung quanh chúng ta với sự 

cân bằng môi trường tự nhiên. 

10. Kết hợp chặt chẽ “viễn cảnh hệ thống” mà trao quyền cho tiềm năng sáng tạo vô hạn của 

con người trong khi tích hợp các triết lý của sự liên kết toàn diện giữa tất cả các hệ thống 

sự sống nâng cao vị thế của sự hiệp nhất và hỗ trợ sự đoàn kết bởi mô hình tiến hóa cao 

của những bậc thầy thông thái  : quà tặng, tài năng của họ và do đó thúc đẩy các kỹ năng 

tự chủ , tự lực mà hỗ trợ cho sức khỏe của hệ thống như một toàn thể. 

11. Tích hợp, lồng ghép với dự án Venus mà đã được công bố bởi Jacque Fresco, anh ấy là 

người mà thiết kế lên cấu trúc tự học, nhà thiết kế kiến trúc, triết gia của khoa học,họa sĩ ý 

tưởng, nhà giáo dục và tương lai học – viết và thuyết trình….của các thành phố bền vững, 

năng lượng hiệu quả, quản lý tài nguyên thiên nhiên, công nghệ tự động hóa tiên tiến, vai 

trò của khoa học trong xã hội … mà thúc đẩy thay đổi xã hội thông qua việc thực hiện toàn 

cầu của một hệ thống kinh tế xã hội xác định trên ... hợp tác xã hội, tự động hóa công 

nghệ và phương pháp luận khoa học, mà ông gọi là một 'nền kinh tế dựa vào tài nguyên. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacque_Fresco 
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Công bố cho mọi người biết về sự giàu có 

bằng cách nào 

Các vấn đề 

Nhiều người không biết làm thế nào để quản lý tiền bạc,vì vậy nó làm “ngập lụt”  mỗi người tại 

mọi thời điểm với đồng tiền mà có thể là nguyên nhân của thói quen giành lấy và tạo thành một 

kiểu Cabal mới. 

Sự công bố nhanh chóng về tính tự nhiên của sự phong phú, giàu có có thể nhanh chóng phá 

giá đồng tiền. 

Công bố về sự phong phú, giàu có mà không có bất kỳ kế hoạch hoặc giáo dục nào sẽ tạo ra sự 

hỗn loạn như chúng ta vẫn còn đang hoạt động trong mô hình cũ. 

Sự phong phú giàu có không phải là vấn đề thực sự với nhiều người trên thế giới, đúng hơn là 

các vấn đề đói, thiếu nước, nhu cầu cơ bản, môi trường … 

 

Ý chí của quần chúng 

Chúng ta muốn tiền được phát ra và nó được thực hiện 1 cách từ từ. 

Chúng ta muốn kế hoạch chuyển đổi được thiết lập trước khi đồng tiền được phát hành . Chúng 

ta cần giáo dục về sự giàu có mới và làm thế nào để quản lý tiền bạc một cách khôn ngoan, 

hoặc các chương trình truyền hình mà giới thiệu tới công chúng để giúp đỡ chúng ta trong quá 

trình chuyển đổi. Chúng ta muốn các nhu cầu cơ bản của mọi người để được đáp ứng đầu tiên. 

Chúng ta muốn có tiền để đầu tư vào các dự án nhân đạo và dự án xanh để giúp cải thiện thế 

giới chúng ta.  

Chúng ta muốn xóa nợ hoàn toàn trên toàn cầu. Chúng ta muốn để cuối cùng chuyển sang một 

xã hội không dùng tiền mặt 

Chúng ta không muốn phát hành tiền trong hệ thống cũ dưới mô hình tràn ngập lòng tham và 

có thể tạo thành một hệ thống thao túng tài phiệt mới. 
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Chúng ta muốn các mô hình thay đổi trước khi phát hành của các quỹ này. Chúng ta không 

muốn sử dụng sự phong phú mới để dành cho mô hình vô đạo đức cũ, do đó giữ chúng ta 

trong trạng thái nô lệ 

Các giải pháp 

1. Thiết lập một hệ thống nhận dạng mà kết nối với tất cả các quốc gia với nhau, sử dụng 

các quy trình hiện nay như số an sinh xã hội; thiết lập một quỹ ủy thác cho mỗi cá nhân. 

2. Yêu cầu mỗi cá nhân hoặc gia đình trình bản đề xuất cho các quỹ mà tập trung vào việc 

xây dựng cộng đồng, phát triển bền vững, các dự án hỗ trợ môi trường, nông nghiệp hữu 

cơ, giáo dục, vv và mỗi hộ gia đình sẽ được thông báo để nhận từ các quỹ này các phương 

án, kế hoạch, nguồn lực… 

3. Công bố các quỹ chỉ là bước tạm thời để thay đổi sang một hệ thống mới; đặt một giới 

hạn thời gian để công bố. Làm việc trong một giai đoạn 5 năm, trong 5 năm đó vừa triển 

khai, công bố các quỹ và tạo ra giai đoạn mới để phát hành tiếp sau. 

4. Giai đoạn 1 : Quỹ phát hành theo nhu cầu cơ bản, ưu tiên đánh giá  (thực phẩm, chỗ ở, 

cấp nước, cấp năng lượng, dịch vụ y tế) và trao cho những người cần nó nhất. 

5. Giai đoạn 2: Xóa tất cả các khoản nợ và thiết lập sự ổn định tài chính cho tất cả. 

6. Giai đoạn 3 : Tiền làm vốn cho bất kỳ điều gì phục vụ người khác. Sự giao dịch được bắt 

đầu bởi phê duyệt của tất cả các cử tri của mỗi thành phố, quốc gia. Ví dụ như công nghệ 

mới, phục hồi môi trường, hệ thống miễn phí sức khỏe mà chữa lành tất cả bệnh tật, thực 

phẩm an toàn, vv 

7. Phát hành tiền 1 cách từ từ tăng dần hàng tuần hoặc hàng tháng, có lẽ trên một thẻ ghi 

nợ. 

8. Phát quỹ đầu tiên cho những người đang đấu tranh để tồn tại. 

9. Thành lập kho lưu trữ quốc tế (I.C.D: Establish  international  depository) để tổ chức quỹ 

với mạng lưới phân phối trong mỗi quốc gia. Xây dựng trên hệ thống hiện tại tại chỗ và sử 

dụng chúng cho điều tốt đẹp. 

10. Sử dụng tiền để chi trả cho chi phí sinh hoạt tại mỗi khu vực, thanh toán cho mỗi người 

hiện đang phải chi trả cho cuộc sống hiện tại mà đã bị giảm đi chất lượng sống, chứ 

không phải là cung cấp những người có tiền mặt dư thừa và mong đợi họ để quản lý nó 

một cách hiệu quả. Điều này cho phép những người thực hiện thay đổi công việc của họ, 

định hình lại ngành công nghiệp, giảm đi sử dụng lao động xấu, mở rộng lao động tốt và 

tạo nên thay đổi xã hội lớn. 
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11. Thực hiện phát tiền cho các cá nhân mà cung cấp dịch vụ miễn phí cho những nhu cầu cơ 

bản trên khắp thế giới (tình nguyện viên). 

12. từ bỏ tiền dựa trên thu nhập trung bình, sản xuất hiện có, nền kinh tế của một quốc gia và 

hàng hóa khác nhau.  

13. Thiết lập ở địa phương và khu vực hệ thống phân phối mà không sử dụng tiền. 

14. Phát hành tiền dựa trên những đóng góp lịch sử của cá nhân hoặc tổ chức xã hội. 

15. phát hành tiền thông qua các nhóm người đã được chuẩn bị để phân phối quỹ. 

16. Thuê mướn các đại lý tài chính để hỗ trợ cho những người mà có thể không quản lý được 

tiền bạc của mình. 

17. Định ra tỷ lệ phần trăm bài nào đó để chi cho các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, 

kinh doanh mới, tâm linh, vv  

18. Tạo tiết kiệm cho thế hệ tương lai. 

19. Phát hành một số tiền nhất định mỗi người, và phần còn lại dựa trên nhu cầu tài chính 

công. 

20. Phân bổ cho các cá nhân dựa trên ba phần 

21. 25% gửi và chia thành các khoản thanh toán hàng tháng  

22. 25% tiền thưởng cho những người có công ăn việc làm thân thiện không gây ô nhiễm đất  

23. 50% kinh phí được sử dụng cho cơ sở hạ tầng, giáo dục, làm sạch, chi phí cho mới các 

ngân hàng, cộng đồng, trại trẻ mồ côi, vv 

24. Thiết lập các hành vi ban đầu mang tính thiện chí; điều này sẽ thu hút mọi người khỏi sự e 

ngại,ẩn dấu mình đi và làm cho chúng ta dễ dàng hơn để thiết lập sự tin tưởng, làm giảm 

nỗi sợ hãi và bắt đầu phân phối tiền tệ. 

25. Thiết lập nên tiêu chuẩn để ngăn chặn sự tham lam, tham nhũng như tính minh bạch 

trong việc kiểm soát kiểm toán ,giá cả để chống lại sự thao thúng. 
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Sửa đổi hệ thống ngân hàng như thế nào 

Các vấn đề 

Hệ thống ngân hàng hiện đang được điều khiển bởi một số dòng dõi gia tộc mà họ không quan 

tâm đến lợi ích của công chúng. 

Cục dự trữ liên bang, ngân hàng quốc gia in tiền chỉ từ không khí mà ra, không có sự quay trở 

lại bởi vàng hay bạc. Điều này không được ủy quyền bởi hiến pháp Hoa Kỳ. 

Các ngân hàng mở rộng thêm nguồn cung cấp tiền bằng cách đi cho vay. Số tiền này được tạo 

ra bởi sổ sách kế toán. Người đi vay không bao giờ nói nguồn tiền, quỹ họ có là từ đi vay. 

Nhà cửa bị tịch thu là một vụ kiện mang tính gian lận, bởi vì các ngân hàng không thể chứng 

minh họ đã bị hại bởi vì họ không bao giờ cho vay bất cứ thứ gì ở nơi đầu tiên (Chú thích người 

dịch : Tiền ban đầu được tạo ra tương ứng với số kim loại quý được gửi vào nơi lưu trữ… do đó 

nơi đầu tiên ý nói là số tài sản ban đầu vẫn giữ nguyên. Xem video Thịnh vượng – thrive : 

https://www.youtube.com/watch?v=POTtvlfUDl8 ) . Các ngân hàng đang được hoàn trả cho các 

khoản vay theo nhiều cách. Họ đang thu thập các khoản thanh toán từ khách hàng vay. Nếu 

người vay không trả, một chính sách bảo hiểm trả tiền đi vay được thực thi. Hoán đổi tín dụng 

mặc định sẽ cho phép các ngân hàng để thu thập nhiều nhất có thể tới 30 lần số lần của khoản 

vay. 

Các ngân hàng nộp các hồ sơ vay vốn tới FED sẽ được chiết khấu và đổi lại nhận 10 lần mệnh 

giá của giá trị cầm cố, bảo đảm của người đi vay. Các ngân hàng tạo một bản sao hồ sơ của 

người đi vay, văn tự thế chấp và đóng dấu lên từ “bản gốc” vào nó. Và lửa phỉnh nó là văn tự thế 

chấp, cầm cố được hẫu thuận bởi các nhóm an ninh khác nhau. Và nếu điều này là chưa đủ, luật 

sư của ngân hàng tịch thu tài sản thế chấp đó về, sau đó chia tiền từ việc bán tài sản này với tất 

cả bạn bè của anh tam mà đã giúp ông chủ ăn cắp tài sản. 

Hệ thống ngân hàng hiện nay là cho vay nặng lãi. Báo cáo tín dụng và điểm tín dụng được sử 

dụng chống lại người vay và để biện minh cho tính phí lãi suất cao hơn. 

Hệ thống ngân hàng đang được sử dụng như một phương tiện để moi của cải của nhân dân, để 

giành quyền kiểm soát họ. 

Các chính trị gia và những người ở một vị trí để thực thi pháp luật được mua chuộc bởi các ngân 

hàng, mà kết quả trong một thiếu trách nhiệm khi các ngân hàng có gian lận. 

Ý chí của cộng đồng 

https://www.youtube.com/watch?v=POTtvlfUDl8
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Chúng ta muốn tạo một nền kinh tế tự do mà không cần có tiền tệ. 

Chúng ta muốn tạo ra một nền kinh tế tự do mà không cần tiền, nhưng cũng cần nhận ra rằng 

chúng ta cần phải sử dụng các hệ thống hiện tại như một công cụ để tạo ra các nền kinh tế tự 

do. 

Chúng ta muốn có một nền kinh tế trao đổi hàng hóa, thương mại và trao đổi. 

Chúng ta muốn loại bỏ hoàn toàn nợ trên thế giới, đầu tiên và quan trọng nhất. 

Chúng ta muốn loại bỏ tất cả lãi suất và chi phí phải trả cho các ngân hàng để được ủy thác tiền 

gửi của chúng ta. 

Chúng ta muốn tất cả các ngân hàng phải bồi thường thiệt hại gấp 3 lần và bồi thường cho 

những người mà đã bị mất nhà cửa bởi việc tịch thu, tạo điều kiện cho chủ nhà giành lại những 

tài sản từng là sở hữu của họ, hoặc được hoàn trả toàn bộ giá trị tài sản. 

Chúng ta muốn được trở về một hệ thống tiền tệ lành mạnh được bảo đảm bằng vàng, bạc và 

kim loại quý khác, hay hàng hóa nào đó được lựa chọn ngay tại địa phương. 

Các giải pháp : 

1. Giáo dục cho mọi người về cách mà ngân hàng dự trữ trung ương đã làm phân đoạn, xói 

mòn đi kết cấu của giá trị cộng đồng. 

2. Tạo ra “Pay it forwad” nền kinh tế tự do. 

3. Mở hồ sơ lữu trữ chứa tất cả các hoạt động lừa đảo của các ngân hàng , đồng thời bắt 

ngay lập tức và truy tố tất cả các ngân hàng có tội. 

4. Sản xuất, phân phối miễn phí “thẻ tiền – money card” cho những người xứng đáng thông 

qua các thẻ này họ sẽ chi tiêu giúp đỡ cho những người khác. 

5. Kết nối nền kinh tế tự do với các phương tiện truyền thông xã hội để thúc đẩy lòng vị tha. 

6. Tạo ra một hệ thống tài chính mới dựa trên lòng từ bi và lòng vị tha.  

7. Loại bỏ tất cả lãi và phí. 

8. Chúng ta muốn tất cả các ngân hàng phải bồi thường thiệt hại gấp 3 lần và bồi thường 

cho những người mà đã bị mất nhà cửa bởi việc tịch thu, tạo điều kiện cho chủ nhà giành 

lại những tài sản từng là sở hữu của họ, hoặc được hoàn trả toàn bộ giá trị tài sản. 

9. Quay trở về hệ thống tiền tệ lành mạnh được bảo đảm bằng vàng, bạc và kim loại quý 

khác, hay hàng hóa nào đó được lựa chọn ngay tại địa phương. 

10. Tạo ra một hệ thống ngân hàng internet trung thực và an toàn. 

11. Xóa nợ cho tất cả. 



https://thuviensach.vn

 

 

33 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

12. Loại bỏ hoặc cải cách hệ thống báo cáo kiểm toán tín dụng. 

13. Khởi tố và làm sáng tỏ sự thực về Libor Scandal) 

14. Phân tán và bản địa hóa các ngân hàng theo cộng đồng và đất nước. 
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Khôi phục nền kinh tế bằng cách nào 

Các vấn đề 

Sự kiểm soát của các doanh nghiệp và sự tham lam. 

Gian lận ngân hàng và sự thiếu minh bạch 

Chi phí cao cho chăm sóc sức khỏe 

Chi phí cao cho nhà ở, năng lượng, thực phẩm… 

Con người đang được coi là nô lệ trong công việc của họ 

Chủ nghĩa tiêu dùng quá mức. 

Nền kinh tế dựa trên cạnh tranh không hợp tác 

Thuế trái pháp luật. 

Ý chí của cộng đồng 

Chúng ta muốn sự tha thứ của toàn cầu cho những gì đã xảy ra với chúng ta. 

Chúng ta muốn những người có rất ít sẽ được cung cấp cho họ đầu tiên và không thực hiện bất 

kỳ yêu cầu nào về cách họ sử dụng quỹ này.  

Chúng ta muốn các quỹ thịnh vượng sẽ được phát hành và để chúng tới được nơi cần thiết. 

Chúng ta muốn có một hệ thống thương mại, trao đổi hàng hóa đưa ra trong các cộng đồng 

nhỏ mà đã được thực hiện ở Nga. Hệ thống trao đổi nên trở thành xu hướng chính và dịch 

chuyển tức thời sẽ được công bố để sử dụng cho trao đổi thương mại. 

Chúng ta muốn thúc đẩy và tài trợ cho các dự án mà cung cấp các nhu cầu cơ bản (thực phẩm, 

chỗ ở, quần áo, và năng lượng).  

Chúng ta muốn xóa tất cả nợ, kết thúc tất cả thuế.  

Chúng ta muốn kết thúc nghèo đói và nhu cầu tiền bạc.  

Chúng ta muốn kết thúc công việc nô lệ. 

Chúng ta muốn tạo ra một hệ thống mà mọi người không làm việc trong hơn 3 giờ mỗi ngày, vì 

vậy họ có thể kết nối đầy đủ với bản thân và khám phá vẻ đẹp nằm bên trong. 
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Chúng ta muốn có một hệ thống nơi mà tiền không còn là nền tảng của xã hội. 

Chúng ta muốn có một hệ thống tài chính mới; tất cả mọi người tự do và sống cuộc sống như 

họ muốn. 

Chúng ta muốn chuyển đổi từ một nền kinh tế thiếu cạnh tranh và để một trong những hợp tác 

và phong phú. 

Chúng ta muốn tạo ra một hệ thống tiền tệ sử dụng quỹ để tạo ra một nền kinh tế tự do, mà 

việc làm là cho tất cả mọi người. 

Chúng ta muốn tất cả mọi người để có một diện tích đất cho một nơi để sinh sống, tối thiểu ½ 

mẫu mỗi người 

Chúng ta muốn nước miễn phí trong ngôi nhà của chúng ta, năng lượng, y tế miễn phí và giáo 

dục miễn phí. Một khi hệ thống tài chính mới được phát hành và chúng ta tham dự vào đó, nhu 

cầu của con người sẽ trở nên kết nối nhiều hơn với nhau vì sự tham lam sẽ bị thanh lọc. 

Các giải pháp 

1. Thiết lập các lưu trữ quốc tế (ICD) để giữ tất cả các quỹ có mạng lưới phân phối ở mỗi 

nước (CCB).  

2. Nền kinh tế mới có thể được tạo ra khi các cộng đồng sử dụng các hệ thống ngân hàng và 

trách nhiệm của họ bao gồm tổ chức các cuộc họp hàng tuần, giải quyết vấn đề tài chính 

cá nhân từ cơ sở hạ tầng địa phương. 

3. Giai đoạn tiếp theo sẽ tạo ra hệ thống ngân hàng dự trữ  cho tiền tệ của các quốc gia. 

4. Dần dần tăng dự trữ bắt buộc phân đoạn cho ngân hàng phục vụ tiền tệ quốc gia đến 

100%. Các ngân hàng không phục vụ cho bất kỳ tiền tệ quốc gia (tức là chỉ sử dụng các 

đồng tiền khác như Bitcoin) được miễn các quy định của ngân hàng. 

5. Tiến hành kiểm toán đầy đủ và toàn diện của Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng 

trung ương khác. Làm cho toàn bộ kết quả công bố công khai. Xét xử các tội phạm hành vi 

như vậy, tiết lộ.  

6. Kết thúc hệ thống hiện công việc nô lệ, không có các khoản nợ, (thế chấp nhà, thẻ tín 

dụng, cho vay học sinh, và các loại thuế / sau thuế vv), và trả lại tiền trở lại vào một mặt 

hàng hữu ích. 

7. Phân phối tiền cho người làm việc chăm chỉ mà họ là người tạo nên sự giàu có đầu tiên. 

8. Quỹ thịnh vượng nên được giải ngân trong khoảng thời gian để tránh làm sập hoạt động 

kinh doanh, nên phân phối các quỹ hàng tháng. 
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9. Mọi người nên nhận quỹ thịnh vượng trong ngân hàng mà họ lựa chọn, thông báo trước 

các ngân hàng cho họ lựa chọn. 

10. Lớp học quản lý tài chính nên bắt buộc đối với một thời gian nhất định để giáo dục người 

dân về cách sử dụng tiền một cách khôn ngoan. 

11. Giáo dục mọi người về lý thuyết kinh tế khác như kinh tế người Áo.  

12. Hoàn trả tất cả lợi ích thu được từ thẻ tín dụng, thế chấp, vay vốn ngân hàng, dòng tín 

dụng, vv, cho những người trả những lợi ích bất hợp pháp.  

13. Thiết lập lại sự phát triển doanh nghiệp nhỏ.  

14. Kỹ năng cá nhân phù hợp và vui thú với công việc, dịch vụ nào đó sản sinh ra niềm vui.  

15. Chống độc quyền trong chuỗi cung ứng thực phẩm Cabal kiểm soát.  

16. Thẻ thông minh sử dụng được ở khắp mọi nơi và cho tất cả mọi thứ.  

17. Chuyển đổi chế độ tài chính để bảo vệ người tiêu dùng và cộng đồng từ sự tham lam, 

tham nhũng trước kia. 

18. Tái thiết lập hệ thống tài chính và tất cả mọi người bắt đầu với một sự cân bằng . 
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Làm thế nào để cải cách Nguồn năng lượng 

Các vấn đề  

Không khí bị ô nhiễm bởi các loại khí như carbon monoxide, sulfur dioxide, chlorofluorocarbons 

(CFC) và các oxit nitơ tạo ra bởi các nguồn năng lượng hiện nay đâng sử dụng cho ngành công 

nghiệp và ô tô.  

Ô nhiễm từ các nhà máy điện đốt than 

Trái đất bị hư hại bởi kỹ thuật khai thác các nguồn năng lượng hiện nay (dầu, than đá, khí tự 

nhiên)  

Ô nhiễm phóng xạ từ các hoạt động sử dụng năng lượng và vũ khí hạt nhân nghiên cứu, vẫn 

đang tiếp tục sản xuất và triển khai . 

Chi phí cao của năng lượng trong nhà sử dụng để sưởi ấm và làm mát  

Chi phí cao của thay thế, nguồn năng lượng sạch như gió, mặt trời và nướalc.  

Kiểm soát và đàn áp của công nghệ mà sẽ cho phép xe hoạt động miễn phí nhiên liệu hóa thạch 

Nóng lên toàn cầu gây ra bởi việc đốt các nhiên liệu hóa thạch  

Sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt và việc thao túng của các công ty dầu mỏ để chiếm nguồn 

cung và đẩy giá lên cao. 

Ý chí của cộng đồng 

Chúng ta muốn công bố ngay lập tức của tất cả các công nghệ năng lượng sạch sử dụng nguồn 

rất phong phú, tái tạo mà không gây hại cho trái đất và toàn thể nhân loại.  

Đồng thời ngăn chặn việc sử dụng dầu, than đá, khí đốt, khí thiên nhiên và năng lượng hạt 

nhân.  

Chúng ta muốn được sử dụng các nguồn năng lượng miễn phí mà công nghệ thân thiện với 

môi trường sẽ cho phép tự do đi lại, sức khỏe tốt, và điều hòa khí hậu toàn cầu. 

Chúng ta muốn chuyển đổi các hình thức giao thông vận tải hiện nay ( ô tô / xe tải, xe lửa, máy 

bay) sang sử dụng và hoạt động với nguồn năng lượng sạch, miễn phí và tất cả các sản xuất mới 

phương tiện vận tải phải được dựa trên những nguồn năng lượng là tốt hơn nữa. 
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Chúng ta muốn sự ra đời của công nghệ thanh tẩy, khử muối, và trao trả lại "nguồn nước sống", 

giúp đỡ trong việc chữa lành của cơ thể và Gaia. Đưa vào sử dụng nước từ các đại dương và các 

dòng sông của chúng ta để sản xuất năng lượng sạch, dồi dào, miễn phí. 

Chúng ta muốn tất cả "năng lượng cũ" chuyển đổi thành "năng lượng mới" , công việc ở các tập 

đoàn dầu khí và lợi nhuận tích lũy từ đó phải được sử dụng để hỗ trợ cho công nghệ năng 

lượng mới. 

Những người đam mê và có những ý tưởng / phát minh cho các nguồn năng lượng sạch mới 

phải đến với nhau trong các tổ chức hợp tác phát triển, sản xuất, phân phối và thiết lập các 

nguồn năng lượng mới trên toàn thế giới. 

Chúng ta muốn mỗi hộ cá nhân và gia đình được chuyển đổi sử dụng từ các thiết bị hiện có như 

sưởi ấm, làm mát… sang công nghệ năng lượng miễn phí.Và tiếp tục thực hiện với tất cả các tòa 

nhà thương mại, cơ sở giáo dục và các cơ sở dựa trên dịch vụ phi lợi nhuận. 

Chúng ta muốn gia đình và cá nhân được cải tạo với công nghệ năng lượng miễn phí thay thế, 

thay thế các đơn vị sưởi ấm / làm mát hiện có và các vật dụng khác đòi hỏi phải có nguồn "cũ" 

năng lượng (điện, dầu, khí đốt tự nhiên, than đá, khí propane, vv). Một khi điều này được hoàn 

thành, cùng phải được hoàn thành cho tất cả các tòa nhà thương mại bắt đầu với cơ sở giáo dục 

và các cơ sở dựa trên dịch vụ phi lợi nhuận. 

Chúng ta muốn đất đai mà đang bị lạm dụng phải chuyển đổi sang trồng cây thực phẩm lành 

mạnh và nhiên liệu sinh học như cây gai dầu hoặc ngô. 

Các giải pháp 

1. Chỉ định quỹ phát triển thịnh vượng, sản xuất ,phân phối và cài đặt miễn phí năng lượng 

công nghệ trong tất cả các phương tiện cá nhân trên toàn thế giới.  

2. Dành đất và cây trồng cho bất kỳ nguồn năng lượng từ thực vật có thể được sử dụng để 

vận chuyển hoặc nhu cầu của sản xuất công nghiệp.  

3. Thực hiện áp dụng vào đời sống công nghệ năng lượng sạch, miễn phí dựa trên các công 

trình của Keshe Foundation.  

4. Thực hiện năng lượng sạch như E-CAT Andre Rossi, đòi hỏi chỉ 1 lần để xạc và sưởi ấm và 

làm mát, thưởng thức một cuộc đời tự do từ phí tiện ích hàng tháng.  

5. Có biện pháp khuyến khích xây dựng vào quá trình chuyển đổi năng lượng để kích thích 

một sự thay đổi nhanh hơn các nguồn năng lượng mới.  

6. Tích hợp giáo dục năng lượng sạch ngay lập tức tất cả các cấp trường học và khuyến khích 

thanh thiếu niên của chúng ta để đổi mới sản phẩm "tốt nhất" với các yếu tố chất lượng 
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cao, thân thiện với trái đất - tìm kiếm niềm đam mê về năng lượng và khuyến khích những 

con người thức tỉnh, giác ngộ đưa ra các kho tàng, kiến thức, công nghệ… của Thời đại 

hoàng kim tới cộng đồng. 

7. Giáo dục quần chúng ngay sau khi tổ chức sự kiện, thông qua truyền hình và internet, với 

các chương trình hướng dẫn về làm thế nào để có được, cài đặt, và quá trình chuyển đổi 

công nghệ để giải phóng năng lượng trong nhà và sử dụng cho giao thông vận tải cá 

nhân.  

8. Tích hợp công nghệ tái chế mới vào sản xuất năng lượng sạch - sử dụng một hệ thống 

vòng khép kín. 

9. Trạm sạc pin xây dựng dọc theo mạng lưới giao thông, sử dụng năng lượng sạch và miễn 

phí thông qua máy phát điện tương tự như trong nhà, nhưng cần làm cho nó có thể truy 

cập và sử dụng được một số lượng lớn các loại xe ở bất kỳ thời gian nhất định - như các 

trạm dịch vụ chỉ trang bị thêm các nguồn năng lượng mới mà miễn phí.  

10. Xây dựng cơ sở nhiên liệu sinh học từ cellulose và sử dụng các nhà máy phát triển nhanh 

chóng để cung cấp thu hoạch bền vững sinh khối cellulose. Nhiên liệu sinh học sẽ được 

lưu trữ và phân phối từ biodomes. 

11. Sản xuất năng lượng với công nghệ gió. Tạo việc làm thông qua việc xây dựng cối xay gió 

và gió công nghệ khác.  

12. Bản địa hoá mới, cơ sở hạ tầng năng lượng sạch thông qua hợp tác xã.  

13. Thi hành các hệ thống nhiệt điện và làm mát hiệu năng cao được tạo ra bởi Các công ty 

như Mitsubishi Electric. Khi các máy phát điện tại các hộ gia đình trở thành hiện thực, các 

nhà máy mới phải được mở ra để sản xuất các loại máy này cũng như trang bị thêm động 

cơ điện cho xe ô tô giúp vận chuyển trên mặt đất.  

14. Xây dựng nguồn điện năng loại của Tesla để duy trì nhu cầu của các thiết bị điện gia dụng 

và cho du lịch.  

15. Công bố tất cả các công nghệ năng lượng sạch và miễn phí đã bị đàn áp và các dữ liệu 

khoa học và thúc đẩy mô hình kinh doanh nhỏ nhằm tạo ra các sản phẩm năng lượng, 

dịch vụ và các tài nguyên khác. 
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Làm thế nào để phát hành các công nghệ mới  

Các vấn đề tồn tại 

Chính phủ và giới cầm quyền tinh hoa kiểm soát việc tiết lộ và giải phóng các công nghệ mới. 

Chính phủ và giới cầm quyền tinh hoa kiểm soát nền tài chính thế giới. 

Nhân loại đang tiếp tục tự gây ra cho mình tình trạng sức khỏe què quặt yếu đuối, nghèo đói, 

tình trạng môi trường thiên nhiên bị phá hủy kéo dài không hồi kết. 

Nền kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. 

 Ý chí của cộng đồng 

Chúng ta muốn được tiết lộ toàn bộ sự thật về tất cả các công nghệ mới đang bị các chính phủ 

che dấu và đàn áp. Chúng ta muốn được tự do truy cập vào tất cả các tài liệu liên quan về công 

nghệ mới đó. 

Chúng ta cần SỰ MINH BẠCH TOÀN DIỆN- ĐÂY LÀ ĐIỂM MẤU CHỐT, ĐỪNG XEM NHẸ NÓ. 

Chúng ta muốn được tiếp cận đến tất cả các phương tiện và công nghệ mới. Chúng ta muốn có 

nước sạch,thực phẩm sạch, quần áo sạch, được khám chữa bệnh, có nơi ở, có các phương tiện 

vận chuyển đặc biệt và có các chương trình không gian. Chúng ta muốn các công nghệ phục vụ 

sức khỏe con người và cho lối sống hài hòa, cho các lợi ích thuộc về quyền con người đúng nghĩa. 

Chúng ta muốn được chính phủ hỗ trợ tài lực và vật lực. Chúng ta muốn chính phủ sẵn sàng và 

sẵn lòng hợp tác trên phạm vi toàn cầu với tiến độ cấp thiết để đáp ứng đủ nhu cầu về thiết bị 

năng lượng miễn phí cho tất cả người dân. 

Chúng ta muốn tiếp cận công nghệ mới hỗ trợ phục vụ đời sống và không gây ô nhiễm môi 

trường. Chúng ta muốn áp dụng các công nghệ mới làm sạch môi trường, bồi đắp và hàn gắn hệ 

sinh thái trên hành tinh. 

Chúng ta muốn tạo quỹ hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực 

công nghệ mới ở địa phương. Chúng ta muốn đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết cho cộng đồng 

bằng cách tiếp cận với công nghệ năng lượng sạch miễn phí, dẹp bỏ đi những công xưởng tại địa 

phương đang gây ô nhiễm môi trường. 

Chúng ta muốn tạo ra một nền tảng truyền thông mới khuyến khích mọi người có cái nhìn độc 

đáo riêng biệt và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. 
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Chúng ta muốn tiết lộ thông tin đầy đủ, giáo dục truyền thông đại chúng, các trung tâm đào tạo 

miễn phí về công nghệ mới và đại diện nhà nước đứng ra phân phối các thiết bị.  

Chúng tôi muốn sử dụng thông điệp được truyền tải từ Liên đoàn Thiên Hà cho các mục đích y 

tế sức khỏe và tinh thần, bởi các trung tâm chăm sóc sức khỏe. 

Các giải pháp 

1. Trích 1 tỷ lệ phần trăm vào quỹ hỗ trợ để nhanh chóng phát triển công nghệ mới trong lúc 

công nghệ cũ hiện nay đang đi vào giai đọan cuối. Sản xuất và phân phối sản phẩm công 

nghệ mới để hỗ trợ trong các vấn đề nhân đạo ngay lập tức.  

2. Xây dựng nhà ở sinh thái thân thiện và có tính năng tự bảo trì (self-sustainable) bằng cách 

sử dụng vật liệu tái chế và các công nghệ năng lượng tái tạo, chẳng hạn như triển khai các 

thiết bị năng lượng điểm không tại các vị trí đường Ley của trái đất. 

3. Năng lượng cho HVAC bao phủ khắp thành phố (xem tài liệu tham khảo ~ phát minh Keshe)  

4. Đóng cửa và dỡ bỏ các nhà máy điện và các thiết bị năng lượng gây ô nhiễm. 

 Trang bị bộ chuyển đổi cho tất cả các phương tiện vận tải. Cung cấp thiết bị giám sát 

trong xe hơi và vật liệu dùng công nghệ mới, định vị tự tìm đường, tránh va chạm. 

Cung cấp cho các hộ nông dân tại các cộng đồng nhỏ thiết bị năng lượng miễn phí 

kích thước gọn nhẹ. 

 Phát triển phương tiện giao thông vận tải công nghệ mới lưu thông trên cầu vượt 

nhiều lớp và các chiều hành lang ảo – dùng công nghệ chống lực hấp dẫn, dịch chuyển 

tức thời, cùng với công nghệ vận tải “siêu nặng” - giao thông vận tải “siêu nặng” có 

thể được sử dụng cho danh mục hàng hóa ưu tiên nhất cho con người và để thiết lập 

niềm tin trong quần chúng. phương tiện kích hoạt bay lên không trung. (along with 

“hard” transport  technology – hard  transport to  be  used  for  goods prior to  humans  

to  establish  trust  in  the people. Activate levitating vehicles.) 

5. Áp dụng công nghệ mới hiện đại để giải phóng con người khỏi các công việc nặng nhọc 

 Trang bị cho tất cả các thành phố và thị trấn các trang thiết bị tự hành (self-sufficient) 

(xem tài liệu tham khảo ~ phát minh Keshe)  

 Máy phát điện ECAT Andrea Rossi. 

6. Thiết lập nền tảng công nghệ truyền thông mới. 

7. Truyền tin tốc độ cao với giao diện điều khiển không cần giọng nói với cổng sàng lọc dữ liệu 

dung lượng lớn. Nó cho phép truy cập đến tất cả các khả năng, kinh nghiệm, niềm đam mê 

và nguồn lực của mọi người và mọi doanh nghiệp để tìm kiếm trong nháy mắt giải pháp phù 
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hợp nhất cho một vấn đề từ phạm vi cá nhân đến phạm vi dùng chung với sự bảo mật dữ 

liệu tuyệt đối.  

8. Kết nối tất cả hồ sơ nghiệp quả Akashic để hồi phục tất cả kiến thức từ các kiếp trước và giúp 

tất cả chúng ta tiến tới quá trình lấy lại ý thức đầy đủ. 

9. Công nghệ mới tăng cường kết nối thông tin giữa thế giới và Liên đoàn Galactics. 

10. Mạng lưới sản xuất và phân phối hàng hóa phủ rộng và nhanh chóng. Triển khai nhanh chóng 

công nghệ mới từ thành thị đến nông thôn rộng lớn.  

11. Cung cấp danh sách thực phẩm, thực đơn trên  phạm vi toàn cầu. Nó sẽ có một định dạng 

dưới 1 kiểu tập tin dạng mở để người dùng có thể gửi ý tưởng về bữa ăn của mình. File này 

sẽ được lưu trữ trên internet. 

12. Giải phóng sự đàn áp của bóng tối đối với các bằng phát minh sáng chế và công nghệ mới 

cho thế giới, để giải quyết tất cả mọi bài toán từ lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực vận tải đến 

lĩnh vực sản xuất và tái tạo cho đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả. Thành 

lập các công ty đảm trách sản xuất các sản phẩm công nghệ. 

13. Chúng ta có công nghệ lọc nước từ bầu khí quyển, công nghệ làm sạch nước, làm sạch đất, 

các hệ thống tăng trưởng nutria dense (nutria dense growing systems), pin nhiên liệu từ 

hydro, công nghệ nén tinh thể nước nguyên thủy (primordial forced water) làm giảm khối 

lượng nước dùng cần thiết.  

14. Chúng ta có hệ thống canh tác dựa trên nông nghiệp hữu cơ và sinh học linh hoạt với các 

khoáng chất và các vi khuẩn có ích. Chúng ta sử dụng công nghệ của Tesla.  

15. Triển khai thực hiện các dự án của nhà bác học Tesla và Keshe Foundation.  

16. Lập kế hoạch từng giai đoạn để sản xuất nhiên liệu sinh học  

17. Làm sạch môi trường với công nghệ mới – Sáng chế "Bẫy các hạt rời rạc trong môi trường 

chất lỏng-Trapping Discrete Particles in Fluids" (đã đăng ký Bằng sáng chế của Mỹ tháng 7 

năm 2009).  

18. Ngay bây giờ, Chúng ta đã có công nghệ để giúp người nông dân có thể đắp những vùng 

đất trên mặt nước và vùng nước trên mặt đất để canh tác thực phẩm hữu cơ. 
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Làm thế nào để làm sạch môi trường  

Các vấn đề   

Hiện nay, con người đang hành xử giống như một tế bào ung thư trên cơ thể mẹ trái đất. Chúng 

ta nhất định phải thay đổi sang một hình thức của mối quan hệ cộng sinh, nếu không hành tinh 

và con người sẽ sớm đến hồi kết. 

Chúng ta đang sử dụng 1 thứ công nghệ hoàn toàn có hại và không bền vững cho hành tinh. 

Chúng ta sử dụng hạt giống biến đổi gen và các loại cây trồng có ảnh hưởng xấu đến con người 

và trái đất. 

Chúng ta đang làm ô nhiễm nước và không khí. 

Chúng ta đang sản xuất các sản phẩm không thân thiện với môi trường. 

Chúng ta đang đầu độc dòng sông với nhiều chất ô nhiễm độc hại.  

Chúng ta đang sử dụng hóa chất gia dụng độc hại.  

Chúng ta đang sử dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp có hại cho môi trường. 

Chúng ta đang bán rẻ vẻ đẹp tuyệt vời của các đại dương. 

Chúng ta đang xây dựng và thiết kế nhà ở, các tòa nhà, công viên với các vật liệu độc hại ảnh 

hưởng đến môi sinh. 

Chúng ta làm ô nhiễm không khí bằng các nhiên liệu hóa thạch (dầu lửa và khí đốt).  

Chúng ta tạo ra các giống cây trồng và giống thủy sản đang tiêu diệt các loài chim, động vật và 

cá, phá vỡ trật tự cân bằng của tự nhiên. 

Chúng ta dựng lên các con đập ngăn cản luồng cá di cư tự nhiên, phá vỡ chuỗi hệ sinh thái tự 

nhiên.  

Chúng ta đang tước đoạt đi những cánh rừng đẹp, những khu rừng rậm từ đất mẹ. 

Chúng ta đang xử lý bài toán năng lượng cho sinh hoạt, cho phương tiện vận tải theo những cách 

có hại và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường.  

Ý chí của cộng đồng 
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Điều này phải kết thúc! Chúng ta không thể tiếp tục sống theo cách này. Chúng ta phải đánh thức 

tỉnh mọi người, thức tỉnh trực giác của họ, ý thức về sự kết nối con người với nhau và với tổng thể 

vũ trụ, để chăm sóc cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống trên hành tinh này. Chúng ta muốn có 

bầu không khí sạch, nguồn nước sạch, một hệ sinh thái xanh với muông thú nhảy múa đầy màu 

sắc . Chúng ta muốn khôi phục lại sự cân bằng hoàn hảo của tự nhiên.  

Các giải pháp  

1. Công nhận "các quyền của thiên nhiên" cũng quan trọng như tuyên bố công nhận các quyền 

con người.  

2. Công nghệ áp dụng dựa trên tính bền vững và dựa trên những nguồn lực tự nhiên miễn phí, 

loại bỏ tất cả công nghệ gây hại cho môi trường và con người.  

3. Loại bỏ tất cả các loại cây trồng và các loại hạt biến đổi gen và những tác động có hại do 

chúng đang gây ra hiện nay. 

4. Dừng ngay việc rải hóa chất vào không khí bằng máy bay (chemtrails ) :  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory ghi chú người dịch) 

5. Tiết lộ sự thật về việc bị che dấu và đàn áp những công nghệ có thể làm sạch các chất ô 

nhiễm trong đất, khí quyền và đại dương.  

6. Kiến tạo hệ thống phát triển bền vững, tôn trọng và tôn vinh đất mẹ.  

7. Lập các khóa học giáo dục cho mọi người bảo vệ thiên nhiên.  

8. Thay thế hóa chất gia dụng độc hại bằng các sản phẩm tự nhiên. 

9. Giới thiệu về nông nghiệp nhà kính, trồng thủy canh, và khí canh cho cộng đồng. 

10. Thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng các nguồn năng lượng miễn phí.  

11. Người dân được tiếp cận dễ dàng đến nguồn cung cấp nước sạch miễn phí. Chấm dứt sử 

dụng hóa chất florua và các hóa chất khác trong nguồn nước máy công cộng. Sử dụng các 

phương pháp tự nhiên để làm sạch nước uống chẳng hạn như hệ thống lọc nước bằng tia 

UV và hệ thống lọc bằng các vật liệu lọc nước có nguồn gốc tự nhiên.  

12. Đóng cửa tập đoàn dầu khí và giúp họ chuyển sang năng lượng xanh miễn phí. Chấm dứt 

khoan dò dầu khí, mua lại cổ phần tất cả các nhà đầu tư.  

13. Giới thiệu các chương trình re-stocking đại dương.  

14. Tuyền dương những tấm gương, lối sống hài hòa với tự nhiên.  

15. Giới thiệu trên phạm vi toàn thế giới về chương trình giáo dục môi trường cho người dân, 

bao gồm các chương trình giảng dạy cách tái chế rác thải. 

16. Xây dựng các mẫu nhà ở không khí thài, không chất thải.  

17. Sử dụng cây gai dầu để lấy sợi, dầu, làm thực phẩm và vật liệu xây dựng.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrail_conspiracy_theory
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18. Áp dụng phát minh sáng chế Keshe Foundation để cải tạo làm sạch môi trường. Keshe 

hiện nay đã có công nghệ làm sạch chất thải hạt nhân một cách an toàn, 

19. Loại bỏ tất cả các trang trại chăn nuôi và nông trại cá giống và để cho các quá trình tự nhiên 

của hành tinh làm điều đó cho chúng ta. 

20. Dỡ bỏ các con đập thủy điện. 

21. Giảng dạy mọi người quan niệm truyền thống nông nghiệp của Ahupua - ngày nay được 

gọi là "nông nghiệp bền vững - permaculture".  

22. Chấm dứt hủy hoại đại dương và phá rừng.  

23. Xây dựng kế hoạch để xử lý các vật liệu độc hại mà không làm hại môi trường.  

24. Sản xuất các sản phẩm hàng hóa không chứa chất độc hại và thân thiện với môi trường. 

25. Sử dụng năng lượng miễn phí và cung cấp năng lượng sạch cho sinh hoạt và phương tiện 

xe cộ.  

26. Tạo chuỗi thức ăn thực vật - vật nuôi an toàn , không chứa thuốc trừ sâu, chất bảo quản và 

các chất hóa học. 

27. Tích hợp công nghệ mới vào các hoạt động cải tạo môi trường và loại bỏ chất thải. 
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Làm thế nào để khôi phục cơ sở hạ tầng  

Các vấn đề  

Tinh trạng cầu đường và các công trình công cộng xuống cấp đổ nát. 

Hệ thống giao thông chật ních vơí các loại phương tiên giao thông không hiệu quả 

Không khí bị ô nhiễm bởi động cơ xe, và các loại hình giao thông vận tải. 

Ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm nguồn nước từ sản xuất công nghiệp và cơ sở hạ tầng giao thông 

vận tải. 

Hình ảnh xấu xí của cảnh quan thiên nhiên do thiếu sự tôn kính Mẹ trái đất và do cái gọi là "cuộc 

cách mạng công nghiệp" và còn kinh khủng hơn thế nữa. 

Kiểm soát và đàn áp việc tiết lộ các công nghê mới về giao thông vận tải và xây dựng cơ sở hạ 

tầng   

Ý chí của cộng đồng  

Chúng ta muốn được tiết lộ, công bố ngay lập tức tất cả các công nghệ đã bị đàn áp. Áp dụng 

chúng sẽ mang lại 1 hệ thống giao thông vận tải toàn cầu sẽ sạch hơn, an toàn hơn, nhanh hơn, 

rẻ hơn (thậm chí miễn phí!) .  

Chúng ta muốn áp dụng các chuẩn mực hoàn toàn mới cho xây dựng kiến trúc, cho vật liệu xây 

dựng, sử dụng công nghệ hoàn toàn mới để xây lên các ngôi nhà và kiến trúc hòa hợp với cảnh 

quan thiên nhiên . 

Chúng ta muốn cơ sở hạ tầng về năng lượng là miễn phí, sạch và hài hòa với cảnh quan môi 

trường tự nhiên- ví dụ, năng lượng mới làm nổi bật môi trường cảnh quan và thực sự hỗ trợ tích 

cực cho Mẹ trái đất và nhân loại. 

Chúng ta muốn những người có cùng đam mê về lĩnh vực giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng kiến 

trúc nhà ở tập hợp lại với nhau cùng hợp tác để thiết kế, phát triển và triển khai các dự án có liên 

quan trên toàn thế giới.  

Chúng ta muốn cấu trúc hình kim tự tháp được tích hợp vào tất cả các thiết kế xây dựng trong 

tương lai, cấu trúc này hỗ trợ trái đất và cư dân của nó một cách hiệu quả, 1 cấu trúc tràn đầy 

năng lượng, hỗ trợ cho sức khỏe và sự thịnh vượng với mức tối đa. 
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Chúng ta muốn  có bản kế hoạch xây dựng nhà ở kiến trúc công trình được chia sẻ ở cấp độ cộng 

đồng địa phương, kế hoạch này giúp cho mọi người chuyển đổi sang ngôi nhà mới, giao thông 

vận tải mới, phương pháp sinh hoạt mới trong cộng đồng chung. Bản kế hoạch này đóng vai trò 

như 1 cuốn sổ tay ghi chép những hướng dẫn trong quá trình chuyển đổi giúp cho người dân 

thay đổi hạ tầng cơ sở như hiện nay sang điều kiện sống lý tưởng có tất cả mọi thứ đều hài hòa 

với cảnh quan thiên nhiên đất nước . Tất cả các tầng lớp gồm cả người nghèo, vô gia cư, người 

khuyết tật, người cao tuổi – sẽ không một ai bị cộng đồng bỏ rơi. 

Chúng ta muốn canh tác nông nghiệp trong nhà kính để trồng và thu hoạch thực phẩm tươi 

quanh năm  

Các giải pháp   

1. Triển khai vận hành hệ thống kinh tế xã hội toàn cầu dựa vào các nguồn lực mà duy trì được 

trạng thái cân bằng với trái đất và cung cấp vật chất dồi dào cho tất cả mọi người trên toàn 

thế giới (ví dụ:  dự án Sao Kim của Jacque Fresco http://www.thevenusproject.com/ ).  

2. Xem xét và lựa chọn loại công nghệ mới tốt nhất, các nhà sáng tạo tốt nhất, và các nhà lãnh 

đạo tốt nhất đê thiết lập được cơ sở hạ tầng toàn cầu cho Thời đại Vàng - phải thay thế 

chiến tranh, nghèo đói, nợ nần, tận diệt môi trường và nỗi tuyệt vọng của con người bằng 

tình yêu, sự phong phú, vẻ đẹp, sức khỏe, và niềm vui trong cuộc sống.  

3. Thiết kế và xây dựng hệ thống giao thông phục vụ công cộng và phục vụ cá nhân trong mối 

liên hệ hài hòa với cảnh quan thiên nhiên môi trường đất nước – hệ thống giao thông phải 

an toàn, nhanh chóng, thoải mái, không gây ô nhiễm, chạy bằng năng lượng có thể tái tạo 

và vô tận, không có tác động tiêu cực đến đất đai/ đại dương / khí quyển. Sử dụng các công 

nghệ tiên tiến nhất (công nghệ đến từ những người anh em trong thiên hà chúng ta).  

4. Phát triển, xây dựng và vận hành phòng vận chuyển bước nhảy (jump rooms) hay vận chuyển 

tức thời cho phép đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ.  

5. Thiêt lập cơ sở dữ liệu toàn thế giới mà dễ dàng truy cập và phương thức thu thập thông tin 

để hỗ trợ cho việc tạo dựng hệ thống cơ sở hạ tầng toàn cầu thời đại mới (dự án Sao Kim – 

The venus project - là một ví dụ). Giáo dục người dân thông qua truyền thông, truyền hình 

và internet, với những chỉ dẫn cách thức cung cấp trong phạm vi của mỗi cá nhân  với tính 

chuyên nghiệp và với niềm đam mê. Sử dụng điều này để tổ chức và bắt đầu các dự án dựa 

vào cộng đồng liên kết đến mục tiêu xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng. 

 

  

http://www.thevenusproject.com/


https://thuviensach.vn

 

 

48 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Làm thế nào để cải cách Chính phủ và phân 

công lại quân sự 

Các vấn đề  

Nhiều quan chức chính phủ ở cấp hàng đầu tham nhũng và thuộc sở hữu của tập đoàn hoặc các 

nhóm đặc thù đặc lợi.  

Chính phủ không quan tâm thật sự tới lợi ích người dân và chính phủ thích tự phục mình hơn. 

Chính phủ đã can thiêp quá sâu vào công việc hàng ngày của chúng ta.  

Nhiều công dân không được đóng góp tiếng nói công bằng trong cách điều hành hoặc cấu trúc 

xã hội. Không ai muốn chiến tranh và những người lính con em chúng ta PHẢI trở về nhà NGAY 

BÂY GIỜ.  

Ý chí của cộng đồng  

Chúng ta muốn chính phủ tái cấu trúc ngay lập tức. Chúng ta muốn thống nhất tất cả các quốc 

gia.  

Rất nhiều quốc gia đang gặp thách thức này, nhưng khi chúng ta có được chính phủ vì người dân 

thì chúng ta có thể chấm dứt sự can thiệp sâu đến phần lớn phần còn lại của thể giới và đem lại 

sự hỗ trợ thực sự. 

Chính phủ thực chất là quá trình ra quyết định đối với việc phân bổ các nguồn lực tập thể. Để 

phân bổ nguồn lực tập thể hiệu quả cần phải biết chính xác những nguồn lực nào đang có sẵn.  

Chúng ta muốn quân đội đóng vai trò là người gìn giữ hòa bình, là nhân viên cứu trợ cho thiên 

tai và là các nhà thám hiểm vũ trụ. 

Chúng ta muốn tất cả các binh sĩ trở về nhà ngay bây giờ. 

Chúng ta muốn chính phủ tập trung vào mục tiêu của thế giới. 

Các giải pháp   

1. Thực hiện luật NESARA trên toàn thế giới. Thiểu số không thể kiểm soát đa số.  

2. Hòm bỏ phiếu trưng cầu dân ý nên có sẵn mọi lúc để thu thập ý kiến quần chúng về tất cả 

các vấn đề lợi ích công cộng. Ví dụ, tạo ra một hệ thống trưng cầu trên mạng mà mọi thành 
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viên trong xã hội có thể thoải mái góp ý tại nhà riêng của họ, họ đưa ra phiếu bầu về tất cả 

các quyết định trong xã hội. 

3. Thanh trừng tham nhũng ở tất cả các cấp của chính phủ. 

4. Tạo điều kiện thích hợp cho những người mà làm việc vì người khác để họ có thể làm công 

việc thực sự của họ 

5. Tiến hành bước đánh giá qua thang điểm chính để xác định những quan chức nào là phục 

vu hay đang chống lại người dân. 

6. Thay thế quan chức tham nhũng bằng nhà lãnh đạo xứng đáng. 

7. Tiết lộ sự thật về hoạt động ngầm của chính phủ và của các nhà lãnh đạo. 

8. Lựa chọn ứng viên bầu cử công bằng ở địa phương.  

9. Bãi bỏ quan liêu. 

10. Loại bỏ hoặc giảm bớt bộ máy chính phủ liên bang 

11. Mỗi tiểu bang có thể chọn một đại biểu (kỳ hạn 3 năm) để đại diện cho tiểu bang và quốc 

gia.  

12. Bãi bỏ thu thuế IRS.  

13. Sử dụng Internet và các thiết bị cầm tay hỗ trợ việc trưng cầu/bỏ phiếu. 

14. Thành lập các tổ chức tại cộng đồng địa phương để lo cho các vấn đề tại địa phương đó và 

một chính phủ toàn cầu. Dỡ bỏ từng phần cơ cấu tổ chức của các quốc gia và các bang hiện 

nay. Các nhóm cấp độ địa phương sẽ quản lý mọi khía cạnh của xã hội liên quan đến hoạt 

động hàng ngày. Các nhóm trí tuệ cao cấp độ hành tinh sẽ quản lý các khía cạnh liên quan 

đến quốc phòng / hòa bình, thông tin liên lạc và đảm trách sự công bằng cho bất kỳ phân 

biệt đối xử, lạm dụng, áp bức về pháp luật và đảm trách lĩnh vực khoa học công nghệ. 

15. Trợ giúp nhân loại thay đổi từ hệ thống tổ chức quản lý phân cấp thành tổ chức các nhóm  

kiểm soát  tự do và linh hoạt. Điều này có thể được gọi là chuyển từ mô hình tổ chức kiểu 

"kim tự tháp" thành mô hình tổ chức kiểu"đám mây".  

16. Tổ chức các cuộc họp bàn được điều hành bởi một hội đồng gồm các trí tuệ giỏi nhất trong 

từng lĩnh vực. Đây là nơi mà các vấn đề cần được thảo luận minh bạch và được thông tin 

trên các phương tiện truyền thông và truyền hình. Mọi quyết định phải có sự đồng thuận từ 

tất cả những người mà sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định đó. Điều này thực hiện thông qua 

biểu quyết / trưng cầu trực tiếp. 

17. Bãi bỏ hộ chiếu, visa và các yêu cầu khác cho việc đi lại và di chuyển trên toàn thế giới.  

18. Bãi bỏ các mô hình quản lý xã hội hiện tại và ủng hộ một hệ thống xã hội toàn cầu mới vì  

lợi ích của toàn thể nhân loại.  
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19. Chấm dứt sự lôi kéo của các tổ chức với mục đích để làm suy yếu các nền tảng gia đình 

hòng biến sự chăm lo vun đắp cho gia đình thành sự trung thành mù quáng. 

20. Loại bỏ quan liêu và vô tích sự trong  tất cả các cấp độ của bộ máy tổ chức điều hành quản 

lý xã hội. 

21. Loại bỏ tất cả các loại giấy tờ tùy thân, giám sát và xâm phạm đời tư. 

22. Tiến tới tư tưởng cởi mở, các chính trị gia minh bạch. 

23. Yêu cầu sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng. 

24. Mô hình phục vụ hoạt động của xã hội mới sẽ bao gồm những cán bộ có đức tính trung 

thực, đáng tin cậy và là những người trước đây chưa từng giữ chức vụ nào. 

25. Đưa các tập đoàn đặc quyền đặc lợi có ảnh hưởng ra khỏi của bộ máy điều hành xã hội. 

26. Ổn định xã hội bằng việc đảm bảo công ăn việc làm cho người dân. 

27. Quân đội là để phát huy quyền của nhân dân, phục vụ nhân dân và gìn giữ hòa bình.  

28. Quân đội hoạt động với vai trò như một lực lượng hỗ trợ tinh thần và trợ giúp thảm họa 

trên toàn thế giới. 

29. Kết thúc cỗ máy chiến tranh trục lợi.  

30. Quân đội cũng có thể được tham gia vào một chương trình thám hiểm khám phá không 

gian, nhưng không được chạy đua vũ trang. 

31. Tiếp tục giám sát và tinh chỉnh bộ máy điều hành thế giới mới mới cho đến khi hệ thống đi 

vào ổn định và thích hợp với tất cả mọi người. 

32. Giao nộp tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Sau đó 

công nghệ mới sẽ được sử dụng để vô hiệu hóa tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. 

33. Bãi bỏ tất cả cơ quan tham nhũng, trái pháp luật  

34. Chuyển đổi từ một hệ thống tư bản chủ nghĩa trong một hệ thống hợp tác cộng đồng. 

35. Thiết lập lại bộ máy quản trị cấp độ địa phương với can thiệp hạn chế của liên bang. Trừ 

những vấn đề ngoài địa phương. 
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Làm thế nào để sửa chữa các hệ thống pháp 

luật 

Các vấn đề  

Luật hàng hải đang chồng lấn lên Luật phổ quát (thuộc tự nhiên)  

Hệ thống hình nộm (giấy khai sinh được sử dụng như công cụ tài chính cho thương mại) Bằng 

sáng chế bất hợp pháp và thuế thu nhập cao cắt cổ.  

Quy hoạch vùng đặc lợi và các loại giấy phép, lệ phí, (như giấy phép lái xe, lệ phí câu cá, săn 

bắn, vv). 

Luật công ty và Tổng công ty. 

Không có ai chịu trách nhiệm về hành động của mình và những tác động của nó đối với xã hội. 

Trừng phạt một tầng lớp người vì tội nghèo (ví dụ, bị bỏ tù vì tội ăn cắp thực phẩm, bỏ tù vì là 

người vô gia cư) nhưng lại khen thưởng cho tầng lớp giàu có đã “có công trạng” ăn cắp hàng 

triệu đô la. (thông qua tiền thưởng và các chương trình khuyến mãi). 

Các bức tường nhà tù không thể cải tạo được tội phạm. 

Bộ máy quân sự dựng lên ở nhiều quốc gia chỉ để bảo vệ các tập đoàn “trộm cắp”, bảo vệ các 

chính trị gia hiếu chiến chống lại loài người. 

Hình sự hóa việc tiêu thụ cần sa và các chất mà việc sử dụng nó là hoàn toàn an toàn và hiệu 

quả góp phần xoa dịu tinh thần và hỗ trợ phát triển tâm linh. 

Đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào chiến tranh đen tối và vô nghĩa. 

Thất bại trong việc thực hiện bộ luật NESARA tiến bộ.  

   

Ý chí cộng đồng  

Chúng ta muốn xóa bỏ Luật Hàng Hải và phục hồi lại Luật phổ quát cho địa phương. 

Chúng ta muốn sự thật phơi bày về hệ thống (Strawman) hình nộm gian lận tại Hoa Kỳ và muốn 

nó phải hoàn toàn bị bãi bỏ.  
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Chúng ta muốn thực hiện bộ luật NESARA.  

Chúng ta muốn cuộc chiến chống ma túy đến hồi chấm dứt 

Chúng ta muốn tự do đi lại và sinh hoạt mà không phải trả các khoản lệ phí, tiền phạt, giấy 

phép,luật của khu đặc quyền.  

Chúng ta muốn bãi bỏ luật doanh nghiệp tạo cơ sở cho các hiệp hội được thành lập để chịu 

trách nhiệm về các ảnh hưởng đối với xã hội. 

Chúng ta muốn thực thi luật quân sự để gìn giữ hòa bình và bảo vệ nhân dân, chứ không phải là 

để bảo vệ lợi ích cho các tập đoàn. 

Chúng ta muốn thả tất cả các tù nhân bị giam giữ trái phép, tủ nhân của các vấn đề phi bạo lực, 

bắt giam tất cả tội phạm đã phạm tội ác chống lại loài người và ngăn không cho chúng gây 

nhiều tội ác hơn. 

Các giải pháp  

1. Thông báo hiệu lực luật NESARA.  

2. Xóa bỏ luật hàng hải và quay trở lại luật tự nhiên hoặc luật phổ quát ở tất cả các quốc gia 

và khu vực.  

3. Giải tán tất cả các công ty bảo hiểm.  

4. Đào tạo lại tất cả các thẩm phán và các chuyên gia pháp lý theo luật phổ quát. 

5. Bãi bỏ luật các kiểu ăn uống sử thực phẩm chức năng và Y tế và Đạo Luật Giáo Dục.  

6. Hủy bỏ tất cả các loại thuế dựa trên sự dối trá, chẳng hạn như thuế đánh vào thu nhập, bãi 

bỏ IRS.  

7. Giải tán tất cả các hình thức trại chăn nuôi 

8. Bãi bỏ thuế bất động sản.  

9. Trở về với luật sửa đổi thứ 13 ban đầu của Hoa Kỳ.  

10. Tạo việc làm cho các tù nhân  để tránh “nhàn cư vi bất thiện” đồng thời giúp họ tự trang 

trải các chi phí sinh hoạt như thực phẩm và nơi ở. Tạo điều kiện cho họ làm việc để bù đắp 

cho những thiệt hại mà họ đã gây ra cho xã hội. Điều này sẽ giúp họ cải tạo tốt để trở lại 

với cộng đồng.  

11. Thả tất cả các tù nhân đã bị xét xử bất công, những phạm nhân phạm các tội phi bạo lực.  

12. Hủy bỏ các quy định đã tạo ra sự ngăn cách và gây khó khăn cho mọi người giúp đỡ nhau. 

Cho phép chúng ta có không gian tự do sống mà không cần những sự can thiệp không 

cần thiết từ bên ngoài 
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13. Để xây dựng pháp luật phổ quát cho từng vùng thì cần để cho người dân tự quyết định và 

bỏ phiếu về luật lệ hành vi đơn giản. 

14. Thay đổi luật tài chính để ngăn chặn tham nhũng trong tương lai.  

15. Cung cấp cho người dân những nhu cầu thiết yếu để giảm tội phạm cực đoan và chiến 

tranh.  

16. Thiết lập hệ thống pháp luật minh bạch và kịp thời cho tất cả mọi người.  

17. Thực thi công lý do nhân dân và vì nhân dân trên toàn thế giới và chuyển vần không 

ngừng nghỉ. 

18. Xây dựng 1 bộ khung pháp lý áp dụng được cho tất cả các cấp độ, cấp độ quốc gia và địa 

phương,  nó được gắn kết với Luật của Vũ trụ và tinh thần. 
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Giải pháp để tạo việc làm. 

Các vấn đề 

"1 phần trăm" dân số sở hữu hầu hết của cải tiền bạc. 

Tình trạng giờ làm việc kéo dài như chế độ nô lệ. 

Tình trạng đau khổ thất vọng với nghề nghiệp hiện tại. 

Tình trạng chi phí cao và những hạn chế trong giáo dục đại học. 

Tình trạng công việc hiện tại với thu nhập không đáp ứng nổi các nhu cầu thiết yếu cho cuộc 

sống. 

Thiếu thời gian cho bản thân và thiếu thời gian nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. 

Xét tổng thể thì thiếu đức tin và thiếu cả sự tự tin. 

Ý chí cộng đồng  

Chúng ta mong muốn được tự do lựa chọn nghề nghiệp dựa trên niềm đam mê , sở thích và tài 

năng. 

Chúng ta mong muốn có nghề nghiệp không chỉ nuôi sống được bản thân và cả khách hàng - 

người nhận hàng hóa và dịch vụ của chúng ta. 

Chúng ta mong muốn hỗ trợ và khuyến khích nhân loại hướng tới lòng vị tha, và tính nhất thể. 

Chúng ta mong muốn được phát huy sức mạnh bản thân , tài năng, khả năng sáng tạo và kỹ 

năng nghề nghiệp của từng cá nhân. 

Khi các nhu cầu cơ bản của mọi người được đáp ứng như thực phẩm, quần áo và nơi ở, mọi 

người sẽ giúp đỡ người khác một cách hoàn toàn tự nhiên. 

Chúng ta mong muốn kết nối đầy đủ với chính mình và khám phá vẻ đẹp bên trong thông qua 

sứ mệnh là phục vụ người khác.  

Trẻ em phải được hưởng cuộc sống tự do và hạnh phúc.  

Chúng ta mong muốn con cái có quyền được tự do lựa chọn nghề nghiệp . Chúng ta không hề 

muốn chúng tiếp tục chịu đựng gánh nặng công việc quá tải, buồn chán, và làm việc vì  tiền bạc. 
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Chúng ta mong muốn chấm dứt câu nói “phải kiếm tiền để tồn tại” 

Chúng ta mong muốn chấm dứt những công việc tầm thường lặp đi nhàm chán chỉ để tồn tại.  

Chúng ta mong muốn được lựa chọn giờ làm việc cũng như ca kíp làm việc phù hợp với nhu cầu 

của gia đình. 

Chúng ta mong muốn người chủ doanh nghiệp được khuyến khích kinh doanh vì giá trị nhân 

văn hơn là chỉ tập trung vào mục tiêu lợi nhuận. 

 Chúng ta mong muốn giảm tải khối lượng công việc. 

Chúng ta mong muốn có một hệ thống cho phép các cá nhân làm việc đúng nghề nghiệp đam 

mê và hệ thống cho phép tất cả các nhu cầu cơ bản của cuộc sống có thể trao đổi được giữa 

các thành viên trong cộng đồng.  

Chúng ta mong muốn được giáo dục từ những người thầy  tinh thần và thể chất để khôi phục 

lại tính độc lập và đức tin trong chính chúng ta. Chúng ta mong muốn được khích lệ phát triển 

với chính nghề nghiệp mà chúng ta đam mê, một nghề nghiệp mà chúng ta thực hiện với tất cả 

lòng nhiệt huyết. 

Chúng ta mong muốn chấm dứt tất cả những cấm đoán, những hạn chế trong giáo dục, trong 

lựa chọn nghề nghiệp để đi theo tiếng gọi của niềm đam mê. Chúng ta mong muốn tất cả các 

giáo viên sẽ có được việc làm mới nếu họ không có được sự hiệu quả và nhiệt huyết trong giảng 

dạy. 

Các Giải pháp 

1. Doanh nghiệp mới thành lập lựa chọn tự tạo việc làm qua đó để thực hiện ước mơ của 

những người khác.  

2. Có những lựa chọn khuyến khích dành cho những công nhân tay nghề cao hoặc dành cho 

các chuyên gia, những người sắn sàng tình nguyện làm việc để cho ngành nghề đó có thể 

theo kịp quá trình chuyển đổi sang hệ thống mới. 

3. Những các khóa học và giáo viên giảng dạy giáo dục đại chúng về "Sự Thật" cũng như để 

giáo dục trẻ em sử dụng một hệ thống giáo dục mới như mong muốn của mọi người. 

4. Giáo dục đại học được cung cấp miễn phí, sử dụng giáo viên có chất lượng và thực hiện 

trên tất cả các kênh truyền thông đại chúng.  

5. Sử dụng quỹ thịnh vượng để hỗ trợ cho những ai đang làm nghề nghiệp cũ hiện tại trong 

một khoảng thời gian nhất định.  
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6. 50% lợi nhuận của công ty được chia sẻ công bằng cho các nhân viên hoặc để khen 

thưởng người lao động để duy trì tình trạng tạm thời.  

7. Nhân viên sẽ chỉ nhận được khoản bồi thường từ quỹ giải quyết việc làm toàn cầu cho 

phần thu nhập bị mất đi. 

8. Tạo một hệ thống cho phép sự linh hoạt trong giờ làm. 

9. Tạo những công việc làm sạch lại hành tinh. 

10. Công nghệ trong tương lai sẽ mang tới nhiều cơ hội bố trí lại việc làm tại các ngành nghề 

dư thừa như các ngành liên quan đến nhiên liệu hóa thạch.  

11. Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu toàn diện lưu trữ thông tin các công nhân lành nghề tại 

địa phương và trên toàn quốc.  

12. Tạo các chương trình thực tập kỹ năng nghề nghiệp mới cho công nghệ tiên tiến . 

13. Xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn độc lập có sự chính trực, có kỹ năng và được đánh giá 

cao để hỗ trợ  miễn phí cho các chủ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. 

14. Chuyển đổi từ một hệ thống tư bản chủ nghĩa thành một hệ thống hợp tác xã cộng đồng. 

15. Giải ngân và thực hiện nhanh chóng các dự án công nghệ mới tiên tiến để thị trường việc 

làm được mở rộng. 
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Chỉnh sửa lại nguồn cung lương thực thực 

phẩm  

Các vấn đề tồn tại 

Môi trường, năng lượng, y tế và chăm sóc sức khỏe đều liên quan đến việc cung cấp thực phẩm, 

và toàn bộ hệ thống nông nghiệp của chúng ta được xây dựng trên nền tảng dầu lửa giá rẻ . 

(Michael Pollan).  

GMO (thực vật biến đổi gen) *  

CAFOS (Lò mổ động vật giết thịt tập trung)  

(Tình trạng sử dụng các chất kích thích, thuốc kháng sinh, và thức ăn cho gia súc ăn cỏ tự nhiên 

ở đồng cỏ ) 

Các nước chậm phát triển không có đủ tiền và trang thiết bị để phát triển nguồn cung thực 

phẩm cho  riêng mình. 

Tình trạng hạt giống cây trồng bị kiểm soát (Monsanto và DuPont sở hữu khoảng 47% nguồn 

cung cấp hạt giống ở Hoa Kỳ đã kiểm soát nguồn cung thực phẩm mà con người phụ thuộc 

vào, ngăn cấm người nông dân dự trữ hạt giống và ngăn cấm các hoạt động nghiên cứu về  

thực phẩm an toàn cho sức khỏe) 

Tình trạng giết mổ động vật một cách vô nhân đạo. 

FDA, USDA, EPA, Monsanto, và tất cả các tổ chức khác kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, công 

nghệ sinh học chạy theo lợi nhuận khác phải chịu trách nhiệm về việc tạo ra và duy trì tình trạng 

bệnh tật tinh thần và thể chất, bệnh xã hội và tâm thần.  

Thức ăn nhanh có hại cho sức khỏe. Thực phẩm giá rẻ đã trở thành một trụ cột kinh tế hiện đại 

mà ít vị lãnh đạo trong chính phủ dám đặt câu hỏi về cái giá phải trả cho sức khỏe cộng đồng 

và môi trường như thế nào. 

Tình trạng thiếu vắng những khu vườn xanh cộng đồng 

Các ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe chạy theo lợi nhuận (bệnh viện, các chuyên gia y tế 

thời nay, các công ty dược phẩm đang ra sức ngăn chặn tất cả những hướng liệu pháp chữa trị 

hiệu quả khác) đang tạo ra sự phụ thuộc ngày càng nhiều hơn vào thuốc tân dược mà lợi ích 
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của chúng dành cho sức khỏe tổng thể ngày càng suy giảm, duy trì những ảo ảnh của sự tách 

biệt giữa thực phẩm với an sinh/tuổi thọ.  

Hàng triệu người trên thế giới đang chết vì những căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa.  

Codex Alimentarius, tổ chức quốc tế được lập ra chỉ để bảo vệ lợi ích của các công ty dược 

phẩm và  ngành công nghiệp hóa chất, nó đe dọa người tiêu dùng nào tiếp cận tới thực phẩm 

hữu cơ, thực phẩm tự nhiên và những liệu pháp chữa bệnh khác, chẳng hạn như liệu pháp dùng 

vitamin và khoáng chất. 

 

Ý chí cộng đồng  

Chúng ta mong muốn thực phẩm chất lượng thực sự. 

Chúng ta mong muốn các thực phẩm biến đổi gen và CAFOS phải bị cấm hoàn toàn, Chúng ta 

mong muốn có thực phẩm hữu cơ vùng miền mang tính bền vững. 

Chúng ta mong muốn sử dụng các sản phẩm trứng thịt không hormone, kháng sinh, và gia súc 

được nuôi từ thức ăn ngũ cốc; gia súc phải được xem trọng và thực hiện giết mổ nhân đạo. 

Chúng ta nhất trí với Michael Pollan và thừa nhận rằng: không thể có cách thức hữu hiệu nào 

thuyết phục được các hãng truyền thông và/hoặc các chính trị gia chấp nhận rằng chúng ta có 

quyền được cung cấp thực phẩm đảm bảo sức khỏe, càng không thể khi các lực lượng này đang 

dàn trận chống trả quyết liệt  tiến trình thay đổi . Nếu có thay đổi, nó sẽ đến từ nơi khác: nó đến 

từ Nguồn, đến từ sự mâu thuẫn, đến từ sự quan tâm mạnh mẽ trào dâng của nhân loại để gặt hái 

được nó. 

Chúng ta mong muốn trình bày và áp dụng các nguyên tắc Nông nghiệp bền vừng (permaculture) 

trong tất cả các cộng đồng. 

Chúng ta mong muốn sản xuất nông nghiệp và sinh học đa dạng hài hòa cân bằng với thiên 

nhiên.  

Chúng ta mong muốn canh tác theo phương pháp thủy canh. 

Chúng ta mong muốn dùng thực phẩm hữu cơ. 

Chúng ta mong muốn thực phẩm của mình (cũng như thực phẩm cho tất cả chúng sinh trên hành 

tinh này) không chứa chất bảo quản, phụ gia, tro, rác thải, mùn cưa, nitrit, ...v…v... 
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Chúng ta mong muốn các nhà hàng thức ăn nhanh cung cấp thực phẩm tươi sống lành mạnh, 

hoặc phải bị đóng cửa; chúng ta muốn được dễ dàng tiếp cận các thực phẩm nguyên chất (raw 

food) và không chứa chất độc hại. 

Chúng ta mong muốn có quỹ đất tại các đô thị được để dành cho các khu vườn cộng đồng và 

ngăn chặn tình trạng các nhà quy hoạch mua bán cắt xén dần dần quỹ đất này (Xem bộ phim 

"The Garden") 

Chúng ta mong muốn tiến hành một cuộc cải cách nông nghiệp toàn diện và ngay lập tức. Các 

điều  luật đã cho phép Monsanto và đồng bọn phải bị lật đổ. Thiết lập và thực hiện những thỏa 

thuận hoàn toàn mới về vấn đề cung cấp thực phẩm giữa người dân với nhau- một bước tiến vinh 

quang đầu tiên để hàn gắn vêt thương tồi tệ nhất của chiến lược kiểm soát thuộc lực lượng bóng 

tối để lại. 

Chúng ta phát triển cách tiếp cận toàn diện có hệ thống, dựa trên tiếng nói của cả cộng đồng, 

chứ không phải phục vụ sự thống trị của các chính trị gia hay các động cơ vì lợi nhuận khác. Cách 

tiếp cận mới này mang đến cho nền cung ứng thực phẩm địa phương và quốc gia có điều kiện 

để phát triển. Cần phải vạch trần đến từng ngõ ngách hiện trạng kiểm soát vô đạo đức của giới 

chức trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, đặc biệt là thực phẩm ăn uống. Chúng ta đòi lại các 

quyền tự nhiên  để tôn vinh các phép màu cuộc sống , cất lên tiếng nói yêu cầu có một cuộc cải 

cách đầy đủ và ngay lập tức về chính trị và những giải pháp tiền tệ cho những nguồn cung cấp 

lương thực chính trên hành tinh này. 

 

Các Giải pháp 

1. Loại bỏ tất cả các loại thực phẩm biến đổi gen (GMO) được sản xuất  hiện nay, trong tương 

lai cần ngăn chặn việc bán và phân phối các sản phẩm có chứa chất tương tự như thuốc trừ 

sâu glyphosate của Monsanto, phenylalanine (một chất hóa học còn được gọi là aspartame), 

ngô và đậu nành biến đổi gen  của Monsanto, rBGH - chất tái tổ hợp hormone tăng trưởng 

(một protein hóa học được thiết kế để tăng lượng tiết sữa ở bò đã bị cấm ở các nước phát 

triển trên thế giới mà các nghiên cứu phát hiện có liên quan đến ung thư vú, ung thư ruột 

kết và ung thư tuyến tiền liệt). 

2. Tận dụng cơ sở hạ tầng đã có của các doanh nghiệp nông nghiệp để sản xuất và phân phối 

thực phẩm sạch. 

3. Để chống bỏ độc quyền trong chuỗi cung ứng thực phẩm,để chữa bệnh tự nhiên, làm vườn 

hữu cơ, và những người ủng hộ sức khỏe thực sự (ngay cả khi họ đã được đào tạo trong hệ 

thống y tế thông thường) phải triệu tập và góp mặttrong cộng đồng của chúng ta. 
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4. Thông qua các đạo luật về thực phẩm cấp độ địa phương và cấp độ quốc gia. 

Ví dụ: 

a. Để bảo vệ các thành phần dinh dưỡng,chức năng (có trong thực phẩm)  

b. Tạo ra các vùng trồng trọt không có GMO. 

Mọi công dân được tiếp xúc với các tổ chức như Quỹ Bảo vệ pháp luật về môi trường 

cho cộng đồng giúp việc cho cộng đồng nhóm và chính quyền thành phố tự trị soạn thảo 

và thông qua các điều luật đòi quyền lợi cho cộng đồng bao gồm quyền tự trị địa phương, 

Quyền của thiên nhiên, và các đặc quyền phụ thuộc của doanh nghiệp đối với các quyền 

của cộng đồng" . 

5. Nhiều người vẫn chưa nhận thức được chiếc vòng kim cô đang kiểm soát nguồn cung cấp 

thực phẩm và hàng ngày đem lại lợi nhuận cho tầng lớp tinh hoa. Ví dụ như việc cố tình 

điều chỉnh hợp pháp hóa chính thức các hóa chất của tập đoàn Monsanto không chỉ được 

thực hiện bởi FDA mà còn do Sở Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và có cả Cơ quan Bảo vệ Môi 

trường (EPA) cùng tham gia. Đi đôi với quyết tâm của để dành lại quyền kiểm soát "Hệ thống 

chăm sóc bệnh" thì chúng ta còn cần cả sự dũng cảm,  sức chịu đựng và cả sự cần thiết can 

thiệp của Thiên Chúa để giải tán bè lũ đầu sỏ này. Quá trình xóa bỏ này đã thực sự bắt đầu. 

Với sự khôi phục lại SỰ THẬT trong các tin tức truyền thông, mọi người sẽ biết nguồn cung 

cấp thực phẩm đã bị thao túng như thế nào và các bước thực thi giải pháp(đã được mô tả 

ở đâu đó trong tài liệu này) để giải phóng chúng ta khỏi chế độ độc tài này và nó sẽ nhất 

định được thực hiện. 

6. Đẩy mạnh cuộc cách mạng về thực phẩm, đó là tính thiết yếu của sự đa dạng, đó là mở rộng 

những điều khoản kiểm soát đã bị bó hẹp trước đó về tất cả các loại lương thực, hoặc chúng 

ta phải đối mặt với một loại hệ thống thực phẩm “2 cấp độ”: những người mà không được 

thông tin đầy đủ sẽ không thể lựa chọn giữa hữu cơ hay GMO bởi vì yếu tố giá cả. Nhưng 

khi mà SỰ THẬT được lan rộng liệu mọi người có còn lựa chọn 1 bên là thực phẩm biến đổi 

gen GMO -đã được chứng minh gây ra bệnh tật và 1 bên là thực phẩm hữu cơ (mà hiện tại) 

có giá đắt hơn nữa hay không. 

7. Thực hiện cách mạng triệt để đến tận gốc rễ để có sự làm việc giữa các nhà sáng kiến chính 

sách địa phương trong các thành phố tự trị trên toàn quốc, sát cánh cùng với các liên doanh 

nông nghiệp đô thị, tại các khu vực (underserved areas) và các chương trình “từ nông trại 

đến trường học”. Hãy bắt đầu xác định vấn đề  bằng cách tập hợp ý kiến của tất cả mọi 

người về vấn đề lựa chọn nguồn cung thực phẩm địa phương. (Tham khảo  

http://www.thrivemovement.com  - Giải pháp trọng tâm để thực hiện tạo sự thay đổi trong 

cộng đồng của bạn.  http://www.thrivemovement.com/individual-questionnaire - Bảng câu 

http://www.thrivemovement.com/
http://www.thrivemovement.com/individual-questionnaire
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hỏi cá nhân- để xác định cụ thể những cải cách nào có sức hút đối với mọi người trong cộng 

đồng) 

* Dưới đây là một bài báo được công bố năm 2008 mô tả cách thức các vấn đề biến đổi gen phát 

triển ở Mỹ. Nếu bạn không thể theo dõi bài báo này thì cũng không phải một mình bạn mà các 

bài báo này được đăng với mục đích là để gây nhầm lẫn để chúng ta cho phép bỏ qua và chấp 

nhận là GMO tốt cho con người. Không có gì cao hơn Sự thật. 

Các ảnh hưởng ngành nghề tại Bộ Nông nghiệp Mỹ (tháng 5 năm 2008,  Công bằng hư ảo, 

"Quyền lực và chính trị")  

 "Monsanto từ lâu đã có mối liên hệ mật thiết với Washington. Michael R. Taylor, người từng là  

nhân viên luật kiêm trợ lý điều hành cho  ủy viên hội đồng FDA trước khi tham gia một công ty luật 

tại Washington vào năm 1981, nơi ông ta đã công tác để bảo đảm FDA hợp pháp hóa chính thức 

các chất hormone tăng trưởng nhân tạo của Monsanto trước khi trở về đến F.D.A. làm Phó ủy viên 

hội đồng vào năm 1991.  

 Tiến sĩ Michael A. Friedman, trước đây là Phó ủy viên của FDA cho hoạt động, tham gia Monsanto 

vào năm 1999 với cương vị phó chủ tịch cấp cao. Linda J. Fisher là một trợ lý quản trị tại EPA khi  

rời cơ quan vào năm 1993, trở thành phó chủ tịch của Monsanto từ năm 1995 đến 2000, sẽ quay 

trở lại E.P.A. làm Phó giám đốc trong năm tới.  

 William D. Ruckelshaus, cựu quản trị E.P.A, và Mickey Kantor, cựu đại diện thương mại của Mỹ, cả 

2 từng công tác ở ban điều hành của Monsanto sau khi rời khỏi chính phủ. Công tố viên Tòa án tối 

cao Clarence Thomas là một luật sư trong bộ phận luật công ty của Monsanto trong những năm 

1970. Ông ta đã viết bài phán quyết quan trọng của Tòa án Tối cao cho 1 trường hợp được cấp 

bằng sáng chế về quyền hạt giống Năm 2001 có lợi Monsanto và tất cả các công ty sản xuất hạt 

giống GMO. 

Donald Rumsfeld chưa bao giờ phục vụ trong hội đồng quản trị hoặc  bất kỳ văn phòng nào của 

Monsanto, nhưng Monsanto đã tóm được  điểm yếu chết người của cựu Bộ trưởng Quốc phòng. 

Rumsfeld lúc đó là chủ tịch và C.E.O. của hãng dược phẩm GD Searle & C. Hãng dược này lúc đó  

đang  gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư, Monsanto đã tiến hành mua lại cổ phiếu của  

Searle vào năm 1985, và Chứng khoán và các quyền chọn của Rumsfeld trong Searle nhờ đó đã 

tăng giá lên 12 triệu đô la ở các thời điểm khớp lệnh "(nguồn: May2008, Công bằng hư ảo," Quyền 

lực và chính trị: Monsanto,Thu hoạch trên sự sợ hãi "). Nhưng tại sao lại là ngô? 

Năm 2002, Trong khi  "Nhiệm vụ Hoàn Thành" lại trở thành "Nhiệm Vụ Bất Khả Thi", đạo luật canh 

nông (The Farm Bill) được trình ra đúng lúc chính quyền hiện tại ra chỉ thị về việc kết hợp chất đốt 

ethanol chiết xuất từ ngô trở thành 1 trong những nguồn cung cấp năng lượng cho quốc gia trong 

một nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào dầu mỏ nước ngoài. Để hỗ trợ việc ủy thác 
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(mandating) cho ethanol chiết xuất từ Ngô,Chính phủ đã đưa ra Bộ luật  Farm Bill 2002 nhằm trợ 

cấp thuế cho các hộ nông dân, khuyến khích họ trồng ngô nhiều hơn để hỗ trợ chương trình ủy thác 

-  lương thực cho nhiên liệu- cấp liên bang này. 

Theo chính sách mới của liên bang đã được đưa ra với sự ra đời của ngô biến đổi gen, Tổng thống 

lúc đó đã đề cử bà Linda Fisher vào vị trí # 2 tại cơ quan liên bang chịu trách nhiệm giám sát các 

loại cây trồng biến đổi gen, Tổ chức bảo vệ môi trường-  EPA sẽ quy định về việc phân phối và bán 

các loại cây trồng biến đổi gen.  

Gia nhập tổ chức EPA năm 2001, bà Fisher đã đóng góp cho tổ chức này một kho tàng kiến thức 

phong phú về cây trồng biến đổi gen , bà ta đã từng là người của Monsanto đứng đầu trong việc xử 

lý các vấn đề thuộc chính phủ, Mosantos lúc đó đang có thị phần  97%  ngô biến đổi gen và 91% 

đậu nành biến đổi gen 

Bà Fisher cũng theo sau gót chân của William D. Ruckelshaus, cựu giám đốc điều hành của  Cơ 

quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA),là  thành viên ban giám đốc Công ty Monsanto hơn mười hai 

năm. 

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực tối đa của Monsanto nhằm đảm bảo một môi trường pháp lý 

thành công cho cây ngô biến đổi gen, nó có vẻ đã không thể đảm bảo thành công về sản lượng như 

đã cam kết. 

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, "công nghệ hiện có về gen di truyền trên cây trồng không tăng  năng 

suất tiềm năng giống lai. Trong thực tế, sản lượng thậm chí có thể giảm nếu giống được sử dụng 

để tiến hành cấy các gen chịu thuốc diệt cỏ hoặc kháng côn trùng không phải là giống cây trồng 

năng suất cao nhất ". (Fernandez-Cornejo, J. và M. Caswell. Năm 2006, Thập kỷ đầu tiên của cây 

trồng biến đổi gen ở Hoa Kỳ. USDA-ERS  

http://www.ers.usda.gov/publications/EIB11/).  

Hơn nữa, tại một báo cáo năm 2004 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc về 

công nghệ sinh học nông nghiệp thừa nhận rằng cây trồng biến đổi gen có thể làm giảm sản 

lượng (FAO, 2004). Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2007 của Đại học bang Kansas nông học Tiến 

sĩ Barney Gordon cho rằng đậu nành “Roundup Ready” tiếp tục bị kéo giảm năng suất: RR đậu 

nành năng suất ít hơn 9% so với một giống đậu nành thông thường có họ hàng gần, và một báo 

cáo công bố năm 2003 trên tạp chí Khoa học nói rằng "tại Hoa Kỳ và Argentina, 2 nơi trồng đậu 

nành biến đổi gen nhiều nhất thế giới, năng suất bình quân [của cây trồng biến đổi gen]ảnh 

hưởng không đáng kể và trong một số trường hợp thậm chí hơi tiêu cực ". (Qaim và Zilberman, 

2003). 

Do cam kết về năng suất cây trồng tăng đã không thành hiện thực, chính phủ bèn đưa ra các ưu 

đãi để khuyến khích nông dân trồng ngô nhiều hơn nhằm giải quyết sự gia tăng này liên bang ra 

http://www.ers.usda.gov/publications/EIB11/).
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chỉ thị mới về nhiên liệu có chiết xuất từ ngô. Nói một cách đơn giản, chính phủ nhận ra rằng phải 

trả tiền cho nông dân để trồng nhiều ngô hơn để chúng ta có đủ ngô để nuôi con cái và đổ đầy 

bình xăng xe. 

Để giải quyết thực tế là sản lượng ngô không trở thành hiện thực, chính phủ đã khuyến khích 

nông dân tăng diện tích trang trại dành cho ngô. Kết quả là, với bộ luật Farm Bill 2007, các nguồn 

lực bổ sung của liên bang đã được thanh toán cho nông dân với hy vọng khuyến khích họ trồng 

nhiều ngô hơn (và trồng ít hơn đậu nành, lúa mì và các loại cây trồng khác ) để nuôi đủ cho cái 

điều luật chất đốt ethanol từ ngô. Kết quả dẫn đến sự thay đổi tập quán canh tác từ lúa mì (và các 

mặt hàng nông nghiệp khác) chuyển sang canh tác ngô có nghĩa là nguồn cung cấp lúa mì (và 

các hàng hóa khác) bị ít hơn, đẩy giá các lương thực này lên cao. 
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Phục hồi lại sức khỏe 

Vấn đề tồn tại 

Quá nhiều thực phẩm qua chế biến (ví dụ, sử dụng các chất bảo quản, phụ gia, các kích thích tố, 

kháng sinh và các thành phần nhân tạo như thuốc nhuộm và hương liệu). 

Thực phẩm qua tinh chế/thực phẩm đóng gói bảo quản sẵn (ví dụ, thực phẩm bột mì được làm 

trắng, đường và chất béo)  

Thực hành canh tác không mang tính địa phương (ví dụ, cây trái bị thu hoạch khi đang còn xanh 

và vận chuyển hàng ngàn dặm). 

Biện pháp trồng trọt không hữu cơ (ví dụ, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và GMO). 

Tình trạng Flo, Clo bị bổ sung vào nguồn nước sinh hoạt. 

Các vấn đề về thủy sản nuôi trồng  

Tình trạng ngành nông nghiệp thực phẩm kinh doanh chạy theo lợi nhuận 

Tình trạng ngành công nghiệp y tế cố tình bỏ qua hoặc từ chối đề cao các liệu pháp đơn giản mà 

hiệu quả như chất dinh dưỡng, lối sống, và các nguyên tắc chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa 

bệnh tật  

Các loại dược phẩm lừa dối được bày bán trên thị trường lại được coi là phương pháp cứu chữa 

cho bệnh tật 

Công tác phát hiện ngăn chặn bệnh sớm (ví dụ như chụp quang tuyến vú khiến phụ nữ bị phơi 

nhiễm ở mức cao khi tiếp xúc với phóng xạ và phơi nhiễm điện từ trường EMF từ phương pháp 

MRI) 

Tiêu thụ sản phẩm từ đậu nành quá mức (hầu hết các loại đậu nành ở các nước công nghiệp phát 

triển là biến đổi gen, và có chứa estrogen gây rối loạn cân bằng nội tiết tố) 

Tình trạng hình sự hóa các phương pháp chữa bệnh “không xâm lấn” trong hơn 100 năm. (Coi 

việc thực hiện phương pháp chữa bệnh đó là tội phạm – ghi chú của người dịch) 

Tình trạng ô nhiễm không khí. 

Hóa chất trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân (ví dụ, parabens, polyethylene glycol và sodium 

laurel sulfate)).  
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Vấn đề Monsanto và các công ty tương tự, USDA, FDA, EPA và quảng cáo truyền hình.  

Hệ thống chăm sóc sức khỏe thu lơi nhuận khi bạn bị bệnh, chứ không phải là khi bạn đang khỏe 

mạnh. Một ảo tưởng khôn ngoan và mạnh mẽ nhất về sức khỏe con người đã không được nhận 

thức ra cho đến tận bây giờ, nó đã và đang được tạo ra bởi các cơ sở y tế: Nó chỉ định đội ngũ y 

tá với chức năng như là các chuyên gia giáo dục sức khỏe, nhưng chỉ cho phép họ truyền đạt cho 

bệnh nhân các nguyên tắc tiếp tay cho của những kẻ tiếp tục thu lợi nhuận từ bệnh tật. Nó và 

những thứ tương tự phải chịu trách việc về tình trạng các liệu pháp chữa trị tự nhiên đang bị coi 

là "thủ đoạn" và tình trạng giấu diếm đi cách chữa bệnh hiệu quả theo quy luật tự nhiên – mà đó 

phải món thừa kế hoàn toàn đương nhiên của chúng ta khi tồn tại. 

 

Ý chí của cộng đồng  

Chúng ta mong muốn dùng thực phẩm ít qua chế biến nhất / thực phẩm nguyên hạt bởi vì chúng 

ta không cần phải tốn quá nhiều thời gian để đọc thành phần trên nhãn mác bao bì để muốn 

ngăn ngừa bệnh tật. Thực phẩm phải đúng như tên gọi của nó (ví dụ, bột yến mạch là bột yến 

mạch, chứ không phải bột yến mạch có hóa chất, đường, chất béo, vv) 

Chúng ta mong muốn sử dụng thực phẩm trồng tại địa phương sử dụng các biện pháp canh tác 

hữu cơ. 

Chúng ta mong muốn đất trồng chứa đầy đủ tất cả các nguyên tố vi lượng, khoáng chất và vi sinh 

vật để phục vụ sinh trưởng tốt nhất cho cây trồng. 

Chúng ta mong muốn cây trái được thu hoạch khi chín tới để có hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất, 

được tươi lâu và giữ được màu sắc ban đầu. 

Chúng ta mong muốn gia súc được sống cuộc sống của chúng trong sự mãn nguyện, được tự do 

ăn cỏ trên đồng cỏ, không bị cho ăn các loại thức ăn trái với tự nhiên, được đối xử một cách có 

trách nhiệm như một chúng sinh, và giết mổ một cách có nhân đạo. 

Chúng ta mong muốn được chọn lựa từ tất cả các phương thức chữa bệnh mà không cần phải di 

chuyển đến các quốc gia khác (ví dụ, trị liệu Gerson, công nghệ Rife, từ sinh học, vv).  

Chúng ta mong muốn tiếp cận thông tin y tế liên quan đến hoạt động chữa bệnh không xâm lấn 

(ví dụ, muối vi lượng đồng căn và tế bào, nước ép, phương pháp hít thở sâu, vv).  

Chúng ta mong muốn nước uống và sinh hoạt không chứa hóa chất độc hại. 

Chúng ta mong muốn các ngành dược phẩm / y tế dỡ bỏ  “yêu sách vì sức khỏe" và dừng ngay 

các nghiên cứu mà ngày càng tạo ra nhiều thêm các loại thuốc với tác dụng phụ khủng khiếp. Nó 
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đang góp phần vào tỷ lệ mắc bệnh và tử vong (ví dụ như hóa trị, xạ và phẫu thuật đang được coi 

như là những phương pháp đặc trị chữa ung thư).  

Chúng ta mong muốn canh tác nông nghiệp hữu cơ theo phương pháp Maharishi Vedic và đa 

dạng sinh học để thu hoạch thực phẩm nguyên chất và lành mạnh từ những cây trồng phát triển 

theo đúng những quy luật tự nhiên phổ quát, đó mới chính là thực phẩm nuôi dưỡng cơ thể và 

tạo ra sự hài hòa và bình an trong tâm trí.  

Chúng ta mong muốn mọi người hiểu và biết tới câu ngạn ngữ như "bạn chính là những gì mà 

bạn ăn" và "nếu bạn không đến quan tâm sức khỏe thì nó sẽ ra đi" và nó sẽ được quảng bá rộng 

rãi. 

Chúng ta mong muốn  phát triển đến một trạng thái cao hơn của ý thức và đối xử với nhau thân 

thiện. Mọi người cần thực phẩm hữu cơ và tinh khiết. Một cơ thể khỏe mạnh có thể mang lại một 

tâm trí lành mạnh và hỗ trợ chức năng não bộ tối ưu. ở vai trò ngược lại, một tâm trí rõ ràng và 

trực giác phát triển tốt sẽ luôn luôn lựa chọn thực phẩm lành mạnh nuôi dưỡng mức độ cao cấp 

hơn cho tâm trí và cơ thể. 

Chúng ta mong muốn được thông tin rộng rãi về kỹ thuật chế biến thực phẩm đảm bảo cho sức 

khỏe (ví dụ, những lợi ích sức khỏe của thực phẩm tươi sống và chay trường).  

Chúng ta mong muốn chọn các phương thuốc và giải pháp gìn giữ sức khỏe sẵn có. Chúng ta 

muốn nơi ở, các tiện nghi và cách sống không bị nhiễm độc hại.  

 

Các Giải pháp  

1. Xem xét lại toàn bộ cơ quan như Bộ Nông nghiệp Mỹ, Monsanto và FDA, thay thế mục tiêu 

vì lợi nhuận bằng mục tiêu thưc sự vì sức khỏe, chẳng hạn như kỹ thuật canh tác hữu cơ với 

bổn phận vì con người. 

2. Bãi bỏ luật DSHEA (Luật các thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn uống năm 1994 Y tế và Giáo 

dục - ). 

3. Yêu cầu tất cả nhân viên y tế tìm hiểu về dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, dạy họ hướng 

dẫn cho bệnh nhân. Ngoài ra, yêu cầu hợp pháp hóa và quảng cáo rộng rãi trên các phương 

tiện đại chúng về các liệu pháp chữa bệnh thay thế mà trên thực tế đã chữa được bệnh dễ 

dàng. 

4. Giới thiệu thực hành chữa bệnh tinh thần và tâm lý trên diện rộng (ví dụ, chữa bằng cầu 

nguyện, bằng sức mạnh của đức tin và bằng bàn tay truyền năng lượng ngay lập tức làm 

liền xương gãy), kết hợp với phương pháp điều trị hiệu quả khác (chẳng hạn như nghệ thuật 
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và âm nhạc trị liệu) và những lựa chọn thay thế (thiền định, quán tưởng, phản hồi sinh học, 

thôi miên hồi quy tiền kiếp, Kỹ thuật Alexander, vv)  

5. Các trường học cần giáo dục học sinh cách cư xử trong một xã hội lịch sự. Học sinh sẽ mang 

kiến thức này về nhà và thực hành ở đó, vì đó là nơi mà sức khỏe tinh thần được tạo dựng 

và gìn giữ. Hướng dẫn trẻ em về sự nguy hiểm của việc có quá nhiều phương tiện truyền 

thông và làm thế nào để tránh khỏi những phản ứng vật lý với những điều đó, nên đọc sách 

hay xem nhiều TV, hay chơi quá nhiều game. Đây sẽ là một phần của một chương trình lớn 

hơn để đưa ra cho mọi người những chỉ dẫn đúng đắn để có một cuộc sống năng động và 

phục hồi sức khỏe. 

6. Sử dụng Công nghệ của Keshe Foundation cho việc chữa bệnh  như ung thư, đột quỵ, 

Parkinson, ALS, động kinh, MS, COPD, bệnh tim mạch và hôn mê. 

7. Việc sử dụng hóa chất trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân là bất hợp pháp vì hóa chất 

hấp thụ qua da và tích tụ trong các cơ quan trong cơ thể, có thể gây ra bệnh tật như ung 

thư. 

8. Quỹ Rockefeller đang tài trợ trường đại học cần phải cải cách vai trò của nó, thay thế việc 

dạy sinh viên kê đơn dựa trên tác dụng của thuốc bằng nguyên tắc kê đơn dựa trên Một Hệ 

Sống và Hệ này cần những gì để duy trì sức khỏe tối ưu. Sau đó, khen thưởng cho các bác 

sĩ dựa trên số lượng bệnh nhân họ chữa lành chứ không phải là dựa vào số lượng bệnh nhân 

họ điều trị.  

9. Bãi bỏ tất cả các loại bằng sáng chế về cung cấp thực phẩm, bởi vì lối sống lành mạnh, chế 

độ ăn uống, tập thể dục, thảo dược bổ sung và các biện pháp vi lượng đồng căn, tất cả đã 

được chứng minh cải thiện sức khỏe, không cần được cấp bằng sáng chế. Phổ biến điều này 

đến những bệnh nhân đang còn trong những hoàn cảnh cấp bách, cho họ được cho biết 

hoặc được quảng cáo về sức khỏe và chữa bệnh (ví dụ như phương pháp đặc trị ung thư 

như hóa xạ trị và phẫu thuật là man rợ. là sự lựa chọn chết người, được cung cấp chỉ là cứu 

cánh cuối cùng được lựa chọn. 
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Giải pháp khôi phục hệ thống y tế 

Các vấn đề  

Lợi nhuận mà ngành công nghiệp dược phẩm, y tế mang lại mỗi năm hàng ngàn tỷ USD. Sự tham 

lam, lòng ích kỷ vì đồng tiền mà các công ty dược phẩm gian lận đã cố tình che dấu, phủ nhận 

trọng liệu pháp chữa bệnh bằng chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh và các phương thức chữa 

bệnh tự nhiên. 

Chăm sóc y tế hiện nay không chấp nhận kết hợp với biện pháp dinh dưỡng an sinh và do biện 

pháp này được sử dụng bởi các nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên sẵn có ( đây là nhận định từ các 

bác sĩ chuyên môn ) . 

Các tổ chức lớn, cơ quan quản lý tự định nghĩa về những gì được coi là chăm sóc sức khỏe phù 

hợp và chi phí nào được thanh toán bồi hoàn , vì vậy mà các bệnh nhân có quyền lựa chọn rất 

hạn chế. Trường đào tạo về y tế, các cơ sở, cơ quan quản lý đóng vai trò như một "linh mục cao 

cả" và là những "người gác cổng"  

Trợ cấp chăm sóc y tế được lấy từ cơ quan quản lý, từ tiền của tổ chức, từ những “người gác cổng/ 

chế độ” cấp phép 'công nhận' cho trường y nào đạt tiêu chuẩn, trong khi những gì đang được 

dạy và học dựa trên nền tảng sai lầm (dược phẩm bán rong phục vụ sức khỏe) 

Các Chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ chữa trị theo phương pháp vi lượng đồng căn, chuyên gia 

chăm sóc SK tổng thể, thạc sĩ Reiki, chiropractors, nhà chữa bệnh bằng huyền môn và huấn luyện 

viên sức khỏe bị chống lại không công nhận cách chữa trị của họ từ các phẫu thuật viên, các bác 

sĩ kê đơn thuốc. 

Tình trạng thuốc chữa bệnh / phương pháp điều trị / các loại vắc-xin dựa trên những công nghệ 

bị áp đặt và bỏ qua quá nhiều các yếu tố đang là những nguyên nhân gây hại cho cơ thể. 

Tình trạng 'Dịch vụ Chăm sóc y tế’ không hiệu quả và nguy hại. Chăm sóc sức khoẻ vì mục đích 

lợi nhuận tình trạng tham nhũng và băng hoại. 

Lịch sử sinh học và những công trình nghiên cứu sai lầm và không đầy đủ (xem lịch sử của sự chia 

rẽ giữa y học và chữa bệnh theo phương thức tự nhiên trong thế kỷ 19-20. Báo cáo của Flexner 

(phim tài liệu - not Wikipedia). Theo dòng tiền -. Rockefeller, Carnegie, et al)  

  

Ý chí cộng đồng 



https://thuviensach.vn

 

 

69 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Chúng ta muốn  dỡ bỏ điều luật DSHEA (Đạo luật dưỡng chất bổ sung chế độ ăn uống Y tế và 

Giáo dục năm 1994)  

Chúng ta mong muốn được điều trị bằng liệu pháp thảo dược, vi lượng đồng căn và/hoặc liệu 

pháp dinh dưỡng, hoặc bất kỳ liệu pháp tự nhiên mà đã có sẵn trong các cộng đồng địa phương 

với chi phí hợp túi tiền, chứ không chỉ để dánh riêng cho một vài cá nhân có đủ tiền tiết kiệm để 

chi trả. 

Chúng ta mong muốn chuyển đổi sang hệ thống chăm sóc sức khỏe đa dạng với mô hình hợp 

tác xã phi tiền tệ. Chúng ta mong muốn loại bỏ các tập đoàn khổng lồ khỏi lĩnh vực dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe. Nâng cao nhận thức, giáo dục cộng đồng về các phương thức chữa bệnh thay thế. 

Chúng ta mong muốn trung tâm sức khỏe được đặt ngay trong cộng đồng địa phương phục vụ 

theo mô hình khám chữa bệnh không dùng các loại thuốc Tân dược. 

Chúng ta hiểu rõ lời thề Hippocratic, 'primum non nocere' được các bác sỹ tuyên thệ . lời thề có 

nghĩa là: ĐẦU TIÊN KHÔNG ĐƯỢC GÂY HẠI - có thể là tốt hơn khi không làm gì đó, hoặc thậm 

chí không làm gì cả, hơn là làm mà có nguy cơ gây hại nhiều hơn lợi .  

Chúng ta hiểu rằng có các phương pháp chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh theo liệu pháp 

tự nhiên, một số liệu pháp gần như không gây nhiều khó chịu. Chúng ta cũng mong muốn đội 

ngũ y tế, bao gồm bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế, cân nhắc xem xét những liệu pháp này khi 

quyết định can thiệp vào sự sống nói chung và chất lượng cuộc sống của chúng ta nói riêng. Hóa 

xạ trị và điều trị phẫu thuật được chấp nhận như là phương thức hợp pháp duy nhất để điều trị 

ung thư tại Hoa Kỳ đã tạo nên một sự phản bội khủng khiếp với lời thề  'primum non nocere.'  

Chúng ta mong muốn các hãng dược phẩm và công ty hóa chất phải nộp lại toàn bộ lợi nhuận 

trong quá khứ để phục vụ công tác đào tạo lại các bác sĩ và chuyên gia y tế, xây dựng các trung 

tâm chữa bệnh cộng đồng, trang bị các dụng cụ và máy móc phục vụ cho liệu pháp thay thế, mở 

rộng kênh phân phối các phương tiện xách tay hiện đại dùng cho khám chữa bệnh cho tất cả 

cộng đồng, cung cấp dịch vụ giáo dục cộng đồng tiếp cận sức mạnh tự chữa lành bệnh và các 

công trình nghiên cứu hiện đại về sức khỏe thể chất, tình cảm và tinh thần toàn diện.  

 Chúng ta mong muốn tất cả mọi người được chăm sóc y tế tự do như lẽ tự nhiên. 

 

Các Giải pháp  

1. Cấu trúc lại ngành công nghiệp y tế để trở thành một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận và 

nghiên cứu khám chữa bệnh tổng thể. Chuyển đổi các phòng thí nghiệm dược phẩm thành 

các cơ sở nghiên cứu hiện đại. 
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2. Chia sẻ các phương pháp chống nhiễm độc thuốc dược phẩm và tự hàn gắn thông qua 

phương tiện truyền thông, giảng dạy những điều này trong các trường học, từ mẫu giáo 

đến đại học - điều này mang tính sống còn vì chỉ cần sao lãng nó sẽ gây ra nhiều nguy hiểm 

thậm chí tử vong, điều mà hoàn toàn có thể được phòng ngừa. 

3. Tham gia vào các chương trình truyền thông để nói lên sự thật về FDA, AMA, và các cơ quan 

có tên bằng những chữ cái như tập đoàn Monsanto, DOW, Pfizer, DuPont, vv,  cải thiện sức 

khỏe tiến hành đồng thời với giáo dục cộng đồng về các phương pháp chữa bệnh thay thế. 

Khi mà sự thật phơi bày các hành vi tham nhũng của các cơ quan này thì một hình mẫu hoàn 

toàn mới sẽ ra đời và những chỉ dẫn hành động sẽ lan tỏa. 

4. Chăm sóc y tế sẽ được “may đo” cho phù hợp tới từng cá nhân (ví dụ, xét nghiệm cho thấy 

bệnh nhân bị mẫn cảm với hóa trị nếu cứ tiếp tục áp dụng sẽ gây ra tình trạng nhiễm độc 

và phá hủy cấu trúc), dựa trên kết quả thực tế của điều trị, dựa trên sự khôn ngoan, với sự 

chấp nhận hết lòng của cộng đồng. 

5. Hỗ trợ khám chữa hiện đại miễn phí 24 giờ về công nghệ SK, giáo dục SK và chăm sóc SK 

cộng đồng. 

6. Áp dụng những sáng chế của Keshe Foundation nếu có thể. 

7. Sử dụng các khoản thu nhập tích lũy từ doanh thu và lợi nhuận từ các dược phẩm độc hại 

để xây dựng không gian chữa bệnh theo tự nhiên, xây dựng những trạm, căn phòng chữa 

bệnh bằng ánh sáng sử dụng âm thanh, màu sắc, năng lượng, và các liệu pháp dùng tinh 

thể thạch anh.  

8. Khuyến khích ăn thực phẩm tươi nguyên chất, truyền dạy về những lợi ích của chế độ ăn 

chay.  

9. (Trích dẫn từ một độc giả) "Tôi là một nhà chữa trị bệnh bằng năng lượng trực giác 

Shamanic và một nhà khoa học nghiên cứu về trái đất. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề 

bệnh tật và vấn đề môi trường sinh thái có thể được phục hồi bằng việc điều chỉnh tần số 

rung động. Tôi có một giấc mơ về cách thức hài hòa với tần số rung động của Trái Đất 

bằng cách đặt các cột hình tháp bằng tinh thể tại những vị trí được lựa chọn (sử dụng các 

đường ley hoặc điểm xoáy Votex của trái đất) sau đó đồng thời phát sóng 1 tần số hài hòa 

để tạo ra sự cộng hưởng, cấu trúc này sẽ loại bỏ ảnh hưởng của tiếng ồn công nghiệp 

hoặc các sóng điện từ EMF có hại để bảo vệ con người và động vật. Mọi người ai cũng có 

thể trang bị ănten tinh thể tại nhà mình để mang lại tần số hài hòa này cho cộng đồng địa 

phương. Mỗi cộng đồng có thể có một khu vực tập trung gồm các căn phòng chữa bệnh 

có kết cấu từ những kim loại quý, tinh thể và được xây dựng bằng công nghệ hài hòa tự 

nhiên với cấu trúc hình học thiêng liêng như kim tự tháp và  chữa bệnh bằng đũa phép 

cầm tay như cây ấn Ankh đã được sử dụng ở Ai Cập"   
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(Ghi chú của người dịch, để biết thêm về cây ấn ankh tham khảo: 

https://www.google.com/search?q=ankh&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5LDyU-

aGCpCLuAS4sYDABg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=614&bih=641) 

10. Thanh toán tiền lương cho nhân viên y tế dựa vào số lượng người họ cứu chữa, không dựa 

trên bao nhiêu bệnh nhân họ khám bệnh. Họ cần được đào tạo lại các kỹ năng chẩn đoán 

và săn sàng mở rộng tâm trí để đón nhận các phương pháp chữa bệnh cổ xưa đã được 

chứng minh hiệu quả qua hàng thiên niên kỷ. 
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Tái cấu trúc truyền thông đại chúng theo 

mẫu hình mới  

Vấn đề tồn tại 

Các tập đoàn khổng lồ đang là người sở hữu các phương tiện truyền thông, là người kiểm soát 

thông tin phát sóng. Chúng ta đã bị lừa dối trong một thời gian dài bởi một phương tiện truyền 

thông chỉ bảo vệ lợi ích cá nhân và chống lại xã hội.  

Chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì chúng ta đang được đọc, nghe và xem, do đó đại 

đa số mọi người sẽ không hiểu những gì đang xảy ra và các phương tiện truyền thông là rất cần 

thiết để lấp đầy khoảng trống đó.  

Yêu cầu cấp bách là các phương tiện truyền thông buộc phải nói Sự Thật.  

Ý chí của cộng đồng 

Truyền hình luôn là phương tiện tốt nhất cho giáo dục đại chúng và công khai thông tin. Các 

phương tiện truyền thông phải là một phần của tổng thể không thể tách rời, để truyền tải chính 

xác thông tin về những gì đang thay đổi nền kinh tế cũng như giúp giảm nhẹ các vấn đề về tiền 

tệ đang gặp phải. Sử dụng phương tiện truyền thông để thông báo cho công chúng về những lợi 

ích chung, cho phép mọi người đều được tham gia rộng rãi trong việc ra quyết sách chung. 

Thiết lập một kênh truyền thông đáng tin cậy. Thiết lập các giao thức truyền thông và các định 

hướng để tất cả các luồng thông tin phải hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị đời sống. Tạo dựng 

mạng địa phương, mạng xã hội mới, nơi cộng đồng tổ chức thảo luận và chia sẻ những chủ đề 

liên quan. Thông báo trên phương tiện truyền thông cho công chúng biết rõ Sự Thật về Cabal. 

Thông tin đa dạng chương trình và diễn biến  từng giai đoạn thực hiện của nó. Phải có chương 

trình khẩn cấp cứu trợ nạn đói, vô gia cư, bệnh tật và sự khẩn cáp này phải nhìn thấy được, báo 

cáo kết quả trên tất cả các phương tiện truyền thông nhiều lần trong ngày chương trình hàn gắn 

phục hồi lại các đại dương, các khu rừng và bầu không khí vv Thông qua phương tiện thông tin 

mọi người sẽ đón nhận các nghị quyết và mọi người sẽ đáp ứng lời kêu gọi tham gia cộng đồng. 

 

Các giải pháp   
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1. Bãi bỏ các phương tiện truyền thông đang bị Cabal kiểm soát. Đặt dấu chấm hết các mạng 

lưới truyền thông của tư nhân và kết thúc vai trò của bộ máy tuyên truyền điều khiển tâm trí 

đám đông. Lật mặt điểm danh các vấn đề xã hội của Cabal, nơi mà mọi thứ đã đi vào sai lầm. 

Nhưng Phải đảm bảo rằng "các lực lượng thị trường”  KHÔNG độc quyền ra quyết định công 

ty nào sẽ sống sót tồn tại. 

2. Thành lập hãng truyền thông với một bản lý lịch rộng khắp và đa dạng, không thao túng, 

chia sẻ tin tức tốt lành nhằm nâng cao giá trị cuộc sống. Thiết lập hệ thống “một thiết bị, một 

mạng lưới, một hệ điều hành” mà qua đó tất cả mọi người trên thế giới có thể tương tác với 

nhau. Tích hợp chương trình truyền hình với Internet, các chương trình truyền hình sẽ được 

phân cấp sản xuất để nhận được tin tức và nội dung cần thiết rồi chia sẻ tới tất cả mọi người 

theo cách hiệu quả nhất có thể mà không cần pha loãng thêm hay tuyên truyền. 

3. Quốc hữu hóa báo chí, truyền hình, phát thanh, tất cả các kênh truyền thông, các kênh truyền 

thông hợp tác sản xuất (co-op the channels) 

4. Phát triển báo chí theo hướng không có bất kỳ hình thức quảng cáo nào. Khuyến khích tính 

độc lập của các nhà báo. Các trường đại học có thể tạo điều kiện giáo dục và đào tạo lại đội 

ngũ nhà báo mới để cung cấp thông tin chất lượng cao.  

5. Thông tin những gì sẽ xảy ra là bước đầu tiên sống còn để đảm bảo mọi người có được sự 

sẵn sàng trước những thay đổi to lớn. Sử dụng truyền hình, đài phát thanh, báo chí và Internet 

theo những đường hướng tích cực. Triển khai riêng rẽ các chương trình truyền thông đại 

chúng sử dụng hình ảnh những cá nhân xã hội tin tưởng xuất hiện trên đại lộ truyền thông 

thế giới để thông tin và giáo dục tới đại chúng như là 1 cách tiếp cận của bản kế hoạch từng 

bước tuyên bố về Sự Thật bao gồm cả về những nguyên nhân cho sự thay đổi xã hội, thay 

đổi hệ thống tài chính và những sự Sự Thật được tiết lộ. 

6. Tất cả các kênh truyền hình sẵn sàng phát sóng Sự thật về tất cả các vấn đề. Thiết lập một 

Ban Truyền thông đảm trách truyền bá thông tin một cách công khai, tự do và trên mọi 

phương tiện truyền thông.Sử dụng phương tiện đang có sẵn để phát triển truyền thông đa 

ngôn ngữ /đa văn hóa /đa định dạng có sẵn đường tiếng, đường hình và định dạng văn bản. 

7. Tất cả phương tiện truyền thông phải được thực hiện trong nỗ lực giáo dục lại - truyền hình, 

đài phát thanh, báo, tạp chí, loa đài, quảng trường công cộng, nhà thờ, trường học và các 

trường đại học, tất cả trong nỗ lực giảng dạy trên phạm vi toàn thế giới. Các giáo viên thực 

hiện công tác giáo dục lại thông qua web trên quy mô lớn. Sử dụng phương tiện truyền 

thông và hội nghị cộng đồng để giáo dục công chúng về Sự Thật. 

8. Thông tin để người dân được cùng xem xét, nâng cấp và cải tiến công nghệ truyền thông để 

đảm bảo truy cập thông tin một cách dễ dàng thường xuyên. Thực hiện mã nguồn mở đối 

với tất cả công nghệ để xây dựng lên phương tiện truyền thông giáo dục đại chúng. Giáo 
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dục và đào tạo con người biết cách áp dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến. Sử dụng truyền 

thông để công bố những thông tin về công nghệ mới.  

9. Thông qua kênh thông tin trao đổi để quyết định những gì là giá trị nền tảng cho hệ thống 

mới. Tiếp tục theo dõi và điều chỉnh cho đến khi hệ thống mới vận hành ổn định và thích hợp 

với tất cả mọi người. Đi đến một sự đồng thuận để xác định những người có quan tâm sẵn 

lòng muốn đóng góp công sức và kỹ năng đặc biệt. 

10. Sử dụng truyền thông để bám sát các lĩnh vực mới của khoa học và y học. 

11. Tiết lộ đạo Kitô giáo đang phục vụ cho điều gì, cùng với tất cả các tôn giáo khác trên thế giới, 

và làm thế nào các tôn giáo đã đánh cắp mọi thứ từ những người ngoại đạo, từ khoa học về 

Linh Hồn và từ các vì sao. Các tu sỹ cũng cần phải được trả lại hội phí (The Druids must  be  

given  their  dues  too) . Mọi người cần phải có hiểu biết về: chiêm tinh học, khoa học về vũ 

trụ, và khoa học huyền bí.  

12. Các Trung tâm Dịch vụ Công báo lớn được thông báo về việc đóng cửa ngay lập tức các Sở 

Thuế vụ IRS và hủy bỏ các khoản nợ thuế, quyết định có hiệu lực ngay lập tức,và các công ty 

bảo hiểm cũng đồng thời đóng cửa.  

13. Thông tin trên tất cả các phương tiện truyền thông lớn về việc bãi bỏ luật ‘tịch thu tài sản thế 

chấp” và các khoản bồi thường sẽ được thanh toán đầy đủ cho tất cả những người đã bị thu 

hồi tài sản trong vòng 5 năm qua. 

14. Thực hiện chương trình quảng bá cho Trung tâm CSSK Ngân Hà (Galactic Wellness Centers) 

. Sử dụng phương tiện truyền thông để giáo dục về sức khỏe. 
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Cải cách giáo dục cho mọi người như thế 

nào? 

Các vấn đề 

Chất lượng giáo dục đang thiếu và yếu ở nhiều mặt. 

Nhiều người không được tiếp cận với giáo dục. 

Chương trình học dựa trên nhiều thông tin sai sự thật, mất cân bằng tự nhiên, và không hướng 

đến sự phát triển những kỹ năng cần thiết cho người học. 

Các giáo viên được trả lương thấp và quá tải. 

Toàn bộ hệ thống giáo dục được thiết kế để tạo ra nguồn nhân lực cho các nhà máy đã lỗi thời. 

Giáo dục Cao đẳng/ Đại học tốn kém và khi sinh viên ra trường đi làm với một núi nợ nần nhưng 

vẫn không tìm được việc làm phù hợp. 

Định hướng nghề nghiệp chỉ hướng đến mục đích kiếm tiền và tồn tại mà không hướng đến việc 

phát huy sở trường, tài năng và niềm đam mê của người học. 

Hệ thống giáo dục của chúng ta đã KHÔNG làm việc tốt, kết quả kiểm tra sau đây đã cho thấy 

điều đó: 

Các tiêu chuẩn quan liêu đã cản trở sự phát triển tối đa các  tiềm năng của con người. 

Giáo dục ngày nay đang xa lánh, cắt, giản lược kiến thức và chỉ tập trung vào việc tạo ra lực lượng 

lao động. 

Ngoài ra, sự ô nhiễm môi  trường như: chất độc trong nước, không khí và thực phẩm tạo ra các 

bệnh tật, cũng ảnh hưởng tới việc học tập một cách tốt nhất. 

Ý chí của cộng đồng 

Chúng ta muốn một nền giáo dục miễn phí, chất lượng cao và dành cho tất cả mọi người. 

Chúng ta muốn học và dạy về sự thật, các sự thật lịch sử, tự nhiên và bảo vệ môi trường, năng 

lượng miễn phí và công nghệ mới. Chúng ta cần phải dậy cho tất cả nhân loại về khí thải 

carbon, Thời đại Hoàng Kim (the  Golden  Age),  tâm linh, lịch sử của ngân hàng, dự trữ tiền tệ  
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và   những tác động tiêu cực của nó, làm rõ trách nhiệm của những ông chủ ngân hàng và các 

lãnh đạo trong ngành tài chính. 

Chúng ta muốn chia sẻ các thông tin về vai trò của từng thành viên trong xã hội và lý giải vai trò 

quan trọng của mỗi người trong một tổng thể chung. 

Chúng ta muốn thay đổi một phương pháp giáo dục khác, mà dựa trên đam mê cá nhân, phát 

triển, sáng tạo, nâng cao chất lượng đời sống( không phải tạo ra vật chất của cải) và công lý, 

công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta nhận thấy rằng không nên có một hệ thống bị chia 

rẽ trong sinh hoạt, học  tập, chia sẻ và tư vấn. 

Chúng ta muốn xóa bỏ các chương trình giáo dục có sự định hướng của nhà nước, các thông tin 

sai lệch trong các giáo trình giảng dậy, các sách giáo khoa, cũng như sự quan liêu và ảnh hưởng 

chính trị trong các trường học của chúng ta ngày nay. 

Giáo dục là yếu tố quan trọng nhất của nhân loại để vượt qua những sự đau khổ. Giáo dục phải 

hình thành một con người toàn diện, với sự phát triển tối đa các tiềm năng và năng lực tự chịu 

trách nhiệm. 

Các giải pháp   

1. Chọn một chương trình học mới dựa trên sự thật.  

Dưới đây là một vài gợi ý:  

Giáo dục phải dựa trên nền tảng của nhận thức, hiệu suất của nền giáo dục phải dựa trên 

phát triển bền vững , giáo dục phải toàn diện các chủ đề nhận thức cho con người để họ có 

thể làm chủ , kiến tạo cho người học biết vận dụng khả năng , sự sáng tạo, thấy được sự 

đặc biệt như họ là, giúp phát triển chính bản thân người đó trở nên có một cuộc sống khỏe 

mạnh, hạnh phúc, hài hòa với xã hội và thiên nhiên. Công nghệ giáo dục dựa trên sự định 

hướng giúp người học tìm được điểm mạnh, niềm đam mê của bản thân… như mô hình của 

trường Waldorf, trường Montessori . 

2. Phát triển các chương trình học bao gồm được các chủ đề sau:  

Hệ thống nợ và vốn chủ sở hữu. 

Các sự thật lịch sử. 

Chuyển đổi mô hình. 

Thiền định, thực hành tâm linh và  các trải nghiệm siêu hình. 

Kết nối với các chiều kích cao và Cái tôi cao hơn cũng như các quyền năng. 

Toán, khoa học, nghệ thuật, sáng tạo và hình học thiêng vũ trụ. 

Công nghệ tương lai. 

Cơ thể con người và sinh lý học, dinh dưỡng và căn bản về lối sống lành mạnh sức khoẻ. 
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Cảm xúc, nguyên tắc vàng( the Golden Rule), lòng vị tha và sự đoàn kết. 

Chiêm tinh, thần học, khoa học huyền bí và các trí tuệ cổ xưa. 

Lối sống xanh, làm vườn, nấu ăn. 

Môi trường, ô nhiễm môi trường và làm thế nào để chăm sóc trái đất. 

3. Loại bỏ tất cả tham nhũng trong các hệ thống hiện nay.  

Có thể thực hiện điều này bằng nhiều cách. Cách tốt nhất để bắt đầu là ở những nơi mà dc 

xây dựng trên sự dối trá và quyền lực. Loại bỏ các cá nhân hoặc luật lệ tạo ra sự tham 

nhũng bằng cách làm cho họ trở nên lạc hậu hoặc đào tạo lại họ. 

a. Đào tạo lại tất cả giáo viên theo chương trình, phương pháp và môi trường giáo dục 

mới. Điều này có thể bao gồm việc tái đánh giá lại toàn bộ các giáo viên để tìm ra ai 

là người phù hợp nhất mà sẽ chuyển vào mô hình giáo dục mới và ai là người phù 

hợp nhất cho các thiên hướng khác mà sẽ được sẵn sàng sử dụng trong nền kinh tế 

mới được cải thiện. 

b. Viết các bài hướng dẫn mới. Một số gợi ý dưới đây: 

4. Không giáo dục sự cạnh tranh; thật không "tốt đẹp" và nó dựa trên mô hình cũ của tính hai 

mặt, hay "quân địch và quân ta". Thay vào đó, hãy dậy về sự hợp tác, làm việc theo nhóm 

thống nhất. 

5. Đừng áp suy nghĩ suy nghĩ của mình lên các đứa trẻ mà hãy khuyến khích chúng bày tỏ ý 

kiến của mình. 

6. Môi trường và phương pháp giáo dục phải dựa trên  cách trẻ em vui chơi và quan tâm tự 

nhiên, niềm đam mê cá nhân và ham muốn đóng góp. 

7. Các quan điểm khác nhau cần phải có trong mọi môn học để khuyến khích sự lựa chọn, tự 

do ý chí và đa dạng. 

8. Việc dạy với sự kiên nhẫn, khoan dung, sự hiểu biết và lòng từ bi thông qua việc mở rộng 

giao tiếp. 

9. Giáo dục đại học chỉ là một sự lựa chọn và không phải là bắt buộc để kiếm sống. 

a. Tân trang và tái xác định việc xây dựng  tất cả các trường học cho các mục đích mới 

trong mô hình mới. Một ví dụ là tạo ra các Trung tâm nguồn lực cộng động và mở 

vào cuối tuần, tại đó sẽ phục vụ các khóa học và các hoạt động cho tất cả các thành 

viên của Cộng đồng. 

b. Dưới đây là một số gợi ý để cung cấp giáo dục mới đến đại chúng: 

10. Sử dụng các phương thức khác nhau của truyền thông và các hệ thống giáo dục đang tồn 

tại. 
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11.  Điều chỉnh các trường công theo hiếu chương, điều lệ giáo dục của mô hình giáo dục dựa 

trên nhận thức mới. 

12. Sử dụng công nghệ để phiên dịch ngoại ngữ. 

13. Cộng đồng địa phương xác định những người muốn làm việc / người cố vấn / tạo điều kiện 

cho trải nghiệm học tập. 

14. Mở các lớp học  từ xa để những giáo viên giỏi nhất có thể tiếp cận đến tất cả mọi người. 

15. Trẻ em được tiếp cận với các chuyên viên , nhà tư vấn giúp phát hiện, định hướng khả năng 

của bản thân các em. 

16. Internet, phim ảnh và đồ họa. 

17. Xây dựng chương trình học nhằm giúp mọi người tìm ra tài năng của họ. 

18. Trẻ em và thanh thiếu niên cùng tham gia đóng góp cho cộng đồng. Giáo dục cần ngay lập 

tức để giúp quá trình chuyển đổi sớm thành hiện thực. 

19. Khu vực quan trọng nhất trong nền giáo dục của thế giới mới sẽ cần phải thực hiện việc tái 

giáo dục của quần chúng sau khi thay đổi và sự thật được tiết lộ. Hệ thống giáo dục mới 

này cần phải được thực hiện trên quy mô toàn cầu, có nghĩa là tất cả các quốc gia đang có 

khó khăn, thiếu thốn… cũng cần phải được tiếp cận việc tái giáo dục này. Điều này sẽ 

không dễ dàng cho các nước đang phát triển nhất. Trong trường hợp này, điều quan trọng 

là sử dụng hệ thống phương tiện truyền thông sẵn có ở khu vực đó. Chạy các tài liệu giáo 

dục trên tất cả các kênh truyền hình cho công chúng xem. Nó cũng bắt buộc chúng ta cần 

kết hợp các kỹ năng của nhiều người chữa bệnh về tâm lý và trị liệu trong thời gian này 

nhằm giúp các  cá nhân sẽ ở trong trạng thái đau buồn và sốc khi họ phát hiện ra rằng họ 

đã bị lừa dối. Mọi người sẽ cần phải hàn gắn tình cảm trước khi họ có thể học hỏi, và họ 

cần sự thật và tư vấn để họ có thể chữa lành. 
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Làm thế nào để khôi phục các giá trị cộng 

đồng 

Các vấn đề 

Con người nghĩ rằng họ sở hữu trái đất, không khí, và nước.  

Môi trường sống của con người cần được trợ giúp. 

Sự cạnh tranh làm mất cân bằng sinh thái. 

Sự phát triển chủ nghĩa tiêu dùng tham lam. 

Ý chí của cộng đồng : 

Chúng ta muốn cộng đồng đánh giá riêng rẽ và một cách tổng thể các nhu cầu và thế mạnh của 

chúng ta, nhận được các thông tin tiên tiến, các công cụ, công nghệ, các cố vấn và nhân lực có 

kỹ năng trong các ngành nghề để xây dựng ngôi nhà sinh thái thân thiện, và các công nghệ hiện 

có. Trao quyền cho chúng ta tạo ra cơ sở hạ tầng địa phương của vì vậy chúng ta có thể tạo ra 

các trung tâm học tập và chữa bệnh chuyên ngành trong từng khu vực nói chung. 

Chúng ta muốn đánh giá lại các ưu tiên của cộng đồng để hỗ trợ các cuộc tụ họp mang tính 

cộng đồng của gia đình, bạn bè và hàng xóm, hợp tác đánh giá nhu cầu và mục tiêu của cộng 

đồng, thúc đẩy nội địa hóa một cách hiệu quả loại bỏ độc quyền tham lam, cung cấp thức ăn 

miễn phí, nước, nhà ở, giáo dục, năng lượng, giao thông vận tải và cho tất cả. 

Chúng ta muốn tạo ra các cộng đồng thống nhất được xây dựng trên các nguyên tắc của ý thức 

và các giá trị gia đình bền vững, liên kết với nhau và đồng nhất với Vũ trụ. Chúng ta sẽ làm việc 

ít hơn và dành nhiều năng lượng hơn cho các dự án cộng đồng, với một số cần thiết cho chính 

quyền địa phương,phân bổ và xây dựng nguồn lực cộng đồng và hướng dẫn. Tạo ra các thỏa 

thuận thương mại. 

Chúng ta muốn tự quản lý hành tinh của mình và tại các cộng đồng địa phương, nghệ thuật, âm 

nhạc và văn hóa được sinh sôi, nảy nở và chia sẻ cho tất cả. 

Chúng ta muốn thiết lập ra các hợp tác xã nông nghiệp  để tất cả mọi người sẽ biết rằng họ sẽ 

luôn có đủ thức ăn cho gia đình mình, được tư vấn về các kỹ năng nấu, nướng, sữa, chuẩn bị 

thịt, vân vân. Những điều này sẽ được truyền lại qua các thế hệ. 
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Chúng ta muốn dừng mọi cuộc tranh chấp trên hành tinh này, bởi vì mỗi chúng ta là một phần 

của nó. 

Các giải pháp 

1. Tạo ra các cộng đồng, mà ở đó có sự tự do ngôn luận, có ý thức cao, lòng trắc ẩn, lòng vị 

tha, hàng hóa trao đổi cởi mở, nơi mà kinh nghiệm của các bậc trưởng lão được trân trọng, 

các ý tưởng trẻ em thành hiện thực, trao đổi hợp tác với nhau sẽ diễn ra trên phạm vi rộng 

lớn  và trong các cộng đồng riêng với sự tham gia hỗ trợ của các nông dân, thợ làm bánh, 

thịt, các sáng kiến địa phương, các nghệ sỹ và nhạc sỹ. 

2. Tái khám phá và tạo ra các mối quan hệ cộng đồng mới để khôi phục lại trật tự xã hội. 

3. Xây dựng các chính quyền địa phương trong sạch để phân bổ và quản lý tài nguyên, thảo 

luận ý kiến, xác nhận các nhu cầu quan trọng, tạo ra các nhóm hợp tác đa ngành để quản lý 

các vấn đề tại địa phương, phân phối miễn phí thực phẩm, nước và năng lượng, chia sẻ 

nguồn lực địa phương để bắt đầu cùng nhau sống trong sự thống nhất hòa bình. 

4. Cung cấp các căn nhà trống, căn hộ, nhà nghỉ đêm cho những người vô gia cư, nhân rộng 

các chương trình như "Môi trường sống cho nhân loại - Habitat for Humanity", tạo ra mô 

hình khu vườn cộng đồng cho những người không có đất để gieo trồng lương thực cho họ, 

cung cấp kiến thức về các kỹ thuật sinh tồn khác nhau, sử dụng vật liệu hữu cơ để xây nhà, 

và các công nghệ tiên tiến trong ngành năng lượng và giao thông vận tải. 

5. Khuyến khích người nông dân và các nhà sáng chế giới thiệu và sử dụng các “Hệ thống nhà 

kính - aquaponics and permaculture”, với tất cả mọi thế hệ trong cộng đồng cùng nhau 

gieo hạt và duy trì  khu vườn cộng đồng, cùng nhau thu hoạch, phân phối và các hoạt động 

bảo quản, việc phân phối nông phẩm sẽ thông qua chương trình hợp tác cộng đồng, trong 

đó những người thợ thủ công tay nghề cao chia sẻ kiến thức để đổi lấy hàng hóa, nhân 

công và cac kỹ năng. 

6. Hình thành mạng lưới quốc tế của các bậc "trưởng lão" nhằm quản lý các công việc trên 

Trái đất, bao gồm sự hình thành các Hội đồng Thế giới nhằm đảm bảo sức khỏe và sự 

thành vượng của mỗi quốc gia. 

7. Thành lập cơ sở dữ liệu toàn cầu của các công nhân lành nghề trong mỗi cộng đồng và duy 

trì bởi những người lớn tuổi để hoàn thành mỗi nhiệm vụ cộng đồng và thành lập cơ sở 
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đào tạo cần thiết cho các nhà giáo dục của mô hình mới. Sẽ giúp chúng ta chia sẻ kỹ năng, 

thông tin , hiểu biết nhanh chóng cho tất cả mọi người. 

8. Thực thi những ý tưởng của các tổ chức như Thrive(Thịnh Vượng),  Dự án Venus,  phong 

trào Pay It  Forward, và các dự án nhân đạo khác là các mô hình mẫu về sự đoàn kết cộng 

đồng. 
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Làm thế nào để tạo ra an ninh 

Các vấn đề 

Quyền lực bị đánh cắp từ sự bảo vệ toàn cầu - Rightful Global protectors 

Thiếu hụt các hệ thống giám sát và thực thi trách nhiệm. 

Sự thao túng giá cả. 

Sự thao túng trên phạm vi toàn cầu, mỗi quốc gia, từng địa phương và những mối bất hòa 

trong từng gia đình khoét thêm hố sâu ngăn cách tình người. 

Những âm mưu  phía sau các sân khấu chính trị. 

Sự thiếu trách nhiệm và giải trình. 

Không an ninh cho người vô gia cư và đói. 

Thiếu chính đáng khi thông tin và dữ liệu bị tập trung vào những kẻ có quyền lực, sức mạnh. 

Bị thấm nhuần tư tưởng của việc thực thi pháp luật và quân sự 

 

Ý chí của cộng đồng : 

Chúng ta muốn các bạn biết rằng CHÚNG TA ĐÃ SẴN SÀNG 

Chúng ta muốn bạn biết có rất nhiều cá nhân mạnh mẽ sẵn sàng giúp các bạn. Có thể bạn biết 

vài người trong số họ, nhưng thực sự là có hàng triệu người như thế. 

Chúng ta muốn loại bỏ hoàn toàn nhóm Cabal và tất cả các lực lượng tiêu cực  khác một cách 

vĩnh viễn và hoàn toàn khỏi hành tinh này. 

Chúng ta muốn thừa nhận và lấy lại sức mạnh của chúng ta để bảo vệ chính mình, cùng nhau, 

hành tinh chúng ta và tất cả sự sống trên nó. 

Chúng ta muốn tất cả mọi người có quyền biết được tất cả các sự kiện đang diễn ra trên thế 

giới. 

Chúng ta muốn sự tôn trọng và trách nhiệm để suy nghĩ cho chính mình 
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Chúng ta muốn tất cả đoàn kết thành " một ngôi làng trái đất" nơi mọi người bảo vệ nhau, cũng 

như  tất cả sự sống trên hành tinh xanh của chúng ta. 

Chúng ta muốn tạo ra sự đoàn kết và thống nhất. 

Chúng ta muốn hỗ trợ và khuyến khích thể hiện lòng vị tha, tính chính trực cho chúng ta để 

phát huy thế mạnh của mình và món quà của sự sáng tạo để bảo vệ hành tinh của chúng ta. 

Giải pháp 

1. Giám sát bởi các ủy ban từ cấp độ toàn cầu cho tới từng địa phương, từng quốc gia. Đó là 

các "Ủy ban" tự quản, không phải nhà nước với"quyền lực".  Từ đó, có thể thu thập dữ liệu 

trên phạm vi toàn cầu một cách cụ thể và chính xác cho một quyền lực sức mạnh mới. 

2. Thành lập những hội đồng Trưởng lão để trông coi các làng mạc, thị trấn cho tới các quốc 

gia. Những hội đồng đó sẽ công bố mọi nhu cầu, kỹ năng và kết quả của các công dân 

mới. 

3. Những dữ liệu và kết quả tác động cần phải được đo lường bằng những quá trình đơn 

giản, minh bạch và chính xác. Các Ủy ban CẦN PHẢI làm việc trách nhiệm. Điều này rất 

quan trọng. 

4. Chỉ định những cá nhân trung thực, tài năng và tin tưởng, họ sẽ giúp đỡ và ủy quyền cho 

nhiều người. 

5. Lập một ủy ban những người trông coi cộng đồng trên từng khu vực địa lý theo mật độ 

dân số. Những người trông coi đó sẽ giải quyết các nhu cầu của từng cá nhân với sự thận 

trọng và cá nhân hóa. 

6. Thành lập các quỹ nhằm giám sát tiền của chung, với sự minh bạch nghiêm ngặt, lòng 

trách nhiệm và  là các chuyên gia kinh tế và tài chính. 

7. Cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tài chính mới thông qua internet cho mọi người. 

Không còn thuế khóa và các gian lận tài  chính. 

8. Các thống kê nên song song với việc tạo ra một tổ chức kiểu mẫu và đạt được sức khỏe 

hạnh phúc của các công dân. 

9. Hợp lý hóa các hoạt động và xác định loại của các quá trình cần thiết cho trách nhiệm giải 

trình, giám sát và thu thập dữ liệu. 

10. Giám sát hệ thống nhà ở và thức ăn  và chắc chắn rằng chúng được cung cấp liên tục và 

chăm sóc tốt. 

11. Giám sát việc đánh giá lại các cơ sở giáo dục trên toàn cầu chi tiết tới toàn bộ các khía 

cạnh của mọi vấn đề và giáo dục về sự thật trong toàn bộ các môn học. Thành lập ủy ban 
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để giải ngân quỹ cho mua sách, cho giáo viên, đồ dùng học tập, ăn sáng, ăn trưa và các 

chương tình khác. 

12. Tạo ra các ngân hàng để phân phối tiền nhằm giám sát các dự án và các phân bổ đặc biệt. 

13. Mở và dễ dàng để truy cập vào tất cả các thông tin tại bất kỳ thời gian cho tất cả mọi 

người. 

14.   An ninh sẽ vẫn không bị ảnh hưởng nếu tất cả mọi người tiếp tục làm việc với công việc 

hiện tại của họ với một lượng tiền cần thiết.  

15. Giải tán chính phủ NWO( chính phủ bí mật lãnh đạo toàn cầu), quân đội và các tập đoàn 

đa quốc gia. 

16. Hủy bỏ toàn bộ các loại vũ khí trừ những người đang làm nhiệm vụ chống lại Cabal. Duy 

trì quân đội, mật vụ , cảnh sát, lực lượng vũ trang để bảo vệ chống lại Cabal khi cần thiết. 

17. Chuyển hoạt động quân sự để tập trung vào nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, xây dựng lại cơ sở 

hạ tầng và tạo điều kiện cho du lịch không gian. 

18. Thi hành luật NESARA ngay lập tức. 
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Làm thế nào để tạo ra tự tin tưởng 

Các vấn đề 

Con người là "nô lệ" của các tập đoàn đa quốc gia. 

Quá nhiều quy định và cơ chế tạo ra sự phụ thuộc, thiếu tự tin, sự phụ thuộc, đầu óc hẹp hòi và 

sự sợ hãi. 

Thông tin sai sự thật ở các lĩnh vực vật lý, sinh thái, tài chính và tâm linh. 

Thực phẩm và nguồn nước kém chất lượng  khiến cho sức khỏe con người tổn hại và bị phụ 

thuộc. 

Các quy chuẩn xã hội tập trung vào sự thiếu sót và phụ thuộc hơn là sự phong phú và chia sẻ. 

 

Ý chí của cộng đồng: 

Chúng ta muốn có tất cả các quyền lợi vốn có của loài người. 

 

Chúng ta muốn các chính phủ thể hiện sự tôn trọng đối với hành tinh này, với con người và tất 

cả giới tự nhiên bao gồm hệ động  vật và thực vật 

Chúng ta muốn lấy lại quyền tự quyết thiêng liêng của loài người, quyền tự chịu trách nhiệm và 

lòng tự trọng. Chúng ta muốn tự chăm sóc bản thân, những người thân, cộng đồng và đồng 

bào của chúng ta 

Chúng ta muốn chữa lành cho tất cả các quốc gia đang cần. Chúng ta muốn mọi người trên 

toàn cầu được cung cấp các công cụ và sự bảo vệ có thể tự thực hiện được trong bất cứ cách 

thức nào được lựa chọn một cách có trách nhiệm. 

Chúng ta muốn được giáo dục về sự thật thực sự của quá khứ và hiện tại của chúng ta. 

Chúng ta muốn có bằng chứng và lý do cho tất cả vụ bắt giữ cần thiết để cho phép chúng ta 

hiểu, tìm thấy bình an và sức mạnh để bắt đầu lại.  

Chúng ta muốn suy nghĩ những điều tốt đẹp nhất bằng trái tim cho bản thân mình và  cho 

người khác. 

Chúng ta muốn tự do, trở thành người chúng ta muốn. 
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Chúng ta muốn tự cung tự cấp mọi thứ. 

Chúng ta muốn có quyền tự quyết. 

Chúng ta muốn được tự do kết nối với sức mạnh lớn hơn nằm trong chúng ta để tạo ra những 

gì mình muốn. 

Chúng ta muốn phát triển thực phẩm với độ tinh khiết để tiếp sinh lực cho cơ thể chúng ta và 

thúc đẩy ý thức, tâm linh. Là một người đầy lòng yêu thương, Chúng ta sẽ biết làm thế nào để 

có thể tự lực cánh sinh, với lòng yêu thương thiên nhiên và kết nối với vũ trụ. Chúng ta biết có 

đủ cho tất cả. 

Chúng ta muốn tự chủ trong mọi tình huống của sự chia sẻ bao la của mình. 

Chúng ta muốn có một nền giáo dục mà tạo ra tư duy độc lập và sáng tạo cá nhân. 

Chúng ta muốn giáo dục làm người, "tiên học lễ", những đức tính như trách nhiệm cá nhân, 

lòng tự trọng và quản lý sự tức giận. 

Chúng ta muốn chia sẻ nguồn nước vô tận giàu có cho tất cả mọi người. 

Chúng ta muốn  hòa mình trong một hồ nước của sự giàu có và vô tận với nhau. 

 

Chúng ta muốn có trách nhiệm thống nhất trong mọi thứ. 

Chúng ta muốn sở hữu ngôi nhà của mình. 

Chúng ta muốn chấm dứt sự lo sợ từ việc điều khiển quần chúng, mà đã che dấu đi lý do rõ 

ràng cho hành động này. 

 

Các giải pháp 

1. Ngay lập tức xung công tài sản và mọi thứ thuộc tôn giáo trên mọi quốc gia 

2. Tất cả mọi người đều sở hữu đất đai của mình, để sống một cách hòa bình và tự chăm 

sóc bản thân. Mọi gia đình được cung cấp năng lượng và nhà ở miễn phí. 

3. Tạo ra các khu vườn và thửa đất công cộng rộng lớn và màu mỡ để gieo trồng thực phẩm 

và xây dựng nơi trú ẩn. Tất cả mọi người đều có quyền tham gia để nuôi sống gia đình và 

có nơi trú ẩn, nếu họ muốn. Các khu vườn cung cấp lương thực cho những người nghèo, 

các thành phố và các siêu thị. Lợi nhuận thu được tái đầu tư để tạo ra thêm sản phẩm và 

có nhiều hơn các gia đình tham gia. 
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4. Giáo dục những kỹ năng cá nhân, như tính sáng tạo, hợp tác cùng nhau, sản xuất lương 

thực và lối sống bền vững. 

5. Một hệ thống trao đổi tín dụng được thành lập trên mức độ toàn cầu.. 

6. Đến năm 2014, tất cả các cộng đồng phải trở nên tự bền vững. Chú trọng vào việc giảm 

những tác động có hại tới hành tinh của chúng ta. 

7. Dừng sử dụng dầu mỏ, chúng ngày càng trở nên đắt đỏ và có hại. Ngay lập tức giới thiệu 

những công nghệ năng lượng miễn phí. 

8. Duy trì những cảm xúc số đông mà không cần tới những sắc lệnh hành chính khô khan, 

độc đoán, truyên truyền qua các phương tiện truyền thông chính thống và được tin 

tưởng bấy lâu nay.  Tôn trọng trách nhiệm cá nhân. 

9. Khuyến khích kinh doanh để tạo ra nhiều việc làm. 

10. Tập trung nguồn vốn ban đầu để tăng tự chủ về  nước sạch, thực phẩm và năng lượng, y 

tế và sản xuất quần áo. 

11. Tất cả những người vô gia cư đều nhận được đất đai và nhà cửa. 

12. Việc làm mới được tạo ra trong các dịch vụ của địa phương giúp những người đang làm 

các công việc dư thừa không cần thiết có lựa chọn thay thế. 

13. Xác định những phần của nền kinh tế không có lợi cho sự tự chủ và xây dựng kế hoạch 

để thay đổi điều này. 

14. Sử dụng ý thức số đông và sự sáng tạo như là điểm cốt lõi cho sự phát triển bền vững. 

15. Sửa đổi những chính sách và quy định hành chính nhằm giúp con người trở nên tin tưởng 

nhau hơn và ít phụ thuộc. 

16. Mỗi người được định đoạt một phần nhỏ trong các nguồn vốn, được phép thoải mái thay 

đổi. 

17. Dành ra phần lớn trong các nguồn vốn, tạo ra các quỹ Công cộng địa phương nhằm sử 

dụng cho các lĩnh vực như công nghệ thực phẩm và năng lượng.... 

18. Giám sát tính bền vững của các trung tâm sản xuất, chế biến và phân phối... thực phẩm. 

19. Cơ sở hạ tầng đồng bộ. 

20. Chúng ta có các công nghệ để thu hoạch nước khí quyển, nước sạch, làm sạch đất, các 

hệ thống “nutria  dense growing” , các tế bào nhiên liệu hidro, ,  “primordial forced  

water “ mà kết quả sẽ giảm được lượng nước tiêu thụ cần thiết. Hệ thống phát triển của 

chúng ta dựa trên nền tảng hữu cơ và cân bằng sinh học động với sự bổ xung các 

khoáng chất và vi khuẩn có lợi. Chúng ta sử dụng công nghệ của Tesla trong các sản 

phẩm của mình.  
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21. Tính tự bền vững sẽ được khuyến khích với các loại máy móc nhẹ sẽ được thay thế hướng 

tới phục vụ các cộng đồng nông dân nhỏ. 

22. Mỗi người sẽ tự thực hiện trách nhiệm làm sạch khu vực của họ và không còn bị ảnh 

hưởng bởi . Sự tham gia của cộng đồng là cần thiết để chủ động xây dựng lại một cuộc 

sống tích cực. 

23. Các địa phương sẽ quyết định những vật liệu nào là sẵn có nhất cho khu vực của họ. 

24. Thỏa thuận cá nhân được thực hiện bằng nêu ra cam kết duy trì nghề nghiệp trong 

khoảng thời gian chuyển tiếp. 

25. Chúng ta phải sửa chữa và kính trọng hành tinh này, tất cả sự sống ở trên nó , và nhận ra 

rằng "tất cả mọi người" được sinh ra là bình đẳng và theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa. 

26. Thiết lập nên tiêu chuẩn toàn cộng đồng và các nguồn lực cho nhu cầu sinh hoạt cơ bản 

hàng ngày là miễn phí. 

27. Thiết lập hệ thống tín dụng cho các đồ xa xỉ để đổi lấy sự tham gia vào cộng đồng. 
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Phát triển khả năng tâm linh của chúng ta 

như thế nào 

Các vấn đề 

Nhiều người không biết họ là ai, sức mạnh của họ là gì. 

Nhiều người không biết họ đến từ đâu và họ đang đi đâu 

Nhiều người cảm thấy cô đơn và không có sự hướng dẫn tinh thần. 

Môi trường sống của con người không được hỗ trợ cho sự phát triển Tâm linh. 

Công cụ hỗ trợ tâm linh còn hạn chế 

Không được dậy về các nguyên tắc Tiến hóa tâm linh. 

Nhiều người bị mất niềm tin, chán nản bởi vì họ bị đè nén bởi những gánh nặng mưu sinh do 

Cabal tạo ra trên hành tinh. 

Nhiều người không nhận ra họ là những nhà đồng sáng tạo. 

Chúng ta chưa từng được kể về những sự thật lịch sử. 

Nhiều người không biết cách để nuôi dưỡng Tâm hồn Thượng Đế trong họ. 

Chúng ta đã được dậy dỗ về sự ham mê vật chất, tiền bạc bằng mọi giá. 

Không tiết lộ sự hiện diện của Người ngoài hành tinh( ET) trên hành tinh này. 

Nghệ thuật và văn hóa bị xem nhẹ. 

Các kỹ năng để kết nối về Nguồn của chúng ta còn thiếu, nhất là ở những nước công nghiệp 

phát triển. 

Các học thuyết và giáo điều giả mạo. 

 

Ý chí của quần chúng 

Chúng ta muốn một sự Phục Hưng Vũ trụ. 
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Chúng ta muốn một sự Phục Hưng Đức tin. 

Chúng ta muốn một sự Phục Hưng Sự thật. 

Chúng ta muốn có các công cụ hỗ trợ tâm linh mang đến chìa khóa để thay đổi các niềm tin sai 

lầm cũng như tiềm năng để sáng tạo và yêu thương. 

Chúng ta muốn hiểu rõ Chúng ta Thực sự Là Ai, mục đích của chúng ta sinh ra trong thế giới này 

là gì, chúng ta đến từ đâu và chúng ta đang đi tới đâu. 

Chúng ta muốn cả thế giới biết về Thời đại  Hoàng Kim(Golden Age) đang chờ đón chúng ta. 

Chúng ta muốn có một xã hội tràn đầy yêu thương, tất cả mọi người đều bình đẳng và tâm trí 

mở rộng. 

Chúng ta muốn tất cả mọi người trên Trái đất được đánh thức cái Tâm Thượng Đế bên trong họ; 

chúng ta là một phần của Ánh Sáng Thần Thánh từ từ nguồn Vĩnh hằng, mà chúng ta gọi là 

God(Thượng Đế), Đấng Tạo hóa của tất cả mọi thứ trong mọi vũ trụ. 

Chúng ta muốn bình đẳng  giữa mọi người và "không ai là tốt hơn ai". 

Chúng ta muốn có một cơ hội cho sự thật, niềm tin, hy vọng, tình yêu và hòa bình. 

Chúng ta muốn nhấn mạnh sự quan tâm tới tất cả mọi thứ xung quanh, nhận ra vẻ đẹp của sự 

sống trên hành tinh của chúng ta. 

Chúng ta muốn đánh thức gốc gác Thần thánh chung của chúng ta để từ đó hiểu rằng phải 

mang đến tình yêu và sự khôn ngoan khi  cư xử với các sinh linh của Trái đất. 

Chúng ta muốn cơ cấu lại các nguồn vốn chung giàu có để sử dụng chúng một cách hiệu quả 

và yêu thương. 

Các giải pháp 

1. Tất cả sự thật phải được tiết lộ (đầy đủ) 

2. Hệ thống hóa các tri thức được tìm thấy trong các nền văn hóa và các nền văn minh cổ 

xưa trên thế giới. 

3. Giáo dục về sự hợp nhất của linh hồn, để biết rằng Tôi và chúng ta là MỘT. 

4. Tạo ra tần số tương tác của niềm vui mà bao bọc sinh quyển và thực hiện kích hoạt hàng 

ngày của ánh sáng để làm sạch lưới thế giới của chúng ta về tài chính cao. 
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5. Hãy dậy mọi người biết tự đánh  thức khả năng trực giác của họ và cách để kết nối ý thức 

chúng ta với nhau. Dậy mọi người cách nâng cao lòng tự trọng/lòng tin. Dậy mọi người 

cách sử dụng ý thức để điều khiển năng lượng cơ thể và khả năng sáng tạo. 

6. Dậy trong các trường học cách chăm sóc vạn vật sống trên Trái đất, về Trái đất là một cơ 

thể sống cũng như tất cả mọi điều trong Thiên thiên. 

7. Mang tất cả các bài học yêu thương tích cực từ mỗi tôn giáo và ghép lại thành một tôn 

giáo mới để không khiến con người chia rẽ nữa. Tôn giáo này dựa trên lòng yêu thương, 

quy luật Vũ trụ, biết chấp nhận, sự hiểu biết, trí tuệ và hài hòa tự nhiên. 

8. Thiết lập mạng lưới hỗ trợ tích cực cho quá trình nâng cao rung động và chuyển đổi lên 

chiều kích cao hơn của trái đất và nhân loại. 

9. Dậy rằng chúng ta được sinh ra với trái tim để đem lại niềm đam mê, khối óc để tìm ra 

cách thực hiện và đôi tay để thể hiện các ý tưởng của chúng ta thành hiện thực. 

10. Lan truyền Tinh thần Aloha tới mọi người trên thế giới: sự dịu dàng, nhân hậu, làm việc 

cùng nhau trong sự hiêp nhất và hòa hợp, sự khiêm nhường, kiên nhãn, trách 

nhiệm(kuleana) và chăm sóc(malama). Kết quả của Tinh thần này là ta sẽ học được cách 

chăm sóc môi trường sống, đất, con người và ngược lại họ(đất đai, môi trường và con 

người) sẽ lần lượt chăm sóc lại ta và phục vụ nhu cầu của ta. 

11. Dành nguồn vốn vào việc cung cấp quyền được học hành và hàn gắn từ những đồng minh 

chiều kích cao hơn( và dậy rằng chúng ta có những đồng minh đó!). Chúng ta cần tìm hiểu 

về nguyên lý Tâm linh, lịch sử thực sự của nhân loại trên Trái đất, các phương pháp để kết 

nối với Nguồn, building our auric fields và nói chuyện với các Cái Tôi cao hơn của chúng ta 

và hướng dẫn, chiều kích và các khả năng. 

12. Khi chúng ta dừng sự thiếu hiểu biết về tâm linh và tôn giáo lại, kết quả sẽ là sự giác ngộ 

của Tâm Thượng Đế. 

13. Những thánh đường mới sẽ được thiết lập với những người phù hợp, đó là những người 

làm việc vì mọi người chứ không phải là chống lại họ. Ở đây sẽ là nơi của tri thức và thiền 

định. Người thầy thực sự sẽ dẫn chúng ta vào thế giới mới của sự hiểu biết. Không có sự 

cưỡng ép mọi người tới đó, họ sẽ làm điều đó vì họ là những người đang tìm kiếm để kết 

nối nhận thức với tất cả sự sáng tạo. 
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14. Thiền được giảng dậy rộng rãi, một trạng thái "ngồi yên lặng và không làm gì cả, xung 

quanh là mùa xuân và hoa lá đâm chồi" - đây là điều bí ẩn và sự thật kỳ diệu của Vũ trụ. 

15. Thiết lập các trung tâm tu dưỡng tâm linh, tập trung vào việc mang lại sự cân bằng và tạo 

ra sự minh mẫn của tâm trí. 

16. Công nghệ Maharishi( là một nhà một thầy hiền triết Ấn Độ giáo hoặc lãnh đạo tinh thần.)  

17. Dậy cho mọi người cách để điều chỉnh các triệu chứng liên quan tới sự thăng thiên. 

18. Thực phẩm được trồng với độ trong sạch tinh thần sẽ tiếp sinh lực cho cơ thể và tâm thức, 

con người sẽ được tự do tập trung và các đam mê của họ. 

19. Khuyến khích làm việc "hăng say vui vẻ"( trong việc thực hiện và có được biểu hiện và trải 

nghiệm). 
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Làm thế nào để phục hồi sự gắn kết trái tim 

Các vấn đề 

Bởi vì con người chịu nhiều gánh nặng để kiếm đủ tiền cho các nhu cầu cơ bản của cuộc sống 

hoặc quá chú trọng vào bản thân (các vấn đề của họ, làm thế nào để trả các hóa đơn, nuôi sống 

gia đình...) do đó, các phẩm chất như lòng vị tha, chia sẻ, tính sáng tạo bị xem nhẹ. 

Ý chí tự do, tình yêu thương và sự thống nhất của mọi người trên hành tinh này không được 

khuyến khích. 

Những người già ở các nước phát triển không được trao nhiệm vụ truyền đạt lại, chứ không 

phải họ thấy rằng kiến thức và kinh nghiệm của mình không cần cho xã hội. 

Quân đội là một tổ chức của chiến tranh hơn là gìn giữ hòa bình 

Sự bí mật và thiếu đạo đức (làm xói mòn dân số nói chung) 

Hệ thống giáo dục công hiện nay ở các nước phát triển không đề cao cá tính, vì vậy mọi người 

cảm thấy không hài lòng và thiếu một cảm giác hoàn thành. 

Sự đổ vỡ của tế bào gia đình. 

Ý chí của cộng đồng: 

Chúng ta muốn loại trừ đi giới tinh hoa mà đã thao túng các nguồn lực tự nhiên của trái đất,  

các thiết bị năng lượng, bất động sản, nguồn cung thực phẩm, giáo dục, truyền thông, tiền tệ, 

hệ thống pháp luật (bao gồm cả môi trường luật pháp- including environmental laws ) , chính 

phủ và tất cả các tổ chức cơ bản của con người. 

-----------------------------CẦN DUYỆT  TỪ ĐÂY, TRANG 94 -> TỚI TRANG 110--------- 

Chúng ta cần 1 môi trường có thể hỗ trợ mọi thứ , sau đó Chúng ta sẽ tạo ra những thứ mà 

chúng ta nghĩ đến. 

Chúng ta cần đến các công cụ tâm linh bởi nó là chìa khóa thay đổi những niềm tin sai lầm như 

sự sáng tạo và tình yêu thương.  

Bạn muốn biết Chúng Ta Thật Sự Là ai, chúng ta sinh ra trong Thế Giới này với mục đích gì, 

chúng ta đến từ đâu và chúng ta sẽ đi đâu. 
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Chúng ta muốn các cuộc tụ tập, mạng lưới, các hội thảo và các trường học nuôi dưỡng những 

linh hồn. 

Chúng ta muốn ai ai cũng biết biết về Thời đại Hoàng Kim đang đến gần. 

Chúng ta muốn có một xã hội tràn đầy sự yêu thương, luôn chấp nhận người khác và chia sẻ với 

nhau về mọi thứ. 

Chúng ta muốn tất cả mọi người trên Trái Đất đều được thức tỉnh và tự phục vụ cho chính mình 

bởi chúng ta là những đứa con được tách ra từ ánh sáng thượng đế, chúng ta đến cùng một 

nguồn; tất cả điều đó đều là thượng đế. Ngài tạo ra mọi thứ. 

Chúng ta muốn được bình đẳng và được dạy rằng không một ai là 'tốt hơn' so với người khác. 

Chúng ta muốn có cơ hội về sự tin tưởng, niềm tin, hy vọng, tình yêu và sự bình an. 

Chúng ta cần nhấn mạnh về việc người khác quan tâm đến hành tinh xinh đẹp của chúng ta. 

Chúng ta muốn đánh thức nguồn thiêng liêng chung của mọi người để ai cũng có thể mang 

đến tình yêu , sự khôn ngoan cùng những hành động đối xử với người khác hoặc tất cả các 

chúng sinh trên Trái Đất 1 cách trìu mến. 

Các giải pháp : 

1. Chúng ta muốn dùng các quỹ thịnh vượng cho các chính phủ để họ tái cơ cấu lại sự yêu 

thương. 

2. Tất cả sự thật phải được nói ( tiết lộ đầy đủ). 

3. Hệ thống hóa các kiến thức được tìm thấy trong tất cả các văn hóa truyền thống cổ xưa 

trên thế giới. 

4. Giáo dục cho các tập thể biết chấp nhận hợp nhất với nhau là Một . 

5. Tạo ra các tần số tương tác về niềm vui để bao bọc bầu sinh quyển và thực hiện các kích 

hoạt hằng ngày để làm sạch mạng lưới trên thế giới. 

6. Dạy cho người dân biết cách đánh thức trực giác ,cách kết nối ý thức, cách phát triển lòng 

tự trọng/sự tự tin và cách thức sử dụng quá trình suy nghĩ để tạo ra năng lượng và  tất cả 

sáng tạo. 

7. Giảng dạy tại các trường học về việc quan tâm đến  mọi khía cạnh của cuộc sống, sự sinh 

sống trên Trái Đất và mọi thứ từ thiên nhiên. 

8. Thực hiện tất cả các bài học yêu thương tích cực từ từng tôn giáo và ghép lại thành một 

tôn giáo không tách rời mọi người.Tôn giáo này về cơ bản có thể dựa trên tình yêu phổ 

quát và các luật, chấp nhận sự hiểu biết, trí tuệ và bản chất. 
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9. Thiết lập mạng lưới cải cách tích cực nhằm cung cấp, hỗ trợ rung động trong quá trình 

chuyển đổi thành không gian cao hơn. 

10. Nói cho họ biết rằng chúng ta được sinh ra với một trái tim của lòng đam mê, bộ não tìm 

ra cách để làm việc , còn bàn tay thì biến ý tưởng của mình thành hiện thực. 

11. Truyền bá tinh thần Aloha cho các dân tộc trên thế giới :dịu dàng, nhân hậu, làm việc với 

nhau trong sự hiệp nhất, sự hòa hợp, sự khiêm nhường, kiên nhẫn (kuleana) và chăm sóc 

(malama). Kết quả của những giáo lý này là chúng ta học cách chăm sóc môi trường, đất 

đai , con người và dân tộc của chúng ta. 

12. Dành vốn thịnh vượng vào việc cung cấp trực tiếp cho giảng dạy và chữa lành bệnh bởi 

các đồng minh ở chiều kích cao hơn (và nói cho họ biết rằng chúng ta có các các đồng 

minh). Chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên lý tâm linh, lịch sử thực sự của nhân loại trên 

trái đất, các phương pháp để kết nối với nguồn, xây dựng các lĩnh vực Auric, liên hệ và nói 

chuyện với bản thân mình ở các chiều kích cao hơn. 

13. Khi chúng ta kết thúc sự thiếu hiểu biết về tâm linh và tôn giáo, kết quả cuối cùng sẽ là 

một cuộc đua giác ngộ của con người đến với Thiên Chúa. 

14. Nhà thờ mới sẽ được thành lập với những người có khả năng làm việc với mọi người chứ 

không phải là chống lại họ. Đây sẽ là những địa điểm của kiến thức và thiền định. Những 

người lãnh đạo sẽ cùng chúng ta xây dựng thế giới mới thành thế giới của sự hiểu biết, 

không có người nào bị ép buộc ở những nơi này - họ sẽ được kết nối với tất cả sự sáng 

tạo. 

15. Giảng dạy phổ biến rộng rãi thiền định, bằng cách "ngồi yên lặng và không làm gì cả, mùa 

xuân đến và cỏ mọc" - đây là những bí ẩn và kỳ diệu của vũ trụ mà bạn nên tin tưởng. 

16. Thành lập các trung tâm tĩnh tâm tập trung vào việc mang lại sự cân bằng tinh thần và tạo 

ra sự rõ ràng trong tâm trí. 

17. Công nghệ Maharishi. 

18. Dạy cho người dân biết cách để điều chỉnh các triệu chứng liên quan đến sự thăng thiên. 

19. Thức ăn được trồng với độ tinh khiết tâm linh này sẽ tiếp sinh lực cho cơ thể và tâm thức , 

khi đó mọi người sẽ được tự do và tập trung cho niềm đam mê của mình. 

20. Khuyến khích mọi người luôn vui vẻ ( trong công việc,biểu hiện, biểu cảm và trải nghiệm). 
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Làm thế nào để kết nối với trái tim 

Các vấn đề: 
Con người luôn phải chịu nhiều gánh nặng để có đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Vì thế hầu 

hết họ tập trung vào bản thân mình ( vấn đề của họ, làm thế nào để trả tiền cho các hóa đơn, 

nuôi sống gia đình..vv..) và phẩm chất như lòng vị tha, sự chia sẻ và sức sáng tạo đang bị giảm 

đi. 

Ý muốn tự do, tình yêu và sự thống nhất của mọi người trên hành tinh này không được khuyến 

khích. 

Người cao tuổi ở các nước công nghiệp phát triển nhất không được giao nhiệm vụ giảng dạy 

chứ không phải họ cảm thấy kiến thức và kinh nghiệm của họ không còn có giá trị cho xã hội. 

Quân đội là một tổ chức của chiến tranh hơn là gìn giữ hòa bình. 

Giữ bí mật và thiếu đạo đức ( làm suy yếu dân số nói chung ).  

Hệ thống giáo dục công chúng hiện nay ở các nước công nghiệp phát triển không vinh danh 

tính cá nhân khiến cho mọi người cảm thấy không được thỏa mãn và thiếu đi cảm giác hoàn 

thành. 

Sự cố của các đơn vị gia đình hạt nhân . 

 

Ý chí của cộng đồng: 

Chúng ta muốn xoá bỏ sự kiểm soát của tầng lớp thượng lưu lên tài nguyên thiên nhiên của trái 

đất, thiết bị năng lượng, bất động sản, cung cấp thực phẩm, giáo dục, truyền thông, tiền bạc, hệ 

thống pháp luật (bao gồm cả pháp luật về môi trường), chính phủ, và tất cả các tổ chức cơ bản 

của con người. 

Chúng ta muốn những giáo viên của bọn trẻ  là những người gìn giữ tri thức. 

Chúng ta muốn bọn trẻ được học tập, rồi nói cho người khác biết rằng họ là duy nhất có khả 

năng trực giác và liên kết với tất cả mọi thứ trên Trái Đất.  

Chúng ta muốn toàn bộ cộng đồng dạy cho con cái của họ biết cách sử dụng mục đích . 

Chúng ta muốn quân đội là những người gìn giữ hòa bình chứ không phải là gây ra chiến tranh. 

Chúng ta muốn xóa bỏ Cabal và trở về với một tự do ý chí/ dựa trên tình yêu của Thế giới. 
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Chúng ta muốn các phương tiện truyền thông được sử dụng để thông báo và kích thích cho 

mọi người cùng nhau tham gia. 

Chúng ta muốn giới thiệu đến mọi người bản phương pháp luận phương Đông với văn hóa 

phương Tây. 

Chúng ta muốn mang lại nhận thức cho tất cả các Earthlings rằng Gaia là một cuộc sống, thực 

thể thở, và cô thực sự mong muốn được thực hiện một "bản giao hưởng của sự hài hòa”. 

Chúng ta muốn dạy tất cả các chúng sinh biết cách chăm sóc Gaia và người khác. 

Chúng ta muốn nước tinh khiết, thực phẩm hữu cơ tinh khiết, sống cuộc sống đầy đủ, vui vẻ 

,hòa bình trên trái đất và còn hơn thế nữa. 

Chúng ta muốn nói chuyện với các bạn về các sự thật trong việc tạo ra một tương lai bền vững, 

và nên buông bỏ những gì chúng ta không cần. 

Chúng ta muốn nâng cao giá trị của Chúng ta, và loại trừ tính bí mật. 

Chúng ta muốn tiền như là một cơ chế thương mại được thay thế bằng hành động phục vụ cho 

cộng đồng và với người khác như là một thời gian dài - mục tiêu dài hạn. 

Chúng ta muốn sống chung với nhau, kết nối với nhau và chăm sóc cho những người khác, sau 

đó làm những thứ mang lại niềm vui. 

Chúng ta muốn xây dựng lại sức mạnh của mỗi gia đình và cộng đồng địa phương trong việc 

hợp tác và nuôi dưỡng những đứa trẻ. 

Chúng ta muốn sống với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để tạo ra nhiều sự kiện quan trọng và các giải 

pháp. 

 

Các giải pháp : 

1. Làm cho loài người nhận thấy mình là một phương diện của môi trường sống chứ không 

phải là bị kiểm soát bởi người khác. Ví dụ, cảm xúc và ý thức của con người có thể được 

hiểu như là một chức năng của hệ sinh thái ở Trái Đất. Hãy để Chúng ta giảng dạy các khái 

niệm này. 

2. Mở ra tất cả các ngân hàng cảm xúc và khuyến khích các giá trị mà những gì chúng ta làm 

cho nhau như dịch vụ, yêu thương, trao đổi hàng hóa. 
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3. Kết thúc tất cả các cuộc xung đột quân sự và chiến tranh nhỏ thông qua việc thực hiện phổ 

biến tình yêu từ trái tim. 

4. Vượt ra ngoài cơ sở nhu cầu chủ yếu là người cần tình yêu thương. 

5. Xây dựng các toà nhà để chăm sóc đời sống con người, các loài động vật và chăm sóc linh 

hồn, được quản lý bởi các linh mục sáng suốt / người chăm sóc. bộ ngành chuyển đổi hiện 

hành để có sự cống hiến cho lợi ích chung. 

6. Tạo các dự án trên toàn thế giới để cung cấp, giáo dục, và xây dựng các ngôi nhà cho tất cả 

mọi người. Điều này sẽ kích thích người (có điều kiện sống tốt hơn gia đình của họ) và 

nâng cao cải thiện tập thể. 

7. Những người đi du lịch sẽ mang đến cho họ những kĩ năng cần thiết. 

8. Nâng cao nền văn hóa trên toàn cầu mới của "thuộc về hành tinh". 

9. Để mọi người thoát khỏi nỗi sợ hãi mà không cần đến kiến thức cơ bản, cơ sở hạ tầng địa 

phương hóa. Điều này cũng sẽ dẫn đến ý thức cao hơn. 

10. Tìm và quản lý các chất giải độc cho các vi rút hiện tại của tâm (sợ hãi, tính cạnh tranh, tình 

trạng khan hiếm, loại trừ bí mật - Xem Hawk Mindset Tập huấn tài liệu tham khảo). 

11. Tạo thêm giá trị trong tất cả mọi người - không throwaways! 

12. Tất cả các ủy ban đều dựa trên tinh thần tình nguyện. 

13. Các mô hình mới được dựa trên tình yêu, tình bạn và sự hiểu biết là nếu những người khác 

phát triển thịnh vượng, Chúng ta cũng sẽ phát triển thịnh vượng. 

14. Với mỗi chương trình đào tạo, sự phát triển của ý thức phù hợp với quy luật tự nhiên cần 

được khuyến khích. 

15. Khái niệm về tiền phải được gắn liền với giá trị về hàng hóa và dịch vụ cho tất cả mọi 

người. 

16. Sửa chữa, tôn vinh hành tinh, và tất cả cuộc sống tại đó. 

17. Sự từ chối của xã hội làm suy yếu các đơn vị gia đình và đặt trọng tâm vào việc phục hồi 

một gia đình mạnh mẽ sẽ chống lại tệ nạn xã hội. 

18. Bắt đầu tự tổ chức. Khi Chúng ta có cơ hội này, mục tiêu và sự kiện quan trọng sẽ đạt được 

một cách nhanh chóng. Khi Chúng ta tiếp cận với tất cả và tham gia cùng nhau trong sự 

chuyển đổi của thế giới này, chúng ta có thể hạnh phúc, lành mạnh, an toàn, và mãn 

nguyện. 
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Làm thế nào để tạo cộng đồng có lòng nhân 

ái 

Các vấn đề: 

Giá trị tư bản phản đối triết lí “pay it forward “ (Ý nghĩa : Đền đáp tiếp nối ““Pay it forward” là đối 

nghịch với “Pay it back”. Khi ai đó làm ơn hay làm một điều tốt cho bạn, thay vì trả ơn cho chính 

người đã làm ơn cho mình thì bạn lại “pay it forward”, nghĩa là đáp đền ơn đó cho một người 

mới khác”) . 

Lòng vị tha không thể tồn tại trong một xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Để sinh tồn đòi hỏi phải có tiền bạc. 

Kiểm soát tiền thúc đẩy sự tham lam. 

sự sa ngã ngăn cản lòng vị tha. 

Ý chí của cộng đồng : 

Chúng ta muốn thay thế từ “tôi” thành “chúng ta” and turn Illness into Wellness. 

Chúng ta muốn "cho đi là còn mãi " để bất cứ ai muốn có sự giúp đỡ từ chúng ta. 

Chúng ta muốn trở thành một vị tha, chia sẻ cho cộng đồng, đảm bảo rằng tất cả các dạng sinh 

vật về cơ bản là có đồ ăn , tạo ra các dịch vụ miễn phí và truy cập vào tất cả các nhu cầu cần 

thiết của cuộc sống, chăm sóc cho nhau thông qua một nền kinh tế dựa vào tài nguyên từ bi để 

xây dựng cá nhân,tự chủ và hòa hợp với cộng đồng. 

Chúng ta muốn nâng cao nhận thức rằng chúng ta là tất cả , đến sống hòa hợp với nhau để 

thay đổi thế giới thành một xã hội giàu lòng vị tha và từ bi dựa trên tình yêu vô điều kiện, chấp 

nhận, tha thứ và chăm sóc các phúc lợi với nhau. 

Chúng ta muốn thực hiện hành vi ngẫu nhiên của sự tử tế, hào phóng tiến về phía trước,loại bỏ 

tiền, chấm dứt tất cả nợ nần, và cung cấp sự phong phú cho mọi thứ. 

Chúng ta muốn năng lượng sạch tái tạo nước, nguồn thức ăn hữu cơ trong nước, nước sạch tinh 

khiết và khả năng chia sẻ tất cả mọi thứ với các cộng đồng xung quanh của chúng ta 

Chúng ta muốn khôi phục lại tất cả các cộng đồng suy thoái nhằm cung cấp cho họ một môi 
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trường nuôi dưỡng thực phẩm, chỗ ở, năng lượng, giao thông vận tải, dịch vụ y tế cho trẻ em, 

người bệnh, người cao tuổi và trong đó đặc biệt chú ý đối với động vật và hành tinh. 

Chúng ta muốn có cơ hội đa dạng cho công việc, giải trí, gia đình, du lịch, các hoạt động vì hòa 

bình và thịnh vượng cho tất cả. 

Các giải pháp: 

1. Tạo ra các nhóm công tác tại địa phương để thành lập hợp tác xã hòa bình, tạo ra các dự 

án tofeed, giáo dục, nhà ở mỗi người, cung cấp cho họ tất cả các nhu cầu về cộng đồng cơ 

bản, xây dựng chương trình và dạy cho người dân biết cách sử dụng các phương thức y tế 

tiên tiến để chữa lành tất cả các căn bệnh. 

2. Hỗ trợ và mở rộng môi trường sống đối với dự án loài người. 

3. Phân tích khả năng của mỗi cộng đồng từ ăn, quần áo, chỗ ở và cung cấp chữa bệnh cho 

các cộng đồng nghèo nhất, xây dựng nơi trú ẩn, sử dụng hệ thống y tế tiên tiến, cung cấp 

hỗ trợ tinh thần, thực phẩm hữu cơ và nước sạch, và đặt trẻ em vô gia cư trong ngôi nhà 

yêu thương. 

4. Thành lập trung tâm cộng đồng khẩn cấp ở tất cả các khu vực đông dân cư, đề nghị cho 

tất cả mọi người luôn mở cửa đón những người vô gia cư, hoặc xây dựng các thành phố 

lều đối với người vô gia cư cho đến khi ngôi nhà vĩnh viễn có thể được thành lập. 

5. Trang bị thêm các căn nhà khu dân cư và thiết bị y tế với năng lượng miễn phí đầu tiên. 

6. Tạo ra các hệ thống thân thiện với môi trường bền vững bằng cách sử dụng năng lượng 

tái sinh miễn phí. 

7. Tạo ra các hợp tác xã nông nghiệp trên toàn thế giới sử dụng hạt giống hữu cơ, nước tinh 

khiết và thức ăn chăn nuôi hữu cơ. 
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Các giải pháp thịnh vượng – câu trả lời cho 

các tổ chức cộng động 
 

Trong thế giới ngày nay có nhiều vấn đề trong từng lĩnh vực của đời sống con người, và nó có 

thể trở nên tê liệt, trừ phi bạn có một hệ thống tổ chức để xử lý các vấn đề này. Có rất nhiều 

người quan tâm đến những vấn đề này, nhưng họ thường bị cô lập từ những người khác mà 

chia sẻ những mối quan ngại tương tự. Ngoài ra, nhiều người trong những vấn đề này rất 

nghiêm túc và có những hạn chế thời gian đáng kinh ngạc. Với một cơ cấu tổ chức trên cấp 

cộng đồng, Chúng ta sẽ có những cái cần thiết để thực hiện điều này và tất cả các vai trò sẽ 

được lấp đầy. 

Các phong trào phát triển mạnh mẽ đã có kế hoạch tổ chức bằng cách tổ chức mọi thứ ở cấp 

địa phương, và trao quyền cho người dân. 

Sự phát triển là mô hình biến đổi các hoạt động riêng biệt vào chùm tia laser phối hợp hiệu quả 

và các mạng lưới những người đã sẵn sàng để hành động cho các cộng đồng phát triển mạnh. 

Những người sáng tạo ra các phong trào phát triển mạnh mẽ như Foster và Kimberly Gamble 

đang có trong tay những gốc rễ kinh nghiệm của các tổ chức trong các cộng đồng khác nhau 

trên mô hình này. Cụ thể, các mô hình cung cấp một tự phục cơ cấu và phương pháp tiếp cận 

hợp lý về cách thức giải pháp và các ý tưởng có thể được chia sẻ, thực hiện và nối mạng ở cấp 

địa phương. Ngoài ra, trung tâm phát triển mạnh mẽ là có các giải pháp phục vụ như là một 

mạng lưới giúp đỡ nhau, chia sẻ cộng đồng kiến thức và kinh nghiệm của mình với các cộng 

đồng khác trên thế giới. 

Trong mô hình này mọi khía cạnh thuộc đời sống con người được chia thành 12 lĩnh vực . 

Các lĩnh vực hiện đang được xác định như sau (theo thứ tự ABC): 

Nghệ thuật:  Các lĩnh vực biểu hiện sáng tạo thông qua các phương tiện truyền thông khác 

nhau. 

Kinh tế: Các khoa học giao dịch với việc sản xuất, phân phối, tiêu thụ và quản lý hàng hóa, 

dịch vụ và tiền tệ. 

Giáo dục: Các lĩnh vực học tập có chủ ý - thu thập kiến thức và sự hiểu biết. 
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Môi trường: Môi trường xung quanh chúng ta đang sống; thế giới tự nhiên là toàn bộ - bao 

gồm cả chúng ta. 

Quản trị: Việc quản lý của chính quyền và lãnh đạo của một cộng đồng. 

Sức khỏe: Sức sống, hạnh phúc và sự toàn vẹn của hệ thống sinh hoạt. 

Cơ sở hạ tầng: Các cơ cấu vật chất cơ bản và hệ thống hỗ trợ xã hội loài người. 

Tư pháp: Một cách để bảo vệ quyền tự do của mỗi cá nhân. 

Phương tiện truyền thông: Các phương tiện phổ biến thông tin và giải trí trong nhân 

dân. 

Quan hệ: Các lĩnh vực tương tác giữa người: bằng cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ, các chúng sinh 

khác và môi trường. 

Khoa học: Đặt kiến thức bằng luận án, thí nghiệm và kết luận. 

Tâm linh: Tìm hiểu kinh nghiệm về bản chất siêu hình cơ bản là tinh thần. 

Thế giới quan: Các niềm tin chúng ta có về bản thân, cuộc sống và vũ trụ mà chúng ta định 

hình nên để giải thích về các trải nghiệm mà chúng ta có được tạo nên như thế nào. 

Một nhóm các thành viên đã hoàn thành một lượng lớn việc tư duy để đưa ra mô hình 12 quanh 

1, đảm bảo rằng không có gì là không phù hợp. Ngày càng có nhiều tổ chức đang sử dụng mô 

hình này, bao gồm : 

 

Tiến hóa (http://www.evolve.org/) 

 

Các tổ chức về giải pháp cho cộng đồng hoặc các giải pháp chiến lược toàn cầu 

 

Hiệp nhất loài người Brilliance (http://www.hubhub.org/) 

 

Viện Khoa học Noetic (http://www.noetic.org/) 

 

Sự thay đổi trong hành động (http://www.shiftinaction.com/) 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.evolve.org%2F&h=lAQGs98JQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hubhub.org%2F&h=ZAQGK4bIX&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.noetic.org%2F&h=ZAQGK4bIX&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.shiftinaction.com%2F&h=xAQGls-v0&s=1
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Mùa hè của Hòa bình (http://www.summerofpeace.net/) 

 

Transpartisan Alliance (http://www.transpartisan.net/) 

 

Chúng ta là ai và những gì chúng ta biết về bản thân mình hóa ra lại rất có liên quan đến các 

hoạt động của chúng ta. Họ đã tìm thấy thông qua mô hình là mọi người đều chấp nhận khu 

vực này hay khu vực khác và một người không nhất thiết phải làm tất cả. Ngoài ra, nhận thấy 

rằng người dân đang đối phó với nhiều vấn đề tương tự ở khắp mọi nơi, nhưng họ không biết 

công việc của nhau để giải quyết những vấn đề này. 

Chúng ta đều quan tâm đến việc dừng lại các cuộc tấn công, nhưng mỗi chúng ta lại ở những 

khu vực khác nhau. 

Mô hình này bắt đầu với những người tập trung trong cộng đồng và xác định các lĩnh vực của 

mỗi người hay niềm đam mê. Ý tưởng chính của cấu trúc là để giữ cho tất cả mọi người được 

thông báo về những gì đang xảy ra bên ngoài khu vực của họ.  

Khái niệm cho các tổ chức rất đơn giản: đăng ký theo ngành, đi ra và làm một phần của bạn, trở 

lại và báo cáo. Sau đó gửi trước từng chút tiến bộ mà bạn đã thực hiện cho các cộng đồng sẽ bị 

ảnh hưởng tới. Nhóm giải pháp tự tổ chức trên khắp hành tinh. Trang web này có hơn 370 

nhóm từ khắp nơi trên thế giới và đang phát triển. 

 

Điểm nổi bật từ mô hình sự dịch chuyển Thịnh Vượng – Thrive Movemet : 

 Hệ thống thông tin liên lạc đáp ứng như một cộng đồng mỗi tháng một lần. Tạo ra một 

nhóm hội đồng, toàn bộ hệ thống được gọi là đội Synergy.  Các bạn gặp nhau để báo cáo 

những gì đang xảy ra trong nhóm của bạn. Đây là cơ hội để chia sẻ những nhu cầu và 

nguồn lực của cộng đồng. Đây là mô hình hóa một quá trình ra quyết định toàn diện và cân 

bằng  hơn. 

 Suy nghĩ với người đại diện của tất cả các lĩnh vực. Ví dụ: nếu bạn muốn có một dự án kinh 

doanh với nhau thì nên tham khảo ý kiến tất cả các đại diện từ từng khu vực, các nhóm tôn 

giáo, các nhóm môi trường, v.v.. Việc thiếu các tham khảo ý kiến là những điều gây ra các 

vấn đề trong thế giới của Chúng ta ngay bây giờ, ví dụ: công ty không tham khảo ý kiến với 

các nhóm môi trường hoặc các tổ chức nhân quyền. 

 Người ta khuyên rằng mỗi nhóm có tay nghề cao có thể  truy cập vào các thông tin liên lạc 

và giải quyết các xung đột. Ví dụ: không được bạo động mạng lưới truyền thông (tổ chức 

toàn cầu). Dự đoán các vấn đề và những công cụ bạn cần để giải quyết chúng. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.summerofpeace.net%2F&h=eAQH3LBbW&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.transpartisan.net%2F&h=pAQGNwbrh&s=1
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 Đề xuất ra quá trình ra quyết định: Khi có một ý kiến khác, các ý kiến trên vẫn được xem xét 

bàn bạc. Theo cách này tất cả các tiếng nói đều quan trọng, bởi vì nhóm có thể quyết định 

khác nhau. Điều quan trọng nhất là để giữ cho mọi người được thoải mái. Chúng ta cần 

phải vượt qua những khác biệt nhỏ, vì chúng ta không có thời gian. Trong quyết định này, 

lần đầu tiên thì nên nhất trí, sau đó là sự đồng thuận,tiếp nữa là đa số. Tuy nhiên nên giữ 

các điểm yếu trên bàn vì chúng có thể biến ra một cái gì đó quan trọng như những thông 

tin đã từng rút ra được. Mỗi tiếng nói là quan trọng và mọi bất đồng ý kiến đều có giá trị. 

CÁC NGUỒN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỪ WEBSITE DỰ ÁN THRIVE : 

Trên đường đến nơi không còn chất thải: Những thành công và Những bài học từ xung 

quanh thế giới 

Đây là một nguồn lực lớn cho cộng đồng những người muốn thực hiện quá trình chuyển đổi để 

không gây lãng phí.Tìm hiểu các cộng đồng trên toàn thế giới, những người đang thực hiện 

thành công việc chuyển đổi sang  không còn chất thải  ở Argentina, Ấn Độ, San Francisco, Tây 

Ban Nha, Philippines, Chile, Bỉ và Đài Loan. Đọc thêm : . 

Thị trấn Vermont và kỹ thuật di truyền: Hướng dẫn để thu hồi nền dân chủ của chúng ta.  

Đây là một nghiên cứu tuyệt vời trong việc phản đối GMO. Điều này bao gồm lịch sử của chiến 

dịch chống biến đổi gen ở Vermont, một hướng dẫn từng bước để tổ chức các chiến dịch của 

bạn, và các nghị quyết. Đọc thêm . 

Bảo vệ quyền sử dụng nước thông qua chính quyền địa phương : Ví dụ từ cộng đồng núi 

Shasta . 

Các cộng đồng ở núi Shasta đang làm việc với Quỹ Bảo vệ môi trường pháp luật cộng đồng và 

trao đổi toàn cầu để đảm bảo rằng các cư dân của thành phố núi Shasta có thể thực hiện quyết 

định về việc quản lý tài nguyên nước ở địa phương của họ. 

Họ đã viết một sắc lệnh trong cộng đồng mà cụ thể là nghiêm cấm việc khai thác nước của 

công ty để bán lại và xuất khẩu, công ty điện toán đám mây hạt giống (trong đó gồm sự xâm 

lấn hóa chất độc hại từ đám mây hạt giống). Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách cộng đồng có 

thể viết lại luật pháp địa phương để bảo vệ nguồn cung cấp nước và không khí thở, hay chống 

lại tình trạng lạm dụng của công ty. Đọc thêm 

Bảng biểu thực tế về luật cho thực phẩm biến đổi gen và những quy định được ban hành 

trên 50 bang của Hoa Kì. 

http://www.thrivemovement.com/road-zero-waste-successes-and-lessons-around-world
http://www.thrivemovement.com/vermont-towns-vs-genetic-engineering-guide-reclaim
http://www.thrivemovement.com/protecting-water-rights-through-local-self-government-example-mt-shasta-community-1
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Tài liệu này do Trung tâm An toàn thực phẩm chi tiết các mặt hàng nông nghiệp hàng đầu, bán 

hàng hữu cơ, luật pháp biến đổi gen và các quy định được thông qua trong tất cả 50 tiểu bang 

ở Mỹ. Đó là một nguồn tài nguyên hữu ích cho bất cứ ai làm việc về các vấn đề biến đổi gen nên 

cần biết nhiều hơn về các loại cây trồng nhiều nhất trong tiểu bang của họ và pháp luật hiện 

hành về GMOs. Đọc thêm. 

Nguồn lực để Phản đối Aerial Phun thuốc: 

Báo cáo này được thu thập bởi các nhà hoạt động California, người đã đóng một phần không 

thể thiếu trong việc ngăn chặn một chương trình phun các hóa chất từ trên không ở California 

trong năm 2009, có thể là một mẫu hữu ích cho những người đang cố gắng ngăn chặn việc sử 

dụng thuốc trừ sâu hoặc phun hóa chất trên không tại các cộng đồng của họ. Để biết thêm 

thông tin và các nguồn tài nguyên có sẵn tại: 

http://www.lbamspray.com/.  Đọc thêm  

Phản đối các nước uống có chứa florua trong cộng đồng của bạn 

Các Mạng Lưới Hành Động Phản Đối Florua là một nguồn lực lớn cho cộng đồng những người 

đang tìm cách ngăn chặn nguồn nước có chứa florua của họ. Đọc thêm  

Biên bản về rủi ro sức khỏe có liên quan tới đồng hồ đo điện (Smart Meters). 

Một trong những góc nhìn hữu hiệu để chống lại việc sử dụng đồng hồ đo điện trong cộng 

đồng của bạn là các trích dẫn rủi ro về sức khỏe. Báo cáo này do cán bộ y tế công cộng ở Santa 

Cruz trích dẫn, nó gây nhiều nguy cơ rủi ro cho sức khỏe và các vấn đề liên quan đến đồng hồ 

đo điện của bạn. Nó đã giúp người dân Santa Cruz phản đối về việc bị bắt buộc sử dụng và 

được hỗ trợ bởi các cộng đồng khác tổ chức chống lại nó. Đọc thêm 

Hướng dẫn mua hàng không biến đổi gen : 

Đây là một hướng dẫn mua sắm chi tiết để tránh các sản phẩm về biến đổi gen. Đọc thêm 

Lợi ích của cây gai dầu trong công nghiệp. Đọc thêm 

Lợi ích của việc trồng công nghiệp cây gai dầu 

Mỹ là một quốc gia công nghiệp phát triển duy nhất cấm phát triển cây gai dầu trong công 

nghiệp mặc dù thực tế là nó có lợi nhuận cao; nó có thể được sử dụng để làm ra hơn 25.000 sản 

phẩm, bao gồm giấy, sợi, nhựa, dệt may, và sợi dây thừng; ngoài ra nó không đòi hỏi việc phải 

sử dụng thuốc diệt cỏ hoặc thuốc trừ sâu để phát triển. Nhiều cộng đồng đang cố gắng để cây 

gai dầu được sử dụng trong công nghiệp một cách hợp pháp, bởi điều đó sẽ có lợi cho nông 

dân, nền kinh tế của chúng ta và môi trường. Đọc thêm. 

Giới Thiệu Tóm Tắt Mô Hình Xóa Bỏ Bản Quyền Doanh Nghiệp (bởi CELDF) 

http://www.thrivemovement.com/fact-sheet-gmo-legislation-and-regulations-passed-all-50-u-s-states
http://www.thrivemovement.com/resource-oppose-aerial-spraying
http://www.thrivemovement.com/resources-oppose-fluoridation-drinking-water-your-community
http://www.thrivemovement.com/sample-memorandum-health-risks-associated-smart-meters
http://www.thrivemovement.com/non-gmo-shopping-guide
http://www.thrivemovement.com/industrial-hemp


https://thuviensach.vn

 

 

106 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Bản tóm tắt này do Quỹ môi trường pháp luật cộng đồng Quốc phòng (CELDF) là "nhằm hỗ trợ 

cộng đồng tổ chức để thách thức món quà của chính phủ Hoa Kỳ, quyền hạn hiến pháp đối với 

tài sản có tổ chức như các tập đoàn. Theo đó, tóm tắt này KHÔNG phải trách nhiệm của công ty, 

công ty phải  trách nhiệm giải trình, đạo đức của công ty, mã số doanh nghiệp ứng xử, công dân 

doanh nghiệp suất sắc, tội ác của công ty, cải cách doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, sửa 

chữa cơ quan quản lý, hoặc các bên liên quan. "Đọc thêm 

Giải pháp chiến lược 

Thrive đã có có giải pháp chiến lược cho toàn bộ 12 lĩnh vực được vạch ra. 

Những giải pháp này được đặt trong sự liên kết và thêm vào đó là các giải pháp được trình bày 

trong dự án này. 

Và đây là các giải pháp chiến lược cho tình lĩnh vực 

http://www.thrivemovement.com/views/solutions-solutions_strategy 

Chúng ta là tất cả câu trả lời. 

Nắm được tình hình, suy nghĩ thấu đáo , hành động thiết thực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thrivemovement.com/model-brief-eliminate-corporate-rights-by-celdf-2
http://www.thrivemovement.com/views/solutions-solutions_strategy
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Thu thập phiếu bầu đánh giá cho các 

lựa chọn 
 

Sau đây là kết quả của một cuộc thăm dò lựa chọn tập thể lấy trực tiếp từ Solider Hugs 

website  http://www.soldierhugs.com/ . Cuộc thăm dò đưa ra những câu hỏi chủ chốt về vài vấn 

đề chính mà chúng ta phải đối mặt ngay hôm nay và có đến 9.000 cử tri tập trung cho các chủ 

đề nhất định. 

THÔNG ĐIỆP TỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRÊN TRÁI ĐẤT : 

Phiếu bầu từ nhận thức của bạn. Phiếu bầu của tự do ý chí. KHÔNG có câu trả lời đúng hay sai 

trong các thăm dò ý kiến dưới đây, chỉ có những gì mà bạn mong muốn được sống và trải 

nghiệm. Nhiều bạn đã bầu chọn một số các cuộc thăm dò bên dưới. . Hiện có 2 thăm dò ý kiến 

mới gồm tất cả mọi người , bất kì ai cũng có thể thể hiện và góp phần vào sự lựa chọn của họ. 

CUỘC THĂM DÒ BỎ PHIẾU NÀY ĐÓNG VAI TRÒ LÀ PHÁC THẢO CƠ BẢN CỦA 

NHỮNG THỨ ĐƯỢC CHỌN, LÀ MỘT BIỂU HIỆN CỦA TỰ DO VÀ MONG MUỐN 

CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN TRÁI ĐẤT, NGƯỜI MÀ ĐÃ BỎ PHIẾU LỰA CHỌN CỦA HỌ 

Ở BÊN DƯỚI. 

Lời nói đầu 

Chúng ta, những người dân trên Trái Đất này sẽ không chịu nhượng bộ một điều kiện nào cả, 

nhờ đó Chúng ta cố tình thể hiện sự lựa chọn và chỉ huy để thay đổi mô hình, kinh nghiệm cho 

Trái Đất, và để được tự do, Các thế lực xấu và các phe phái đã chiếm đoạt bất hợp pháp bí mật 

tộc người và xã hội với chương trình nghị sự khác nhau để kiểm soát, quy định, thao tác, chinh 

phục, và cuối cùng là tiêu diệt phần lớn các tộc người của Chúng ta. Các thế lực xấu và các phe 

phái kiểm soát hoạt động dưới nhiều tên gọi, cơ cấu,tiêu đề và các tổ chức. Một số bao gồm 

nhưng không giới hạn như tổ chức Illuminat, P2,Freemasons, The Cabal, Committee of 300,tập 

đoàn Bilderberg , The New World Order, các tu sĩ dòng tên (Hiệp Hội Đức Giáo Hoàng Black), 

tập đoàn Rothschild,,tập đoàn Rockefeller , Neo-Nazi Bush Cabal, Dự Trữ Liên bang Ngân Hàng 

Trung Ương, Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu,, Chính phủ đen tối,... tất cả sau đây gọi là 

"Cabalists". 

* Các Bình Chọn dưới đây chỉ cho phép MỘT phiếu bầu cho mỗi địa chỉ IP* 

 

http://www.soldierhugs.com/
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TOÀN CẦU : 

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH : 

 Sự kiểm soát của CaBal sẽ phải chấm dứt và loại bỏ, điều này cho phép một hệ thống tài 

chính toàn cầu mới được ban hành và công bố công khai. 

 Các sắc lệnh hiện tại và ngân hàng dữ trữ phân đoạn (FRACTIONAL  RESERVE  Banking) và 

các phương thức tài chính của cục dữ trữ liên bang mỹ FED, ngân hàng ROTHSCHILD CHÂU 

ÂU và các chi nhánh cùng toàn bộ các thỏa thuận ngầm liên kết với nhau phải được THAY 

THẾ bởi hệ thống tài chính mới dựa trên tính công bằng (EQUITY-BASE) và ASSET-BACK và 

đánh giá lại sự trao đổi tiền tệ toàn cầu mà phù hợp với lãi suất và mong ước của người dân 

trên toàn thế giới. ( ví dụ : Bộ tài chính tiền tệ của Mỹ với Cục dự trữ liên bang FED) 

----LƯU Ý DUYỆT LẠI ĐOẠN NÀY---- 

Tất cả sự dàn xếp trên toàn cầu, tất cả chương trình thịnh vượng, thị trường chứng khoán tập 

đoàn CMKX, khiếu nại nông nghiệp và tất cả sự dàn xếp của Mỹ và Ấn Độ rằng quốc hội Hoa Kỳ 

chấp thuận nhưng chưa có được nguồn vốn đã được thông báo và tiết lộ. 

Nó có thể được hiểu và chấp thuận rằng sự định giá lại trong hệ thống tiền tệ sẽ diễn ra như là 

kết quả của những cải cách này ( mặc dù hầu hết hoặc tất cả hệ thống sắc lệnh tiền tệ hiện hành 

sẽ bắt đầu giảm giá trị so với tỉ giá hiện tại của họ).  

Tất cả các giao dịch tài chính và ngân hàng trong tương lai sẽ được thực hiện hoàn chỉnh minh 

bạch và ngay lập tức được thông quan và quyết toán ở thời gian thực với sự minh bạch đầy đủ 

với toàn thể công chúng trên toàn thê giới. Do đó loại bỏ và ngăn chặn được sự gian lận về các 

hoạt động hiện đang tràn lan trong sắc lệnh và những hệ thống được Cabal thao túng trong 

tương lai. Thăm dò ý kiến về việc cải cách tài chính. 

Tôi đồng ý và ủng hộ tất cả cải cách tài chính được liệt kê ở trên (93%-363 phiếu bầu chọn) 

Tôi muốn các cải cách tài chính được liệt kê bên trên, nhưng tôi lo lắng về ảnh hưởng của sự 

phá giá đồng tiền lớn (5%, 21 phiếu bầu chọn) .  

TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý. Tôi không nghĩ rằng những cải cách tài chính là cần thiết. (1%, 5 phiếu 

bầu chọn) 

TÔI TRUNG LẬP. Tôi không quan tâm đến việc cải cách tài chính. (1%, 2 phiếu Bầu chọn) Tổng 

số người bỏ phiếu: 391 

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH: 

Điệu bộ phản ứng ( trả thù và tức giận dựa trên ý thức - năng lương tập trung và được neo đậu 

trong quá khứ).  
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Bắt giữ và xét xử: Bất kỳ và tất cả các thành viên Cabal và cấp dưới của họ sẽ bị bắt và xét xử với 

bất kỳ người nào phạm tội chống đối các quần thể con người được điều hành bởi hệ thống 

Cabal trong suốt chương trình nghị sự và chiếm đóng các vị trí có ảnh hưởng của họ.  

Những tội phạm và các khoản phí đó sẽ được áp dụng từ bất kỳ và tất cả các đấu trường pháp 

lý nào có liên quan bao gồm công cộng, tư nhân, và các vấn đề quốc tế.  

Những bắt giữ và xét xử sẽ được tiến hành công khai, tổng hợp trong việc tiếp xúc, làm nhục, và 

trừng phạt của tất cả các thành viên Cabal qua các quá trình này. 

---------DUYỆT KỸ ĐẾN ĐÂY ---- 

THÁI ĐỘ TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG (Ý thức dựa trên nền tảng tình Yêu thương và Tha thứ - Tập 

trung và neo giữ năng lượng ở hiện tại và tương lai). 

Chấp nhận và thay thế: Bất luận các cuộc thám hiểm và sự tiết lộ công khai hay bí mật được thực 

hiện hay không, thì tất cả thành viên Cabal và cấp dưới của họ đều sẽ bị đưa ra ánh sáng, bị cấm 

hoạt động, bị loại trừ và thay thế khỏi các vị trí có ảnh hưởng hiện tại, điều khiển và thao túng 

trên toàn bộ các lĩnh vực được nhắc đến trong những ghi chép dưới đây. Chúng ta không tập 

trung vào việc trừng phạt những kẻ trước đây chống lại hành tinh trái đất và nhân loại, thay vào 

đó là những mục đích và hành động tích cực chủ động, dựa trên nền tảng tập trung vào “giải 

pháp” chứ không phải “vấn đề”. Thái độ này không yêu cầu, cũng không tập trung vào nhu cầu 

trừng phạt hay báo thù những kẻ phạm tội. Nó tìm kiếm tri thức giản đơn, giải phóng và chuyển 

hướng theo bước chuyển đổi tiến hóa cùng những biến chuyển thực sự của cấu trúc xã hội sau 

khi những sự thao túng khống chế tiêu cực đã được đưa ra ánh sáng và loại bỏ. Đây là kết quả 

của quá trình chuyển đổi, chứ không liên quan đến những vấn đề hay sự trừng phạt trước đây. 

Chú ý: Gần đây có rất nhiều các nguồn thông tin khác nhau từ các hãng truyền thông thuật lại 

việc tham gia của các sinh mệnh ngoài hành tinh/sinh mệnh chiều kích siêu việt để hợp sức 

và/hoặc đẩy nhanh quá trình loại bỏ, thay thế, và trong một số trường hợp là trừng phạt những 

phe phái Cabal đen tối hiện đang hủy hoại xã hội chúng ta. Niềm tin hay tâm niệm của bạn về 

vấn đề này có là gì đi chăng nữa, sẽ có nhiều người suy nghĩ về nó khi cân nhắc quyết định bỏ 

phiếu. 

BỎ PHIẾU 

 Tôi muốn bắt giữ và đưa ra phán quyết cho tất cả thành viên Cabal (65%, 235 phiếu) 

 Tôi muốn tiếp nhận và thay thế tất cả thành viên Cabal (30%, 108 phiếu). 
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 Tôi trung lập, không quan tâm đến biện pháp nào cả (3%, 12 phiếu) 

 Tôi muốn thấy MỘT VÀI thành viên Cabal bị bắt và phán quyết, nhưng tôi không quan tâm 

về những vấn đề còn lại (2%, 9 phiếu) 

Tổng số phiếu: 364 

LOẠI BỎ VÀ THAY THẾ 

Giải tán và loại bỏ: Tất cả các tổ chức, cấp bậc và phương thức nghiệp vụ của thành viên Cabal 

sẽ bị giải tán, xóa bỏ ngay lập tức và mãi mãi. Sẽ không còn bất cứ tổ chức, cấp bậc hay phương 

thức nghiệp vụ nào của thành viên Cabal được tái dựng, tổ chức hay thao tác dưới những cái tên 

trong quá khứ, hiện tại, tương lai hoặc chuyển giao bằng bất cứ lý do gì kể từ giờ phút này trở đi. 

Việc thực thi và giám sát việc giải tán và loại bỏ này sẽ được thực hiện bởi sự trao quyền và bình 

bầu tự do quyết định bởi cư dân từ khắp các quốc gia trên trái đất. 

BỎ PHIẾU VỀ VẤN ĐỀ LOẠI BỎ VÀ THAY THẾ 

 Tán thành (98%, 8,897 phiếu)  

 Trung lập (một trong những cách đó) (1%, 94 phiếu)  

 Không tán thành (1%, 59 Votes)  

Tổng số phiếu: 9,050 

 

DỰ PHÒNG, BẢO AN VÀ PHỒN VINH 

Phủ nhận sự tham gia và tương tác: Để bảo vệ nhân loại tự do khỏi sự truyền bá trong tương 

lai và xa hơn nữa dưới sự sắp đặt của thành viên Cabal về việc trực tiếp chống lại các điều ước đã 

được thống nhất, tất cả các thành viên Cabal và cấp dưới mà đã bị xóa sổ từ quá trình phán xét 

và loại bỏ, cùng với bất kỳ con cháu hay người thừa kế hiện đang sinh sống,  đều sẽ bị nghiêm 

cấm tham gia các hoạt động liên quan tới sự phồn vinh, an toàn hay tiến hóa của xã hội loài người, 

dưới  hình thức quản lý hành chính hoặc bất kỳ vị trí trực tiếp hay có ảnh hưởng nào thuộc những 

ngành công nghiệp hay bộ ngành dưới đây, bất kể là đối tượng hoạt động công khai, bảo mật 

hay toàn cầu.(Họ có thể vẫn làm việc trong những ngành công nghiệp hay lĩnh vực này, nhưng 

không thể điều hành hay giữ những vị trí quản lý hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ loại hình quốc gia 
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hay địa phương, đất nước, thành phố, lãnh thổ, liên bang cộng hòa, quận hay tỉnh, văn phòng 

quản lý hay bầu cử nào.) 

 Tất cả các quốc gia hay địa phương, quận, thành phố, liên bang, lãnh thổ, khu hành chính 

hay tỉnh thành, văn phòng quản lý hay bầu cử. 

 Tất cả các loại hình phương án phác thảo, công nghệ hoặc quy trình lựa chọn bầu cử. 

 Tất cả các cấu trúc phán quyết hoặc cơ sở hạ tầng liên quan. 

 Tất cả các ngành công nghiệp tài chính, tiền tệ hoặc ngân hàng hoặc các cơ sở hạ tầng 

liên quan. 

 Tất cả các loại hình năng lượng hoặc các cơ sở hạ tầng liên quan. 

 Tất cả các loại hình nông nghiệp hoặc cơ sở hạ tầng có liên quan. 

 Tất cả các loại hình giao thông vận tải hoặc cơ sở hạ tầng có liên quan 

 Tất cả các loại hình y tế, dược phẩm hoặc các hình thức hàn gắn thay thế hoặc cơ sở hạ 

tầng có liên quan 

 Tất cả các loại hình giáo dục, giáo trình hoặc phát triển thế hệ trẻ hoặc cơ sở hạ tầng có 

liên quan. 

 Tất cả các loại hình bảo tồn môi trường hoặc cơ sở hạ tầng liên quan. 

 Tất cả các kỹ thuật thông tin liên lạc hoặc cơ sở hạ tầng liên quan. 

 Tất cả các loại hình mạng internet hoặc tin tức kỹ thuật hoặc thiết bị cơ sở hạ tầng liên 

quan. 

 Tất cả loại hình quân sự, thiết bị phòng vệ, cảnh sát hoặc các thiết bị cơ sở hạ tầng liên 

quan. 

 Tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc cơ sở hạ tầng liên quan (ví dụ: nguồn nước, 

rừng cây, khoáng sản, kim loại, nguồn dự trữ thực phẩm) 

 Tất cả các loại hình tôn giáo hoặc truyền dạy và thực hành tâm linh. 

 Tất cả các nghiên cứu khoa học, tiến bộ khoa học hoặc khám phá khoa học, hoặc cơ sở hạ 

tầng liên quan. 

 Tất cả các loại hình trào lưu truyền thông chính thống hoặc thay thế. 

 Tất cả loại hình phát triền, mở rộng trong tương lai của bất cứ lĩnh vực nào đã được đề 

cập ở trên. 
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KẾT QUẢ BỎ PHIẾU  

 Tán thành (96%, 8,619 phiếu)  

 Trung lập (một trong những lựa chọn đưa ra) (2%, 196 phiếu)  

 Không tán thành (2%, 164 phiếu)  

Tổng số phiếu: 8,979 

 

 

DÀNH CHO TOÀN BỘ DÂN SỐ THẾ GIỚI 

*Chỉ có SỰ THẬT mới có thể khiến tâm hồn của loài người được tự do và cho phép họ là cái 

họ chính là QUÂN CHỦ trong tiến trình tiến hóa* 

 Các công nghệ kỹ thuật tiên tiến được giải phóng. Các hạng mục song song với đó sẽ 

được thiết lập để phục vụ các hoạt động sản xuất và lắp đặt. 

 Tiết lộ nhanh chóng và công khai các vấn đề liên quan đến anh chị em của chúng ta ở 

ngoài không gian và trong những chiều kích khác. Thiết lập và mở rộng các mối quan hệ 

ngoại giao trong thời đại công khai và toàn cầu hóa. 

 Công khai tất cả các xã hội bí mật, tất cả tri thức siêu việt và sự thật về lịch sử. Đưa ra ánh 

sáng và phán quyết tất cả các hội đồng siêu nhiên và các mệnh lệnh thay thế, mối quan 

hệ anh em, trường học bí mật, kẻ thống trị, phòng thí nghiệm và thí nghiệm khống chế 

thần kinh… đã được dùng để thao túng ý thức của con người với mục đích đen tối gây ra 

hậu quả độc hại.  

 Xóa bỏ ngay lập tức tất cả các nghị trình kiểm soát tâm trí và các hành động tác động lên 

dân số trái đất. 

BỎ PHIẾU CHO VẤN ĐỀ DÂN SỐ THẾ GIỚI 

 Tán thành (99%, 8,922 phiếu)  

 Trung lập (một trong những cách được chọn) (0%, 38 phiếu)  

 Không tán thành (1%, 26 phiếu)  

Tổng số phiếu: 8,986 
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NGHỊ TRÌNH THẾ KỶ 21 VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG ĐEN TỐI KHÁC 

Xóa bỏ các hành động đen tối: Các thành viên Cabal sẽ kết thúc ngay tất cả các hoạt động phục 

vụ nghị trình và hành động đen tối đã và đang tác động lên hành tinh và nhân loại. Dưới đây chưa 

phải là tất cả nhưng chúng tôi xin đưa ra một số ví dụ điển hình: 

Những hoạt động của HAARP  

Rải chất hóa học  

Phá hủy môi trường 

Thuốc và vắc xin độc hại 

Những chương trình nghị sự về đói nghèo  

Chiến dịch ưu sinh 

Ô nhiễm đại dương và nguồn nước ngọt 

Nghị trình 21 và tất cả những chiến dịch hành động đen tối khác gây ra sự thoái hóa hoặc tác 

động độc hại đến hành tinh và con người, động vật, cây cỏ và sự sống của những sinh vật hữu cơ 

sống trên trái đất. 

BỎ PHIẾU VỀ VẤN ĐỀ NGHỊ TRÌNH 21 VÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐEN TỐI KHÁC 

 Tán thành (99%, 9,127 phiếu)  

 Trung lập (0%, 24 phiếu)  

 Không tán thành (1%, 22 phiếu)  

Tổng số phiếu: 9,173 

DÀNH RIÊNG CHO MỸ: 

 Thông qua và ban hành N.E.S.A.R.A.một cách hợp pháp (Pháp lệnh cải cách và bảo đảm an 
toàn kinh tế quốc gia) 

 Kết thúc hoạt động của Cục dự trữ liên bang và nghĩa vụ nộp thuế quốc nội. 

 Xem xét lại những văn bản sáng lập: Hiến pháp 1787 cùng với bản gốc, văn bản sửa chữa lần 
thứ 13, các điều khoản về liên minh, luật nhân quyền và tuyên ngôn độc lập.  
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 Xóa sổ tất cả các tổ chức đang hoạt động trên thực tế. Ví dụ như: “NƯỚC MỸ”, “Chính phủ 
của tập đoàn Mỹ”, thực hiện các công việc như là “Chính phủ Mỹ”; cùng với đó là “Tập đoàn 
Nhà trắng”, thực hiện các công việc như là “Văn phòng hành chính của Mỹ”. 

 Xóa sổ tất cả tập đoàn quốc gia về bản chất đang hoạt động theo Hiến pháp của Chính phủ 
quốc gia. 

 Xóa sổ tất cả tư sản cổ phiếu hóa (tiền tệ hóa) thuộc các bản án, tuyên án tù và giấy khai 
sinh. 

BỎ PHIẾU BẦU 

 Tán thành (97%, 8,425 phiếu)  

 Trung lập (2%, 214 phiếu)  

 Không tán thành (1%, 51 phiếu)  

Tổng số phiếu: 8,690 

Thông điệp gửi đến tất cả binh lính và lời tuyên thệ 

 Chúng tôi yêu thương và ngưỡng mộ tất cả những người lính dũng cảm trên trái đất; 

chúng tôi sẽ không bao giờ tán thành việc những người yêu quý bị sử dụng như là “bia đỡ đạn” 

để hi sinh cho việc truyền bá và thực thi những chiến dịch phạm pháp siêu lợi nhuận, âm mưu 

phạm tội và chuộc lợi bất hợp pháp của Cabal đen tối. Chúng tôi, nhưng con người của Trái đất, 

hoan nghênh các bạn và gửi đến các bạn những cái ôm của người lính… (Soldier HUGS). 

 Gửi cái ôm với tư cách một người dân Mỹ (61%, 2,535 phiếu) 

Gửi cái ôm với tư cách người dân các quốc tịch khác (39%, 1,653 phiếu) 

Tổng số phiếu: 4,188  

* Hãy đăng phản hồi của bạn trên blog tại trang web: http://www.soldierhugs.com/collective-

choice-blog/   

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG  

 Phần dưới đây là kế hoạch được đưa ra để liên kết và làm sáng tỏ một vài vấn đề chính 

chúng ta đang phải trải qua trong xã hội hiện nay. Đây là tiếng khóc than mong mỏi những hành 

động khẩn thiết để tái thiết lập lại hành tinh và con người. Bây giờ là thời điểm cho một sự thức 

http://www.soldierhugs.com/collective-choice-blog/
http://www.soldierhugs.com/collective-choice-blog/
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tỉnh rộng lớn, điều mong mỏi và tiếng gọi của chúng ta chắc chắn sẽ được lắng nghe, bởi nó ngân 

lên trong trái tim bằng chính Nhà sáng tạo thần thánh trong chúng ta. Với tình yêu và mục đích 

tối cao, tôi xin được cung cấp tại đây một vài vấn đề cốt lõi nhất cần được chú ý: 

 

THỰC PHẨM, CHỖ Ở VÀ NƯỚC SẠCH  

 Cung cấp chỗ ở, thực phẩm và nước sạch cho tất cả sinh mệnh bao gồm cả các loài động 

vật đang cần sự giúp đỡ. Nhiều khu vực trên thế giới đang lâm vào tình trạng khó khăn đến mức 

báo động. Rất nhiều tổ chức đoàn thể trên khắp thế giới đã được thành lập để thi hành những 

hạng mục này, họ cần được cung cấp nguồn vốn và những kỹ thuật, tư liệu cần thiết để thay đổi 

tình trạng hiện tại. Những tổ chức (một vài trong số đó đã bị ngừng hoạt động) đã ý thức được 

tình trạng này cần được kêu gọi để tiếp tục duy trì hoạt động và nhận được những lời khuyên để 

các hoạt động được diễn ra thuận lợi hơn. Những các nhân và tổ chức (rất nhiều cá nhân tổ chức 

hiện nay vẫn là những tình nguyện viên không công) cần được chi trả xứng đáng cho những cố 

gắng và phục vụ của họ khắp toàn cầu, cùng với đó, họ phải được cung cấp tất cả những vật chất 

và tri thức cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này bao gồm việc đi lại, chỗ ăn ở, phương tiện 

thiết bị, vv..  

 Tất cả những vấn đề cấp bách này cần phải được quan tâm và đưa ra khỏi “mô thức sinh 

tồn”, như thế mới có thể giúp ích cho thời kỳ giải phóng con người trong tương lai. Đây là dự án 

toàn cầu; mỗi một linh hồn đều có giá trị riêng và có quyền để tham gia đóng góp công sức. 

 Những công ty nước trên khắp thế giới nên xóa bỏ việc sử dụng các hóa chất mà đã được 

chứng minh rằng có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Một trong những ví dụ điển hình là 

chất fluoride. Mỗi công ty đều có một bản báo cáo chân thực về những chất có trong nước, họ 

có trách nhiệm đưa ra các phương án thay thế để giữ nguồn nước sạch và an toàn. Tất cả những 

chất độc không cần thiết đều phải được loại bỏ. Xác định vị trí các công ty nước trên thế giới và 

giải phóng họ khỏi những hợp đồng cho phép bỏ thêm những chất độc hại như vậy vào hệ thống. 

Thực hiện việc chi trả cho công việc bảo trì nguồn nước và ngay lập tức thay đổi cách xử lý nguồn 

nước. Như ở một số lĩnh vực khác thuộc dự án làm sạch toàn cầu này, nhiều nhóm đã được thành 

lập để cung cấp nước sạch trong khu vực nơi mà nước uống đã bị làm ô nhiễm bởi chất thải và 

các chất gây bệnh khác. Những công việc này cần được đầu tư tài trợ, từ đó từng bước cung cấp 

nước sạch cho toàn bộ khu vực. 

 Loại bỏ tất cả những thực phẩm bị biến đổi gen ra khỏi dây chuyền cung cấp thực phẩm. 

Cải tổ Monsato và những công ty tương tự khác để phục vụ con người. Đề nghị công nhân sử 
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dụng các kỹ năng của họ để xây dựng nên khuôn mẫu mới về thực phẩm thiên nhiên lành mạnh 

ngay tại chính nơi làm việc hiện tại. Tiến hành chất vấn tất cả các công ty hóa chất cung cấp những 

sản phẩm chất diệt cỏ, chất kiểm soát sinh trưởng độc hại và chi trả nếu cần để ngăn chặn xóa 

bỏ những việc họ đang tiến hành. Cần thay thế bằng những sản phẩm giúp chữa lành sự phá hủy 

họ đã gây ra. Trong tương lai gần, nông dân cần được đào tạo và trang bị cho một nền nông 

nghiệp nói không với thuốc diệt cỏ/diệt côn trùng. Nông dân được cung cấp công cụ canh tác, 

máy cày và các thiết bị nông nghiệp khác mà đã từng bị lỗi thời bởi việc sản xuất các thực phẩm 

biến đổi gen (GMO). Ủng hộ các công ty thiết bị nông nghiệp tiếp tục sản xuất những vật dụng 

này. Nông dân được tái đào tạo canh tác theo mô hình hữu cơ hoặc ít nhất là “nói không với biến 

đổi gen”. 

 Tất cả những dây chuyền thực phẩm trên thế giới cần tiến hành những hành động tương 

tự đối với những thực phẩm họ đang bày bán trong siêu thị và nhà hàng. Chi phí bồi thường sẽ 

được cung cấp như một hình thức khuyến khích cổ vũ. 

 Liệu một sản phẩm có thể biến mất khỏi thị trường bởi tính độc hại của nó đối với loài 

người, như những công ty sau đây có thể thực hành chính sách mới này: những tập đoàn liên 

doanh như Wal-Mart, Safeway, McDonalds, Coca-Cola, Starbucks, KFC, vv… cung cấp cho khách 

hàng một sự lựa chọn khác tốt cho sức khỏe nếu như họ yêu cầu một sản phẩm không còn trong 

thực đơn. Đó có thể là các thực phẩm thiên nhiên hoặc hữu cơ được được trao đổi và cung cấp 

bởi những người dân bản địa. Cấp chi phí cho các bước tiến trong việc cung cấp dịch vụ này và 

đề nghị họ tham gia vào phương thức nuôi dưỡng thế giới mới, khuyến khích nông dân và những 

người đang mong muốn làm nông nghiệp. Dừng ngay việc gây nhiễm độc cơ thể và tâm trí con 

người, như vậy cơ thể chúng ta mới có thể hàn gắn và có khả năng chuyển tiếp hoạt động ở giai 

đoạn chuyển đổi sắp tới sang dạng thức mà chúng ta đã lựa chọn. Những thay đổi này sẽ giúp 

hình thành tinh thần cộng đồng và hợp nhất, đem đến cho con người sức khỏe, sức mạnh, sự can 

đảm và niềm hy vọng. 

CÔNG NGHỆ 

 Rất nhiều các đột phá công nghệ tuyệt vời có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của con 

người trên trái đất đã bị cấm đoán. Những thành tựu này phải được công khai. Một khi những 

công nghệ này được tất cả biết đến, nó sẽ cổ vũ nhiều người khác công bố những phát minh của 

họ. Một vài trong số những bộ não kiệt xuất nhất ở các trường học đã bị cấm đoán hoặc làm vô 

hiệu hóa bởi vì họ không thể tương thích với một hệ thống phủ bại, nơi mà khen thưởng sự dối 

trá ăn cắp và trừng phạt những người nói ra sự thật. Một khi những công nghệ này được công 



https://thuviensach.vn

 

 

117 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

khai (không còn bị cấm đoán và lừa dối), mọi người sẽ cảm thấy đủ an toàn để tiến hành các bước 

tiếp theo và một trật tự mới sẽ được bắt đầu. 

 Hai công ty công nghệ làm việc với các thiết bị mà có thể tác động đến toàn thế giới là 

Qũy KESHE và công nghệ WITTS. Kêu gọi mọi người công khai những công nghệ bị cấm ra truyền 

thông khắp toàn cầu, mạng internet, truyền hình, báo chí và các thông báo dịch vụ công cộng. 

Hãy cho họ biết rằng họ an toàn khi làm như thế. 

 Việc sản xuất với số lượng lớn và tổ chức đào tạo học tập về những công nghệ này có thể 

bắt đầu ngay khi con người đứng lên tham gia và giúp đỡ. Khi con người trên hành tinh chúng ta 

được an toàn để phát biểu kiến thức của mình, họ có thể được tài trợ cho những cố gắng của 

mình trang trải những chi phí cần thiết để cứu thế giới và loài người. 

INTERNET  

 Mạng internet hiện tại được trang bị nhiều “cổng” dùng để sàng lọc thông tin được cho 

phép truy cập ở từng quốc gia. Rất nhiều nước đã thuê “người gác cổng” để che giấu thông tin 

trên mạng. Tất cả các cổng được dùng để chặn thông tin cần được phá bỏ. Để thực hiện được 

việc này, cần định vị các công ty Internet chủ chốt (Google, AOL, Microsoft, Amazon, Bertlesmann, 

vv…) và hủy hợp đồng làm việc của những “người gác cổng” này và chi trả cho họ phí bồi thường 

nghỉ việc một cách xứng đáng với đóng góp của họ. Nếu những cá nhân này chọn ở lại, đề nghị 

họ (hoặc người thay thế) một hợp đồng mới để đảm bảo dòng chảy thông tin được vận hành một 

cách công khai cho toàn bộ nhân loại. 

 Sự phá bỏ cổng thông tin mạng là một sự bắt buộc trước khi bất cứ điều gì trên mạng bị 

sửa đổi. Bởi vì cổng thông tin đã ngăn chặn tất cả các thông tin chính thống. Không có cổng chắn 

sẽ không có việc thẩm định thông tin. Điều này phải được tiến hành trước nhất. Những công việc 

còn lại sẽ tự động diễn ra, bởi con người sẽ có được thông tin và lời kêu gọi hành động một khi 

họ biết được sự thật.  

SỰ THẬT TRONG NGUỒN TIN  

 Trên mạng internet và truyền hình có rất nhiều những thông tin sai lệch được tạo ra một 

cách chủ ý để lừa gạt và làm hoang mang dư luận. Không giới hạn các nguồn thông tin để cho 

các cá nhân tự đưa ra quyết định và lựa chọn. Trong trường hợp một thông tin được đưa ra với 

mục đích phá hoại danh tiếng, sai sót một cách cố ý, sai sót rõ ràng và gây tổn hại, nó cần được 

loại bỏ hoặc ít nhất là được đính chính bởi một ý kiến khác. Loại bỏ tất cả những thứ thông tin 
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sai lệch đã được chứng minh là những chất độc hại bị cài đặt bởi Cabal trên mạng internet và 

truyền hình. “Nói một quan điểm” được đổi thành “Nói sự thật”. Tất cả các tờ báo, đài phát thanh, 

chương trình truyền hình và nguồn tin internet phát tán các thông tin sai lệch một cách cố ý 

(Murdoch,vv…)  hay vô ý đều phải được biết sự thật về khởi nguồn của chúng ta, lời giải thích về 

những gì đã xảy ra và hướng dẫn cách thức để thay đổi những điều này. 

 Công bố toàn thế giới để tất cả những ai mong muốn được tham gia vào chiến dịch làm 

sạch toàn cầu tại mỗi quốc gia đều sẽ được kêu gọi để bắt đầu hành động. Đối với những ai đã 

biết đến kế hoạch này (ví dụ như các chuyên gia đã được tuyển dụng vào những ngành công 

nghiệp chuyên biệt), sẽ được đưa ra những lựa chọn để phục vụ nhân loại và đưa ra lời khuyên 

cho những người khác khi tham gia vào quá trình này. 

 Các công bố toàn cầu phải được thực hiện liên hoàn lần lượt tại tất cả các quốc gia theo 

các cách có thể và bằng mọi ngôn ngữ; chúng là là MỘT. Khi mọi người thấy được và nghe được 

điều gì đang diễn ra, họ sẽ giúp đỡ một cách thiết thực và bảo đảm rằng sẽ có những thay đổi 

nhất định. Họ sẽ nhận được sự ủng hộ, sức mạnh và quan trọng nhất là niềm tin. Hãy nghĩ đến 

“hiệu ứng con khỉ thứ 100”… 

NĂNG LƯỢNG 

 Bắt đầu quá trình chuyển đổi từ hệ thống năng lượng xưa cũ hiện tại sang nguồn năng 

lượng lượng tử cho hành tinh chúng ta. Mục tiêu cuối cùng là điện năng, nhiệt năng và nước sạch 

miễn phí cho cư dân toàn thế giới. Những điều này là quyền lợi cơ bản thiết yếu của con người, 

và quá trình tiến tới những điều này đã được chúng ta thực hiện từ hơn 100 năm trước, đánh dấu 

bởi sự ngăn cấm những phát minh của Nikola Tesla. 

 Tất cả các công ty và dàn khoan dầu khắp thế giới phải ngừng hoạt động ngay lập tức. 

Việc làm đó cần kiến quyết nếu như có đủ số dầu dự trữ để sử dụng trong quá trình chuyển đổi 

sang dạng năng lượng mới (sẽ có khi giải phóng nguồn năng lượng thay thế bị cấm đoán). Mọi 

thứ trên hành tinh này dành cho sự sinh tồn của chúng ta là cân bằng một cách hoàn hảo và đều 

có công dụng nhất định. Trái đất được tạo nên trong sự hoàn hảo vượt lên trên trí tưởng tượng 

của con người hiện tại. Dầu khí là mạch máu của trái đất và chúng ta đang hút nó đến cạn kiệt, 

làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của lớp địa tầng bên trong lòng đất, và những điều này sẽ dẫn 

đến những thảm họa vô cùng khủng khiếp. 
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 Quyền lợi cơ bản của mỗi con người là sinh tồn mà không mất bất cứ chi phí nào. Nếu 

như con người làm việc để thanh toán hóa đơn, chỉ để có nước sạch, điện và sưởi ấm cho bản 

thân và gia đình tồn tại… và cứ thế, làm sao chúng ta có thể đòi hỏi họ đảm nhiệm cấp độ to lớn 

hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo của loài người? 

NỢ NẦN VÀ THUẾ 

 Mỗi một quốc gia trên hành tinh này cần được miễn trừ các khoản nợ. Đây là một quá 

trình rất đơn giản; chỉ là thay đổi con số trên những tờ giấy. Mỗi một linh hồn đang mắc nợ cũng 

cần được tha thứ một cách nhanh chóng. Chấm dứt và miễn tất cả khoản thuế vô đạo đức và 

những khoản nợ thu nhập, đất đai, tài sản và của cải trên toàn thế giới. Tất cả các chính phủ cần 

xóa bỏ và miễn trừ tất cả các loại thuế vô đạo đức và các hình thức đóng thuế trong tương lai. 

 Xóa bỏ nợ toàn cầu của các quốc gia trên thế giới là cách duy nhất để đưa tự do đến các 

quốc gia và các linh hồn sống ở nơi đó. Một hệ thống mới không thể được ứng dụng nếu như 

chúng ta vẫn còn bị đè nén bởi những gì đã cũ nát, đơn giản vậy thôi. Các khoản nợ là căn bệnh 

ung thư của thế giới. 

 Các khoản thuế thuộc các hình thức được đề cập là những hành động tội ác trong một hệ 

thống phủ bại chống lại loài người. Các loại thuế này không còn cần thiết nữa. Loài người sẽ ngay 

lập tức thay đổi khi được miễn trừ những khoản nợ này. Nếu không có bước chuyển tiến như thế, 

con người sẽ không còn lòng tin và sự tín nhiệm trong chính quốc gia họ đang sống bởi tất cả họ 

đang bị tổn thương nghiêm trọng. Điều này sẽ đem đến cho họ hi vọng cùng với những khoản 

quỹ để nuôi sống gia đình và vật nuôi, và hay suy ngẫm xem giờ đây họ sẽ có thể đóng góp sự 

phục vụ của mình như thế nào, theo một cách hiệu quả hơn nhiều.  

BIÊN GIỚI 

 Tiến dần đến việc xóa bỏ tất cả đường phân chia biên giới trên hành tinh. Ai đã được trao 

cho cái quyền phân chia và đặt ra các đường kẻ mà một linh hồn có thể hay không thể vượt qua 

trên hành tinh của chúng ta?  Điều này là chống lại Luật Vũ trụ. 

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

 Đóng cửa tất cả các chương trình thương mại và sàn giao dịch chứng khoán. Sẽ không 

còn “lợi nhuận” kiếm được từ một mảnh giấy hay giá trị thị trường hư cấu, hay kiếm tiền từ bất 

cứ nguồn quỹ được tạo ra bởi công ty nào đó. Việc chấm dứt này rất đơn giản: chỉ là đóng cửa 
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giao dịch. Trong thời điểm này, nên đưa ra những lời khuyên về các bước cần thiết để hoàn trả lại 

tiền. Trao trả lại cho những nhà đầu tư số tiền chính  xác mà họ đã đầu tư không lợi nhuận. Those 

who managed the money in the old paradigm should now be in charge of the paperwork and 

sums due.  

TIỀN TỆ 

 Tạm thời tái tổ chức lại hệ thống tiền tệ theo tỷ lệ 1-1, tất cả là bình đẳng, tất cả các quốc 

gia là bình đẳng bởi chúng ta là MỘT. Qúa trình này rất đơn giản, lần lượt thay đổi những con số 

trên giá trị từng đồng tiền. Sau đó bắt đầu sự chuyển đổi từ hình thái tiền giấy cũ sáng hình thái 

kim loại vật chất, khoáng vật trái đất và những nguồn cung cấp vật dụng khác. 

 Khi không còn các khoản nợ nần, tất cả các quốc gia là bình đẳng; Như vậy những mảnh 

giấy đã được dùng như tiền tệ pháp định tại các quốc gia cũng đều bình đẳng. Từng quốc gia 

một sẽ không còn chơi trò chơi của hình thái cũ. Trừ khi hệ thống cũ bị trung lập hóa thì sự thay 

đổi mới có thể diễn ra. Đây là bước cần phải làm trước tiên.  

DƯỢC PHẨM 

 Tất cả các công ty dược phẩm cần phải xóa bỏ và dừng ngay việc sử dụng và sản xuất các 

sản phẩm hóa học nguy hiểm độc hại đã đầu độc con người trong khi chúng ta tin rằng mình 

đang được chữa trị. Những chất hóa học này có thể được thay thế bằng những chất giải độc có 

tác dụng trị liệu dưới hình thức tương tự dạng viên nang. Có rất nhiều cách chữa trị thiên nhiên 

đã được biết đến và được các chuyên gia tin dùng. Chúng ta cần kêu gọi họ đưa các hợp chất và 

công thức này cho các công ty dược phẩm để sản xuất với số lượng lớn để phục vụ con người 

cho đến khi tất cả đều được chữa khỏi bằng các tiến bộ kỹ thuật hiện nay.  

 Không nên có thêm bất cứ chi phí chữa bệnh nào được đưa ra bởi hệ thống cũ. Đó là hệ 

thống chịu trách nhiệm cho rất nhiều loại bệnh tật. Tất cả các loại thuốc thích hợp cần được phát 

miễn phí cho đến thời điểm tất cả đều được chữa lành. 

 Tất cả các loại vacxin gây tử vong, vô sinh và đầu độc con người và sinh vật trên trái đất 

cần phải được loại trừ ngay lập tức. Hãy dừng ngay việc tiêm phòng, đơn giản vậy thôi. Hầu hết 

các loại bệnh tật trong thế giới chúng ta đã được cấy ghép trên con người và thực vật trên trái 

đất bởi những người muốn chúng ta ốm yếu, chịu đau khổ, và cuối cùng là chết đi. Rất nhiều cá 

nhân và nhóm hội hiện đang mong muốn đứng lên, bồi dưỡng và cung cấp các giải pháp, liệu có 

bất cứ bằng chứng nào để chứng minh rằng vaxin là thực sự cần thiết? 
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 Tất cả thói quen độc hại của hệ thống dược phẩm hiện đại cần phải được công bố và loại 

bỏ, toàn bộ hệ thống phải được kết hợp với các hình thức và phương pháp chữa trị đã được công 

nhận khác. Tất cả linh hồn cần được chữa lành và có quyền tự do lựa chọn từ tất cả các phương 

cách chữa trị hiện có. 

GIÁO DỤC 

 Kết thúc và loại bỏ các kỳ thi và bài kiểm tra bắt buộc dưới mọi hình thức thuộc tất cả các 

hệ thống giáo dục toàn cầu, từ mẫu giáo đến đại học. Có các sự lựa chọn khác cho việc học và 

phát triền. Hệ thống huấn luyện tâm trí xưa cũ hiện nay không chỉ phá hủy mà còn là nguyên 

nhân gây ra các vụ tự sát tuổi vị thành niên, trầm cảm và sự sợ hãi,  nhiều hơn hơn bất cứ dạng 

thức giáo dục nào khác trên hành tinh. Điều này đặc biệt đúng với nền văn hóa châu Á. Hãy đừng 

tuyên truyền, đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ linh hồn nào trải qua quá trình thi cử mang tính chất phá 

hủy này. 

 Thế hệ trẻ của hành tinh này sống trong sự sợ hãi thất bại, nếu như bạn không bị kiểm 

tra, sẽ không có sự thất bại. Xóa bỏ hifnhh thức kiểm tra thi cử xưa cũ cho thế hệ trẻ và số còn lại 

sẽ làm theo. Hãy để cho thế hệ trẻ, tương lai của chúng ta ở trong tâm thế muốn được học, chứ 

không phải bắt buộc phải học, chỉ để qua một kỳ thi và đạt được tiêu chuẩn nào đó của xã hội. 

 Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục sẽ được thay đổi, như vậy trẻ em được tham gia kiểm tra 

như là một cách thức để quyết định đâu là niềm đam mê của chúng, từ đó những đam mê này sẽ 

được ủng hộ và phát triển. Không nên dùng các bải kiểm tra như là một cách để chứng minh  sự 

tương thích của chúng trong một hệ thống phủ bại. Vấn đề chính không chỉ là bản thân bài kiểm 

tra, mà chúng ta còn phải suy nghĩ xem cần làm gì với những bài kiểm tra đó.  

 Những sửa đổi ban đầu đơn giản và dễ thực hiện, chỉ là dừng ngay việc tạo áp lực, như 

vậy sẽ không còn sự sợ hãi, lo lắng, kịch tính, trầm cảm bắt nguồn từ nguyên nhân đó. 

TÙ NHÂN 

 Tất cả linh hồn bị nhốt trong nhà tù vì những nỗ lực giải phóng bản thân họ và hành tinh 

sẽ được thả tự do và được kêu gọi để tham gia vào sự dự án toàn cầu này. Những sinh mệnh này 

cần nhận được sự chữa lành vật lý và tinh thần, được cung cấp sự lựa chọn giữa nghỉ ngơi hoặc 

phục vụ. Họ đã làm rất nhiều việc và phải trả giá cho những cố gắng đó bằng nỗi đau, sự dày vò, 

sự hủy hoại và cái chết của bạn bè và người thân của họ.  
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QUÂN ĐỘI 

 Không còn tồn tại bất kỳ dạng thức chiến tranh nào nữa. Bằng sự hợp nhất của con người 

toàn cầu, mọi binh lính sẽ được yêu cầu giải ngũ và trở về nhà.  

 Tất cả quân đội, hải quân, lực lượng không quân, quân đội đặc chủng, mật vụ quân đội… 

và các đối tác phục vụ cho họ đều được trở về với gia đình và quê hương. Những người có khả 

năng và từng đi xa cần được tạm thời nghỉ ngơi, sau đó được mời tham gia với những đồng chí 

ở đất nước họ để cùng nhau tái xây dựng lại hành tinh hòa bình. Những người lựa chọn tiếp tục 

phục vụ tổ quốc sẽ được tham gia vào việc giúp đỡ quá trình tái sinh của hành tinh. 

 Mọi người lính cần được tôn trọng và nhận được sự giúp đỡ về y tế, tài chính và tinh thần, 

nhưng trước hết chúng ta phải đưa họ trở về nhà. 

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN 

 Mọi loại máy phản ứng hạt nhân không đạt tiêu chuẩn và không ổn định phải dừng hoạt 

động ngay lập tức. Những máy phản ứng hạt nhân khác phải ngừng hoạt động ngay khi ứng 

dụng được nguồn nhiên liệu thay thế (hiện đã có). Các công ty hiện nay dùng các công nghệ đã 

được sử dụng bởi quân đội khắp thế giới để thay thế tất cả năng lượng. Những công ty này phải 

cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân các thiết bị tương tự đã được sử dụng với số lượng lớn trong 

vòng bí mật, trên mặt trăng và sao Hỏa, để toàn nhân loại đều có điện năng và nhiệt năng sử 

dụng cho cuộc sống. Tất cả những điều này là có thật, chúng tôi đang kêu gọi những người có 

đủ năng lực tâm trí và kỹ năng hãy cùng tiến lên phía trước. 

 Con người và động vật bị ảnh hưởng bởi phóng xạ hạt nhân cần được di tản qua các vùng 

an toàn, ở đó họ sẽ được chữa lành, điều trị và nuôi dưỡng trong một môi trường nhân đạo và 

thoải mái. 

 Làm sạch tất cả rác bẩn hạt nhân trong đất, không khí và đại dương để không làm ảnh 

hưởng xấu đến con người và động vật trên hành tinh. Hiện nay có nhiều công nghệ và chất hữu 

cơ có thể “ăn” hết những chất rác thải này, chúng cần được đưa vào ứng dụng để bắt đầu quá 

trình làm sạch này. 

 Những công ty hiểu biết về những vấn đề này và những công ty đã cung cấp cho quân 

đội các mô thức và công nghệ hữu cơ như trên đang được phỏng vấn và tiếp cận một cách nhanh 

nhất. Một danh sách đã được lập ra và số lượng đang tiếp tục tang lên. Những công ty chủ động 
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hưởng ứng tham gia sẽ được giải phóng khỏi những hợp đồng trước đây (hợp đồng sẽ bị vô 

hiệu), họ sẽ được phổ biến mô thức phục vụ mới cho hành tinh và nhận được bồi thường tương 

ứng. 

 Bằng cách chấm dứt hoạt động các công ty hạt nhân và công ty độc hại khác, thế giới sẽ 

nhanh chóng thay đổi. Trung Quốc đã làm việc này cho Thế vận hội 2008 và ngay lập tức đã có 

được biến đổi đáng kể. Sự khởi đầu một thế giới mới được bắt đầu như thế. Với những hành động 

này, con người sẽ thấy rằng những sự thay đổi không hề ảnh hưởng đến tài chính, thực tế là nó 

sẽ thúc đẩy họ trở thành một phần của sự thay đổi và sống thịnh vượng trong một môi trường 

mới lành mạnh. Chúng ta không thể thực hiện các bước khác cho đến khi việc này được hoàn 

thành. 

HAARP  

 Dừng ngay việc dùng HAARP để gây độc hại loài người và hành tinh này. HAARP là một 

dạng tần số, và những tần số tương tự đã từng gây độc hại cũng có thể bị dỡ bỏ trên phạm vi 

toàn cầu.Tất cả những gì bạn nhìn thấy, sờ thấy, cảm nhận và nếm được chính là tần số. Có những 

người đã biết đến các tần số hàn gắn để làm sạch không khí, đại dương và đất đai. Những sinh 

mệnh này biết làm thế nào để xác định đúng tần số và cần được mời tham gia và sử dụng công 

nghệ để tham gia dự án hàn gắn này. Những người đang làm việc tại các nơi có HAARP cần phải 

được giải phóng khỏi những cựu ước và được mời tham gia giúp đỡ vận hành tần số mới trên 

máy móc mới. Họ có thể lựa chọn đồng ý hoặc từ chối dựa trên tự do ý chí và dù sao đi nữa đều 

sẽ được biết ơn và đền bù cho những đóng góp của mình. Những khu vực trái đất đang trong 

tình trạng cấp bách là trọng tâm chính của hoạt động làm sạch này.  

 Bên cạnh đó, dừng hoạt động các loại máy gây ảnh hưởng xấu lên hành tinh và loài người, 

như là: thiết bị điều khiển tâm trí tiêu cực và máy định vị sóng âm. Những tần số này gây ra động 

đất và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh vật trong không khí, đất đai và đại dương, cũng như sức 

khỏe tâm lý của chúng ta.  

 Ngừng ngay việc rải chất hóa học trong không khí, đất đai và đại dương. Các công ty và 

cá nhân bị bó buộc trong những luật lệ hợp đồng cần phải được giải phóng và được đền bù với 

giá trị chính xác đã thống nhất trong hợp đồng. Những nhân công đang làm việc vẫn sẽ tiếp tục 

và đóng góp công sức vào việc dùng chất giải độc hữu cơ để thay đổi hoàn toàn quá trình trên. 

VŨ KHÍ HỦY DIỆT QUY MÔ LỚN 



https://thuviensach.vn

 

 

124 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 Mọi loại vũ khí hủy diệt quy mô lớn cần được vô hiệu hóa ngay lập tức. Những ai còn bị 

chi phối bởi hợp đồng trong ngành công nghiệp này cần được giải phóng và đền bù. Những ai 

đã được thuê bởi những  người nắm giữ hợp đồng sẽ được đề nghị nghỉ ngơi hoặc bắt đầu việc 

vô hiệu  hóa các vũ khí kể trên. Công nghệ đã sẵn có để làm những điều này và cần được ứng 

dụng thực tế. Những người được đề cập trên đây được đưa ra sự lựa chọn giữa việc ở lại phục vụ 

và rời đi với sự biết ơn và một khoản đền bù.  

 Định vị và phá hủy tất cả các loại vũ khí sinh học, virut độc hại, chất hóa học vv. Giải phóng 

những người đang bị mắc kẹt trong hợp đồng cũ và mời họ sử dụng kiến thức chuyên môn để 

giúp ích cho trái đất và loài người, sáng chế ra plasma và công nghệ chữa lành cho thế giới trong 

những phòng thí nghiệm có sẵn hiện nay.  

SẢN XUẤT NHỮNG SẢN PHẨM ĐỘC HẠI 

 Làm mới tất cả các nhà máy mà quá trình sản xuất hoặc sản phẩm của họ đang gây tổn 

hại đến môi trường và những con người đang làm việc tại đó, ví dụ như túi nilon và các vật liệu 

không phân hủy được. Tất cả công ty và nhà máy đã được lập danh sách và công bố. Những người 

điều hành chúng biết những ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường, nếu không thì họ cần phải được 

thông báo và đóng cửa tạm thời mà không bị ảnh hưởng đến nguồn thu nhập, họ được bồi 

thường cho những phí tổn dự kiến trong khi các thiết bị được làm mới. Nhân công làm trong các 

nhà máy này, trong bất kỳ trường hợp nào, cần được đền bù xứng đáng và được cung cấp dịch 

vụ chăm sóc y tế trong suốt thời ký quá độ, họ có sự lựa chọn để trở lại hoặc chuyển qua làm việc 

tại khu vực khác. Nhà máy phải được dọn dẹp và những nhân công muốn tham gia giúp đỡ sẽ 

được hướng dẫn cách ứng dụng hệ thống mới thân thiện với hành tinh và nhân loại. Công nghệ 

và sinh vật hữu cơ sẽ được dùng để làm sạch toàn khu vực, cùng với những người trong khu vực 

bị ảnh hưởng ở các quốc gia sẽ sẵn sàng tham gia quá trình này. Tất cả mọi người đều được biết 

ơn và trả công cho nhiệm vụ to lớn này. Mỗi linh hồn không phân biệt già hay trẻ, chúng ta là 

MỘT. 

KHAI THÁC RỪNG  

 Các công ty ở vùng Amzone cùng với các công ty khác trên thế giới (ví dụ Weyerhaeuser...) 

phải xóa bỏ ngay việc chặt phá cây rừng, cây cối thiên nhiên và trong các nông trại. Hiện đã quá 

đủ số lượng cây xanh đã bị khai thác và sở hữu để cung cấp cho thế giới, bằng phương thức cung 

cấp cũ trong xây dựng cho thời kỳ quá độ. Những công nghệ, phương thức cung cấp và công 

trình xây dựng mới sẽ nhanh chóng thay thế cho hệ thống cũ này. Tất cả hợp đồng hiện hành sẽ 
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được đền bù, những nhân công bị ảnh hưởng sẽ được đề nghị tham gia giúp đỡ quá trình thay 

thế hoặc nhận được thù lao xứng đáng cho những cố gắng trước đây. 

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT 

 Đối với những người lựa chọn sử dụng các sản phẩm từ thịt động vật, sẽ có nhiều phương 

thức đã được chứng minh và hiệu quả để chăn nuôi động vật một cách nhân đạo mà không phải 

dùng đến các loại hooc môn, thuốc kháng sinh và nuôi bằng các loại ngũ cốc. Hệ thống công 

nghiệp hóa hiện nay của chúng ta khác xa với thời nguyên thủy.  

 Các lò giết mổ gia súc công nghiệp, các ngư trường kinh tế và tuyên truyền cho những 

mục đích như vậy cần phải ngừng hoạt động, khuyến khích chăn nuôi động vật bằng các phương 

thức thiên nhiên. 

 Đối với các lò giết mổ gia súc và các ngư trường kinh tế hiện nay, công nhân sẽ được trả 

thù lao và được đề nghị chăn nuôi động vật bằng phương thức nhân đạo và hợp lý. Chi phí chăn 

nuôi cùng với các vấn đề liên quan khác sẽ được lo liệu cho đến khi các động vật này được chuyển 

đến các trại lánh nạn. Những linh hồn tham gia vào công việc vận chuyển này sẽ được đền bù, và 

được đề nghị tham gia vào quá trình chữa lành và vận chuyển những động vật này một cách nhân 

văn và có lợi cho môi trường. 

 Các trạm lánh nạn toàn cầu cần nhận được nguồn vốn tài trợ ngay lập tức để duy trì các 

hoạt động tuyệt vời của họ. Các tổ chức làm việc hướng đến việc giải phóng và bảo vệ động vật 

hoang dã toàn cầu cũng cần được tài trợ để tiếp tục công việc. Sẽ không còn việc giết hại voi lấy 

ngà ở châu Phi, giết cá mập để lấy vây ở châu Á và bắt giữ gấu ở Trung Quốc nữa. 

 Con người đã lên tiếng, những người có quyền ngăn chặn hành động bạo hành này cần 

phải đưa ra các nguồn quỹ và nhân lực cần thiết cho việc giải phóng những sinh mệnh này khỏi 

sự giày vò mà con người gây ra. Có một loại thuốc giải cho tất cả bệnh tât trên hành tinh, nó liên 

quan chặt chẽ đến năng lượng lượng tử và thực vật. Đã đến lúc thích hợp để hành động, hãy tin 

rằng bạn sẽ được đền bù xứng đáng cho những nỗ lực trong việc giúp đỡ xây dựng mô thức mới 

của tương lai. 

 Chúng tôi bắt đầu từ những vấn đề này bởi vì chúng cần được hoàn thành để tiến vào 

những giai đoạn thay đổi tiếp theo của loài người, dành cho loài người và hành tinh yêu quý của 

chúng ta. Không có góc độ nào bị loại bỏ và đây là một quá trình toàn cầu, xây dựng nên nền 

tảng của một mô thức tương lai hoàn toàn mới. 
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Thay đổi trong sức khỏe + thay đổi trong tâm trí = Thay đổi trong hành động 

THỜI ĐIỂM LÀ NGAY BÂY GIỜ! 

THỨC TỈNH THẾ GIỚI, chúng ta an toàn khi làm việc này. CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC! 

Hãy để chúng tôi bắt đầu…….. 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐÓI NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 

Dưới đây là danh sách các liên kết về báo cáo đánh giá đói nghèo đã được hoàn thiện trong vòng 

10 năm gần đây của tổ chức Ngân hàng thế giới. Dù một số báo cáo trong đây đã quá hạn, đây 

vẫn là một điểm khởi đầu tốt để xác định các khu vực đang cần trợ giúp trên thế giới. 

Tên tài liệu  Thời gian  Mã số báo 

cáo 

Dạng tài liệu  Quốc gia 

Panama poverty assessment : 

translating growth into 

opportunities and poverty 

reduction (English) 

JUN 30, 2011 62955  Poverty 

Assessment  

Panama  

Niger : Investing for 

prosperity - a poverty 

assessment (English) 

MAY 30, 2011 61393  Poverty 

Assessment  

Niger  

Niger : Investing for 

prosperity - a poverty 

assessment : Niger : Investir 

pour la prosperite - 

evaluation de la pauvrete au 

Niger (French)  

MAY 30, 2011  61393  Poverty 

Assessment  

Niger  
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A poverty profile for the 

Southern States of Sudan 

(English)  

MAR 01, 2011  69251  Poverty 

Assessment  

Sudan  

Paraguay - Poverty 

assessment : determinants 

and challenges for poverty 

reduction (English)  

DEC 01, 2010  58638  Poverty 

Assessment  

Paraguay  

Paraguay - Poverty 

assessment : determinants 

and challenges for poverty 

reduction : Paraguay - 

Estudio de pobreza : 

determinantes y desafios 

para la reduccion de la 

pobreza (Spanish)  

DEC 01, 2010  58638  Poverty 

Assessment  

Paraguay  

Lesotho - Sharing growth by 

reducing inequality and 

vulnerability : choices for 

change - a poverty, gender, 

and social assessment 

(English)  

JUN 01, 2010  46297  Poverty 

Assessment  

World,Lesotho  

Assessment of the Philippine 

statistical development 

program 2005-2010 (Vol. 1 of  

2) : Main report (English)  

JUN 01, 2010  58616  Poverty 

Assessment  

Philippines  

Assessment of the Philippine 

statistical development 

JUN 01, 2010  58616  Poverty 

Assessment  

Philippines  
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program 2005-2010 (Vol. 2 of 

2) : Annexes (English)  

The invisible poor : a portrait 

of rural poverty in Argentina 

(English)  

MAR 01, 2010  54035  Poverty 

Assessment  

Argentina  

Protecting the poor during 

the global crisis : 2009 Bosnia 

and Herzegovina poverty 

update (English)  

DEC 07, 2009  51847  Poverty 

Assessment  

Bosnia and  

Herzegovina  

Tajikistan - Poverty 

assessment (English)  

DEC 03, 2009  51341  Poverty 

Assessment  

Tajikistan  

Macedonia, former Yugoslav 

Republic of - Poverty, jobs, 

and firms : an assessment for  

2002-2006 (English)  

NOV 19, 2009  48510  Poverty 

Assessment  

Macedonia,  

former 

Yugoslav 

Republic of  

Georgia - Poverty assessment 

(English)  

APR 01, 2009  44400  Poverty 

Assessment  

Georgia  

Kenya - Poverty and 

inequality assessment : 

executive summary and 

synthesis report (English)  

APR 01, 2009  44190  Poverty 

Assessment  

Kenya  

Guatemala - Poverty 

assessment : good 

performance at low levels 

(English)  

MAR 18, 2009  43920  Poverty 

Assessment  

Guatemala  
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Guatemala - Poverty 

assessment : good 

performance at low levels : 

Guatemala - Evaluacion de la 

pobreza : buen desempeno a 

bajo nivel (Spanish)  

MAR 18, 2009  43920  Poverty 

Assessment  

Guatemala  

China - From poor areas to 

poor people : China's 

evolving poverty reduction 

agenda - an assessment of 

poverty and inequality 

(English)  

MAR 05, 2009  47349  Poverty 

Assessment  

China  

China - From poor areas to 

poor people : China's 

evolving poverty reduction 

agenda - an assessment of 

poverty and inequality in 

China (Vol. 2 of 2) : Executive 

summary (Chinese)  

MAR 01, 2009  48058  Poverty 

Assessment  

China  

China - From poor areas to 

poor people : China's 

evolving poverty reduction 

agenda - an assessment of 

poverty and inequality in 

China (Vol. 1 of 2) : Main 

report (English)  

MAR 01, 2009  48058  Poverty 

Assessment  

China  

China - From poor areas to 

poor people : China's 

evolving poverty reduction 

MAR 01, 2009  48058  Poverty 

Assessment  

China  
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agenda - an assessment of 

poverty and inequality in 

China (Vol. 1 of 2) : Main 

report (Chinese)  

China - From poor areas to 

poor people : China's 

evolving poverty reduction 

agenda - an assessment of 

poverty and inequality in 

China (Vol. 2 of 2) : Executive 

summary (English)  

MAR 01, 2009  48058  Poverty 

Assessment  

China  

Bangladesh - Poverty 

assessment for Bangladesh : 

creating opportunities and 

bridging the east-west divide 

(English)  

OCT 21, 2008  44321  Poverty 

Assessment  

Bangladesh  

Sénégal - Diagnostic de la 

pauvreté (French)  

JUN 25, 2008  44455  Poverty 

Assessment  

Senegal  

Nicaragua - Poverty 

assessment (Vol. 1 of 3) : 

Main report (English)  

MAY 30, 2008  39736  Poverty 

Assessment  

Nicaragua  

Nicaragua - Poverty 

assessment (Vol. 2 of 3) : 

Background paper (English)  

MAY 30, 2008  39736  Poverty 

Assessment  

Nicaragua  

Nicaragua - Poverty 

assessment (Vol. 3 of 3)  

MAY 30, 2008  39736  Poverty 

Assessment  

Nicaragua  
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: Background paper (English)  

Mozambique - beating the 

odds : sustaining inclusion in 

a growing economy - a 

Mozambique poverty, 

gender, and social 

assessment (Vol. 1 of 2) : 

Main report (English)  

FEB 01, 2008  40048  Poverty 

Assessment  

Mozambique  

Mozambique - beating the 

odds : sustaining inclusion in 

a growing economy - a 

Mozambique poverty, 

gender, and social 

assessment (Vol. 2 of 2) : 

Appendixes (English)  

FEB 01, 2008  40048  Poverty Assessment  Mozambique  

Albania - Urban growth, 

migration and poverty 

reduction : a poverty 

assessment (English)  

DEC 03, 2007  40071  Poverty Assessment  Albania  

Albania - Urban growth, 

migration and poverty 

reduction : a poverty 

assessment : Shqiperia - 

Zhvillimi urban, migrimi dhe 

ulja e varferise : nje vleresim 

mbi varferine (Albanian)  

DEC 03, 2007  40071  Poverty Assessment  Albania  

Malawi - Poverty and 

vulnerability assessment : 

DEC 01, 2007  36546  Poverty Assessment  Malawi  
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investing in our future (Vol. 1 

of 3) : Synthesis report : main 

findings and 

recommendations (English)  

Malawi - Poverty and 

vulnerability assessment : 

investing in our future (Vol. 2 

of 3) : Full Report (English)  

DEC 01, 2007  36546  Poverty Assessment  Malawi  

Malawi - Poverty and 

vulnerability assessment : 

investing in our future (Vol. 3 

of 3) : Appendices (English)  

DEC 01, 2007  36546  Poverty Assessment  Malawi  

Stakeholder participation for 

strategic environmental 

assessments : the case of 

Ghana's growth and poverty 

reduction strategy (English)  

NOV 01, 2007  69079  Poverty Assessment  World  

Republic of Yemen - Poverty 

assessment (Vol. 1 of 4) : 

Main report (English)  

NOV 01, 2007  53076  Poverty Assessment  Yemen, 

Republic of  

Republic of Yemen - Poverty 

assessment (Vol. 2 of 4) : 

Annexes (English)  

NOV 01, 2007  53076  Poverty Assessment  Yemen, 

Republic of  

Republic of Yemen - Poverty 

assessment (Vol. 3 of 4) : 

Poverty maps (English)  

NOV 01, 2007  53076  Poverty Assessment  Yemen, 

Republic of  
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Republic of Yemen - Poverty 

assessment (Vol. 4 of 4) : 

Poverty profile (English)  

NOV 01, 2007  53076  Poverty Assessment  Yemen, 

Republic of  

Kyrgyz Republic - Poverty 

assessment (Vol. 1 of 2) : 

Growth, employment and 

poverty (English)  

OCT 19, 2007  40864  Poverty Assessment  Kyrgyz  

Republic  

Kyrgyz Republic - Poverty 

assessment (Vol. 2 of 2) : 

Labor market dimensions of 

poverty (English)  

OCT 19, 2007  40864  Poverty Assessment  Kyrgyz  

Republic  

Kyrgyz Republic - Poverty 

assessment (Vol. 1 of 3) 

(Russian)  

OCT 12, 2007  40864  Poverty Assessment  Kyrgyz  

Republic  

Kyrgyz Republic - Poverty 

assessment (Vol. 2 of 3) 

(Russian)  

OCT 12, 2007  40864  Poverty Assessment  Kyrgyz  

Republic  

Kyrgyz Republic - Poverty 

assessment (Kyrgyz)  

OCT 12, 2007  40864  Poverty Assessment  Kyrgyz  

Republic  

Kosovo - Poverty assessment 

(Vol. 1 of 2) : Accelerating 

inclusive growth to reduce 

widespread poverty (English)  

OCT 03, 2007  39737  Poverty Assessment  Kosovo  

Kosovo - Poverty assessment 

(Vol. 2 of 2) : Estimating 

OCT 03, 2007  39737  Poverty Assessment  Kosovo  
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trends from non-comparable 

data (English)  

Kosovo - Poverty assessment 

(Vol. 1 of 2) : Tom I : 

ubrzavanje inkluzivnog rasta 

u cilju smanjivanja rasirenog 

siromastva (Serbian)  

OCT 03, 2007  39737  Poverty Assessment  Kosovo  

Kosovo - Poverty assessment 

(Vol. 1 of 2) : Vellimi I : 

pershpejtimi i zhvillimit 

gjitheperfshires per uljen e 

shkalles se gjere te varferise 

(Albanian)  

OCT 03, 2007  39737  Poverty Assessment  Kosovo  

Kosovo - Poverty assessment 

(Vol. 2 of 2) : Vellimi II : 

vleresimi i trendeve nga te 

dhenat qe nuk mund te 

krahasohen (Albanian)  

OCT 03, 2007  39737  Poverty Assessment  Kosovo  

Kosovo - Poverty assessment 

(Vol. 2 of 2) : Tom II : procena 

trendova iz neuporedivih 

podataka (Serbian)  

OCT 03, 2007  39737  Poverty Assessment  Kosovo  

Kyrgyz Republic - Poverty 

assessment (Vol.  

3 of 3) (Russian)  

OCT 02, 2007  40864  Poverty Assessment  Kyrgyz  

Republic  
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Uzbekistan - Living standards 

assessment update (English)  

AUG 27, 2007  40723  Poverty Assessment  Uzbekistan  

Zambia - Poverty and 

vulnerabiltiy assessment 

(English)  

AUG 20, 2007  32573  Poverty Assessment  Zambia  

Making the new Indonesia 

work for the poor (Vol. 1 of 2) 

: Era baru dalam pengentasan 

kemiskinan di Indonesia 

(Bahasa (Indonesian))  

JUL 01, 2007  37349  Poverty Assessment  Indonesia  

Panama - Poverty assessment 

: toward effective poverty 

reduction (English)  

JUN 25, 2007  36307  Poverty Assessment  Panama  

Latvia - Sharing the high 

growth dividend : a living 

standards assessment 

(English)  

MAR 28, 2007  38437  Poverty Assessment  Latvia  

Costa Rica - poverty 

assessment : recapturing 

momentum for poverty 

reduction (English)  

FEB 12, 2007  35910  Poverty Assessment  Costa Rica  

Croatia - Living standards 

assessment : promoting 

social inclusion and regional 

equity (Vol. 1 of 2) : Main 

Report (English)  

FEB 07, 2007  37992  Poverty Assessment  Croatia  
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Croatia - Living standards 

assessment : promoting 

social inclusion and regional 

equity (Vol. 2 of 2) : 

Background papers (English)  

FEB 07, 2007  37992  Poverty Assessment  Croatia  

Croatia - Living standards 

assessment : promoting 

social inclusion and regional 

equity (Croatian)  

FEB 07, 2007  37992  Poverty Assessment  Croatia  

Sri Lanka - Poverty 

assessment : Engendering 

growth with equity : 

opportunities and challenges 

(English)  

JAN 23, 2007  36568  Poverty Assessment  Sri Lanka  

Brazil - Measuring poverty 

using household 

consumption (English)  

JAN 10, 2007  36358  Poverty Assessment  Brazil  
  

Making the new Indonesia 

work for the poor (Vol. 1 of 2) 

(English)  

NOV 01, 2006  37349  Poverty Assessment  Indonesia  
  

Making the new Indonesia 

work for the poor (Vol. 2 of 2) 

: Overview (English)  

NOV 01, 2006  37349  Poverty Assessment  Indonesia  
  

Making the new Indonesia 

work for the poor (Vol. 1 of 2) 

(English)  

NOV 01, 2006  52791  Poverty Assessment  Indonesia  
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Making the new Indonesia 

work for the poor (Vol. 2 of 2) 

: Era baru dalam pengentasan 

kemiskinan di Indonesia 

(Bahasa (Indonesian))  

NOV 01, 2006  52791  Poverty Assessment  Indonesia  

  

Making the new Indonesia 

work for the poor (Vol. 2 of 2) 

: Ikhtisar (Bahasa 

(Indonesian))  

NOV 01, 2006  37349  Poverty Assessment  Indonesia  

  

Croatia - Living standards 

assessment (Vol. 1 of 2) : 

Promoting social inclusion 

and regional equity (English)  

NOV 01, 2006  52882  Poverty Assessment  Croatia  

  

Croatia - Living standards 

assessment (Vol. 2 of 2) : 

Background papers (English)  

NOV 01, 2006  52882  Poverty Assessment  Croatia  
  

Dominican Republic - Poverty 

Assessment : achieving more 

pro-poor growth (English)  

OCT 30, 2006  32422  Poverty Assessment  Dominican  

Republic  

  

Uganda - Poverty and 

vulnerability assessment 

(English)  

OCT 12, 2006  36996  Poverty Assessment  Uganda  
  

Lao PDR - Poverty 

assessment report : from 

valley's to hilltops -- 15 years 

of poverty reduction (Vol. 1 

SEP 01, 2006  38083  Poverty Assessment  Lao People's 

Democratic 

Republic  

  



https://thuviensach.vn

 

 

138 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

of 2) : Summary report 

(English)  

Lao PDR - Poverty 

assessment report : from 

valley's to hilltops -- 15 years 

of poverty reduction (Vol. 2 

of 2) : Main report (English)  

SEP 01, 2006  38083  Poverty Assessment  Lao People's 

Democratic 

Republic  
  

Dominican Republic - Poverty 

Assessment : achieving more 

pro-poor growth : Informe 

sobre la pobreza en la 

Republica Dominicana : 

logrando un crecimiento 

economico que beneficie a 

los pobres (Spanish)  

AUG 31, 2006  32422  Poverty Assessment  Dominican  

Republic  

  

Bolivia - Poverty assessment : 

establishing the basis for 

more pro-poor growth : 

Bolivia - Crecer beneficiando 

a los mas pobres : evaluacion 

de pobreza (Spanish)  

JUL 01, 2006  28068  Poverty Assessment  Bolivia  

  

Honduras - Poverty 

assessment : attaining 

poverty reduction (Vol. 1 of 2) 

: Main report (English)  

JUN 30, 2006  35622  Poverty Assessment  Honduras  

  

Honduras - Poverty 

assessment : attaining 

JUN 30, 2006  35622  Poverty Assessment  Honduras    
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poverty reduction (Vol. 2 of 2) 

: Background papers (English)  

Honduras - Poverty 

assessment : attaining 

poverty reduction (Vol. 1 of 2) 

: Honduras - Reporte de 

pobreza : logrando la 

reduccion de la pobreza - 

Reporte principal (Spanish)  

JUN 30, 2006  35622  Poverty Assessment  Honduras  

Honduras - Poverty 

assessment : attaining 

poverty reduction (Vol. 2 of 2) 

: Reporte de pobreza : 

logrando la reduccion de la 

pobreza - documentos de 

base (Spanish)  

JUN 30, 2006  35622  Poverty Assessment  Honduras  

Côte d'Ivoire - Contributions 

a l'analyse de la pauvrete 

(French)  

JUN 29, 2006  36625  Poverty Assessment  Cote d'Ivoire  

Nepal - Resilience amidst 

conflict: an assessment of 

poverty in Nepal, 1995-96 

and 2003-04 (English)  

JUN 26, 2006  34834  Poverty Assessment  Nepal  

Guinea-Bissau - Integrated 

poverty and social 

assessment : transition from 

post- conflict to long-term 

development - policy 

considerations for reducing 

MAY 26, 2006  34553  Poverty Assessment  Guinea-

Bissau  
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poverty (Vol. 1 of 2) : Main 

report (English)  

Guinea-Bissau - Integrated 

poverty and social 

assessment : transition from 

post- conflict to long-term 

development - policy 

considerations for reducing 

poverty (Vol. 2 of 2) : 

Background papers (English)  

MAY 26, 2006  34553  Poverty Assessment  Guinea-

Bissau  

Mongolia - Poverty 

assessment (English)  

APR 13, 2006  35660  Poverty Assessment  Mongolia  

Cambodia - Halving poverty 

by 2015 - poverty assessment 

2006 (English)  

FEB 07, 2006  35213  Poverty Assessment  Cambodia  

Cambodia - Halving poverty 

by 2015 - poverty assessment 

2006 (Khmer)  

FEB 07, 2006  35213  Poverty Assessment  Cambodia  

Poverty reduction and growth 

: virtuous and vicious circles 

(English)  

JAN 01, 2006  35348  Poverty Assessment  Latin 

America  

Poverty reduction and growth 

: virtuous and vicious circles : 

Reduccion de la pobreza y 

crecimiento : circulos 

virtuosos y circulos viciosos 

(Spanish)  

JAN 01, 2006  35348  Poverty Assessment  Latin 

America  
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El Salvador - Poverty 

assessment : strengthening 

social policy (English)  

DEC 29, 2005  29594  Poverty Assessment  El Salvador  

Bolivia - Poverty assessment : 

establishing the basis for 

more pro-poor growth : 

Bolivia - Poverty assessment : 

establishing the basis for pro-

poor growth (English)  

DEC 15, 2005  28068  Poverty Assessment  Bolivia  

Peru - Opportunities for all - 

poverty assessment (English)  

DEC 01, 2005  29825  Poverty Assessment  Peru  

Peru - Opportunities for all - 

poverty assessment : Peru - 

Oportunidades para todos - 

informe de pobreza (Spanish)  

DEC 01, 2005  29825  Poverty Assessment  Peru  

Macedonia, former Yugoslav 

Republic of - Poverty 

assessment for 2002-2003 

(English)  

NOV 15, 2005  34324  Poverty Assessment  Macedonia, 

former 

Yugoslav 

Republic of  

A poverty map for Sri Lanka -

- lessons and findings : policy 

note (English)  

OCT 01, 2005  35605  Poverty Assessment  Sri Lanka  

Slovak Republic - The quest 

for equitable growth in the 

Slovak Republic (English)  

SEP 22, 2005  32433  Poverty Assessment  Slovak  

Republic  
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Kyrgyz Republic - Poverty 

update : profile of living 

standards in 2003 (English)  

AUG 30, 2005  36602  Poverty Assessment  Kyrgyz  

Republic  

Turkey - Joint poverty 

assessment report (Vol. 2 of 

2) : Poverty policy 

recommendations (English)  

AUG 08, 2005  29619  Poverty Assessment  Turkey  

Turkey - Joint poverty 

assessment report (Vol. 1 of 

2) : Main report (English)  

AUG 08, 2005  29619  Poverty Assessment  Turkey  

Ethiopia - Well-being and 

poverty in Ethiopia : the role 

of agriculture and agency 

(English)  

JUL 18, 2005  29468  Poverty Assessment  Ethiopia  

Ethiopia - Well-being and 

poverty in Ethiopia : the role 

of agriculture and agency : 

Executive summary (Amharic)  

JUL 18, 2005  29468  Poverty Assessment  Ethiopia  

Kosovo - Poverty assessment 

: promoting opportunity, 

security, and participation for 

all : Kosovo - Poverty 

assessment - promoting 

opportunity, security, and 

participation for all (English)  

JUN 16, 2005  32378  Poverty Assessment  Kosovo  

Kosovo - Poverty assessment 

: promoting opportunity, 

JUN 16, 2005  32378  Poverty Assessment  Kosovo  
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security, and participation for 

all : Vleresimi i varferisene 

Kosove - promovim i 

mundesise, sigurise, dhe 

pjesemarrjes per te gjithe 

(Albanian)  

Kosovo - Poverty assessment 

: promoting opportunity, 

security, and participation for 

all : Procena Siromastva Na 

kosovu - Unapredjivanje 

mogucnosti , bezbednosti i 

ucestvovanja za sve (Serbian)  

JUN 16, 2005  32378  Poverty Assessment  Kosovo  

Burkina Faso - Reducing 

poverty through sustained 

equitable growth - poverty 

assessment (English)  

JUN 07, 2005  29743  Poverty Assessment  Burkina Faso  

Ecuador - Evaluacion de la 

Pobreza (Spanish)  

MAY 01, 2005  38532  Poverty Assessment  Ecuador  

Russia - Reducing poverty 

through growth and social 

policy reform (Russian)  

FEB 24, 2005  28923  Poverty Assessment  Russian  

Federation  

Russia - Reducing poverty 

through growth and social 

policy reform (English)  

FEB 24, 2005  28923  Poverty Assessment  Russian  

Federation  

Tajikistan - Poverty 

assessment update (Russian)  

JAN 06, 2005  30853  Poverty Assessment  Tajikistan  
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Tajikistan - Poverty 

assessment update (English)  

JAN 06, 2005  30853  Poverty Assessment  Tajikistan  

Jordan - Poverty assessment 

(Vol. 2 of 2) : Main report 

(English)  

DEC 01, 2004  33802  Poverty Assessment  Jordan  

Jordan - Poverty assessment 

(Vol. 1 of 2) : Executive 

summary (English)  

DEC 01, 2004  33802  Poverty Assessment  Jordan  

Kazakhstan - Dimensions of 

poverty in Kazakhstan (Vol. 1 

of 2) : Policy briefing (English)  

NOV 09, 2004  30294  Poverty Assessment  Kazakhstan  

Kazakhstan - Dimensions of 

poverty in Kazakhstan (Vol. 2 

of 2) : Profile of living 

standards in Kazakhstan in 

2002 (English)  

NOV 09, 2004  30294  Poverty Assessment  Kazakhstan  

Recession, recovery and 

poverty in Moldova (English)  

NOV 01, 2004  28024  Poverty Assessment  Moldova  

Recession, recovery and 

poverty in Moldova : 

Recesiunea, recuperarea si 

saracia in Moldova 

(Romanian)  

NOV 01, 2004  28024  Poverty Assessment  Moldova  

Belarus - Poverty assessment 

: can poverty reduction and 

NOV 01, 2004  27431  Poverty Assessment  Belarus  
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access to services be 

sustained? (English)  

Morocco - Poverty report - 

strengthening policy by 

identifying the geographic 

dimension of poverty : Maroc 

- Rapport sur la pauvrete : 

comprendre les dimensions 

geographiques de la 

pauvrete pour en ameliorer 

l'apprehension a travers les 

politiques publiques (French)  

SEP 01, 2004  28223  Poverty Assessment  Morocco  

Morocco - Poverty report - 

strengthening policy by 

identifying the geographic 

dimension of poverty 

(English)  

SEP 01, 2004  28223  Poverty Assessment  Morocco  

Mexico - Poverty in Mexico : 

an assessment of conditions, 

trends, and Government 

strategy (English)  

JUN 01, 2004  28612  Poverty Assessment  Mexico  

Ecuador - Poverty assessment 

(English)  

APR 01, 2004  27061  Poverty Assessment  Ecuador  

Poland - Growth, 

employment and living 

standards in pre-accession 

Poland (English)  

MAR 22, 2004  28233  Poverty Assessment  Poland  
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Jordan - Poverty assessment 

(Vol. 1 of 2) : Executive 

summary (Arabic)  

JAN 01, 2004  33802  Poverty Assessment  Jordan  

Nicaragua - Poverty 

assessment : raising welfare 

and reducing vulnerability : 

Poverty assessment : raising 

welfare and reducing 

vulnerability (English)  

DEC 23, 2003  26128  Poverty Assessment  Nicaragua  

Nicaragua - Poverty 

assessment : raising welfare 

and reducing vulnerability : 

Nicaragua - Reporte de 

pobreza : aumentando el 

bienstar and reduciendo la 

vulnerabilidad (Spanish)  

DEC 23, 2003  26128  Poverty Assessment  Nicaragua  

Albania - Poverty assessment 

(Albanian)  

DEC 01, 2003  26213  Poverty Assessment  Albania  

Bosnia and Herzegovina - 

Poverty assessment (Vol. 1 of 

2) : Main report (English)  

NOV 21, 2003  25343  Poverty Assessment  Bosnia and  

Herzegovina  

Bosnia and Herzegovina - 

Poverty assessment (Vol. 2 of 

2) : Data on poverty (English)  

NOV 21, 2003  25343  Poverty Assessment  Bosnia and  

Herzegovina  
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Vietnam - Development 

Report 2004 - Poverty 

(English)  

NOV 17, 2003  27130  Poverty Assessment  Vietnam  

Serbia and Montenegro - 

Poverty assessment (Vol. 1 of 

2) : Executive summary 

(English)  

NOV 13, 2003  26011  Poverty Assessment  Serbia  

Serbia and Montenegro - 

Poverty assessment (Vol. 2 of 

2) : Main report (English)  

NOV 13, 2003  26011  Poverty Assessment  Serbia  

Albania - Poverty assessment 

(English)  

NOV 05, 2003  26213  Poverty Assessment  Albania  

Armenia - Poverty 

assessment (Vol. 1 of 3) : 

Summary of findings (English)  

NOV 01, 2003  27192  Poverty Assessment  Armenia  

Armenia - Poverty 

assessment (Vol. 2 of 3) : 

Main report (English)  

NOV 01, 2003  27192  Poverty Assessment  Armenia  

Armenia - Poverty 

assessment (Vol. 3 of 3) : 

Technical notes and statistics 

(English)  

NOV 01, 2003  27192  Poverty Assessment  Armenia  

Brazil - Inequality and 

economic development (Vol. 

1 of 2) : Policy report (English)  

OCT 01, 2003  24487  Poverty Assessment  Brazil  
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Brazil - Inequality and 

economic development (Vol. 

2 of 2) : Background papers 

(English)  

OCT 01, 2003  24487  Poverty Assessment  Brazil  

Romania - Poverty 

assessment (Romanian)  

OCT 01, 2003  26169  Poverty Assessment  Romania  

Romania - Poverty 

assessment (Vol. 1 of 2) : 

Main report (English)  

SEP 30, 2003  26169  Poverty Assessment  Romania  

Romania - Poverty 

assessment (Vol. 2 of 2) : 

Background papers (English)  

SEP 30, 2003  26169  Poverty Assessment  Romania  

Benin - Poverty assessment 

(English)  

SEP 30, 2003  28447  Poverty Assessment  Benin  

Kyrgyz Republic - Enhancing 

pro-poor growth (English)  

SEP 01, 2003  24638  Poverty Assessment  Kyrgyz  

Republic  

Kyrgyz Republic - Enhancing 

pro-poor growth (Russian)  

SEP 01, 2003  24638  Poverty Assessment  Kyrgyz  

Republic  

Turkey - Poverty and coping 

after crises (Vol. 1 of 2) : Main 

Report (English)  

JUL 28, 2003  24185  Poverty Assessment  Turkey  
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Turkey - Poverty and coping 

after crises (Vol. 2 of 2) : 

Background Papers (English)  

JUL 28, 2003  24185  Poverty Assessment  Turkey  

Argentina - Crisis and poverty 

2003 - a poverty assessment 

(Vol. 1 of 2) : Main Report 

(English)  

JUL 24, 2003  26127  Poverty Assessment  Argentina  

Argentina - Crisis and poverty 

2003 - a poverty assessment 

(Vol. 2 of 2) : Background 

Papers (English)  

JUL 24, 2003  26127  Poverty Assessment  Argentina  

Azerbaijan - Poverty 

Assessment (Vol. 1 of 2) : 

Summary and Conclusions 

(English)  

JUN 04, 2003  24890  Poverty Assessment  Azerbaijan  

Azerbaijan - Poverty 

Assessment (Vol. 2 of 2) : The 

Main Report (English)  

JUN 04, 2003  24890  Poverty Assessment  Azerbaijan  

Timor-Leste - Poverty 

assessment : poverty in a new 

nation - analysis for action 

(Vol. 1 of 2) : Main report 

(English)  

MAY 01, 2003  25662  Poverty Assessment  Timor-Leste  

Timor-Leste - Poverty 

assessment : poverty in a new 

nation - analysis for action 

MAY 01, 2003  25662  Poverty Assessment  Timor-Leste  
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(Vol. 2 of 2) : Technical report 

(English)  

Uzbekistan - Living standards 

assessment : policies to 

improve living standards (Vol. 

1 of 2) : Summary report 

(English)  

MAY 01, 2003  25923  Poverty Assessment  Uzbekistan  

Uzbekistan - Living standards 

assessment : policies to 

improve living standards (Vol. 

2 of 2) : Full report (English)  

MAY 01, 2003  25923  Poverty Assessment  Uzbekistan  

Uzbekistan - Living standards 

assessment : policies to 

improve living standards (Vol. 

2 of 2) : Full report (Russian)  

MAY 01, 2003  25923  Poverty Assessment  Uzbekistan  

Uzbekistan - Living standards 

assessment : policies to 

improve living standards (Vol. 

1 of 2) : Summary report 

(Russian)  

MAY 01, 2003  25923  Poverty Assessment  Uzbekistan  

Brazil - Strategies for poverty 

reduction in Ceara - the 

challenge of inclusive 

modernization (Vol. 1 of 2) : 

Brasilia - Estrategias de 

reducao da pobreza no 

Ceara: o desafio da 

APR 10, 2003  24500  Poverty Assessment  Brazil  
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modernizacao includente 

(Portuguese)  

Brazil - Strategies for poverty 

reduction in Ceara - the 

challenge of inclusive 

modernization (Vol. 2 of 2) : 

Brasil - Estrategias de 

reducao da pobreza no 

Ceara: o desafio da 

modernizacao includente 

(Portuguese)  

APR 10, 2003  24500  Poverty Assessment  Brazil  

Guatemala - Poverty in 

Guatemala (English,Spanish)  

FEB 20, 2003  24221  Poverty Assessment  Guatemala  

Vietnam - Development 

Report 2004 - Poverty 

(Vietnamese)  

JAN 01, 2003  27130  Poverty Assessment  Vietnam  

Brazil - Strategies for poverty 

reduction in Ceara - the 

challenge of inclusive 

modernization (Vol. 1 of 2) : 

Main report (English)  

JUL 16, 2002  24500  Poverty Assessment  Brazil  

Brazil - Strategies for poverty 

reduction in Ceara - the 

challenge of inclusive 

modernization (Vol. 2 of 2) : 

Technical paper (English)  

JUL 16, 2002  24500  Poverty Assessment  Brazil  
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 Nếu như bạn có khả năng và mong muốn được đầu tư để góp phần thay đổi thế giới tốt 

đẹp hơn, chấm dứt đau khổ toàn cầu và giúp loài người bước vào Kỷ nguyên vàng, xin hãy cân 

nhắc tham gia cùng chúng tôi. Dưới đây là tổng quan kế hoạch những việc chúng tôi muốn thực 

hiện và những gì cần thiết để tiến hành chuyển hóa thế giới. 

Tổng quan 

 Chúng tôi soạn ra các câu hỏi cụ thể để thu thập giải pháp cho những vấn đề thực sự của 

thế giới hiện nay. Gần 300 người từ 37 quốc gia đã tham gia trả lời và đóng góp kiến thức, ý tưởng 

và đánh giá cho dự án này. 

 Chúng tôi đã tích lũy được những nguồn lực quý giá dưới đây: 

 Những giải pháp trên phạm vi rộng có thể áp dụng trong từng khu vực và trên toàn cầu 

 Một phương thức đánh giá trí tuệ quần chúng để giúp nối liền sợi dây liên hệ giữa người 

dân và lãnh đạo của họ. 

 Một diễn đàn cho mọi người tham gia tư duy sáng tạo và đánh giá để đưa ra giải pháp cho 

những vấn đề của chúng ta. 

 Một phương thức để xác định nguồn lực/kế hoạch/những cá nhân có tài năng, trí tuệ và kỹ 

năng, luôn sẵn sàng có mặt để thực hiện những thay đổi cần thiết. 

 Một phương thức sắp xếp hợp lý các hành động khẩn cấp cần thiết để ngăn chặn việc phá 

hủy thế giới và xã hội. 

 Những số liệu của quá trình chuyển đổi thế giới đã được thu thập, phân tích, phân loại, xử 

lý và được công bố dưới hình thức thân thiện với người đọc, với mục đích lập ra một kế hoạch 

giúp đơn giản hóa hành trình biến đổi thế giới một cách nhanh chóng. Công việc này được thực 

hiện bởi 20 tình nguyện viên đặc biệt, kết hợp cùng với những cố gắng trong hàng trăm hàng 

nghìn giờ làm việc suốt 3 tháng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Các phương tiện chúng tôi đã sử 

dụng: mạng internet, skype, email, Microsoft Excel, Microsoft Word, phần mềm NVIVO9, $70 cho 

đồ dùng văn phòng, Windows Movie Maker, phim tư liệu miễn phí, khối óc và trái tim yêu thương 

của chúng tôi. Mọi thứ đều được quyên góp, chúng tôi hoàn thành tất cả những việc này mà 

không cần dự toán phí tổn.  

 Những điều chúng ta ai cũng muốn đó là: hòa bình, giàu có, thay đổi, hạnh phúc và 

tự do khỏi sự khổ đau. 

 NGAY BÂY GIỜ, nhiều nhà khoa học và nhà sáng chế đã nắm trong tay những công nghệ 

có thể thay đổi mọi thứ.  
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 NGAY BÂY GIỜ, có nhiều bác sĩ và nhà hàn gắn có thể chữa trị được tất cả các bệnh tật.  

 NGAY BÂY GIỜ, có những lãnh đạo và nhà giáo dục có thể cải tiến hệ thống giáo dục. 

 Có những chuyên gia tài chính biết cách sửa chữa hệ thống ngân hàng và kinh tế thế giới, 

họ biết câu trả lời cho tất cả. 

 NGAY BÂY GIỜ, có những cách để làm sạch môi trường hoàn toàn trong vòng 5-10 năm.  

 NGAY BÂY GIỜ, có nhiều cách để cung cấp thức ăn đủ cho tất cả mọi người.  

 NGAY BÂY GIỜ, có nhiều cách để cung cấp năng lượng miễn phí.  

 NGAY BÂY GIỜ, có những công nghệ và chuyên gia có thể sữa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng 

của chúng ta.  

 NGAY BÂY GIỜ, những mô hình điều hành xã hội đã được thiết lập. 

 NGAY BÂY GIỜ, những chuyên gia đã được đào tạo kĩ càng theo luật pháp chung để tham 

gia sửa chữa hệ thống pháp luật.  

 NGAY BÂY GIỜ, có những chuyên gia hiểu biết về tiền tệ và thương mại.  

 NGAY BÂY GIỜ, có những nhà hướng đạo tâm linh trợ giúp phát triển tâm linh để đưa con 

người đến giai đoạn tiến hóa tiếp theo. 

 NGAY BÂY GIỜ, có vố số các tổ chức tham gia vận chuyển hàng hóa cần thiết đến những 

người đang cần chúng, chấm dứt nạn đói và nạn vô gia cư.  

 NGAY BÂY GIỜ, có những kiến trúc sư xây dựng nên những thành phố mới bằng công nghệ 

sạch mới. 

 NGAY BÂY GIỜ, có những người chuyên ngành về xử lý tái chế trong các nhà máy xí nghiệp 

đã sẵn sàng làm việc.  

 Có rất nhiều công việc phải làm, cần nhiều hơn nữa những người có đủ tư cách hiện đang 

không có việc làm và sẵn lòng tham gia. 

 Điều duy nhất ngăn cản tất cả những việc này trở thành một phần hiện thực cuộc sống 

hàng ngày của chúng ta chính là: thiếu hụt nguồn vốn, phiền não, hình thái tâm trí cũ, thiếu hiểu 

biết hoặc thiếu sự giao tiếp, hỗn loạn và dối trá. Mọi thứ đã từng bị giấu kín. Nhưng ngay bây giờ 

chúng đang phát triển mạnh mẽ, chúng ta cần áp dụng và thực hiện một cách minh bạch. 

CHÚNG TA THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? 

 Chúng tôi mong muốn lập ra một hệ thống tổ chức để làm mạnh thêm mạng lưới, kêu gọi 

những người đã có được câu trả lời, cùng tổ chức các dự án để hiện thực hóa những thay đổi này. 
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 Hệ thống tổ chức này đơn giản là một bộ máy hành chính hoạt động như một mạng lưới 

của nhiều tổ chức và cá nhân toàn cầu với những kỹ năng chuyên nghiệp để truyền đi các tin tức 

về dự án. Chúng tôi đưa ra những trợ giúp cần thiết về quản trị để sắp xếp lại những cố gắng trên 

đây.  

 Thông qua dự án, chúng tôi tạo nên một mạng lưới mạnh mẽ các mối quan hệ cộng tác 

với những thay đổi của trò chơi như sau: 

 Các nhà sản xuất Hollywood, người nổi tiếng và nhạc sĩ đều thức tỉnh và hòa nhịp với sự 

thật cùng với những thay đổi của loài người. Họ sẵn sàng và háo hức để thực hiện công 

việc này vì một nhân loại tốt đẹp hơn. 

 Xuất hiện đa dạng phong phú các nhà lãnh đạo thay thế nổi tiếng trong lĩnh vực phát 

thanh, truyền hình và mạng internet. 

 Các bác sĩ thay thế thuộc nhiều hình thái chữa trị đa dạng với những phòng nghiên cứu và 

thực nghiệm có thể chữa lãnh tất cả bệnh tật. Họ đã bị cấm đoán và dọa nạt bởi ngành 

công nghiệp y học dược phẩm hiện đại. 

 Các tổ chức công nghệ khoa học thay đổi hành tinh. 

 Một số lượng lớn các nhà phát minh độc lập. 

 Các nhà lãnh đạo cộng đồng và toàn cầu sẵn sàng khởi xướng và tổ chức trên cấp độ địa 

phương. 

 Các chuyên gia trong ngành công nghiệp xây dựng các thành phố mới và cải thiện hệ thống 

giao thông vận tải. 

 Các chuyên gia môi trường sẵn sàng làm sạch ô nhiễm. 

 Các lãnh đạo ngành công nghiệp phần mềm và kho dữ liệu mong muốn tạo ra những hệ 

thống cho mô thức phát triển mới. 

 Những người truyền tin đáng tin cậy của thành viên đặc biệt thuộc tầng lớp lãnh đạo các 

nước G20 và Hoàng thất không phải Illuminati. 

 Các chuyên gia Luật thông dụng (Common Law) 

 Các chuyên gia chính sách công cộng 

 Các chuyên gia cải cách chính trị. 

 Các nhà hướng đạo tâm linh đến từ nhiều bối cảnh và nền văn hóa khác nhau. 

 Experts in extraterrestrial disclosure and research Các chuyên gia nghiên cứu và khám phá 

ngoài trái đất. 
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 Hàng trăm cá nhân chăm chỉ, thức tỉnh và khai sáng với nhiều tài năng và kỹ năng thực 

thụ luôn hào hứng tham gia làm việc để chuyển đổi thế giới này ở tất cả các cấp độ. 

 Những kết nối này mới chỉ là bước đầu. Có rất nhiều điều đang ở phía trước. Hiện nay có 

rất nhiều trong số những dự án trên đã được lên kế hoạch và có đủ nhân lực, họ chỉ còn thiếu 

nguồn vốn tài trợ.Nhiều dự án đã có vốn tài trợ, họ cần kêu gọi những người phù hợp để cùng 

thực hiện. Chúng tôi hình dung ra những viễn cảnh nơi mà tất cả bệnh viện được làm mới với 

những phương thức chữa trị thay thế. Các thành phố khu vực nghèo khó được xây mới hoàn toàn 

với hệ thống công nghệ, giao thông vận tải và vệ sinh môi trường mới. Các chiến dịch truyền 

thông giáo dục quy mô rộng lớn được thực hiện để mang sự thật và thức tỉnh đến cho mọi người 

và giúp họ chữa lành. Đại dương, bầu khí quyển và đất đai của chúng ta được trả lại sự cân bằng 

tự nhiên. Hệ thống thương mại và tiền tệ thay thế được hình thành và ứng dụng trong thực tiễn. 

Tất cả các nhà máy bỏ hoang được mở cửa trở lại và làm mới, tiếp tục sản xuất công nghệ mới 

sắp tới đây sẽ có mặt trên khắp hành tinh chúng ta. Và tất cả mới chỉ bắt đầu! 

 Những dự án này sẽ không được hoàn thành chỉ với một công ty đơn lẻ. Hệ thống tổ chức 

này hoạt động với mục đích quản lý toàn mạng lưới của nhiều tổ chức và cá nhân khắp hành tinh 

bằng những kỹ năng chuyên nghiệp để truyền đạt thông tin dự án cho tất cả mọi người. Những 

công việc này được thực hiện cả trên cấp độ vùng miền và toàn cầu, nhưng đó không phải là “sự 

toàn cầu hóa” và nó không phải là một phần của Trật tự thế giới mới. 

 Nhiều cá nhân đã thức tỉnh và nhận ra sự thật rằng có rất nhiều sự giàu có bị che dấu trên 

hành tinh này sắp được công bố. Khi những tài sản này được công khai, nó sẽ được đưa vào một 

hệ thống mới trong đó không tồn tại lòng tham và sự tham ô. Tài sản này được dùng vào mục 

đích đưa hành tinh và xã hội chúng ta trở về với sự cân bằng chính đáng và hàng ngàn năm hòa 

bình. Tiền sẽ không đơn giản là từ trên trời rơi xuống và biến hóa một cách thần kỳ thành hệ 

thống giao thông công cộng hoặc hệ thông cung cấp nước cho làng xã. Công việc này cần được 

tổ chức và thực hiện bởi con người. Chúng tôi đưa ra những trợ giúp về quản trị để sắp xếp những 

công việc này một cách hiệu quả. 

CHI TIẾT CÔNG VIỆC 

 Chúng tôi mong muốn tạo nên một hệ thống kho dữ liệu trung gian trực tuyến để thắt 

chặt mạng lưới và xây dựng các nhóm làm việc gồm các chuyên gia và tổ chức, tất cả đều mới 

được thành lập và còn rất mới mẻ, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành những dự án chuyển đổi 

hành tinh này.  

KHO DỮ LIỆU NÀY SẼ: 
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 Thu thập và xác định các nhu cầu cấp hành tinh và cấp khu vực. 

 Thu thập và xác định các chuyên gia và tổ chức có kỹ năng thành thạo. 

 Thu thập và phân loại các dự án đã được lên kế hoạch và sẵn sàng đi vào hoạt động. 

 Tiến hành các dự án cho phù hợp với nhu cầu khu vực và trên toàn cầu.  

 Sắp xếp chuyên gia và tổ chức thực hiện các công việc phù hợp với các dự án. 

 Phối hợp các chuyên gia và tổ chức với nhau để tạo thành khối thống nhất. 

 Sắp xếp các nhà đầu tư với những dự án và chuyên gia cụ thể. 

 Hoạt động như một công cụ để tuyển dụng 

 Hoạt động như một nguồn thông tin trực tiếp cho những cá nhân và tổ chức, một công 

cụ để lên kế hoạch và sáng tạo, từ đó từng bước hiện thực hóa các dự án. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tạo một đường dây nóng cho những người mong muốn 

hưởng ứng tham gia với những kiến thức và phát minh bị cấm đoán của họ, hoặc dành cho những 

hình thức thông tin liên lạc quan trọng khác mà không thể cho lên trang web kho dữ liệu. 

Nguồn quỹ là rất cần thiết để chi trả cho việc duy trì kho dữ liệu, các nhu cầu của đội ngũ 

quản trị trong việc xử lý thông tin và quản lý đường dây nóng, cùng với phí tổn các chuyến đi 

công tác cần thiết khác. Một bản dự toán chi tiết minh bạch cùng với bản sơ yếu lý lịch sẽ được 

cung cấp cho các nhà đầu tư có ý định đầu tư nghiêm túc.  

Các cá nhân sáng lập ra dự án quản trị này là những chuyên gia được giáo dục với trình 

độ cao, có nguồn kinh nghiệm phong phú và thành thạo trong thao tác, có khuynh hướng toàn 

cầu và có đầy đủ năng lực làm việc. Chúng tôi có những ghi chép thành tích trong quá khứ đã 

được kiểm nghiệm và khả năng truyền đạt, thực thi kế hoạch này ở cấp độ cao nhất. 

Nếu như bạn có hứng thú đầu tư vào dự án này, xin hãy liên hệ Hope Moore theo địa chỉ mail: 

hopegirl587@gmail.com 

 

TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ? 

Chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều ý tưởng và sản phẩm từ những cá nhân tuyệt vời, họ đã 

được khuyến khích bởi thông điệp trong dự án này và muốn giúp sức làm nên sự chuyển đổi thế 

giới này. Rất nhiều người đã liên hệ với chúng tôi qua Skype, Email, Facebook và HopeGirl blog.  

mailto:hopegirl587@gmail.com
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Gần đây chúng tôi đang cố gắng để tạo ra một cách thức tổ chức có hiệu quả để thu thập 

những phản hồi này và hướng mọi người đến một sân chơi mà họ có thể bắt đầu công việc của 

mình vì một thế giới mới. Sân chơi này lấy tên là “Kiến nghị của các nhà đầu tư”. Chúng tôi hi vọng 

hệ thống này sẽ sớm được hoàn thành. Các bạn hãy truy cập blog HopeGirl để cập nhật những 

thông tin mới nhất về hệ thống này.  

Đây là link: www.hopegirl2012.wordpress.com  

 Cùng với đó, không lâu sau khi cho ra đời dự án này chúng tôi sẽ đăng một mẫu đơn trên 

blog HopeGirl để các bạn đăng ký các ý tưởng cho dự án, thông tin cá nhân hoặc kinh nghiệm 

bản thân để chúng tôi có thể liên hệ với bạn và hướng dẫn bạn tham gia vào đội nhóm thích hợp. 

 Chúng tôi cũng lên kế hoạch cho những chương trình phát thanh trực tuyến để lan tỏa dự 

án Fix the World ra toàn thế giới, giúp tạo nên một sân chơi để mọi người có thể kêu gọi và thuyết 

trình về những ý tưởng giải pháp của mình. Thông tin liên quan đến chương trình này sẽ được 

đăng tải trên blog HopeGirl.  

 Nếu như bạn không có khả năng để tham gia, một trong những cách tốt nhất bạn có thể 

giúp là chia sẻ tài liệu này cho những người bạn biết! Chúng tôi đang điều tra xem bằng cách nào 

chúng tôi có thể xuất bản nó miễn phí bằng nhiều ngôn ngữ nhất có thể. Đây là tiếng nói của mọi 

người và nội dung trong đây chắc chắn sẽ làm dấy lên nhiều cuộc đối thoại và khiến chúng ta suy 

nghĩ về những giải pháp. 

 Nếu bạn đang được hưởng sự giàu có trong cuộc đời này và bạn mong muốn giúp sức 

cho dự án này phát triển lên cấp độ mới, xin hãy cân nhắc mục “Kiến nghị của nhà đầu tư” và liên 

hệ với chúng tôi qua email hopegirl587@gmail.com  

 Cùng với đó, chiến dịch Thịnh Vượng cũng đã được sáng lập với mô hình tự tổ chức cũng 

là một cách tuyệt vời để bạn có được quyền tự chủ và bắt đầu tham gia dự án này. Hãy chắc chắn 

rằng bạn đã ghé thăm trang web chiến dịch Thịnh vượng và đã đọc hết phần hướng dẫn về cách 

làm thế nào để bắt đầu một nhóm trong cộng đồng khu vực bạn đang sống. 

www.thrivemovement.com  

 Và điều quan trọng nhất, cách tốt nhất để giúp thay đổi thế giới là hãy bắt đầu từ chính 

bạn. Tìm về không gian trong trái tim và mở rộng nó để gửi tình yêu đến khắp hành tinh này. Hãy 

tin tưởng vào tương lai tươi sáng và chờ đợi. Hãy giữ ánh sáng cho những người vẫn còn đang ở 

trong bóng tối. Bằng hành động của mình hãy chỉ ra rằng bạn chính là sự thay đổi mà chúng ta 

mong ước được thấy trên trái đất, bạn chính là bước chuyển tiếp điển hình trong thời đại này. 

http://www.hopegirl2012.wordpress.com/
mailto:hopegirl587@gmail.com
http://www.thrivemovement.com/
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 Tìm một ai đó cần sự giúp đỡ và giúp họ bằng bất cứ cách nào bạn có thể bất kể điều đó 

là nhỏ bé hay lớn lao. Đó là tâm thái của tình yêu, sự chấp nhận và thấu hiểu đã bắt đầu nảy nở 

trong mỗi chúng ta, giúp nâng cao rung động và ý thức của mọi linh hồn trên trái đất để dần tiến 

vào thực tại của Kỷ nguyên vàng. 

 “Con đường phía trước, sự cứu giúp, sự giác ngộ - những điều này không đến khi chúng ta tuân 

theo những quy tắc luật lệ. Chúng đến khi chúng ta dám đặt ra thắc mắc cho những quy tắc luật lệ 

đó.”~ Nancy McDonald Ladd 

 http://www.rruuc.org/static/sermons/BuddhaSermon.pdf 

 

Thư viện tài liệu tham khảo cho dự án “Chuyển hóa thế giới” 

Các tài liệu tham khảo cho các cuốn sách, trang web, phim ảnh, vv… được thu thập từ tất 

cả các bài viết được nghiên cứu phục vụ cho việc xây dựng phần nội dung và đều được liệt kê 

trong thư viện tài liệu tham khảo này. Thư viện này được lập nên với mục đích công cộng, là điểm 

khởi đầu để tìm hiểu về rất nhiều giải pháp và phương án dự phòng hiện có mà đã bị che dấu bởi 

truyền thông chính thống. 

AUDIOS  

CƠ THỂ, TÂM TRÍ, TÂM HỒN VÀ LINH HỒN 

Transform your left brain into a hawk using your thoughts to partner 50/50 with your Inner 

Child, and the creativity of your right brain to become unstoppable in your purpose. 

 Dành lấy 3 phần quà: 1- Why the Hawk Mindset? (Audio) 2- Why your Inner Child? (Audio) 

3- e-book "Living in the Present is History in the Making"  

http://hawkmindset.org/  

KẾT NỐI NGÂN HÀ 

Phần 1: Câu chuyện thật về liên hệ với người ngoài hành tinh đến từ hành tinh Iarga (30 phút)  

http://galactic.no/rune/iarga.html  

Phần 2 và 3: Câu chuyện thật về liên hệ với người ngoài hành tinh đến từ hành tinh Iarga (16:07 

và16:09 phút)  

http://galactic.no/rune/lydboker/iarga2/  

http://www.rruuc.org/static/sermons/BuddhaSermon.pdf
http://hawkmindset.org/
http://galactic.no/rune/iarga.html
http://galactic.no/rune/lydboker/iarga2/
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Right Use of Will, CD, âm nhạc cho tâm linh, ý chí, trái tim và cơ thể 

http://rightuseofwill.com/cds.htm  

SỰ HỢP NHẤT 

 Tiến sĩ triết học Warren Farrell đã vạch trần câu chuyện thần thoại về sức mạnh nam tính, 

ông đã dám đưa ra thắc mắc về hình ảnh “coi nam giới như kẻ áp chế”, ông tranh luận về việc 

cách nghĩ sai lệch này đã trói buộc đàn ông và cả phụ nữ.  

http://www.mcssl.com/SecureCart/ViewCart.aspx?mid=303AE05A-CDAF-465F-AAEA-

118FC092C525&sctoken=2b2d64daa0e94fde9afd00f5e4df6e1c&bhcp=1  

KINH TẾ THẾ GIỚI 

 Nhà kinh tế học nổi tiếng Rudolf Steiner, 1861-1925, những công trình của ông kế 

thừa từ những nghiên cứu của tiến sĩ Christopher Houghton Budd. Ông đã cống hiến rất 

nhiều tập đĩa bao gồm  Rudolf Steiner’s Unfinished Deed  

http://steinereconomics.com/ 

BLOGS  

CƠ THỂ, TÂM TRÍ, TÂM HỒN VÀ LINH HỒN 

Tiến sĩ triết học Jae Inglish, là nhà giáo dục của những nhà giáo dục 

http://www.motivationalenhancement.com/  

Nhà hướng đạo tâm linh Mintakan Man, Lời kêu gọi hành động – Sự thay đổi của hệ thống vận 

hành tập thể của nhân loại 

http://mintakanman.wordpress.com/  

Supreme Master Ching Hai  

http://www.godsdirectcontact.org  

The Truth Sings in Circles – the Trail of the Black Madonna, Mano Warren 2005:  

http://www.amazon.com/The-Truth-Sings-Circles-Madonna/dp/1844015149  

The Symbala World of Lahrinda Eileen  

http://www.symbalaworld.com/symbalas/SpecialAssociates/TheTemplate.htm  

http://rightuseofwill.com/cds.htm
http://www.mcssl.com/SecureCart/ViewCart.aspx?mid=303AE05A-CDAF-465F-AAEA-118FC092C525&sctoken=2b2d64daa0e94fde9afd00f5e4df6e1c&bhcp=1
http://www.mcssl.com/SecureCart/ViewCart.aspx?mid=303AE05A-CDAF-465F-AAEA-118FC092C525&sctoken=2b2d64daa0e94fde9afd00f5e4df6e1c&bhcp=1
http://steinereconomics.com/
http://www.motivationalenhancement.com/
http://mintakanman.wordpress.com/
http://www.godsdirectcontact.org/
http://www.amazon.com/The-Truth-Sings-Circles-Madonna/dp/1844015149
http://www.symbalaworld.com/symbalas/SpecialAssociates/TheTemplate.htm
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XÂY DỰNG  

Mở rộng hệ sinh thái nguồn, tổ hợp kiến trúc kiểu làng xã mang đặc tính toàn cầu (Global Village 

Construction Set). Factor e Farm là nơi gồm có máy nông nghiệp tự sản xuất, như máy đóng gạch 

từ đất thải để xây nhà,có  xưởng chế tạo, gara…  

http://opensourceecology.org/blog.php 

MÔI TRƯỜNG 

Waangari Maathi (1940-2011), Nhà sáng lập phong trào “Dải xanh xung quanh thành phố” ( 

Greenbelt Movement),  là nhà giả tưởng và chuyên gia nghiên cứu các vấn đề môi trường. 

http://www.greenbeltmovement.org/  

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

Bernard Lietaer—Giải pháp tiền tệ cho một thế giới thông minh hơn, cải tạo hệ thống tiền 

tệ của chúng ta. 

http://www.lietaer.com/2010/09/callofourtimes/  

KẾT NỐI NGÂN HÀ 

Sheldon Nidle/Galactic Federation  

www.paoweb.com  

THẾ GIỚI MỚI 

 The Thrive Pulse - Foster Gamble: “Tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với việc tìm kiếm 

đúng căn nguyên của vấn đề đang xảy ra với thế giới và khám phá ra những cách hỗ trợ hiệu quả 

cho sự chuyển đổi sang một thế giới mới nơi mà tất cả đều được sống trong thịnh vượng. Mọi 

người đã đặt ra các thắc mắc, vì vậy tôi chia sẻ blog của mình bao gồm những cuộc điều tra, phản 

hồi và những gợi ý cho bước đi tương lai.” 

http://www.thrivemovement.com/foster_gamble_blog 

 Hope Moore là nhà giả tưởng có vai trò quan trọng trong sự chuyển đổi từ sự nô lệ sang 

tự do.  

http://hopegirl2012.wordpress.com/2012/08/25/while-you-were-asleep-the-story-of-

the-2012-revolution-by- hopegirl 

http://opensourceecology.org/blog.php
http://www.greenbeltmovement.org/
http://www.lietaer.com/2010/09/callofourtimes/
http://www.paoweb.com/
http://www.thrivemovement.com/foster_gamble_blog
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Suzy Star: Tầm nhìn về một thế giới mới  

http://suzystar.net/452.html  

DINH DƯỠNG 

David Wolfe -- Sức khỏe, tiết kiệm, dinh dưỡng và vẻ đẹp tự nhiên. 

http://www.davidwolfe.com/ 

BƯỚC CHUYỂN ĐỔI ĐIỂN HÌNH 

http://avalongrailcode.wordpress.com/  

Charles Eisenstein, Tác giả và diễn giả  

http://charleseisenstein.net/category/news/  

Sức mạnh của chúng ta 

http://tedhowardnz.wordpress.com/ 

NHỮNG CỘNG ĐỒNG TỰ CUNG TỰ CẤP 

Vượt lên trên việc “giải quyết xung đột”: chủ ý thiết kế một hệ thống cộng đồng hòa bình.        

http://communitycircles.wordpress.com/2012/07/24/beyond-conflict-resolution/  

Phong trào chuyển đổi toàn cầu của Joris Rosse:  

http://www.sustainlv.org/focus_on/global-transition-movement/  

Hiệp định Isis của Alan AtKisson:  

http://www.bup.fi/index.php/News-Books/the-isis-agreement.html  

John Elkington, Sustainability and Volans Ventures  

http://www.volans.com/people/team/john-elkington/  

SỰ HỢP NHẤT 

Vượt lên trên việc “giải quyết xung đột”: chủ ý thiết kế một hệ thống cộng đồng hòa bình. 

http://communitycircles.wordpress.com/2012/07/24/beyond-conflict-resolution/ 

SÁCH 

NÔNG NGHIỆP/THỰC PHẨM 

http://suzystar.net/452.html
http://www.davidwolfe.com/
http://avalongrailcode.wordpress.com/
http://charleseisenstein.net/category/news/
http://tedhowardnz.wordpress.com/
http://communitycircles.wordpress.com/2012/07/24/beyond-conflict-resolution/
http://www.sustainlv.org/focus_on/global-transition-movement/
http://www.bup.fi/index.php/News-Books/the-isis-agreement.html
http://www.volans.com/people/team/john-elkington/
http://communitycircles.wordpress.com/2012/07/24/beyond-conflict-resolution/
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Sir Albert Howard  

http://journeytoforever.org/farm_library/howard.html  

Charles Walters: Weeds: Control Without Poisons  

http://www.amazon.com/Weeds-Control-Without-Charles-Walters/dp/0911311580  

 Tập san này nêu lên các vấn đề xói mòn đất, ô nhiễm không khí và đại dương cạn kiệt 

cùng với các vấn đề khác như tuyệt chủng các loài sinh vật, các chi phí nguồn nước, năng lượng 

và vật liệu, và tác động của xã hội – tất cả bắt nguồn từ những lựa chọn thực phẩm của nhân 

loại.(16 trang)  

http://www.vnv.org.au/site/htmfiles/eatinguptheworld.htm  

Recipes for Love Easy Cooking - Ceanne DeRohan  

“ Hầu như tất cả các ý tưởng thực đơn có thể bao gồm thịt hoặc đồ chay với nhiều sự biến 

tấu so với đồ chay thông thường.” 

http://rightuseofwill.com/recipes.htm  

CƠ THỂ, TÂM TRÍ, TÂM HỒN VÀ LINH HỒN 

Sách của Dr. David R. Hawkins  

http://www.veritaspub.com/  

Drunvalo Melchizedek, Flower of Life Series và hơn thế nữa: 

http://www.drunvalo.net/store.html  

Sách của Francis Weller: Modern Pathways to Our Indigenous Soul  

http://www.wisdombridge1.net/  

Maharishi Mahesh Yogi là nhà sáng lập phong trào Thiền Siêu nhiên (Transcendental 

Meditation Movement) có tiếng trên thế giới. Maharishi đã viết vô số sách về việc áp dụng 

khoa học Vệ Đà (Vedic Science) của ông vào nhiều lĩnh vực khác nhau của loài người. 

http://www.maharishi-european-sidhaland.org.uk/MaharishiBooks.htm  

Malidoma Some, 3 cuốn sách: 1. Of Water and the Spirit 2. The Healing Wisdom of Africa 

3. Ritual  

http://journeytoforever.org/farm_library/howard.html
http://www.amazon.com/Weeds-Control-Without-Charles-Walters/dp/0911311580
http://www.vnv.org.au/site/htmfiles/eatinguptheworld.htm
http://rightuseofwill.com/recipes.htm
http://www.veritaspub.com/
http://www.drunvalo.net/store.html
http://www.wisdombridge1.net/
http://www.maharishi-european-sidhaland.org.uk/MaharishiBooks.htm
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http://www.cultural-expressions.com/diaspora/msome.htm  

Sách của Martin Prechtel: Một bậc thầy về ăn nói và ngôn từ sáng tạo. Ông là một nhà 

giáo, tác giả và nhà tư tưởng hàng đầu mà những công trình, cả viết lách và thuyết giảng 

mong muốn đánh thức được sức sống cận đại tinh tế, cứng cỏi ẩn dấu trong mỗi ngôn 

ngữ hiện thời. 

http://www.floweringmountain.com/ORDER.html 

Cuốn sách đầu tiên trong loạt sách dưới đây giải thích ý nghĩa thực sự của Tự do Ý chí, 

trình bày các nguyên tắc căn bản của tự do và biểu hiện ý chí, đưa ra những thông tin bổ 

ích về cách biểu hiện ý chí của chúng ta. Các cuốn sách khác là những câu chuyện dài, 

ngẫu nhiên giúp tiếp cận và xóa bỏ hệ thống niềm tin cũ mà đã làm tổn hại đến cuộc cách 

mạng Tự do ý chí của chúng ta.  

http://rightuseofwill.com/books.htm  

Feelings Matter Keys to the Unexplored Self - Ceanne DeRohan: “Dù Feelings Matter không 

thuộc seri Right Use of Will, nó vẫn chứa đựng những khái niệm cơ bản tương tự có thể 

áp dụng cho sự phát triển bộ não, sức khỏe và khả năng vận hành cuộc sống thường ngày 

của chúng ta.  

http://rightuseofwill.com/feelings-matter.htm  

Transform your left brain into a hawk using your thoughts to partner 50/50 with 

your Inner Child, and the creativity of your right brain to become unstoppable in your 

purpose. Dành tặng 3 món quà: 1- Why the Hawk Mindset? (Audio) 2- Why your Inner 

Child? (Audio) 3- e-book "Living in the Present is History in the Making"  

http://hawkmindset.org/  

KINH TẾ 

Hiệp hội Dân chủ kinh tế: các chủ đề đa dạng về các sự kiện, học thuyết xã hội, tiền, tôn 

giáo và nhiều hơn nữa. 

http://www.ied.info/books  

GIÁO DỤC 

http://www.cultural-expressions.com/diaspora/msome.htm
http://www.floweringmountain.com/ORDER.html
http://rightuseofwill.com/books.htm
http://rightuseofwill.com/feelings-matter.htm
http://hawkmindset.org/
http://www.ied.info/books
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Alfie Kohn viết lách và thuyết trình rộng rãi về hành vi con người, giáo dục và vấn đề nuôi 

dạy con cái. Ông “dường như là nhà phê bình chân thực nhất cả nước về sự cố hữu trong 

xếp hạng và thành tích trong ngành giáo dục.” 

 http://www.alfiekohn.org/books.htm 

Anastasia, bộ sách 9 quyển của Vladimir Megre dành cho trẻ em 7-18 tuổi viết thời khóa 

biểu của chúng. 

http://www.ringingcedars.com/  

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

http://www.scribd.com/doc/31726696/Presentation-on-Banco-Palmas 8 page booklet 

Charles Eisenstein, “truy tìm dấu tích lịch sử tiền tệ từ nền kinh tế hàng hóa cổ đại đến chủ 

nghĩa tư bản hiện đại, tiết lộ bằng cách nào mà hệ thống tiền tệ có vai trò đối với sự 

chuyển nhượng, cạnh tranh và khan hiếm, hủy hoại cộng đồng và trở nên lớn mạnh không 

ngừng; một cơ hội tuyệt vời để chuyển đổi sang phương thức sinh tồn mới có khả năng 

duy trì lâu dài, kết nối hơn, và phù hợp sinh thái hơn.” 

http://sacred-economics.com/about-the-book/ 

KẾT NỐI NGÂN HÀ 

Cuốn sách này là ghi chép về cuộc gặp gỡ với phi hành đoàn của một phi thuyền vũ trụ 

từ một hệ thống Thái dương hệ xa xôi trong dải ngân hà. 

http://galactic.no/rune/iarga.html  

KHỞI NGUỒN NHÂN LOẠI 

 Nhà nghiên cứu Michael Tsarion, cuốn sách làm rõ những thông tin sai lệch về 

Atlantis và những lục địa đã biến mất từ thời kỳ tiền sử. 

http://taroscopes.com//atlantis/index.html  

BƯỚC CHUYỂN ĐỔI ĐIỂN HÌNH 

BF Skinner (1948) “Những vấn đề nhân loại được giải quyết bằng khoa học kỹ thuật về 

hành vi con người”  

http://www.alfiekohn.org/books.htm
http://www.ringingcedars.com/
http://sacred-economics.com/about-the-book/
http://galactic.no/rune/iarga.html
http://taroscopes.com/atlantis/index.html
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http://www.amazon.com/Walden-Two-B-F- 

Skinner/dp/0872207781/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1289598765&sr=1-1 

CÁC CỘNG ĐỒNG TỰ CUNG TỰ CẤP  

Hiệp định Isis của Alan AtKisson  

http://www.atkisson.com/resources/category/podcasts-and-videos/  

SỰ HỢP NHẤT 

Tiến sĩ triết học Warren Farrell đã vạch trần câu chuyện thần thoại về sức mạnh nam tính, 

ông đã dám đưa ra thắc mắc về hình ảnh “coi nam giới như kẻ áp chế”, ông tranh luận về 

việc cách nghĩ sai lệch này đã trói buộc đàn ông và cả phụ nữ.  

http://www.warrenfarrell.org/index.html  

PDF  

Nền kinh tế lấy tài nguyên làm cơ sở hoạt động như thế nào, có kèm hình minh họa và 

đường dẫn  

http://zeitgeistmediaproject.com/uploads/literature/How%20a%20RBE%20Might%20Wo

rk.pdf  

VIDEOS  

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP/THỰC PHẨM 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai 

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/1/food-production (7) 

TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai 

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/11/artificial-intelligence (3) 

CƠ THỂ, TÂM TRÍ, TÂM HỒN VÀ LINH HỒN 

http://www.atkisson.com/resources/category/podcasts-and-videos/
http://www.warrenfarrell.org/index.html
http://zeitgeistmediaproject.com/uploads/literature/How%20a%20RBE%20Might%20Work.pdf
http://zeitgeistmediaproject.com/uploads/literature/How%20a%20RBE%20Might%20Work.pdf
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/1/food-production
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/1/food-production
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/11/artificial-intelligence
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/11/artificial-intelligence
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http://www.esoterictube.com/spirit-science.html 

Santos Bonnaci: Trí tuệ bí truyền, Chiêm tinh học, Thần học & Khoa học thần bí (Nhiều 

video khác nhau) 

http://www.youtube.com/user/MrAstrotheology/videos?flow=grid&view=0 

Gặp gỡ những cá nhân sống không cần thức ăn —Supreme Master Ching Hai  

www.suprememastertv.com/bmd/  

XÂY DỰNG 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai 

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/5/construction(4) 

Hệ sinh thái nguồn mở rộng để chế tạo CBE (Compressed Earth Brick), gạch từ đất để xây 

dựng nhà cửa, xưởng chế tạo… 

http://opensourceecology.org/videos.php  

DISCLOSURE  

Nhà khoa học về tên lửa David Adair, The ‘Other’ Space Program, gồm 9 phần  

http://www.youtube.com/playlist?list=PL6A0BF399C7F89467  

Tư liệu truyền kỳ nước Nga năm 2006 'Third Reich - operation UFO' lần đầu tiên được tổng 

hợp đầy đủ.  

http://www.youtube.com/watch?v=MwUpPwyyvLw&feature=youtu.be  

Nhà nghiên cứu Michael Tsarion, The Posthuman World, tiết lộ về thời đại con rối bị thao 

túng, 4 phần.  

http://unslaved.com/posthumanism.html  

Nhà nghiên cứu Michael Tsarion, Architects of Control-Mass Control and the Future of 

Mankind, 2 phần. 

http://unslaved.com/architects.html  

http://www.esoterictube.com/spirit-science.html
http://www.youtube.com/user/MrAstrotheology/videos?flow=grid&view=0
http://www.suprememastertv.com/bmd/
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/5/construction
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/5/construction
http://opensourceecology.org/videos.php
http://www.youtube.com/playlist?list=PL6A0BF399C7F89467
http://www.youtube.com/watch?v=MwUpPwyyvLw&feature=youtu.be
http://unslaved.com/posthumanism.html
http://unslaved.com/architects.html
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Nhà nghiên cứu Michael Tsarion, Age of Manipulation, 3 phần. 

http://unslaved.com/ageofmanip.html  

GIÁO DỤC  

Marko Rodin, “Vortex Based Mathematics”, đã khám phá ra kết cấu của vũ trụ và bản chất 

thời gian (4:35:04)  

https://www.youtube.com/watch?v=fI93jeaXGvs&NR=1&feature=endscreen 

Quỹ học bổng trường Steiner Waldorf dành cho tất cả trẻ em bất kể năng lực học tập, cấp 

lớp, dân tộc hay tôn giáo, chú trọng đến đứa trẻ về mọi mặt- học thuật, cơ thể, tâm lý và 

tâm linh. Hiện nay có hơn 1000 trường Steiner trên khắp thế giới và 2000 thiết kế giáo dục 

sớm trên 60 quốc gia khác nhau, 35 trong số đó nằm tại Mỹ. Steiner là quỹ học bổng quốc 

gia có ở hầu hết các nước thuộc khối liên minh Châu Âu cùng với Úc, New Zealand và Mỹ.  

http://www.steinerwaldorf.org/whatisasteinerschooldvd.html,  

http://www.steinerwaldorf.org/thegiftoflearningdvd.html,  

Thời khóa biểu mẫu ở một trường học Steiner Waldorf  

http://www.steinerwaldorf.org/thechallengevideo.html  

NĂNG LƯỢNG 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai (6)  

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/2/energy  

Chất thoái hóa năng lượng của Andrea Rossi’s Energy Catalyzer, E-CAT “next level 

products based on cold fusion technology”  

http://ecat.com/  

MÔI TRƯỜNG  

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai (4)  

http://unslaved.com/ageofmanip.html
https://www.youtube.com/watch?v=fI93jeaXGvs&NR=1&feature=endscreen
http://www.steinerwaldorf.org/whatisasteinerschooldvd.html
http://www.steinerwaldorf.org/thegiftoflearningdvd.html
http://www.steinerwaldorf.org/thechallengevideo.html
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/2/energy
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/2/energy
http://ecat.com/
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http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/10/recycling  

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

Charles Eisenstein, Nền kinh tế thần thánh 12:09  

http://sacred-economics.com/film/  

Money as Debt, Money as Debt II – Promises Unleashed, and Money as Debt III – Evolution 

Beyond Money  

http://www.moneyasdebt.net/  

KẾT NỐI NGÂN HÀ 

Phần 1 Phỏng vấn Stefan Denaerde, một người được tiếp cận đã ở hai ngày trong một 

chiếc UFO ngầm dưới nước. Anh ấy đã có được những thông tin chi tiết về thế giới của 

những vị khách có tên gọi Iarga. 

http://www.youtube.com/watch?v=QXueHVKRCS8  

Part 2 Phỏng vấn Stefan Denaerde, một người được tiếp cận đã ở hai ngày trong một chiếc 

UFO ngầm dưới nước. Anh ấy đã có được những thông tin chi tiết về thế giới của những 

vị khách có tên gọi Iarga. 

http://www.youtube.com/watch?v=Mt_P24Bi5D8 

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

Các chương trình truyền hình cùng với các vấn đề môi trường, ăn chay, khoa học và tâm 

linh, âm nhạc, thơ ca và nhiều hơn nữa.. 

www.suprememastertv.com  

KHỞI NGUYÊN NHÂN LOẠI 

Nhà nghiên cứu Michael Tsarion, The Irish Origins of Civilization, 6 phần  

http://unslaved.com/irishorigins.html  

BƯỚC CHUYỂN ĐỔI ĐIỂN HÌNH 

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/10/recycling
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/10/recycling
http://sacred-economics.com/film/
http://www.moneyasdebt.net/
http://www.youtube.com/watch?v=QXueHVKRCS8
http://www.youtube.com/watch?v=Mt_P24Bi5D8
http://www.suprememastertv.com/
http://unslaved.com/irishorigins.html
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Tư liệu dài 88 phút For The Next 7 Generations dựa trên hàng trăm giờ quay hiện trường 

trong những chuyến đi và gặp gỡ công chúng của chúng tôi.  

www.grandmotherscouncil.org/media  

THRIVE là một bộ phim tư liệu đã vén bức màn bí mật về những gì đang thực sự xảy ra với 

thế giới bằng cách lội ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc tiền tệ - tiết lộ liên minh quyền lực 

hành tinh trong gần như mọi mặt cuộc sống của chúng ta. Bộ phim liên kết mọi người 

thông qua khoa học, ý thức và hành động, nó đưa ra những giải pháp thực sự, mở rộng 

những chiến dịch mạnh dạn tự chủ chưa từng có trong tiền lệ để tái sinh lại cuộc sống và 

tương lai của chúng ta.  

http://www.thrivemovement.com/the_movie  

ROBOT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai (14)  

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/3/robotics-a-automation  

CÁC CỘNG ĐỒNG TỰ CUNG TỰ CẤP 

http://www.atkisson.com/resources/category/podcasts-and-videos/  

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai (6)  

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/7/intelligent-cities  

HỆ THỐNG VẬN TẢI 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai (4)  

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/6/transportation  

CÔNG NGHỆ/VẬT LIỆU MỚI 

http://www.grandmotherscouncil.org/media
http://www.thrivemovement.com/the_movie
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/3/robotics-a-automation
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/3/robotics-a-automation
http://www.atkisson.com/resources/category/podcasts-and-videos/
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/7/intelligent-cities
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/7/intelligent-cities
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/6/transportation
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/6/transportation
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Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai (5)  

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/12/materials-science  

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai (1)  

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/9/nanotechnology  

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai (5)  

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-

technology/viewcategory/8/biotechnology 

WEBSITES  

NÔNG NGHIỆP/THỰC PHẨM 

Thử nghiệm hạt giống 

http://www.keshefoundation.org/en/applications/environment-agriculture  

Nông nghiệp hữu cơ theo trường phái Maharishi Vedic  

http://www.mvoa.com/  

Nông nghiệp thủy sản, Nuôi trồng phức hợp, nuôi trồng bằng dưỡng khí (Aeroponic), nuôi 

trồng trong nước. Các hệ thống sẽ được dùng đồng thời với những cây trồng ngoài trời, 

sử dụng các nguyên tắc sinh trưởng như nuôi dưỡng lâu dài/thực phẩm từ rừng ở Hawaii. 

http://whitetiger511.tripod.com/  

CƠ THỂ, TÂM TRÍ, TÂM HỒN, LINH HỒN 

Dr. David Hawkins – Vận động cơ năng học 

http://level-of-consciousness.org/  

Ralph Squire  

http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/12/materials-science
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/12/materials-science
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/9/nanotechnology
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/9/nanotechnology
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/8/biotechnology
http://www.thevenusproject.com/en/technology/latest-technology/viewcategory/8/biotechnology
http://www.keshefoundation.org/en/applications/environment-agriculture
http://www.mvoa.com/
http://whitetiger511.tripod.com/
http://level-of-consciousness.org/


https://thuviensach.vn

 

 

171 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

http://www.seri-worldwide.org/index.html 

Edgar Cayce’s A.R.E. (Hiệp hội nghiên cứu và giác ngộ) 

 http://www.edgarcayce.org/  

Francis Weller, Trang web đăng tải các phương thức hiện đại đến với linh hồn bản thể của 

chúng ta, cung cấp các cuốn sách và chương trình giáo dục.  

http://www.wisdombridge1.net/  

Frank Withoos: Hướng đạo cuộc đời, xưởng sản xuất và chương trình đào tạo 

http://frankwithoos.nl  

Maharishi European Sidhaland cung cấp nhiều chương trình khác nhau như: Thiền siêu 

nhiên, Yogic Flying, Hiệu ứng Maharishi, dưỡng sinh học Maharishi, giáo dục trên nền tảng 

có ý thức, Maharishi Sthapatya Veda, nông nghiệp hữu cơ MaharishiTM Vedic, Gandharva 

Veda và các cuốn sách khác. 

http://www.maharishi-european-sidhaland.org.uk/Index.htm 

Martin Prechtel: Một bậc thầy về ăn nói và ngôn từ sáng tạo. Ông là một nhà giáo, tác giả 

và nhà tư tưởng hàng đầu mà những công trình, cả viết lách và thuyết giảng mong muốn 

đánh thức được sức sống cận đại tinh tế, cứng cỏi ẩn dấu trong mỗi ngôn ngữ hiện thời. 

http://www.floweringmountain.com/index.html  

Raymon Grace – Những tìm tòi, làm sạch năng lượng, làm sạch từ xa, năng lượng thiên 

nhiên 

www.raymongrace.us  

Quyền sử dụng ý chí là một con đường dẫn đến tự do ý chí, hoặc giải phóng ý chí của 

chúng ta, giúp nó đi vào trái tim cân bằng với mặt dương tính thuộc tâm trí/tâm linh.  

http://rightuseofwill.com/  

Trung tâm giảng dạy và chữa lành thế giới mới John of God  

http://www.johnofgodhealingandteachingcenters.org/  

XÂY DỰNG 

http://www.seri-worldwide.org/index.html
http://www.edgarcayce.org/
http://www.wisdombridge1.net/
http://frankwithoos.nl/
http://www.maharishi-european-sidhaland.org.uk/Index.htm
http://www.floweringmountain.com/index.html
http://www.raymongrace.us/
http://rightuseofwill.com/
http://www.johnofgodhealingandteachingcenters.org/
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Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai  

http://www.thevenusproject.com/en/technology/construction 

 (Xem Video)  

NHỮNG TIẾT LỘ  

Nhà nghiên cứu, tác giả Michael Tsarion, khai mở tầm nhìn toàn thế giới. 

 http://michaeltsarion.com/ 

 (Xem video)  

GIÁO DỤC 

Alfie Kohn viết lách và thuyết trình rộng rãi về hành vi con người, nền giáo dục và vấn đề 

nuôi dạy con cái. Ông “dường như là nhà phê bình chân thực nhất cả nước về sự cố hữu 

trong xếp hạng và thành tích trong ngành giáo dục.” 

http://www.alfiekohn.org/index.php  

Trường Summerhill của A.S Neill, sáng lập năm 1921, là một hội đồng giáo dục liên hợp 

tại Suffolk, Anh. Đây là trường học tự do có thể thay thế các mô hình trường học căn bản. 

Nó vẫn luôn là một mô hình có sức ảnh hưởng cho nền giáo dục tiến bộ cải cách và dân 

chủ trên toàn thế giới. 

http://www.summerhillschool.co.uk/  

Những vấn đề về ý thức, sự vĩnh cửu, tính tổng thể, giáo dục dựa trên kết quả, theo xu 

hướng công nghệ trong một môi trường có hệ thống.  

http://lifeskillsmentors.com/Academy.html  

Các phương thức sống hoàn chỉnh ~ Trí tuệ dựa trên kinh nghiệm ~ Tinh thần hiểu biết, 

Các khóa học và khu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. 

www.theheartofthematter.eu  

Hệ thống giáo dục dựa trên khoa học Vedic của Maharishi cũng cấp một phương pháp 

hoàn chỉnh mới mẻ cho nền giáo dục, hợp nhất phương pháp chủ quan của khoa học 

Vedic cổ đại với phương pháp khách quan của khoa học hiện đại. 

http://www.thevenusproject.com/en/technology/construction
http://michaeltsarion.com/
http://www.alfiekohn.org/index.php
http://www.summerhillschool.co.uk/
http://lifeskillsmentors.com/Academy.html
http://www.theheartofthematter.eu/
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http://www.maharishi-india.org/institutions/i3/vedic_science.html 

Toán học, vật lý, hóa học và nhiều môn học khác luôn mở rộng khắp Mexico miễn phí 

http://www.sigoaprendiendo.org/ 

Quỹ học bổng trường Steiner Waldorf dành cho tất cả trẻ em bất kể năng lực học tập, cấp 

lớp, dân tộc hay tôn giáo, chú trọng đến đứa trẻ về mọi mặt- học thuật, cơ thể, tâm lý và 

tâm linh. Hiện nay có hơn 1000 trường Steiner trên khắp thế giới và 2000 thiết kế giáo dục 

sớm trên 60 quốc gia khác nhau, 35 trong số đó nằm tại Mỹ. Steiner là quỹ học bổng quốc 

gia có ở hầu hết các nước thuộc khối liên minh Châu Âu cùng với Úc, New Zealand và Mỹ 

(Xem Video)  

http://www.steinerwaldorf.org/index.html 

GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/Nhà nghiên cứu xu thế tương 

lai 

http://www.thevenusproject.com/en/technology/energy 

 M.T. Keshe “với mục tiêu phát triển kiến thức khoa học mới, công nghệ mới và những giải 

pháp mới cho các vấn đề chủ chốt” 

http://www.keshefoundation.org/en/applications/energy 

 NEST (New Energy Systems Trust) gồm rất nhiều chủ đề mới và kinh doanh các sản phẩm 

năng lượng.  

http://peswiki.com/index.php/News 

 “Trong thời khắc đặc biệt ấy, khi mà năng lượng miễn phí (Năng lượng điểm không) được 

đem đến cho nhân loại, điều này không chỉ có nghĩa sử dụng hoàn toàn miễn phí, thân 

thiện với môi trường, làm việc với năng lượng vĩnh cửu trong mọi ngành công nghiệp, vận 

tải hoặc nhà riêng, hơn thế nữa nó còn giúp giải phóng con người VĨNH VIỄN khỏi xiềng 

xích. 

 http://spiritualphilanthropy.org/ 

http://www.maharishi-india.org/institutions/i3/vedic_science.html
http://www.sigoaprendiendo.org/
http://www.steinerwaldorf.org/index.html
http://www.thevenusproject.com/en/technology/energy
http://www.keshefoundation.org/en/applications/energy
http://peswiki.com/index.php/News
http://spiritualphilanthropy.org/
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Mô tơ Tesla “đã vén bức màn bí mật của mạng lưới máy sạc pin được mong chờ lâu nay, 

nó có thể dùng cho xe chạy suốt một quãng đường xa hoàn toàn miễn phí nhờ sử dụng 

năng lượng mặt trời và điện năng.” 

http://www.activistpost.com/2012/09/tesla-motors-launches-revolutionary.html 

Năng lượng tái sinh Texas: Năng lượng mặt trời, Hydro, sức gió, địa nhiệt năng 

http://www.renewableenergy.lifeskillsmentors.com/ 

Dự án này được chuẩn bị để giới thiệu nhiên liệu đốt sinh học và năng suất sản xuất lương 

thực ở Hawaii, chấm dứt phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu đốt và thực phẩm từ các 

quốc gia đại lục. 

http://whitetiger511.tripod.com/ 

MÔI TRƯỜNG 

Hệ sinh thái nguồn mở (Open Source Ecology) là một mạng lưới các nông dân, kỹ sư và 

cá nhân hỗ trợ, cùng sáng lập nên tổ hợp kiến trúc kiểu làng xã mang tính toàn cầu (Global 

Village Construction Set). Đó là một sân chơi công nghệ mở với nét văn hóa hiện đại và 

thoải mái dành cho việc chế tạo giản tiện 50 loại máy nông nghiệp. Sẽ có một khoản tiền 

lương hàng tháng cho những ai tham gia. 

http://opensourceecology.org/index.php 

Các hệ thống làm sạch hậu quả do hạt nhân và chất hóa học gây ra, sử dụng công nghệ 

nguyên lý lực hấp dẫn từ tính các đường song song. 

http://www.keshefoundation.org/en/applications/environment-agriculture 

PHỒN VINH TÀI CHÍNH  

12 bước đạt đến sự phồn vinh: đi theo trọng tâm từ đầu đến cuối để tìm ra cách bạn được 

lợi từ thế giới qua việc hành thiện và hơn thế nữa. 

 http://www.freedomclubusa.com/home 

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH  

Australian Taxation Reform Group, Inc.: Một tổ chức chính trị phi đảng, phi lợi nhuận, lấy 

cộng đồng làm cơ sở.  

http://www.activistpost.com/2012/09/tesla-motors-launches-revolutionary.html
http://www.renewableenergy.lifeskillsmentors.com/
http://whitetiger511.tripod.com/
http://opensourceecology.org/index.php
http://www.keshefoundation.org/en/applications/environment-agriculture
http://www.freedomclubusa.com/home
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http://www.onefairtax.org.au/ 

BANK PALMS là thực tiễn về việc đoàn kết nhất trí kinh tế xã hội ở Conjunto Palmeira, một 

khu phố nổi tiếng với 32,000 cư dân sống tại vùng ngoại ô thuộc Fortaleza - CE.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Banco_Palmas 

http://www.bancopalmas.org.br/ 

 http://www.scribd.com/doc/31726696/Presentation-on-Banco-Palmas. 

8 trang tập san 

 Ellen Hodgson Brown, J.D.— Khám phá những câu chuyện thần thoại về tiền tệ 

 http://www.webofdebt.com/ 

Hour exchange ở Phần Lan: “tích điểm bằng thời gian để nhận được những dịch vụ bạn 

mong muốn từ bất cứ thành viên nào” 

 http://www.hourexchangeportland.org/ 

Khoản nợ chính phủ cho các nhà tư bản tiểu thương ở Ấn Độ  

http://www.india.vc/smallbusinessloan/index.html 

Dòng tiền chính đáng cho rằng nguyên nhân chính của nhiều vấn đề xã hội, kinh tế và môi 

trường hiện nay nằm ở cái cách mà chúng ta cho phép dòng tiền được tạo ra. Chúng ta 

làm việc để hiểu rõ hơn cái thế giới hỗn loạn bởi đồng tiền và ngân hàng.   

http://www.positivemoney.org.uk/ 

Hiệp hội ngân hàng công cộng – Ngân hàng vì lợi ích công cộng. Một ngân hàng công 

cộng có thể tạo ra những công việc mới và kéo theo sự phát triển kinh tế, tạo ra nhiều 

nguồn thu nhập cho quốc gia, chi phí nợ thấp hơn cho chính quyền địa phương, củng cố 

các ngân hàng khu vực và thậm chí ổn định hóa chu kỳ tín dụng, tạo dựng nên những 

công việc kinh doanh nhỏ. 

http://www.publicbankinginstitute.org/advantages.htm  

Thomas H. Greco, Jr., Reinventing Money, là một nhà kinh tế xã hội và tiền tệ, nhà giáo 

dục, tác giả và nhà tư vấn.  

http://www.reinventingmoney.com/ 

http://www.onefairtax.org.au/
http://en.wikipedia.org/wiki/Banco_Palmas
http://www.bancopalmas.org.br/
http://www.scribd.com/doc/31726696/Presentation-on-Banco-Palmas
http://www.webofdebt.com/
http://www.hourexchangeportland.org/
http://www.india.vc/smallbusinessloan/index.html
http://www.positivemoney.org.uk/
http://www.publicbankinginstitute.org/advantages.htm
http://www.reinventingmoney.com/
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TỰ DO VÀ QUYỀN LỢI 

Những quyền lợi trái đất: Một tuyên ngôn quốc tế về các quyền lợi chung của cá nhân 

trên trái đất.  

http://www.earthrights.net/docs/declaration.html 

KẾT NỐI NGÂN HÀ 

“Hợp nhất những người dẫn đường, chiến binh ánh sáng, nhà giả tưởng, thành phần hoạt 

động tâm linh tích cực, những người thức tỉnh và nhân loại thời đại xã hội để đem đến 

những tin tức về sự chuyển đổi ý thức. CHÚNG TA CÙNG TỎA SÁNG LÀ MỘT” 

http://www.facebook.com/earthstarnetwork 

SỨC KHỎE/DƯỢC PHẨM  

M.T. Keshe “mục tiêu phát triển kiến thức khoa học, công nghệ mới và những giải pháp 

mới cho những vấn đề chủ chốt.” 

 http://www.keshefoundation.org/en/applications/medical 

 Edgar Cayce’s A.R.E. Association for Research and Enlightenment  

http://www.edgarcayce.org/are/holistic-health.aspx 

HOUSES-SELF CONTAINED DWELLINGS   

NHÀ CỬA – MỘT NƠI Ở ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ  

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, N  

http://www.thevenusproject.com/en/technology/housing 

Kiến trúc sư xanh Michael Rice, “Kiến trúc xanh là nghệ thuật và khoa học của việc thiết kế 

các tòa nhà và không gian cùng với việc sáng tạo, hỗ trợ và nâng cao cuộc sống”  

http://www.bioarchitecture.ie/index.php 

TIN TỨC 

Community-Built ‘Free Energy’ News  Các tin tức về Năng lượng miễn phí xây dựng bởi 

cộng đồng 

http://peswiki.com/index.php/News 

http://www.earthrights.net/docs/declaration.html
http://www.facebook.com/earthstarnetwork
http://www.keshefoundation.org/en/applications/medical
http://www.edgarcayce.org/are/holistic-health.aspx
http://www.thevenusproject.com/en/technology/housing
http://www.bioarchitecture.ie/index.php
http://peswiki.com/index.php/News
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CÔNG NGHỆ MỚI/VẬT LIỆU MỚI 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai 

 http://www.thevenusproject.com/en/technology/enery 

M.T. Keshe “mục tiêu phát triển kiến thức khoa học, công nghệ mới và những giải pháp 

mới cho những vấn đề chủ chốt.” 

http://keshefoundation.org/en/ 

M.T. Keshe “mục tiêu phát triển kiến thức khoa học, công nghệ mới và những giải pháp 

mới cho những vấn đề chủ chốt.” 

http://www.keshefoundation.org/en/applications/nanotechnology-ict 

M.T. Keshe “mục tiêu phát triển kiến thức khoa học, công nghệ mới và những giải pháp 

mới cho những vấn đề chủ chốt.” 

http://www.keshefoundation.org/en/applications/materials 

BƯỚC CHUYỂN ĐỔI ĐIỂN HÌNH  

Hội đồng quốc tế gồm 13 người phụ nữ lớn tuổi “đại diện cho lời cầu nguyện liên minh 

toàn cầu, giáo dục và hàn gắn dành cho mẹ Trái đất, tất cả cư dân của cô ấy…” 

www.grandmotherscouncil.org 

 “Mạng lưới chuyển đổi đã làm lớn mạnh phong trào toàn cầu của những người đang tạo 

ra bước chuyển đổi tiến hóa của ý thức để tiến đến một xã hội giác ngộ, xã hội đó được 

xây dựng trên nguyên lý hòa bình, ổn định, sức khỏe và phồn vinh.” 

http://theshiftnetwork.com/main 

Đề cập đến việc phục hồi bản thân, phục vụ người khác và tái tạo Mẹ Trái đất. 

http://www.thrivemovement.com/home 

NGUỒN VỐN DỰ ÁN 

Kickstarter là một sân chơi có nguồn quỹ cho các dự án sáng tạo, từ phim ảnh, trò chơi, 

âm nhạc đến nghệ thuật, thiết kế và công nghệ. Kickstarter tràn ngập các dự án sáng tạo 

http://www.thevenusproject.com/en/technology/enery
http://keshefoundation.org/en/
http://www.keshefoundation.org/en/applications/nanotechnology-ict
http://www.keshefoundation.org/en/applications/materials
http://www.grandmotherscouncil.org/
http://theshiftnetwork.com/main
http://www.thrivemovement.com/home
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hư cấu đầy tham vọng đã được ứng dụng trong cuộc sống nhờ sự ủng hộ và trợ giúp trực 

tiếp của mọi người.  

http://www.kickstarter.com/help/faq/kickstarter%20basics?ref=nav 

DU HÀNH KHÔNG GIAN  

M.T. Keshe “mục tiêu phát triển kiến thức khoa học, công nghệ mới và những giải pháp 

mới cho những vấn đề chủ chốt.” 

http://keshefoundation.org/en/ 

CỘNG ĐỒNG XANH/CUỘC SỐNG XANH  

Joris Rosse -- Alliance for Sustainable Communities LeHigh Valley 

 http://www.sustainlv.org/focus_on/global-transition-movement/ 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai 

 http://www.thevenusproject.com/en/the-venus-project/aims-a-proposals 

 Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai 

 http://www.thevenusproject.com/en/technology/city-systems 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai 

 http://www.thevenusproject.com/en/technology/cities-in-the-sea 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai 

 http://www.thevenusproject.com/en/technology/space 

 David South, Mái vòm xi măng và vật liệu xây dựng 

http://www.monolithic.com 

 Suzy Star, Một dự án toàn cầu của 250 cộng đồng sáng tạo khắp thế giới. 

http://suzystar.net/ 

http://www.kickstarter.com/help/faq/kickstarter%20basics?ref=nav
http://keshefoundation.org/en/
http://www.sustainlv.org/focus_on/global-transition-movement/
http://www.thevenusproject.com/en/the-venus-project/aims-a-proposals
http://www.thevenusproject.com/en/technology/city-systems
http://www.thevenusproject.com/en/technology/cities-in-the-sea
http://www.thevenusproject.com/en/technology/space
http://www.monolithic.com/
http://suzystar.net/
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VẬN TẢI 

Ô tô, máy bay, đường sắt, không gian 

 http://www.keshefoundation.org/en/applications/transportation 

Jacque Fresco và trợ lý Roxanne Meadows, Nhà giả tưởng/ Nhà nghiên cứu xu hướng 

tương lai 

 http://www.thevenusproject.com/en/technology/transportation 

SỰ HỢP NHẤT 

Những cuộc họp lên kế hoạch trao quyền cá nhân 

 http://communitycircles.wordpress.com/personal-empowerment-planning-meetings/ 

NGUỒN NƯỚC 

www.masaru-emoto.net/ 

Nguồn nước chịu ảnh hưởng của ngôn từ và âm nhạc 

HÒA BÌNH THẾ GIỚI 

http://hado-life-europe.com/ 

 http://emotopeaceproject.blogspot.de/ 

Ted Howard: Thiết kế và đưa vào hoạt động các hệ thống thúc đẩy nền hòa bình, an toàn, 

phồn vinh, tự do và giàu có.  

http://www.solnx.org 

Viện nghiên cứu Kinh tế dân chủ, Phát triển thế giới không ngừng – Xóa bỏ nghèo đói và 

chiến tranh. 

http://www.ied.info/ 

 

 

 

http://www.keshefoundation.org/en/applications/transportation
http://www.thevenusproject.com/en/technology/transportation
http://communitycircles.wordpress.com/personal-empowerment-planning-meetings/
http://www.masaru-emoto.net/
http://hado-life-europe.com/
http://emotopeaceproject.blogspot.de/
http://www.solnx.org/
http://www.ied.info/
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PHỤ LỤC 
Danh sách ý kiến cá nhân  
 Trong phần phụ lục này bao gồm 293 ý kiến cá nhân ở dạng nguyên bản. Chúng tôi đã 

thay thế tên tác giả bằng những con số để bảo mật thông tin cá nhân. Những ý kiến này đến từ 

37 quốc gia trên thế giới, phản ánh quan điểm trên một phạm vi rộng lớn. 

 Nhiều ý kiến được dịch từ ngôn ngữ khác sang tiếng Anh. Nếu như bạn đã xem qua, bạn 

có thể thấy rằng mọi người từ khắp nơi trên hành tinh này đã thực sự trải lòng mình trên trang 

giấy.  

 Những ý kiến này đã được một nhóm 20 tình nguyện viên đọc cẩn thận, qua đó những 

luận điểm chính được xác định, thu thập, phân loại và phân tích đánh giá để tổng kết lại. 

 Rất nhiều người trong số chúng tôi đã bị tác động mạnh bởi sự chân thành trong những 

câu chữ này, và chúng tôi chắc chắn rằng bạn cũng vậy. 

Tên: 1  

1a) Mục tiêu / Kết quả cuối cùng: Người viết này với bút danh Livefree, đồng ý với bạn 100% 

rằng tiền thao túng toàn thế giới và mọi thứ trong nó. Đó là kết luận mà anh ấy đã phát hiện được 

khoảng 25 năm trước đây.  

 Cách tốt nhất để bắt đầu tiếp cận bức tranh lớn này là nghiên cứu những lời tiên đoán của 

nhà sáng lập người Mỹ vĩ đại Thomas Jefferson, dưới đây là một trích dẫn về ngành ngân hàng: 

 “Tôi tin rằng cơ cấu ngân hàng đe dọa đến tự do của chúng ta hơn cả quân đội. Nếu như 

người Mỹ cứ mãi để các ngân hàng tư nhân kiểm soát các vấn đề tiền tệ, đầu tiên là bằng khủng 

hoảng, sau đó là sự khan hiếm, các ngân hàng và tập đoàn mà sẽ phát triển dựa vào đó (ngân 

hàng) sẽ tước đoạt tất cả tài sản của mọi người cho đến khi những đứa con của họ thức dậy và 

bỗng trở thành vô gia cư ngay chính trên mảnh đất mà cha chúng đã có được. Các ngân hàng 

cần từ bỏ quyền phân phối và trao trả lại cho người dân, họ mới là người sở hữu những tài sản 

đó.” Thomas Jefferson, tổng thống Mỹ đời thứ 3 (1743 - 1826)   

 Việc thực hiện lời tiên đoán này, trải qua hai hoặc ba thế kỷ, đã được chứng minh bằng 

bài viết của David Wilcock trong link sau:  
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http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1066-great-revealing  

và http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf  

 Từ đó đến nay tác giả này luôn theo đuổi niềm đam mê và tìm hiểu thêm thông tin về nền 

kinh tế, anh ấy đã không tìm thấy lời giải thích nào về chu kỳ của nền kinh tế/ thương mại. Những 

nhà kinh tế đã coi những chu kì này như là hiện tượng tự nhiên của việc sản xuất thặng dư, sự 

mất cân bằng cung cầu… ngược lại, nó đã trở thành nguyên nhân gây ra nạn thất nghiệp và khủng 

hoảng, và sau cùng là dẫn đến chiến tranh…Những việc này vượt lên trên tầm kiểm soát và quản 

lý của khoa học. Chúng ta cần phải sống chung với chúng và cố gắng xử lý tốt nhất có thể. . The 

people just had to try to pick one political party’s promises, then changed to the next party at time 

of election and got frustrated from one empty promise to the next, without having the slightest idea 

that the matrix that controls the money supply runs the whole show and their lives.  

Chìa khóa của chu kì được nói đến trên đây đã được nhấn mạnh trong trích dẫn của TJ: 

“trước tiên khủng hoảng, sau đó khan hiếm”, ở đây muốn nói đến lượng cung ứng tiền. Ngày nay, 

lượng cung ứng tiền này được ký hiệu bằng M1, M2, M3… nhưng tổng lượng cung ứng tiền chính 

là sức mua của quần chúng mà có hiệu lực trong một thời điểm nhất định, hay cũng chính là số 

phiếu khoán và số tín dụng Cục Dự trữ liên bang trong bộ nhớ máy tính. Ngay bây giờ nếu ma 

trận muốn dẫn dắt sự phát triển/mở rộng của nền kinh tế, “trước tiên là khủng hoảng”, dựa vào 

năng lực cung và cầu của quần chúng, chỉ số GDP sẽ tăng trưởng với tỷ lệ hợp lý, quần chúng sẽ 

chịu vay nợ để sản xuất và tiêu dùng một cách vui vẻ mà không cần suy tính nhiều. Sau đó, ma 

trận sẽ quyết định đã đến lúc lừa dối cái đám đông cả tin đó, nó sẽ hút sạch lượng cung ứng tiền 

từ nền kinh tế, vì vậy mới xảy ra “sự khan hiếm”, sự phồn vinh của nền kinh tế sẽ khô cạn một 

cách từ từ, sức sản xuất của quần chúng bị thu hồi thông qua quyền thu hồi tài sản thế chấp hoặc 

tranh thu mua hàng hóa cho đến bước đường cùng. Ma trận đã chuẩn bị sẵn một chính đảng 

khác và các nhà chính trị ra mặt để trấn tĩnh đám đông và sau đó chuẩn bị cho chu kì tiếp theo. 

Vì vậy những người tạo ra ma trận chỉ dùng cùng một kỹ xảo trong kịch bản của họ và luôn luôn 

thắng trong mọi ván bài trong sòng bạc Casino rộng lớn của họ, từ trước đến nay không hề gặp 

khó khăn hay báo ứng nào. 

 Bạn đã biết trên blog rằng sòng bạc Casino rộng lớn sẽ bị bài trừ và con người sẽ được 

giải phóng khỏi sự kìm kẹp của ma trận. Số lượng lớn của cải và tiền bạc sẽ đưa mọi người thành 

những tỷ phú. Làm sao để chúng ta sử dụng nguồn quỹ một cách hợp lý mà không gây ra thảm 

họa kinh tế? 

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1066-great-revealing
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
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 Hãy cùng xem qua những con số thống kê GDP của Mỹ mà chúng tôi tìm thấy trong link 

sau: 

http://www.usgovernmentdebt.us/fed_us_real_gdp_chart_09_k.html#usgs101 

 

Chúng ta hãy để ý kỹ vào bảng này: Bảng GDP thực tế của Mỹ 

Năm tài chính 2008-2014  

Năm   GDP – US                   đơn vị tỷ Đô la Mỹ   

2008   13161.9303.3800.00 

2009   12703.1306.0510.00 

2010   12615 308.7460.00 

2011   12982 311.5920.00 

2012   13351 314.1230.00 

2013   13727 316.8470.00 

2014   x        319.5940.00 

Chú giải: 

Nguồn dữ liệu năm 2008: GDP : Đo giá trị - GDP mỹ 

Liên bang: Chính phủ Mỹ. Ngân sách: Lịch sử. bảng 3.2 và 7.1 

Bang và Địa phương: Chính quyền Bang và Địa phương. Tài chính 

Nguồn dữ liệu năm 2014 

GDP : Chính phủ Mỹ. Ngân sách: Lịch sử. Bảng 10.1 

Liên bang: Chính phủ Mỹ. Ngân sách: Lịch sử. bảng 3.2 và 7.1 

Bang và Địa phương: Chính quyền Bang và Địa phương. Tài chính 

“Dự đoán” bằng việc lên kế hoạch cho sự thay đổi gần nhất trong chi tiêu được báo cáo cho 

những năm tiếp theo. Chúng ta hãy tập trung vào GDP năm 2011 để đưa ra một ví dụ minh họa. 

Trong các con số tròn năm 2011, tổng sản lượng GDP là 13 nghìn tỷ đô và dân số Mỹ là 311 

triệu người, thu nhập bình quân đầu người là 41,800 đô. Ở mức 40 nghìn đô, một gia đình có 4 

người sẽ sản sinh khoảng 160 nghìn đô, nhưng phần lớn số tiền đó đã bị rút bởi bạch tuộc ký 

http://www.usgovernmentdebt.us/fed_us_real_gdp_chart_09_k.html#usgs101
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sinh/ma trân. Về giá nhà ở bang Texas, thu nhập của một gia đình 4 thành viên này có thể trả đủ 

cho 1 ngôi nhà gồm 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm trong vòng chưa đầy 5 năm và gia đình đó có 

nhiều tiền cho lương thực, giáo dục, giải trí, theo đuổi hạnh phúc, v.v… 

Để duy trì môi trường kinh tế ổn định trong các bang này, lượng tiền lưu thông luôn luôn nên 

hòa hợp hợp lý và chặt chẽ hàng hóa và dịch vụ, và cho phép tỷ lệ mở rộng ở nhịp độ tăng 

trưởng của hàng hóa và dịch vụ. Vì vậy về mặt lý thuyết mỗi đồng đô la có thể mua một đô la trị 

giá hàng hóa hay dịch vụ sẵn có tại hầu hết thời điểm. Nếu sự cân bằng này được tìm kiếm và 

duy trì chặt chẽ mọi lúc, chúng ta sẽ có sự thịnh vượng, hòa bình và một nên kinh tế ổn định. 

Nhìn vào GDP năm 2011 trên, chúng ta nên có 13 nghìn tỷ đô lưu thông sẽ được hỗ trở bởi 

năng suất dân Mỹ. Sẽ có thêm nhiều tiền hơn tham gia lưu thông tại mức độ tăng trưởng trong 

năm tới. Do lượng tiền được hỗ trợ bởi năng suất của dân, về lý thuyết thì không cần vàng hay 

bất kỳ giá trị khác để hỗ trợ nữa. Do đó, vàng hay bất kỳ kim loại quý sẽ được sản sỉnh bời năng 

lượng của dân và khoáng sản của trái đất. Chúng ta chỉ cần một hệ thống kế toán minh bạch và 

trung thực để giữ nhịp các tài khoản của tất cả những người tham gia. 

Để bắt đầu, chúng ta phải có một hệ thống kế toán thực, do mạng lưới máy tính hỗ trợ, được 

lập trình để lập bảng tổng lượng giao dịch trong một ngày, 1 tuần và 1 tháng, v.v.. vì vậy chúng 

ta biết sự cân bằng lượng tiền và sản phẩm và giao dịch. Sau đó, chúng ta sẽ phát hành 311 

triệu thẻ tín dụng cho người dân mỹ. Những người đến tuổi hợp pháp sẽ có tài khoản tín dụng 

gửi tới phụ huynh họ hay những tài khoản của người trông nom hợp pháp. 

Tổng GDP năm 2011 sẽ được chia như sau: 50% cho người tiêu dùng, 30% cho doanh nghiệp và 

20% cho các cơ quan chính phủ. Vì vậy, 5 nghìn sẽ được dành cho người tiêu dùng hàng quý, và 

đến quý 4, mỗi người Mỹ sẽ có 20 nghìn đô trong tài khoản. Doanh nghiệp và các cơ quan 

chính phủ cũng được cấp tiền tương ứng. Thông qua việc xem những báo cáo kiểm soát bởi 

máy tính, chúng ta sẽ biết nền kinh tế đang hoạt động ra sao. Chúng ta nên nhìn khá kỹ vào nền 

kinh tế trượt dốc đang chững lại, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm dần, thất vọng sẽ được thay thế bằng 

tia hi vọng về một tương lai tốt đẹp phía trước. 

Chúng ta cũng cần truyền bá một đơn vị tiền tệ Mỹ mới, hãy gọi nó là Đô La Germain (Niềm tin 

Thế giới với 1 và 40 số liền kề) hay Đô la xanh da trời hay tên thích hợp bất kỳ, được định nghĩa 

như có thể chuyển đổi với số lượng bằng nhiều gram vàng. Chúng ta sẽ vinh danh hối đoái 

những tờ FR cũ với tỷ lệ 1 đổi 1, với khoản bất kỳ từ nguồn hợp pháp. Đồng tiền mới này chỉ có 

thể sử dụng được ở Mỹ.  Hãy ghi nhớ sự cân bằng lượng tiền với lượng hàng hóa và dịch vụ sẵn 

có. Vì thế lượng tiền phải được ghi vào trong và ngoài hệ thống kế toán. 

Trong nền kinh tế mới này, chúng ta sẽ giao dục đại đa số tập trung vào nhu cầu cơ bản của 

mọi người trong xã hội: giáo dục, thức ăn và nước uống, nhà ở và quần áo và cuối cùng là năng 
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lượng. Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng chúng tối cần xóa bỏ những chuyện vặt và lo lắng 

để sống còn. Không ai cần lo nghĩ về việc sống nữa, kể từ giờ phút này. 

Mục đích của giáo dục là để mở rộng thức tỉnh tập thể. Qui luật tự nhiên của khuôn mẫu mới 

này là “Làm cho người khác như bạn muốn người khác làm cho mình”. Tất cả sự thật đã bị giấu 

kín thì lúc nãy sẽ được tiết lộ. Lịch sử xa xưa của nhân loại sẽ được phơi bày, sẽ được dậy ở 

trường, thảo luận trên radio/TV. Sự tồn tại của ma trận phải được giải thích và dẫn chứng bằng 

tài liệu rằng tất cả dân Mỹ nên nhận thức rằng chúng ta đã bị lừa để trở thành nô lệ mà không 

có một ý kiến nhỏ nhất nào. Công việc thích hợp của thẩm phán Dale (về hưu và là người huýt 

sáo) nên được yêu cầu đọc, link: http://lucas2012infos.wordpress.com/2012/05/25/judge-dale-

retired-the-great-american- adventure-secrets-of-america-part-1-5-25-may-2012/ . 

Chúng ta được nuôi dưỡng theo cách cho ăn các thức ăn tạp để lôi kéo chúng ta vào chủ nghĩa 

vật chất dư thùa, ví dụ, những ô tô tốc độ bóng bẩy, những ngôi nhà đẹp, những chuyến dã 

ngoại hào nhoáng, v.vn để tách chúng ta ra khỏi nhà tù tâm trí mà ma trận đã dựng lên cho 

chúng ta. Thông qua hiểu biết quá khứ đầy thảm họa, phương tiên thông tin đại chúng sẽ đánh 

thức và sẵn sàng bắt đầu tương lai tốt đẹp hơn.  

Thêm các link cho năng lượng ngoài Tổ chức Keshe: Foundation:  

http://www.focusfusion.org/ 

http://pesn.com/2012/08/30/9602172_A_Barrel_of_a_Hundred_High_Temperature_E-Cats/ 

 Tạo mưa và thay đổi thời tiết với các phương tiện thay thế rẻ mạt: 

http://www.rexresearch.com/wells/wells.htm 

https://docs.google.com/document/pub?id=14FKXjLOS48nd5_PHZn3f0kmHAbozNRBYMTbrE3 

bdM8E  

Ví dụ này có thể được áp dụng với các xã hội khác trên hành tinh. 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: Tiếp quản cơ sở hạ tầng mạng lưới máy tính sẵn có mà không có 

người quản lý cấp cao và cấp trung. 

Xây dựng và liên kết các mạng lưới nhỏ hơn hay sử dụng các mạng lưới máy tính tốc độ cao tối 

mật của chính phủ một khi thay đổi tài chính xảy ra. 

Đổ vào quỹ chung các nhân sự được đào tạo cao trong lĩnh vực  ngân hàng, dịch vụ tài chính, 

v.v.. để giúp thực hiện hệ thống mới này. 

1c) Mốc quan trọng: Tuyên bố hoặc thông báo về một kỷ nguyên mới về tiền tệ và tài chính và 

hòa bình khắp thế giới. 

Thông báo về các chính sách tiền tệ và hối đoái mới. Tuyên bố tất cả khoản nợ là không thực và 

do đó là không. Thẻ tín dụng sẽ được cấp cho tất cả dân Mỹ. 

http://lucas2012infos.wordpress.com/2012/05/25/judge-dale-retired-the-great-american-%20adventure-secrets-of-america-part-1-5-25-may-2012
http://lucas2012infos.wordpress.com/2012/05/25/judge-dale-retired-the-great-american-%20adventure-secrets-of-america-part-1-5-25-may-2012
http://www.focusfusion.org/%20http:/pesn.com/2012/08/30/9602172_A_Barrel_of_a_Hundred_High_Temperature_E-Cats/
http://www.focusfusion.org/%20http:/pesn.com/2012/08/30/9602172_A_Barrel_of_a_Hundred_High_Temperature_E-Cats/
http://www.rexresearch.com/wells/wells.htm
https://docs.google.com/document/pub?id=14FKXjLOS48nd5_PHZn3f0kmHAbozNRBYMTbrE3%20bdM8E
https://docs.google.com/document/pub?id=14FKXjLOS48nd5_PHZn3f0kmHAbozNRBYMTbrE3%20bdM8E
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Thông báo về các chương trình giáo dục và mẫu pháp lý mới. Sự  trở lại cho chính phủ bang và 

liên bang thể chế và luật chung. 

Cổ vũ tất cả người dân Mỹ áp dụng “ Làm cho mọi người những gì mà bạn muốn mọi người làm 

cho mình”. Thay thế dự trữ và tối đa lợi nhuận với hợp tác và chia sẻ những gì đang dư thừa và 

thịnh vượng cho tất cả. 
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Tên 2:  
1a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Cộng đồng của sự hợp tác, chia sẻ cho nhau tài năng/năng 

lực, và nguồn lực vì điều tốt đẹp cao cả nhất. Những lightworker và những cuộc họp bàn tròn 

của các nhà lãnh đạo cộng đồng và thành viên sống hòa hợp với mẹ Trái Đất. Truyền hứng về 

phong cách sống lành mạnh và hòa hợp, tôn vinh các nguồn lực một cách lâu dài trong khi 

quan tâm đến kiến thức tổ tiên chúng ta. Chúng ta sẽ tạo ra mô hình văn hóa toàn cầu với 

những khoa học và công nghệ mới để giúp cộng đồng con người xây dựng phong cách sống 

gia đình bền vững cân bằng với sinh thái tâm linh. 

1b)Tình huống ngẫu nhiên: Tính hợp tác, không vì lợi nhuận, các nhà lãnh đạo tâm linh, những 

Lightworker, tất cả đều có thể là người hướng dẫn cho việc quản lý cộng đồng. Chúng ta có 

những mô hinhfL 

Các Trung tâm Trái đất mới- John của Chua, Dalai Lama, Amma 

http://www.johnofgodhealingandteachingcenters.org/about-the-centers 

Nữ thần của Vladimir Megre http://www.ringingcedars.com/tekos_school/ 

Định lượng sống ở New York, một tầm nhìn từ và cho lúc này mà tối đã cùng sáng tạo trong 11 

năm, liên hệ với tôi để co thêm thông tin. Cộng đồng quốc tế - làng sinh thái, công xã, nhà 

chung, nhà tù www.ic.org/ 

Sự thay đổi –theshiftnetwork.com/ với Barbara Marx Hubbard, Neale Donald Walsch, Jean 

Houston, don Miguel Ruiz, Michael Beckwith, Jack Canfield, Gregg Braden, Lynne McTaggart và 

các nhà lãnh đạo cách mạng khác. 

Hội đồng quốc tế của 13 bà bản xứ  www.grandmotherscouncil.org/ 

Một ý tưởng để suy tư từ cuốn sách Urantia “Kỷ nguyên hiện đại sẽ từ chối chấp nhận một tôn 

giáo mà không nhất quyết với sự thật và năm ngoài sự hòa hợp với nhận thức về sự thật, vẻ đẹp 

và lòng tốt ở mức cao nhất.”  (2083.1) 195:9.5 

1c)Mốc quan trọng:  Hình thành các trung tâm; giống như John của Trung tâm Chữa bệnh và 

giảng dậy của Chúa. Sự thức tỉnh và tham gia của con người và các nguồn lực của họ. Thành lập 

các cộng đồng, bàn tròn và hiệp hội hàng xóm mà được cân bằng và hòa hợp một cách thần 

thánh. 

  

http://www.johnofgodhealingandteachingcenters.org/about-the-centers
http://www.ringingcedars.com/tekos_school/
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2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối: Tôi cảm thấy đam mê cho tất cả các lĩnh vực của xã hội. Các trung 

tâm trong địa chỉ 1b nói lên tất cả các khía mặt của vấn đề 

3) Phương án thay thế: Định lượng sống ở New York gợi hứng Trạng thái Thần – Thể - Trí. Đón 

chào tất cả: Không gian văn phòng được chia sẻ cho các doanh nghiệp ấp ủ - Sự kiện Cộng 

đồng – Các tổ chức khởi nghiệp và Tình nguyện viên – Thực tập sinh & Thương mại – Sở thích – 

Nghệ sỹ địa phương & các chuyên gia kinh doanh – Cố vấn cho tuổi trẻ chúng ta cung cấp 

động lực ở lại hay trở về - Trung tâm nghệ thuật hàn gắn, Trung tâm Chữa bênh – Nghiên cứu 

thực tiễn và ví dụ www.eomega.org tập trung vào Chăm sóc phòng ngừa và phong cách sống 

thực 

 Phòng khám bệnh từ xa – Phòng nghiên cứu và phát triển ví dụ i.e.- www.nterminus.com , 

www.herbdoc.com 

Reiki, Sinh thái tâm linh, Thiền, Dinh dưỡng, Luyện tâp và Yoga ví dụ 

http://healthyliving.kripalu.org 

Gia đình và Nhà ở cao cấp – Các quán café phong các làng sinh thái, nhà ở vì sức khỏe, Quán trà 

và Nhà hàng – Nhà xanh – Siêu thị Co-Op bán thực phẩm hữu cơ – Cây thuốc & Trang trại thực 

phẩm – Living Walls http://www.npr.org/2011/07/15/137499585/vermont-towns-food-focus-

still-a-growing-concept 

Cộng đồng vì Cuộc sống – Học tập dài lâu – Trung tâm Hội nghị - Nghiên cứu về dinh dưỡng và 

môi trường (Tái sử dụng/ Bón phân) www.cce.cornell.edu 

Trung tâm Học tập ví dụ Montessori, Waldorf và www.tekos.org 

Khoa học Gia đình và Người tiêu dùng – Các chương trình thế hệ - Các lớp học Phụ huynh – Thư 

viên dịch vụ cho Ông bà – Trung tâm Nguồn Máy tính với kết nối băng rộng công nghệ cao 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=6Cf7IL_eZ38&vq=medium 

Trung tâm cao cấp – Phòng tập Karate và Múa – Giảng đường ngoài trời – Bảo tồn thiên nhiên 

& Nơi cư trú Động vật hoang dã 

Bảo tồn bướm, Vườn hòa bình, Permaculture & Wilderness Training-Glamping, Hành động trái 

ngược, Quản trị trái đất- Sống NetZero bền vững 

Cung cấp bởi năng lượng xanh bền vững: hidro, nhiệt địa cầu và năng lượng điểm 0 
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Tên 3: 
1a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Các đồng tiền sẽ được phát hành chỉ sau khi dân được thông 

báo thích hợp và một kế hoạch chuyển giao đúng thời điểm. 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: Coi như điểm bắt đầu mà tiền là sự sẵn có đột ngột cho tất cả 

mọi người, điều tiếp theo là quan trọng. 

1.Các quỹ nên được phát hành sau khi thông tin nhạy cảm tới cộng đồng tạo ra sự nhận thức 

đúng thời điểm rằng tiền sẽ không thay thế sự liên kết nối với toàn bộ 

2. là thông tin đưa đến: lịch sử và nguồn tiền, lý do cho thay đổi, tính vĩnh viễn của thay đổi, sự 

liên kết nối mà cũng vẫn tồn tại khi mọi người có đủ quỹ. 

3. vẽ ra một bản kế hoạch cho sự gián đoạn, cùng với dân số trong các đơn vị nhỏ, sẵn có sự 

hợp lý ví dụ như các trung tâm cộng đồng 

1c) Mốc quan trọng: thay thế (do không có không gian khác để thêm vào những thay thế tôi 

làm điều này tại đây) thay đổi từ các đồng tiên mua các sản phẩm hoặc các dịch vụ tới ngân 

hàng thời gian. 

2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Tạo ra một môi trường vì trẻ em/học sinh vì thế họ có thể 

thực sự và hoàn toàn sống với mục đích của họ. 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: 

- để mọi người tiến bước tới người thích dậy 

- Cởi bỏ cho tất cả người dạy học những không thích dạy (họ sẽ tự do theo cách có sẵn tiền) 

- Tặng cho giáo viên mà sẽ giảng dậy những gì sẵn có để phát triển tiềm năng riêng của họ 

- Giới thiệu họ với những cách giảng dậy thay thế 

- sử dụng thông tin từ những truyển thống bản xứ như “định dạnh” để đạt được sự tiếp cận 

thực sự 

2c) Mốc quan trọng: xem 2b 

3) Phương án thay thế: Waldorf 

Montessori 

Rudolf Steiner 
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Sự thông thái bản xứ truyền miệng do sự tiếp cận thực sự (ví dụ toàn bộ làng sẽ cố gắng giúp 

đưa trẻ sống có mục đích và tất cả sự giáo dục được định hướng cho việc này. Việc này được 

mô tả một cách tuyệt đẹp trong các cuốn sách của Malidoma Patriece Some (Sự thông thái hàn 

gắn của Châu Phi). 
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Tên 4: 
  

1a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: chấm dứt đói nghèo vì vậy mọi người có thức ăn, giáo dục và 

thuốc để sống 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: giới thiệu từ từ hệ thống mới không gây chia rẽ 

1c) Mốc quan trọng: mọi người có thể hạnh phúc 
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Tên 5: 
  

1a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: 

1)      chia sẻ lợi nhuận doanh nghiệp với nhân viên của doanh nghiệp. 50% của tất cả sự sử 

dụng được phân chia công bằng qua số nhân viên. Tất cả nhân viên được nhận cùng số tiền. 

25% lợi nhuận dành cho các cổ đông và 25% để tăng vốn cho công ty. Công ty Anderson 

Window ở Seattle  đã làm điều này gần tới 100 năm với thành công ngoạn mục. 

2)      định mức tất cả chi phí năng lượng tới dân số thế giới ở mức chi phí sản xuất… điều này sẽ 

đặt mọi người lên nền tảng công bằng. Các doanh nghiệp có thể trả 10 tới 15% trên giá sản 

xuất để có nguồn vốn lao động cho việc sử dụng tạo ra năng lượng. 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: thông qua hiến pháp chính phủ và sự ủng hộ tầng lớp lao động 

nhân dân của các chương trình này. 
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Tên 6: 
1a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Jaque Fresco và Dự án Venus của ông là điều mà thế giới cần 

BÂY GIỜ. Tôi đính kèm link tới website của ông. Ông có phẩm chất tốt hơn tôi để nói cho bạn về 

những ý kiến của ông. Tình yêu, tình yêu, yêu người đàn ông này và những ý tưởng của ông về 

nhà ở, máy bay bền vững, v.v… 

2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Trái đất thân thiện sinh thái! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://thuviensach.vn

 

 

193 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Tên 7: 
  

1a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG “Kết thúc mọi vấn đề” – từ bỏ mọi 

gốc rễ độc ác – hệ thống tiền tệ.” http://galactic.no/rune/moneyend.html. UFO liên hệ từ hành 

tinh IAGAR giải thích một xã hội không tiền hoạt động như thế nào. Tôi hi vọng mọi người sẽ 

đọc nó một ngày nào đó. 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: 

1c) Cột Mốc quan trọng: 

2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: 

2c) Cột Mốc quan trọng: 

3)      Phương án thay thế: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://galactic.no/rune/moneyend.html
http://galactic.no/rune/moneyend.html


https://thuviensach.vn

 

 

194 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Tên 8: 
1a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Điều quan trọng đầu tiên là tạo ra thức ăn, nơi ở và chăm sóc 

sức khỏe sẵn có theo yêu cầu cho người dân mà là những nhu cầu cơ bản bây giờ. Sử dụng mô 

hình mà Tổ chức Chữ thập đỏ dung khi có thảm họa lớn tấn công, những người chịu ảnh hưởng 

biên soạn một danh sách những thứ cần thiết. Điều này sẽ dễ dàng thực hiện. 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: Có đủ ngân hàng thức ăn, nhà cửa, các khu tổ hợp, v.v để đưa 

điều này vào tổ chức nhanh chóng. Có thể tìm kiếm và thực hiện dễ dàng tại mức vô số các điều 

kiện thuận lợi. 

1c) Mốc quan trọng: Không có người dân sống mà không cần nhu cầu cơ bản nữa. Chúng ta 

hiện giờ có thể chuyển tới bước tiếp theo để đưa người dân về nhà mà họ đã mất. 
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Tên 9: 
  

1a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Những điều này sẽ được quan tâm khi thời điểm đến. NẾU 

cần, mọi người sẽ tự nguyện giúp đỡ nhau vì đó sẽ là sự thức tỉnh của mọi người tại thời điểm 

đó. Sẽ không cần sợ rằng mọi người sẽ bỏ việc nhưng nếu điều này đã không xảy ra mọi người 

sẽ chung  sức giúp đỡ  cho đến lúc không cần thiết nữa. Sẽ có những việc vượt qua tầm hiểu 

biết của chúng ta sẽ hỗ trợ chúng ta trong những vấn đề này. 

1b)Tình huống ngẫu nhiên: Nếu cần, một điều ngẫu nhiên mà mọi người phải đồng ý ở lại với 

công việc của mình cho tới khi thời điểm đến lúc mà các kế hoạch khác được đặt ra để đáp ứng 

nhu cầu theo nhiều cách khác nhau trước khi họ có thể nhận tiền của mình sẽ là một cách để xử 

lý điều này. Toàn bộ mục đích của chương trình thinh vượng được tạo ra trên điều ngẫu nhiên 

mà con người nhận các quỹ này phải làm điều gì đó để giúp đỡ hành tình và con người đang 

sống ở đây. Tôi không tiên đoán trước các vấn đề bất kỳ. 

1c) Mốc quan trọng: 

2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Chỉ những người làm việc sẽ làm việc vì họ thích nó. Sẽ có 

máy móc sản xuất ra quần áo và thức ăn cho chúng ta. Mọi thứ sẽ làm cho chúng ta và được tự 

động cung cấp cho chúng ta. 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: Những thay đổi chúng ta sẽ nhìn thấy vào ngày 21-12-2013 sẽ để 

ý đến Tình huống ngẫu nhiên này. 

2c) Mốc quan trọng: Đảm bảo tôi quan tâm tới những người khác đang túng thiếu cho đến khi 

tất cả chúng ta có những thứ chúng ta cần. 

3)Phương án thay thế: 
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Tên 10: 
  

1a)Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: tiếp diễn 

Những câu trả lời trước được gửi đi một cách không cố ý trước khi hoàn thành 

Nâng cao mức độ nhận thức của toàn thế giới… 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: Để nâng cao mức độ nhận thức của thế giới, cần phải quan tâm 

tới những lĩnh vực sau: 

1. Toàn bộ là nhiều hơn tập hợp các phần 

2. Công nghệ Maharishi của Lĩnh vực Hợp nhất/ ảnh hưởng toàn cầu 

3. Hệ thống tài chính tự tham khảo độc lập/ Ngân hàng Raam & Đồng tiền Phát triển để 

xóa đói nghèo: Hàng hóa và đất đai chưa được sử dung – Chương trình xóa nghèo đói 

Maharishi với việc sử dụng đồng tiền phát triển Raam 

4. Giáo dục Vedic 

5. Nền nông nghiệp Vedic 

6. Maharishi Sthapatya Ved 

7. Maharishi Ayur Ved 

8. Sống bền vững 

9. Liên lạc không ma xát / truyền thông, báo chí, TV, internet 

10. Nghiên cứu về Luật Thiên Nhiêu / trong & ngoài 

11. Năng lượng tự do/có thể làm mới 

12. Maharishi Gandharva Veda 

13. Thống nhất văn hóa và hài hòa thế giới 

2a) Mục tiêu / Kết quả cuối cùng: 

2b): Tình huống ngẫu nhiên: Đã thu thập tất cả thông tin cần thiết chúng ta phải xem lục địa 

nào cần giúp đỡ khẩn cấp nhất để đạt được sự cân bằng thế giới. 

2c) Mốc quan trọng: Để đạt được hiệu quả thực nghiệm ở mỗi quốc gia và cho toàn thế giới. 

 Ưu tiên dành cho nhòm chuyên gia Vedic Ấn độ (các nhà học giả Vedic) vì hiệu quả hàng ngày 

của Công nghệ Vedic bởi các chuyên gia này làm lợi cho cả thế giới. Con số 16.000 của họ phải 

đạt được và duy trì mà không có sự gián đoạn. Để đạt được mục đích này, đã phải xây dựng 

một niềm tin, mà cần được lấp đầy. 
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3)Phương án thay thế: Công nghệ Maharishi của Lĩnh vực Hợp nhất như thiết kế bởi Yogi 

Maharishi Mahesh chứa đựng những phương pháp luận để nâng cáo mức độ thức tỉnh của cá 

nhân, quốc gia, và thế giới và đã giới thiệu và tuyên bố qua tất cả các kênh truyền thông trong 

suốt 50 năm qua. Kinh nghiệm của hơn 6 triệu dân khắp thế giới đang chỉ ra sự tiến bộ trong 

đời sống cá nhân và xã hội. Nghiên cứu khoa học được thực hiện ở hơn 30 nước đã khẳng định 

kết quả tích cực trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống. 

Đề cập tới chủ đề được nếu trong 1b) về việc đệ trình đầu tiên tôi muốn nêu ý kiến về từng chủ 

đề một cách riêng biệt bằng cách gửi email hay theo dạng khác. 
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Tên 11: 
  

1a)Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Để cung cấp các hệ thống liên quan đến nhận thức, bền vững 

dựa trên trách nhiệm tập thể và mối quan hệ cân bằng. Để tái giáo dục người dân hiểu sẽ thậm 

chí phải có sự trao đổi năng lượng trong-ngoài để cung cấp cuộc sống bất diệt. Người nhận 

được khi họ cho đi. Điều này tạo ra khuôn mẫu “ngang” năng động dễ đổi mà tạo ra sự nhận 

thức và thực dụng, know-how tập thể mà không cần cấu trúc thẳng (bản ngã) hay theo cấp bậc. 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: Đầu tiên sẽ cần một mẫu tái giáo dục và “điều lệ tạm thời” để bảo 

đảm khuôn mẫu dịch vụ cho người khác được tạo ra như một định dạng cơ bản. Bước cơ bản, 1: 

Trượt tiêu tất cả những thiếu thốn/khoản nợ/ khó khăn và giảm lượng công việc để có thời gian 

tự do cho niềm đam mê. 2: Dựng nên những ngôi nhà trống ở mức độ địa phương, khu vực, 

quốc gia, lục địa, toàn cầu để làm những những nhiệm vụ sẵn có cho tất cả. 3: Một khi đi vào hệ 

thống và hoạt động, thì người ta có thể tiếp cận tới quỹ thịnh vượng. 3b: Các lựa chọn thay thế 

dành cho những người mong muốn tạo ra hoạt động giáo dục/chức năng/thương mai (tạo 

công việc và sản phẩm, đặc biết hệ thống tái giáo dục). 

Thời gian và/hay năng lượng (dưới hình thức bất kỳ) phải được đặt trước để có cơ hội tiêu xài 

trả để chơi thuộc về quỹ của họ (đầu tư lực sống để có đủ tiêu chuẩn để mua = tái giáo dục tới 

trách nhiệm tập thể, ngoài định kiên chủ nghĩa tư bản/nhận thức không ảnh hưởng). Qui mô 

thu nhập bình đẳng cân bằng và loại bỏ hoàn toàn các cấu trúc lợi nhuận doanh nghiệp. Sử 

dụng mô hình Kickstarter để mang đầu tư từ người dân vào dạng thời gian/năng lượng/tiền (từ 

nguồn quỹ thịnh vượng riêng của họ). 

Lãi thu nhập thích hợp và trách nhiệm từ đối tác/công việc. Đầu tư mở ra cơ hội để nhận từ 

người khác. Khi nhà trống được đặt đúng chỗ và có thể ở được, tạo cơ hội cho mọi người mở 

rộng và sáng tạo, thực hiện thuật giả kim để tạo ra những hệ thống mới với các thời kỳ thử 

nghiệm và trail investing.  Tạo ra những ngưỡng cửa cho chức năng cao và “qua” những sáng 

tạo mà có hiệu quả. 

Ở mực giáo dục, hệ thống giáo dục mang tính đàn áp của chúng ta cần tái xây dựng mô hình 

truyền thụ kiến thức để sản sinh những tư duy thống nhất ngay từ đầu. Sẽ mất ít nhất 15 năm 

để thấy những sinh viên đầu tiên thành công. Sẽ có việc ngừng trong thời kỳ này và thay thế 

mang tính cách mạng. 

1c) Mốc quan trọng: Dựng lên một trung tâm quốc tế để phối hợp quản lý các dự án với các 

tập hợp con cho tất cả các khía cạnh cuộc sống từ sản xuất thức ăn tới hội nhập liên hành tinh. 
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Xóa bỏ nợ, hóa đơn tiện ích, vận tải và nghèo khó: cung cấp coupon thức ăn để thiết lập một 

đường chuẩn. 

Đặt tiền vào tài khoản cá nhân để chứng mình chủ sở hữu với khả năng tiếp cận tương lại khi hệ 

thống đầu tư đặt đúng chỗ. Tạo cảm hứng (phải tạo ra nhận thức tập thể để mà người dân có 

thể nhìn thấy mối quan hệ được cân bằng hoạt động như thế nào) 

Tiếp tục thành lập nhóm trung tâm tái giáo dục và hội đồng được mở rộng. 

Phát triển chương trình giảng dậy và bản thảo hội nhập văn hóa 

 Hệ thống chức năng 

 Những phương tiện thay thế/đại lộ sáng tạo 

Sau đó bắt đầu từ bỏ hệ thống tiền tệ cùng nhau (5-7 năm) 

2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Giáo dục/Tâm linh: Tái cấu hình từ dịch vụ cho bản thân tới 

dịch vụ cho người khác. Thiết lập những nguyên tắc thống nhất để thay thế khuôn mẫu nhị 

nguyên và hệ tư tưởng chia rẽ và giới hạn. Kết quả cuối cùng: mức độ tập thể, xã hội chức năng 

cao ra đời từ sự dưa thừa. 

2b)Tình huống ngẫu nhiên: Thiết lập đội ngũ nòng cốt với các hệ thống hỗ trợ tập trung, đa 

văn hóa. 

1. Thiết lập HQ quốc tế với các thiết bị đào tạo để phát triển giáo viên địa phương (củng cố 

sức mạnh) và tái đào tạo nhân sự  giáo dục của “hệ thống cũ” (NÒNG CỐT). (thay đổi lớn 

từ nhị nguyên đến nhất thể). 

2. Phát triển các hoạt động khu vực và đào tạo nhân sự địa phương. Tạo ra các mối quan 

hệ chặt chẽ giữa HQ  trung tâm và mảng hoạt động với sự tiếp cận tới cơ hội quốc tế 

(liên hành tinh). 

3. Hòa nhập mẫu giáo dục/tâm linh, các mô hình hoạt động và vật chất với các hệ thống 

chức năng cao tìm thấy ngày nay (Waldorf, Montessiori, Đại học TM, Summerhill, v.v..) 

4. Kết hợp những cá nhân được đào tạo tới cùng chức năng ở mức độ trường học, từ bỏ và 

ấn định nhân sự hệ thống “cũ” như cần thiết để dỡ bỏ rào cản. 

5. Thiết lập những trường học cụ thể dựa trên mục đích: các trường học chuyên sâu, các 

trường học cho mọi chủng tộc, các trường học hay lớp học trong các trường để cho 

phép lựa chọn dựa trên tư tưởng khác biệt. Đúng thời điểm, minh chứng sẽ mời những 

người đó tới nhìn chức năng cao hoạt động. Không ép buộc. 

6. Mở rộng địa bàn trường học /sự chuyển đổi khi cần. 

7. Xu thế, nước, dinh dưỡng và cỏ dại… 
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2c) Mốc quan trọng: HQ quốc tế và chương trình giảng dậy được thiết kế cho đa dạng văn hóa. 

Vòng đầu của các giáo viên được đào tạo/ hay tái đào tạo, sự thiết lập hoạt động quốc tế, cấp 

phép cho nhân sự địa phương. 

Kết quả: sinh viên hành động, bằng chứng sống = lời mời minh điển hình 

Con khỉ thứ 100 sẽ thay đổi dân số/nhận thức 

3)Phương án thay thế: Tôi nhìn vào các cá nhân chức năng cao người đã có ảnh hưởng thực tế 

với “sinh viên” của họ. Adyashanti, Gungaji, Sadhguru, Marharishi và Dala Lama đi vào tâm trí 

trong phần tâm linh. Rudolf Steiner, v.v, trong các lĩnh vực giáo dục. Tất cả hành trình của tối là 

để hòa nhập “đông và tây” và phát triển cách để sử dụng mô hình phương đông để nói lên sự 

giới hạn của tư duy công nghiệp hóa. Phần chính của công việc là giới thiệu phương pháp thực 

tế vào giáo dục phương đông để hướng dẫn các nguyên tắc “ tâm linh” của tri thức vì vậy nhận 

thức thống nhất, sự thăng lên, thức tỉnh tập thể, v.v. .. Không xuất hiện ngoại lai hay đe dọa. Nói 

chung, chúng ta sẽ phải nhìn những người dẫn đường, Người mang ánh sáng, và sử dụng năng 

lực riêng để thúc đây thời đại vàng. Về mặt cá nhân, chúng ta chỉ có thể đạt tới một lượng khan 

giả nhỏ, về mặt tập thể chúng ta nêu ra nhu cầu trần thế và sau đó mở rộng tới vai trò như là 

giúp đỡ loài người thuộc dải ngân hà,  bên ngoài bán cầu của chúng ta. 

Những hệ thống này được mơ tới và đợi chờ một mồi lửa. Cám ơn vì Tầm nhìn của bạn. 

Chúc phúc Jeffery Wium www.theheartofthematter.eu 
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Tên 12: 
  

1a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Vấn đề đầu tiền không phải là tiền bạc mà là tư duy của con 

người. Đầu tiên bạn phải đi qua đầu của họ vì thế họ sẽ hiểu xã hội, cơ cấu và tổ chức của thể 

giới đến từ đâu. Mọi người đầu tiên cần biết sự thực và họ phải đi qua quá trình thanh lọc để 

chấp nhận sự thực các ngân hàng và xã hội thượng lưu giống như Freemasonry hay Vatican hay 

Các nhóm Bí mật khác mà điều hành thế giới đã làm gì cho thế giới chúng ta. Sau đó chúng ta 

có thể bắt đầu giúp đỡ con người trên thế giới với chính những người nghèo khổ đầu tiên. Điều 

quan trọng nhất là nước và thức ăn dành cho nhu cầu thực sự của con người. 

1b) Tình huống ngẫu nhiều: Những người đơn giản cần biết sự thật. Thông tin cho tất cả mọi 

người. Cần có lời giải thích. 

1c)Mốc quan trọng: Mọi người cần được thức tỉnh tới sự thật 

Năng lượng miễn phí phải được phân bổ khắp thế giới cho mọi người. 

Nền kinh tế phải được tái xác định và thay đổi vì thế chúng ta có hệ thống khác đúng lúc một 

lúc. 

Nếu mọi người thoải mái hơn với thay đổi…. chúng ta có thể có SỰ TIẾT LỘ. 

2a) Mục tiêu /Kết quả cuối cùng: Nền kinh tế phải thay đổi theo các giai đoạn để không khiêu 

khích sự kích động đại đa số. Chúng ta nên có một nền kinh tế dựa trên nhân dân và không vì 

lợi nhuận của các công ty. 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: Đầu tiên chúng ta phải đặt điểm dừng cho các thị trường dẫn xuất 

và thương mại kiếm tiền vì tiền. 

Thứ hai, tất cả các sản phẩm gây ốm nên ngừng phân phối, ban đầu là thuốc, các sản phẩm gây 

ung thư, kế tiếp là các sản ít gây hại hơn và v.v… 

Thư ba, tất cả liệu pháp chữa trị sẵn có tốt mà cứu người nên được kiểm tra và làm tốt để cho 

mọi người khỏe lại. 

Các công ty thân thiện với con người nên được ủng hộ và các công ty không thân thiện với con 

người  nên thay đổi để chấp nhận hoặc giúp đỡ tạo ra sản phẩm giống như các công ty thân 

thiên với con người. 

Thứ tư, các kế hoạch khổng lồ nên đặt ra để định hướng con người trong nền kinh tế mà công 

việc lỗi thời vì vậy họ có thể giúp xã hội để bắt đầu thời đại vàng. 
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2c) Mốc quan trọng: Nên kinh tế thay đổi từ việc làm người dân ốm để làm người dân khỏe 

hơn. 

Mọi người lại yêu thích công việc và cuộc sống vì không phải làm gì nhưng mọi người cảm thấy 

khẩn cấp để giúp người dân và hạnh phúc trở lại. 

3c) Phương án thay thế: 

1. Tổ chức Keshe ở Bỉ muốn giới trao tặng các công nghệ mới và ý tưởng để giúp giải quyết vấn 

đề năng lượng. Họ sử dụng các lò phản ứng thể điện tương. Năng lượng sạch. 

http://www.keshefoundation.org/nl/homepage-nl 

2.Dự an Venus do Jacque Fresco, , là nhà thiết công nghiêp có giải pháp toàn diên cho các vấn 

đề thế giới, sáng lập. Ông sở hữu một công ty làm việc về dự án này mà sẽ thay đổi nên văn hóa 

của Văn minh Nhân loại http://www.thevenusproject.com/ 
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Tên 13: 
  

1a) Mục tiêu / Kết quả cuối cùng: Sẽ không có chiến tranh trên hành tinh trái đất, tất cả mọi 

người sống với sự dư thừa và mẹ Trái đất đã phục hồi về thủa sơ khai. Đa dạng sinh học một lần 

nữa lại được phục hồi và hưng thịnh trong sự huy hoàng nhất. Tất cả các dạng sống và đặc biệt 

tất cả con người trên trái đất lại sống bền vững, trong hòa binh và hài hòa, trong môi trường tự 

nhiên và với nhau. 

Nhân loại sẽ biết và hiểu rõ sự thật họ thực sự là ai và họ sẽ giành lại sức mạnh để thực sự tạo 

ra và sẽ tìm thấy mục đích trong cuộc sống. Họ sẽ yêu thích học hỏi và cống hiến vô điều kiện 

để chia sẻ và giúp đỡ nhau và những người khác trên hành tinh trái đất, những nơi khác trong 

Dải ngân hà này hay các nơi nào đó bất trong trong các dải ngân hà. 

Cám ơn Cô gái Hi Vọng, vì đã xuất hiện đưa ra ý kiến quan trọng để tập hợp các giải pháp. 

1b)Tình huống ngẫu nhiên: Những nhận định chính 

Hầu hết các tội phạm, giết người, đằng sau hiện trường, âm mưu tài chính và tay sai đã bị bắt 

giữ 

Những người kiểm soát chủ chốt của Nghành truyền thông chính đã bị bắt giữ vào chính ngày 

cuối cùng trước khi phát song trên thế giới 

Quỹ Thịnh vượng sẵn có và sẵn sàng được phân phát 

Những Người có thể và sẽ làm việc phân phát nguồn quỹ được lựa chọn và sẵn sàng đi 

Cơ cấu hệ thống tài chính mới sẵn sàng được sử dụng để được sử dụng hay áp dụng trong thời 

gian rất ngắn tới. 

 

18 BƯỚC CHÍNH ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI 

Khi đèn xanh được bật, quan trọng là các bước tiếp theo cần xảy ra liên tiếp hay vài bước thậm 

chí xảy ra cùng thời điểm. 

1. ”ĐÈN XANH” ĐƯỢC BẬT 
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2. Một lượng tiền ban đầu, thích hợp và được xác định sẵn sẽ chuyển tới các tài khoản ngân 

hàng phân phối trung ương an toàn và có chiến lược ở mỗi nước. Số tiền ban đầu này sẽ 

chia theo khẩu phần số dân của mỗi nước. 

3. Những người được lựa chọn đúng lúc và sẵn sàng bắt đầu và thực hiện hiện quá trình 

chuyển tiền theo kế hoạch yêu cầu. 

4. “Bắt đầu công cộng” sẽ là lúc “SỰ THẬT KHÔNG ĐIỀU KIỆN”  được phát sóng cho nhân loại 

trên hành tinh trái đất qua TV, đài phát thanh, Internet, Truyền thông xã hội  và Truyền 

thông in ấn cho đến khi phần đông quần chúng nghe và hiệu điều đang được nói. Chương 

trình phát sóng cần bắt đầu trên khắp thế giới bằng tất cả ngôn ngữ tại cùng một lúc. Cần 

được phát sóng 24h một ngày cho thời kỳ bắt đầu 7 ngày và duy trì theo một xu thế bị giảm 

dần cho các tháng tiếp theo. 

5. Tất cả các khoản nợ toàn cầu sẽ được bỏ bởi việc thực hiện nhanh chóng của NESARA. 

6. Trong 24h quan trọng ban đầu, những thành viên chủ chốt đã được lựa chọn của âm mưu 

và nhiều thành phần ưu tú nổi tiếng, gian lận và tay sai của họ sẽ bị giam giữ công khai. Một 

vài thành viên chính của câu lạc bộ độc nhất này sẽ công khai thú nhận tội ác của họ với loài 

người trên phương tiện thông tin chính – cho tất cả mọi người biết. Những lời thú tội này sẽ 

được phát sóng từ 2 đến 3 ngày và dịch ra tất cả các ngôn ngữ. Những kẻ ác này sẽ được 

loại bỏ một cách an toàn ra khỏi xã hội để phòng ngừa họ làm bất kỳ điều gì gây hại hơn 

nữa. Nhân loại sẽ được thông báo và chỉ rõ rằng những tên vô lại này sẽ phải hầu tòa và sẽ 

được xét xử công bằng. Những người bị bắt giữ này sẽ bị theo dõi và hộ tống bởi báo chí 

khi họ được đưa đến nhà tù; do đó những người bình thường sẽ biết và nhận thấy rằng 

những người đang kiểm soát đã tới ngôi nhà mới của họ. 

7. Phát hành công nghệ đầu tiên như là năng lượng “miễn phí”, giao thông đặc biệt, máy nhân 

bản thức ăn, xây dựng nhà ở và công nghệ chữa bệnh sẽ xuất hiện khắp thế giới cùng lúc. 

Điều này, ngày từ ban đầu, sẽ liên quan tới công nghệ ngoài trái đất, vì nó là bất khả thi với 

các công nghệ ở trái đất, các hệ thống sản xuất và phân phối cổ xưa để phản ứng đủ nhanh 

giúp đỡ hàng triệu người nghèo trên thế giới ở trong tình trạng thảm khốc. 

8. Vũ khí không cần thiết hợp pháp để bảo vệ con người đang thực hiện cách sống mới này sẽ 

bị vô hiệu hóa bởi những người bạn thuộc ngân hà. Chỉ ‘những chàng trai tốt” trong quân 

sự, cảnh sát và tổ chức an ninh được phê duyệt sẽ được hoạt động và cho phép hoàn toàn 

thực hiện theo cách mà kích hoạt nhóm đen tối để được hiểu và do đó không thể tạo ra 

thêm thiệt hại cho bất kỳ ai. 
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9. Kịp thời ngay sau khi phát hành những công nghệ này, TIẾT LỘ về Gia đình Ngân hà của 

chúng ta sẽ xuất hiện bằng cách chỉ ra những buổi lễ tiếp đón chính thức, được khởi xướng 

bởi những nhà lãnh đạo và quan chức chính phủ mới tại thời điểm đó – khắp thế giới. 

Những tầu đèn pha cũng sẽ được bật sáng. Sự thật về các tổ chức liên hành tinh sẽ được 

trình bày và giải thích. 

10. Cơ sở hạ tầng sẵn có và cần thiết như điện, nước, chất thải, chất đốt, giao thông, liên lạc, 

chăm sóc sức khỏe, hệ thống cung cấp lương thực phải và sẽ được duy trì như CÁC HẠNG 

MỤC ƯU TIÊN RẤT CAO. Mục tiêu là có sự can thiệp càng ít càng tốt, cho tới khi các công 

nghệ sạch và hiệu quả hơn và hệ thống được giới thiệu và áp dụng. Những người làm việc 

trong lĩnh vực này sẽ được trao cho những chỉ dẫn đặc biệt để giữ những hệ thống này hoạt 

động và tốt và chắc chắn sẽ được trả lương mà không có bất kỳ sự can thiệp tới những gì họ 

được sử dụng trong suốt thời gian này. 

11. Những hệ thống An ninh Xã hội hiện tại sẽ tiếp tục và những hệ thống mới sẽ được giới 

thiệu, đặc biệt ở những nới mà không có hệ thống này. Những hệ thống này sẽ được mở 

rộng đáng kể một cách tạm thời, vì thế tất cả mọi người đang hay sẽ không có việc làm sẽ 

có thể có đủ tiền để mua thức ăn và trả hóa đơn quan trọng để vượt qua thời gian khó khăn 

này. Không còn nợ nữa, hiển nhiên sẽ giúp mọi người đã cho vay tiền, cho phép họ giúp đỡ 

nhau. Đại đa số người nghèo đã không bao giờ có tiền lúc đâu, sẽ nhận được một lượng tiền 

nhỏ hay chắc chắn một khoản quan trộng để cải thiện cuộc sống của họ vào lúc khởi điểm. 

Những tổ chức chăm sóc hiện giờ sẽ được lựa chọn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trước khi 

các tổ chức đặc biệt sẽ hoạt động. 

12. .Mọi người trong sự eo hẹp tài chính thảm khố, như các doanh nghiệp nhỏ, có thể liên hệ 

các trung tâm hỗ trợ tài chính khẩn cấp được thiết lập để yêu cầu sự hỗ trợ tạm thời và 

không điều kiên. Họ sẽ cần giải thích hoàn cảnh khó khăn của họ vì thế mọi người có thể 

được cho sự giúp đỡ theo nhiều cách, giúp đỡ không chỉ hay giới hạn tới tiền. Việc này được 

thiết kế để giảm thiểu những căng thẳng không cần thiết trong suốt quá trình chuyển giao 

và mọi người có thể làm việc với nhau để vượt qua thời gian này. Tất cả những yêu cầu sẽ 

được đi kèm với thông tin tổng hợp và tiếp cận giáo dục, để thông báo chi tiết về những 

thay đổi là gì. Cũng tại đây, các tổ chức chăm sóc hiện giờ sẽ được lựa chọn và yêu cậu thực 

hiện nhiệm vụ này trước khi các tổ chức cá biệt sẽ hoạt động. 

13. Ngân hàng cộng đồng sẽ được giới thiệu, sử dụng những ngân hàng chết hiện đang tồn tại, 

nhưng không phải lúc này. Cộng đồng sẽ “sở hữu” chung những ngân hàng này và tất cả 
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các khách hàng sẽ được thông báo rõ rang và đều đặn về điều gì đang xảy ra với quỹ của 

họ. 

Giáo dục về tiền và tương lai sẽ là ra sao sẽ trở nên chuẩn mực thông qua các xã hội, cho 

đến khi tiên không còn sử dụng nữa và được chuyển thành một hệ thống của  “ chủ nghĩa 

phân phối” theo thời gian. 

14. Các nhóm cộng đồng sẽ cần được thành lập ngay khi thông tin của sự thay đổi chính trở 

nên phổ biến. Điều này sẽ là “phương tiện” hiệu quả nhất để tổ chức và chia sẽ thông tin 

mới, tăng trưởng, chia sẻ và phân phối thức ăn, xây dựng và tổ chức nhà ở, tham gia vào vấn 

đề sức khỏe, tạo và đào tạo các công việc thay thế, đưa thông tin cho mọi người cần và học 

để chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là người già, người bệnh, những người mất khả năng lao 

động mà không thể giúp chính bản thân họ. 

15. Nền nông nghiệp hữu cơ /Văn hóa sinh thái sẽ được giới thiệu tới tất cả các nhóm này, vì sẽ 

là cột trụ chính trong việc quay trở lại ý kiến về điểm mạnh trong cộng đồng, sức khỏe tự 

nhiên và thịnh vượng không dựa trên nợ nần, ích kỷ và chủ nghĩa vật chất. 

16. Tổ chức như “Thịnh vượng – THRIVE”, Phong trào Điểm Lựa chọn, Các dự án Cộng hưởng 

toàn cầu để nêu danh chỉ một vài, sẽ có thông tin, thành viên toàn cầu và lên kế hoạch để 

kết nối và học hỏi lẫn nhau. Trường hợp “Phong trào Thịnh vượng”, họ thực sự có mô hình 

giải pháp tự do và dụng cụ để kích hoạt các cộng đồng tự giúp đỡ lúc này. Thông tin này 

cho thấy làm thế nào tạo ra những cộng đồng chức năng mà có thể kết nối và học hỏi lẫn 

nhau khắp thế giới và phát triển. Đây là toàn bộ sự kết nối với gì đã ở ngoài đó thông qua 

các cộng đồng trên thế giới. 

17. Các nền văn hóa và kiến thức bản địa. Sự thay đổi và chuyển đổi vĩ đại này cung cấp một cơ 

hội hoàn hảo để kết nối với những người bảo vệ và người giữ kiến thức cổ xưa của một 

quốc gia trở lại. Kiến thức của họ là quan trọng cho mọi người thức tỉnh và kết nối với sự 

thực rằng họ đã biết và truyền lại cho các thế hệ - đã từ rất lâu. 

18. Các cơ quan và tổ chức chính sẽ được đánh giá và ủng hộ cho đến khi chỗ thích hợp được 

tìm thấy từ nơi họ có thể hòa hợp để làm những điều đúng trong một thế giới mới và quan 

tâm. Những ông chủ tham lam, phạm tội và sự quản lý sẽ bị gỡ bỏ và những nhân viên 

trung thực, đạo đức và thức tỉnh được tái đào tạo và ủng hộ để tìm ra mục đích sống mới. 

Không ai sẽ bị ném lên đống phế liệu. Tất cả mọi người đều có giá trị và sẽ được tìm thấy và 

chỉ cho thấy những cơ hội kinh ngạc để tìm ra nơi mới và thích hợp trong cuộc sống. 
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1c) Mốc quan trọng: 

 Các tài khoản chính, an toàn được dựng lên để nhận các quỹ khởi xướng, thịnh vượng được 

phân phối trong tất cả các nước (Điều này có thể đã được làm ngay từ lúc này). 

 Với sự giúp đỡ của gia đình ngân hà chúng ta, có những “gã tốt” trong quân sự, dịch vụ bí 

mật, cảnh sát và dịch vụ quân sự có trang bị vũ khí khác đã sẵn sàng, được tán dương hoàn 

toàn nhiệm vụ của họ để bảo vệ người đang thực hiện sự thay đổi này. 

 Những người bạn Ngân hà của chúng ta sẽ vô hiệu hóa vũ khí không cần thiết khác do 

quân đội riêng và thường xuyên sử dụng trên khắp thế giới. 

 Những người kiểm soát phương tiện truyền thông sẽ bị bắt giữ và loại bỏ. 

 ĐÈN XANH – đây là sự khởi đầu chung 

 Bắt đầu phát sóng SỰ THẬT trên khắp phương tiện truyền thông chính và mạng lưới liên lạc 

điện tử khác toàn cầu. 

 Trong vòng 24 giờ,phân phối tiền khởi động theo phần tới các địa điểm chính ở từng nước 

và sau đó thông qua các tổ chức nhỏ để đưa tới công cộng theo diện rộng – tất cả điều này 

được ủng hộ bởi nhiều thông tin vì sao điều này xảy ra và điều gì được mong đợi để vượt 

qua giai đoạn ban đầu. 

 Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cần thiết được hỗ trợ cởi mở và công khai – thỉnh thoảng bởi 

các phương tiện ngoài trái đất. 

 Việc bắt giữ công khai những âm mưu và những người ưu tú cao cấp đang xảy ra và phát 

sóng với lời thú tội trực tiếp từ một vài người được lựa chọn – điều này sẽ chỉ cho quần 

chúng thấy rằng tội phạm đang được đưa đến những nhà tù an ninh cao để ngăn họ gây ra 

thêm hư hại và tình trạng lộn xộn. 

 Công nghệ ngoài hành tinh mới được giới thiệu và phát sóng qua các phương tiện thông 

tin chính và điện tử, khiên nhân dân nhân nhận thức về một sự thực phi thường đã bắt đầu. 

 Cùng thời điểm này khi công nghệ được phát hành, hoặc ngay sau đó, những tiết lộ chính 

thức cho tất cả để xem rằng chúng ta không cô đơn trên hành tinh và rằng thực tế họ là gia 

đình thực sự của chúng ta từ các vì sao, sẽ xảy ra. Điều này sẽ được chỉ công khải bởi sự 

đón chào chính thức ở cấp độ chính phủ trong tất cả các người nơi mà đảm bảo an toàn. 

 Bản tin sẽ được phát sóng 24 h/ ngày để thông báo cho nhân loại về sự thực của sự thay 

đổi khổng lồ này. 

 Các cộng đồng địa phương, chính sẽ được dựng lên với sự giúp đỡ của Lightworker mà biết 

rõ về sự thay đổi này là gì trên khắp thế giới. Điều này giúp ổn định tình hàng xóm địa 

phương và bắt đầu sự trao đổi thông tin quan trọng. Sẽ có một hiệu quả an nhiên và sẽ 

mang lại một tình huống nguy hiểm và tuyệt vọng một cách tiềm tang dưới sự kiểm soát, 

bằng cách giúp để tổ chức người dân để điều chỉnh tới một thực tế mới hoàn toàn. Kiến 

thức bảo vệ - sự ngu dốt gây nguy hiểm. 
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 Các Công ty và tổ chức tư chủ chốt sẽ được ủng hộ hễ họ cần và sau đó được điều chỉnh tới 

một thực tế mới với nhân sự được tái đạo hay được chỉ ra hay được thông báo về các nới 

thích hợp, những nơi mà dịch vụ cho người khác là tiêu chí. 

 Qua một thời gian tương đối ngắn, mọi người sẽ bắt đầu nhận ra, rằng đấy không phải 

đểm kết thúc của thế giới và rằng thực tế đấy là điểm khởi đầu của sự thực rằng họ chỉ có 

thể đã mơ về trong giấc mơ hoang dại nhất của họ. Người dân sẽ nhìn thấy rằng mọi người 

sẽ bị ảnh hường – không ai sẽ bị bỏ rơi và đó là điều quan trọng cho một tương lai tốt đẹp 

hơn cho tất cả. 

 Đây là điểm khởi đầu của Thời đại vàng 
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Tên 14: 
  

1a) Mục tiêu/Kết quả cuối cùng: Hòa bình thế giới sẽ là mục tiêu. Nhân dân không muốn chiến 

tranh, cho dù có những âm mưa. Sẽ không thể kể điểm kết thúc sẽ diễn ra như thế nào, vì 

chúng ta sẽ đưa dân định cư quá tải,  gây ra các vấn đề khác. Giữ hệ thống tiền tệ hoạt động  

cũng sẽ gây ra vân đề đâu đó dưới đường biên. Khuôn mẫu sẽ giống nhau vì sự tham lam. 

1b)Tình huống ngẫu nhiên: Giáo dục thông qua TV, đài, báo, internet  trong phạm vi quản lý tích 

cực hơn, cố gắng xóa bỏ lòng tham và tính vị kỷ, sẽ là một điểm bắt đầu tốt. Bản chất của con 

người là giúp nhau khi cần. Hãy bắt đầu từ đây. 

1c)Mốc quan trọng: Không có Mốc quan trọng như thế này, chỉ cần để ý con đường chúng ta 

đang đi trên. Hãy nghĩ về hành động trước khi ra quyết định, hành tinh là ngôi nhà dễ vỡ của 

chúng ta, hãy chăm sóc nó. 

2a) Mục tiêu / Kết quả cuối cùng: Tự cung tự cấp. Tôi cho rằng sẽ dễ dàng hơn chúng ta được 

hướng để tin tưởng. Chúng ta phải học để có cái chúng ta cần, không phải làchúng ta được dẫn 

đến tin tưởng cái mà chúng ta cần. 

2b)Tình huống ngẫu nhiên: Không cho sự khoan dung về bạo lực và lòng tham. Các tổ chức 

được thành lập bởi nhân dân vì nhân dân. Giành quyền ưu tiên cho quyết định. Hội đồng thế 

giới xác thực so với những bản thiết kế vì lợi ích mỗi nước. Tăng cường đàm phán sức khỏe. 

Những người cấp cao phải bị bắt giữ vì trách nhiệm cho hành động của họ. 

2c) Mốc quan trọng: Hãy làm chu kỳ sống này tốt hơn chu kỳ sống trước vì tất cả mọi người. 

3)Phương án thay thế: Tự hỏi Chua Allah hay nguồn tín ngưỡng muốn gì từ bạn. Tôi hi vọng 

điều này sẽ được truyền cho con chúng ta và con của con chúng ta. 
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Tên 15: 
 1a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng. 

A.Nhân loại được trao cho Sức khỏe thông qua ăn chay thô 

B.Tự nhiên B. Các lớp Kỹ thuật Hàn gắn 

1b)Tình huống ngẫu nhiên: 

(A)Trường học đầu bếp Thức ăn thô và các nhà hàng trong tất cả các cộng đồng 

Đảm bảo điều kiện thuận lợi Thuê huấn luyện viên Tăng cường lớp học Rà soát khóa học 

Mở các cửa hàng thức ăn thô trong tất cả cộng đồng 

Kỹ thuật Hàn gắn & Lớp học duy trì sức khỏe cho tất cả các gia đình 

(B) Những người hàn gắn trong các gia đình, trong các hàng xóm 

Tuyển thêm người hàn gắn/giáo viên Lên lịch các lớp học Tăng cường các lớp học, Rà soát lớp 

học 

1c) Mốc quan trọng: 

(A)Ủng hộ cộng đồng 

Hợp tác với nông dân sản xuất địa phương và các tổ chức sức khỏe 

Lớp học tốt nghiệp Đầu bếp chế tạo thức ăn thô đầu tiên 

Đại đa số người dân được hưởng thức ăn kiêng thô 

(B)Ủng hộ cộng đồng 

Hợp tác với các phòng khám địa phương 

Mở rộng phòng khám địa phương để không dung thuốc chính 

2a) Mục tiêu / Kết quả cuối cùng 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: 

2c) Mốc quan trọng: 

3) Phương án thay thế 
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Tên 16: 
1a) Mục tiêu / Kết quả cuối cùng: Đề xuất của tối là nhằm vào đất nước Hà Lan của tôi 

(Những người Hà Lan). Mục tiêu là để là những đồng tiền được phát hành để phân phối cho tất 

cả mọi người vì thế không có nợ nần, và mọi người có đủ nguồn để tạo ra cuộc sống tốt và 

lương thiện mà không phải lo lắng và có vấn đề tài chính. 

Kết quả cuối là tất cả mọi người hiện thực hóa điều ước riêng của họ (bên trong lý do chung), 

mà không phải phụ thuộc vào người khác. Có nhiều người thất nghiệp và phụ thuộc vào khoản 

trợ cấp nhỏ. Những người khác nhận lương thấp từ công việc mà họ phải làm. 

Ở Hà Lan đã có nhiều đề xuất tới tất cả các cá nhân có thu nhập cơ bản và do đó trả thêm tiền 

khi họ đi làm. 

Hầu hết những người thất nghiệp không thể làm gì, bởi vì họ phải sẵn sàng cho công việc. 

Dưới các điều kiện khắt khe, họ có thể làm việc tình nguyện cho cộng đồng. Bởi vì có vài công ty 

mà cần thêm người, ngày càng nhiều công ty ngừng sản xuất, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và sẽ 

có những lo lắng và căng thẳng liệu họ sẽ bị thất nghiệp hay được ở lại làm việc. 

Chính phủ Hà Lan và các nước Châu âu khác nhấn mạnh với người dân của họ rằng toàn bộ đất 

nước và mọi người phải cắt giảm chi tiêu. 

Ở đây, mối quan hệ xã hội giữa con người sẽ ngày càng được kiểm chứng và vòng xoáy trôn ốc 

tiêu cực về điệu mọi người nghĩ về mình, niềm tin của mọi người về tương lai vẫn còn thấp. 

Đồng tiên phát hành có được được dung để cho mọi người vị trí tài chính tốt và giành lại niềm 

tin về tương lai của họ. 

Những người Hà Lan là những người làm việc chăm chỉ. Họ muốn xử lý. Đặc biệt là vì một 

nguyên nhân tốt. Đặc biệt nếu họ được hưởng lợi. 

Nhiều người thất nghiệp, về hưu và hay là tình nguyện viên sẽ biến thành phố và thị trấn của 

chúng ta là  một phần của mạng lưới. Hay ở cấp độ lân cận hay thông qua các nhóm thể thao và 

nhóm lợi ích. Có nhiều tổ chức đấu tranh cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hay tình 

nguyện giúp đỡ người khác. Có nhiều người thất nghiệp và họ muốn làm việc gì đó. Có nhiều 

người thất nghiệp và nghỉ hưu đã làm ở trung tâm chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Nhiều người 

này biết mọi người trong thị trấn hay làng của hộ, đang ngồi trong một mạng lưới, sẽ mong 

muốn tình nguyện giúp đỡ nhau tiến bước, có nhiều kiến thức và nhiều thời gian. 

Đề xuất của tôi dành tới Hà Lan ở mức thị trấn hay thành phố để xem đồng tiền có thể được 

phát hành tới cư dân của họ như thế nào. Tại một thời điểm, nhiều thời điểm mỗi tháng hay mỗi 
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phần. Đối với mỗi thành phố hay làng mạc, người dân sát cánh và giúp họ nghĩ và quyết định 

họ muốn tiền được nhận như thế nào thông qua những nhà hoạt động xã hội có thể nghĩ kỹ và 

các cuộc họp dân cư được diễn ra. 

1b)Tinh huống ngẫu nhiên: Giáo dục sự phát triển (tài chính) mới và phát tán câu chuyện thực 

bởi các thầy giáo và những người hoạt động xã hội sẽ xảy ra. Mọi người làm việc trong sự quan 

tâm đã/đang có thể giúp mọi người ở nhà (hay nằm giường) mà không thể thông báo và xác 

nhận nhu cầu của họ. Đó là cũng là điều thực tế hơn. 

Tại thời điểm này tôi thích những làm việc cho cộng đồng già (dịch vụ cộng đồng) được đào tạo 

và những buổi hội thảo mà tập trung vào sự hiểu biết và nhận thức trong các tình huống riêng, 

công việc, xã hội. Cùng với các đồng nghiệp khác, tôi cũng là huấn luyện viên của cuộc sống và 

tâm linh. Mạng lưới đang tăng trưởng này trong việc huấn luyện và đào tạo của tối và tối xây 

dựng nhiều liên lạc với mọi người mà có cảm hứng với Thời đại Vàng và cam kết phục vụ cống 

hiến của họ cho thời đại này. Mọi người muốn làm tròn bổn phận và cống hiến. 
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Tên 17: 
 1a) Mục tiêu/Kết quả cuối cùng: Để giúp xóa bỏ đói nghèo ở địa phương tôi 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: Giáo dục mọi người về việc sử dụng nguồn vốn thích hợp 

1c) Mốc quan trọng: Giáo dục, cố vấn và giúp đỡ để giành được độc lập cá nhân. 

2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Giúp đỡ mọi người giành được độc lập 

2b) Tinh huống ngẫu nhiên: Xem 1b. 

2c) Mốc quan trọng: Xem 1c. 

3)Câu hỏi lựa chọn: Không ai cụ thể, những sẽ nghiên cứu các cá nhân để giúp đỡ. 
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Tên 18: 
 1a) Mục tiêu/Kết quả cuối cùng: Để chấm dứt đói nghèo trên thế giới và phụ thuộc vào công 

việc để kiếm sống mà không có cơ hội để sống với ước mơ của mình – bằng việc tạo ra ra Quỹ 

Tăng Trưởng Khu vực ở mỗi nước trên mức độ khu vực nơi người dân có thể đệ trình đơn với cái 

ý tưởng kinh doanh trong khu vực cụ thể. Những Quỹ này sẽ xem xét đơn một cách nhanh 

chóng và cung cấp sự hỗ trợ thêm khi cần, bao gồm cả hỗ trợ tài chính. Những nguyên đơn có 

thể vay tiền với lãi suất thấp và cũng có sự hỗ trợ cần thiết về việc tuân thủ với luật Gaia, sử 

dụng công nghệ mới, v.v. trong việc thực hiện ý tưởng của họ. 

1b) Tình huốn ngẫu nhiên: Giả sử tôi phải xây một khách sạn nhỏ, tôi sẽ phải cần tiếp cận với 

quỹ để mua đât. Sau đó tôi sẽ phải tận dụng những công nghệ mới sẵn có để xây dựng khách 

sạn sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường cho thiết kế, nền móng và trang thiết bị. 

1c) Mốc quan trọng: Khi tôi xây dựng xong khách sạn, tôi sẽ có công việc/kinh doanh trong mơ 

để điều hành và quan tâm đến. 

2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Nếu kết quả cuối cùng là để sống trong ngôi nhà xây bằng 

những vật liệu vô hại, đầu tiên chúng ta sẽ cần nêu tên những vật liệu độc hại đang tồn tại trên 

hành tinh của chúng ta, sau đó đặt ra một kế hoạch để thay thế hay loại bỏ chúng, cung cấp 

cho mọi người vật liệu thay thế,những khu sống lành mạnh với các công nghệ mới. Tất cả sẽ 

được bao gồm và tất cả sẽ tiếp cận với những công nghệ mới này. 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: Phân chia các nước thành khu vực và tập trung thông tin từ cư 

dân trên điều kiện và nhu cầu nhà ở hiện tại. Cung cấp danh sách vật liệu xây dựng độc hại mà 

có thể đã được sử dụng để xây nhà của họ, yêu cầu mọi người nộp dữ liệu về vật liệu theo danh 

sách trong nhà của họ. Vẽ ra một kế hoạch để thay thế vật liệu độc hại này hay loại bỏ chúng. 

Xây dựng kế hoạch để cung cấp cho mọi người vật liệu thay thế, nhà ở lành mạnh có thể hay tốt 

hơn cho những người đã có nhà, xây dwjngj nhà ở sử dụng công nghệ mới sẵn có cho tất cả. 

2c) Mốc quan trọng: Mọi người sẽ nhận thức về độc tố trong nhà họ ở mà đang gây hại cho 

sức khỏe. Giới thiệu và sự sẵn có của công nghệ mới sẽ cho họ hi vọng sống cuộc sống khỏe 

mạnh hơn và do đó ít gây ô nhiễm cho môi trường. Khi những ngôi nhà được cải tiến, họ có thể 

bắt đầu tìm kiếm cải thiện cộng đồng. 

3)Phương án thay thế:  Tự cung tự cấp và hợp tác thay thế phụ thuộc vào công việc. Quỹ Tăng 

trưởng Khu vực cung cấp an ninh tài chính với những khoản cho vay với lãi suất thấp và hỗ trợ 

cần thiết để phù hợp với tiêu chuẩn sống cao hơn. Điều này cho mọi người cơ hội để sống với 

“những khát khao” trong tâm của họ. Những chân sư và người hướng dẫn Ngân hà cung cấp an 

ninh và chỉ dẫn tinh thần khi cần, hướng dẫn mọi người  mong ước sống với giấc mơ của mình 
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theo cách hòa nhã. Khi mọi người nhận thấy rằng “những người mơ” thành công, họ sẽ cởi mở 

hơn để tự theo đuổi con đường tương tự, và sẽ nhìn thấy và truyền khẩu rằng hướng dẫn Ngân 

hà là có thực, sẵn có, và cao cả, vì Quỹ Khu vực thực sữ sẵn có. Điều này sẽ phá vỡ sự lười biếng 

của mọi người trong cách nghĩ bởi và cho mình và tin tưởng vào bản thân. Kết quả là những 

cộng đồng hạnh phúc ở khắp nơi sẵn sàng hợp tác với mọi người vì không ai sẽ cảm thấy vì bỏ 

rơi để theo đuổi những cơ hội cho bản thân, do đó làm giầu cho khu vực của họ. 
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Tên 19: 
 1a) Mục tiêu / Kết quả cuối cùng: 

A.Nhân loại được trao cho sức khỏe qua bữa ăn kiêng có thức ăn thô 

B. B Tự nhiên. Những lớp học Kỹ thuật hàn gắn 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: 

(A)Các trường học dậy nấu ăn thức ăn thô và nhà hàng trong các cộng đồng 

Thiết bị an ninh / Thuê huấn luyện viên/ Tăng cường lớp học/ Rà soát khóa học 

Mở các nhà hàng ăn thô trong các cộng đồng 

Kỹ thuật hàn gắn & Các lớp học duy trì sức khỏe cho mỗi gia đình 

(B)Người chữa bệnh trong các gia đình, mỗi vùng lân cận 

Tuyển những người chữa bệnh/giáo viên   Lên lịch trình lớp học  Tăng cường lớp học  Ra soát 

lớp học 

1c) Mốc quan trọng: 

(A)Hỗ trợ cộng đồng 

Hợp tác với nông dân sản xuất vả tổ chức sức khỏe địa phương 

Lớp học tốt nghiệp Nấu ăn thô đầu tiên 

Đại đa số cư dân hưởng lời từ khẩu phần thức ăn thô 

(B) 

Hỗ trợ cộng đồng 

Hợp tác với các bệnh viện địa phương 

Mở rộng các cơ sở hàn gắn để hủy bỏ dần các dòng thuốc chính 
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Tên 20: 
1a) Mục tiêu / Kết quả cuối cùng:  

Tiền nên được phát hành trọn cho tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em để cung cấp nhiêu thức ăn 

và nhà ở cho tới khi hệ thống hoàn thiện và có hiệu quả có thể đưa vào hoạt động trên khắp 

thế giới nơi thời gian tình nguyện được trao đổi cho các nhu cầu cơ bản. Hơn thế, trong vòng 1-

2 năm, sẽ có sự cài đặt công nghệ tiên tiến mà liên tục sản xuất nhu cầu vật chất bất kỳ như 

quần áo, thức ăn, sản phẩm sức khỏe, v.v. theo yêu cầu. Điều này sẽ sẵn có trong mỗi gia đình. 

Vì vậy tiền chỉ là một kế hoạch chuyển giao. 

1b) Tình huống ngẫu nhiên:  

1. Tất cả con người nhận $$ bằng đồng xu kim loại quí. 

2. Tiền của trẻ em sẽ được đặt vào cổ phần tài chính địa phương đến khi chúng đến tuổi 20 

hay khi được bố mẹ hay người giám hộ đồng ý – chỉ đưa cho trẻ chứ không cho bố mẹ. 

3. Một cơ sở dữ liệu chính của internet được tạo ra và duy trì bơi người già của cộng đồng địa 

phương để theo dõi bộ kỹ năng của mỗi người và ước mơ làm việc cho cộng đồng và tự 

chịu đựng. Nó cũng bao gồm theo dõi và chưc năng về nhu cầu tự khai báo phù hợp- ví dụ, 

nhu cầu sửa ống nước, lò sưởi, điện, v.v… Hệ thống kiểu đổi chác này sẽ đáp ứng nhu cầu 

của mọi người và không yêu cầu tiền. Tiền có thể được sử dụng chỉ trong các trường hợp 

mà sự tương hợp không có – nên là tối thiểu. 

4. Phỏng đoán rằng đó là nơi tiền được phát hành, tất cả khoản nợ sẽ được giải phóng do đó 

những thế chấp là được trả 100% và thuê nhà không yêu cầu phải trả tiền. 

5. Nếu một cặp vợ chồng mới cưới cần tìm nhà, họ phải làm việc một khoảng thời gian tương 

đương để xây dựng thời gian kiếm được có đủ khả năng có thể nhận nhà. 

6. Tất cả chủ nhà được cung cấp vật liệu và đào tạo để xây dựng ngôi nhà xanh trên mảnh đất 

của họ cho vườn cộng đồng mà hỗ trợ nhu cầu cho cộng đồng địa phương. 

7. Tất cả mọi người sẽ trồng, duy trì và thu hoạch lương thực đúng thời điểm. Co-op bán thức 

ăn thay thế siêu thị - họ trở thành thị trường nơi mà người dân đến thăm thường xuyên để 

chuẩn bị bữa ăn hàng ngày. Mọi người sẽ ăn ít hơn và tiêu thụ thức ăn tươi có sức khỏe 

hơn từ chợ/co-op. Nếu đồ ăn đóng hộp hay đông lanh được cần đến, những kỹ năng đó 

được tìm trong cộng đồng và chia sẻ vì lượng sử dụng rộng hơn. Nhà hàng và các địa điểm 

bán thức ăn nhanh nhanh chóng quên lãng trong vòng năm đầu trừ khi ho chuyển sang 

thức ăn được chế biến tươi lành mạnh. 
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8. Tôi thấy sự tiêu thu thịt giảm khoảng 1-2 năm qua tới thời điểm tất cả thức ăn là đồ ăn 

chay, máy sản xuất thức ăn có thể làm thức ăn chay mà có một ít khẩu vị “thịt” để giúp 

những người thích ăn thịt khó tính nhất thay đổi thói quen của họ. 

9. Chúng ta cần thiết lập chương trình học việc lớn hơn cho tất cả các công việc có kỹ năng 

tiên tiến, như thợ sửa đường ống, thợ điên và thậm chí những việc nhà nghề như bác sỹ, 

luật sư và y tá, kỹ sư, v.v. Giáo dục cho trường tiểu học qua các nhóm hay tự học sử dụng 

internet và TV cùng với những chương trình học việc phù hợp. Giáo dục trở thành 100% về 

việc sống vui, sống khỏe, có trách nhiệm, tôn trọng và thành đạt. Sự thông thái về tâm linh, 

tình yêu và sức mạnh sẽ nằm ở vấn đề cốt lõi của thiên hướng này. 

1c) Mốc quan trọng: Tiền bạc trở thành kế hoạch chuyển giao và hỗ trợ và sẽ mờ nhạt trong 

vòng 2 năm. 

2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: 

Cung cấp cho tất cả con người phương tiện giao thông mà không dung chất đốt, an toàn hơn, 

nhanh hơn cái mà chúng ta có ngày nay. Tôi lại tin rằng chúng ta sẽ chuyển giao đến mục tiêu 

tối thượng của mỗi gia đinh hay mỗi hàng xóm với người vận chuyển công nghệ mới (chức 

năng như được thấy ở Star Trek) trong vòng 2 năm nữa. 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: được kết hợp với Mốc quan trọng phía dưới. 

2c)Mốc quan trọng: 

1. Điều này sẽ đòi hỏi phát hành tức thì công nghệ vật lý để chuyển tất cả xe hiện tại vào 

nguồn năng lượng tự do và tự nhiên (mặt trời, nước, hay không khí). “Miếng thiết bị” này sẽ 

sẵn có để chuyển tới các chủ sở hữu xe và được cài đặt bởi người nào bất kỳ đang đi xe của 

họ. Các cộng đồng có thể cần chuyên gia được đào tạo để giúp cài đặt chính xác công việc 

cho doanh nghiệp sửa chữa ô tô. Điều này nên có thể được hoàn thiện trên khắp thế giới 

trong vòng 4-6 tháng và đặt nhiều người thất nghiệp tập trung vào nỗ lực này. 

2. Tiếp theo, tất cả các con đường và ô tô sẽ cần được sửa chữa và cài đặt với vật liệu và chức 

năng mới mà phòng ngừa va chạm. Xe cộ sẽ không được phép va chạm bằng việc kiểm soát 

tốc độ/khoảng cách với xe khác/kiểm soát với hệ thống pháp và bảo vệ nội thất xe. Điều này 

có thể được khởi xướng tức thì và hoàn thành trong vòng 6 tháng. Đặt mọi người thất 

nghiệp tập trung vào nỗ lực khắp thế giới này. 

3. Tại điểm cuối của khoảng thời gian này, khoảng 6 tháng, xe dành cho 1 người thành cho 

nhiều người sẽ xuất hiện trong thị trường mà được thiết kế mới hoàn toàn mà nhanh hơn, 

hợp nhất với công nghệ đường đi mới, chạy với năng lượng tự do lý tưởng và có thể vận 

chuyển từ trên mặt đất và trên không. Vận chuyển công cộng sử dụng ma trận dưới lòng đất  
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của đường hầm được xây với công nghệ cho tầu kiểu viên đạn, chỉ nhanh hơn và thoải mái 

hơn. 

4. Vận chuyển trên không chuyển tới năng lượng tự do nhưng giảm cầu xảy ra vì nhiều 

phương tiện giao thông dưới lòng đất hấp dẫn hơn (thoải mái, tốc độ, an toàn) 

5. Các công việc chất đốt chuyển tới cơ sở hạ tầng và hỗ trợ chế tạo / lưu kho/ phân phổi vận 

chuyển mới và sẵn có năng lượng. 

6. Cuối cùng, đến khi kết thúc 2 năm, sẽ có cài đặt công nghệ vận chuyển lan rộng ở mức độ 

gia đình, hàng xóm mà cho phép du lịch tức thì tới mọi nơi trong vũ trụ, trong nháy mắt. 
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Tên 21: 
  

1a) Mục tiêu/Kết quả cuối cùng: Đảm bảo độc lập năng lượng cho các gia đình cá nhân và vận 

tải điện. 

Xe điện như là chất đệm năng lượng cho gia đình. Cơ sở hạ tầng để hỗ trợ giao thông điện tử. 

1b)Tình huống ngẫu nhiên: Đầu tiên tạo ra xe điện giá thấp. Song song, có thể thích hợp với 

một số xe đang tồn tại bằng cách thay thế động cơ đốt trong, động cơ điện được đặt vào bánh 

xe. Chỗ sau động cơ đốt trong sẽ phát nguồn điện. Xe ô tô sẽ có hai nguồn điện.  Có thể thay 

thế dễ dàng và kém siêu tĩnh hơn, được lắp ráp trên cơ sở bền lâu. Nguồn năng lượng thích hợp 

với tiến trình kỹ thuật có thể dễ dang thay thế mà không phải thay thế toàn bộ hệ thống cung 

cấp điện để cung cấp sự linh hoạt. 

Thứ hai, tạo ra cơ sở hạ tang cho việc cung cấp năng lượng nhanh trong xe [“trạm đổ xăng”]. 

Sự phát triển thứ ba của máy phát điện mà có thể cho điện ở nhà và tải điện vào xe, thích nghi 

với mạng lưới nhà ở sử dụng nguồn điện trong xe như giảm chấn điện. 

Trạm nạp điện và sự phát điện tại nhà sẽ hoàn thiện cho nhau và cung cấp sự linh hoạt mạnh. 

Hệ thống này nên cung câp cho cộng đồng nhiều sự độc lập từ mạng lưới năng lượng và tương 

lai độc lập hoàn toàn và cảm giác an toàn. 

1c) Mốc quan trọng: 

1.Phát minh xe điện có thể mua được. Đầu tiên nó có thể được nạp từ mạng lưới, nhưng sau đó 

cho phép vận chuyển giá rẻ. 

2.Phát minh cơ sở hạ tầng trạm nạp điện cho xe. Các trạm nạp điên có thể lấy năng lượng từ các 

nguồn khác nhau. 

Điều này sẽ cung cấp sự linh hoạt cao trong hệ thống vận chuyển, và bây giờ, xe có thể hoạt 

động như sự giảm chấn năng lượng trong nhà. 

3.Phát minh hệ thống phát điện độc lập cho các hộ gia đình. Điều này sẽ đảm bảo đạt được mục 

tiêu tạo ra hệ thống bao gồm các phần độc lập hoạt động cùng nhau và có thể hợp với hiện đại 

hóa. Hệ thống sẽ phục vụ con người thực sự. 

2a)Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Tôi cảm thấy đam mê về công nghệ và đào tạo 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: 
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1)Có số tiền cần để thực hiện ý tưởng. 

2)Tạo ra đội ngũ con người 

3)Các giai đoạn thực hiện 

2c)Mốc quan trọng: Tôi cho rằng ý tưởng đã bảo gồm các bước, các tiến trình thích hợp. Chi 

tiết có thể thay đổi dựa trên sự sẵn có nguồn lực và công nghệ tại thời điểm. 

3)Câu hỏi thay thế: Khó mà mô tả chi tiết hơn nhiều yếu tố của dự án, kể từ khi nhiều yếu tố 

phụ thuộc vào số lượng gì có thể được tham gia vào việc thực hiện hệ thống này. 

Tôi có thể nói rằng hầu hết các công nghệ cần thiết có thể tồn tại và chỉ cần được đặt cùng 

nhau một cách thích hợp. Vấn đề có thể phản kháng tới hệ thống tồn tại trong việc xây dựng cơ 

sở hạ tầng thay thế. 
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Tên 22: 
1a)Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: 

1b)Tình huống ngẫu nhiên: 

1c)Mốc quan trọng: 

2a)Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng:  

http://communitycircles.wordpress.com/2012/07/24/beyond-conflict- resolution/ 

Mục tiêu: Tạo ra một xã hội dựa trên hòa bình 

Chúng ta đạt được điều này như thế nào? Trao quyền cho mỗi người. Mỗi người sẽ phải có 

trách nhiệm cho lựa chọn của mình và cuộc sống của mình. Mọi người sẽ phải nhận thấy rằng 

họ có sức mạnh bên trong và lấy lại sức mạnh đó họ đã sẵn trao tới “đó là sức mạnh” – liệu rằng 

“đó là sức mạnh” là bố mẹ, người già, quan chức chính phủ, luật sư, quan tòa, bác sỹ, linh mục, 

“Chúa”, bất kỳ ai. Con người sẽ nhận ra rằng sức mạnh nằm bên trong họ. Một vài người sẽ 

không thể điều khiển việc này, một vài người sẽ có thể. Dễ dàng hơn “để họ quyết định” và “để 

họ bảo tôi làm điều gì” vì vậy “họ” sẽ chăm sóc tôi và sau đó nếu mọi thứ không suôn sẻ, “họ” 

sẽ sai. Không. Sẽ không hoạt động ngay lúc này. 

Bạn trao quyền cho mọi người như thế nào? Thông qua sự lựa chọn. Chấp thuận, cho phép, yêu 

cầu mọi người lựa chọn vì chính họ. Lựa chọn có thể là những lựa chọn nhỏ bé mà chúng ta làm 

hàng ngày – “tôi muốn mọi người gọi tôi là gì hôm nay”, “tôi muốn ngồi ở đâu”, “tôi thực sự 

muốn ăn gì cho bữa trưa”, đi tới những lựa chọn cái ôm lớn như “tôi thực sự muốn sống ở đâu”, 

“tôi muốn thế giới của tôi nhìn ra sao sao” và “ tôi chịu trách nhiệm cho trái đất như thế nào” và 

thậm chí “ Tôi sẽ cứu mình khỏi ung thư. Tôi biết tôi có thể.” 

Điều này không hẳn là lần đầu một nhóm người đã cùng nhau tạo ra cái gì tương tự. Tôi tham 

gia lớp Lịch sử Winnebago năm 2004-2005 của con trai nhà sử học bộ tộc lâu đời, Felix White Jr. 

One của những câu chuyện về Bộ tộc Winnebago rằng hàng nghìn năm trước đây những nhà 

tiên tri và pháp sư đã nhìn thấy sóng thần tsunami xảy đến, và họ đã cảnh bảo mọi người sẵn 

sàng. Họ sống ở Yucatan vào thời điểm đó và sống với hệ thống cấp bậc của những linh mục và 

những nhà cầm quyền quyền lực, những người đã nô lệ hóa và đối xử tàn bạo với những người 

còn lại. Khoảng ¼ của một triệu dân số đã nhóm họp và tiến về phía bắc, ngoài Yucatan, vừa kịp 

thoát khỏi cơn sóng thần tsunami tấn công. 

http://communitycircles.wordpress.com/2012/07/24/beyond-conflict-%20resolution/
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Khi họ nhận ra họ đã thực sự thoát khỏi chế độ chuyên chế họ đã truyền lại cho các thế hệ sau, 

họ băn khoản hệ thống chính phủ kiểu gì họ đã dựng lên. Liệu hệ thống đó có tương tự như hệ 

thống cấp bậc mà họ căm ghét? Hay là hệ thống nào đó khác? Hệ thống đó sẽ là gì? 

Họ đã cầu nguyện, hiệp sức cùng nhau và cầu nguyện, và cùng đi đến là Hệ thống Thị tộc, mà 

tôi đã mô tả trong link phía trên. 

Với Hệ thống Thị tộc, với bộ tộc Winnebagos có 4 Thị tộc Trái Đất, 4 Thị tộc Nước và 4 Thị tộc 

Trời, tất cả “nhiệm vụ” và “công việc” cần thiết cho một xã hội hay một cộng đồng được phơi 

bày và cho một người hay cho người khác trong thị tộc. Khi bạn nhìn vào toàn bộ mô hình thị 

tộc, không có việc nào dang dở, không có nhu cầu nào không được đáp ứng, vì thế không có lý 

do gì để gây xung đột. Đó là một xã hội dựa vào tâm linh, số 1, sự kết nối vô hạn với mỗi cá 

nhân cũng như với tất cả sự sáng tạo, và được biết đến như một xã hội sinh ra trong hòa bình. 

Và một sự khác biệt khác đó là không có thứ bậc. Đó là một phần quan trọng của cách thức 

mới. Mỗi thị tộc là “bình đẳng” với những thị tộc khác; không có thị tộc nào “lớn hơn” hay “bé 

hơn”’ và mỗi thành viên của thị tộc và thị tộc có những việc quan trọng để làm. Không có sự 

đóng ghóp tài năng tốt nhất của mỗi cá nhân, bộ tộc sẽ không có thành công. 

Đó là toàn bộ sự ủng hộ vì nhau, toàn bộ hợp tác và cộng đồng và hợp tác. Thời điểm đó, tôi đã 

tới bộ lạc năm 2004, có một vài bộ lạc còn sót lại; một vài bộ lạc đã bị loại bỏ và một vài bộ lạc 

đã thay đổi, và không có nhiều người tôn sùng bộ lạc của họ và thậm chí không biết bộ lạc của 

họ là gì. Có một thiết kế trên áo phông, về tất cả đã bỏ lại khỏi khiên thức về bộ lạc của họ. Hầu 

hết mọi người trong thị trấn có thể là người Thiên chúa giáo hay Hà Lan cải đạo. Phần lớn mọi 

người là người có nhiều vợ. Một vài người vào ở khu trọ Thuốc (truyền thống). Phần lớn kiến 

thức đó bây giờ bị bỏ ở lề đường. Khi chúng ta nhìn vào sự thay đổi (giống như sóng thần 

tsunami) và băn khoăn điều gì sẽ bởi vì hệ thống thống trị thứ cấp và nô lệ này  hiển nhiên 

không hoạt động, tôi cho rằng chúng ta có thể học hỏi nhiều từ Hệ thống thị tộc của Bộ tộc 

Winnebago. 

Và chúng ta phải từ bỏ hệ thống pháp lý. Mọi người cần biết rằng họ có thể giải quyết sự khác 

biệt của riêng họ, giữa họ và tự trao quyền cho họ. Chúng ta không cần luật sư và quan tòa và 

phòng xử án, kiến thức này là thứ chính xác mà luật sư không muốn được phát hành cho công 

chúng. Tôi đã là người trung gian hơn 10 năm qua và điều tôi thấy rằng mọi người nơi tôi sống 

vẫn muốn ai đó “sửa chữa cho họ”. Họ không muốn tự trao quyền  và giải quyết vấn đề riêng 

của họ, hay thậm chí biết rằng họ có thể làm điều này vì bản thân họ. Đó là điều mà sẽ phải thay 

đổi. 

2b)Tình huống ngẫu nhiên: Những bước tạo ra một xã hội mà được xây dựng trên ý tưởng 

hòa bình: 

http://communitycircles.wordpress.com/personal-empowerment-planning-meetings/ 

http://communitycircles.wordpress.com/personal-empowerment-planning-meetings/
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Trao quyền cho mọi người – mọi người giành lại quyền lực, không đưa quyền lực của họ cho 

bên ngoài các cá thể ; mọi người trở thành bản ngã tối cao thực của họ. 

Mọi người tối cao, được trao quyền làm với với nhau để đưa ra danh sách các điểm mạnh rằng 

xã hội đã và cũng có một danh sách nhu cầu và mối bận tâm phải được nói ra cho tất cả. 

Xã hội cần được coi như là một mô hình làm việc lớn thực sự. Hãy nhìn vào toàn bộ hệ thống, và 

tìm xem “điều gì ở đay và chúng ta nhìn nó” cũng như “ điều gì ở đây nhưng chúng ta không 

nhìn nó, nhưng nó ở đây”. Điều này nói về tính đa chiều, vật lý quang phổ, thế giới tâm linh, tuy 

nhiên bạn muốn đặt tên cho nó. Hãy nhìn qua những giới hạn của thế giới ba chiều mà có vẻ 

như “tất cả ở đó là dành cho nó”. Có nhiều hơn. 

Mọi người tối cao, được trao quyền làm việc cùng nhau, xem xét để tạo ra một xã hội thực sự 

dựa trên hòa bình, cần để xem một xã hội khác bình đẳng với họ -- không ai lớn hơn hay nhỏ 

bé hơn ai, tất cả bình đẳng và tất cả kinh nghiệm có giá trị tương đương. 

2c)Mốc quan trọng: Mọi người bắt đầu tìm kiếm bên trong bản thân họ để cho các câu trả lời 

với tất cả câu hỏi. 

Mọi người bắt đâu chấp nhận bản than họ với điều họ là ai với sự cảm thông lớn. 

Mọi người tự làm ra sự lựa chọn riêng và xây dựng sự trao quyền riêng. 

Mọi người cảm thấy phấn kích vì có trách nhiệm cho việc họ đã tạo ra trong cuộc sống của họ. 

3)Câu hỏi thay thế: 

Sự thay đổi phải xảy ra trong chúng ta. 

Đừng đợi chờ những thứ sẽ thay đổi bên ngoài đầu tiên – ví du đừng trông chờ NESARA sẽ tới, 

và nếu không xảy ra, bạn sẽ treo cổ trong sự xấu hổ hay một vài điều hay điên dại hay đổ lỗi 

cho những người ngoài hành tinh tiêu cức hay những Iluminati v.v. 

NESARA nằm ở phía ngoài sự thật của chúng ta. Sự thay đổi phải xảy ra đầu tiên từ bên trong, 

bên trong mỗi chúng ta. 

Nếu bạn nhìn vào gương và nói với gương “Tôi sẽ không cười cho đến khi ANH cười” hay “Tôi 

sẽ hạnh phúc khi ANH thay đổi!” hay  “mọi thứ sẽ RẤT TỐT khi NESARA xuất hiến”, theo tôi bạn 

sẽ phải đợi lâu. Nụ cười sẽ đến từ bên trong ĐẦU TIÊN. 

Tôi sẽ nói với mọi người, “đừng chờ đợi NESARA. Hãy thay đổi bên trong bạn NGAY BÂY GIỜ.” 

Bắt đầu bằng cách lấy sức mạnh của bạn lại, bằng cách chịu trách nhiệm cho bản than và những 

gì bạn tạo ra trong cuộc sống, chấp nhận hết , thậm chí cả những thứ tiêu cực, và hãy làm sự lựa 

chọn mà bạn sẵn sàng để thay đổi. 
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Và sau đó mỉm cười. 

Và nhìn mọi việc được phơi bày. 
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Tên 23: 
1a) Mục tiêu / Kết quả cuối cùng: 

Mục tiêu: Tận dụng công nghệ sẵn có để giải phóng, tái giáo dục và tăng nhận thức của nhân 

loại vì vậy ho có thể hiểu rằng mục đích của đồng tiên này là để chuyển tới một Thời đại Vàn ít 

tiền hơn, cũng như cung cấp công cụ để xây dựng cộng đồng chức năng. 

1b)Tình huống ngẫu nhiên: Một kiểu mạng xã hội địa phương mới được yêu cầu. Cái gì đó 

giống như sự giao thoa giữa mạng lưới trực tuyến (craiglist) và Facebook nơi mà những chủ đề 

thích hợp có thể được thảo luận, thông tin và nguồn có thể được phân bổ, và cộng đồng hợp 

tác có thể được tổ chức. 

1c)Mốc quan trọng: Khi mạng lưới này được tạo ra và mọi người liên kết với nó. Quyền lực sẽ 

thay đổi từ một cấu trúc khổng lồ từ trên xuống tới một cấu trúc tế bào hình tổ ong fractan hữu 

cơ. 

2a)Mục tiêu / Kết quả cuối cùng: 

Mục tiêu: Tất cả công nghệ có mã nguồn mở - Nên có một thiết bị, một mạng lưới, một hệ 

thống vận hành, một chương trình cho phép con người tương tác với nhau và với thế giới. Thiết 

bị này nên được làm sẵn cho tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: Một thành phần của hệ thống này có thể được xây dựng hôm nay 

là giao diện sử dụng nguồn mở, dựa trên web, đó là thời gian và vị trí nhận thức và tập trung 

quanh người sử dụng.  Về bản chất, giao diện này nên là một “cửa sổ” thực tới thế giới. Nên quá 

dễ dàng và có thể cảm nhận một đứa trẻ có sử dụng. 

2c)Mốc quan trọng: Phần khó nhất là thiết kế hệ thống. Khi tất cả được phơi bày, những nhà 

phát triển khắp thế giới sẽ nhảy vào cơ hội để đóng ghóp viết code cho dự án. 

3)Phương án thay thế: Hầu hết mọi người không nhận thức thực tế rằng họ đang vô thức. 

Công việc đầu tiên và khó khăn nhất là giải phóng nhân dân sau nhiều thế kỷ của lập trình gen, 

bố mẹ, xã hội và văn hóa. Họ cần tháo bỏ khỏi Ma trận, Thức tỉnh và nhận ra răng không chỉ là 

một Thế giới Mới là có thể, mà còn chính họ là người tạo ra. Nếu không thì họ sẽ chỉ đi ra ngoài 

và mua “sản phẩm”. 

Trong khi công nghệ giúp đồng nhất, vẫn được sử dụng để phan chia chúng ta bởi các công ty 

mà kiểm soát phần cứng và mạng lưới vì mục tiêu dè xẻn tiền từ chúng ta. Phần mềm mã nguồn 

mở là một thứ trong tay mọi người. Đấy là con đường bên trong. 
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Tôi là người hâm mộ công việc của Max Igan (thecrowhouse.com/). Thông điệp của ông quan 

trọng ở điểm này: 

 Quay lưng với hệ thống, hướng về nhau 

 Xây dung cộng đồng, bắt đầu trao đổi hàng và dịch vụ 

 Phục vụ nhau trước khi tự cung tự cấp (đây là chủ chốt) 

 Trồng vườn (hòa hợp với Mẹ Trái đất cũng là chủ chốt) 

 Đi theo con đường tâm linh – khi hệ thống mới đúng chỗ, thực sự là việc chính của 

chúng ta. 

Cám ơn, Luis. 
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Tên 24: 
1a)Mục tiêu/Kết quả cuối cùng: 

Mục tiêu:  

Đạt được những đường liên lạc công suất và hiệu quả tới tất cả, do đó cho phép mọi người 

nhận thức về một “bức tranh lớn hơn” và những khu vực thay đổi chính, vì thế họ có thể được 

khuyến khích và tập trung, cho phép họ chuẩn bị, lập kế hoạch và đưa ra hành động thích hợp. 

Mục tiêu: Nhận thức và đảm bảo sự phụ thuộc chính trong thời gian ngắn về các dịch vụ quan 

trọng, ví dụ nước, thức ăn cơ bản, chỗ ở, ấm áp, rác thải 

Mục tiêu: Xóa bỏ sợ hãi trước mắt về tiền bạc và mọi người có thể duy trì/đạt được những điều 

quan trọng để tồn tại – nước, thức ăn cơ bản, chỗ ở , ấm áp, nhiệt độ, quần áo – trong khi tập 

trung vào những hành động tích cực vì những điều tốt đẹp cao cả nhất. 

Mục tiêu: Cho phép và trao quyền cho mọi người tự khởi động, chịu trách nhiệm cho bản than 

và các tình huống quanh họ, trong khi nuôi dưỡng thái độ tích cực hợp tác và sự dư thừa được 

chia sẻ để đạt được những kết quả tích cực nhất. 

Mục tiêu: Khởi xướng sự thiết lập các cộng đồng tập thể để cho phép chia sẻ nguồn lực, kỹ 

năng, kiến thức, công cụ, vận tải v.v.- tập trung đầu tiên vào những lĩnh vực như nước, thức ăn, 

chất đốt, hàn gắn và quần áo và sự sẵn có các sản phẩm và dịch vụ không độc tố, thân thiện với 

môi trường. 

Mục tiêu: Hợp lý hòa và nêu ra sự mất cân bang về “người giầu” và “người nghèo” với sự ưu 

tiên hàng đầu là về nơi ở cho mọi người và sử dụng đất bền vững cho các sản phẩm không độc 

hại , thân thiện với môi trường. 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: những mục tiêu mà tôi đã xác nhận là phụ thuộc đáng kể vào việc 

từ của Cabal và thiết lập các Chính phủ lâm thời, do đó cho phép sự thiết lập hệ thống tài chính 

toàn cầu mới và giải phóng con người từ việc kiểm soát và đàn áp trước đây để đi theo thế giới 

mới. 

Truyền thông – Phụ thuộc vào: 

 Sử dụng những kênh truyền thông sẵn có (TV, Internet, Mobile, Radio…) – lần lượt phụ thuộc 

vào: 

 Xác định và sử dụng những kênh truyền thông chính 

 Xác định và phát triển kế hoạch truyên thông và nội dung truyền thông bằng nhiều ngôn 

ngữ dễ hiểu , các thành phần đa văn hóa, đa định dạng , các định dạng viết, nhìn, audio. 
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 Xác định điều gì được yêu cầu để xóa bỏ công nghệ truyền thông hiện tại để giảm thiểu/ 

xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực chính đối với nhân loại và Gaia, những ưu tiên hàng là gì 

và làm thể nào để có được. 

 Sẵn có các thiết bị truyền thông không năng lượng cho tất cả và một kế hoạch phân phối 

thiết chúng 

 Kế hoạch để phát triển và phân phối chương trình giáo dục hiệu quả cho việc sử dụng hiệu 

quả các thiết bị truyền thông không năng lượng. 

Một Tình huống ngẫu nhiên/hỗ trợ được tiến cử để thiết lập truyền thông hiệu quả là tạo dựng 

những trụ sở truyền thông vật lý khắp nơi, theo dạng mọi người hỗ trợ, được thông báo và 

nguồn thông tin rằng mọi người có thể tới và bật theo nhiều cách. 

Đảm bảo các dịch vụ quan trọng – Phụ thuộc vào: 

 Đã xác định dịch vụ quan trọng là gì, ví dụ nước, thức ăn cơ bản, chỗ ở, hơi ấm, lò sưởi, quần 

áo. 

 Xác định thời hạn gần, mục tiêu cuối cho mỗi dịch vụ, ví dụ cộng đồng có thể sản xuất nước 

uống riêng, thiết bị không năng lượng cho tất cả những yêu cầu điện cần thiết, máy chế 

biến thức ăn và quần áo 

 Xác định mức độ hoạt động tối thiểu được yêu cầu cho mỗi dịch vụ, dựa trên những nguồn 

cung cấp dịch vụ hiện tai sẽ được duy trì cho đến khi có thể được thay thế. 

Xác định kế hoạch chuyển giao, về: 

 Duy trì đầy đù “như là” tại hay cao hơn các mức độ hoạt động tối thiểu hoặc thực hiện thay 

thế tới  các dịch vụ “như là” 

 Từ bỏ các dịch vụ hiện có 

 Có thể thích hợp để kiểm soát thực hiện thí điểm, nơi có thể và thích hợp, để giảm nguy cơ 

và xây dựng tự tin và năng lực 

 Xóa bỏ Nỗi sợ tiền bạc ban đầu – Phụ thuộc vào: 

 Xác định bộ khởi động chính cho sự sợ hãi 

 Những “thứ phải có” tối thiểu cho sự tồn tại, sức khỏe và an ninh, ví dụ, nước, thức ăn cơ 

bản, chỗ ở, hơi ấm, hàn gắn, quần áo 

 Hiểu lầm mà yêu cầu được phát biểu ví dụ, hiểu việc thiếu thốn, cạnh tranh, tham lam và tích 

trữ nguồn được yêu cầu. 

 Xác định mức độ thích hợp về dòng tiền cần thiết để tìm ra sự cần bằng chuẩn xác giữa: 

 Xóa bỏ những nỗi sợ tài chính ban đầu 

 Cần phải có tiếp tục, tuy nhiên giảm làm việc trong suốt thời kỳ chuyển giao hay để mọi 

người làm quen với ý tưởng được hỗ trợ và trao quyền 
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 Tập trung mọi người vào việc tự trao quyền và tìm ra những cách khác để đảm bảo nhu cầu 

và sử dụng thời gian của họ 

 Khuyến khích nuôi dưỡng và chấp nhận tư duy dư thừa đang diễn ra 

 Phát triển chương trình giáo dục để nêu ra những hiểu lầm và giáo dục mọi người  về nhận 

thức tiền bạc chỉ là dang năng lượng mà họ có thể khai thác và sử dụng mà không phải sợ 

hãi 

 Phát triển chương trình hàn gắn để cho phép mọi người xem xét, hàn gắn và tái lập trình 

cho bản thân về vấn đề tiền bạc 

 Khai thác các dịch vụ ngân hàng cần thiết để cho phép việc phân phối nguồn quỹ dư thừa 

an toàn mà không có nguy cơ gian lận và tham nhũng. 

 Xác định nguồn quỹ có thể được đánh giá một cách chắc chắn và dễ dàng bởi từng người 

 Truyền thông kế hoạch chương trình dư thừavà những giai đoạn thực hiện 

 Khai thác các dịch vụ ngân hàng cần thiết để cho phép phân phối các quỹ dư thừa an toàn 

 Thực hiện cơ chế do đó mỗi người có thể tham gia vào dòng dư thừa vững chắc. 

P.S Tôi hết thời gian để làm việc về những Tình huống ngẫu nhiên vì 3 mục tiêu cuối cùng …. 

1c)Mốc quan trọng: 

Truyền thông 

Mốc quan trọng chính: 

 Khai thác những kênh truyền thông sẵn có (TV, Internet, Mobile, Radio…) để mang truyền 

thông ra ngoài trong suốt những giai đoạn đầu 

 Xóa bỏ công nghệ truyền thông sẵn có để giảm thiểu/loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cức đối 

với nhân loại và Gaia 

 Cung cấp thiết bị truyền thông không sử dụng năng lượng cho tất cả 

 Hoàn thành chương trình giáo dục cho việc sử dụng hiệu quả các thiết bị truyền thông 

không sử dụng năng lượng 

 Kết thúc viêc xóa bỏ/thay thế và loại bỏ công nghệ truyền thông hiện tại vì không thích hợp 

với những rung động/giá trị 

 Đảm bảo các dịch vụ quan trọng 

Mốc quan trọng chính: 

 Những dịch vụ quan trọng được xác định 

 Mục tiêu cuối cùng cho mỗi dịch vụ được xác định 

 Các mức độ hoạt động tối thiểu được xác định cho mỗi dịch vụ 

 Kế hoạch chuyển giao được xác định cho mỗi dịch vụ 
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 Thay đổi từ “như là” hiện tại thành các dịch vụ lâm thời 

 Thực hiện các dịch vụ thay thế 

 Các dịch vụ của thế giới cũ sẽ bị loại bỏ 

  

Xóa bỏ những nỗi sợ hãi về tiền ban đầu – Mốc quan trọng chính 

- Sự phát động chính cho sợ hãi được xác định 

- Chương trình giáo dục được phát triển, “sẵn sàng chạy” 

- Chương trình hàn gắn được phát triển , “sẵn sàng chạy” 

- Phương pháp cho sự tiếp cận an toàn tới các quỹ được xác định và phát triển 

- Kế hoạch chương trình dư thưa và việc được thực được truyền tải tới nhân loại 

- Cơ chế được thực hiện do đó mỗi người có thể tham gia vào dòng dư thừa chắc chắn 

- Chương trình dư thừa được bật lên và đưa vào sử dụng hoạt động 

P/S Tôi hết thời gian để làm việc trên Mốc quan trọng cho 3 mục tiêu cuối cùng … 

2a) Mục tiêu/Kết quả cuối cùng: Cho phép và trao quyền cho các chủ doanh nghiệp nhỏ tới 

chuyển giao việc kinh doanh của họ và bản than họ từ thế giới 3D sang 5F, bằng cách xem xét/ 

sửa đổi giá trị kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của họ và tổ chức lại bản thên và nhân viên phù 

hợp với mục tiêu và khát vọng mới. 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: Cho phép và trao quyền cho các ông chủ doanh nghiệp – Phụ 

thuộc vào: 

 Xác định luật, lề thói kinh doanh mới và cơ chế tài trợ và giảm thiểu quan liêu có ảnh 

hưởng cao mà phù hợp với hoạt động doanh nghiệp tuân thủ theo sự thật, đoàn kết, vinh 

danh, tôn trọng và tín nhiệm. 

 Chương trình giáo dục khẩn để giúp chủ doanh nghiệp nhỏ để phục hồi sau sự xáo trộn 

phải thức tỉnh một thực tế mới (nhiều chủ doanh nghiệp hoàn toàn bị kẹt trong kinh doanh 

của họ, để giữ họ trôi nổi!) Chương trình sẽ cần bao gồm: 

 Nhận thức về chương trình dư thừa cho họ và nhân viên của họ và điều gì có vẻ có nghĩa về 

cần tái đánh giá tập trung, các cách làm việc và các mục tiêu cho công ty là gì 

 Hiểm họa và cơ hội mà thời kỳ chuyển giao vào thế giới mới sẽ giới thiệu tới họ, cùng với 

những giá trị mới mà họ, doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của họ là có thể cần để điều 

chỉnh để sống sót và phát triển. 

 Hiểu biết về tầm quan trọng điều chỉnh điều họ (và nhân viên của họ) làm với niềm đam mê 

và khích lệ và giúp đỡ họ khám phá và hiểu những điều này có thể là gì 
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 “Nắm bắt” kinh doanh trên Loàn Vũ trụ và làm thế nào để khai thác họ xây dựng một đội 

ngũ kinh doanh thành công và hạnh phúc 

 Giúp họ nhận dạng sản phẩm, dịch vụ hay cơ hội mới mà họ có thể chuyển giao tới mà giới 

thiệu cho họ cơ hội làm việc (cả cá nhân hay theo nhóm, cộng đồng hay doanh nghiệp) vì 

sự tốt đẹp cao cả nhất cho tất cả 

 Phát triển đội ngũ những nhà tư vấn độc lập với những sự khích lệ đúng, có kỹ năng và giá 

trị để tăng cường giúp đỡ mà có thể được cung cấp cho chủ doanh nghiệp 

 Xác định các quá trình giải thể doanh nghiệp có hiệu quả và hiệu ích (kết thúc hợp pháp và 

tài chính tuân theo luật và yêu cầu mới, chấm dứt lao động, thông báo cho khách hàng, kết 

thúc dịch vụ, bán hàng/tái chế hay chuyển hóa sản phẩm, loại bỏ nhà máy bỏ, các chất thải 

hóa học/ chất lỏng/nhà máy và các thiết bị văn phòng không tháo lắp về mặt sinh thái) 

2c)Mốc quan trọng: 

 Các luật kinh doanh mới và cơ chế quỹ và giảm thiểu quan liêu hiệu quả được phát triển, 

được xác định và được đưa vào hoạt động 

 Chương trình giáo dục được thiết kế, phát triển và kiểm nghiệm, bao gồm: 

 Nhận thức về các ngụ ý của dư thưa 

 Hiểm họa và cơ hội mà thế giới mới sẽ ban tặng 

 Hiểu biết về tậm quan trọng được sắp xếp với niềm đam mê và động lực hay “cầm bắt” 

doanh nghiệp về Luật Vũ trụ 

 Một phương pháp luận được phát triển để giúp đỡ các chủ doanh nghiệp nhỏ nhận dạng 

cơ hội mới 

 Một đội ngũ độc lập các nhà tư vấn được xác định và trao quyền để ủng hộ các chủ doanh 

nghiệp nhỏ 

 Các qui trình kết thúc kinh doanh được xác nhận, phát triển và kiểm nghiệm 

  

4)      Phương án thay thế: 

Ý tưởng và những bình luận xa hơn 

1. Việc cung cấp nguồn quỹ dư thừa cho nhân loại sẽ chắc chắn cần tập trung ban đầu vào 

giai đoạn chuyển giao, do đó có một sự chuyển giao từ các dịch vụ và nguồn lực hiện tại 

sang các dịch vụ thời hạn gần mục tiêu cuối có thể duy trì, ví dụ mỗi cộng đồng có thể sản 

xuất nước, thiết bị không sử dụng năng lượng cho tất cả các yêu cầu cần thiết về điện, máy 

sản xuất thức ăn và quần áo, giải pháp vận tải không năng lượng đúng lúc. Trong suốt thời 
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gian này, điều quan trọng rằng có một vài sự ổn định vì thế khuyến nghị rằng sự dư thừa 

tài trợ cho: 

a. Liệu có tương tự với từng người (để thực thi thông điệp “tất cả chúng ta như nhau” 

mà mọi người cần thích ứng 

b. Liệu được cung cấp trên cơ sở đều đặn (có thể hàng tuần) để cho dòng người liên 

tiếp tham gia (dòng năng lượng đều và chắc chắn), để điều tiết khoản chi tiêu khác 

và phủ định sự thèm muốn phô trương lớn mà không cân nhắc cẩn thận. Cũng 

khuyến khích mọi người trao đổi và hợp tác theo nhiều cách sử dụng sự dư thừa 

đều đặn theo cách thích hợp. Thêm vào đó, khuyến nghị rằng: 

2. Mọi người trong các nghành công nghiệp quan trọng trong suốt thời ký chuyển giao được 

bắt đầu theo cách cung cấp các dịch vụ tiếp diễn, nhưng không theo cách thêm tiền, nếu 

khác đi thì cách này làm suy yếu thông điệp “tất cả chúng ta như nhau”. Thay vào đó, 

khuyến nghị rằng các trao đổi kỹ năng/trao đổi năng lượng được xác định và sử dụng. 

3. Các dự án mới sẽ cần được tài trợ để hỗ trợ sự chuyển giao, ví dụ những người chỉ ra 

phương pháp và những lightworker được cần để giúp đỡ về giáo dục và hỗ trợ nhân loại, 

cũng như để khởi xướng các chương trình cộng đồng. Các nhóm người này với các giá trị 

chuẩn và sự khích lệ sẽ cần có thể đảm bảo nguồn quỹ và nguồn lực dự án nhanh và hiệu 

quả (ví dụ thiết bị đào tạo và dịch vụ hỗ trợ) để đảm bảo rằng công việc họ làm, ưu tiên 

hàng đầu cho chia sẻ dư thừa được sắp sếp với kỹ năng và động lực và có thể củng cổ và 

làm suôn sẻ quá trình chuyển giao 

4. Yêu cầu quỹ dư thưa sau thời kỳ chuyển giao chỉ được xác định và truyền bá cho tới khi 

hoàn thành quá trình chuyển giao, vì thế mọi người quen với ý tưởng tiếp tục dòng chảy, 

họ thích nghi với những cách làm việc và tự hỗ trợ bản thân mới và bất kỳ thay đổi với điều 

này sẽ được xem xet và thực hiện cẩn thận. 
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Tên 25: 
  

1a) Mục tiêu/Kết quả cuối cùng:  

Để cung cấp một thế giói dựa trên tính thống nhất, tính trách nhiệm và rõ rang cho con cháu 

chúng ta bây giờ và các thế hệ tương lai. 

*Xem Câu hỏi #3 về công việc của ai đó tôi đã theo và đã chia sẻ khối lượng lớn về sự thông 

thái mà tạo tiếng vang và hỗ trợ mục đích trên. 

Cám ơn vì tóm tắt điều bạn đã chia sẻ  và cho chúng tôi một không gian để mang lại giải pháp 

cho sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Kimberlee. 

1b)Tình huống ngẫu nhiên: 

1c)Mốc quan trọng: 

2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: 

2b) Tình huống ngẫu nhiên: 

2c)Mốc quan trọng: 

3)Câu hỏi quan trọng: CÁC NGUYÊN TÁC ĐỂ TƯ VẤN, ĐƯA RA HÀNH ĐỘNG THỐNG NHẤT VÀ 

BẦU CỬ PHI CHÍNH TRỊ 

http://www.fwii.net/profiles/blog/show?id=2429082%3ABlogPost%3A89249&xgs=1&xg_source

=msg_share_post 

Đăng tải bởi Phil Lane Jr. vào ngày 9/3/2012 

Những nguyên tắc tư vân, các Bước hành đồng thống nhất và Quá trình Bầu cử Lãnh đạo Cộng 

đồng phi chính trị được sử dung ngày càng tăng ở các cộng động Bản địa và các cộng đồng 

khác có liên quan ở hơn 10.000 địa phương và 182 Quốc gia, Lãnh thổ, Đảo khắp Mẹ Trái đất. 

Đây chỉ là một trong các phong trào chính đang tiết lộ một nền Văn minh Toàn cầu vì hòa bình, 

hòa hợp, bền vững, mới mẻ. 

  

  

 

http://www.fwii.net/profiles/blog/show?id=2429082%3ABlogPost%3A89249&xgs=1&xg_source=msg_share_post
http://www.fwii.net/profiles/blog/show?id=2429082%3ABlogPost%3A89249&xgs=1&xg_source=msg_share_post
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Tên 26: 
  

1a) Mục đích/Kết quả cuối cùng: Phân phối công bằng của cải cho từng người trên hành tinh. 

1b)Tình huống ngẫu nhiên: Tạo lập tài khoản duy nhất cho từng người trên hành tinh. Phân 

chia tổng tài sản để được phân bổ cho từng cá nhân theo sự phân chia hàng theo trong thời 

gian 10 năm. 

Đối với trẻ nhỏ hiện tại: Tiếp cận tới 10 năm của việc phân chhia hàng tháng bắt đầu vào sinh 

nhật thứ 18. Nhân viên tài chính xác nhận để đại diện cho những người bị bệnh tâm thần hay 

mất khả năng vật lý. 

1c)Mốc quan trọng: Hệ thống tiền tề toàn cầu với tỷ giá hối đoái tới đồng tiền địa phương 

Phương pháp an ninh để đảm bảo rằng chỉ chủ tài khoản có sự tiếp cận 

2a) Mục tiêu/ Kết quả cuối cùng: Nhấn mạnh sự duy trì trong cộng đồng địa phương 

2b)Tình huống ngẫu nhiên: Xác định giới hạn cộng đồng có thể làm việc (có lẽ nhỏ như một 

khối trong các khu đô thị trong các vùng lân cận ít dân cư hơn) nơi mỗi người được biết tới và 

hòa nhập hoàn toàn. 

Phát triển sự giám sát hành chính cho cộng đồng địa phương 

Hỗ trợ phát triển của tất cả nhu cầu (từ sản xuất thức ăn/phân bổ cho giáo dục/đào tạo tới nhà 

ở tới vận chuyển tới bảo dưỡng/vệ sinh) cũng khả thi như gần gũi với cộng đồng địa phương. 

2c)Mốc quan trọng: Xác định biên giới của “cộng đồng địa phương”. Hỗ trợ cộng đồng địa 

phương tổ chức và xác định các nhu cầu . Thực hiện hợp tác giữa cộng đồng để chia sẻ dịch vụ 

3)Phương án thay thế: Trái đất thuộc về Mọi người: Bài viết và Luận án bởi Alanna Hartzok. 

Học viện Báo chí Dân chủ kinh tế và Học viên Quyền Trái đất 

  

  

 

 

 



https://thuviensach.vn

 

 

236 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

Tên 27: 
 1a) Mục tiêu/Kết quả cuối cùng: (Bạn sẽ phải chịu đựng tối , “điền mẫu” không phải là điểm 

mạnh của nó , - đã chưa bao giờ. Tôi cũng là người mắc chứng khó đọc , xin lỗi vì phát âm 

trước.) 

“Tất cả con người có sự dư thừa: thức ăn, nhà ở, hơi ấm, chăm sóc sức khỏe, và tất cả cơ sở hạ 

tầng cần thiết để cung cấp tất cả nhu cầu và yêu câu cho sự tồn tại thoải mái, không áp lực.’ 

1b) Tình huống ngẫu nhiên: chuyển giao, giáo dục , thông báo công cộng, giành niềm tin là 

vấn đề lớn nhất mà phải được nêu ra. 

Khi công chúng phát hiện họ bị lừa và điều khiển như thế nào qua nhiều thiên niên kỷ, họ sẽ 

mất niềm tin với “giới cầm quyền” 

Giành lại niềm tin bởi những nhà cầm quyền mới cần thiết, sẽ là nhiệm vụ khó khăn. 

IMO, phần còn lại chỉ là ngữ nghĩa. Có nhiều nhà lập kế hoạch/nhà tổ chức chuyên nghiệp xung 

quanh (bao gồm tôi) người có thể bày ra và thực hiện kế hoạch được đồng ý bất kỳ. 

Trung tâm chăm sóc sức khỏe, có một cơ sở hạ tầng đúng chỗ, nơi có thể được chấp nhận, để 

hợp nhất Thuốc Biếu/chữa bệnh & công nghệ mới. 

Đã có cơ sở hạ tầng đúng chỗ cho chế tạo và phân phối thức ăn. Câu hỏi..: liệu sẽ có các ông 

chủ doanh nghiệp vẫn ở đúng chỗ? 

1c)Mốc quan trọng”: Như nêu ra ở phần 1b 

‘Các thông báo được kiểm soát’ thông qua tất cả truyền thông. 

Có lẽ thuê/sử dụng các dịch vụ của các nhà tâm lý được đào tạo (và tôi dám đề nghị sử dụng “ 

xoay vòng bác sỹ?) để tư vấn điều tốt nhất thông báo cho công chúng. 

Ví dụ có lẽ tốt nhất để giữ chi tiết về “Archons” tới điểm cuối? !IMHO mà sẽ làm mọi người sáng 

tỏ !(không có ý định chơi chữ) 

2a) Mục tiêu/Kết quả cuối cùng: 2 lĩnh vực xã hội chính mà tôi cảm thấy đam mê: 

A)     Chăm sóc sức khỏe: Mọi người có đầy đủ tiếp cận tới sự chăm sóc sức khỏe sẵn có tốt 

nhất. Áp dụng thuốc tặng. Thực hiện các công nghệ hàn gắn mới . Sử dụng “những người hàn 

gắn được cấp chứng nhận” 

B)      Chế tạo (Tôi là Kỹ sư công nghiệp cao cấp & QA- được đòi hỏi “Cải tiến năng suất”, tôi là 

người “giải quyết vấn đề” một cách quan trọng, cũng với 9 sáng chế.) 
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C)      “Để sản xuất các sản phẩm mà thuộc về đạo đức. Điều đó cấu thành các yếu tố tái chế, sử 

dụng hiệu quả các vật liêu v.v. trong thiết kế. 

2b)Tình huống ngẫu nhiên: Chăm sóc sức khỏe: Một khi “nhân tố lợi nhuận” đã bị từ bỏ từ sự 

bình đẳng, nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn để thực hiện. 

Hành chính là vấn đề chính ít nhất ở nước Anh (ví dụ thông tin nghèo nàn, chi tiết bệnh nhân 

sai, ngày sinh, chuyển giao thông tin thuốc ít v.v.) 

Tái giáo dục tất cả các nhân sự y tê tới mức độ có thể chấp nhận được về chăm sóc bệnh nhân. 

Tái sản xuất: Một khi “nhân tố lợi nhuận” đã bị xóa bỏ từ sự bình đẳng, nhiệm vụ thực hiện các 

công nghệ mới v.v. sẽ dễ dàng hơn nhiều. 

Cũng là IMO phát biểu “nhu cầu cho trách nhiệm với sản phẩm, ảnh hưởng toàn bộ lên hành 

tinh sẽ được nêu ra. 

Ở đây có lời khuyên của các nhà môi trường, và các nhà thiết kế người được đào tạo sẽ coi như 

là thông thái (Tôi cũng sẽ có những liên lác được khuyến khích cáo và có kỹ năng/kinh nghiệm) 

Áp dụng bài bản kỹ thuật phân tích của “kiểm tra quan trọng” sẽ là khôn ngoan, ví dụ Cái gì, ai, 

khi nào, ở đâu??? Điều gì sẽ đạt được, ai đang làm, v.v. Sau đó, câu hỏi thứ yếu” “Tại sao cần 

thiết?, “tại sao phương thức đó?”, v.v. 

2c)Mốc quan trọng: Tái sản xuất: Tái chế tạo gây tốn nhiều tiền, liệu có nên tránh bất kỳ nơi 

nào cần thiết. 

Hội nhập toàn cầu (và”ngoài thế giới”, biên soạn và chia sẻ công nghệ, trao đổi kỹ năng. Sử 

dụng hiệu quả/ áp dụng các vật liệu nên được kiểm tra ban đầu. 

Áp dụng cơ bản kỹ thuật phân tích của “kiểm tra quan trọng” (**IMO, kỹ thuật này có thể được 

áp dụng cho tất cả các khu vực của chuyển giao) 

Giải phóng Quý 

Điều này có thể tạo ra nhiều vấn đề IMO: 

1. 100.000 USD là khoản LỚN cho các người bản xứ nghèo đói ở một làng ở Châu Phi. “Anh ta” 

sẽ không biết làm gì với nó lúc đầu. 

2. Tương tự, như trúng sổ xố lớn, mọi người có thể tiêu xài hào phóng, vô trách nhiệm- sau đó 

sống tiếc nuối quyết định của họ khi tất cả tiền bị thổi bay. 

3. Vì thế, có lẽ một ủy ban lập ra để tư vấn mọi người, khuyên bảo các cách tiêu xài khôn khéo 

như thế nào? 

4. Thăm dò ý kiến TẤT CẢ mọi người trên Hành tinh Trái đất để hoàn thành: nói ra “họ sẽ tiêu 

xài như thế nào một khoản 100,000 usd? 
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5. Tiến sau đó được phát hành cho mọi người “trên cơ sở nuôi dưỡng nhỏ giọt” mà họ đã thấy 

hài long cũng như tiên đoán về việc tiêu quỹ này? 

3)Phương án thay thế: 

Điều này chuyển vào phiên dịch và áp dụng tìm kiếm tranh đua tự nhiên, và có thể được áp 

dụng với HIỆU QUẢ CAO khắp TẤT CẢ các môn khoa học: hóa học, máy tính, sinh học, vật lý, 

cây cối, cơ khí và kỹ sư điện tử v.v. 

========================= 

Một nhà tư tưởng cách mạng khác là David Adair 

http://www.youtube.com/watch?v=_i9lv44K4xw&feature=player_embedded 

David thiết kế năm 15 tuổi, một “động cơ xoắn”, được xây và bắn tên lửa vào không trung dựa 

trên các học thuyết của ông, được truyền bà với những bài quen thuộc như Hawkins dựa trên cơ 

sở bình đẳng, và đã đến làm việc với NASA. 

Ông bây giờ làm với/trong “chuyển giao công nghệ không gian vào ứng dụng sử dụng cho 

cộng đồng. 

Michael Tsarion có thể cũng đáng liên lạc 

Ông là nhà tư tưởng tiến bộ, nghiên cứu giỏi, có tài hùng biện, với sự hiểu biết sâu sắc về điều 

gì xảy ra trong và ngoài thế giới trong một thiên niên kỷ 

http://mtsarion.blogspot.co.uk/ 

====================== 

 Như tôi dám chắc rằng (đặc biệt trong “xã hội phân biệt tuổi tác” mà chúng ta hiện giờ song) – 

có nhiêu nhân tài ở quanh, những người thích cơ hội đóng góp tới/vào “thế giới mới dũng cảm” 

này. 

(không có cái tối ở đây) – Tôi cũng là người với kỹ năng : giải quyết vấn đề; sáng tạo (9 ); chữa 

bệnh bằng tay (đặc biết chữa gãy xương tức thì); thiết lập và điều hành doanh nghiệp nhỏ và 

giảng dậy những vấn đề này. 

** Có lẽ một “sự đồng nhất” sẽ xác định ai quan tâm và những kỹ năng cụ thể mà họ có thể 

cho/đóng góp 

Sau đó liệu có thể được tổ chức trên cơ sở địa phương/khu vực? 
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