Wij, De Zielen van Alle Wezens die met Blauwe Planeet Aarde
verbonden zijn verklaren bij deze:

De Grondwet van de Blauwe Planeet Aarde

Eén Natie – Eén Planeet – Eén Ras
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Grondwet
De Earth Council is in het leven geroepen om te garanderen, dat door gelijke rechten te
geven aan alle wezens, er nooit meer een conflict of oorlog zal zijn op deze planeet en
daarbuiten, tussen alle geschapen wezens en bewoners. Het einde van de oorlog en de
totstandbrenging van vrede zal worden bereikt door het inzicht in het potentieel van alle
geschapen wezens. De weg naar vrede luidt als volgt: het inzicht brengen van inzicht
dat oplossingen worden bereikt door dialoog en verheffing van de ziel van de
tegenstander in tegenstelling door afbraak of vernedering van iemands ziel of fysieke
bestaan.
Vrede zal het doel zijn van elke stap in het bestaan van elk wezen op deze planeet. De
Earth Council zal de vlaggendrager zijn van deze beweging om een omgeving te
scheppen waarin vrede op aarde kan worden ervaren. Vrede, moet de hoeksteen van
het bestaan zijn, tussen degenen die van deze planeet komen en/of ervoor kiezen om
op deze planeet te leven, maar ook voor degenen die van de aarde zijn en ervoor
kiezen om in de ruimte te leven. De aarde zal de wieg van de vrede worden, voor de
evolutie van alle rassen.
Wij, de Earth Council, erkennen dat de aarde deel uitmaakt van het zonnestelsel, de
melkweg, het universum en de gehele cosmos. Als zodanig moet de Planeet Aarde een
deel worden van de cyclus van de schepping door de planeet en alle wezens die op
haar leven te steunen om zichzelf voorbij de huidige cyclus van evolutie te verheffen tot
een meer bevredigend en vreedzaam bestaan. We erkennen Moeder Aarde als een
levende entiteit die haar eigen ziel heeft.
Alle atomen, planten, dieren, mensen, insecten, microben en meer, en alles wat nog
ontdekt zal worden, erkennen wij als zielen die zowel de essentie van de Schepper als
de velden van de planeet aarde delen. Samen vormen we samen de gezamenlijke ziel
van de Planeet.
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We erkennen dat alle andere wezens op deze planeet dienen te worden ondersteund,
gevoed en gekoesterd om in vrede te kunnen gedijen, met inbegrip van dieren, planten,
ecosystemen en andere niet-zichtbare wezens, evenals Moeder Aarde zelf. Alles zal
worden ondersteund om te groeien en te gedijen, want dit zal op haar beurt het leven
verbeteren, niet alleen op deze planeet, maar alle van de totaliteit, zoals we erkennen
dat we deel uitmaken van het geheel.
Wederzijdse samenwerking, medewerking, delen en bijdragen aan het welzijn van
iedereen zal de kern zijn van de Earth Council.
Ons doel is om de planeet als geheel en elk wezen dat hier leeft te ondersteunen.
We zullen dienen om een omgeving van koestering en harmonie te creëren waarin alle
wezens kunnen groeien en gedijen op hun eigen unieke manier.
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Zes Leden van The Earth Council
Elk continent van de aarde wordt vertegenwoordigd door één lid, namelijk Afrika, Azië,
Australië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Elk lid vertegenwoordigt de
behoeften en wensen van de volkeren die op hun continent leven, evenals alle wezens
die er wonen.
Selectieprocedures - De leden moeten op ten minste twee continenten hebben
gewoond en ten minste twee talen spreken. Dit maakt een breder perspectief van
begrip mogelijk wanneer men rekening moet houden met de behoeften van de gehele
mensheid.
Duidelijkheid voor zielen - De zes leden van het Earth Council zijn hier om te dienen
vanuit het begrip van hun zielen, door de manifestatie vanuit fysieke belichaming.
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Earth Council Mandaat
★★★

Om te ondersteunen en Dienen - Voorzien en Beschermen ★★★

Breng Onze Zielen het begrip dat de macht binnenin is om zichzelf te besturen, in
interactie met andere zielen om een vreedzame samenleven te creëren.
Onze intentie is om het beste van het beste uit te brengen in elke levende ziel op deze
blauwe planeet die we Aarde noemen.
Geef onze Ziel's fysieke belichaming de vrijheid om in vrede, liefde en vertrouwen te
leven op deze planeet en in de ruimte.
Onze Wensen zijn voor of alle levende wezens in de schepping om te wonen in vrede,
harmonie en rust. Het is tijd om de middelen op een eerlijke en rechtvaardige manier
onder alle wezens op voet van gelijkheid te krijgen en te delen.
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The Earth Council zal dienen en beschermen
om alle wezens te voorzien van het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vrijheid van uitdrukking.
Vrijheid van expressie.
Vrijheid van verplaatsing
Vrij zijn van honger.
Vrijhied van gebrek aan goederen.
Vrijheid om het pad te ontdekken en begrijpen van de eigen ziel .
Vrijheid om te leren.
Vrijheid om bij te dragen aan de samenleving met onze talenten en wat
we als vervulling zien
Vrijheid om te kiezen door onze ziel, hoe en wanneer we ons willen
manifesteren in een embodyment of niet.
Vrijheid van lijf en goed.
Vrijwaren van elke onderdrukking van nieuwe en innovatieve technologie en
informatie voor vreedzame toepassingen.
Vrijheid om te delen.
Vrijheid van denken.
Vrijheid van liefde en geven.
Keuzevrijheid.
Vrijheid van taal.
Vrij zijn van een monetair stelsel.
Vrijwaring van bestraffing. Geen gevangenschap of executie.
Vrijwaring van conflict en oorlog.
Vrij van angst voor anderen die ons deze vrijheden ontzeggen.

Er mogen geen nationale of regionale grenzen zijn, geen onderscheid tussen kleuren,
races of geloofsovertuigingen, geen culturele vooringenomenheid of monetaire
barrières die de een van de ander scheiden of oneerlijk bevoordelen.

6/13

Er zijn geen erfelijke titels of geërfde leiderschapsfuncties die koningschap, familie
dictatuur of royalty's van welke titel dan ook omvatten.
Er zal geen angst zijn voor bestraffing voor welke misdaad dan ook. De verheffing van
de ziel van degenen die zich schuldig maken aan onrecht zal de afschaffing van alle
vormen van gevangenisstraf en doodstraf mogelijk maken. Door onderwijs en kennis te
delen op zielniveau zullen alle wezens zichzelf verheffen. Straf heeft geen plaats voor
het zielenniveau in het begrijpen van zijn of haar eigen talenten.
Er is geen behoefte aan een monetair stelsel dat goederen en diensten uitwisselt voor
werk.
We zullen een omgeving creëren waarin geld geen plaats heeft in de samenleving.
Wanneer aan alle fysieke behoeften van alle wezens wordt voldaan, zal er de basis
gelegd zijn om onszelf en anderen op een plezierige manier te uitten. Het einde van het
monetaire systeem zal het tijdperk van gezonde mensen en ware liefde brengen tussen
allen op deze blauwe planeet aarde.
Werken moet zijn voor de pure vreugde ervan, of voor het plezier om anderen te dienen
en de ziel van onszelf en anderen te verheffen.
Allen die willen dienen als beslissers en gidsen, kunnen aanbieden om te dienen met
zielsbegrip en de goedkeuring van anderen, zodat zij de vereiste rol kunnen vervullen.
De verheffing van begrip zal ons toelaten om de unieke talenten van een ziel te
erkennen, die hen in staat stelt om ten dienste te staan van anderen en de gehele
mensheid te verheffen. Deze mensen zullen dienen om hoogte in anderen te verlichten
en inspireren. Leiderschap komt van de ziel van de mens en met instemming van
anderen om te dienen.
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We respecteren alle vormen en vormen van alle entiteiten op deze blauwe planeet
Aarde en daarbuiten. Ieder wezen op aarde krijgt dezelfde vrijheden. Degenen die de
vrijheid hebben om in vrede met alle anderen te leven in een omgeving van wederzijdse
waardigheid en respect. Iedereen heeft de keuzevrijheid om te leven op de door hem
gewenste wijze, bijvoorbeeld zolang er aandacht en respect is voor anderen.
Alle wezens op de planeet moeten worden ondersteund om hen in staat te stellen
zonder schaarste te leven. Basistoegang tot onderdak, water, water, voedsel, veiligheid,
materialen en vrijheid van energiegebruik in het veld (aarde of universele hulpbronnen)
moet een prioriteit zijn, evenals vrede en stabiliteit om emotioneel welzijn en het
nastreven van verlichting mogelijk te maken.
Alle diversiteit wordt erkend als unieke en diverse uitdrukkingen van de Schepper en zal
worden omarmd en gevierd worden als het brengen van rijkdom in ons leven.
Ieder wezen zal worden ondersteund en aangemoedigd worden om kennis op te doen.
De mensheid in het bijzonder heeft de vrijheid nodig om deze kennis te verkennen en te
begrijpen, die alleen kan worden verworven zonder dat er voortdurend moet worden
gewerkt om te overleven. Het creëren van de instrumenten om onafhankelijke,
zelfverantwoordelijke mensen te worden, moet een prioriteit zijn. De ziel van de wezens
zal in een verantwoordelijke (rechtvaardige, correcte, eerlijke) manier het leven dicteren
en regeren, ten behoeve van alle schepping in gelijke maatregelen. Voor het eerst in de
geschiedenis van de mens, met vrije wil vanuit het zielenniveau, zal leren hoe je de ziel
vanaf de kindertijd leert kennen.
Wanneer zich natuurrampen voordoen, moeten we alle mensen in het gebied te hulp
schieten en iedereen steunen, zonder enige tegenprestatie. Dit omvat het begrijpen van
het ecosysteem van de planeet en wat alle wezens nodig hebben in hun levenscyclus.
Alle wezens zullen toegang hebben tot hulpbronnen en deze delen in tijden van
overvloed en rampen.
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Als er een conflict ontstaat, moeten we onderhandelen over een vreedzame oplossing
voor alle partijen, en de gehele mensheid moet een duurzame vrede ervaren. Dit is
alleen haalbaar als rekening wordt gehouden met de behoeften van alle partijen. Alle
wezens verdienen bescherming tegen schade aan hun embodyment en emotie.
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Besluitvormings Proces

-

Geen meerderheid zal inbreuk maken op de vrijheden van een minderheid.
Consensus zal worden bereikt door dialoog en verheffing van de ziel van de mens.
Elke beslissing moet in ieders voordeel zijn.
Elk Wezen zal in alle opzichten gerespecteerd, eerlijk en gelijk behandeld worden.
De Zielen van de Wezens zullen bij elke actie op vreedzame wijze regeren.
Vrede brengen naar de planeet en iedereen die hier leeft moet altijd ons doel zijn.
De behoeften van iedereen dienen is de enige manier om dit te bereiken.
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Uitnodiging
Kom alle wezens van de kleinste tot de grootste schepping om te vieren, te proeven en
de vrede, liefde, vertrouwen en vrijheid te omarmen.
Alle wezens zijn hier om het hoogste niveau van mens en bewustzijn (verheffing van
zielen) te verhogen.
Alle zielen, leg alle wapens van agressie, haat en geschillen neer. Laten we vrede en
rust hebben op deze blauwe planeet die we Aarde noemen.
Alle levende wezens zullen in harmonie leven met alle Schepselen op deze blauwe
planeet die we Aarde noemen en het gehele heelal.
Begeleidende principes van fysiek gedrag zijn van toepassing, totdat de zielen van de
mensen hun werking en positie begrijpen binnen de grenzen van de universele
principes.
De ziel verdient het om alles te weten op verschillende niveaus van de Schepping.
Alle levende zielen hebben de vrijheid van gelijkheid en uniekheid om hier op aarde en
daarbuiten in vrede te leven en te gedijen.
De zielen van alle wezens zullen de beste talenten, krachten en schoonheden naar
buiten brengen om te delen en te laten bloeien in de hele Schepping.
Neem de macht terug. De macht van de zielen om alle levende wezens hier op aarde te
besturen. De macht ligt niet bij leiders of entiteiten met als doel om anderen te
controleren of te domineren, maar komt van binnenuit om te houden van en te geven
(vrede, liefde, gelukzaligheid en vrijheid) aan anderen.
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Deze aardse grondwet heeft de beste intentie voor vrede, liefde, vertrouwen en vrijheid
van de zielen van alle levende wezens, met inbegrip van andere entiteiten in de gehele
Schepping. Deze grondwet moet alle wezens in staat stellen om het juiste te doen met
het genoegen om te werken en om naast en met andere zielen te dienen om de
schoonheid in de Schepping te zien.
Deze Grondwet is flexibel en kan te allen tijde worden aangepast, omdat bijvoorbeeld
het gedrag van de mens voor vreedzame coëxistentie, vredesverdragen tussen mens
en mens (geen oorlogen en/of enige vorm van agressie op deze blauwe planeet die we
Aarde noemen) en contact met andere entiteiten uit verschillende delen van de
Universes noodzakelijk is.
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Bijlage
Dit gedeelte is bedoeld voor toekomstige aanvullende amendementen waar nodig om
de permanente vrede op deze blauwe planeet Aarde en daarbuiten te handhaven.
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Geschreven door de Zielen van de Mensheid van de Blauwe
Planeet Aarde
Vertegenwoordigd door de Leden van de Earth Counsil
Alekz Egbaran

Parviz Rashvand

Mehran Keshe

Lisa MacDonald

Wayne Nguyen

Rodrigo Vildosola

Contact Email:
Peace@theearthcouncil.org

14/13

