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Mi, a Föld nevű kék bolygóhoz kapcsolódó összes lény lelkei,
ezennel megalkottuk azt, ami

A Föld Kék Bolygó Alkotmánya
Egy Nemzet – Egy Bolygó – Egy Faj
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Alkotmány
A Föld Tanács azért jött létre: biztosítsa, hogy minden földi lény egyenlő jogokkal bír, nem lesz több
konfliktus vagy háború ezen a bolygón és azon túl. A háborúk végét és a béke megteremtését az összes
teremtmény egyetértésével érik el. A világbéke felé vezető úton meg kell érteni és értetni, hogy az
egyedüli megoldás az ellenfél lelkével való párbeszéd és az ellenfél lelke felemelése által érhető el, nem
pedig az ellenfél lelki vagy fizikai megsemmisítése által.
A világbéke kell legyen minden Földön levő lény létének mozgatórugója. A Föld Tanács lesz a zászlóvivője
ennek a mozgalomnak, hogy olyan környezetet teremtsen, hogy a béke megvalósítható legyen, azok
között kik a Föld lakói, akik itt szeretnének továbbra is élni,de azok számára is, akik itt vannak, és az
űrben szeretnének élni. A Földnek a béke bölcsőjévé kell válnia, lehetővé téve minden földi faj
fejlődését.
Mi, a Föld Tanács elismerjük, hogy a Föld része a naprendszernek, a galaxisnak, a világegyetemnek és az
EGYETEMES TEREMTETTNEK avagy UNICOS-nak). Mint ilyennek,- a Földnek-a teremtés ciklusa részévé
kell válnia, támogatva a Földet és benne minden teremtményt, hogy a jelenlegi fejlődési szakaszt
elhagyva egy kielégítőbb és békésebb létezéshez jusson. Tiszteletben tartjuk a Föld Anyát, mint egy
élőlényt, amelynek saját lelke van.
Kezdve az atomokkal, növényekig, állatokig, emberekig, rovarokig, mikrobákig és még ezután
felfedezendőek mind lelkek, amelyek osztoznak a TEREMTŐ lényegében és szintúgy a Föld Bolygó
erőtereiben. Együtt összeadódva alkotjuk a Bolygó együttes lelkét.
Tudomásul vesszük, hogy a bolygónk minden más élőlényét fenntartani, támogatni, és táplálni kell, velük
békében élni, beleértve az állatokat, a növényeket, az ökoszisztémákat és más láthatatlan lényeket,
valamint magát a Föld Anyát is. Mindegyik elősegíti a növekedést és a fejlődést, az életet erősíti, nem
csak itt a Földön, hanem az egész teljességben is, mivel elismerjük, hogy részesei vagyunk az egésznek.
A kölcsönös együttműködés, a javak igazságos elosztása, a jólét mindenki számára való elérése a Föld
Tanács legfontosabb feladata.
Célunk, hogy támogassuk a bolygót, mint egészet és minden itt élő lényt.
Mi azért szolgálunk, hogy olyan környezetet teremtsünk, amely gondoskodva harmóniát teremt,
amelyben minden élőlény sajátosságai szerint növekedhet és fejlődhet.
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A Föld Tanács hat tagja
Bolygónk földrészeit egy-egy tag képviseli. Ezek a földrészek Afrika, Ausztrália, Ázsia, Dél-Amerika, ÉszakAmerika és Európa. Minden egyes tag képviseli a saját földrészén élő népek igényeit és kívánságait,
valamint az ott tartózkodó élőlények összességét.
Kiválasztási folyamatok - A tagoknak előzőleg legalább két földrészen kellett élniük, és legalább két
nyelven kell beszélniük. Ez lehetővé teszi a szélesebb távlatok megértését, amikor számba veszik az
emberiség igényeit.
A lelkek tisztasága - A Föld Tanács hat tagja azért van, hogy lelkük megértéséből, a fizikai-testi
megnyilvánulás által szolgáljon.
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A Föld Tanácsának megbízatása
★★★Támogatni és Szolgálni - Biztosítani és Védeni ★★★
Lelkeinket eljuttatni annak megértésére, hogy megvan az erő bennünk, hogy irányítsuk magunkat, és a
többi lélekkel való kölcsönhatásban békés együttélést hozzunk létre.
Szándékunk, hogy minden élő lélek legjobb tulajdonságát hozzuk ki ezen a Kék Bolygón, melyet Földnek
hívunk.
Megadni lelkünk fizikai megnyilvánulásának szabadságát, hogy békében, szeretetben és bizalomban
éljünk ezen a bolygón és az űrben.
Kívánjuk, hogy a teremtésben minden élőlény békében, harmóniában és nyugalomban éljen. Eljött az
idő, hogy az erőforrásokhoz való hozzáférést igazságos és tisztességes módon, minden lénynek lehetővé
tegyük.
.
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A Föld Tanács szolgál és támogat,
hogy minden lénynek a következőket biztosítsa:
1. Társulási szabadság.
2. A véleménynyilvánítás szabadsága.
3. A szabad mozgás.
4. Az éhezés alól való mentesség szabadsága.
5. A forrásokhoz való szabad hozzáférés
6. Saját lelkünk kutatása és megértésének a szabadsága.
7. A tanulás szabadsága.
8. Szabadon hozzájárulni tehetségeink, tudásunk függvényében a társadalom felemelkedéséhez.
9. Szabadon eldönteni hogyan és mikor szeretnénk megnyilvánulni fizikai- vagy lelki állapotban.
10. Szabadság, hogy más birtoka ne lehessünk.
11. Szabadság az új és innovatív technológiák és információk békés alkalmazására és mentesség ezek
visszaszorításától.
12. A megosztás szabadsága.
13. A gondolkodás szabadsága.
14. A szeretet és ajándékozás szabadsága.
15. A választás szabadsága.
16. A nyelv szabadsága.
17. Szabadulás a pénzügyi rendszerből.
18. Mentesség büntetéstől. Nincs fogság vagy végrehajtás.
19. Mentesség konfliktusoktól és a háborútól.
20. Szabadulás a másoktól való félelemtől, mindazoktól, akik tagadják ezeket a szabadság-jogokat.
Ne legyenek nemzeteket elválasztó vagy regionális határok, senki sem különböztethető meg a bőrszín,
faj, hitbeli, kulturális hovatartozás miatt, ne legyenek monetáris korlátok, melyek egyeseket megoszt és
másoknak tisztességtelen előnyöket nyújtanának mások fölött.
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Ne legyenek örökölhető címek, vezető szerepöröklések, trónutódlás, királyság, sem családi egyeduralom
semmilyen cím alatt.
Ne legyen félelem a büntetéstől egyetlen bűncselekmény miatt sem. A bűncselekmény elkövetők
lelkének felemelése lehetővé fogja tenni a szabadságvesztés és halálbüntetés minden formájának
eltörlését. Az oktatás és a tudás lélek szintjén történő megosztása révén, minden lény felemelkedik.
Nincs helye büntetésnek a lélek szintjén, melyen a lélek megérti saját térerősségét.
Nincs szükség olyan pénzügyi rendszerre, amely árut és szolgáltatásokat cserél munkáért.
Olyan körülményeket teremtünk, ahol a pénznek nincs helye a társadalomban. Amikor minden lény
minden fizikai szükséglete teljesül, akkor olyan munkát fogunk végezni, amellyel örömet szerzünk
másoknak és magunknak is. A pénzügyi rendszer vége, az egészséges emberi lények korszakát és az igaz
szeretetet fogja előidézni az egész Kék Bolygón.
A munka legyen a munka örömének céljából, vagy a többiek szolgálatának öröméért és mások lelkének
felemeléséért, ahogy a magunkéért is.
Mindazok, akik döntéshozóként és útmutatóként kívánnak szolgálni, felajánlhatják, hogy szolgálják lelkük
megértését és mások beleegyezését, hogy teljesíthessék a szükséges oktató, útmutató szerepet. A
megértés lehetővé teszi, hogy elismerjék a lélek egyedülálló erősségeit, hogy szolgáljanak mások javára
és felemeljék az egész emberiséget. Ezek az emberek segítenek felvilágosítani és ihletni a felemelkedés
lehetőségét másokban. Vezetővé, egy emberi lélek, belülről saját lelkének kisugárzásából és mások
hozzájárulása által válik.
Tiszteletben tartjuk a Föld és azon túlmenően az összes lény megnyilvánulási formáját.
A bolygón minden lénynek egyenlő szabadsággal kell rendelkeznie, szabadság békében élni másokkal,
kölcsönös méltósággal és tisztelettel, egymás megbecsülésével. Adott a választási lehetőség arra, hogy
ki-ki oly módon éljen, ahogyan kívánja, de másokra való odafigyeléssel és tisztelettel.
A bolygó minden élőlényét támogatni kell, hogy szükséget senki se szenvedjen semmiben. Menedékhez,
vízhez, élelmiszerhez, biztonsághoz, anyaghoz és energia szabadsághoz (földi vagy univerzális
erőforrásokból) való alapvető hozzáférésnek elsőbbséget kell élveznie, valamint békét és stabilitást kell
biztosítani az érzelmi jólét és a megvilágosodás elérése érdekében.
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A sokféleséget a Teremtő egyedülálló és változatos megnyilvánulásaként ismerik el, és felkarolva és
ünnepelve azokat, hogy gazdagabbá teszik életünket.
Minden lényt támogatni és ösztönözni kell a tudás megszerzésére. Különösen az emberiségnek kell
szabadon feltárni és megértenie ezt a tudást, amely nélkül nem lehet fennmaradni. Az önálló,
önfenntartó, eszközök létrehozása első rendű feladat. A lények lelke diktál és irányít egy felelősségteljes
(igazságos, helyes, tisztességes) életmódot, minden teremtmény javára, egyenlő intézkedésekkel. Az
emberiség történelmében először, már gyermekkortól kezdődően lehetőség van az emberi lélek
megismerésére. Természeti katasztrófák idején, az adott területen élő lényeknek kell egy lényként
segítségére sietni, senkit sem előnyben részesíteni, egyenlő bánásmód mindenkinek. Ez magába foglalja
a bolygó ökoszisztémájának megértését és azt, hogy minden egyes élőlénynek nélkülözhetetlen szerepe
van az életciklusban. Minden lény hozzáférést és erőforrásokat oszt meg a bőség is és katasztrófa idején
is.
Amikor valahol konfliktus merül fel, minden féllel békét hozó tárgyalást kell folytatni, az emberiségnek
tartós békére van szüksége. Ez csak akkor érhető el, ha figyelembe vesszük mindkét fél igényét. Minden
lény védelmet élvez testi és lelki épségét illetőleg, az ártó szándék ellen.
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Döntéshozatali folyamat








A többség nem sértheti a kisebbségek szabadságát.
Az egyetértés, a párbeszéd és a lélek felemelkedése által valósul meg.
Minden döntés mindenki számára előnyösnek kell lennie.
Minden lényt tiszteletben kell tartani, tisztességesnek és minden szempontból egyenlőnek kell
tekinteni.
A lények lelkei minden intézkedést békés úton irányítanak.
A cél a béke megteremtése a bolygón, minden, a bolygón élő számára.
Minden lény igényének kiszolgálása az egyetlen mód ennek eléréséhez.
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Meghívó
Minden lény a legkisebbtől a legnagyobb teremtésig, jöjj, ünnepeljünk, ízleljük meg és öleljük meg a
békét, a szeretetet, a bizalmat és a szabadságot.
Minden lény azért van itt, hogy elősegítse az emberi tudatosság legmagasabb szintre való emelését. (a
lelkek felemelkedését).
Minden lélek leteszi a támadó fegyvereket, a gyűlöletet és a nézet különbségeket.
Legyen béke és nyugalom ezen a Kék Bolygón, amit Földnek hívunk.
Minden élőlény harmóniában fog élni a Kék Bolygón minden teremtménnyel, amit Földnek és az egész
világegyetemnek hívunk.
A jelenlegi fizikai törvényszerűségek addig élnek, míg az ember megérti saját lelkét és létének valóságát
az egyetemesség határain belül.
A lélek megérdemli, hogy mindent megtudjon a teremtés különböző szintjeiről.
Minden élőlénynek egyenlő joga, hogy háborítatlanul, békében éljen a Földön és a világmindenségben.
Minden élőlény a legjobb tudását, képességét és szépségét adja, a Teremtés felvirágoztatására.
Fogd vissza a feletti hatalomvágyadat, hogy másokon uralkodj. A hatalom sehova sem vezet, senki sem
felsőbbrendű másoknál, sem vezető, sem nép, nem vonhat mást vagy másokat hatalma, ellenőrzése és
uralma alá, csak arra való, hogy békét, szeretetet, boldogságot és szabadságot adjon másoknak.
E földi Alkotmány szándéka: béke, szeretet, bizalom megvalósítása az összes élőlény szabadságára,
beleértve a Teremtés más teremtményeit is.
Ez az Alkotmány feljogosít mindenkit: hogy helyesen cselekedjen, örömmel dolgozzon és szolgáljon a
többi teremtménnyel együtt és meglássa a szépséget a Teremtésben.
Ez az Alkotmány folytonos, bármikor módosítható, bővíthető, ahogy a szükség kívánja az ember békés
egymás mellett való élésére, ember és ember közötti békeszerződésekre (ne legyenek háborúk és / vagy
semmilyen agresszió sem ezen a Kék Bolygón, amit mi Földnek nevezünk) és kapcsolatba léphet az
Univerzumok különböző területeiről származó más lényekkel.
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A Kék Bolygó Alkotmányát minden év januárjában frissítik.
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Függelék
Ezt az oldalt szándékosan üresen hagyjuk a jövőbeli szükséges módosításokhoz, amire szükség lehet a
béke fenntartásához a Kék Bolygón és azon túl.
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