Nós, As Almas de Todos os Seres Conectados ao Planeta Azul Terra
Por este meio Criamos:

A Constituição do Planeta Azul Terra
Uma Nação - Um Planeta - Uma Raça

Constituição
O Conselho da Terra foi criado para garantir que, ao dar direitos iguais a todos os seres,
nunca haverá outro conflito ou guerra, neste planeta ou para além dele, que seja criado

1/13

por qualquer um ou qualquer dos cidadãos ou qualquer dos seres criados. O fim da
guerra e o estabelecimento da paz serão alcançados através da compreensão do
potencial de todos os seres criados. O caminho para a paz deve ser a consciência de
que as soluções são alcançadas através do diálogo e elevação da alma do adversário,
e não através da degradação ou rebaixando a própria alma ou sua existência física.
A paz tem que ser o objetivo de cada intenção na existência de todo ser neste planeta.
O Conselho será o portador da bandeira desta moção para criar um ambiente onde a
paz possa ser alcançada na Terra. A paz, deve ser a pedra angular da existência, entre
aqueles que são deste planeta e/ou aqueles que optem por viver neste planeta, bem
como para aqueles que são da Terra e optem por viver no espaço. A Terra tem que se
tornar o berço da Paz, para a evolução de todas as raças.
Nós, o Conselho da Terra, reconhecemos que a Terra faz parte do sistema solar, galáxia,
universo e todos os Unicos. Assim, o Planeta Terra precisa se tornar uma parte do ciclo
da criação, e como tal, apoiamos o planeta e todos os seres que nele vivem para se
elevarem além do ciclo atual da evolução para uma existência mais satisfatória e
pacífica. Nós reconhecemos a Mãe Terra como uma entidade viva que tem sua própria
alma.
Entendemos que, desde cada átomo, a plantas, animais, humanos, insetos, micróbios e
mais, e ainda aqueles que não foram descobertos, todos são almas que compartilham a
essência do Criador e os campos do Planeta Terra. Juntos, combinamos-nos para formar
a alma coletiva do Planeta.
Nós reconhecemos que todos os outros seres neste planeta precisam ser apoiados,
nutridos e autorizados a prosperar em paz, incluindo animais, plantas, ecossistemas e
outros seres invisíveis, bem como a própria Mãe Terra. Todos serão apoiados para
crescer e prosperar, pois isso, por sua vez, melhorará as vidas, não apenas neste
planeta, mas em toda a totalidade, tal como reconhecemos que somos uma parte do
todo.
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Cooperação mútua, colaboração, partilhar e a contribuição para o bem-estar de todos
deve ser o principal empreendimento do Conselho da Terra.
Nosso objetivo é apoiar o planeta como um todo, e todo ser que habita nele.
Serviremos para criar um ambiente de nutrição e harmonia em que todos os seres
possam crescer e prosperar à sua única maneira.

Seis membros do Conselho da Terra
Cada continente da Terra é representado por um membro, sendo eles África, Ásia,
Austrália, Europa, América do Norte e América do Sul. Cada membro representa as
3/13

necessidades e os desejos dos povos que vivem no continente, bem como a totalidade
dos seres que residem lá.
Processos de seleção - Os membros devem ter vivido em pelo menos dois continentes
e falar pelo menos duas línguas. Isso permite uma perspectiva mais ampla de
compreensão quando se trata de levar em consideração as necessidades de toda a
humanidade.
Claridade das almas - Os seis membros do Conselho da Terra estão aqui para servir em
consciência de suas almas, através da manifestação da fisicalidade.

(nomes dos seis membros do Concelho da Terra relativos aos seis continentes)

Mandato do Conselho da Terra
★ ★ ★

Para Apoiar e Servir - Fornecer e Proteger ★ ★ ★
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Fazer surgir em nossas almas o entendimento de que o poder para nos
governarmos está dentro de cada um de nós, na interação com outras almas criando
uma coexistência pacífica.
Nossa Intenção é fazer surgir o melhor do melhor em cada alma viva neste planeta
azul que chamamos Terra.
Dar à Manifestação das nossas Almas na fisicalidade a liberdade de viver em paz,
amor e confiança neste planeta e no espaço.
Nossos desejos são para que todos os seres vivos na Criação possam habitar em
paz, harmonia e tranquilidade. É hora de acessar e compartilhar recursos em
igualdade, de forma justa e correcta entre todos os seres.

O Conselho da Terra Servirá e Apoiará
o fornecimento a todos os Seres do seguinte:
1. Liberdade de associação.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liberdade de expressão.
Liberdade de movimento.
Livre de fome.
Livre de falta de recursos.
Liberdade para explorar o caminho para entender sua própria alma.
Liberdade para aprender.
Liberdade para contribuir para a sociedade de acordo com os nossos talentos e
capacidades, e com o que nos encontramos a cumprir.
9. Liberdade para escolher através da nossa alma, como e quando
desejar
manifestar-se na fisicalidade ou não.
10. Livre de ser propriedade de outro.
11. Libertação de toda supressão de tecnologia e informação nova e inovadora, para
aplicações pacíficas.
12. Liberdade para compartilhar.
13. Liberdade de pensar.
14. Liberdade para amar e dar.
15. Liberdade de escolha.
16. Liberdade de linguagem e idioma.
17. Liberação de um sistema monetário.
18. Livre de castigo. Sem cativeiro ou execução.
19. Liberdade de ser contra conflitos e guerra.
20. Libertar-se do medo dos outros que têm negado essas liberdades.
Não haverá fronteiras nacionais ou regionais, nenhuma distinção entre cores, raças ou
caminhos de crenças, e existiremos sem preconceitos culturais ou barreiras monetárias
que dividam um do outro ou dêem uma vantagem injusta a um sobre o outro.
Não haverá títulos hereditários ou papéis de liderança herdados que englobam a
monarquia, a ditadura familiar ou a realeza de qualquer título.
Não haverá medo de punição por qualquer crime. A elevação da alma daqueles que
fazem o mal permitirá a abolição de todas as formas de prisão e pena de morte. Através
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da educação e do compartilhar de conhecimento ao nível da alma, todos os seres elevarse-ão. O castigo não tem lugar para o nível da alma na compreensão de sua própria
força de campo.
Não há necessidade de um sistema monetário em que se trocam bens e serviços por
trabalho.
Criaremos um ambiente onde o dinheiro não tem lugar na sociedade. Quando todas as
necessidades físicas de todos os seres forem cumpridas, o trabalho será feito para trazer
prazer aos outros e a nós mesmos. O fim do sistema monetário trará a era de seres
humanos saudáveis e o verdadeiro amor entre todos neste planeta azul.
O trabalho deve ser para a alegria pura, ou o prazer de servir os outros e elevar a alma
dos outros, assim como de nós mesmos.
Todos aqueles que desejam servir como tomadores de decisão e guias, podem oferecerse para servir com a consciência da sua alma e obter o consentimento dos outros, para
que possam cumprir o papel requerido. A elevação da consciência, permitir-nos-á
reconhecer as forças de campo únicas de uma alma que por sua vez permitirá servir
para o benefício dos outros e elevar a humanidade toda. Essas pessoas servirão para
iluminar e inspirar elevação em outros. A liderança vem da alma do homem e com o
acordo de outros para servir.
Nós respeitamos todas as formas, de todas as entidades neste planeta azul Terra e além.
Todo ser no planeta terá as mesmas liberdades. Aqueles que são livres para a viver em
paz com todos os outros em um ambiente de dignidade e respeito mútuos. Todos devem
ter a liberdade de escolha para viver da maneira que desejam, desde que tenham
consideração e respeito pelos outros.

Todos os seres do planeta devem ser apoiados para permitir que vivam sem escassez
de qualquer espécie. O acesso básico ao abrigo, à água, à alimentação, à segurança,
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aos materiais e à liberdade do uso do campo de energia (terra ou recursos universais)
deve ser uma prioridade, bem como a paz e a estabilidade para permitir o bem-estar
emocional e a busca da iluminação.
Toda a diversidade é reconhecida como expressões únicas e diversas do Criador e será
abraçada e celebrada como trazendo riqueza para nossas vidas.
Todo ser deve ser apoiado e encorajado a obter conhecimento. A humanidade em
particular, precisa da liberdade para explorar e entender esse conhecimento, o que só
pode ser obtido sem a necessidade de trabalhar constantemente para sobreviver. Criar
as ferramentas para se tornar independente, deve ser uma prioridade dos seres
humanos auto-responsáveis. A alma dos seres ditará e governará em medidas iguais
num modo de vida responsável (justo, correto, verdadeiro), em benefício de toda a
Criação. Por vontade própria ao nível da alma, pela primeira vez na história do homem,
o aprendizado começará por se conhecer a alma desde a infância.
Quando, as catástrofes naturais acontecem, devemos ajudar com todos os seres nessa
área, não mostrando qualquer preferência e apoiando todos. Isso inclui a compreensão
dos ecossistemas do planeta e o que os seres precisam no seu ciclo de vida. Todos os
seres terão acesso e compartilharão recursos em tempo de abundância e em tempo de
desastre.
Quando surge um conflito, devemos negociar uma solução pacífica para todas as partes,
pois deve ser oferecida a toda a humanidade e todos os seres, uma paz duradoura. Isso
só é possível quando todas as partes forem tidas em consideração. Todos os seres
merecem proteção contra danos à sua fisicalidade e emoções.

Processo de Tomada de Decisão
- Nenhuma maioria violará as liberdades de qualquer minoria.
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- O consenso será alcançado através do diálogo e da elevação da alma do homem e de
todos.
- Cada decisão deve ser benéfica para todos.
- Todo o Ser deverá ser respeitado, tratado de forma justa e igual em todos os aspetos.
- As almas dos seres governarão cada ação de forma pacífica.
- Trazer a paz ao planeta e a todos os que aqui vivem, deve ser sempre esse nosso
objetivo.
- Satisfazer as necessidades de todos é a única maneira de conseguir isso.

Convite
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Venham todos os seres do mais pequeno ao maior da Criação para celebrar, apreciar e
abraçar a paz, o amor, a confiança e a liberdade.
Todos os seres estão aqui para se elevarem e alcançarem o mais alto nível de
consciência humana (elevação das almas).
Todas as almas renunciam a todas as armas de agressão, ao ódio e diferenças. Vamos
ter paz e tranquilidade neste planeta azul a que chamamos Terra.
Todos os seres vivos viverão em harmonia com todas as Criações neste planeta azul, a
que chamamos Terra e com todo o Universo.
Os princípios orientadores da conduta física são apropriados, até ao momento em que
as almas dos homens compreendem o seu funcionamento e posição dentro dos limites
dos princípios universais.
A alma merece conhecer tudo em diferentes níveis da Criação.
Todas as almas vivas têm a liberdade de igualdade para viver em paz e prosperar aqui
na Terra e além.
As almas de todos os seres trarão o melhor dos talentos, forças e belezas para
compartilhar e florescer ao longo da Criação.
Sobre o poder. O poder das almas para governar todos os seres vivos aqui na Terra. O
poder não foi dado a líderes ou entidades com o propósito de controlar ou dominar os
outros, mas vem de dentro de nós para amar e dar (a paz, o amor, a felicidade e a
liberdade) aos outros.
Esta constituição terrena tem as melhores intenções, para fomentar a paz, o amor, a
confiança e a liberdade das almas de todos os seres vivos, incluindo outras entidades ao
longo da Criação. Esta constituição é para capacitar todos os seres a fazerem a coisa
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correta com o prazer de trabalhar e servir lado a lado e com outras almas, para verem a
beleza na Criação.
Esta Constituição é fluida e pode ser ajustada a qualquer momento, em caso de
necessidade, por exemplo, a conduta do homem para a coexistência pacífica, os tratados
de paz entre os homens (sem guerras e / ou qualquer forma de agressão neste planeta
azul que chamamos Terra) e o contacto com outras entidades de diferentes áreas dos
Universos.

Aditamento
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Esta secção destina-se a estar em branco para emendas adicionais no futuro, quando
necessário para manter a paz permanente neste planeta azul Terra, e além.

Escrito pelas Almas dos Povos do Planeta Azul Terra
Representado pelos Membros do Conselho da Terra

Contacto Email:
peace@theearthcouncil.org
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