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Nota do autor

Este livro contém um ensaio sobre a evolução da
humanidade através dum estudo comparativo entre a
ciência e a religião. Nele descobrimos que a ciência e a
religião têm mais pontos em comum do que a maior parte
das pessoas pensa. Por exemplo, ambos os lados prometem
acabar com as crises e criar um paraíso.
Durante séculos tem havido uma guerra entre os adeptos da
ciência e os adeptos da religião. E sobre os pontos em que
os dois lados estão de acordo? Os livros sobre isso são
poucos e esquecidos… Este livro apela à reflexão – o leitor
deve pensar e descobrir onde está a verdade.
Desafio os leitores a identificarem as ideias certas e as
ideias erradas. Quem lê o livro atentamente descobre que o
livro tem muitas ideias que fazem sentido. Quanto aos
outros: os adeptos da ciência dizem que o livro tem religião
a mais e, os adeptos da religião dizem que o livro tem
ciência a mais.
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Nota 1: Uniorder é o sistema governamental do futuro e funciona
numa organização baseada em cooperação. Uniorder significa
literalmente Governo Mundial Unificado (Unified World Order).
Basicamente, o objetivo da uniorder é maximizar a felicidade de
todas pessoas e maximizar a evolução científica e tecnológica. Entre
outras coisas, isto significa garantir liberdade, igualdade, justiça e
todos os outros direitos humanos para todas as pessoas do planeta.
Nota 2: As citações foram copiadas de várias versões da bíblia: scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm (hebreu,
inglês)
- paroquias.org/biblia/?c=Gn+1 (português)
- etc.
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Introdução

Todas as pessoas querem ser felizes e, isso implica
evolução científica (tecnologia) e evolução social (direitos
humanos) para obter conforto físico e emocional.
Devido ao desperdício de recursos (humanos e materiais)
que vemos por todo o lado, a nossa sociedade de livre
competição está quase a atingir o limite da evolução que
pode suportar. Apesar da corrida pela optimização de
processos, a tecnologia gera desemprego e o sistema
financeiro gera dívidas bancárias. De facto, quanto mais
tecnologia houver, mais desperdício será gerado. Deste
modo não será possível manter a evolução tecnológica e
social por muito mais tempo. Isto acabará por destruir o
sistema de livre competição durante este século. Agora, o
mundo enfrenta problemas diferentes e precisa de soluções
diferentes das soluções tentadas no passado.
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E a solução implica mudar para um sistema de livre
cooperação. Isto requer apenas 3 coisas:
1 - Garantir os direitos humanos.
2 - Criar um sistema monetário justo.
3 - Criar um sistema mundial de gestão de recursos
humanos.
Com isto, podemos garantir a felicidade de todas as
pessoas do planeta. Já no séc. 16, Thomas More afirmou
que se não houvesse desperdícios todas as pessoas do
planeta poderiam viver confortavelmente trabalhando
apenas 6 horas por dia. Então, com a tecnologia atual, já
deveria ser possível sermos todos ricos… Podemos fazer
bombas atómicas, podemos enviar o homem à Lua e não
podemos acabar com as crises para sempre? A solução já é
conhecida há muito tempo. E, agora, já temos tecnologia
suficiente para implementá-la sem dificuldade. Então
porque não temos um paraíso na Terra? Aqui, paraíso
significa um mundo muito melhor que o atual - um mundo
que embora não sendo perfeito será cada vez melhor.
Cada vez há mais pessoas a reconhecerem que a
organização da sociedade atual (livre competição) é
ineficiente. Agora, até mesmo crianças conseguem
reconhecer que a cooperação (altruísmo) é melhor que a
competição (egoísmo). Muitas religiões já divulgam isso
há milhares de anos mas, só no século 20 é que isso foi
provado cientificamente por John Forbes Nash Jr. A única
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solução para os problemas atuais é abandonar a sociedade
de competição e enveredar por uma sociedade de
cooperação. Isso é uma evolução tão natural como foi a
passagem de sociedade nómada para sociedade sedentária.
Numa sociedade de livre cooperação não há desemprego
nem falta de dinheiro para a evolução tecnológica nem
falta de dinheiro para o conforto de todas as pessoas.
É possível criar uma sociedade de livre cooperação? Sim,
já existem milhares de comunidades de livre cooperação.
No entanto isso foi apenas tentado em pequena escala. É
raro uma comunidade dessas ter mais de 1500 pessoas.
Mas, aplicando computadores e internet para gerir os
recursos materiais e humanos, podemos conseguir isso à
escala nacional ou mesmo mundial. Já verificámos ao
longo da história que o ser humano não tem dificuldade em
se adaptar ao ambiente da natureza nem ao ambiente
urbano. Neste momento a estrutura da sociedade é uma
estrutura de livre competição e gera uma sociedade de livre
competição. Se mudarmos a estrutura da sociedade para
uma base de cooperação, irá emergir uma sociedade de
livre cooperação. Tecnicamente, isto é fácil de conseguir.
Uma sociedade de livre cooperação tem uma organização
muito mais simples que uma sociedade de competição.
Além disso, como não há desperdícios numa sociedade de
cooperação, é muito mais barato manter uma sociedade de
cooperação do que uma sociedade de competição.
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Porque é que ainda não temos um paraíso? Porque não é
possível criar o paraíso numa sociedade de competição e
porque as pessoas não querem mudar para uma sociedade
de cooperação. Não adianta culpar os políticos.
Infelizmente, os dirigentes políticos não têm capacidade
para mudar a sociedade devido a vários factores: oposição
egoísta dos ricos e poderosos, oposição do povo ignorante,
etc. Ora, os egoístas nunca vão mudar de ideias, por isso, a
única coisa a fazer é informar o povo para ele conhecer as
vantagens duma sociedade de cooperação. É necessário que
a maior parte das pessoas concorde em mudar o sistema
atual. Para isso, é fundamental que as pessoas sejam
informadas de que existe uma solução para
transformarmos a Terra num paraíso. Infelizmente, o povo
só vai exigir a mudança quando a maior parte das pessoas
estiver na miséria. Isso significa mais um século de
sofrimento inútil…
O objetivo deste livro é avisar a população de que se
aproximam tempos ainda mais difíceis e dar esperança às
pessoas porque em breve haverá um número suficiente de
pessoas que queiram criar um mundo melhor. Portanto,
apela-se às pessoas para suportarem as provações que se
avizinham com coragem e quando chegar o momento da
mudança tomarem as decisões com inteligência.
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