Ние, Всички Души на Всички Същества Свързани със Синята
Планета Земята с Този Документ Създаваме:

Конституцията на Синята Планета Земята

Една Нация – Една Планета – Една Раса
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Конституция
Земния Съвет е създаден за да гарантира, че чрез даването на равноправие на
всички същества, никога повече няма да има конфликт или война на тази планета
и отвъд нея, за всички и от всички създания, същества и граждани. Края на
войната и установяването на мир ще бъде постигнат чрез разбирането на
потенциала на всички сътворени същества. Пътят към мир трябва да донесе
разбирането, че решения могат да бъдат постигнати чрез диалог и въздигане на
душата на опонента, вместо чрез деградацията или разрушаването на
физическото съществуване на друга душа.
Мирът трябва да е целта на всяко действие на съществуването на всяко
същество на тази планета. Съветът ще бъде флагман на тези действия за да
създаде среда, където мир може да бъде постигнат на Земята. Мирът трябва да
бъде основополагащия камък на съществуването сред тези, които са от Земята и
изберат да живеят в космоса. Земята трябва да стане люлката на мира за
въздигането на всички раси.
Ние, Съветът на Земята потвърждаваме, че Земята е част от Слънчевата
Система, Галактиката, Вселената и Юникоса. Като такава, Планетата Земя трябва
да стане част от цикъла на сътворението, чрез подкрепянето на планетата и
всички същества, които живеят на нея да възвишат себе си отвъд сегашния цикъл
на еволюция към по задоволяващо и мирно съществуване. Ние приемаме
Майката Земя, като себе си - живо същество, коeто има собствена душа.
Всеки атом, расстения, животни, хора, насекоми, микроби и други и всички, които
тепърва ще откриваме са души, които носят еценцията на Създателя както и
полетата на Планетата Земя. Заедно, ние събрани за да направим колективната
душа на Планетата.
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Ние признаваме всички други същества на тази планета имат нужда от подкрепа,
обгрижване и възможноста да процъфтяват в мир, включително животни,
растения, екосистеми и други невиждани същества, както и самата Майка Земя.
Всички ще бъдат подкрепени да рaстaт и да се развиват, като това ще подпомогне
живота, не само на тази планета, но и като цяло, oсъзнавайки, че ние сме част от
цялото.
Взаимопомощ, сработване, споделяне и работа в задруга за общото благо трябва
да е същността на работата на Земния Съвет.
Нашата цел е да подкрепим планетата като цяло и всяко същество, което живее
тук.
Ние ще служим за да създадем среда на просперитет и хармония, в която всички
същества да могат да израстнат и да процъфтяват по своя уникален начин.
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Шест Члена на Земния Съвет
Всеки континет на Земята е представен от един член, това ще да Африка, Азия,
Авствалия, Европа, Северна Америка и Южна Америка. Всеки член представя
нуждите и желанията на хората живеещи на техния Континет, както и
съвкупността от същества пребиваваши там.
Процес по избиране - Членовете трябва да са живели поне на два континента и да
говорят поне два езика. Това позволява за широка преспектива на разбиране,
когато се заемаш нуждите на цялото човечество под внимани.
Чистота на душите – Шесте члена на Земния Съвет са тук за да служат от
рзбирането на техните души, чрез манифестацията на физиката.
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Мандата на Земния Съвет
★★★

Да служат и подкрепят - Предоставят и Закрилят ★★★

Да докарат до душите ни разбирането, че силата е вътре в нас да увладеем
себе си, при контактуване с други души и създаването на мирно съжителство.
Нашето намерение е да изкараме наяве на-доброто от най-доброто във всяка
жива душа на тази синя планета, която наричаме Земя.
Да дадем манифестация на душите си във физически облик свободата да
живее в мир, любов и доверие на тази планета и в космоса.
Нашите желания са за всички живи същества в Сътворението да живеят в мир,
хармония и спокойствие. Време е да има достъп до ресурси по равно в честен и
прост начин за всички същества.
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Земният Съвет ще Служи и Помага за да Осигори на всички
Същества със следното:
Свобода на общуването.
Свобода на изразяването.
Свобода на предвижването.
Свобода от глада.
Свобода от липсата на ресурси.
Свобода да опузнеш пътят към разбирането на собствената си душа.
Свобода да се учиш.
Свободата да допринасяш към обществото според таланта си и това което
те прави пълноценен .
9. Свободата да изберем чрез душата си как и кога да пожелаем да се
проявяваме физически или не.
10. Свободата от това да бъдем нечия собственост.
11. Свобода от всикото подтискане на нова и иновативна технология и
информация за мирно приложение.
12. Свободата да споделяш.
13. Свододата да мислиш.
14. Свободата да даваш любов.
15. Свободата на избор.
16. Свобода на езика.
17. Свобода от паричната система.
18. Свобода от наказания. Не на задържането на сила или екзекуция.
19. Свобода от конфликти и войни.
20. Свобода от страха други да ни откажат тези свободи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Няма да има никакви държавни или религиозни граници, никакво различие в цвета
на кожата, расата, възгледи за вяра, никакви културно пристрастие или
финансова бариера, която дели едните от другите или дава нечестно предимство
на един пред друг.
Няма да има никакви наследствени титли или наследени управления, които
обхващат царуването, семейна диктатура или кралски титли от какъвто и да е тип.
Няма да има страх от наказание за каквото и да е престъпление.Въздигането на
душата на тези, които правят зло ще доведе до унищожениетона всички форми,
до затварянето и наказването чрез убесване. Чрез образоване и споделяне на
наука на нивото на душата всички създания ще се възвишат. На нивото на душата
няма място за наказания, а за разбиране на нейното ниво на сила на полетата.
Няма нужда от валутна система, чрез която да се обменят предмети и услуги за
работа.
Ще създадем среда, в която обществото няма да има нужда от пари. Когато
всички първични нужди на всички същества бъдат задоволени, ще настъпи време
да се доставя удоволствие на другите и на себе си. Краят на паричната система
ще доведе до ерата на здравите човешки същества и искренна любов сред всички
на тази синя планета Земята.
Работата трябва да е за лично удоволствие или от насладата да служиш на
другите и да въздигаме чуждите души а с тях и нашите.
Всички тези, който искат да служат, като взимашти решенията и направлявайки,
могат да предложат да служат със своята душа в разбиране и съгласие към
другите, за да могат да изпълняват задълженията си.Въздигането на познанието
ще ни позволи да опузнаем уникалната сила на полета на душата, която ще им
позволи да служат в полза на другите и въздигането на цялото човечество. Тези
хора ще служат за да просветлят и вдъхновят въздигането на другите.
Управлението идва от душата на човека и със съгласието на другите да служат.
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Ние уважаваме всички разновидности и форми на същества на тази синя планета
Земята и отвъд нея.
Всяко същество на планетата ще има възможността на същата свобода. Това да
бъде свободата да живееш в мир с всички в среда от взаимна чест и увъжение.
Всички ще имат свободата на избор да живеят по начинат, по който желаят, стига
да има уважение и разбирателство към всички.
Всички същества на тази планета трябва да могат да живеят без недоимък.
Достъп до послон, вода, храна, безопасност, материали и свободата да използват
енергията на полетата (ресурс на ремята или вселената) трябва да е преоритет,
както и мир и стабилност, която да позволи емоционално здраве и преследването
на просветление.
Цялото разнообразие е признато, като уникално и разнообразно изражение на
Твореца и ще бъде обгрижвано и празнувано, като принасяне на богатство в
живота ни.
Всяко същество трябва да бъде подкрепяно и насърчавано да придобива знания.
В частност човечеството се нуждае от свободата да изследва и разбира тези
знания, което може да бъде постигнато само без да е необходимо непрекъснато
да работите, за да оцелеете. Създаване на инструменти, за да станат
независими, самоуправляващите се хора трябва да бъдат приоритет. Душата на
съществата ще диктува и управлява в отговорна (прост, коректно, честно) начин
на живот, в полза на цялото Сътворение с еднакви мерки, За пръв път в
човешката история, със свободна воля от душевно ниво, ученето ще започне да
опознава душата от ранна детска възраст.
Когато природните бедствия се разгръщат, трябва да помогнем на всички
същества в района, да не показваме никаква благосклонност и да подкрепяме
всички. Това включва разбирането на екосистемата на планетата и това, което
всички същества се нуждаят от своя цикъл на живот. Всички същества ще имат
достъп и споделят ресурси във време на изобилие и време на бедствие.
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Когато възникне конфликт, трябва да преговаряме за мирен изход за всички
партии, за цялото човечество трябва да се даде траен мир. Това е възможно само
когато се вземат под внимание всички нужди на страните. Всички същества
заслужават защита от вреда на тяхната физическа и емоционална същност.
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Процес на вземане на решения
-

Никое мнозинство няма да наруши свободата на всяко малцинство.
Ще се постигне консенсус чрез диалог и издигане на душата
на човека.
Всяко решение трябва да бъде от полза за всички.
Всяко Същество ще бъде уважавано, справедливо и равно във всички
аспекти.
Душите на съществата ще управляват всяко действие по мирен начин.
Довеждане на мира на планетата и всички, които живеят тук, винаги трябва
да бъдат наша цел.
- Единственият начин да се постигне това е обслужването на нуждите на
всички.
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Покана
Елате всички същества от най-малката до най-голямата от Сътворението, за да
отпразнувате, да вкусите и да прегърнете мира, любовта, доверието и свободата.
Всички същества са тук, за да издигнат най-високото ниво на човешкото и цялото
съзнание (издигане на душите).
Всички души свалиха всички оръжия на агресия, омраза и различия. Нека да имам
мир и спокойствие на тази синя планета, която наричаме Земя.
Всички живи същества ще живеят в хармония с всички Същества на тази синя
планета, която наричаме Земя и в цялата Вселена.
Водещите принципи на физическото поведение са подходящи до момента, в който
душите на мъжете разбират тяхната работа и позиция в границите на
универсалните принципи.
Душата заслужава да знае всичко на различни нива на Сътворението.
Всички живи души имат свободата на равенство да живеят в мир и да
процъфтяват тук на Земята и извън нея.
Душите на всички същества ще извлекат най-доброто от талантите, силните
страни и красотите, които да споделят и процъфтяват през цялото творение.
Вземете отново захранването. Силата на душите да управляват всички живи
същества тук на земята. Силата не лежи върху никакви лидери или субекти с цел
контролиране или господство
на другите, но идва от нас да обичаме и да даваме (мир, любов, блаженство и
свобода) на другите.
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Тази земна конституция има най-доброто намерение за мир, любов, доверие и
свобода на душите на всички живи същества, включително и на други същества в
цялото творение. Тази конституция е да даде възможност на всички същества да
правят правилното нещо с удоволствие да работят и да служат заедно и с други
души, за да видят красотата в Творението.
Тази Конституция е флуидна и може да бъде коригирана по всяко време, когато
възникне такава необходимост, например, поведението на човека за мирно
съвместно съществуване, мирните договори между човека и човека (няма войни и
/ или никаква форма на агресия на тази синя планета, която наричаме Земя) и
контакти с други субекти от различни области на Вселената.
Конституцията на Синята планета Земя ще бъде актуализирана през януари всяка
година.
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Допълнение
Този раздел е предназначен да бъде празен за допълнителни изменения в
бъдеще, необходими за поддържане на постоянен мир на тази синя планета Земя
и извън нея.
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Написано от душите на народите на Синята планета Земя
Представлявано от членовете на Съвета на Земята
Alekz Egbaran

Parviz Rashvand

Mehran Keshe

Lisa MacDonald

Wayne Nguyen

Rodrigo Vildosola

Имейл за връзка:
Peace@theearthcouncil.org
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