My, Dusze wszystkich istot połączonych z Niebieską Planetą Ziemią
niniejszym tworzymy:

Konstytucję Niebieskiej Planety Ziemi

Jeden Naród - Jedna Planeta - Jedna Rasa
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Konstytucja
Rada Ziemi została powołana ażeby zagwarantować, iż poprzez nadanie równych praw
wszystkim istotom, nigdy nie będzie kolejnego konfliktu czy wojny na tej planecie i poza
nią, wywołanej przez i pomiędzy wszystkimi obywatelami i stworzonymi istotami.
Koniec wojny i ustanowienie pokoju zostanie osiągnięte poprzez zrozumienie potencjału
wszystkich stworzonych istot. Droga do pokoju musi biec poprzez przedstawienie
zrozumienia, że rozwiązania są osiągalne poprzez dialog i elewację duszy oponenta,
a nie poprzez degradację czy poniżanie jego duszy lub fizycznej egzystencji.
Pokój musi być celem każdego ruchu istnienia każdej istoty na tej planecie. Rada
będzie niosła flagę tego ruchu, aby stworzyć środowisko, w którym na Ziemi można
osiągnąć pokój. Pokój, musi być kamieniem węgielnym istnienia, wśród tych, którzy są
z tej planety i / lub wybierają życie na tej planecie, jak również dla tych, którzy są
z Ziemi i wybiorą życie w kosmosie. Ziemia musi stać się kolebką pokoju dla ewolucji
wszystkich ras.
My, Rada Ziemi, uznajemy, że Ziemia jest częścią układu słonecznego, galaktyki,
wszechświata i całego Unicosu. Jako taka, Planeta Ziemia musi stać się częścią cyklu
stworzenia, poprzez wspieranie planety i wszystkich istot, które na niej żyją, aby
wznieść się ponad obecny cykl ewolucji do bardziej spełnionej i pokojowej egzystencji.
Uznajemy Matkę Ziemię za żywą istotę, która ma własną duszę.
Każdy atom, rośliny, zwierzęta, ludzie, owady, mikroby i wiele innych, i te jeszcze nie
odkryte istoty, są duszami, które dzielą esencję Stwórcy, a także pola Planety Ziemi.
Razem łączymy się, by tworzyć zbiorową duszę planety.
Dostrzegamy, że wszystkie inne istoty na tej planecie potrzebują wsparcia, pielęgnacji i
możliwości rozwijania się w pokoju, wliczając zwierzęta, rośliny, ekosystemy i inne
niewidoczne istoty, jak również samą Matkę Ziemię. Wszyscy będą wspierani, aby
wzrastać i rozwijać się, co z kolei poprawi życie, nie tylko na tej planecie, ale całej
totalności, gdyż dostrzegamy, że jesteśmy częścią całości.
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Wzajemna współpraca, dzielenie się i wkład w dobrobyt wszystkich powinny być
podstawowym przedsięwzięciem Rady Ziemi.
Naszym celem jest wspieranie tej planety jako całości i każdej istoty która ją
zamieszkuje.
Będziemy służyć aby stworzyć środowisko pielęgnacji i harmonii, w którym wszystkie
istoty mogą wzrastać i rozwijać się na swój unikalny sposób.
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Sześciu Członków Rady Ziemi
Każdy kontynent Ziemi, którymi są Afryka, Azja, Australia, Europa, Ameryka Północna
i Ameryka Południowa, reprezentowany jest przez jednego członka rady. Każdy członek
reprezentuje potrzeby i życzenia ludzi żyjących na danym kontynencie, a także ogółu
zamieszkujących go istot.
Procesy selekcji - Członkowie musieli mieszkać na co najmniej dwóch kontynentach
i mówić w co najmniej dwóch językach. Pozwala to na szerszą perspektywę
zrozumienia, gdy mamy do czynienia z uwzględnieniem potrzeb całej ludzkości.
Jasność dusz - Sześciu Członków Rady Ziemi jest tutaj, aby służyć ze zrozumieniem
ich własnych Dusz, poprzez manifestację fizyczności.
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Mandat Rady Ziemi
★★★

By Wspierać i Służyć - Dostarczać i Chronić ★★★

Daj naszym Duszom zrozumienie, że moc aby kierować nami samymi jest w nas, by
w oddziaływaniu z innymi duszami tworzyć pokojową współegzystencję.
Naszą intencją jest wydobyć to co najlepsze z każdej żyjącej duszy na tej niebieskiej
planecie, którą nazywamy Ziemią.
Daj Manifestacji naszej Duszy w fizyczności wolność życia: w pokoju, miłości
i zaufaniu na tej planecie oraz w przestrzeni kosmicznej.
Nasze życzenia skierowane są do wszystkich istot żyjących w Stworzeniu, aby
bytowały w pokoju, harmonii i spokoju. Nadszedł czas na dzielenie się i zapewnienie
wszystkim istotom dostępu do zasobów w sposób równy, uczciwy i sprawiedliwy.
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Rada Ziemi będzie Służyć i Wspierać
aby Zapewnić Wszystkim Istotom:
Wolność przynależności.
Wolność ekspresji.
Swobodę przemieszczania się.
Wolność od głodu.
Wolność od braku zasobów.
Swobodę odkrywania drogi do zrozumienia własnej duszy.
Swobodę uczenia się.
Swobodę wnoszenia wkładu do społeczeństwa zgodnie z naszymi talentami
i tym, w czym się spełniamy.
9. Wolność wyboru przez naszą duszę, jak i kiedy chcemy manifestować się
w fizyczności, czy też nie.
10. Wolność od bycia czyjąś własnością.
11. Wolność od wszelkiego stłumiania przez nowoczesne technologie i informacje do
pokojowego zastosowania.
12. Wolność do dzielenia się.
13. Wolność do myślenia.
14. Wolność do kochania i dawania.
15. Wolność wyboru.
16. Wolność języka.
17. Wolność od systemu monetarnego.
18. Wolność od kary. Brak niewoli lub egzekucji.
19. Wolność od konfliktu i wojny.
20. Wolność od strachu przed innymi, którzy odmawiają nam tych swobód.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nie będzie granic narodowych ani regionalnych, nie będzie rozróżnienia między
kolorami, rasami czy wierzeniami, żadnych kulturowych uprzedzeń ani barier
monetarnych, które dzielą ludzi lub dają nieuczciwą przewagę jednych nad drugimi.
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Nie będzie dziedzicznych tytułów ani odziedziczonych ról przywódczych, które obejmują
władzę królewską, dyktaturę rodzinną lub królewskość jakiegokolwiek tytułu.
Nie będzie obawy przed karą za jakiekolwiek przestępstwo. Elewacja duszy tych, którzy
czynią zło, pozwoli na zniesienie wszelkich form uwięzienia i kary śmierci. Poprzez
edukację i dzielenie się wiedzą na poziomie duszy, wszystkie istoty będą same siebie
elewować. Kara nie ma miejsca na poziomie duszy w zrozumieniu jej własnej siły pola.
Nie ma potrzeby dla (jakiegokolwiek) systemu monetarnego, który bazuje na wymianie
towarów i usług za pracę.
Stworzymy środowisko, w którym pieniądze nie mają miejsca w społeczeństwie. Kiedy
fizyczne potrzeby wszystkich istot zostaną zaspokojone, będziemy pracować, aby
przynieść przyjemność innym i nam samym. Koniec systemu monetarnego przyniesie
erę zdrowych ludzi i prawdziwej miłości między wszystkimi na tej Niebieskiej Planecie
Ziemi.
Praca powinna być dla czystej radości lub przyjemności służenia innym i elewowania
duszy innych tak samo jak i swojej.
Wszyscy Ci, którzy chcą służyć jako przewodnicy i podejmujący decyzje mogą
zaoferować służbę, w swoim zrozumieniu duszy - po uzyskaniu zgody innych, aby
wykonywać wymaganą rolę. Elewacja zrozumienia pozwoli nam dostrzec wyjątkowe siły
pól duszy, które umożliwią im służbę dla dobra innych i elewacji całej ludzkości. Ci
ludzie będą służyć aby oświecać i inspirować elewację w innych. Przywództwo
pochodzi od duszy człowieka i zgody innych na służbę.
Szanujemy wszystkie kształty i formy wszelakich istot na tej niebieskiej planecie Ziemi
i poza nią.
Każda istota na świecie otrzyma takie same swobody, którymi są wolność życia
w pokoju ze wszystkimi innymi, w środowisku wzajemnej godności i szacunku. Wszyscy
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będą mieli wolność wyboru, aby żyć w sposób w jaki pragną tak długo, jak długo
wyrażają troskę i szacunek dla innych.
Wszystkie istoty na tej planecie powinny być wspierane, aby mogły żyć w dostatku.
Priorytetem powinien być dostęp do podstawowych środków schronienia, wody,
żywności, bezpieczeństwa, materiałów i swobody używania pola energetycznego (ziemi
lub zasobów uniwersalnych), a także pokój i stabilność, aby umożliwić dobre
samopoczucie emocjonalne i dążenie do oświecenia.
Wszelka różnorodność jest uznawana za wyjątkową i wieloraką ekspresję Stwórcy
i zostanie przyjęta i celebrowana jako wzbogacająca nasze życie.
Każda istota powinna być wspierana i zachęcana do zdobywania wiedzy.
W szczególności ludzkość potrzebuje wolności do odkrywania i rozumienia tej wiedzy,
którą można posiąść tylko wtedy, kiedy nie ma potrzeby ciągłej pracy w celu
przetrwania. Priorytetem musi być tworzenie narzędzi, aby stać się niezależnymi,
odpowiedzialnymi za samych siebie ludźmi. Dusza istot będzie zarządzać i dyktować
poprzez odpowiedzialny (sprawiedliwy, poprawny, uczciwy) sposób życia, dla równych
korzyści całego Stworzenia. Po raz pierwszy w historii człowieka, z wolną wolą
z poziomu duszy, już od niemowlaka nauka rozpocznie się od poznania duszy.
Kiedy pojawiają się klęski żywiołowe musimy bez faworyzacji przyjść z pomocą
i wsparciem dla wszystkich istot w tym rejonie. Obejmuje to rozumienie ekosystemu
planety i tego, czego potrzebują wszystkie istoty w swoim cyklu życia. Wszystkie istoty
będą miały dostęp i będą dzieliły zasoby zarówno w czasie obfitości jak i w czasie
katastrofy.
Kiedy pojawia się konflikt, musimy wynegocjować pokojowe rozwiązanie dla wszystkich
stron. Cała ludzkość musi mieć zapewniony długotrwały pokój. Jest to osiągalne tylko
wtedy, gdy potrzeby wszystkich stron są brane pod uwagę. Wszystkie istoty zasługują
na ochronę przed krzywdzeniem ich fizyczności i emocji.
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Proces Podejmowania Decyzji
-

Żadna większość nie naruszy swobód żadnej mniejszości.
Porozumienie zostanie osiągnięte poprzez dialog i elewację duszy człowieka.
Każda decyzja musi być z korzyścią dla wszystkich.
Każda Istota będzie szanowana, traktowana sprawiedliwie i równa pod każdym
względem.
Dusze istot będą kierować każdym poczynaniem w sposób pokojowy.
Naszym celem zawsze musi być sprowadzanie pokoju na planetę i wszystkich,
którzy tu mieszkają.
Jedyną drogą do osiągnięcia tego jest zaspokajanie potrzeb wszystkich istot.
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Zaproszenie
Przyjdźcie wszyscy od najmniejszych do największych istot Stworzenia, aby świętować,
smakować oraz objąć pokój, miłość, zaufanie i wolność.
Wszystkie istoty są tutaj, aby wznieść człowieka i wszystkie świadomości do
najwyższego poziomu (elewacja dusz).
Wszystkie dusze odłóżcie na bok wszelkie narzędzia agresji, nienawiści i różnice. Niech
zapanuje pokój i spokój na tej niebieskiej planecie, którą nazywamy Ziemią.
Wszystkie żywe istoty na tej niebieskiej planecie, którą nazywamy Ziemią i na
przestrzeni całego Wszechświata, będą żyć w harmonii ze wszystkimi Kreacjami.
Przewodnie zasady fizycznego postępowania mają zastosowanie do czasu, gdy ludzie
zrozumieją pozycję i działanie ich własnych dusz wewnątrz granic Uniwersalnych
zasad.
Dusza zasługuje na poznanie wszystkiego na różnych poziomach Kreacji.
Wszystkie żywe dusze mają wolność równości, aby żyć w pokoju i prosperować tutaj na
Ziemi i poza nią.
Dusze wszystkich istot wydobędą swoje najlepsze talenty, mocne strony i piękno, aby
dzielić się i rozkwitać na przestrzeni całej Kreacji.
Odzyskaj władzę, władzę dusz rządzących wszystkimi żywymi istotami tutaj na ziemi.
Władza nie spoczywa na przywódcach lub bytach w celu kontroli lub dominacji nad
innymi, lecz pochodzi z nas, aby kochać i dawać (pokój, miłość, szczęście i wolność)
innym.
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Ta ziemska konstytucja zawiera najlepszą intencję pokoju, miłości, zaufania i wolności
dusz wszystkich żywych istot, włączając w to inne istoty na przestrzeni
Kreacji/Stworzenia. Konstytucja ma dodać sił wszystkim istotom, aby prawidłowo
postępowały, pracowały z przyjemnością i służyły wraz z innymi duszami, by ujrzeć
piękno w Kreacji.
Konstytucja jest elastyczna i może być dostosowana w każdej chwili, gdy zajdzie taka
potrzeba. Na przykład w kwestiach: zachowania człowieka w celu pokojowego
współistnienia, traktatów pokojowych między człowiekiem a człowiekiem (bez wojen
i / lub jakiejkolwiek formy agresji na tej niebieskiej planecie, którą nazywamy Ziemią)
oraz kontaktu z innymi istotami z różnych obszarów Wszechświata.
Konstytucja Niebieskiej Planety Ziemi będzie uaktualniana w styczniu każdego roku.
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Uzupełnienie
Ta sekcja pozostawiona jest pusta w razie potrzeby wprowadzenia w przyszłości
dodatkowych poprawek, aby utrzymać stały pokój na tej Niebieskiej Planecie Ziemi
i poza nią.
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Napisane przez Dusze Ludzi Niebieskiej Planety Ziemi
Reprezentowane przez członków Rady Ziemi

Alekz Egbaran

Parviz Rashvand

Mehran Keshe

Lisa MacDonald

Wayne Nguyen

Rodrigo Vildosola

Kontakt Email:
Peace@theearthcouncil.org
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Słowniczek
Elewacja - wzniesienie duszy na wyższy ‘poziom’, do wyższej siły pól.
Podążanie wewnątrz spirali Plazmy.
Stłumienie - (z ang. suppression) zniewolenie, bycie uciskanym lub
ograniczanym/powstrzymywanym.
Unicos - struktura w której skład wchodzi Wszechświat/Uniwers (jeszcze
szersza perspektywa). Tak samo jak Ziemia jest częścią Układu
Słonecznego, układy słoneczne są częścią galaktyki, galaktyki wchodzą w
skład Wrzechświata, a Wszechświat jest częścią Unicosu.
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