Noi, Sufletele Tuturor Ființelor Conectate la Planeta Albastră
Pământ, Prin Prezenta am Creat:

Constituția Planetei Albastre Pământ
O Națiune - O Planetă - O Rasă
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Constituție
Consiliul Pământului a fost creat pentru a garanta că prin acordarea de drepturi egale
tuturor ființelor, niciodată nu va mai fi un alt conflict sau război pe această planetă și
dincolo de ea, de către și între toate ființele create și cetățeni. Sfârșitul războiului și
stabilirea păcii va fi obținută prin înțelegerea potențialului tuturor ființelor create. Calea
de obținere a păcii, trebuie să fie prin înțelegerea faptului că soluțiile sunt obținute prin
dialog și elevare sufletului părții oponente mai degrabă, decât prin degradarea sau prin
înjosirea celuilalt suflet sau a existenței lui fizice.
Pacea trebuie să fie scopul fiecărei mișcări din existența fiecărei ființe de pe această
planetă. Consiliul va fi purtătorul stindardului acestei mișcări, pentru a crea un mediu în
care pacea să poată fi obținută pe Pământ. Pacea trebuie să fie piatra de temelie a
existenței, printre cei ce sunt de pe această planetă și/sau aleg să trăiască pe această
planetă, cât și pentru cei care sunt de pe Pământ și aleg să trăiască în spațiu. Pământul
trebuie să devină leagănul păcii, pentru evoluția tuturor raselor.
Noi, Consiliul Pământului, recunoaștem că Pământul este parte a sistemului solar, a
galaxiei, a universului și a întregului Unicos. Astfel, planeta Pământ trebuie să devină
parte a ciclului creației, prin sprijinirea planetei și a tuturor ființelor ce trăiesc pe ea,
pentru a se eleva ele însele după ciclul actual de evoluție, la o existență mai împlinită și
mai pașnică. Noi recunoaștem Mama Pământ ca fiind ea însăși o entitate vie ce are
propriul ei suflet. .
Deoarece fiecare atom, plante, animale, insecte, microbi și multe altele, precum și toate
celelalte ce vor mai fi descoperite, sunt suflete care împărtășesc esența Creatorului cât
și câmpurile Planetei Pământ. Împreună formăm sufletul colectiv al Planetei.

November 16th, 2017 2/13

Noi recunoaștem că toate celelalte ființe de pe această planetă trebuie să fie sprijinite,
hrănite, și să li se permită să prospere în pace, incluzând animalele, plantele
ecosistemele și alte ființe nevăzute, precum și însăși Mama Pământ. Toate vor fi
sprijinite să crească și să prospere, deoarece aceasta în schimb va spori viața nu doar
pe această planetă ci a întregii totalități, deoarece noi recunoaștem că suntem parte a
întregului. Cooperarea mutuală, colaborarea, împărtășirea și contribuția la bunăstarea
tuturor, ar trebui să fie angajamentul principal al Consiliului Pământului.
Scopul nostru este să sprijinim planeta ca pe un întreg și pe fiecare ființă ce trăiește aici.
Noi vom sluji la crearea unui mediu favorabil și armonios, în care toate ființele vor crește
și prospera în propriul lor mod unic.
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Șase Membri ai Consiliului Pământului
Fiecare continent al Pământului este reprezentat de un membru, acestea fiind Africa,
Asia, Australia, Europa, America de Nord și America de Sud. Fiecare membru
reprezintă nevoile și dorințele oamenilor care trăiesc pe continentul lor, cât și a tuturor
ființelor ce trăiesc acolo.
Procesul de selecție – Membrii trebuie să fi trăit pe cel puțin două continente și să
vorbească cel puțin două limbi. Aceasta permite o perspectivă mai largă a înțelegerii
când este cazul de a aduce nevoile întregii umanități în discuție.
Curățenia Sufletelor – Cei șase membri ai Consiliului Pământului sunt aici pentru a servi
din înțelegerea sufletelor lor, prin manifestarea fizicalității.
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Mandatul Consiliului Pământului

★★★ Să sprijine și să Servească – Să Furnizeze și să Protejeze ★★★

Să aducă sufletelor noastre, înțelegerea faptului că puterea este în interiorul nostru
pentru a ne guverna pe noi înșine în interacțiunea cu alte suflete, și să creăm o
coexistență pașnică.
Intenția noastră este să scoatem ce este mai bun din fiecare suflet viu de pe
această planetă pe care o numim Pământ.
Să dăm manifestării în fizicalitate a sufletului nostru, libertatea de a trăi în
pace, iubire și încredere, pe această planetă și în spațiu.
Dorințele noastre pentru toate ființele vii din Creație, sunt ca să trăiască în pace,
armonie și liniște. Este timpul pentru accesarea și partajarea egală a resurselor, într-o
manieră corectă și justă, între toate ființele.
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Consiliul ăm ntului va Servi și Sprijini urnizarea
tuturor iințelor cu următoarele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Libertatea de asociere.
Libertatea de exprimare.
Libertatea de mișcare.
Libertatea față de înfometare.
Libertatea față de lipsa de resurse.
Libertatea de explorare a căilor de înțelegere a propriului nostru suflet.
Libertatea de a învăța.
Libertatea de a contribui în societate conform cu talentele noastre și cu ceea ce
descoperim că ne împlinește.
Libertatea de a alege cu sufletul, cum și când să ne manifestăm în fizicalitate, sau
dacă vrem să o facem.
Libertatea față de a fi proprietatea cuiva.
Libertatea față de toate formele de suprimare a te nologiilor noi și inovatoare și a
informațiilor, pentru aplicații pașnice.
Libertatea de a împărtăși.
Libertatea de gândire.
Libertatea de a iubi și a da.
Libertatea de alegere
Libertatea de a vorbi orice limbă.
Libertatea față de sistemul monetar.
Libertatea față de pedeapsă. Fără captivitate sau execuție.
Libertatea față de conflict sau război.
Libertatea față de frica față de alții care ne interzic aceste libertăți.

Nu vor mai exista frontiere naționale sau regionale, distincții între culori, rase sau
credințe, prejudecăți culturale sau bariere monetare care să-l dividă pe unul față de
celălalt sau să-i confere un avantaj incorect unuia în defavoarea celuilalt.
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Nu vor mai exista titluri ereditare sau roluri de conducere moștenite, care includ
regalitatea, dictatura familială sau redevența oricărui titlu.
Nu vor mai exista frica de pedeapsă pentru nici o crimă. Elevarea sufletului celor care
greșesc va permite abolirea tuturor formelor de închisoare și pedepse capitale. Prin
educație și împărtășirea cunoștințelor la nivelul sufletului, toate ființele se vor eleva ele
însele. Pedeapsa nu are nici un loc la nivelul sufletului, în înțelegerea intensității
propriului câmp.
Nu există nici o nevoie a unui sistem monetar pentru funcționarea schimbului de bunuri și servicii.
Noi vom crea un mediu în care nu au nici un loc în societate. Când toate nevoile fizice
ale tuturor ființelor sunt satisfăcute, munca va fi făcută pentru a aduce plăcere celorlalți
și nouă înșine. Sfârșitul sistemului monetar va aduce o eră a ființelor umane sănătoase
și a iubirii adevărate între toate ființele acestei planete albastre, Pământul.
Munca ar trebui să fie pentru pura bucurie a acesteia, sau pentru plăcerea de a servi pe
alții și pentru a eleva sufletele altora cât și pe ale noastre.
Toți cei ce doresc să servească ca și factori decizionali și ghizi, se pot oferi să
servească cu înțelegerea propriului lor suflet și să câștige consensul celorlalți, încât să
poată îndeplini rolul necesar. Elevarea înțelegerii ne va permite să recunoaștem
intensitatea unică a unui suflet, ceea ce le va permite să servească în beneficiul
celorlalți și să eleveze întreaga umanitate. Acești oameni vor servi la iluminarea și
inspirarea elevării celorlalți. Conducerea provine din sufletul omului și din acordul
celorlalți de a servi.
Noi respectăm toate aspectele și formele tuturor entităților de pe această planetă
albastră
numită
Pământ
și
de
dincolo
de
ea.
Tuturor ființelor de pe planetă trebuie să li se acorde același libertăți. Acestea fiind
libertatea de a trăi în pace cu toți ceilalți, într-un mediu al demnității și respectului
reciproc. Toți trebuie să aibă libertatea de a alege să trăiască în maniera pe care o
doresc, atât timp cât se acordă celorlalți considerație și respect.
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Toate ființele de pe planetă ar trebui să fie sprijinite pentru a-și permite să trăiască în
afara sărăciei. Accesul la casă, apă, hrană, siguranță, materiale și libertatea de utilizare
a energiei câmpului (a Pământului sau din resurse universale) ar trebui să fie o
prioritate, precum și pacea și stabilitatea, care să permită bunăstarea emoțională și
căutarea iluminării.

Toată diversitatea este recunoscută ca fiind unică și ca diverse exprimări ale
Creatorului, și va fi îmbrățișată și celebrată ca aducând bogăție vieților noastre.
Fiecare ființă ar trebui să fie sprijinită și încurajată să câștige cunoaștere. Umanitatea în
particular, are nevoie de libertate pentru a explora și înțelege această cunoaștere, care
poate fi câștigată doar fără nevoia constantă de a munci pentru a supraviețui. Crearea
uneltelor de a deveni oameni independenți și responsabili, trebuie să reprezinte o
prioritate. Sufletul ființelor va dicta și guverna într-un mod responsabil ( just, corect,
cinstit), în beneficiul întregii Creații și în egală măsură. Pentru prima dată în istoria
omului, prin voință liberă de la nivelul sufletului, va începe învățarea despre
cunoașterea sufletului din copilărie.
Când au loc dezastre naturale, trebuie să ajutăm toate ființele din zona respectivă, fără
părtinire și ajutându-i pe toți. Aceasta include înțelegerea ecosistemului planetei și de
ce au nevoie ființele în ciclul lor de viață. Toate ființele vor avea acces și vor împărți
resursele, atât pe timpul abundenței cât și al dezastrului.
Când apare un conflict, noi trebuie să negociem un rezultat pașnic pentru toate părțile,
întregii omeniri trebuie să-i fie acordată o pace durabilă. Aceasta se poate obține doar
atunci când nevoile tuturor părților sunt luate în considerare. Toate ființele merită
protecție față de vătămarea fizicalității și emoțiilor acestora.
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Procesul Decizional
Nici o majoritate nu va încălca drepturile nici unei minorități.
Consensul va fi obținut prin dialog și elevarea sufletului omului.
Fiecare decizie trebuie să fie în beneficiul tuturor.
Fiecare ființă va fi respectată, tratată cinstit și egal în toate aspectele.
Sufletele ființelor vor guverna fiecare acțiune într-o manieră pașnică.
Aducerea păcii planetei și tuturor celor ce trăiesc aici, trebuie să fie
întotdeauna scopul nostru.
− Servind nevoilor tuturor este singura modalitate de a obține asta.

−
−
−
−
−
−
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Invitație
Veniți toate ființe ale Creației, de la cele mai mici la cele mai mari, să celebrăm, să
gustăm și să îmbrățișăm pacea, iubirea și libertatea..
Toate ființele sunt aici pentru a-și ridica cât mai mult nivelul de conștiință (elevarea
sufletelor).

Toate sufletele, depuneți toate armele de agresiune, ură și diferențiere. Lăsați-ne să
avem pace și liniște pe această planetă albastră, pe care o numim Pământ.

Toate ființele vii vor trăi în armonie cu toată Creația de pe această planetă albastră pe
care o numim Pământ, și din întregul Univers.
Principiile directoare de conduită fizică sunt adecvate, până când sufletele oamenilor își
vor înțelege funcționarea și poziția în interiorul limitelor principiilor Universale.

Sufletul merită să cunoască totul despre diferitele nivele ale Creației.

Toate sufletele vii au libertatea egală de a trăi în pace și să prospere aici pe Pământ și
dincolo de el.
Sufletele tuturor ființelor vor scoate ce au mai bun din talente, puteri și frumuseți pentru
a le împărtăși și expune în întreaga Creație.
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Luați-vă înapoi puterea. Puterea sufletelor de a guverna toate ființele vii de pe Pământ.
Puterea nu aparține nici unui lider sau entități în scopul de a controla sau a-i domina pe
alții, ci vine din interiorul nostru pentru a iubi și a dărui (pace, iubire, fericire și libertate)
celorlalți.
Această constituție pământeană, are cea mai bună intenție pentru pace, iubire,
încredere și libertate a sufletelor tuturor ființelor vii, incluzând și pe cele ale altor entități
din întreaga Creație. Această constituție este pentru a împuternici toate ființele să facă
lucrul corect, din plăcerea de a munci și a servi alături de și împreună cu alte suflete,
pentru a vedea frumusețea Creației.
Această Constituție este fluidă și poate fi ajustată în orice moment, după cum este
nevoie, de exemplu conduita omului pentru coexistență pașnică, tratate de pace între
oameni (încetarea războaielor și/sau a oricărei forme de agresiune pe această planetă
albastră, pe care o numim Pământ) și contacte cu alte entități din diferite zone din
Univers.
Constituția Planetei Albastre Pământ va fi actualizată în luna Ianuarie a fiecărui an.
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Completare
Această secțiune este intenționată a fi lăsată goală pentru amendamente suplimentare
în viitor, necesare pentru menținerea păcii pe această planetă albastră Pământ și
dincolo de ea.
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Scrisă de Sufletele Oamenilor Planetei Albastre Pământ
Reprezentată de Membrii Consiliului Pământului

Alekz Egbaran

Parviz Rashvand

Mehran Keshe

Lisa MacDonald

Wayne Nguyen

Rodrigo Vildosola

Contact Email:
Peace@theearthcouncil.org
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