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Pjaneta Waħda Magħquda fil-Paċi 

 

Aħna , l-Erwieħ Tal-Bnedmin Kollha Magħquda Mal-Pjaneta Blu  

Tad-Dinja Hawnhekk Qegħdin Noħolqu: 

 

 

Il-Kostituzzjoni Tal-Pjaneta Blu tad-Dinja 
 

 

Nazzjon Wieħed—Pjaneta Waħda—Razza Waħda 
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                             Il-Kostituzzjoni 

 

Il- Kunsill Dinji ġie maħluq b’garanzija li billi jagħti drittijiet indaqs lill- bnedmin kollha, 

qatt m’għandu jkun hemm konflitt  ieħor jew gwerra oħra fuq din il-pjaneta u lil hinn 

minnha fost il- bnedmin u  ċ-ċittadini kollha ta’din id-dinja. It-tmiem tal-gwerra u l-

ħolqien tal-paċi se jintlaħqu permezz ta’ fehim milħuq mill-potenzjal tal-bnedmin 

kollha maħluqa. It-triq ‘il quddiem għall-paċi għandha tkun il-kisba ta’ fehim permezz 

tad-djalogu u l-elevazzjoni tar-ruħ l-avversarju aktar milli permezz tad-degradazzjoni 

jew it-tħassir tar-ruħ jew l-eżistenza fiżika oħra. 

Il-Paċi għandha tkun l-għan ta’kull mossa li teżisti minn kull bniedem maħluq f’din id-

dinja.Il-Kunsill se jkun il-portatur tal-bandiera ta’din il-mozzjoni sabiex jinħoloq 

ambjent fejn il-paċi  tkun tista’ tinkiseb fid-Dinja.Il-Paċi għandha tkun il-pedament tal-

ħajja minn fost dawk li huma minn din il-pjaneta u/jew jagħżlu li jgħixu fuq din il-

pjaneta, kif ukoll għal dawk li huma mid-dinja u jagħżlu li jgħixu fl-ispazju. Id-Dinja trid 

issir il-benniena tal-paċi għall-evoluzzjoni ta’kull tip ta’razza. 

Bħala Kunsill Dinji aħna nirrikonoxxu li li d-dinja hija parti mis-sistema solari, il-

galassja, l-univers u   l-Unikożmu kollu. Il- pjaneta tad-dinja bħala talija tinħtieġ li tkun 

parti miċ-ċiklu tal-ħolqien billi tkun ta’ sostenn lill-pjaneta nnifisha u l-bnedmin kollha 

li jgħixu fuqha sabiex jgħollu ruħhom fiċ-ċiklu attwali tal-evoluzzjoni għal- ħajja aktar 

sodisfaċenti u paċifika. Aħna nirrikonoxxu d-Dinja Materna fiha nnifisha bħala entita’ 

ħajja li għandha r-ruħ tagħha. 

Minn kull atomu , għall- pjanti, l-annimali, il-bnedmin, l-insetti, il-mikrobi u aktar, u 

dawk kollha li għad iridu jiġi misjuba huma l-erwieħ li jqassmu l-essenza tal-Ħallieq 

kif ukoll l-oqsma tal-Pjaneta Dinjija. Aħna ningħaqqdu flimkien sabiex inkunu ta’ arma 

kollettiva tal- Pjaneta. 

Aħna nirrikonoxxu li l-bnedmin l-oħra kollha fuq din il- pjaneta għandhom bżonn 

ikunu appoġġjati, imrawwma u jitħallew jirnexxu fil-paċi inkluż l-annimali, l-pjanti, l-

ekosistemi u bnedmin oħra li ma jidhrux, kif ukoll in-natura bħala ommna fiha 

nnifisha. Dawn se jkunu sostnuti kollha biex jikbru u jirnexxu,  
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minħabba li dan umbagħad itejjeb il-ħajjiet, mhux biss fuq din il-pjaneta, imma fit-

totalita’ kollha, bħalma kif nirrikonoxxu li aħna parti minn ħaġa sħiħa. 

Il-Kooperazzjoni reċiproka, il-kollaborazzjoni, il-qsim u l-kontribut għall-ġid ta' kulħadd 

għandhom ikunu l-impenn prinċipali tal-Kunsill Dinji. 

L-għan tagħna huwa li nkunu ta’sostenn lill-pjaneta kollha kemm hi u lil kull bniedem 

li jgħix hawn. 

Aħna ser inservu biex jinħoloq ambjent ta 'trawwim u armonija fejn il-bnedmin kollha 

jistgħu jikbru u jirnexxu fil-mod uniku tagħhom. 
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Sitt Membri tal-Kunsill tad-Dinja. 

 

Kull kontinent tad-dinja huwa rappreżentat minn membru wieħed, dawk li huma l-

Afrika, l-Asja, l-Awstralja, l-Ewropa, l-Amerika ta 'Fuq u  l-Amerika t'Isfel. 

Kull membru jirrappreżenta l-bżonnijiet u x-xewqat tal-poplu li jgħixu fil-kontinent 

tagħhom, kif ukoll fit-totalità tal-bnedmin li joqogħdu hemm. 

Il-Proċessi ta 'għażla - Il-membri jridu jkunu għexu  mill-inqas  fuq żewġ kontinenti u 

jitkellmu mill-inqas b’żewġ lingwi. Dan jippermetti f’perspettivi usa' ta' fehim meta 

jittrattaw li jitqiesu l-ħtiġijiet tal- l-umanità kollha. 

Ic-Ċarezza tal-erwieħ - Is-sitt membri tal-Kunsill Dinji jinsabu hawn biex iservu mill-

fehim tal-erwieħ tagħhom, permezz il-manifestazzjoni tal-fiżicita’. 
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Il-Mandat tal-Kunsill Dinji 

               ★★★ Biex Jappoġġja u Jservi - Jipprovdi u Jipproteġi ★★★ 

 

Nġibu lill-erwieħ tagħna l-fehim li s-setgha hija fi ħdanna biex nirregolaw lilek 

innifsek, f'interazzjoni ma’ erwieħ oħra u tinħoloq ko-eżistenza paċifika. 

 

L-intenzjoni tagħna hija li nwasslu l-aqwa fost l-aħjar f'kull ruħ ħajja fuq din il-

pjaneta blu li nsejħulha    Dinja.  

 

Nagħtu l-Manifestazzjoni tar-ruħ tagħna fiżikament il-libertà li tgħix fil-paċi, l-

imħabba u l-fiduċja f'din il-pjaneta u fl-ispazju. 

 

Ix-Xewqat tagħna huma għall-bnedmin ħajjin kollha fil-ħolqien sabiex jgħixu fil-paċi, 

l-armonija u t-trankwillita’.Wasal iż-żmien għall-aċċess u l-tqassim tar-riżorsi b’mod 

ġust kif ukoll ugwali fost il-bnedmin kollha. 
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Il-Kunsill Dinji se jservi u jagħti appoġġ 

sabiex jipprovdi lill-bnedmin kollha dan li ġej: 

 

1. Il-Liberta’  ta 'assoċjazzjoni. 

2. Il-Liberta’ tad-dritt tal-espressjoni. 

3. Il-Ħelsien tal-moviment liberu. 

4. Il-Ħelsien mill-ġuħ. 

5. Il- Libertà minħabba n-nuqqas ta 'riżorsi. 

6. Il-Libertà li tistħarreġ it-triq sabiex tifhem ir-ruħ tagħna stess. 

7. Il- Liberta’ biex titgħallem. 

8. Il-Libertà li tikkontribwixxi għas-soċjetà skont it-talenti tagħna u dak li nsibu 

li qed jissodisfana. 

9. Il-Ħelsien li tagħżel permezz tar-ruħ tagħna, kif u meta nixtiequ nuru jew le 

il-fiżicita’. 

10. Il-Ħelsien milli tkun il-proprjetà ta' xulxin. 

11. Il- Ħelsien mit-trażżin kollu ta' teknoloġija ġdida u innovattiva u 

informazzjoni   għal applikazzjonijiet paċifiċi. 

12. Il-liberta’ li taqsam. 

13. Il-libertà tal-ħsieb. 

14. Il- liberta’ li tħobb u taghti. 

15. Il-libertà tal-għażla. 

16. Il-libertà tal-lingwa. 

17. Il-Ħelsien minn sistema monetarja. 

18. Il-Ħelsien mill-piena. Ebda Kaptivita’ jew eżekuzzjoni. 

19. Il-Ħelsien mill-konflitt u l-gwerra. 

20. Il-Ħelsien mill-biża' ta’oħrajn li jiċħdu dawn il-libertajiet. 

M'għandu jkun hemm l-ebda fruntiera nazzjonali jew reġjonali, ebda distinzjoni bejn 

kuluri, razzez jew mogħdijiet ta' twemmin, l-ebda preġudizzju kulturali jew monetarju 

li jaqsam wieħed minn ieħor jew tagħti vantaġġ inġust lil wieħed fuq l-ieħor. 

M’għandu jkun hemm l-ebda titlu li jintiret, anqas fi rwoli ta’tmexxija li jinkludu rejiet, 

id-dittatorjat tal-familja jew kwalunkwe titlu irjali. 

Mhux se jkun hemm l-ebda biza’ ta’ kastig għal kwalunkwe kriminalita’. L-elevazzjoni 

tar-ruħ ta’ dawk li jwettqu l-ħażin se jippermetti t-tneħħija ta’ kull forma ta’priġunerija 

u piena kapitali. Permezz tal-edukazzjoni u l-qsim tal-għarfien fil-livell tar-ruħ, il-
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bnedmin kollha se jgħollu lilhom infushom. Il-kastig m’għandu l-ebda post fuq il-livell 

tar-ruħ ta’ min jipprova jifhem il-kobor tiegħu. 

M’hemmx bżonn ta’ ebda sistema monetarja li jpartat oġġetti u servizzi max-xogħol. 

Se noħolqu ambjent fejn il-flus m’għandhom l-ebda post fis-soċjeta’. Meta l-bżonnijiet 

fiżiċi kollha tal-bnedmin jintlaħqu, ix-xogħol jibda jitwettaq bi pjaċir kemm lil 

ħaddieħor u kif ukoll lilna nfusna. It- tmiem tas-sistema monetarja se ġġib l-era ta’ 

bnedmin b’saħħithom u mħabba vera bejn kulħadd  fuq din il-pjaneta blu dinjija. 

Ix-xoghol għandu jkun dak li jġib il-ferħ fih innifsu, jew dak li  jagħti il-pjaċir li taqdi lill-

oħrajn u tgħolli r-ruħ kemm tagħna kif ukoll ta’ ħaddieħor. 

Dawk kollha li jixtiequ jservu bħala dawk li jieħdu d-deciżjonijiet u jkunu ta’ gwida, 

jistgħu joffru li jservu bl-għarfien tar-ruħ tagħhom u jiksbu l-kunsens ta’ħaddieħor, li 

jistgħu jissodisfaw l-irwol meħtieġ. L-elevazzjoni tal-fehim tippermettilna li 

nirrikonoxxu l-kobor fl-uniku qasam tar-ruħ li jippermettilhom li jservu għall-benefiċċju 

tal-oħrajn sabiex jgħollu l-umanita’ kollha. Dawn in-nies se jservu biex jgħarrfu u 

jispiraw l-elevazzjoni f’oħrajn.It-tmexxija toħroġ mir-ruħ tal-bniedem u bil-kunsens tal-

oħrajn sabiex ikun ta’servizz għall-oħrajn. 

Aħna nirrispettaw kull tip ta’ forma tal-entitajiet kollha fuq din il- pjaneta blu u lilhinn 

minnha. Kull persuna fuq din il-pjaneta għandha tingħata l-istess liberta’. Dawk li 

huma ħielsa li jgħixu fil-paċi mal-oħrajn kollha f’ambjent dinjituż u ta’rispett reciproku. 

Dawn kollha għandhom il-liberta’ tal-għażla li jgħixu bil-mod li jixtiequ huma, sakemm 

il-konsiderazzjoni u r-rispett jingħata lil ħaddiehor. 

Kull maħluq fuq din il-pjaneta għandu jkun megħjun sabiex ikun jista’ jgħix taħt l-ebda 

tip ta’ skarsezza. L-aċċess bażiku għall-kenn, l-ilma, is-sigurta’, il- materjali, u l-

ħelsien fl-użu tal-enerġija (tad-dinja jew riżorsi universali) għandhom ikunu ta’ 

prijorita’, kif ukoll il-paċi u l-istabbilita’ għandhom ikunu mezz li jġibu stat emozzjonali 

tajjeb u stennija ta’tama ġdida. 

Id-diversita’ hija kollha rikonoxxuta bħala epressjonijiet diversi u uniċi tal-Ħallieq u se 

tkun milqugħa u ċċelebrata bħala l-miġja fl-abbundanza ta’gid għal ħajjitna. 

Kull bniedem għandu jkun megħjun u mħeġġeg sabiex jikseb l-għarfien. L-Umanita’ 

b’mod partikolari teħtieġ il-liberta’ li tistħarreġ u tifhem dan l-għarfien, li jista’ jinkiseb 

biss mingħajr l-ħtieġa li wieħed jaħdem b’mod kontinwu sabiex jgħix. Il-Ħolqien ta’ 

miżuri  biex isiru bnedmin indipendenti u responsabbli għandu jkun ta’ prijorita’. Ir-ruħ 

tan-nies se tiddetta u tirregola (bl-eżattezza, bil-korretezza, bil-ġustizzja) il-mod ta’ 

ħajja għall-benefiċċju tal-ħolqien kollu f’miżuri ugwali. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-
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bniedem, b’rieda ħielsa fil-livell tar-ruħ, it-tagħlim se jibda jkun kif ir-ruħ tingħaraf mill-

bidunett tagħha. 

Meta jinqala’ xi diżastru naturali, rridu nfittxu l-għajnuna tal-bnedmin kollha fiż-żona, 

mingħajr ma nuru l-ebda favur u nkunu ta’sostenn lejn kulħadd. Dan jinkludu l-fehim 

tal-ekosistema tal-pjaneta u dak li l-bnedmin kollha jeħtieġu fiċ-ċiklu tal-ħajja 

tagħhom.Il-bnedmin kollha se jkollhom l-aċċess li jaqsmu r-riżorsi  kemm fiż- żmien 

ta’ġid u kif ukoll f’mument dizastruż. 

Meta jinqala’xi kunflitt, irridu nilħqu soluzzjoni paċifika għall-partijiet kollha, l-umanita’ 

kollha għandha tingħata paċi dejjiema. Dan jista’ jinkiseb biss meta l-bżonnijiet tal- 

partijiet kollha jiġu meqjusa. Il-bnedmin kollha jistħoqqilhom il-protezzjoni mill-ħsara 

fiżika u emozzjonali tagħhom.  
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Proċess ta’ Teħid ta’ Deċiżjonijiet 

 

• Ebda maġġoranza m’għandha l-jedd fuq il-libertajiet ta’ xi minoranza. 

• Il-Kunsens jista’jintlaħaq permezz tad-djalogu u l-elevazzjoni tar-ruħ tal-

bniedem. 

• Kull deċiżjoni  għandha tkun ta’benefiċċju għal kulħadd. 

• Kull persuna għandha tkun irrispettatha, trattatha b’mod ġust u ugwali fl-

aspetti kollha. 

• L-Erwieħ tal-bnedmin kollha se jmexxu kull azzjoni b’mod paċifiku. 

• Il- Miġja tal-paci f’din il-pjaneta u għal dawk kollha li jgħixu hawn għandu 

jkun dejjem  l-għan tagħna. 

• Il-qadi tal-ħtigijiet kollha tagħna huwa l-uniku mod kif dan jinkiseb. 
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Stedina 

Ejjew bnedmin kollha tal-ħolqien mill-kbir saż-żgħir biex tiċċelebraw, 

tesperjenzaw u tħaddnu   l-paċi, l-imħabba, il-fiduċja u l-ħelsien. 

Kull persuna qiegħda hawn sabiex tikber fl-ogħla livell ta’ bniedem uman u l-

kuxjenza kollha ( elevazzjoni tal-erwieħ). 

Erwieħ kollha, warrbu l-armi kollha tal-aggressjoni, il-mibegħda u d-differenzi. 

Ħallulna li jkollna l-paċi u t-trankwillita’ fuq din il-pjaneta blu li nsejjħulha Dinja. 

Il-bnedmin kollha se jgħixu f’armonija  mal-Ħolqien kollu fuq din il-pjaneta blu li 

nsejjħulha Dinja u madwar l-Univers kollu. 

Il-gwida ta’principji fl-imġiba fiżika huma xierqa, sal-ħin l-erwieħ tal-bnedmin 

jifhmu l-operat tagħhom u l-posizzjoni fil- konfini tal-prinċipji Universali. 

Ir-ruħ jistħoqqilha li tkun mgħarrfa b’kollox dwar il-livelli differenti tal-Ħolqien. 

L-erwieħ ħajjin kollha għandhom il-liberta’ tal-ugwaljanza li jgħixu fil-paċi u 

jirnexxu hawn fid-Dinja u lil hinn minnha. 

L-erwieħ tal-bnedmin kollha se joħorġu l-aqwa talenti, saħħiet, u sbuħija sabiex 

jaqsmu u jiffjorixxu matul il-Ħolqien. 

Ħudu s-setgħa lura.  Is-Setgħa tal-erwieħ li  jirregolaw lill-bnedmin ħajjin kollha 

fid-dinja.  Is-Setgħa mhijiex  imqiegħda fuq xi mexxejja jew entitajiet għall-fini ta’ 

kontroll jew dominanza fuq ħaddiehor, imma ġejja minn ġewwa fina nfusna 

sabiex inħobbu u nagħtu (paċi, imħabba, barka u ħelsien) lill-oħrajn.  

Din il-Kostituzzjoni Dinjija għandha l-aħjar intenzjoni għall-paċi, l-imħabba, il-

fiduċja, u l-liberta’ tal-erwieħ tal-bnedmin kollha, inklużi entitajiet oħra li huma 

madwar il-Ħolqien . Din il-Kostituzzjoni se tagħti s-setgħa lill-benedmin kollha li 

jagħmlu dak li hu sewwa bi pjaċir li jaħdmu u jkunu flimkien ta’servizz u ma’ 

ħlejjaq oħra juru l-isbuħija tal-Ħolqien. 

 

Din il-Kostituzzjoni hija fluwida u tista tiġi miżjuda minn żmien għall-ieħor skond il-

ħtieġa bħal pereżempju l-imġiba tal-bniedem għall-ko-eżistenza paċifika, it-trattati 

ta’ fehim bejn il-bnedmin ( ebda gwerer u / jew xi forma ta’ aggressjoni fuq din il-

pjaneta blu  li nsejħulha Dinja u l-kuntatt ma’ entitajiet oħra minn oqsma differenti 

tal-Universi. 
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Addendum 

 

Din it-taqsima hija maħsuba biex tkun vojta għal aktar emendi  fil-futur skond il-ħtieġa 

biex tinżamm paċi dejjiema fuq din il-Pjaneta Blu u lil hinn minnha. 
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Miktuba Mill-Erwieħ Tal-Bnedmin Tal-Pjaneta Blu TAD-DINJA 

Maħruġa Mill-Membri Tal-Kunsill Dinji. 
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Ikkuntattja bil- posta elettronika: 

Peace@theearthcouncil.org 

 


