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Hoofdstuk 1

Visie van Pineal

Het bewust creëren van een nieuwe samenleving waar individuen en
gemeenschappen harmonieus en eervol naast elkaar bestaan op aarde
in overvloed met, respect en vertrouwen voor het grotere goed van
allen - H.E.A.R.T.

1.1 Pineal Achtergrond

De pijnappelklier, ook bekend als het derde oog, is een kleine pijnappelvormige
klier die diep in het centrum van de hersenen ligt in de epithalamus. Het is een
onderdeel van het endocriene systeem en helpt bij het reguleren van melatonine,
een chemische stof die in de hersenen wordt geproduceerd.

De chemische stof die door de pijnappel wordt afgescheiden, staat bekend als
dimethyltryptamine (DMT), ook wel bekend als de geestenmolecule. Het is
verbonden met perceptie en wordt geactiveerd door energetische en magnetische
frequenties.

De pijnappelklier of “spiritueel derde oog” wordt beschouwd als de poort van
het spirituele leven volgens vele oude concepten over de hele wereld.

Recentelijk heeft de moderne neurowetenschap bewezen dat de pijnappelklier niet
alleen het melatonine afscheidende neuro-endocriene orgaan is dat het circadiane
ritme controleert, maar dat het ook mystieke en energetische associaties heeft
met spiritualiteit.
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2 HOOFDSTUK 1. VISIE VAN PINEAL

Het fungeert als een geweldige coördinator tussen moleculaire, hormonale, fysio-
logische en chemische ritmische orkest binnen alle bewuste voelende wezens.

The Kingdom of Pineal als congregatie werd namelijk geïnspireerd door het
mystieke, mythische en neurowetenschappelijke begrip van de betekenis van de
pijnappelklier voor de menselijke ervaring van het leven op Aarde. Inderdaad,
wij geloven als filosofie dat alle menselijke ervaring gebaseerd is op perceptie van
welke werkelijkheid dan ook die op een bepaald moment wordt ervaren.

Waarneming via de pijnappelklier beïnvloedt direct hoe we denken, voelen en
ons gedragen.

Het vermogen van een wezen om zijn individuele perceptie te begrijpen en te
beïnvloeden is de sleutel tot het vinden van een ritmisch en harmonieus bestaan
op Aarde.

Een zuiver functionerende pijnappelklier verbetert de helderheid van waarneming,
wat in feite onmetelijk geluk in iemands wezen kan creëren - een paradijselijke
staat van zijn, zowel lichamelijk als geestelijk.

Paraíso Imensurável (PI), de administratieve arm van The Kingdom of Pineal,
werd ook treffend genoemd met deze associatie in het achterhoofd.

1.2 Huidige Visie

Onze huidige visie is het initiëren van positieve verandering in de wereld door
positieve actie. Wij doen dit door de verandering te zijn die wij wensen te zien
via verschillende sociale en gemeenschapsinitiatieven.

Dit omvat het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe duurzame manieren van
leven, met name op het gebied van milieuvriendelijke bouwmethoden, natuurbe-
houd, afvalbeheer en duurzame biologische voedselproductie. Het gebruik van
technologische media zoals het internet en social media platforms om kennis te
onderzoeken en te delen om gelukkig en gezond menselijk welzijn en dierenwelzijn
aan te moedigen is ook de kern van ons visionaire plan.

Wij beseffen terdege dat de missie Pineal alleen haar volle potentieel kan bereiken
als we erin slagen onze visie effectief te communiceren.

We proberen voortdurend contacten te leggen met andere individuen, gemeen-
schappen, samenlevingen en organisaties die op één lijn zitten met onze visie,
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missie en doelstelling.

Met dit in gedachten is Pineal momenteel aangesloten bij verschillende gemeen-
schappen over de hele wereld met wie wij vaardigheden, ideeën, kennis en midde-
len delen en uitwisselen. Deze aanpak van organische gemeenschapsnetwerken
vormt de kern van onze huidige visie.

Uiteindelijk hebben en creëren we een nieuwe trustorganisatie voor alle huidige
en toekomstige begunstigden van Pineal custodian.

1.3 Toekomstvisie

Onze toekomstvisie is om onze huidige visie uit te breiden van gemeenschap naar
maatschappij. Met de juiste middelen en initiatieven zullen we een alternatieve
samenleving vestigen gebaseerd op duurzame principes van harmonieus samenle-
ven op Aarde in balans met de natuur onder en binnen één gemeenschappelijke
eenheid van vertrouwen.

Het creëren van zelf-duurzame systemen en structuren die een symbiotische
brug slaan tussen technologie en natuur zonder het delicate evenwicht van de
natuurlijke orde te schaden, is een cruciaal element van ons visionaire plan.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit op het eerste gezicht een idealistisch streven
lijkt, maar wij geloven sterk dat de wereld klaar is om nieuwe en alternatieve
manieren van leven te omarmen die de natuur, de Aarde, principes van eer,
overvloed, respect en vertrouwen in elkaar op de voorgrond van de menselijke
vooruitgang plaatsen.
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Hoofdstuk 2

Missie van Pineal

Het inspireren en motiveren van positieve actie gericht op het bereiken
van de Pineal visie van H.E.A.R.T.De Aarde eren in Overvloed
met Respect en Vertrouwen.

Door het bereiken van deze missie zullen we een nieuwe aarde creëren van
onmetelijk paradijs - Paraíso Imensurável.
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6 HOOFDSTUK 2. MISSIE VAN PINEAL

2.1 Grondwet

The Kingdom of Pineal is een fysieke en spirituele entiteit bestaande uit menselijke
wezens die ervoor kiezen om op deze Aarde te wonen en/of samen te leven in
een soevereine staat van zijn gebaseerd op:

• Pineal grondbeginselen
• Universele Spirituele Wetten
• Natuurlijke Wetten
• Pineal Gemeenschappelijke Wetten

Missie › Grondwet

2.2 Sociale Plannen

De Pineal Sociale Plannen zullen u helpen beter te begrijpen welke ontwikkelings-
structuren The Kingdom of Pineal zal implementeren. Zij zijn de hoekstenen
van hoe wij onze visie zullen bereiken van het creëren van een harmonieuze
wereldorde waar het leven op Aarde in evenwicht samenleeft met eer, respect,
vertrouwen en overvloed - H.E.A.R.T.

• Sociaal Ontwikkelings Plan
• Sociaal Economisch Plan
• Sociaal Politiek Plan

Missie › Sociale Plannen

2.3 Filosofie

De kern van de visie van Pineal op het creëren van een harmonieuze en evenwich-
tige wereld is de gezondheid en het welzijn van de mens. De reden hiervoor is
dat wij geloven dat mensen de beoogde betrouwbare hoeders van de Aarde zijn,
aangezien zij de meest bewuste intelligente en voelende wezens van de Aarde
zijn.

Met dit in gedachten is het bereiken en behouden van een optimale menselijke
gezondheid en welzijn, zowel lichamelijk, geestelijk als spiritueel, een sleutelcom-
ponent voor het herstellen van harmonie en evenwicht, niet alleen voor mensen,
maar voor het grotere goed van de Aarde in het algemeen.
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• Gezondheid Welzijn - holistische benadering van gezondheid en welzijn.
• Dieet en Vasten - bereiken en behouden van optimale levenskwaliteit.
• Botanische geneeskunde - genezing en afstemming van de menselijke staat

van zijn.
• Tantra - Yantra - Mantra - het omzetten van alledaagse en profane hande-

lingen die we in de wereld verrichten in heilige handelingen.

Missie › Filosofie

2.4 Kingdom

The Kingdom of Pineal is een fysieke en spirituele entiteit bestaande uit menselijke
wezens die ervoor kiezen om op deze Aarde te wonen en/of samen te leven in een
soevereine staat van zijn belichaamd door onze Spirituele Tienden, Universele
Spirituele en Natuurlijke Fysieke Wetten.

Missie › Kingdom

Spirituele Vlag
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Nationale Vlag

Post Vlag
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Medische vlag

Gerechtelijke vlag
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Beschermingsdiensten Vlag

Koninklijk wapenschild
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2.5 Grondwet

The Kingdom of Pineal is een fysieke en spirituele entiteit bestaande uit menselijke
wezens die ervoor kiezen om op deze Aarde te wonen en/of samen te leven in een
soevereine staat van zijn gebaseerd op Spirituele Tienden, Universele Spirituele
en Natuurwetten.

The Kingdom of Pineal wordt belichaamd door elk Pineal Foundation officieel
Bewaarder Lid die de Pineal Tenets, Wetten en gekozen manier van leven erkent.

Een persoon die de Pineal ideologie van spiritualiteit onderschrijft, volgt of
ernaar leeft, staat bekend als een ’Pineal Pioneer’.

The Kingdom of Pineal is gebaseerd op de universele beginselen dat alle wezens
(mens en dier) op aarde als vrije en soevereine wezens worden geboren. Daarom
hebben zij het uitdrukkelijke recht om een vrij en soeverein leven te leiden onder
Universele Spirituele en Natuurlijke Wetten, zolang zij geen inbreuk maken op
de rechten van andere wezens om dit te doen.

Pineal Pioneers en Bewaarder-leden van The Kingdom of Pineal hebben het
uitdrukkelijke recht om een vrij en soeverein leven te leiden in evenwicht met
de natuur en de goede wil die hen zijn toevertrouwd onder de Pineal Tenets
en Wetten. Wij geloven dat het leven in respect en eerbied voor de natuur een
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spiritueel decreet is dat aan de mens is geschonken.

Er zijn geen speciale vereisten nodig om Pineal Pioneer of Custodian Member
van The Kingdom of Pineal te worden anders dan wat is vastgelegd in het Pineal
Constitutioneel Manifest, namelijk: Het naleven en in praktijk brengen van de
Pineal Normen en Wetten, evenals de registratie als lid via onze administratieve
tak - Paraíso Imensurável handelend onder de naam Pineal Foundation.

2.5.1 Geestelijke Waarneming

Elke ruimte op Aarde die fysiek wordt bewoond in vertrouwen en goede wil door
een Pineal Pioneer en/of Kingdom of Pineal Beschermend Lid wordt beschouwd
als een ’Pineal Tempelruimte’.

Tempelruimte wordt gedefinieerd als:

elke ruimte of plaats op Aarde waar een mens zich vestigt met de
intentie om spiritueel en fysiek het leven te beoefenen en/of te leven
in vertrouwen en goede wil om voor die bewoonde ruimte op Aarde
te zorgen, zolang zij geen fysieke of spirituele inbreuk maken op of
schade berokkenen aan een ander wezen om dit te doen.

Aangezien de Aarde een vrije en soevereine ruimte is die aan de mens is toever-
trouwd, erkent The Kingdom of Pineal de Aarde officieel als haar tempelruimte.

Op dit moment erkent The Kingdom of Pineal verschillende ’ruimtes’ van
de Aarde als officiële ’Pineal Aardse Tempels’, administratief gedefinieerd als
ambassades. Alle huidige Pineal ambassades bevinden zich in het huidige
Europese land Portugal.

The Kingdom of Pineal’s spirituele structuur van beoefening is verdeeld in twee
invloedssferen: Tenets en Wetten.

Tenets zijn verdeeld in vijf groepen genaamd ’Belangrijkste Zuilen van de Prak-
tijk’(PPP): Eer, Aarde, Overvloed, Respect en Vertrouwen.

Elk van de vijf pijlers heeft twee sub-tenets. Gecombineerd vormen deze subte-
netten de 10 Heilige Pineal Tenets.

The Kingdom of Pineal observeert en erkent dat al het leven op Aarde en
daarbuiten wordt gecreëerd en in stand gehouden door diverse universele en
natuurlijke wetten van het bestaan. Zonder deze universele en natuurlijke wetten
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is er willekeurige chaos die uiteindelijk leidt tot disharmonie en onevenwichtigheid.

The Kingdom of Pineal erkent de volgende wetten:

• 12 Universele Spirituele Wetten
• 11 Aardse Natuurwetten
• 10 Pineal Algemene Wetten (Pineal Handelingen)
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2.5.2 Pineal Tenets

Definities:

De Pineal Tenets zijn principes en kernwaarden van hoe te leven.

Deze Tenets werden opgericht en zijn toevertrouwd aan diegenen die ervoor kiezen
om de Pineal manier van leven te volgen en ernaar te leven. De Pineal manier
van leven is gebaseerd op de principes van de mens die harmonieus samenleeft
met al het voelende en niet-voelende leven in evenwicht met de natuur.

Deze harmonieuze co-existentie is gebaseerd op de vijf Pineal Huizen van Te-
nets: EREUR, AARDE, OVERAL, RESPECT en VERTROUWEN voor al het
voelende en niet-voelende leven.

Zij die ervoor kiezen te leven volgens de Pineal Tenets moeten dit altijd doen in
Eer voor de Aarde, in de Geest van Overvloed, met Respect en Vertrouwen in
goede wil voor alle leven: H.E.A.R.T.

De vijf Pineal Tenets of Living:

2.5.2.1 Eer

Eer uw woord Ik zal mij bewust zijn van de woorden en spreuken die ik
uitspreek, altijd strevend om te spreken met intenties van waarheid, liefde,
vrede en rechtvaardigheid voor iedereen.

Eer de Aarde Ik zal mijn plicht als bewoner van deze Aarde eren door altijd
alleen te gebruiken of te nemen van de Aarde wat ik nodig heb en nooit
meer in gelijke mate van energie in evenwicht met de natuur.

2.5.2.2 Aarde

De Aarde is van iedereen Ik ben een hoeder van de Aarde en daarom ver-
antwoordelijk voor al het land, de planten, de lucht, de watermassa’s, de
bergen en de grote en kleine wezens.

De aarde is een heilige tempel Waar op Aarde ik ook kies om mij te vesti-
gen, ik zal er altijd naar streven om die ruimte die mij is toevertrouwd te
eren en te respecteren met geloof en goede wil voor het grotere goed.
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2.5.2.3 Overvloed

Overvloed in onze geest en ons hart Mijn geest en hart behoren mij toe
en als een soeverein wezen ben ik verantwoordelijk voor hoe ik mij voel,
wat ik denk en doe.

Overvloed op Aarde voor Allen om te Delen De Aarde behoort niemand
toe, al het leven op Aarde bestaat in vertrouwen van al dat is en ik ben
deel van al dat is.

2.5.2.4 Respect

Respect voor het leven Al het leven met gevoel is heilig, ik zal altijd de
rechten van alle wezens met gevoel op Aarde respecteren om een volwaardig
en gelukkig leven te leiden en om waardig te sterven op een zo natuurlijk
mogelijke manier in evenwicht met de natuur.

Respecteer Uzelf Ik ben in alle opzichten een heilig goddelijk wezen en daarom
zal ik mezelf, iedereen en alles altijd onvoorwaardelijk liefhebben en res-
pecteren.

2.5.2.5 Vertrouwen

Vertrouwen in de Natuur De natuur zal altijd voorzien, mits wij voorzien
in de natuur.

Vertrouw op je geest, lichaam en ziel Ik heb keuzevrijheid, ik kan en zal
nee zeggen tegen alles en iedereen die ik zie, denk of voel dat mij of andere
wezens schade kan berokkenen.
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2.5.3 Universele Spirituele Wetten

Er zijn 12 universeel erkende Spirituele Wetten die alle fysieke en metafysische
materie beheersen.

Deze 12 Spirituele Wetten helpen ons als mensen om beter te begrijpen hoe het
universum werkt:

2.5.3.1 De Wet van Goddelijke Eenheid

De Wet van Goddelijke Eenheid benadrukt de onderlinge verbondenheid van
alle wezens en dingen.

Buiten onze zintuigen om is elke gedachte, actie en gebeurtenis op de een of
andere manier verbonden met iedereen en al het andere.

2.5.3.2 De Wet van Transmutatie van Energie

Op energetisch niveau is alles in het universum voortdurend in ontwikkeling of
aan het fluctueren op micro- en macro-kosmisch niveau.

Energie vervalt nooit, zij transmuteert eenvoudigweg en transformeert van de
ene vorm naar de andere.

2.5.3.3 De Wet van Overeenstemming

Deze Wet stelt dat patronen zich overal in het universum herhalen.

Deze Wet stelt ons in staat om op intelligente wijze van het bekende naar het
onbekende te redeneren:

Zoals boven, zo beneden. Zoals beneden, zo boven.

Onze realiteit is een reflectie van wat er in ons omgaat.

Zo binnen, zo buiten.

2.5.3.4 De Wet van Compensatie

Nauw verwant aan de Wet van Aantrekking en de Wet van Overeenstemming.

Je oogst wat je zaait.

Deze Wet stelt dat je inspanningen altijd zullen reageren of reageren op jou in
verhouding tot je staat van zijn.
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Wat omhoog gaat, moet naar beneden komen. Wat naar buiten gaat, zal
terugkomen.

2.5.3.5 De Wet van Aantrekking

Soort zoekt soort. Je krijgt wat je bewust of onbewust gelooft of waar je je op
richt.

Je trekt dat aan wat in overeenstemming is met het niveau waarop je trilt.

2.5.3.6 De Wet van Trilling

Alles is voortdurend in beweging en trilt op een bepaalde frequentie.

Dit geldt voor materie maar ook voor iemands persoonlijke frequentie.

Deze Wet zegt dat onze trillingsfrequentie onze geleefde ervaring kan bepalen
via onze perceptie van de werkelijkheid.

2.5.3.7 De Wet van Relativiteit

Deze Wet suggereert dat alle dingen in het bestaan gelijk zijn in kwalitatieve
maat.

In deze universele context wordt het concept van dualiteit opgelost in universele
neutraliteit.

Alle dingen keren uiteindelijk terug naar de bron in relatieve balans tot hun
oorspronkelijke staat.

2.5.3.8 De Wet van Polariteit

Deze Wet dicteert dat alles in het leven een gelijke tegengestelde energie aan
zichzelf heeft. Alles is duaal; alles heeft zijn paar tegenpolen; gelijk en ongelijk
zijn hetzelfde; tegenpolen zijn identiek van aard, maar verschillend in graad.

Dit maakt het ritmische duwen en trekken van universele correspondentie moge-
lijk, van waaruit alle dingen werken.

Polariteit verhoogt onze ervaring van de werkelijkheid, waardoor onze mogelijk-
heid tot groei toeneemt.

Dit is de Yin en Yang van het leven.
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2.5.3.9 De Wet van Actie

Deze Wet dicteert dat iets, om te kunnen bestaan, geïnspireerd moet zijn door
fysieke beweging.

Geloof zonder werken werkt niet.

Elke actie wordt voorafgegaan door een gedachte. Gedachten hebben de kracht
om zich uiteindelijk in onze fysieke werkelijkheid te manifesteren.

2.5.3.10 De Wet van Ritme

Alles in het universum werkt volgens patronen en cycli.

Alles stroomt, uit en in; alles heeft zijn getijden; de slingerbeweging manifesteert
zich in alles; de maat van de zwaai naar rechts is de maat van de zwaai naar
links; ritme compenseert en maakt een neutrale en evenwichtige universele orde
mogelijk.

2.5.3.11 De Wet van Geslacht

Deze Wet correspondeert rechtstreeks met de orde van Goddelijke Vrouwelijke
en Mannelijke energie die in alle wezens bestaat.

Het benadrukt de duale aard van het Universum.

2.5.3.12 De Wet van Oorzaak en Gevolg

Deze wet stelt specifiek dat elke actie in het universum altijd een reactie zal
creëren.

Elk effect in het bekende universum heeft een oorzaak, een oorspronkelijk begin-
punt.

Dat betekent dat alle paden een oorspronkelijke eerste stap hebben. Vanuit
die eerste stap ontstaat een kettingreactie van gebeurtenissen die zich in alle
richtingen uitstrekt.
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2.5.4 Natuurwetten

De natuurwet schrijft voor dat menselijke wezens intrinsieke waarden bezitten
die hun redeneren en gedrag bepalen.

De Natuurwet stelt dat deze intrinsieke waarden, die ons als mensen zijn toever-
trouwd, gebaseerd zijn op ethische en morele gronden die we moeten volgen in
evenwicht met de natuurlijke cyclus van alle dingen.

Wanneer de Natuurwet niet wordt nageleefd, geëerd en gerespecteerd, gaat het
ritmische evenwicht van het leven verloren.

Deze 11 natuurwetten zijn de eerste fundamentele pijlers waarop alle menselijke
levenswetten moeten worden gebaseerd:

2.5.4.1 Niet Doden

Alle leven is in gelijke mate kostbaar, niemand en geen enkel ding heeft het recht
om het leven van enig voelend wezen te ontnemen of te beroven. Een voelend
wezen is alles of iedereen met een bewust bewustzijn van gevoelens, emoties en
acties.

2.5.4.2 Vertrouwen in Waarheid

Waarheid is de basis van vertrouwen. Waar geen waarheid is, is geen vertrouwen,
waar geen vertrouwen is, is geen harmonie, waar geen harmonie is, is geen geluk.

2.5.4.3 Deel Overvloed

Het universum en de aarde zijn overvloedig in grondstoffen die vrij zijn voor
iedereen om te gebruiken. Land, voedsel, water, lucht, onderdak en energie is
alles wat we nodig hebben om als mens te gedijen op deze Aarde, we moeten
deze overvloed die ons is toevertrouwd eren door het te gebruiken en te delen
met respect en in harmonie met het evenwicht van de natuur.

2.5.4.4 Respecteer alle leven

Geef al het leven dezelfde hoeveelheid respect die je zou verwachten te krijgen.
Doe geen kwaad, alleen goed, en streef er altijd naar op te bouwen en niet te
vernietigen.
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2.5.4.5 Heb alle wezens lief

Liefde is de essentie die alle gedachten en emoties bindt. Wanneer we van onszelf
en elkaar houden, creëren we de goddelijke essentie die al het leven op aarde
bindt, waar liefde is, is goed. Waar goed is, is God.

2.5.4.6 Eer de Natuur

De natuur is de bron van alle schepping op Aarde, zonder natuur is er geen leven.
De natuur moet geëerd worden met liefde en respect, zonder de natuur beginnen
we onze eigen menselijke natuur te verliezen.

2.5.4.7 Denk aan hen die je voorgingen

Niets zou vandaag bestaan zonder de oorzaak en het gevolg van het verleden,
dus we moeten het verleden altijd eren en respecteren, want zonder dit is er geen
toekomst.

2.5.4.8 Leven en laten leven

Alle leven moet de kans krijgen zich vrij te uiten zonder angst voor vervolging
of onderdrukking, zolang zij zich maar uitdrukken met welwillendheid tegenover
anderen.

2.5.4.9 Freewill

Alle bewuste voelende wezens hebben het recht om vrij en gewillig hun bestem-
ming te kiezen, zolang zij geen inbreuk maken op de vrije wil van een ander
wezen om hetzelfde te doen.

2.5.4.10 Billijkheid en rechtvaardigheid voor allen

Alle wezens hebben recht op dezelfde mate van eerlijkheid, gelijkheid en recht-
vaardigheid zonder vooroordeel of vooringenomenheid. Dit in evenwicht met de
natuurlijke orde van alles wat zuiver en goed is.

2.5.4.11 Vertrouwen in de natuur

De natuur belichaamt de goddelijke vonk van schepping en levensonderhoud
van alle leven. Alles wat natuur en natuurlijk is, is heilig, mooi en volmaakt in
ontwerp en structuur. Op deze goddelijkheid moet altijd vertrouwd worden.



2.5. GRONDWET 21

2.5.5 Pineal Gemeenschappelijke wetten

Common Laws zijn wetten die zijn uitgevaardigd of overeengekomen door een
collectief van mensen die ervoor kiezen samen te leven met gemeenschappelijke
waarden en idealen.

Common Laws zijn uniek en individueel voor elke samenleving, gemeenschap of
collectief van mensen die samenkomen in een gemeenschappelijke eenheid.

Wanneer Gemeenschappelijke Wetten worden opgesteld en nageleefd door een
georganiseerd collectief van mensen, worden deze Gemeenschappelijke Wetten
de Wet van het Land.

Collectieve Common Laws scheppen vaak het precedent voor alle andere wettelijke
wetten die de statuten en ACTS worden van die genoemde gemeenschap of
maatschappij.

2.5.5.1 10 Pineal Gemeenschappelijke Wetten

1. Verbod op misbruik van alcohol - Alcohol mag alleen gebruikt worden
voor medicinale of therapeutische doeleinden, toegediend door een door de
gemeenschap erkende sjamaan.

2. Verbod op de consumptie van alle dierlijke voedingsmiddelen en producten
- Namelijk elk product dat is geproduceerd ten koste van of lijdend door
een ander voelend wezen; dierlijk of anderszins.

3. Verbod op misbruik of recreatief gebruik van drugs - namelijk bewerkte
en/of anorganische verbindingen die erkend zijn als drugs die een negatieve
invloed kunnen hebben op de waarneming, het gedrag en/of het welzijn
van een wezen.

4. Verbod op het gebruik van geweld van welke aard dan ook om geschillen te
beslechten - geweld omvat elke vorm van fysiek of verbaal agressief geweld
jegens een ander wezen.

5. Verbod op negatieve discriminatie van alle voelende wezens - dit betekent
dat alle rassen, geslachten en soorten eerlijk moeten worden behandeld in
evenredige mate volgens de Pineal Tenets en Wetten.

6. Verbod op woeker, chantage, intimidatie, lichamelijk geweld, afpersing,
monetaire rente of andere onderdrukkende handelingen die anderen schade
of leed kunnen berokkenen.

7. Verbod op het opzettelijk gebruik van negatieve of zwarte magie door
middel van het uitspreken van betoveringen of andere praktijken voor
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persoonlijk gewin of anderszins.
8. Verbod op het gebruik van beledigend gedrag jegens alle voelende wezens,

fysiek, mentaal of emotioneel - dit omvat fysieke en/of verbale handelingen.
9. Verbod op handelingen, daden of motieven die inbreuk kunnen maken op

de vrije wil van een ander persoon.
10. Alle Pineal Wetten en Tenets altijd met vertrouwen en goede wil in acht

nemen, eren, respecteren en naleven.
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2.6 Sociale plannen

De Pineal Sociale Plannen zullen u helpen beter te begrijpen welke ontwikkelings-
structuren The Kingdom of Pineal zal implementeren. Zij zijn de hoekstenen
van hoe wij onze visie zullen bereiken van het creëren van een harmonieuze
wereldorde waar het leven samenleeft met eerbied voor de Aarde in overvloed
met respect en vertrouwen voor alle H.E.A.R.T.

• Sociaal Ontwikkelings Plan
• Sociaal Economisch Plan
• Sociaal Politiek Plan
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2.6.1 Sociaal ontwikkelingsplan

Ons Sociaal Ontwikkelingsplan is fundamenteel gecentreerd rond op de ge-
meenschap gebaseerde samenlevingsmodellen en gebaseerd op de principes van
zelf-duurzaamheid.

Dit zelfvoorzienend ontwikkelingsplan is gebaseerd op de overweging hoe wij de
sociale, structurele en milieu-effecten van onze voorgenomen ontwikkelingspro-
jecten beheren.

Het initiatief is gericht op het creëren van milieubewuste gemeenschappen die een
aanvulling vormen op de natuurlijke omgeving van die gemeenschap, waardoor een
duurzame ontwikkeling wordt gewaarborgd die op een eerlijke en rechtvaardige
manier is opgebouwd.

2.6.1.1 De symbiotische structuur

Ons plan is gebaseerd op vier hoofdcomponenten, die wij “DE SYMBIOTISCHE
STRUCTUUR” noemen:

1. Symbiotische Locaties
2. Symbiotische Omgevingen
3. Symbiotische Energie
4. Symbiotische Structuren

In essentie is ons belangrijkste ontwikkelingsdoel het aantonen van een economisch
gebruik van inheemse natuurlijke hulpbronnen en het reageren op klimatologische
omstandigheden met behulp van milieuvriendelijke ontwerpprincipes die menselijk
comfort bieden. Deze ontwerpprincipes zijn consistent met de vorm, oriëntatie
en materialiteit van de habitat. De combinatie van sociale, functionele en
milieuoverwegingen onthult een evenwichtige symbiotische relatie tussen ons
mensen en de natuurlijke habitat van onze aarde. In plaats van de natuur op te
leggen, komt onze ontwikkeling voort uit de natuur en werkt ermee samen.

2.6.1.1.1 1. Symbiotische locaties Het kiezen van symbiotische locaties
betekent het vinden van kwaliteitslocaties en landschappen die zelfvoorzienende
praktijken van het leven versterken. Locatie, infrastructuur en landschapskwali-
teit zijn van fundamenteel belang bij het creëren van aantrekkelijke woon- en
werkplekken.
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Het uiteindelijke doel is om natuurlijke habitats op creatieve wijze te maximali-
seren tot geschikte, toekomstbestendige gemeenschappen.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het overwegen van extreme weersgevaren,
biodiversiteit van planten en dieren, bodem- en bodemkwaliteit, bestaande
natuurlijke symbiotische systemen en nog veel meer. De vraag die altijd moet
worden gesteld is in wezen:

“Wat zijn de ecologische overwegingen en bredere landschappelijke gevolgen van
onze ontwikkeling en hoe zal deze ontwikkeling de lokale gemeenschap als geheel
ondersteunen en zelfvoorzienend maken?”

2.6.1.1.2 2. Symbiotische omgevingen Een andere fundamentele factor
waarmee rekening moet worden gehouden is het milieubeheer, dat de verschillende
factoren omvat die met de ontwikkeling samenhangen.

Een goed voorbeeld is de symbiotische relatie tussen land, water en de menselijke
voetafdruk van een ontwikkelingslocatie. Het is altijd belangrijk rekening te
houden met de invloed van de mens op het microklimaat als direct gevolg van
onze woon- en werkontwikkelingssystemen.

Het is de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeenschappen van belang-
hebbenden, ontwerpers, ontwikkelaars en ingenieurs om ervoor te zorgen dat
de toekomstige hulpbronnen beantwoorden aan de bredere milieu-uitdagingen
en -mogelijkheden. Dit kan alleen worden bereikt wanneer de oorspronkelijke
infrastructuur veerkrachtig wordt gebouwd, door potentiële risico’s voor een
dergelijke ontwikkeling in een vroeg stadium vast te stellen en te beperken, en
door oplossingen te onderzoeken en te anticiperen.

Het kan hierbij onder meer gaan om

Zorgen voor duurzame systemen voor afvalbeheer in de stad en op het platteland,
zoals drainage en recycling, zonder een nadelig effect op het bestaande natuurlijke
symbiotische micro- en macro-ecosysteem.

2.6.1.1.3 3. Symbiotische energie Fundamenteel voor elke succesvolle
zelfvoorzienende gemeenschap is energie-efficiëntie.

Dit kan alleen duurzaam zijn op lange termijn door de bewuste steun en betrok-
kenheid van de lokale gemeenschap - onderwijs is de sleutel.
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Het is de plicht van elke gemeenschap om systemen te vinden en op te zetten
die een efficiënt gebruik van energieproductie en hulpbronnen aanvullen en/of
verbeteren in symbiotische harmonie met hun omgeving.

Door in een vroeg stadium energieoplossingen te onderzoeken en vast te stellen,
kunnen beslissingen worden genomen over de schaal, vorm en opzet van de ont-
wikkeling. Verschillende locaties en omgevingen zullen moeten worden benaderd
als afzonderlijke projecten die sterk afhankelijk zijn van energiefactoren.

Opties voor lokale zelfvoorzienende hernieuwbare gemeenschapsprojecten om-
vatten, maar zijn niet beperkt tot: zonne-, waterkracht-, geothermische en
windenergie.

Elk van deze componenten afzonderlijk is krachtig, maar gezamenlijk hebben ze,
indien correct geïmplementeerd, de potentie om veerkrachtige zelfvoorzienende
gemeenschappen op micro- en macroniveau voor onbepaalde tijd vorm te geven
en te inspireren voor toekomstige generaties.

2.6.1.1.4 4. Symbiotische structuren - Hennep De kern van elk maat-
schappelijk ontwikkelingsplan wordt gevormd door huisvesting en sociale infra-
structuur. Fundamenteel voor de duurzaamheid en veerkracht van structuren
zijn de methoden en kwaliteit van de materialen die bij de bouw worden gebruikt.

Met dit in gedachten is ons structureel ontwikkelingsplan gericht op het wer-
ken met uitsluitend organische, veerkrachtige, esthetische en milieuvriendelijke
bouwmaterialen. Wat ons betreft is er maar één materiaal het meest geschikt
voor dit doel: Hennep.

Hennep is een variëteit van de cannabis sativa plantensoort. Net als bamboe is
hennep een van de snelst groeiende planten op aarde. Het is een duurzame en
veerkrachtige plant waarvan de vezels kunnen worden gebruikt om een grote ver-
scheidenheid van producten te maken, waaronder: touw, textiel, kleding, voedsel,
papier, karton, biologisch afbreekbare kunststoffen, verf, isolatie, biobrandstof,
vezelplaat en hennepbeton dat voor de bouw wordt gebruikt.

In tegenstelling tot de meeste andere planten heeft hennep heel weinig water
nodig om te groeien, is het vorst- en warmtetolerant, kan het groeien op de meeste
gronden/bodems die geschikt zijn voor landbouw en heeft het geen pesticiden of
herbiciden nodig om de groei te bevorderen.

Hennep is ook veel beter dan de meeste andere planten en bomen omdat het
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veel langzamer wordt afgebroken, veel vaker kan worden gerecycled en bij de
productie minder verwerkingspraktijken vereist.

Hennepzaadolie kan worden gebruikt voor de productie van niet-giftige diesel-
brandstof, verf, vernis, detergenten, inkt en smeerolie. Omdat hennepzaad tot de
helft van het gewicht van de volwassen hennepplant uitmaakt, is hennepzaad een
levensvatbare bron voor deze producten. Hennep kan ook worden omgezet in
schoonbrandende ethanolbrandstof, aangezien hennep meer biomassa produceert
dan welke andere plantensoort ook.

Hennep wordt The Kingdom of Pineal’s predominante natuurlijke hulpbron die
zowel onze sociaaleconomische ontwikkeling als ons milieu een impuls zal geven
en ten goede zal komen.

2.6.1.2 Onderwijsplan - Creativiteit, Informatie en Biologische Tech-
nologie

Intellectueel eigendom in de vorm van informatie en technologie is een belangrijke
hoeksteen voor de vooruitstrevende plannen van elke samenleving: Gegevens
zijn een vorm van valuta.

Belangrijker nog is dat organisch intellectueel eigendom dat op natuurlijke wijze
wordt benut, veel duurzamer is. Dit soort progressief intellect kan alleen binnen
een gemeenschap worden ingezet door het stimuleren en koesteren van vrije en
creatieve denkprocessen.

Onderwijsprogramma’s met dit in gedachten zullen centraal staan in het onder-
wijsontwikkelingsplan van de Kingdom.

Onze belangrijkste onderwijsdoelstelling is kinderen te leren hoe ze moeten
denken en niet wat ze moeten denken. Het onderwijsplan van elk kind zal
individueel worden benaderd, waarbij ervoor wordt gezorgd dat elk kind de
menselijke sociale basisvaardigheden van tellen, lezen en schrijven leert.

Daarnaast zal ons onderwijsprogramma ook sterk gericht zijn op het aanwenden
en cultiveren van de natuurlijke passies en sterke punten van elk kind. Het is
veel gemakkelijker om uit te blinken in iets waar je van nature goed in bent en
waar je een passie voor hebt: slim werken in plaats van hard.

Ons onderwijsprogramma zal ook een gericht initiatief hebben op het aanmoedi-
gen van natuurlijke en organische ruimten, methoden, omgevingen, middelen en
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technieken van leren en onderwijzen.

2.6.1.3 Cultureel Ontwikkelings Plan - Sociale Gemeenschapsdiensten
en Idealen

Cultuur wordt in het algemeen gedefinieerd als het geheel van onderscheidende
geestelijke, materiële, intellectuele en emotionele kenmerken van een samenleving,
gemeenschap of sociale groep.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

Kunst en literatuur, muziek, levensstijlen, manieren van samenleven, waardesys-
temen, tradities en overtuigingen.

Cultuur vormt dus de kern van de identiteit van elke samenleving, de sociale
cohesie en de ontwikkeling van een kenniseconomie.

Als inclusieve soevereine staat Kingdom is het derhalve van essentieel belang te
zorgen voor een harmonieuze interactie tussen mensen en groepen met meervou-
dige, gevarieerde en dynamische culturele identiteiten, en voor hun bereidheid
om samen te leven.

In die zin is culturele diversiteit het gemeenschappelijk erfgoed van de mens-
heid, dat moet worden erkend en bekrachtigd ten behoeve van de huidige en
toekomstige generaties.

Al het bovengenoemde speelt een belangrijke rol bij het aanhalen van de banden
tussen volkeren op basis van wederzijds respect en de idealen van vrede en goed
nabuurschap.
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2.6.2 Sociaal Economisch Plan

2.6.2.1 Verdeling van rijkdom en gelijkheid

De eerste taak van het opzetten van een veerkrachtig, levensvatbaar en duurzaam
economisch plan is het maximaliseren van de efficiëntie van alle middelen die
direct beschikbaar zijn.

We hebben 6 belangrijke fasen van de strategie:

2.6.2.1.1 1. Volkstelling Identificatie Een van de eerste taken van onze
strategie zal zijn om een telling uit te voeren van al onze beschikbare mense-
lijke hulpbronnen, zowel op macro Kingdom als op microgemeenschapsschaal.
Strategische consensus tussen het bestuursorgaan en de gemeenschappen van de
Kingdom is de sleutel tot succes.

Dit betekent dat de vaardigheden en talenten van de mensen en het industriële
en milieupotentieel van de door de gemeenschappen gekozen vestigingsplaats
efficiënt in kaart moeten worden gebracht.

2.6.2.1.2 2. Projectplanning De volgende stap is het identificeren en
plannen van een verscheidenheid aan geschikte generatieve projecten voor elke
gemeenschap, afgestemd op de individuele en collectieve vaardigheden en talenten
van de gemeenschap.

Deze projecten zullen zorgvuldig goed geplande generatieve modellen zijn, ge-
baseerd op het ethos, de Tenets en de Wetten van de Kingdom. Alle inwo-
ners van een gekozen gemeenschap zullen een gelijk aandeel hebben in alle
gemeenschapsprojecten die gebaseerd zijn op ons PI Energy Generative Gift
programma(P.E.G.G.).

2.6.2.1.3 3. Het P.E.G.G. Beheerprogramma Het P.E.G.G. programma
is gebaseerd op het principe dat alle leden van de gemeenschap hun energie,
vaardigheden en talenten schenken om collectieve rijkdom en overvloed te helpen
genereren voor hun individuele levens, gemeenschappen en de Kingdom in het
algemeen.

Elk lid van de gemeenschap zal wekelijks of maandelijks een bepaald minimumbe-
drag van zijn tijd, energie en vaardigheden besteden aan verschillende generatieve
projecten voor de gemeenschap.
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Dit creëert een krachtige, vrije beroepsbevolking, geïnspireerd door het ethos en
de waarden van overvloed in de gemeenschap, gecreëerd door gemeenschappelijke
eenheid. Deze coöperatieve arbeidskracht zal een gratis overvloedige rechtvaar-
dige verdeling van goederen en producten mogelijk maken voor alle leden van de
gemeenschap die deelnemen.

2.6.2.1.4 4. Kwantitatieve distributie De volgende fase van het pro-
gramma houdt in dat de gemeenschap analyseert hoeveel zij als collectief zal
consumeren en van alles wat zij produceert. Door gebruik te maken van ons uniek
kwantitatief schalingssysteem, zullen ze minstens drie keer meer produceren dan
ze nodig hebben.

• Een derde voor consumptie
• Een derde voor reserves
• Een derde voor regeneratie, handel en export

Het is echter belangrijk te onthouden dat deze kwantitatieve schalingsvergelijking
alleen relatief zal worden gebruikt in de juiste verhouding tot het evenwicht
van de plaatselijke natuurlijke hulpbronnen. Dit in overeenstemming met de
Pineal Tenets en Wetten van het eren en respecteren van de Aarde die ons is
toevertrouwd.

2.6.2.1.5 5. Overschotreservering en regeneratie Surplusreservering en
-regeneratie gaat allemaal over het beheren van overtollige productie.

Zoals met alle zelfvoorzienende systemen, moeten productie, consumptie en
regeneratie altijd in symbiotisch evenwicht worden gehouden met de lokale
natuurlijke omgeving.

Een goed beheerd economisch productiesysteem zou organisch moeten voldoen
aan ons drietraps kwantitatief schalingssysteem van consumptie, reserve en
regeneratie.

Overtollige productie zal altijd eerst in aanmerking worden genomen voor liefda-
digheidsreservering door de gemeenschap voordat het in aanmerking komt voor
regeneratieve handel en export.

Wat overblijft voor regeneratie wordt verhandeld op de open markt van naburige
gemeenschappen en zelfs geëxporteerd buiten het Kingdom’s territorium indien
haalbaar en levensvatbaar.
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2.6.2.1.6 6. Aandeel in eigen vermogen Aangezien ons Kingdom geba-
seerd is op de principes van gelijkheid door overvloed, is winst geen doelstelling
van ons Kingdom’s socio-economisch systeem.

Als een coöperatieve samenleving zal rijkdom voor de gemeenschap altijd belang-
rijker zijn dan individuele rijkdom. Het is altijd in het belang van alle partijen
van de Kingdom om hun individuele belangen te richten op de groei van het
collectief in plaats van het individu.

In dit systeem zijn de macht en de rijkdom in handen van de mensen en niet in
handen van de bestuurlijke instanties.

Dit betekent dan ook dat hoe succesvoller de individuele gemeenschappen zijn,
hoe rijker Kingdom zal worden.

2.6.2.2 Gross Economic Assimilation and Regulation Sys-
tems(G.E.A.R.S.)

Binnen onze samenleving zullen rijkdom en rechtvaardigheid worden verdeeld,
gedeeld en gewaardeerd op de besteding van tijd en energie in plaats van op
bezit. Dit is in overeenstemming met het ethos en de geest van onze stichtende
Pineal grondbeginselen en wetten.

Aangezien wij als mensen beheerders in vertrouwen zijn van waar op aarde we ons
ook maar willen vestigen, zal er geen sprake zijn van eigendom van natuurlijke
hulpbronnen zoals land, water of lucht. In plaats daarvan zullen alle billijke
hulpbronnen worden geclassificeerd als gedeelde billijkheid.

Echter, zoals in alle progressieve samenlevingen, zal de Kingdom economisch
levensvatbare handelsoplossingen hebben om de valuta van energie en tijd efficiënt
inwisselbaar te maken.

Dit betekent natuurlijk een officieel herkenbare verhandelbare munteenheid,
gebruikt als een medium vorm van energie-uitwisseling tussen twee of meer
partijen binnen interne en externe handelsmarkten.

Onze munt zal zich manifesteren en functioneren in twee vormen: fysieke munt
en gedigitaliseerde munt.

2.6.2.2.1 Pione Fysieke valuta Onze fysieke valuta zal zich manifesteren
als herkenbare en officieel gereguleerde geslagen munten, bekend als “Pione
Coins”.
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Pione Coins zal worden geslagen en gereguleerd door the Kingdom of Pineal’s
gekozen administratieve bestuursorgaan - Paraíso Imensurável (PI).

Deze centrale regulering van de munteenheid zal niet gebaseerd zijn op wetgevend
of wettelijk economisch beleid, maar veeleer op de waarden van eerlijke billijkheid
en vertrouwen in overeenstemming met de stichtende Tenets van de Kingdom.

De taak van het financieel bestuursorgaan van Pineal Kingdom zal slechts
bestaan uit het controleren en beheren van financiële werksystemen en methoden
in overeenstemming met de overeengekomen handelsnormen. De waarden en
denominaties van Pione Coins zullen worden geregeld op basis van drie criteria:

• Type metaal dat wordt geslagen, gewaardeerd en gereguleerd volgens de
waargenomen intrinsieke waarde als edelmetaal in overeenstemming met
wereldwijd aanvaarde normen en waarden.

• Beschikbaarheid van munten in omloop in verhouding tot vraag en aanbod.
Dit geldt zowel intern binnen de Kingdom als extern.

• Grootte en gewicht van geslagen munten in verhouding tot de waargeno-
men intrinsieke waarde ervan als edel metaal, overeenkomstig wereldwijd
aanvaarde normen.

2.6.2.2.2 Pione Digitale Valuta De Pineal cryptovaluta, ook bekend als
de Pione Coin zal een gedigitaliseerde versie zijn van de fysieke Pione Coin.

De Pione Coin will bestaat - net als veel cryptocurrencies - uit een beperkt
aantal munten.

De implementatie, toepassing en doeltreffendheid van deze digitale munt zullen
in belangrijke mate afhangen van de middelen en infrastructuur die beschikbaar
zijn om deze systemen te implementeren en te beheren.

2.6.2.3 Bruto Binnenlands Produktie(G.D.P.)-model

De Pione Coin (fysieke en digitale) G.D.P. zal worden gebaseerd op het King-
dom’s human resources gebaseerd op bruto energie-uitgaven en productie op
gebieden als:

• Onderwijs - creativiteit, informatie en organische technologie
• Cultuur - sociale gemeenschapsvoorzieningen, diensten, gezondheid en

welzijn
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• Landbouw - akkerbouw voor voedsel, textiel, bouw en energie

2.6.2.3.1 Agrarische Ethos - Biologisch Biologische landbouw kan worden
gedefinieerd als:

Een geïntegreerd landbouwsysteem dat streeft naar duurzaamheid,
de verbetering van de vruchtbaarheid van de bodem en de biologi-
sche diversiteit, terwijl synthetische bestrijdingsmiddelen, antibiotica,
synthetische meststoffen, genetisch gemodificeerde organismen en
groeihormonen worden verboden.

Deze landbouwethos is in overeenstemming met de Pineal Tenets and Laws of
living.

Voor een meer diepgaande analyse van The Kingdom of Pineal landbouwethiek,
-methoden en -praktijken, gelieve het Pineal - Natural Organic Wealth Mani-
festo(N.O.W.) te bestuderen.

2.6.2.3.2 Agrarisch G.D.P. Plan Duurzame landbouw is efficiënt maar ook
ethisch boeren, wat betekent dat aan de voedsel- en materiële behoeften van
de samenleving wordt voldaan zonder de ecologische symbiose en veerkracht in
gevaar te brengen zodat toekomstige generaties ook in hun behoeften kunnen
voorzien.

Als gevolg hiervan zullen de technologische en educatieve programma’s van
de Kingdomgericht zijn op zelfvoorzienende en biologische landbouwmethoden
en -praktijken, in lijn met de Pineal Tenets and Laws. Met dit in gedachten
zal het grootste deel van de middelen van The Kingdom of Pinealworden ge-
ïnvesteerd in ecosysteemdiensten, biodiversiteit, landregeneratie en duurzame
landbeheerpraktijken en -technologieën.

De ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen draagt bij tot de duurzaam-
heid van de menselijke bevolking van de samenleving in verhouding tot haar
hulpbronnen.

Indien de landbouw niet goed wordt beheerd, kan hij een enorme ecologische
voetafdruk veroorzaken en een belangrijke rol spelen bij het veroorzaken van
microklimaatveranderingen, waterschaarste, bodemaantasting, ontbossing en
andere processen.

Een duurzame toekomst is haalbaar als de groei van het materiaalverbruik
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evenredig is met de bevolkingsgroei, wat een efficiënt gebruik van materiaal en
energie betekent. Om deze visie te kunnen verwezenlijken, moeten lange- en
kortetermijndoelstellingen met elkaar in evenwicht zijn, zodat de kansengelijkheid
en de levenskwaliteit voor iedereen worden verbeterd.

Om ervoor te zorgen dat het G.D.P. van Kingdomveerkrachtig en duurzaam
is, zullen we ervoor moeten zorgen dat we veerkrachtige en duurzame land-
bouwmethoden en -processen gebruiken die in overeenstemming zijn met onze
sociaal-economische visie. Bijgevolg staan de groente-, fruit- en vooral hennep-
teelt en -productie centraal in de plannen van the Kingdom of Pineal’s G .D.P.
voor welvaart.

2.6.2.3.3 Landbouw - Hennep Hennep is een onkruid, wat betekent dat
het productief groeit met weinig water en geen behoefte heeft aan pesticiden
of enige vorm van anorganische stoffen. Het neemt relatief weinig ruimte in
beslag, produceert meer pulp per acre dan bomen en is biologisch afbreekbaar.
Hennepgewassen zijn ook goed voor de aarde omdat ze voedingsstoffen teruggeven
aan de bodem en het kooldioxideniveau in evenwicht houden.

Hennep is een zeer efficiënte en vindingrijke plant omdat elk deel ervan kan
worden gebruikt. Van de biologisch afbreekbare buitenvezels van de stengel
kan textiel, canvas en touw worden gemaakt, terwijl de houtachtige binnenkern
kan worden gebruikt om papier, hout en plastic te maken, evenals andere
bouwmaterialen.

Hennepzaad is rijk aan eiwitten, vezels, omegavetten en diverse andere voedings-
stoffen. Dit maakt het een zeer duurzame gezonde voedselbron, vooral binnen
een plantaardig dieet. De zaden bevatten ook olie die kan worden gebruikt voor
het maken van verf, kleefstoffen, kookgerei en kunststoffen. Zelfs de bladeren
kunnen worden gegeten of gebruikt om sap van te maken.

In wezen is hennep een duurzamer, organischer en regeneratiever landbouwgewas
dan enig ander bekend gewas op aarde.
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2.6.3 Sociaal Politiek Plan

2.6.3.1 Libertarisch Socialisme

The Kingdom of Pineal werd opgericht op basis van libertaire idealen, gebaseerd
op individueel en collectief sociaal vertrouwen. Als gevolg daarvan weerspiegelt
ons sociaal-politiek en economisch beleid deze stichtingsfilosofie.

Onze politieke structuur kan het best omschreven worden als libertair socialisme.

Dit betekent dat onze sociale ethos gebaseerd is op een niet-hiërarchisch en
niet-bureaucratisch systeem zonder privé-eigendom in de productiemiddelen.

Alles wat binnen de Kingdom wordt gecreëerd of geproduceerd, wordt over
het algemeen geclassificeerd als gemeenschappelijk of publiek bezit. Het is
echter ook belangrijk op te merken dat alle eigendom op de Kingdom over
het algemeen wordt geclassificeerd als toebehorend aan iemands zorg en/of
verantwoordelijkheid. Dit is niet hetzelfde als eigendom, maar eerder voogdij.

Onze libertair-socialistische benadering is gekant tegen dwingende vormen van
sociale organisatie.

In plaats daarvan bevorderen wij vrije vereniging in plaats van regering en
verzetten wij ons tegen de sociale relaties van het kapitalisme zoals loonarbeid.
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Ons libertair socialisme is niet hetzelfde als het staatssocialisme, aangezien het
een socialistische structuur is die ontworpen, georkestreerd en beheerd wordt
door het volk en niet door de administratieve staat. Het is zuiver gebaseerd op
vrije wil, eer, wederzijds respect, vrijheid en vertrouwen.

Dienovereenkomstig geloven wij dat de uitoefening van macht in welke geïnsti-
tutionaliseerde vorm dan ook - of het nu economisch, politiek of religieus is -
geestelijk corrumpeert, zowel de dragers van de waargenomen macht als degene
over wie die macht wordt uitgeoefend.

Onze sociale benadering van bestuur is gebaseerd op gedecentraliseerde middelen
van directe democratie, zoals libertaire gemeenten, voogdijvergaderingen en
gemeenschapsraden.

Onze ethiek, moraal en principes staan zeer kritisch tegenover dwingende instel-
lingen. Daarom is decentralisatie van politieke en economische macht van het
grootste belang. Dit gaat meestal gepaard met de socialisatie van de meeste
grootschalige eigendommen en ondernemingen, terwijl ook het persoonlijk beheer
gerespecteerd blijft.

Zoals de meeste vormen van libertair socialisme, ontmoedigt The Kingdom
of Pineal economische structuren en systemen die idealen van privébezit van
eigendom bevorderen. Wij zien kapitalistische idealen en relaties als vormen van
overheersing die tegengesteld zijn aan individuele vrijheden binnen een collectieve
soevereine staat.

2.6.3.1.1 Subsidiariteit Politiek Model Subsidiariteit is een principe
van sociale organisatie dat het ideaal huldigt dat sociale en politieke kwesties
binnen een samenleving op het meest directe (of lokale) niveau moeten worden
behandeld, in tegenstelling tot, vanuit een centraal bestuursorgaan naar beneden.

Dit bestuurssysteem bevordert een consequente oplossing op microkosmisch
niveau binnen de macrokosmos van het grotere geheel van de samenleving.

The Kingdom of Pineal heeft het subsidiariteitsbeginsel aangenomen als zijn
voorkeursvorm van sociaal bestuur.

2.6.3.1.2 Doelstelling Het algemene doel van het subsidiariteitsbeginsel is
een zekere mate van onafhankelijkheid te garanderen voor een lagere instantie
ten opzichte van een hogere instantie of voor een lokale instantie ten opzichte
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van de centrale overheid.

De kern van deze vorm van governance is de decentralisatie van de macht, weg
van het grotere bestuursorgaan, naar de lokale gemeenschappen.

Het gaat dus om het delen van bevoegdheden tussen verschillende gezagsniveaus,
een beginsel dat de institutionele basis vormt voor een vrije en soevereine staat
of kingdom.

Deze vorm van sociaal-politiek bestuur heeft een belangrijke bestuurlijke en
burgerlijke waarde, omdat het de mogelijkheden van de voogden om zich te
interesseren voor de publieke zaak vergroot: zij raken eraan gewend om hun
universele en natuurlijke vrijheden uit te oefenen.

Dit is in overeenstemming met de Pineal Tenets and Laws.

2.6.3.2 Gedecentraliseerde vrije markten

Een andere sleutelfactor binnen onze structuur zal de technologische decentrali-
satie zijn.

Technologischedecentralisatie wordt gedefinieerd als:

Een verschuiving van geconcentreerde naar gedistribueerde vormen
van productie en consumptie van goederen en diensten. Technologie
omvat gereedschappen, materialen, vaardigheden, technieken en pro-
cessen waarmee doelen worden bereikt binnen projectgebieden van
de gemeenschap.

Technologieën die vaak worden genoemd als de technologieën die het best gede-
centraliseerd kunnen worden toegepast zijn: waterzuivering, watervoorziening
en afvalwaterverwijdering, landbouwtechnologie en energietechnologie.

Geavanceerde technologie maakt het mogelijk de controle over hulpbronnen te de-
centraliseren. Dit betekent dat middelen die gewoonlijk door de centrale overheid
worden gecontroleerd, zoals nutsbedrijven die stroom, water, bankdiensten, post
en telecommunicatie produceren en/of leveren, nu door plaatselijke overheden
en bedrijven kunnen worden gecontroleerd. Een voorbeeld van een technologie
die dit kan vergemakkelijken is blockchain.

Het is echter ook belangrijk om te erkennen dat een kingdom niet efficiënt kan
functioneren zonder een vorm van gecentraliseerd bestuur, met name wanneer
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tweepartijengemeenschappen middelen moeten kruisbestuiven. Dit omvat mid-
delen zoals economische en handelsvoorschriften, regulering van de spirituele
en politieke naleving van de Kingdom’s, post- en communicatiesystemen, en de
Kingdom’s gezondheids- en veiligheidsprotocollen.

Deze uitzondering geldt ook wanneer gemeenschapsaangelegenheden van invloed
zijn op staatsaangelegenheden: in dat geval heeft het staatsbestuur voorrang
boven het subsidiariteitsstelsel van de gemeenschap.

2.6.3.2.1 Principe Structuur van decentralisatie In principe zou een
subsidiariteitssysteem moeten inhouden dat geen enkele overheidsinstantie mag
doen wat een particuliere instantie beter kan, en dat geen enkele overheidsin-
stantie van een hoger niveau mag proberen te doen wat een instantie van een
lager niveau beter kan. In feite is een succesvolle regering een regering die zo
weinig mogelijk bestuurt en alleen een administratieve rol vervult.

Decentralisatie heeft betrekking op de herstructurering of reorganisatie van
het gezag, zodat er een systeem van medeverantwoordelijkheid ontstaat tussen
bestuursinstellingen op centraal, regionaal en lokaal niveau, volgens het subsidi-
ariteitsbeginsel. Dit verhoogt de algehele kwaliteit en doeltreffendheid van het
bestuurssysteem en vergroot tegelijkertijd het gezag en de capaciteiten van de
subnationale, gemeenschaps- en lokale niveaus.

De opeenstapeling van lokaal en actief zelfbestuur bevordert niet alleen de
vrijheden, maar vormt ook een efficiënt tegenwicht tegen de centrale gevestigde
overheid die tegen de collectieve wil in een onpersoonlijke regel oplegt.

2.6.3.2.2 Mogelijke gevaren Het is echter belangrijk te wijzen op enkele
gevaren die verbonden zijn aan gedecentraliseerd subsidiariteitsbestuur.

• Wanneer een echt beginsel van collectieve vrijheid wel wordt erkend door
een hogere politieke entiteit, maar niet door alle subsidiaire entiteiten.
Als gevolg daarvan kan de toepassing van dit beginsel op het meer lokale
niveau worden vertraagd.

• Wanneer een werkelijk doeltreffend economisch beginsel door een hogere
politieke entiteit wordt erkend, maar niet door alle subsidiaire entiteiten.
Als gevolg daarvan kan de toepassing van dit beginsel op het meer lokale
niveau worden vertraagd.

• In gebieden waar het lokale gebruik van gemeenschappelijke hulpbronnen
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een brede regionale of zelfs mondiale impact heeft, kunnen hogere gezagsni-
veaus een natuurlijk mandaat hebben om de lokale autoriteit te vervangen.
Dit kan het evenwicht in het bestuur verstoren.

• Wanneer de plaatselijke administratieve of technische capaciteit zwak is,
wat kan leiden tot inefficiënte of ondoeltreffende diensten.

• Wanneer er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om nieuwe lokale
verantwoordelijkheden uit te voeren, met name in de opstartfase wanneer
deze het hardst nodig zijn.

• Decentralisatie kan ook de nationale beleidscoördinatie te ingewikkeld
maken: het kan lokale malafide partijen de kans geven functies in te
pikken, waardoor de lokale samenwerking kan worden ondermijnd door
wantrouwen tussen de leden van de gemeenschap

• Decentralisatie kan ook leiden tot hogere handhavingskosten en conflicten
om middelen als er geen hoger niveau van autoriteit is om te oordelen of
te beheren.

• Decentralisatie is wellicht niet zo efficiënt voor gestandaardiseerde, routi-
nematige, op netwerken gebaseerde diensten, in tegenstelling tot diensten
waarvoor meer gecompliceerde inputs nodig zijn. Als er geen schaalvoorde-
len meer zijn bij de aanschaf of de verdeling van arbeid of middelen, kunnen
de gemeenschapsstructuur en het centrale bestuur van Kingdomverzwakken
of zelfs instorten.

• Andere uitdagingen, en zelfs gevaren, zijn de mogelijkheid dat corrupte
plaatselijke organen regionale of plaatselijke machtcentra in handen krijgen,
terwijl de kiezers hun vertegenwoordiging verliezen. Politiek van cliën-
telisme kan welig tieren en de kiezers kunnen in opspraak komen. Dit
is waarschijnlijk het geval wanneer onvolledige informatie en verborgen
besluitvorming zich zowel in de hiërarchische lagen van de gemeenschap
als daarbuiten kunnen voordoen. Gecentraliseerde machtscentra in de
gemeenschap kunnen redenen vinden om decentralisatie te dwarsbomen en
de macht weer naar zichzelf toe te trekken. In dat geval gaan vertrouwen,
eer en respect verloren.

• Ook moet worden bedacht dat decentralisatie weliswaar de “produktieve
efficiëntie” kan verhogen, maar ook de “allocatieve efficiëntie” kan ondermij-
nen doordat herverdeling van middelen wordt bemoeilijkt. Decentralisatie
kan leiden tot grotere verschillen tussen regio’s die over veel middelen
beschikken en regio’s die over weinig middelen beschikken, met name in
tijden van crisis, wanneer het bestuur van Kingdomwellicht niet in staat is
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regio’s te helpen die dat nodig hebben.

2.6.3.2.3 Oplossingen voor mogelijke gevaren The Kingdom Of Pineal
erkent en anticipeert op de volgende acht essentiële voorwaarden waaraan bij
de uitvoering van decentralisatie moet worden voldaan om de “gevaren van
decentralisatie” af te wenden:

Sociale paraatheid en mechanismen om elitaire gemeenschapspolitiek te voorkomen
Cruciaal hierbij is een duidelijk en doeltreffend onderwijsprogramma dat
aansluit bij de culturele idealen, de sociale moraal, de ethiek, de spirituele
leerstellingen en de wetten van Kingdom.

Sterke administratieve en technische capaciteit op de hogere niveaus
Corruptie van het Kingdom’s libertaire systeem van administratief bestuur
en structuur kan worden vermeden als de Kingdom aanvankelijk en
voortdurend wordt gevestigd op een stevige basis van eer, respect en
vertrouwen in overvloed voor allen in bewaring van de Aarde - H.E.A.R.T.

Sterke administratieve betrokkenheid op de hogere niveaus Als de
centrale Kingdom’s administratieve capaciteiten en structuur efficiënt
zijn en zich inzetten voor het handhaven van de grondbeginselen en
grondwettelijke wetten, is het waarschijnlijker dat de pijlers van de lokale
gemeenschappen deze gedragscode zullen weerspiegelen.

Duurzame initiatieven voor capaciteitsopbouw op lokaal niveau De
lokale gemeenschapsstructuren van Kingdomzullen waarschijnlijk in
overvloed gedijen zolang er stimulansen, stimulansen en initiatieven
zijn om ze in stand te houden. Dit omvat inspirerende en creatieve
onderwijsplannen en -systemen, gemotiveerde technologische inspanningen
die veerkrachtig zijn en zichzelf in stand kunnen houden.

Sterk juridisch kader voor transparantie en verantwoordingsplicht
Het vermogen en de wil van de beheerders van de Kingdom’s om de Pineal
Tenets te handhaven is de sleutel tot een succesvol en evenwichtig kingdom.
Waar dit vermogen en deze wil ontbreken, is het absoluut noodzakelijk dat
het wettelijke kader van Kingdomvoor de handhaving van gelijkheid en
rechtvaardigheid voor iedereen strikt wordt nageleefd in overeenstemming
met de grondbeginselen en de morele wetten van Kingdom.

Oprichting en instandhouding van goed presterende lokale administratieve organisaties
Cruciaal in dit verband is het vermogen van Kingdomom bekwame en
getalenteerde personen binnen de Kingdom te herkennen om te helpen bij
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het beheer van lokale en staatsmiddelen en beurzen. Blokketentechnologie
zou alle processen transparant en dus minder corruptiegevoelig kunnen
maken.

2.6.3.3 Gewoonterecht (recht)

het rechtssysteem vanThe Kingdom of Pineal is gebaseerd op de grondslag van
onze Pineal Tenets and Laws. Ideologisch gezien is onze justitiële bestuursvorm
gebaseerd op een stelsel van gewoonterecht (wetten), omdat deze vorm van
justitieel bestuur het dichtst bij onze idealen staat.

The Kingdom of Pineal verwijst naar gewoonterecht als de rechtssystemen en
-praktijken die uniek zijn voor onze stichtende grondbeginselen en morele wetten.
Deze Pineal Tenets en Wetten zijn er om menselijk gedrag te helpen reguleren,
specifieke sancties op te leggen voor niet-naleving en mensen te verbinden met
het land en met elkaar, door middel van een systeem van relaties.

The Kingdom of Pineal verwijst liever naar zijn gewoonterechtelijke praktijken
als lores dan als wetten. Het verschil is dat wetten gehandhaafde regels zijn
die kunnen veranderen door trends en/of de publieke opinie. Terwijl het woord
“overlevering”, dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het inheemse gewoonte-
systeem, een reeks praktijken is, die van kindsbeen af worden aangeleerd en die
voorschrijven hoe een samenleving moet omgaan met het land, de verwantschap
en de gemeenschap.

Gewoonterechtelijke overleveringen staan centraal in de identiteit van de volkeren
en plaatselijke gemeenschappen op The Kingdom of Pineal, en bepalen de rechten,
plichten en verantwoordelijkheden van de leden van de voogdij met betrekking
tot belangrijke aspecten van hun leven, cultuur en wereldbeeld.

Gewoonterechtoverleveringen kunnen betrekking hebben op het gebruik van en
de toegang tot natuurlijke hulpbronnen, rechten en plichten in verband met het
beheer van land, erfenis en eigendom, het leiden van een geestelijk leven, het
behoud van cultureel erfgoed en kennissystemen en vele andere zaken.

De instandhouding van de traditionele overleveringen is van cruciaal belang voor
de blijvende vitaliteit van het intellectuele, culturele en spirituele leven en erfgoed
van de Kingdom van de Pineals-volkeren en plaatselijke gemeenschappen. Alle
inspanningen moeten altijd voorrang krijgen om de traditionele overleveringen,
leerstellingen en spirituele wetten van de Kingdomte vrijwaren en te beschermen
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tegen misbruik en verduistering.

De gebruiken van The Kingdom of Pineal zullen van generatie op generatie
worden doorgegeven, in de eerste plaats door de creatieve middelen van culturele
werken zoals liederen, verhalen, toneelstukken, hymnen, gedichten en dans.
Deze culturele werken zullen worden doorgegeven via gecodificeerde formele
onderwijsinstellingen en via mondelinge overlevering.

2.6.3.4 P.I. Gerechtelijke structuur en systeem

Het rechtssysteem van The Kingdom of Pineal bestaat uit een kleine groep
gekozen raadsheren binnen elke gemeenschap. Deze raadsheren worden gekozen
vanwege hun kennis van de Pineal Customary Lores, Tenets, Spiritual Laws en
wijsheid. In elke zaak moet er ook een administratieve staatssecretaris zijn om
de procedures te noteren, ten minste twee neutrale gemeenschapsbemiddelaars,
een partijvertegenwoordiger en waar nodig getuigen.

Alle rechtszaken binnen elke gemeenschap moeten altijd open en transparant
worden gevoerd, met de mogelijkheid voor alle leden van die gemeenschap om in
enigerlei hoedanigheid deel te nemen.

Het aantal raadslieden dat bij een zaak betrokken is, bedraagt gewoonlijk on-
geveer tien, hoewel het er ook twee kunnen zijn. In sommige gevallen worden
meerdere raadslieden met verschillende achtergronden uit de gemeenschap geko-
zen om een zaak voor te zitten, afhankelijk van de ernst van het vergrijp.

In elk geval wordt ernaar gestreefd een consensus tussen de partijen te bereiken.
De arbitrage vindt normaal gesproken plaats in een neutrale ruimte, bij voorkeur
ergens in de natuur, hoewel dit niet altijd van cruciaal belang is.

In elk geval zullen de bemiddelaars elk van de partijen vragen zich te onderwerpen
aan de uitspraak van de gekozen raadsman die de zaak voorzit.

Elke partij heeft het recht een vertegenwoordiger aan te wijzen om namens
haar het woord te voeren, terwijl een aangewezen administratief secretaris de
handelingen van de rechtbank noteert voor verduidelijking en latere raadpleging
indien nodig.

Indien een feit wordt betwist, moet de juistheid ervan worden vastgesteld door
de getuigenverklaring van ten minste drie getuigen. Indien dit niet mogelijk is,
moet een eed worden afgelegd.
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Indien de zaak verhit raakt, kan de leidende raadsman een pauze inlassen, waarin
beide partijen in kleine informele groepen kwesties in verband met de zaak
bespreken. Wanneer de bemiddeling eenmaal is afgesloten, kan beroep worden
aangetekend, hoewel alle partijen daarmee moeten instemmen.

Waar mogelijk worden gemeenschapsgeschillen echter actief aangemoedigd om
buiten de wettelijke grenzen te worden beslecht door middel van een minder
formele, intieme familieconventie.

2.6.3.4.1 Strafsysteem Binnen the Kingdom of Pineal worden misdaden
gedefinieerd in termen van overtredingen van het vertrouwen dat aan het individu
is geschonken als een beschermend lid van de Kingdom’s samenleving.

Gerechtigheid wordt gericht in de vorm van energie- en/of tijdcompensatie aan
het slachtoffer, aangezien The Kingdom of Pineal tijd en energie officieel erkent
als het meest waardevolle ruilmiddel.

Als de beschuldigde schuldig wordt bevonden, moet een of andere vorm van tijd-
en energieteruggave worden betaald.

In sommige gevallen kunnen raadslieden van de gemeenschap adviseren dat geen
van beide partijen om teruggave vraagt.

In gevallen waarin restitutie vereist is maar niet kan worden gegeven, wordt
rehabilitatie van de dader door raad en rentmeesterschap overwogen.

Het begrip gevangenisstraf bestaat niet binnen The Kingdom of Pineal. In
extreme gevallen kan er een beroep worden gedaan op voorlopige hechtenis
terwijl de berechting wordt uitgevoerd.

In dergelijke gevallen moet deze tijdelijke hechtenis altijd met eer en respect
worden uitgevoerd, in overeenstemming met de Pineal Tenets and Laws.

In uiterst zeldzame gevallen waarin een overtreder niet voor voldoende genoeg-
doening of rehabilitatie kan zorgen, wordt overgegaan tot de hoogste vorm van
genoegdoening: verbanning van de website Kingdom.

Het vonnis van verbanning wordt ten uitvoer gebracht door alle weerbare clan-
genoten binnen het gebied waar het vonnis moet worden uitgevoerd.

2.6.3.4.2 Conclusie De overlevering op gewoonterecht is een intrinsiek on-
derdeel van de sociale, politieke en economische systemen en de levenswijze van
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Pineal. Wat de gewoonterechtelijke overlevering kenmerkt is juist dat zij bestaat
uit een groep gewoonten in de vorm van spirituele leerstellingen en wetten die
collectief worden erkend en gedeeld door de bewaarders van The Kingdom of
Pineal.

Dit in tegenstelling tot geschreven wetten die uitgaan van een gecentraliseerd
samengesteld politiek gezag, waarvan de toepassing in handen is van dat gezag,
dat over het algemeen de administratieve staat is.

De gewoonterechtelijke overlevering is dus het belangrijkste potentiële element
van een holistische benadering die gewoonterechtelijke overleveringen en spiri-
tuele wetten en protocollen kan omvatten als onderdeel van een bredere reeks
instrumenten voor de bescherming en instandhouding van het evenwicht met de
lokale gemeenschappen en de grotere Kingdom in het algemeen.

Handhaving van de traditionele overleveringen, spirituele leerstellingen en wetten
van Kingdomvormt de basis voor duurzame gemeenschapsontwikkeling, verster-
king van de gemeenschapsidentiteit en bevordering van culturele diversiteit. Het
dient ook als een aparte bron van gevestigde, erkende orde, die wettelijk bindend
is voor de leden van de voogdij binnen de collectieve gemeenschapsstructuren
van Kingdom, alsook voor individuen buiten de kring van de gemeenschap, maar
binnen de Kingdom.

Deze erkenning moet worden geëerd en gerespecteerd door alle menselijke enti-
teiten binnen The Kingdom of Pineal alsook door buitenlandse jurisdicties met
een gevestigd belang in de Kingdom, direct of indirect.
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2.7 Pineal Filosofie van het leven

De kern van de visie van Pineal op het creëren van een harmonieuze en evenwich-
tige wereld is de gezondheid en het welzijn van de mens. Dit is omdat wij geloven
dat mensen de beoogde betrouwbare hoeders van de aarde zijn, aangezien zij de
meest bewuste, intelligente en voelende wezens op aarde zijn.

Met dit in gedachten is het bereiken en behouden van een optimale menselijke
gezondheid en welzijn, zowel lichamelijk, geestelijk als spiritueel, een sleutelcom-
ponent voor het herstellen van harmonie en evenwicht, niet alleen voor mensen,
maar voor het grotere goed van de Aarde in het algemeen.

Wij geloven dat ons lichaam een perfect ontworpen organisme is met natuurlijke
zelfgenezende vermogens, maar deze vermogens worden voornamelijk beïnvloed
door onze emoties en gedachten via de pijnappelklier.

Wanneer onze emoties en gedachten uit balans zijn, opent zich de deur voor
allerlei vormen van ziekte om zich in ons fysieke zelf te manifesteren.

Dit komt omdat het menselijk zenuwstelsel twee belangrijke commando- en
controlecentra heeft:

• De “vecht-of-vlucht” - stress reactie systeem geregeld door het sympathische
zenuwstelsel

• De “ontspanningsreactie” - gereguleerd door het parasympatische zenuw-
stelsel.

Het vecht-of-vluchtreactiesysteem wordt in ons geactiveerd wanneer onze emoties
en gedachten uit balans zijn, meestal wanneer we ons in stresssituaties bevinden.

De ontspanningsrespons wordt alleen geactiveerd wanneer ons lichaam ontspan-
nen is, waardoor het natuurlijke zelfgenezende vermogen van uw lichaam correct
kan functioneren.

Wanneer het menselijk lichaam in de vecht-of-vlucht modus gaat, initieert het
een cascade van giftige stress chemicaliën (adrenaline en cortisol) die effectief
verhinderen dat ons lichaam kan doen waar het het beste in is: ons gezond
houden. Een gezonde geest is dus een gezond lichaam.

Wij geloven dat er een zeer krachtige en zeer effectieve oplossing is om onze
vecht-of-vlucht modus rustig te houden, zodat ons parasympatisch zenuwstelsel
optimaal kan functioneren: meditatie.
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2.7.1 Meditatie

Meditatie helpt ons om de stressvolle delen van ons wezen tot rust te brengen en
uit te schakelen, waardoor ons lichaam optimaal kan blijven functioneren. Wij
geloven dat meditatie de allerbeste techniek is voor een optimale zelfgenezing van
lichaam en geest. De cellen in ons lichaam zijn voortdurend met elkaar in contact
terwijl ze ons in leven houden: ze pompen levensondersteunend bloed en ontdoen
ons van schadelijke gifstoffen terwijl ze zich verdedigen tegen ziekteverwekkers
van buitenaf.

Door gerichte intentie hebben we in potentie volledige controle over deze li-
chaamsprocessen via de kracht van onze geest. De geest is de ware opperste
orkestrator van het mentale, emotionele en fysieke welzijn van het lichaam.

Elke gedachte, emotie en gevoel dat we hebben vormt een feedback loop met
onze neurochemie. Tijdens onze dagelijkse bezigheden zorgen de stimuli die
we tegenkomen voor responsieve cellulaire commando’s, die vervolgens worden
gekoppeld aan onze emotionele toestand. Er worden dan chemische stoffen
aangemaakt die ons wezen ofwel in een vecht-of-vlucht-modus brengen, ofwel in
een ontspanningsreactie-modus.

Wanneer onze gedachten en emoties in een positief ritmisch evenwicht zijn, creëert
ons lichaam neurochemicaliën die verwant zijn aan endorfine, noradrenaline, anti-
oxidanten en boosters van het immuunsysteem. Deze positieve neurochemicaliën
kunnen gemakkelijk en gemakkelijk in ons worden opgeroepen door meditatie.

Meditatie brengt ons wezen in een staat van zelfbewustzijn die vervolgens de
natuurlijke stroom van positieve neurochemicaliën tussen ons fysieke lichaam en
geest mogelijk maakt.

Gebrek aan zelfbewustzijn opent de deur naar destructieve gevoelens en emoties
zoals stress, woede, zelfmedelijden, jaloezie, twijfel en wanhoop, wat op zijn
beurt zelfdestructief gedrag stimuleert. Als deze negatieve feedback loop tussen
ons lichaam en geest wordt bestendigd, begint ons cellulaire wezen te verslech-
teren totdat we een breekpunt bereiken waarop ziekte zich manifesteert en het
overneemt.

Omgekeerd, het uitbreiden van ons bewustzijn van onszelf opent een brandslang
van vrij stromende energie. Ons mededogen en inlevingsvermogen nemen toe,
waardoor een mentaal en emotioneel evenwichtige staat van zijn ontstaat.
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Beheersing van zelfbewustzijn door praktijken als meditatie ontsluit onze cre-
atieve barrières: we beginnen het grenzeloze potentieel van de wereld te zien,
samen met ons vermogen om het leven van gezondheid en welzijn te creëren dat
we wensen.

Zonder twijfel geloven we dat meditatie de beste manier is om onze innerlijke
circuits te begrijpen, omdat het ons in staat stelt diep in onze geest te gaan voor
rehabilitatieve troost. Meditatie geeft ons toegang tot onderbewuste niveaus van
de geest en gedachten waar we ons anders niet bewust van zijn in onze alledaagse
staat van zijn.

De oude gelijkenis “Ken Uzelf” is de meest precieze sleutel tot het ontsluiten van
ons pad naar zelf-meesterschap, en meditatie is de deur naar het opstijgen naar
de hoogste mentale, emotionele, fysieke, en spirituele hoogten van gezondheid en
welzijn.

2.7.2 Gezondheidspraktijken

• Gezond Welzijn - holistische benadering van gezondheid en welzijn.
• Dieet en Vasten - bereiken en behouden van optimale levenskwaliteit.
• Botanische Geneeskunde - genezing en uitlijning van de menselijke staat

van zijn.
• Tantra - Yantra - Mantra - het omzetten van alledaagse en profane hande-

lingen die we in de wereld verrichten in heilige handelingen.



48 HOOFDSTUK 2. MISSIE VAN PINEAL

2.7.3 Pineal Gezond welzijn

The Kingdom of Pineal De filosofie van gezond welzijn is gebaseerd op een
holistische benadering die uitgaat van de syncretisering van verschillende kennis-
stromen.

De Pineal levensfilosofie is fundamenteel gebaseerd op de vooronderstelling van
ruimdenkendheid, gebruikmakend van wetenschappelijk onderscheidingsvermo-
gen en spirituele intuïtie.

Tolerantie voor perspectieven wordt sterk aangemoedigd, geen vraag of gedachte
wordt ooit beschouwd als te ver buiten het bereik. Alle denkprocessen moeten
echter altijd met evenredig respect worden behandeld, in evenwicht met de the
Kingdom of Pineal Tenets en Wetten.

Geen enkele filosofische theorie, concept of idee mag ooit worden vastgesteld,
alleen aanvaard als een maatstaf van perspectief, dit om elke ruimte voor dogma’s
te vermijden.

Alle Pineal filosofische perspectieven moeten altijd worden bekeken en behandeld
met: H.E.A.R.T.

Eer aan de Aarde, in overvloed met respect en in vertrouwen van goede wil voor
alles wat waarheid is.
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Onze filosofische benadering is gebaseerd op de drie lichamen van zijn: geest
(mentaal), lichaam (fysiek) en ziel (spiritueel).

In afstemming met de Wet van Trilling is niets in het bestaan “vaste materie.”
Alle waargenomen fysieke objecten zijn verschillende vormen van vibrerende
energie, vandaar paradoxaal genoeg “Alles is gemaakt van Geen dingen.”

Het enige verschil tussen goud, hout, water en levend menselijk vlees is het
patroon of gedrag van de energie waaruit ze zijn opgebouwd. Als we het hele
scala van het relatieve bestaan doorlopen, van beneden naar boven, van de aarde
naar de hemel en verder, is het allemaal energie van verschillende soorten, hoewel
in essentie één van alles, dat van niets gemaakt is.

Hetzelfde is waar voor ons individuele privé universum dat we “mij” noemen
Wij zijn samengesteld uit opeenvolgende lagen van energie van zeer subtiel tot
zeer dicht. Alle energieniveaus die in de schepping bestaan, bestaan ook in ons.
Wij zijn eigenlijk kleine fractals van het grotere universum. Ons bewuste wezen
overstijgt onze kleine kosmos en correspondeert en stuurt deze in symbiotisch
ritme met het universum.

Alles wat wij als “ons” ervaren zijn slechts verschillende vormen van kosmische
energie die met verschillende snelheden trillen. Als mens is het fysieke lichaam
de dichtste vorm, en binnen het lichaam hebben we onze bio magnetische energie
(de Ziel) die het lichaam gaande houdt en verbonden is met een ander energieveld
in ons - de geest.

Zo hebben we de drie menselijke lichamen - het fysieke lichaam van dichte materie,
het bio magnetische cellulaire lichaam bekend als de ziel en het elektromagnetische
lichaam bekend als de bewuste geest.

Menselijk bewustzijn en menselijk gedrag zijn niets anders dan de toestanden
en activiteiten van deze verschillende lichamen van vibrerende energie die met
elkaar interageren. Alle mensen worden geboren met verschillende gradaties
van deze energieniveaus. Sommige zijn overgebracht van ons vorige bestaan in
andere dimensies van zijn. Sommige zijn van onze ouders in de vorm van geërfde
genen.

Maar naarmate we groeien en ons ontwikkelen, vervangen en versterken we deze
energieën door de lichten en geluiden die we opvangen, de lucht die we inademen,
het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. Daarbovenop kunnen
we deze energieën bewust versterken door meditatie en andere aandachtige
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praktijken.

Spiritualiteit is een pad van inzicht en groei. Wij als bewuste wezens hebben
de kracht om meer te worden dan we waren. We hebben de keuze om naar de
wereld te kijken met zijn onvolmaaktheden en onevenwichtigheden en hebben de
keuze om vrede in ons eigen hart te koesteren. We hebben de keuze om verder te
gaan dan alleen het begrijpen van de betekenis van het woord compassie, maar
het ook te belichamen en uit te voeren.

The Kingdom of Pineal definieert spiritualiteit als een filosofie van groei, veran-
dering, welwillendheid, compassie en expansie. Dit is wat we verlichting zouden
kunnen noemen, het vermogen om begrip te hebben voor een meer inclusief
onderling verbonden perspectief op het leven.

Onze spirituele filosofie houdt de bereidheid en het vermogen in om een wereld-
beeld of wereldervaring van zelfverbetering te zien met een focus op bewustzijn
van het grotere geheel.

Als de geest zich opent voor een verlicht perspectief, worden we gevoelig voor
de trillingen die uit onze omgeving komen. We merken hoe omgevingen onze
stemming kleuren. Wanneer men door een bos wandelt of baadt in een schone
rivier in een natuurlijke open ruimte, lijkt het leven compleet, voedend en
verjongend.

Men voelt zich minder genoodzaakt om zich te verdoven met wereldse materiële
afleidingen.

De aarde herinnert ons eraan te vertragen en terug te keren naar een eenvoudig
bestaan in harmonie met het ritme van leven en dood. Want hoe snel we ook
rennen, we kunnen niet ontsnappen aan de Wet van Fysieke Onvergankelijkheid.

In overeenstemming met de Wet van Oorzaak en Gevolg voelen we rimpelingen
van zelfs de meest subtiele gedachten en handelingen. Intenties uit het verleden
hebben geleid tot de huidige omstandigheden en de huidige geest creëert de
toekomst. Positieve resultaten vloeien voort uit de beoefening van vriendelijkheid,
mededogen, vergevingsgezindheid, vrijgevigheid en vreugde.

Nare gevolgen volgen wanneer we zaden van hebzucht, woede, haat, angst en
arrogantie uitstrooien. Wanneer we de repercussies van daden uit het verleden
erkennen, worden we voorzichtig met de energieën die we uitzenden. Ons leven
is het resultaat van elk zaadje dat sinds de schepping van het heelal is geplant.
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Dit staat ook bekend als karma.

Als we onszelf in anderen zien, behandelen we iedereen zoals we zelf behandeld
willen worden. We kunnen zelfs ons eigen plezier opofferen omwille van anderen.
Door onszelf te vergeten, verwerven we vrijheid. (Dienst aan onszelf versus dienst
aan anderen).

Ons leidend principe wordt te blijven als een bron van geluk voor anderen.

2.7.3.1 Mededogen

Als het doden van andere wezens voor consumptie ethisch, moreel en fysiek
onnodig is, dan is het onze plicht als intelligent, mededogend voelend wezen om
te erkennen dat een dergelijk wezen nooit tot slaaf gemaakt zou mogen worden
als een stuk eigendom. Een ander wezen mag niet worden grootgebracht voor
een fractie van zijn natuurlijke levensduur en dan worden gedood, afgeslacht en
geconsumeerd door andere wezens die alleen maar genieten van de smaak van
zijn vlees.

Velen zullen aanvoeren dat dood en doden deel uitmaken van de natuur en dat
de wereld nu eenmaal zo in elkaar zit. Natuurlijk maken dood en sterven deel uit
van onze wereld, maar als onnodig sterven en doden kan worden teruggedrongen
of volledig gestopt, waarom zou een beschaafde samenleving daar dan niet naar
streven?

Onnodig lijden en doden veroorzaakt ook grotere schade aan het symbiotische
evenwicht van onze wereld en aan de menselijke gezondheid op fysiek, emotioneel
en mentaal vlak.

Het gaat er niet om een perfecte optie te kiezen. Zo’n optie bestaat niet en
sterfgevallen zullen zich voordoen. De natuurlijke dood is echter de manier van
de natuur om de levenscyclus in evenwicht te brengen, doden is niet natuurlijk.
Intelligent zijn gaat over het kiezen van een betere optie. Geweldloosheid en
mededogen zijn de beste morele opties.

Een andere spirituele reden om andere wezens zoals dieren niet te schaden of
te consumeren, is te voorkomen dat ons menselijke spirituele bewustzijn uit
balans wordt gebracht met de energetische vibraties van het dier dat wordt
geconsumeerd.

Wanneer een mens een ander wezen zoals een dier opeet, worden beide wezens één
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wezen. De mens heeft niet alleen het lichaam van het dier opgenomen, maar ook
de energetische vibraties van dat dier (zijn bewustzijn), alsmede de hormonen
van het dier (zijn emoties).

2.7.3.2 Je bent wat je eet

Denk aan de enorme angst, stress en bezorgdheid die een wezen als een dier
ervaart wanneer het gedood wordt. We weten dat wanneer een wezen angst
ervaart, de hormonen cortisol en adrenaline in zijn lichaam vrijkomen. Zij
beïnvloeden dat wezen door het lichaam in stress te brengen en lichaamsfuncties
af te breken. De hormonen cortisol en adrenaline blijven in het overleden lichaam,
dus wanneer dat dier wordt geconsumeerd, wordt zijn ervaring energetisch een
deel van de consument.

In ons hart weten we allemaal dat het verkeerd is om andere wezens pijn te doen
en dat al het leven gerespecteerd moet worden.

Spiritualiteit is geen abstract iets dat los staat van onze dagelijkse handelingen.
Iemand kan niet beweren dat hij van alle wezens houdt door spirituele verbinding,
en vervolgens dezelfde wezens doden en opeten waarvan hij beweert te houden.

Wanneer onze overtuigingen en daden niet op één lijn liggen, creëert dat dishar-
monie. Het beoefenen van veganisme betekent het verwerpen van alle vormen van
misbruik en lijden, waardoor onze daden werkelijk in overeenstemming worden
gebracht met onze overtuigingen.

Een levensstijl die zo min mogelijk schade toebrengt aan dieren komt uiteindelijk
iedereen en al het andere op deze Aarde ten goede omdat alles met elkaar
verbonden is. Of je nu rationeel, spiritueel of een beetje van beide kijkt, het is
gewoon logisch om veganist te zijn.

Het is belangrijk op te merken dat planten ook worden beschouwd als mensen
met gevoel. Maar omdat planten geen centraal zenuwstelsel hebben dat nodig is
voor pijnperceptie en zelfbewustzijn, is het onwaarschijnlijk dat zij zelfbewustzijn
en pijn kunnen ervaren zoals mensen en dieren.

Het is ook vermeldenswaard dat planten zich ongeslachtelijk kunnen voortplanten,
wat aantoont dat zij geen afzonderlijke bewuste wezens zijn in de zin zoals dieren
en mensen dat zijn. Planten hebben ook de neiging zich voort te planten door
vruchten te zaaien, geholpen door hun consumptie door dierlijke en menselijke
wezens.
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Een ander belangrijk punt is dat het niet nodig is om de meeste planten of
bomen te doden om ervan te kunnen eten. Het plukken van rijp fruit van een
plant of boom doodt die plant of boom niet, maar helpt hem juist te gedijen.

Om deze reden kan men stellen dat het meest optimale voedsel voor de mens
bestaat uit plantaardig voedsel dat vruchten en zaden draagt.

Met dit in gedachten is een overwegend op fruit gebaseerd dieet optimaal voor
de mens om geestelijk, lichamelijk en spiritueel te gedijen.

Mensen die dit soort cultureel eten volgen staan bekend als fruitariërs. Fruitariërs
consumeren alleen plantaardig voedsel dat voor dat doel bestemd is, zoals fruit,
bonen, granen en noten.

Als onze bewuste overtuigingen en idealen de gewaarwording of het bewustzijn in
planten waarnemen en eren, dan is de fruitarische levenswijze datgene waarnaar
we zouden moeten streven.

Maar veganisme is een goede plaats om te beginnen, omdat het duidelijk zowel
planten als dieren beschermt en voedt. Er zullen minder planten moeten worden
geconsumeerd om de dieren te voeden die de mensen vervolgens consumeren.
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2.7.4 Dieet en Vasten

The Kingdom of Pineal definieert gezondheid en welzijn als het streven om als
mens een optimale levenskwaliteit te bereiken en te behouden. Wij geloven dat
dit alleen bereikt kan worden door het omarmen van een holistische benadering
van hoe we waarnemen, ons verhouden, reageren en een evenwichtige, mentale,
spirituele en fysieke staat van zijn onderhouden.

Aangezien de gezondheid en het welzijn van de hoeders van The Kingdom of
Pineal van centraal belang zijn, promoten wij natuurlijke geneeswijzen boven
allopathische geneeswijzen.

Onze natuurlijke geneeswijzen omvatten verschillende holistische modaliteiten
die bewezen hebben heilzaam te zijn en de natuurlijke fysieke neigingen van het
lichaam om zichzelf te genezen te versterken:

Wij noemen dit de A.U.R.A. benadering: Erkennen - Begrijpen - Onderzoeken -
Actie.

2.7.4.1 A.U.R.A. Benadering

Erken wanneer er een verstoring is in het evenwicht van ons wezen, is de eerste
stap te erkennen wat en waar de wortel van deze onbalans ligt.

Begrijpen de volgende stap is het begrijpen van de wortel van hoe en waarom
deze onbalans is ontstaan.

Onderzoek als we eenmaal de oorzaken van onze onbalans erkennen en begrij-
pen, is de volgende natuurlijke stap voor ons om mogelijke modaliteiten
te vinden hoe we het evenwicht het beste kunnen herstellen op de meest
natuurlijke manier mogelijk.

Actie de laatste stap is het nemen van passende corrigerende maatregelen.

Er zijn vele gezondheidsgerelateerde remediërende modaliteiten die wereldwijd
worden waargenomen, maar The Kingdom of Pineal neemt in het bijzonder
drie kerngeneeswijzen in acht: Vasten (detox), Dieet (herstel) en Kruidenkunde
(rehabilitatie). Wij hebben geconstateerd dat voor een optimale genezing, deze
drie praktijken in samenhang moeten worden toegepast.

2.7.4.2 Vasten - Detox

Wij geloven dat het fysieke lichaam gericht is op zelfgenezing. Volgens dit
perspectief is elk symptoom dat vaak wordt gezien als ziekte die moet worden
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bestreden, in feite een effect van het lichaam dat probeert zich te ontdoen van
gifstoffen.

Deze symptomen zijn wat we waarnemen als een teken van het zelfgenezend ver-
mogen van het lichaam. Koorts, ontstekingen, diarree, braken, slijm, huiduitslag,
zweren, exosomen (virussen) en zelfs kanker zijn dus een teken dat het lichaam
zich probeert te ontdoen van gifstoffen.

Elke maatregel die wordt genomen om deze symptomen te onderdrukken, is
in feite schadelijk voor het genezingsproces. Wij geloven dat er één optimale
methode is om het lichaam te ondersteunen in zijn zelfgenezend vermogen:
vasten.

Wanneer het lichaam iets binnenkrijgt, is zijn energie gericht op het verwerken
van die inname. Dit is wat men noemt de spijsvertering. Vasten stelt het lichaam
in staat zich uitsluitend te richten op het afvoeren van gifstoffen zonder energie
te besteden aan de spijsvertering.

2.7.4.3 Dieet - Herstellen

Hoewel dieet over het algemeen alleen wordt beschouwd als een kwestie van
lichamelijke gezondheid, is, aangezien de Wet van Correspondentie “zo boven, zo
beneden” een fundamentele waarheid van de kosmos is, dieet een cruciaal aspect
van emotionele, intellectuele en spirituele ontwikkeling.

Mensen hebben van nature een optimale staat van zijn; dit is wat wij gezond zijn
noemen. Wanneer we niet gezond zijn, is ons wezen in ziekte. Optimale voeding
kan ons lichaam helpen de balans en het gemak in ons wezen te herstellen.

Dieet en bewustzijn zijn met elkaar verbonden, dit is waar materie en geest
elkaar ontmoeten en samenkomen. Een zuiver, schoon en licht dieet is een
effectief hulpmiddel om helderheid van bewustzijn of verlichting te bereiken.

De zuivering van onze subtielere spirituele niveaus hangt af van de zuivering van
onze fysieke entiteit.

Dit is logisch als we beseffen dat alles waaruit een mens is opgebouwd, bestaat
uit energieën van verschillende soorten, en de enige bron van energie is die welke
in het lichaam wordt gebracht via zonlicht, lucht, water en voedsel.

En natuurlijk is het stoffelijk voedsel dat verreweg de grootste hoeveelheid energie
levert waaruit ons complexe multidimensionale wezen is gevormd.
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Wanneer we ons realiseren dat alle fysieke objecten alle niveaus hebben die wij
ook hebben, namelijk het fysieke, bio magnetische, zintuiglijke en wilslichaam,
kunnen we het belang begrijpen van het soort en de kwaliteit van het voedsel
dat we eten. Dit is in overeenstemming met de Wet van Overeenstemming.

Want niet alleen wordt de fysieke substantie van het voedsel geassimileerd in
ons fysieke lichaam, maar ook worden de subtielere energieën verenigd met onze
innerlijke niveaus.

Wij zijn wat wij eten.

Het is dan ook duidelijk dat het voedsel dat we eten bepalend is voor de kwaliteit
die bepaalt wie we als wezen zijn. Ons voedsel is een levend organisme dat
vibreert op verschillende frequentieniveaus, daarom wordt alles wat wij eten
geabsorbeerd en geassimileerd in ons eigen levende menselijke organisme.

Wanneer wij iets eten, beïnvloedt het ons niet alleen op alle niveaus van ons
bestaan, het wordt letterlijk ons: wij zijn inderdaad wat wij eten.

Aangezien onze lichamen in wezen gevormd worden uit het voedsel dat we eten,
zullen ze geconditioneerd worden door en functioneren volgens het soort energie
dat uit het voedsel wordt gehaald. Als de energieën in ons positief zijn, brengen
ze een harmonieuze geestesgesteldheid en een harmonieus gedrag voort.

Maar als de energieën negatief zijn, bewegen ze zich op een willekeurige en
chaotische manier en produceren ze negatieve gemoedstoestanden en bijgevolg
negatief gedrag. Bovendien kunnen deze toxische energieën zich ook manifesteren
als lichamelijke ziekten of gebreken. Deze toxische energieën brengen onze cellen
uit hun evenwicht en creëren wat wij kennen als ziekte.

Stoffen die giftig zijn voor het lichaam zijn onder andere dierlijk vlees en vloeistof-
fen, alcohol, nicotine en bewerkte drugs. Deze stoffen zijn giftig op de innerlijke
niveaus van een mens. Het innemen van deze giftige stoffen vergiftigt ons hele
lichaam door er negatieve energieën in te brengen die zich zullen manifesteren
als een vorm van ziekte.

Aan de andere kant zijn fruit, groenten en granen reservoirs van zuivere fotonische
lichtenergie, die voedend en levensondersteunend is. Deze energieën worden
gemakkelijk geassimileerd in al onze lichamen en zijn gemaakt om onze specifieke,
unieke optimale trillingen en frequenties aan te nemen, zodat wij als mensen
kunnen gedijen.
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2.7.4.4 Veganisme en Fruitarisme

Veganisme is niet alleen een dieet, het is de uitdrukking van geweldloosheid in
de praktijk. Het is de daad van intelligent mededogen, belichaamd door een
bewuste keuze om te leven volgens een consequente reeks morele waarden.

Veganisme is een levenswijze die ernaar streeft alle vormen van uitbuiting en
wreedheid jegens dieren voor voedsel, kleding of welk ander doel dan ook, uit te
sluiten.

Alle dieren hebben, net als mensen, een bewustzijn van zichzelf dat we bewuste
intelligentie zouden kunnen noemen. Er is sprake van intelligentie wanneer
een wezen in de ogen van een ander wezen kan kijken, diens bewustzijn kan
herkennen en daar vervolgens op een barmhartige manier naar kan handelen.

Het is ook belangrijk op te merken dat veganisme geen ander woord is voor
een plantaardig dieet, aangezien dit slechts één aspect is van een groter geheel.
Veganistisch zijn betekent dat we ons uiterste best doen om de producten van
dood en geweld te vermijden.

Op het gebied van de menselijke gezondheid pleit The Kingdom of Pineal voor
een plantaardig dieet op basis van volwaardige voeding met extra aandacht voor
fruit, donkere groenten en andere volwaardige voedingsmiddelen.

Een plantaardig dieet is rijk aan eiwitten, ijzer, calcium en andere essentiële
vitaminen en mineralen. Bronnen van deze voedingsstoffen hebben de neiging
laag te zijn in verzadigd vet en hoog in vezels, wat leidt tot lagere percentages
hartziekten, obesitas, kanker en diabetes. Het eten van een verscheidenheid aan
voedingsmiddelen is een belangrijke sleutel tot een goede gezondheid bij het
leven van een veganistische levensstijl en zou fruit, peulvruchten, groenten, noten
en zaden moeten omvatten, evenals veel bladgroenten en volkoren producten.

2.7.4.5 Rauw veganistisch

De welzijnsfilosofie van The Kingdom of Pineal is dat koken en andere ver-
schillende processen van voedselbereiding essentiële vitaminen en mineralen
van het voedsel dat gekookt wordt vernietigt, waardoor de delicate balans van
micronutriënten in het voedsel verstoord wordt.

Wij geloven ook dat schadelijke chemicaliën kunnen worden geproduceerd wan-
neer hitte inwerkt op de eiwitten, koolhydraten en vetten in natuurlijk voedsel.
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Wat de geestelijke gezondheid betreft, is de filosofie van The Kingdom of Pineal
dat het eten van ongecorrumpeerd en organisch voedsel leidt tot een betere
verbinding met iemands geest. Door te kiezen voor een rauw veganistisch dieet,
respecteer je Moeder Natuur en jezelf door je te verbinden met de aarde en al
haar biodiversiteit: dit brengt je dichter bij een spirituele verbinding.

Een rauw veganistisch dieet omvat: fruit, groenten, zaden, noten, granen of
peulvruchten en kruiden.

Voordelen van een rauw veganistisch dieet kunnen zijn: gewichtsverlies, be-
tere spijsvertering, meer energie, lager risico op hart- en vaatziekten, betere
huidkwaliteit en een langere levensduur.

Dit soort dieet is vaak natriumarm, rijk aan vezels en kalium en bevat veel gezonde
fytochemicaliën. Dit alles leidt tot een lager risico op diabetes, hartziekten en
kanker.

Een rauw veganistisch dieet is in verband gebracht met lagere concentraties van
totaal plasmacholesterol en triglyceriden, wat leidt tot een langer en gezonder
leven vol energie. Dit is goed voor mensen in alle levensfasen, van kindertijd tot
ouderdom.

Een nadeel van een rauw veganistisch dieet is dat we niet genoeg binnenkrijgen
van de voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft voor een optimale gezondheid.
Dit kan alleen gebeuren wanneer een veganistisch dieet niet evenwichtig en
holistisch is.

Een evenwichtige en holistische veganistische benadering omvat niet alleen wat
we via onze mond consumeren, maar ook wat ons lichaam via onze ogen en huid
opneemt. De mens absorbeert veel vitaminen en voedingsstoffen door gewoon
buiten in de natuur te zijn in het zonlicht, frisse boslucht in te ademen en de
bodem en planten aan te raken.

2.7.4.6 Conclusie

Dierlijke energieën waren nooit bedoeld voor een hoger bewustzijn. Het zijn lagere
bewuste wezens, maar desalniettemin in verschillende mate bewust. Bijgevolg
kunnen dieren niet worden afgestemd op iets dat verder gaat dan de meest
alledaagse waarnemingen. En hier vinden we dus de connectie en het verschil
tussen menselijke wezens en dierlijke wezens.
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De energieën in fruit, groenten en granen zijn echter subtielere energieën van licht
die gemakkelijk kunnen worden opgenomen in het menselijke frequentiespectrum.

Het menselijk fysieke lichaam kan de voedingsstoffen van planten gemakkelijk
verteren. Het bio-magnetische zielenlichaam kan het bio-fotonische licht van
de planten gemakkelijk assimileren en de menselijke bewuste geest gebruikt
de plantenenergie als een verbindingskanaal naar de meest optimale staat van
menselijke gezondheid en welzijn. Het is een keuze tussen leven en dood - niet
alleen voor dieren, maar ook voor de Aarde, onszelf en andere mensen.
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2.7.5 Botanische geneeskunde

Kruidenkunde, ook bekend als botanische geneeskunde, is een traditionele ge-
neeswijze die gebaseerd is op het gebruik van planten en plantenextracten. De
plantendelen die bij kruidentherapie worden gebruikt zijn zaden, bessen, wortels,
bladeren, vruchten, schors, bloemen of zelfs de hele plant. Iemand die begrijpt
en weet hoe hij geneeskrachtige planten moet combineren voor een optimale
effectiviteit, staat bekend als een herborist.

Ziekte in zijn holistische vorm is wanneer de staat van zijn van een mens verzwakt
is en niet meer in lijn is met zijn oorspronkelijke organische staat van zijn.

Kruidenkunde is een holistische benadering van gezondheid. Het doel is om de
menselijke staat van zijn te rehabiliteren en opnieuw uit te lijnen, zodat het
zichzelf optimaal kan reguleren en genezen. Het is een benadering van het hele
lichaam dat het fysieke, mentale en spirituele lichaam omvat.

Echter, als alles geest is, dan moet genezing en rehabilitatie van elke ziekte eerst
beginnen in de geest: een gezonde geest is een gezond lichaam.

Wij geloven dat ons menselijk lichaam elektromagnetische organen zijn, vandaar
dat het logisch is dat we bio-magnetische materie nodig hebben om ons lichaam
te helpen zichzelf weer in rust te reguleren als het ziek is. Natuurlijke kruiden
bevatten bio-magnetische organische materie die optimaal geschikt is voor deze
functie.
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The Kingdom Of Pineal gelooft dat plantaardige kruidengeneesmiddelen een
rehabilitatiehulpmiddel zijn om toegang te krijgen tot verschillende staten van
bewustzijn, waardoor lichaam, geest en ziel op één lijn worden gebracht. Wanneer
deze planten in de beste omstandigheden worden aangetroffen, kunnen ze de meest
effectieve leraren en genezers zijn die we hebben. Het zijn directe verbindingen
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met de natuurlijke wereld waaruit alle bestaan voortkomt.

Er zijn vele termen die gebruikt worden om te verwijzen naar plantaardige
geneeskunde, enkele van de meest voorkomende termen zijn:

Entheogenen een term die “het goddelijke in zich opwekken” betekent en
verwijst naar alle psychoactieve planten die gebruikt worden voor hun
spirituele effecten.

Plantengeneeskunde dit is de gemakkelijkste term om te gebruiken, omdat
het de spirituele genezing en de organische aard van de ervaring omvat.

Hoewel er vele varianten van kruidengeneesmiddelen met verschillende effecten
bestaan, geeft the Kingdom of Pineal de voorkeur aan en maakt gebruik van twee
specifieke entheogene kruidengeneesmiddelen: cannabis en psilocybine planten.

2.7.5.1 Cannabis

2.7.5.1.1 Fysieke en spirituele eigenschappen Cannabis is een psychoac-
tieve plant die veranderingen teweegbrengt in waarneming, stemming, bewustzijn,
cognitie of gedrag met het oog op geestelijke ontwikkeling en lichamelijk welzijn.

Wij geloven dat het gebruik van cannabis op spiritueel gebied de chakra’s en
de zintuiglijke waarneming stimuleert, omdat elk chakra verbonden is met een
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bepaald zintuig.

De pijnappelklier (derde oog chakra), de poort naar het hogere bewustzijn, wordt
bijzonder geactiveerd door cannabis. Dit gebeurt doordat het bewustzijn van
subtielere signalen toeneemt en men zich kan afstemmen op de ware vibratie
van elk moment.

Cannabis opent de mogelijkheid van groepsgewijze telepathie. Het is niet alleen
dat het remmingen vermindert, maar meer dat het de geest openstelt voor de
mentale vibraties van anderen en van de omringende stemming van het moment.

Cannabis heeft de neiging om de twijfel weg te nemen over de realiteit van deze
hogere waarnemingen.

Cannabis kan onze interne barrières voor magie en verwondering wegnemen,
waardoor we ons openstellen voor andere niveaus van perceptie en ervaring. Het
helpt het ongeloof op te schorten en de twijfel te overwinnen of de innerlijke
stem wel je ware gids is.

Cannabis heeft een laag risico op lichamelijke verslaving, maar omdat het een
heilige plant is, moet het respectvol en met mate worden gebruikt. Cannabis
mag alleen worden gebruikt wanneer de waargenomen effecten heilzaam zijn.
Het kan worden gebruikt om sociale, medische en spirituele redenen en soms zijn
deze redenen verschillend, maar vaak overlappen ze elkaar.

De effecten van cannabis kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende
factoren, waaronder: de dosis, de soort en de sterkte, de manier van gebruik en
hoe vaak u het gebruikt.

2.7.5.1.2 Biochemie van cannabis - cannabinoïden, terpenen en stam-
men Cannabis is niet slechts één bloem, maar een verscheidenheid aan soorten.
Elke bloemsoort is verwant maar ook volledig uniek. Ze hebben fundamen-
teel verschillende geuren, verschillende verschijningsvormen en verschillende
kenmerken.

Zoals elke bloeiende plant heeft cannabis stengels en bladstructuren die bloeien.
De bloemen hebben de hoogste potentie aan actieve bestanddelen, ook wel
cannabinoïden en terpenen genoemd. Het zijn de cannabinoïde bloemen die
medicinale eigenschappen bevatten.

In het algemeen zijn er drie groepen cannabissoorten op basis van het cannabinoï-
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degehalte: THC-dominant, CBD-dominant en cannabis met een uitgebalanceerde
hoeveelheid THC en CBD. Binnen die mix zijn er ook minder belangrijke canna-
binoïden zoals CBG, THCV en CBC.

Cannabinoïden zijn actieve bestanddelen die de cannabisplant maakt. De canna-
bisplant is uniek in die zin dat het een van de weinige planten is die cannabinoïden
maakt. Er zijn andere planten, zoals bepaalde salvia-variëteiten, die zeer kleine
hoeveelheden aanmaken, maar geen enkele die zoveel produceert als de cannabis-
plant.

De cannabisplant slaat de cannabinoïden op in de harsklieren op het oppervlak
van de bloemen, die ook wel kristallen worden genoemd. THC, of tetrahydro-
cannabinol, is het psychoactieve cannabinoïde-ingrediënt van de cannabisplant.
De werkzame stof THC zorgt bij inname voor een psychoactieve wisselwerking
en activeert de pijnappelklier van de mens. Afgezien van zijn psychoactieve
eigenschappen heeft THC ook potentiële therapeutische wellness- en medicinale
aspecten.

CBD, of cannabidiol, is een andere belangrijke cannabinoïde die in de cannabis-
plant voorkomt. In tegenstelling tot THC is CBD niet psychoactief, maar het
heeft wel hoge therapeutische eigenschappen.

Naast de cannabinoïden (THC, CBD, CBC, CBG, THCV,) variëren cannabisras-
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sen ook in terpeengehalte. Terpenen zijn de verbindingen die de plant produceert
en die elke soort zijn unieke smaak, geur en kenmerk geven.

Zoals bij alle bloeiende planten die dit soort verbindingen produceren, zijn er
geneeskrachtige en welzijnseigenschappen aan verbonden. Sommige cannabis-
planten bevatten bijvoorbeeld een terpeen genaamd linalool in hun bloemen.
Linalool wordt ook gevonden in lavendel en staat bekend om zijn mogelijk kal-
merende eigenschappen. Inzicht in de synergie van terpenen, zowel onderling als
met cannabinoïden, is een van de meest actieve aandachtsgebieden bij het leren
kennen van op cannabis gebaseerde potenties.

Cannabis heeft ook veel verschillende plantpigmenten die verschillende soorten
verschillende kleuren geven, zoals paars, groen of zelfs blauw. Verschillende
cannabissoorten hebben verschillende effecten.

Zowel de zaden als de bladeren van de cannabisplant hebben zeer krachtige
medicinale eigenschappen vanwege hun hoge gehalte aan voedingsstoffen.

2.7.5.1.3 Het endocannabinoïde systeem Het menselijk lichaam reageert
op cannabinoïden omdat het een natuurlijk ingebouwd systeem van recepto-
ren heeft dat het endocannabinoïdesysteem wordt genoemd. Dit ingebouwde
endocannabinoïde systeem in de mens is te vergelijken met koppelingen of aan-
hechtingsplaatsen in het hele lichaam en de hersenen, waar stoffen van het
cannabinoïde-type zich mee kunnen verbinden en mee kunnen interageren.

Het endogene cannabinoïde systeem, genoemd naar de plant die tot de ontdekking
ervan heeft geleid, is misschien wel het belangrijkste fysiologische systeem dat
betrokken is bij het tot stand brengen en handhaven van de menselijke gezondheid.

Endocannabinoïden en hun receptoren worden overal in het lichaam aangetroffen:
in de hersenen, organen, bindweefsels, klieren en immuuncellen. In elk weefsel
voert het cannabinoïde systeem verschillende taken uit, maar het doel is altijd
hetzelfde: Homeostase, het handhaven van een stabiel intern milieu ondanks
fluctuaties in het externe milieu.

Veel belangrijke processen in onze menselijke biochemie, zoals slaap, depressie,
eetlust en cardiovasculaire regulatie, worden op zijn minst gedeeltelijk gecontro-
leerd door het endocannabinoïde systeem en de cannabinoïde-achtige stoffen die
we op natuurlijke wijze in ons lichaam aanmaken.

Zoals u ziet, heeft cannabis een diepgaande invloed op het menselijk lichaam.
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Dit ene kruid en zijn verscheidenheid aan therapeutische verbindingen lijken
elk aspect van ons lichaam en onze geest te beïnvloeden. In feite is het endo-
cannabinoïde systeem een fysiologisch systeem en een centraal onderdeel van de
gezondheid en genezing van ieder mens en bijna ieder dier.

Cannabinoïden bevorderen de homeostase op elk niveau van het biologische
leven, van het subcellulaire tot het organisme en misschien tot de gemeenschap
en verder.

Hier is een voorbeeld: autofagie, een proces waarbij een cel een deel van zijn
inhoud vasthoudt om zelf te worden verteerd en gerecycled, wordt bemiddeld
door het cannabinoïde systeem. Terwijl dit proces normale cellen in leven
houdt en hen in staat stelt een evenwicht te bewaren tussen de synthese, de
afbraak en de daaropvolgende recycling van cellulaire producten, heeft het een
dodelijk effect op kwaadaardige tumorcellen, waardoor deze zichzelf opeten in
een geprogrammeerde cellulaire zelfmoord. De dood van kankercellen bevordert
uiteraard de homeostase en de overleving op het niveau van het gehele organisme.

Endocannabinoïden en cannabinoïden worden ook aangetroffen op het kruis-
punt van de verschillende systemen van het lichaam, waardoor communicatie
en coördinatie tussen verschillende celtypes mogelijk wordt. Op de plaats van
een verwonding bijvoorbeeld, kunnen cannabinoïden worden aangetroffen die de
afgifte van activatoren en sensibilisatoren uit het verwonde weefsel verminderen,
de zenuwcel stabiliseren om overmatig vuren te voorkomen en de nabijgele-
gen immuuncellen kalmeren om afgifte van ontstekingsbevorderende stoffen te
voorkomen.

Drie verschillende werkingsmechanismen op drie verschillende celtypes voor één
enkel doel: de pijn en schade veroorzaakt door het letsel tot een minimum
beperken.

Het endocannabinoïde systeem, met zijn complexe acties in ons immuunsysteem,
zenuwstelsel en alle organen van het lichaam, is letterlijk een brug tussen lichaam
en geest. Door dit systeem te begrijpen beginnen we een mechanisme te zien dat
verklaart hoe bewustzijnstoestanden gezondheid of ziekte kunnen bevorderen.

Naast het reguleren van onze interne en cellulaire homeostase, beïnvloeden can-
nabinoïden de relatie van een persoon met de externe omgeving. Op sociaal
gebied verandert de toediening van cannabinoïden duidelijk het menselijk gedrag,
waarbij delen, humor en creativiteit vaak worden bevorderd. Door het bemid-
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delen van neurogenese, neuronale plasticiteit en leren kunnen cannabinoïden
rechtstreeks van invloed zijn op iemands ruimdenkendheid en vermogen om
beperkende denk- en gedragspatronen uit vroegere situaties te overstijgen.

Het herformuleren van deze oude patronen is een essentieel onderdeel van onze
menselijke evolutionaire cyclus.

2.7.5.1.4 Cannabinoïde receptoren Cannabinoïde receptoren zijn overal
in het lichaam aanwezig, ingebed in celmembranen en zijn vermoedelijk talrijker
dan welk ander receptorsysteem ook. Wanneer cannabinoïde receptoren worden
gestimuleerd, ontstaan er verschillende fysiologische processen. Onderzoekers
hebben twee cannabinoïdereceptoren geïdentificeerd:

• CB1, voornamelijk aanwezig in het zenuwstelsel, het bindweefsel, de ge-
slachtsklieren, de klieren en de organen;

• CB2, dat vooral aanwezig is in het immuunsysteem en de daarmee verbon-
den structuren. Veel weefsels bevatten zowel CB1- als CB2-receptoren, die
elk met een andere werking verbonden zijn. Er is een consensusonderzoek
dat suggereert dat er wellicht een derde cannabinoïdereceptor is die wacht
op ontdekking.

Endocannabinoïden zijn de stoffen die ons lichaam van nature aanmaakt om
deze receptoren te stimuleren. De twee meest bekende van deze moleculen
heten anandamide en 2-arachidonoylglycerol (2-AG). Zij worden op verzoek
gesynthetiseerd uit arachidonzuurderivaten van de celmembraan, hebben een
lokaal effect en een korte halfwaardetijd voordat zij worden afgebroken door de
enzymen vetzuur-amidehydrolase (FAAH) en monoacylglycerollipase (MAGL).

Fytocannabinoïden zijn plantaardige stoffen die cannabinoïde-receptoren stimu-
leren. Delta-9-tetrahydrocannabinol, of THC, is de meest psychoactieve en zeker
de meest bekende van deze stoffen, maar andere cannabinoïden zoals cannabidiol
(CBD) en cannabinol (CBN) zijn net zo belangrijk omdat ze een verscheidenheid
aan helende eigenschappen bevatten.

Interessant is dat de cannabisplant THC en andere cannabinoïden ook gebruikt
om de eigen gezondheid te bevorderen en ziekten te voorkomen. Cannabinoïden
hebben antioxiderende eigenschappen die de bladeren en bloeistructuren bescher-
men tegen ultraviolette straling - cannabinoïden neutraliseren de schadelijke
vrije radicalen die door UV-stralen worden gegenereerd, waardoor de cellen
worden beschermd. Bij mensen veroorzaken vrije radicalen veroudering, kanker
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en verminderde genezing. Antioxidanten in planten worden al lang gepromoot
als natuurlijke supplementen om schade door vrije radicalen te voorkomen.

2.7.5.1.5 Pineal Heilig Avondmaal - Cannabis kweken Cannabisplanten
die volgens biologische methoden worden gekweekt in biologische omstandigheden,
onder de Zon, Maan en Sterren, produceren van nature de meest optimale
genezende en interactieve eigenschappen.

De planten horen de wind in de bomen en het gezang van de vogels en krekels,
evenals alle andere geluiden van de natuur. Zowel de planten als de mensen die
in de tuin werken, voelen de heilzame effecten van het verblijf in de natuurlijke
omgeving. Als zodanig is het hele proces, van het zaaien en verzorgen tot het
kweken en uiteindelijk het innemen van de cannabisplant, een spiritueel proces
en een spirituele praktijk.

Als fervente gelovers in de astrologie en in het afstemmen van onze activiteiten op
de maan- en planetaire rotaties, refereren wij aan de maanfasen bij het planten
van ons gewas. De fasen van de maan creëren de getijden van de oceaan, dus
aan hun effect op het water wordt niet getwijfeld.

Planten en mensen bestaan hoofdzakelijk uit water. Als de maan wassend is - en
dus groter wordt - trekt ze de energie van de oceaan en de aarde naar boven en
stimuleert ze de vruchtbaarheid en vitaliteit in de grond en in de geplante zaden.

Van nieuwe maan tot volle maan is de maan elke dag 45 minuten langer zichtbaar,
waardoor er meer licht in de duisternis komt. De sterren hebben ook hun
hemellicht dat energetisch in wisselwerking staat met het nachtleven op deze
aarde.

Elk van de twaalf tekens van de dierenriem krijgt een eigenschap toegewezen
van aarde, water, vuur of lucht. De eerste twee zijn vruchtbare tekens en de
andere zijn steriel. Dit betekent dat planten kunnen groeien in aarde en water,
maar niet in vuur of lucht (op een paar uitzonderingen na). Traditionele boeren
gebruiken al duizenden jaren astrologische richtlijnen voor het planten en oogsten
en weten dat het volgen van deze richtlijnen de opbrengst en potentie verbetert.

Over het algemeen beginnen we de oogst volgens een vuur- of luchtmaan of bij
de volle maan als de Zon in Weegschaal staat (23 sept. - 22 okt.), hoewel we
idealiter in feite “aan de planten moeten vragen wanneer ze klaar zijn om binnen
te komen” zodat de eigenlijke oogstdatum van elke plant psychisch bepaald
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wordt.

De hoofdtuin zelf moet worden aangelegd in het patroon van de in elkaar
grijpende driehoeken van de Sri Yantra, met de posities van de planten op de
knooppunten en langs de lijnen. Het geheel wordt uitgelijnd op de noord-zuid
lengtegraad. Dit is een vorm van geomantie (of Tantra), waarbij een heilig
diagram wordt gebruikt als onderdeel van een ritueel, samen met het chanten
van een mantra intentie om de planten te doordrenken met spirituele energie.

Voordat de zaden worden gekraakt, moeten ze een maancyclus lang in een
koperen kom worden gelegd om de energie van de maan te absorberen. Wanneer
de zaden eindelijk opengebarsten zijn, worden ze in potten van 3 liter geplant om
te ontkiemen, terwijl ze samen met het zaad/de plant een mantra van intentie
chanten.

Het chanten van mantra’s van intentie gedurende het hele plantproces is noodza-
kelijk: wij noemen deze spirituele handeling Cannabis Heilige Communie.

2.7.5.1.6 Conclusie Terwijl de wereld zich blijft verdiepen in de opkomende
wetenschap over cannabis en cannabinoïden, blijft één ding duidelijk: een functi-
oneel cannabinoïdesysteem is essentieel voor de gezondheid.

Van de embryonale innesteling op de wand van de baarmoeder van onze moeder,



70 HOOFDSTUK 2. MISSIE VAN PINEAL

via borstvoeding en groei, tot het reageren op verwondingen: endocannabinoïden
helpen ons te overleven.

Cannabis kan niet alleen ziekten behandelen en genezen, het kan ons ook helpen
ziekten te voorkomen en gezondheid te bevorderen door een oeroud systeem
te stimuleren dat via het endocannabinoïde systeem in de anatomie van alle
mensen is ingebouwd. Kleine doses cannabinoïden uit cannabis kunnen het
lichaam het signaal geven om meer endocannabinoïden aan te maken en meer
cannabinoïde-receptoren te bouwen.

Dit is de reden waarom veel cannabisgebruikers die voor de eerste keer cannabis
gebruiken, geen effect voelen, maar tegen de tweede of derde keer dat ze het kruid
gebruiken, meer cannabinoïde receptoren hebben opgebouwd en klaar zijn om te
reageren. Meer receptoren verhogen iemands gevoeligheid voor cannabinoïden;
kleinere doses hebben grotere effecten, en het individu heeft een verhoogde
basislijn van endocannabinoïde activiteit.

Wij geloven dat kleine, regelmatige doses cannabis kunnen werken als een tonicum
voor ons meest centrale fysiologische genezingssysteem. Cannabis is verreweg het
meest bruikbare middel voor de behandeling van de meest uiteenlopende ziekten
en aandoeningen bij de mens, een onderdeel van preventieve gezondheidszorg,
en een adaptieve ondersteuning in onze steeds giftiger, kankerverwekkender
omgeving.

Dit was welbekend bij de inheemse medische systemen van het oude Afrika,
India, China, en Tibet.

2.7.5.2 Psilocybine - Paddo’s

Psilocybine is een natuurlijk voorkomende psychedelische organische verbinding
die door meer dan 200 soorten schimmels wordt geproduceerd. De meest krachtige
behoren tot de plantenfamilie Psilocybe, maar kunnen ook gevonden worden in
andere plantengeslachten.

Bij inname door de mens wordt psilocybine snel door het lichaam omgezet in
psilocine, dat geestverruimende effecten heeft, waaronder euforie, visuele en
mentale hallucinaties, veranderingen in de waarneming, een vervormd tijdsbesef
en waargenomen spirituele ervaringen. Bijwerkingen kunnen misselijkheid en
paniekaanvallen zijn.

Schimmelplanten die de actieve psilocybine bevatten, staan bekend als “paddo’s
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of paddo’s”.

Net als bij cannabis veranderen paddo’s de zintuiglijke waarneming. Het effect
is echter opvallender. Paddo’s worden meestal gedroogd en daarna gegeten,
tot thee getrokken, of tot poeder vermalen dat wordt gekookt in bonbons of
in capsules gestopt. Het kan een uur of langer duren voordat ze beginnen te
werken. De hele ervaring duurt meestal 4 tot 6 uur.

Psilocybine vermindert de activiteit in delen van de hersenen die verantwoordelijk
zijn voor het beperken van je ervaring van de fysieke wereld en het ordelijk
houden ervan. Wanneer dit proces vertraagt of gedeactiveerd wordt, verschuift
je waarneming van de wereld om je heen drastisch.

Het gevolg: stilstaande voorwerpen kunnen lijken te bewegen of te smelten,
mensen kunnen diep vervormd lijken. Je perceptie van tijd en jezelf verandert.

Voor sommigen kunnen deze effecten leiden tot spirituele openbaringen en
filosofische doorbraken, voor anderen kunnen ze ongemak of angst veroorzaken.

De menselijke psilocybine-ervaringen sporen ons aan om voor onszelf te denken
en alles wat we denken te weten in twijfel te trekken. Ze laten zien hoe de
maatschappij ons afleidt van diepere waarheden. Misschien geven we voor het
eerst toe dat we geen antwoord hebben op fundamentele vragen.

Wie ben ik? Wat zijn mijn waarden? Wat wil ik echt? Wat brengt mij vreugde?
Wat is mijn bijdrage aan de wereld?
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Wanneer we onze overtuigingen onderzoeken, worden we geconfronteerd met
de verontrustende mogelijkheid dat ons leven is gebouwd op onwaarheden.
Ontgoocheling brengt velen ertoe een spirituele zoektocht te beginnen. In the
Kingdom of Pineal noemen we dit de “Quest-i-on”.

Met paddo’s als onze gids duiken we in ons eigen hart en herontdekken we
een kinderlijke houding van openheid, nieuwsgierigheid en verwondering. Een
pasgeborene komt deze wereld binnen als een schone lei zonder vooropgezette
noties. Hij of zij verwelkomt nieuwe informatie en perspectieven.

Onze reizen trainen ons om als een kind te zijn dat door nieuwe ogen ziet. Met
een flexibele, zachte en soepele geest verlagen we onze verwachtingen en beginnen
we onze zegeningen te waarderen. We legen onszelf en keren terug naar het zijn
van ontvankelijke vaten, dit is de potentiële kracht van paddo’s.
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2.7.5.2.1 Psilocybine DMT Ontwaken DMT is een molecuul dat endogeen
wordt gesynthetiseerd in het lichaam van dieren en mensen en heeft diepgaande
krachtige effecten wanneer het wordt toegediend. Wanneer het geactiveerd wordt,
heeft het de mogelijkheid om buitenlichamelijke ervaringen op te wekken en
daarom wordt het ook wel “de Spirit Molecule” genoemd.

Wij geloven dat van DMT wordt gezegd dat het de essentie in alle levende wezens
is die de aard van het bewustzijn het best fysiek uitdrukt.

Comminicatie met psilocybine stelt ons in staat om te oefenen met sterven
voordat we sterven. We laten gehechtheden vallen aan oude manieren van denken,
handelen en relateren. In sommige van onze reizen ervaren we transformerende
toestanden van het oplossen van ons ego. De randen van ons lichaam versmelten
met onze omgeving. Gedachten verdwijnen. In de afwezigheid van een concreet
gevoel van zelf, straalt vreugde uit.

We zijn één met het Universum, Hart van de Oneindige Bron, Oneindig Licht,
Eeuwige Liefde en Collectief Bewustzijn. Lichamen keren terug tot stof, maar
het Leven gaat door na onze dood. Dit medicijn geeft ons het vermogen om
angst te voelen en los te laten.

Tijdens onze reizen zijn we als slangen die versleten huid afwerpen of als rupsen
in metamorfose die zich voorbereiden om als vlinders tevoorschijn te komen.
Elke keer dat we ons verbinden met de paddestoel, groeit ons geloof in het proces
van transformatie.

We vergeven in plaats van onze demonen te straffen. Door de controle uit handen
te geven, voelen we ons licht en vrij. Spanningen lossen op, onze gezichten
stralen, we voelen ons herboren en zelfs wanneer geluk opduikt, gaan we door
met de praktijk van het niet-grissen.

Naarmate we rijper worden, worden we ons bewust van ons egocentrisme. We
vernederen ons voor het leven om de gevaarlijke val van vermeende onoverwin-
nelijkheid te vermijden. We laten de behoefte varen om onszelf te bewijzen of
beter te zijn dan anderen. We nemen onszelf minder serieus en lachen om onze
dwaasheid. Wij zeggen sneller: “Ik had ongelijk”, “het spijt me” en “vergeef mij
alstublieft”

Wanneer anderen ons kwaad doen, vergeven wij hen en danken hen dat zij ons
geduld hebben laten oefenen. We luisteren volledig in plaats van te bedenken
hoe we gaan reageren. Wanneer we onze kleingeestigheid loslaten, wordt ons
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hart grootmoediger, voedzamer en vreugdevoller. We cultiveren respect voor
alle wezens.

Paddenstoelen herinneren ons eraan dat het leven een enorm onderling verbonden
web is. Overal om ons heen bewegen en ademen ontelbare wezens, groeien en
evolueren ze, wedijveren ze met elkaar en werken ze samen. Bomen, insecten,
vogels, rivieren en oceanen maken evenveel deel uit van het leven als wij. Onze
reizen stellen ons in staat ons verbonden te voelen met alle wezens.

Wij geloven dat psychedelische plantengeneesmiddelen de meest betrouwbare
partners van de mensheid zijn in onze dringende strijd om giftige systemen te
vervangen door regeneratieve systemen. Het zijn leraren - spiegels die ons in
staat stellen om eerlijk naar onszelf te kijken. Ze bieden ons de mogelijkheid
om oude gewoonten los te laten, relaties te herstellen en de dood met vreugde
tegemoet te treden.

Als onze geest verruimt, denken we minder aan wat we kunnen krijgen en meer
aan hoe we anderen kunnen dienen.

Paddenstoelreizen vullen onze harten met dankbaarheid. Ze laten ons zien dat,
hoewel we onbetekenende stofdeeltjes zijn, we ook perfecte manifestaties zijn van
het oneindige en eeuwige. Elk moment sinds het begin der tijden heeft geleid tot
ons huidige bestaan.

Een wijze tovenaar verklaarde ooit: “Wijsheid zegt me dat ik niets ben, liefde
zegt me dat ik alles ben, en tussen die twee stroomt mijn leven.”
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Elke paddestoelreis bevestigt deze paradox.

Het is belangrijk om op te merken dat alle psilicybine ceremonies moeten worden
uitgevoerd door een goed geïnformeerde sjamaan, om “onplezierige trips” te
voorkomen. Dit krachtige medicijn moet altijd met de grootst mogelijke eer en
respect worden behandeld.
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2.7.6 Tantra - Yantra - Mantra

2.7.6.1 Tantra

Tantra is de bewuste praktijk van het omvormen van de mondaine en profane
handelingen die we in de wereld verrichten tot heilige handelingen door je
bewustzijn volledig te richten op de taak die je te doen staat en iedereen en alles
te zien als een emanatie van het Goddelijke.

Handelingen en relaties die door de conventionele maatschappij als taboe, zon-
dig of onrein worden beschouwd, worden door ritueel en uitgesproken intentie
getransformeerd tot heilige handelingen en goddelijke associaties. Yantra en
Mantra zijn de middelen om dat te doen.

2.7.6.2 Yantra

Yantra betekent “een werktuig, apparaat of machine”, dat is iets dat iemand
helpt bij een activiteit of een werk. Mantra is de geluidstrilling die inherent is
aan alles en iedereen. Elke God of Godin heeft zijn of haar individuele mantra
die wordt gezongen om de goddelijke energie aan te roepen die door de specifieke
godheid wordt gesymboliseerd.

Een Yantra is gewoonlijk een geometrisch diagram dat metafysisch een locatie
of een plaats verschaft voor de energie die wordt aangeroepen door de mantra
om zich te manifesteren voor de taak bij de hand of de taak waarvoor de energie
is opgeroepen.

2.7.6.3 Mantra

De mantra is de energie, is de Godheid, en de herhaling van de mantra harmoni-
seert en stemt het individu dat de mantra reciteert af op de bron van de energie
die de Godheid is. De yantra wordt gebruikt om de mantra energie van het
goddelijke binnen een diagram te bevatten; dit maakt het mogelijk de energie te
gebruiken voor het doel van de intoner.
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2.8 The Kingdom of Pineal

The Kingdom of Pineal is een fysieke en spirituele entiteit, gecreëerd in vertrou-
wen, die menselijke wezens vormt die ervoor kiezen om op deze Aarde te wonen
en/of samen te leven in een soevereine staat van zijn, belichaamd door onze
Pineal Tenets, Universele Spirituele Wetten en Natuurlijke Fysieke Wetten.

The Kingdom of Pineal werd gesticht op de universele principes dat alle wezens
(mens en dier) op Aarde geboren zijn als vrije en soevereine wezens, en daarom
het uitdrukkelijke recht hebben om een vrij en soeverein leven te leiden onder
Universele, Spirituele en Aardse Natuurwetten: zolang zij geen inbreuk maken
op de rechten van andere wezens om dat te doen.

The Kingdom of Pineal is niet alleen een filosofie of ideaal, het is een gekozen ma-
nier van leven. Een persoon die de the Kingdom of Pineal ideologie onderschrijft,
volgt of ernaar leeft, staat bekend als een Pineal custodian of ’Pionier’.

Pineal Pioneers en Custodian Leden van The Kingdom of Pineal hebben het
uitdrukkelijke recht om een vrij en soeverein leven te leiden in evenwicht met
de natuur met de goede wil die hen is toevertrouwd onder en binnen de Pineal
Tenets en Wetten. The Pineal trust organisatie gelooft dat deze leerstellingen en
wetten fundamentele principes zijn die aan ons mensen zijn verordend om ons te
helpen in eer en respect te leven met de Aarde die we bewonen.
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Er zijn geen ’speciale’ vereisten nodig om een Pineal Pioneer of custodian
lid van The Kingdom of Pineal te worden anders dan wat is bepaald in het
Pineal grondwettelijk manifest, namelijk: Het naleven en in praktijk brengen
van de the Kingdom of Pineal Tenets en Wetten, evenals de registratie als
lid via onze administratieve takken - The PINEAL FOUNDATION onder het
rentmeesterschap van de Pinheiro familie.

2.8.1 Doel

Het doel van The Kingdom of Pineal is het creëren en cultiveren van een bewuste
collectieve gemeenschap gebaseerd op principes van eer, respect, vertrouwen en
liefde voor de Aarde, onszelf en elkaar in harmonie met de natuur.

We creëren en verbinden een netwerk van bewuste mensen van over de hele wereld
die dezelfde kernwaarden en visie delen als onze organisatie. Onze ideologie,
filosofie en structuur is in lijn met dit ethos van harmonieuze verbinding en
cultivering van samenleven in vertrouwen op elkaar.

Wij leren voortdurend hoe wij beter harmonieus en in harmonie met de natuur
kunnen leven en leren anderen vervolgens hoe zij dat ook kunnen doen.

Wij streven ernaar een voorbeeld te zijn van hoe mensen geacht worden in
gemeenschappelijke eenheid te leven, weg van schadelijke omgevingen en giftige
stoffen. Wij willen een voorbeeld zijn voor de wereld door te laten zien hoe en
wat het werkelijk betekent om van de Aarde en van elkaar te houden.

Als organisatie zeggen wij nee tegen een leven in disharmonie met de natuur.
Wij zeggen nee tegen een wereld waarin mensen van elkaar zijn afgesneden. We
zeggen nee tegen een wereld waarin gemeenschap een vreemd concept lijkt te
zijn.

In plaats daarvan zeggen we ja tegen het creëren van echte en tastbare menselijke
verbindingen en gemeenschappen van mensen die onze kernwaarden en ethiek
delen.

Onze waarden en ethiek zijn de belangrijkste onderdelen van onze organisatie en
de basis van wie we zijn en wat we opbouwen. De kern van onze kernwaarden
en missie is om terug te geven aan onze aarde en op alle mogelijke manieren te
helpen een betere wereld te creëren, nu en voor toekomstige generaties.

Onze kernwaarden zijn vervat in the Kingdom of Pineal Tenets and Laws.
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Over het lidmaatschap
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2.8.2 Lidmaatschap

The Kingdom of Pineal werd opgericht op basis van de universele principes
dat alle wezens (mens en dier) op Aarde als vrije en soevereine wezens worden
geboren en daarom het uitdrukkelijke recht hebben om een vrij en soeverein
leven te leiden volgens de Universele Spirituele en Aardse Natuurwetten: zolang
zij geen inbreuk maken op de rechten van andere wezens om dat te doen.

Een persoon die de Pineal ideologie onderschrijft, volgt of ernaar leeft, staat
bekend als een ’Pineal Pioneer’.

Pineal Pioneers en Custodian Leden van The Kingdom of Pineal hebben het
uitdrukkelijke recht om een vrij en soeverein leven te leiden in evenwicht met de
natuur en met de goede wil die hen is toevertrouwd onder de Pineal Tenets en
Wetten die aan ons mensen zijn verordend in eer en respect voor de Aarde die
we bewonen.

Er zijn geen ’speciale’ vereisten nodig om een ’Pineal Pioneer’ of ’custodian’
lid van The Kingdom of Pineal te worden, anders dan wat in dit document is
bepaald, namelijk: het naleven en in praktijk brengen van The Kingdom of
Pineal Tenets en Wetten, evenals lidmaatschapsregistratie.

2.8.2.1 The Kingdom of Pineal “Trust” organisatie gedefinieerd

Een trustorganisatie is een entiteit die is opgericht met het doel de zaken van
een persoon of een organisatie van personen vast te stellen en te organiseren.

Er zijn drie belangrijke partijen die een trustorganisatie vormen:

Een cedent of schepper Kingdom of Pineal Stelt de trust in en vult deze
met hun voorwaarden, condities en activa.

Een begunstigde: Pineal custodians en Pioneers Een persoon (perso-
nen) die is (zijn) gekozen om de voordelen van de trustorganisatie te
ontvangen.

Een trustee of fiduciair Paraíso Imensurável Belast met het beheer van
de zaken in de trust. Een fiduciair of trustee kan ook worden gedefinieerd
als een bestuurslid, een raad van adviseurs, een bestuurs- of administratief
orgaan.

Een trust wordt opgericht voor een begunstigde die de voordelen ontvangt, zoals
rechten, activa en/of inkomsten uit de trust.
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Met dit in gedachten is The Kingdom of Pineal een Trust organisatie die in het
leven is geroepen met het doel de zaken van alle Kingdom of Pineal bewaarne-
mende Pioniers die binnen the Kingdom of Pineal’s jurisdictie en werkgebied
zullen leven vast te stellen en te organiseren - dit omvat alle gereserveerde Pineal
rechten, eigendommen en activa.

2.8.2.1.1 Oprichting van een levende “Trust” Iedereen kan een trust
oprichten, zolang hij bekwaam genoeg is om dit te doen.

Een trustschenker, of schepper van de trust (Kingdom of Pineal), kan elke
bekwame persoon (personen) als zijn of hun trustee benoemen (Paraíso Imen-
surável).

Een trust wordt opgericht door een schriftelijke overeenkomst of verklaring
waarin een trustee (Paraíso Imensurável) wordt aangesteld om de vastgelegde
zaken van de cedent te beheren en te besturen (Kingdom of Pineal).

De oprichting van een trustorganisatie (Pineal foundation) brengt een relatie tot
stand waarbij een aangestelde zaakwaarnemer - de trustee (Paraíso Imensurável)
- handelt in het uitsluitende belang van de cedent (Kingdom of Pineal) namens
al zijn begunstigden (Pineal custodians en Pioneers).

Een cedent of zaakwaarnemer kan verantwoordelijk zijn voor het algemeen welzijn
van een ander (bv. een wettelijke voogd van een kind), maar vaak bestaat de
taak erin het welzijn van een andere persoon, of een groep mensen, te beheren.

The Kingdom of Pineal is een trustorganisatie die bestaat uit begunstigden die
Pineal custodians of pioniers worden genoemd.

Paraíso Imensurável is het bestuursorgaan dat de organisatie bestuurt en optreedt
in het belang van the Kingdom of Pineal en de begunstigden van de bewaarders.

The Kingdom of Pineal’s Trust organisatie werd opgericht ten voordele van alle
Pineal custodian “Pioniers” - dit omvat alle gereserveerde rechten en activa van
en binnen Pineal’s trust beleid; namelijk de Pineal Tenets en Wetten.

In wezen zijn de bewaarder-begunstigden van the Pineal trust de polishouders
van de Pineal Tenets and Laws, verzekerd onder en binnen de Kingdom van
Pineals gereserveerde rechten.

The Kingdom of Pineal heeft niet één enkele vertrouwenspersoon - alle leden van
the Pineal foundation onder het rentmeesterschap van de Pinheiro familie zijn
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vertrouwenspersonen van the Kingdom of Pineal vertrouwensorganisatie.

2.8.2.1.2 Cestui Que Vie Cestui Que Vie is Frans voor “hij die leeft”.

Het is een juridische term voor een persoon die de begunstigde is van een trust,
met rechten op de voordelen die de trustorganisatie biedt.

De term wordt gebruikt om een soeverein levend wezen (de I-AM) te onderschei-
den van een rechtspersoonlijkheid bezittend wezen (de Straw man).

Alle Pineal custodians en Pioneers zijn Cestui Que Vie (levende wezens) verzekerd
onder en binnen de Kingdom van Pineals vertrouwensbeleid; namelijk de Pineal
leerstellingen en wetten.

Met dit in gedachten zouden we kunnen zeggen dat the Kingdom of Pineal
een Cestui Que Vie trustorganisatie van levende wezens die recht hebben op
een billijk aandeel in de rechten en activa, opgericht en verzekerd onder één
collectieve trustpolis.

Je suis Ik ben
Je-sus Ik ben het beeld van God, levend in vertrouwen
Je suis cestui que vie Ik ben een levend wezen

2.8.2.1.3 LLC - Leef Competent Deze term wordt gebruikt om een le-
vend wezen te informeren over zijn vermogen en bekwaamheid om zichzelf te
vertegenwoordigen en/of beslissingen voor zichzelf te nemen. Het dient als een
kennisgeving en moet daarom als zodanig in acht worden genomen en behandeld,
zonder belemmering of veronderstelling tot nu toe.

2.8.2.1.4 Per Stirpes - Inherente erfgenaam Per stirpes is Latijn voor
“met de wortels” of “met de takken”.

Het verwijst naar elke persoon in een stamboom die begint bij een andere
persoon. Bijvoorbeeld, iedereen onder een moeder, zoals haar kinderen en
achterkleinkinderen, is opgenomen in een per stirpes tak.

Per stirpes bepaalt dat de erfgenamen van een begunstigde de nalatenschap
ontvangen indien de begunstigde daartoe niet in staat is.

Kinderen kunnen als vertegenwoordigers van hun ouders optreden indien een
ouder daartoe niet in staat is en omgekeerd. Echtgenoten worden niet in
aanmerking genomen bij per stirpes verdeling.
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De Per stirpes is een motie gebaseerd op een gelijkwaardige overlevering in
plaats van een wettelijke wet. Als zodanig komen al uw kinderen in directe lijn
automatisch in aanmerking als afstammelingen per stirpes onder en binnen de
Kingdom van Pineals trustbeleid.

2.8.2.2 Pineal Bewaarder Paspoort

The Kingdom of Pineal is een soevereine entiteit in Vertrouwen, onder spirituele
observatie en moet dus worden nageleefd en erkend; onder de wetten van de
Universele Rechten van de Mens.

Met dit in gedachten heeft the Kingdom of Pineal een officieel document gecreëerd
om te helpen bij het identificeren en onderscheiden van custodian leden, verzekerd
en levend in vertrouwen onder en binnen the Kingdom of Pineal’s beleid.

The Kingdom of Pineal custodian paspoort geeft u het recht om;

• openlijk uitdrukking te geven aan uw levende mensenrechten beschermd
onder vertrouwen, binnen de opdracht van Pineal spirituele en fysieke
praktijken en observantie.

• u officieel te erkennen als begunstiger van the Kingdom of Pineal.
• u de autoriteit geven om uw soevereine cestui que vie “levend wezen”

status samen met alle voordelen die u toekomen onder alle cestui que vie
handelingen.

2.8.2.2.1 Paspoort Voorbeeld
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2.8.2.3 Hoe aanvragen

Het aanvragen van een Pineal Custodian Passport is een eenvoudig proces in
twee stappen met de volgende vereisten:

1. Lees en begrijp volledig The Kingdom of Pineal’s Tenets, Wetten en manier

/images/passport/pineal-passport-page-back.jpg
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van leven.
2. Als uw ethiek, moraal en overtuigingen in overeenstemming zijn met De

Kingdom van Pineals Tenets en Wetten, lees, vul en onderteken dan de
intentieverklaring en stuur deze naar ons terug.

3. Als uw aanvraag wordt toegelaten, zullen we u vriendelijk om een minimum
donatie van 30 euro vragen en u het Pineal Paspoort voor Bewaarders
toesturen.

Het aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Pioniers vindt u hier, of
op de contactpagina van deze website {# Alternatively if you prefer, you can
download all documents. Email to the addresses provided on our contact us
page. #}

2.8.2.4 Kosten

Paraíso Imensurável is een non-profit organisatie, daarom zijn alle kosten die
gemaakt worden alleen voor administratieve doeleinden. Uiteraard zijn er
geldelijke kosten verbonden aan het Pineal Custodian Passport. Alle paspoorten
worden op maat gemaakt met onze unieke speciale kenmerken voor een veilige en
gemakkelijke identificatie. Elk paspoort wordt gemaakt met kwaliteitsmaterialen
door lokale professionals. Met dit in gedachten, is onze prijsstructuur als volgt:

• Alle Patreon leden van Pineal Foundation die zijn ingeschreven voor 21 de-
cember 2020 krijgen het Pineal Bewaarderspaspoort gratis - Word Patreon
lid

• Alle andere aanvragers: minimum donatie van 30 €

De verwerkingstijd bedraagt 2 tot 4 weken plus verzending per post. De ver-
zendtijd per post bedraagt doorgaans 1 week, maar kan oplopen tot 2 weken.

Let op: als gevolg van de huidige beperkende maatregel kan de verzendtijd
langer zijn dan verwacht. In dergelijke extreme gevallen zal ons administratieve
team trachten contact met u op te nemen en u van dergelijke vertragingen op de
hoogte te brengen.

Paspoort aanvragen

.
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Administratie

3.1 Pineal Achtergrond

De pijnappelklier, ook wel pijnappelklier genoemd, is een kleine pijnappelvormige
klier die diep in het centrum van de hersenen ligt in de epithalamus. Het is een
onderdeel van het endocriene systeem en helpt bij het reguleren van melatonine,
een chemische stof die in de hersenen wordt geproduceerd.

De chemische stof die door de pijnappel wordt afgescheiden, staat bekend als
dimethyltryptamine (DMT), ook wel bekend als de geestenmolecule. Het is
verbonden met perceptie en wordt geactiveerd door energetische en magnetische
frequenties.

De pijnappelklier of “spiritueel derde oog” wordt beschouwd als de poort van
het spirituele leven volgens vele oude concepten over de hele wereld.

Recentelijk heeft de moderne neurowetenschap bewezen dat de pijnappelklier niet
alleen het melatonine afscheidende neuro-endocriene orgaan is dat het circadiane
ritme controleert, maar dat het ook mystieke en energetische associaties heeft
met spiritualiteit.

Het fungeert als een geweldige coördinator tussen moleculaire, hormonale, fysio-
logische en chemische ritmische orkest binnen alle bewuste voelende wezens.

The Kingdom of Pineal als congregatie werd namelijk geïnspireerd door het
mystieke, mythische, en neuro-wetenschappelijke begrip van de betekenis van de
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pijnappelklier voor de menselijke ervaring van het leven op Aarde. Inderdaad,
wij geloven als filosofie dat alle menselijke ervaring gebaseerd is op perceptie van
welke werkelijkheid je ook ervaart op een bepaald moment.

Waarneming via de pijnappelklier beïnvloedt direct hoe we denken, voelen en
ons gedragen.

Het vermogen van een wezen om zijn individuele perceptie te begrijpen en te
beïnvloeden is de sleutel tot het vinden van een ritmisch en harmonieus bestaan
als een mens op Aarde.

Een zuiver functionerende pijnappelklier verbetert de helderheid van waarneming,
wat in feite onmetelijk geluk in iemands wezen kan creëren - een paradijselijke
staat van zijn, zowel lichamelijk als geestelijk.

PARAÍSO IMENSURÁVEL (PI), de administratieve arm van THE KINGDOM
OF PINEAL werd ook treffend genoemd met deze associatie in het achterhoofd.

3.2 De Pinheiro Familie

Pinheiro is de geadopteerde familienaam gekozen door de stichtende leden van
The Kingdom of Pineal. Pinheiro betekent pijnboom in de Portugese taal.

Deze naam is treffend gekozen omdat The Kingdom of Pineal is opgericht in het
land Portugal, oorspronkelijk opgericht als een spiritueel filosofische gemeenschap
onder de naam the Pineal Foundation.

The Pineal Foundation is in 2016 opgericht door een Spiritueel Filosoof, toen
bekend onder de naam Martin Kenny, maar later bekend geworden onder de
naam Água Akbal Pinheiro.

Hij woonde destijds met zijn gezin in Engeland, maar emigreerde in 2019 naar
Portugal met als doel een eco-gemeenschap met een spirituele mysterieschool op
te richten. Hij en zijn familie verwierven wat land en begonnen met het leggen
van de fundamenten voor the Pineal Foundation gemeenschap.

In 2020 breidde the Pineal Foundation zich snel uit met de verwerving van een
groter stuk land waar the Pineal Foundation gemeenschap stevig werd gevestigd
toen 44 leden van over de hele wereld naar Portugal emigreerden om te helpen
the Pineal Foundation op te richten.
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Pineal Foundation registreerde zichzelf ook officieel bij de Portugese overheid als
een milieu-ecologische en spirituele behoudsorganisatie onder de naam:

PARAÍSO IMENSURÁVEL, wat onmetelijk Paradijs betekent in de Portugese
taal.

Terwijl PARAÍSO IMENSURÁVEL handel drijven als the Pineal Foundation
snel publieke steun kreeg, werd de Pineal mysterieschoolgemeenschap een nieuwe
publiekelijk erkende spirituele en culturele organisatie onder de naam :

THE KINGDOM OF PINEAL.

Begin 2021 was THE KINGDOM OF PINEAL stevig gevestigd als een op een
gemeenschap gebaseerde spirituele entiteit, officieel geregistreerd als PARAÍSO
IMENSURÁVEL, publiekelijk handelend als THE PINEAL FOUNDATION
onder het bestuur van de Pinheiro Family clan.
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3.3 Koninklijk wapenschild

3.4 Downloads

Download deze website - alle pagina’s in één document - in het formaat van uw
keuze:

pdf html docx (Word) odt (OpenOffice) epub md (Markdown) latex

../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.pdf?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.html?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.docx?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.odt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.epub?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.md.txt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.latex?class=button
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3.5 Paraíso Imensurável

3.5.1 Paraíso Imensurável Trust Association (PITA)

Paraíso Imensurável Trust Association ook bekend als PITA is de officiële
administratieve entiteit die de bestuurlijke stand van zaken vertegenwoordigt en
beheert voor the Kingdom of Pineal.

Paraíso Imensurável Trust Association handelt actief onder de naam Pineal
Foundation.

PITA bestaat uit een collectief van diverse mensen van over de hele wereld, die
zijn samengekomen om samen te leven onder dezelfde kernwaarden, idealen en
overtuigingen.

De kernwaarden, idealen en overtuigingen van Pineal zijn gebaseerd op de wetten
en leerstellingen van de spirituele structuur van het Kindom of Pineal, die
uiteindelijk de levenswijze van Pineal vormt.

Paraíso Imensurável is een vereniging voor landbouwbehoud en zelfvoorzienend-
heid binnen de Republiek Portugal.

Als organisatie zijn onze doelstellingen: het onderzoeken, verkennen, delen en
implementeren van alternatieve ideeën en methoden van menselijk leven en zijn.
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Daarbij de wereld opbouwend, inspirerend, helend en leidend naar een meer
evenwichtige en verlichte staat, gebruik makend van creatieve fysieke en sociale
media.

De bedrijfsnaam Pineal Foundation benadrukt het Pineal ideaal om iets nieuws
te creëren. Immers, een huis kan niet worden gebouwd zonder fundering.

3.5.2 Structuur van de organisatie

Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) is een onderneming van soevereine
mensen, die handelt onder de naam Pineal Foundation. Beide entiteiten opereren
onder en binnen het mandaat en de autoriteit van The Kingdom of Pineal, die
op zichzelf wordt geregeerd door universele spirituele en natuurlijke wetten in
overeenstemming met aardse mensenrechtendaden.

3.5.2.1 Pineal Administratieve structuur

Administratieve naam Paraíso Imensurável Trust Associaciation (PITA)
Postale afkorting PI
Administratieve code 3.144
Handelsinstelling Pineal Foundation
Inheemse Bewaarder Pineal Pioneer
Administratieve hymne ’Naturaly Richer’
Pineal Motto Eer - Aarde - Overvloedig - Respect - Vertrouwen: H.E.A.R.T.
Pineal Koninklijke Kleur Paars
Pineal Heilige plant Dennenboom
Pineal Koninklijk Voedsel Ananas
Administratief betaalmiddel “Pine Coin”

3.5.2.2 Pineal Stichters

Pionier Founding Patrons Pione
Pionier - stichtende voorzitter Água ’Akbal’ Pinheiro (Martin Kenny Jr.)
Pionier Founding Pillars Vivien, Trevin, Julia, David, Água, Matthew, Elif,

Jey, Mike, Gabriela, Darren, Catia, Sophia, Emma, Olivia, James, Tevonte,
Sally, Leila, Sebastian, Quintin, Evenia, Leo, Leny

Pionier-oprichters Tom, Roslind, Lawrie, Jan, Chantelle, Dani, Julia, Tatjana,
William, Charlotte, Zander, Caspian, Andrea, Oliver, Martina, Toste,
Marcel, Robyn, Pete
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3.6 Ministers

3.6.1 Água Akbal Pinheiro

Gewijd Hoofd Minister (OHM) Kingdom of Pineal
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Gekozen Voorzitter (PE) Paraíso Imensurável
Chief Executive Officer (CEO) Pineal Foundation

Água Akbal Pinheiro is een spiritueel filosoof, esoterisch onderzoeker en sociaal
beïnvloeder. Zijn voornaam bij geboorte was Martin Junior Kenny handelend
als (MARTIN JUNIOR KENNY) en hij maakte zich later los van deze corporate
personas en erfde een nieuwe identiteit: Água Akbal Pinheiro, wat betekent
water (Água) huis (Akbal) van de dennenboom (Pinheiro).

Hij creëerde zijn nieuwe identiteit op 36-jarige leeftijd na zijn ’Pineal spirituele
inwijding’ in het land Portugal.

Geboren en getogen in Zimbabwe, emigreerde hij op 20-jarige leeftijd naar het
Verenigd Koninkrijk waar hij studeerde en een carrière als chef-kok nastreefde.
Op 25-jarige leeftijd ontmoette hij in Engeland Gabriela en zij kregen 2 kinderen
Sebastian en Quintin, beiden jongens.

Toen hij in Southampton Engeland woonde, had hij een diepgaande spirituele
ervaring die hij zijn ’Pineal spiritueel ontwaken’ noemde. Dit spirituele ontwaken
was de aanleiding en inspiratie voor zijn revolutionaire reis van zelfontdekking en
transformatie. Vervolgens veranderde hij zijn levensstijl door zich toe te wijden
aan onderzoek naar occulte en esoterische kennis en door zich diverse andere
spirituele praktijken eigen te maken.

In die tijd noemde hij zichzelf een syncretisch onderzoeker en hij werd een
gevestigde alternatieve maar enigszins controversiële sociale beïnvloeder met
zijn provocerende en uitdagende filosofieën en perspectieven op spiritualiteit,
kosmologie, astrologie en algemene kijk op het leven.

Agua, toen bekend als Martin, gebruikte het internet als zijn platform om zijn
onderzoek, ideeën en perspectieven te delen die uiteindelijk de basis werden voor
the Pineal foundation.

In 2019 verlieten Água en familie het Verenigd Koninkrijk en emigreerden naar
Portugal met het doel een eco-gemeenschap op te richten met een spirituele
mysterieschool. Hij en zijn familie verwierven wat land en begonnen met het
leggen van de fundamenten voor the Pineal Foundation gemeenschap.

In 2020 breidde the Pineal Foundation zich snel uit met de aankoop van een
groter stuk land waar de the Pineal Foundation gemeenschap stevig gevestigd
werd toen 44 leden van over de hele wereld naar Portugal emigreerden om te
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helpen bij de oprichting van the Pineal Foundation die officieel geregistreerd
werd als een milieu eco en spirituele behoudsorganisatie onder de naam:

Paraíso Imensurável: wat ’Onmetelijk Paradijs’ betekent in de Portugese taal.

Paraíso Imensurável handelend onder de naam the Pineal Foundation won snel
publieke steun, en de Pineal gemeenschap werd al snel een publiekelijk erkende
spirituele en culturele organisatie met het vertrouwen onder de naam: The
Kingdom of Pineal.

The Kingdom of Pineal trust organisatie werd opgericht met de missie van
het bewust creëren van een nieuwe samenleving; gebaseerd op het beleid van
menselijke spirituele, natuurlijke en organische principes van hoe te leven in
balans met de natuur.

Tegen het begin van 2021, was The Kingdom of Pineal stevig gevestigd als een
gemeenschap gebaseerde spirituele entiteit in vertrouwen, onder het bestuur van
Paraíso Imensurável, beheerd door Agua Akbal Pinheiro en de Pinheiro familie
clan.

In februari van datzelfde jaar verwelkomden de Pinheiro familie en clan de
geboorte van Samsara, Água en Gabriela’s derde zoon.
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3.6.2 Gabriela Luna Pinheiro

Secretaris Paraíso Imensurável
Algemeen directeur (MD) Pineal Foundation

Gabriela Luna Pinheiro is de echtgenote van Água Akbal Pinheiro en medeop-
richtster van the Pineal Foundation. Gabriela is geboren en getogen in Polen.
Als kind was zij al gepassioneerd door dieren, paarden in het bijzonder. Als
gevolg daarvan begon ze al op jonge leeftijd paard te rijden en blonk ze daarin
uit. Tegen de tijd dat ze 16 was, vertegenwoordigde ze het Poolse nationale
springteam en dat bleef ze doen tot ze 19 was.

Op 21-jarige leeftijd besloot Gabriela naar het Verenigd Koninkrijk te emigreren
om haar carrière voort te zetten. Na minder dan een jaar in Engeland ontmoette
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ze Água Akbal Pinheiro, ze werden verliefd en besloten een gezin te stichten.
Gabriela stopte met haar carrière in de paardensport vanwege een burn-out en
besloot een carrière in de horeca na te streven, werkend en reizend door het
Verenigd Koninkrijk met Água.

Toen Gabriela 24 was beviel ze van hun eerste zoon, Sebastian en op 27-jarige
leeftijd, Quintin werd hun tweede zoon geboren. In februari 2021 werd Gabriela
opnieuw een nieuwe moeder met de komst van Samsara, hun derde zoon.

Toen Água in 2016 zijn spirituele ontwaken had, speelde Gabriela een centrale
rol in de ondersteuning van hem en de kinderen tijdens de daaropvolgende
overgangsperiode van hun leven als gezin. Gabriela bleef Água steunen en
motiveren vanaf het begin van the Pineal Foundation tot aan de oprichting van
The Kingdom of Pineal.

Door de jaren heen ondersteunde Gabriela Água door het beheer en de organisatie
van het grootste deel van de administratie voor the Pineal Foundation. Zij speelde
ook een belangrijke rol bij het opzetten en structureren van de verschillende
Pineal gemeenschapsprojecten in Portugal, een rol waar zij trots op is en die zij
tot op de dag van vandaag vervult.
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3.7 Steun ons

Pineal Foundation is een geregistreerde vereniging, die draait op goodwill donaties
van onze ontwikkelaars, Patreons en ieder ander die in onze visie gelooft.

We hebben een team van 15-20 hoogopgeleide ontwikkelaars die ter plaatse
wonen en werken.

Wanneer u een donatie doet aan Pineal Foundation steunt en investeert u direct
in onze visie voor een betere toekomst, om ons te helpen bouwen, ontwikkelen,
opereren, groeien en uitbreiden.

3.7.1 IBAN Bankoverschrijving

Rekeninghouder PARAISO IMENSURAVEL
Bank Crédito Agrícola
IBAN PT50 0045 3381 4033 2387 8896 6
BIC/SWIFT CCCMPTPL
Reden voor betaling Vrijwillige bijdrage

GiroCode

3.7.2 Patreon

Meld u aan bij Pineal op Patreon

https://www.patreon.com/Pinealfoundation?class=button
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Projecten

5.1 Lijst van projecten
• Gemeenschappen

– Seven Wells

Gemeenschappen

(in aanbouw)
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6.1 Welkom bij Pineal

6.1.1 Introductie

Het is overduidelijk dat de wereld zoals wij die kennen drastisch en snel verandert.

Wat wordt omschreven als de grote reset.

De meesten van ons tasten in het duister, zijn verward en angstig...verlamd van
angst en hopeloosheid.

Sommigen van ons zijn verdwaald in de verwarring terwijl we proberen te
begrijpen wat er werkelijk aan de hand is... waardoor we woede en minachting
koesteren voor alles en iedereen die we de schuld kunnen geven..

Degenen in deze eerste twee categorieën kunnen alleen maar omschreven worden
als gek geworden..

Er zijn echter enkelen onder ons die hun verstand al lang verloren hebben en
dus nu de angst en woede ontstegen zijn.

We hebben een nieuwe geest van mogelijkheden ontdekt in al deze chaos..

We zijn snel tot het besef gekomen dat de details over wie, hoe en waarom dit
gebeurt op dit moment niet relevant zijn, omdat het al gebeurd is of al aan het
gebeuren is.

Een rationele geest zal snel beseffen dat het nu zinloos is om te protesteren, te
vechten, te argumenteren of te debatteren over je individuele waarheden..

Evenzo is niets doen in de hoop dat alles op de een of andere manier willekeurig in
uw voordeel zal veranderen of weer normaal zal worden, ook totaal onrealistisch.

Een rationele en intelligente geest zal zich realiseren dat alleen jij je toekomstige
realiteit kunt veranderen of creëren.

De huidige toekomst die je in het nu creëert is het grootste geschenk dat je je
toekomstige zelf kunt geven.

Op dit moment in de tijd kunnen we allemaal elke toekomst creëren die onze
geesten kunnen beheersen - dit is de geest in ons (genie).

Hoe meer scheppers zich verenigen en samenspannen om hetzelfde toekomstige
script te creëren, hoe krachtiger die realiteit zich zal manifesteren.

En dit is precies waar the Pineal foundation over gaat.
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Het gaat over diegenen onder ons die bereid zijn om verantwoording en verant-
woordelijkheid te nemen voor ons leven.

Degenen onder ons die intelligent genoeg zijn om zich te verenigen, samen te
werken, zich aan te passen en te evolueren met deze reset, zullen bloeien en
gedijen aan de andere kant van deze..

Per slot van rekening is het geluk alleen voor de dapperen.

Wij zijn soevereine auteurs en regisseurs die samen een nieuw pad creëren en
pionieren voor onze huidige toekomst en wanneer de tijd daar is zullen wij ons
Pineal geërfde land opeisen in vertrouwen onder universele mensenrechten.

Eer . Aarde . Overvloed . Respect . Vertrouwen - H.E.A.R.T.

De fundering the Kingdom of Pineal wordt op gebouwd..

Doe mee met de Pineal visie, help mee deze nieuwe aarde te creëren Pineal
kingdom voor je toekomstige zelf en vele andere generaties die zullen komen.

Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht, de toekomst is nu!

Bezoek de Pineal website: www kingdom-of-pineal.org

Lees en begrijp het Pineal manifest.

Als je op één lijn zit met de visie, missie en filosofie van Pineal...Doe dan mee

Met uw burgerschap zullen we een stad van zen creëren op dit moederschip van
de Aarde. Verspreid het woord..

The Kingdom of Pineal

Paraíso Imensurável - Onmetelijk Paradijs

The Pineal Foundation

Pinheiro - 33.144

Agua Akbal Pinheiro - Gewijd Hoofd Minister (OHM)

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}

https://www.kingdom-of-pineal.org/
https://www.kingdom-of-pineal.org/


130 HOOFDSTUK 6. MEDIA

6.2 Je Suis Pineal - Jesus I Am Alive - Cestui
Que Vie

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}

6.2.1 Transcript

Let op: alle informatie die in dit document of presentatie wordt gedeeld is de
uitdrukkelijke mening en het perspectief van de auteur.

Gebruik uw eigen onderscheidingsvermogen voordat u conclusies trekt of beslis-
singen neemt.

Wat als ik je zou vertellen dat 99% van alle mensen die vandaag de
dag op aarde leven, wettelijk als achtergelaten, “verloren op zee” of
“dood” zijn verklaard!

Wat als ik u zou vertellen, dat als u deel uitmaakt van die 99% en u
bent ouder dan (7) jaar, u wettelijk als dood wordt beschouwd onder
iets dat Admiraliteitswet heet.

En wat als ik u dan zou vertellen dat JIJ recht hebt op een recht-
vaardige geboorte-recht erfenis van alle rijkdom op deze aarde..

Laat het me uitleggen..

Om volledig te begrijpen waarom 99% van de mensen die vandaag leven wettelijk
als verloren op zee of dood worden verklaard, moeten we bijna 360 jaar teruggaan
naar het jaar 1666.

In 1666 werd in het geheim iets genaamd de Cestui Que Vie Act 1666 in het
geheim achter gesloten deuren tot wet verheven, tijdens en kort na de zwarte
pest en de Londense branden.

Deze wet werd uitgevaardigd in het kader van het zogenaamde internationale
Admiraliteitsrecht.

Admiraliteitsrecht, ook bekend als zeerecht of zeerecht, is een corpus van inter-
nationaal recht dat nautische kwesties en particuliere geschillen op zee regelt.

We komen hier later nog op terug..
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Laten we nu eens ontleden wat precies Cestui Que Vie is.

Cestui Que Vie is Frans voor - hij die leeft.

De term wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen een “bekwaam”
persoon en een “onbekwaam” persoon.

Een bekwaam persoon wordt geclassificeerd als een soeverein levend wezen dat
volledig begrijpt waarom, waar en wie het is..

In tegenstelling tot een onbekwaam persoon die wordt geclassificeerd als iemand
die de realiteit en de wetten van het waarom, waar en wie hij is, niet begrijpt...in
feite wordt zo’n persoon juridisch beschouwd als verloren op zee of een dode
rechtspersoon - algemeen bekend als een stroman.

De Cestui Que Vie Act 1666 is een wet die werd aangenomen waarin staat dat..

“Een nalatenschap kan tot stand komen ten gunste van een of meer personen
die geacht worden op zee verloren of achtergelaten te zijn en die daarom geacht
worden na zeven (7) jaar”dood” te zijn

Met andere woorden...als een persoon als onbekwaam wordt aangemerkt, kunnen
zijn eigendom en rechten worden afgenomen ten gunste van iemand die als
bekwaam wordt aangemerkt.

Wanneer een Cestui Que Vie Act in werking wordt gesteld is het meestal in de
vorm van een verzekeringspolis of Trusts overeenkomst.

Het oorspronkelijke doel en de functie van een Cestui Que (Vie) Trust was
een tijdelijke holding te vormen ten behoeve van een handelingsonbekwame
persoon totdat die handelingsonbekwame persoon weer in staat is zijn eigendom,
vermogen of rechten toe te vertrouwen.

Als u hiernaar kijkt of luistert en u hebt uw erfrechtelijke rechten nog niet
ontvangen of opgeëist, dan komt dat gewoon omdat u volgens de wet handelings-
onbekwaam bent.

Op dit punt vragen de meesten van jullie zich af..

Op welke erfopvolging heb ik recht?

Nou...

In essentie wordt ieder mens op Aarde geboren als een erfgenaam in vertrouwen
van de Aarde.
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Met andere woorden, alleen al door op Aarde geboren te zijn, hebben jij en ieder
afzonderlijk mens inherent recht op een vertrouwd, eerlijk deel van al het land
en de rijkdom op Aarde.

U en ieder mens zijn; door geboorte recht een gelijke begunstigde erfgenaam in
vertrouwen van alle rijkdom op deze Aarde.

Dit is wettelijk bekend als afstammelingen per stirpes rechten.

Per stirpes betekent door afstammelingen wortels of van oorsprong.

Jullie hebben recht op een eerlijk deel van de Aarde door jullie oorsprong
en natuurlijk komen de wortels van ieder menselijk wezen voort uit hetzelfde
oorspronkelijke begin.

Adam en Eva, Lucy, Sophia, het maakt niet uit welke religie, cultuur of ge-
loofssysteem je aanhangt, we kunnen het er allemaal over eens zijn dat alles en
iedereen dezelfde wortels van oorsprong heeft.

Dit maakt ieder mens op deze Aarde tot een verwant van elkaar door wortels
omdat we allemaal verwant zijn aan dezelfde genetische blauwdruk van oorsprong.

Wij zijn allen één!

Maar om verschillende organische of anorganische redenen is deze verwantschap
die wij allen delen in de loop der tijden zo ver verwijderd geraakt, dat wij nu
onze verwantschap zijn vergeten.

Een van de redenen die hebben bijgedragen tot deze verwijdering van relatie is
iets dat “De Restauratie” wordt genoemd en dat in 1660 de weg vrijmaakte voor
de terugkeer van koning Charles II, die vervolgens de relatieve gemeenschappelijke
rijkdom indirect weghaalde bij het volk en direct in handen gaf van de kerk en
de staat.

Hij ging ook verder met het wijzigen van de Cestui Que Vie Act in het jaar
1666 tot wat het nu is. Een trustovereenkomst of een levensverzekering voor
mensen die uw aardse erfdeelrechten verzekert en zo iemand anders ten goede
komt, omdat u onbekwaam, verloren op zee of dood wordt geacht.

Dus je vraagt je misschien af, wanneer en hoe precies Cestui Que Vie concept
van bestuur ontstaan ?

Om deze vraag volledig te begrijpen, moeten we teruggaan naar het begin van
dit Cestui Que Vie concept.
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6.2.1.1 Geschiedenis van “Cestui Que Vie”

De “eerste” historische wet die de Cestui Que (Vie) Trusts beschrijft is opzettelijk
verborgen onder de geclaimde statuten van de regering van koning Richard III
van Engeland in 1483.

De Engelse wet (die nog steeds van kracht is) stelt dat alle overdrachten en
gebruik van eigendom goed zijn, ook al is een koper zich er misschien niet van
bewust dat het in feite het “cestui que” eigendom van iemand anders is.

Hierdoor kan het “cestui que” of levenserfgoed van een persoon aan een andere
persoon worden verkocht zonder de toestemming van de oorspronkelijke begun-
stigde, waardoor dat “cestui Que”-erfgoed in feite in slavernij wordt gebracht.

Om de schade nog groter te maken, biedt de wet een vage en moeilijk begaanbare
weg om van dit onrecht af te komen, door eenvoudigweg te stellen dat..

“Om vrij te zijn van Cestui Que Vie moeten zij aantonen dat zij bij
hun volle verstand zijn, geen zuigeling zijn en niet onder financiële
dwang staan Cestui Que Vie Trusts rechtmatig van hen is.”

Met andere woorden, je kunt je erfenis alleen terugvorderen als je weet hoe dat
moet.

De “tweede” wet, waarin de Cestui Que (Vie) Trusts worden beschreven, is
opzettelijk verborgen gehouden onder het bewind van Hendrik de 7e in 1488.

Krachtens deze wet mochten landsheren mensen die als “wards” (arme slaven)
werden geclassificeerd, ontmoedigen om hun vrijheid te tonen. Dergelijke heren
werden aangemoedigd om dagvaardingen en andere middelen te gebruiken om
dergelijke mensen terug te “dwingen” om zich als volgzame “wards” (arme slaven)
te gedragen.

De enige remedie onder deze wet was als een “ward” (arme slaaf) aantoonde dat
hij minder een “ward” was dan zijn heer.

Met andere woorden, volgens deze wet moet het vermogen van een onbekwaam
persoon aan een bekwaam persoon worden gegeven en kan de onbekwaam persoon
van wie het vermogen is afgenomen, zijn vermogen alleen terugvorderen als hij
kan bewijzen dat hij bekwamer is dan de personen die zijn vermogen hebben
afgenomen.

De “derde” wet die de werking van Cestui Que Vie alleen verborgen dit keer
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als iets genaamd Estate Pur Autre Vie, was in 1741 waarbij; iemand die op de
hoogte was van het Cestui Que Vie van het slavernij systeem, tussen de leeftijd
van 18 tot 20 jaar, kon trachten dit eigendom terug te krijgen onder Cestui Que
Vie en op te houden een slaaf te zijn.

In dezelfde wet werd echter ook bepaald dat dergelijke slavernij slechts gedurende
20 jaar, van 1741 tot 1761, zou kunnen worden verhaald.

De eerste openlijke vorm van een officiële Cestui Que Vie wet werd gevormd door
een wet van Hendrik VIII van Engeland in 1535, waarbij de armen van Engeland
al hun huizen, goederen en bezittingen in beslag lieten nemen en overhandigden
aan kleine religieuze landgoederen om in hun beheer te houden.

Deze kleine religieuze landgoederen kregen de welvaart of het “gemenebest” ten
goede van het hele volk van Engeland.

Dit was de eerste officiële vorm van een staatsuitkeringstrust of Cestui Que
gebruik.

Echter, de eerste Cestui Que Vie Trusts werden formeel uitgevaardigd in 1540,
opnieuw door Hendrik VIII.

Helaas en gemakshalve werd en wordt deze specifieke wet ingetrokken, wat
betekent dat hij formeel en officieel aan de publieke kennis is onttrokken.

Dit is zeer interessant omdat het de enige Cestui Que Vie trustwet is met
“avowry”, d.w.z. een officiële remedie of oplossing van protocol voor het aanpak-
ken van letsel of onrechtvaardigheid door middel van Cestui Que Vie bondage.

Met andere woorden, de enige manier om precies te weten hoe men schade-
vergoeding kan eisen voor het verlies van een erfenis door een Cestui Que Vie
trust bondage is vervat in deze wet, die tot op de dag van vandaag niet openlijk
beschikbaar is voor het publiek.

Als u niet uit Engeland komt, denkt u nu waarschijnlijk: “Zelfs als deze wetten
nog steeds in gebruik zijn, zijn ze toch niet op mij van toepassing, aangezien ik
niet uit Engeland kom?

En dat zou zo zijn geweest als er niet de Cestui Que Vie Wet van 1666.
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6.2.1.2 Dus wat is precies de Cestui Que Vie Akte van 1666?

De Cestui Que Vie Act 1666 is een bestuurswet die werd aangenomen door het
parlement van Charles II en het wordt ook wel de “Proof of Life Act” genoemd

Zoals wij hebben vastgesteld, bepaalt deze wet dat indien iemand niet in staat
wordt geacht voor zijn eigen bezittingen, vermogen en rechten te zorgen, dergelijke
voordelen hem kunnen worden ontnomen ten bate van iemand anders die wel als
capabel wordt beschouwd.

Het is duidelijk dat de vaagheid van deze wet zeer controversieel was en nog
steeds is.

Ten eerste, wie beslist er over de bevoegdheid van een persoon of personen om
al dan niet handelingsonbekwaam te zijn?

Ten tweede, als iemand als onbekwaam wordt beschouwd, waarom krijgt hij dan
niet de eerlijke kans om zijn capaciteiten kenbaar te maken door openlijk alle
nodige en relevante informatie te verstrekken?

En ten derde biedt de vaagheid van deze wet “capabele” personen de gelegenheid
om gemakkelijk oneerlijk voordeel te halen uit personen die als “onbekwaam”
worden beschouwd.

Dit is waarom deze Cestui Que Vie Act of 1666 werd achter gesloten deuren
aangenomen tijdens en kort na de zwarte dood plandemie en de Londense branden
van 1666.

Door de afleiding van de pandemie en de branden konden Charles en zijn
parlement deze wet zonder veel tegenstand in het geheim aannemen.

Deze wet maakte de oprichting mogelijk van Cestui Que Vie Trusts.

A Cestui Que Vie Trust, ook bekend als een “Fide Commissary Trust” of “Foreign
Situs trust” .… is een vorm van “Secret Trust agreement” ook bekend als een
fictief concept van tijdelijk vertrouwen dat bijna precies 360 jaar geleden werd
gecreëerd en in de wet opgenomen en tot op de dag van vandaag door elke natie
op Aarde wordt gebruikt.

Het is een verzekeringspolis van Human Trust, opgezet om de levende mens te
verzekeren tegen zijn aardse erfdeel.

Helaas werd deze verzekeringspolis voor 99% van de mensheid tegen onze wil
tot stand gebracht en bovendien werden de details ervan voor ons verborgen
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gehouden omdat iemand anders ons onbekwaam achtte.

De reden waarom deze in Engeland tot stand gekomen wet iedereen op aarde
treft, is dat deze wet werd uitgevaardigd in het kader van een internationaal
Admiraliteitsrecht.

Dit betekent dat de implicaties ervan verder reiken dan de Engelse nationale
wetten en overgaan in het inter-nationale recht, overzee naar alle internationaal
erkende naties.

Voordat we ingaan op de gevolgen van deze wet uit 1666, moeten we eerst de
basis van het Admiraliteitsrecht begrijpen..

Waarom en wat precies, is Admiraliteitsrecht of Zeerecht.

Dit internationale zeerecht is gebaseerd op het fundamentele principe dat onze
gehele materiële werkelijkheid grotendeels uit water bestaat.

Zowel de aarde als ons menselijk lichaam bevatten gemiddeld ongeveer 70%
water.

Dit betekent dat het grootste deel van onze werkelijkheid zich in of op water
bevindt.

Met dit in gedachten zouden we kunnen zeggen dat de landmassa’s van de Aarde
en de massa van onze menselijke lichamen in water drijven, net als schepen.

Een schip is een vaartuig dat goederen vasthoudt, vervoert en verplaatst op of
in waterlichamen.

Volgens deze definitie kan elk eiland, elk grondgebied en elk land op elk continent,
worden aangemerkt als een schip van de Aarde en kan elk levend menselijk wezen
ook worden aangemerkt als een levend schip.

En dit is waarom de Engelse taal het woord schip gebruikt als een achtervoegsel
voor vele woorden...bijvoorbeeld; vriend-schap, relatie-schap, koning-schap, dame-
schap, leider-schap, kameraad-schap, werk-schap, stad-schap, etc.…

Dit wordt nog versterkt wanneer we bedenken dat een kind wordt geboren of
gebaard door het geboortekanaal van de moeder, uit het vruchtwater van de
moeder en bij aankomst door de dokter wordt ontvangen.

Zodra het kind op aarde is aangekomen, krijgt het een certificaat van levende
geboorte en burgerschap.
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Terwijl het kind door het leven zeilt, bouwt het relaties en vriendschappen op
met andere medeschepen.

En natuurlijk weten we allemaal dat schepen zich voortbewegen op de stroming
van de zee, net zoals het menselijk schip in deze wereld wordt gebaard door de
valuta van de erfenis.

Ik ben er zeker van dat u nu kunt begrijpen waar het internationale Admirali-
teitsrecht van afgeleid is, aangezien het zowel fysische als spirituele universele
principes omvat.

En dus, natuurlijk, is dit de reden waarom de Cestui Que Vie 1666 onder het
Admiraliteitsrecht werd aangenomen en dus tot op de dag van vandaag ieder
mens op deze Aarde aangaat.

Echter, het is belangrijk op te merken dat de Cestui Que Vie Act 1666, geen
wet is, maar een wet binnen een wet.

Handelingen kunnen worden veranderd omdat zij door mensen zijn gemaakt, in
tegenstelling tot het eigenlijke Admiraliteitsrecht, dat niet kan worden veranderd
omdat het is gebaseerd op decreten van natuurlijke en universele beginselen.

Het is ook de moeite waard op te merken dat, aangezien het Admiraliteitsrecht
is gebaseerd op internationale handel, het logisch zou zijn waarom de Cestui
Que Vie 1666 werd aangenomen in de stad Londen.

De stad Londen wordt beschouwd als een onafhankelijke corporatieve staat en
de administratieve commerciële hoofdstad van de wereld.

Net zoals de staat Vaticaanstad de administratieve geestelijke hoofdstad van de
wereld is en de staat Washington DC de administratieve militaire hoofdstad van
de wereld.

Dit betekent dat toen deze wet werd aangenomen, de stad Londen, als commer-
ciële hoofdstad van de wereld, het beheer over ieders rijkdom op zich nam en
het onderbracht in haar eigen corporatieve staatstrust.

Het is ook interessant op te merken dat het woord corporation in relatie staat
tot het woord corpse.

Een corporatie is een operatie die lijken houdt (dode entiteiten)

In essentie ging dit “Londense corporatieve staatsvertrouwen” onder het mom
van de Cestui Que Vie Act 1666, ervan uit dat iedereen op Aarde onbekwaam was



138 HOOFDSTUK 6. MEDIA

en werd zo de trustee/echtgenoot die alle titels van de mensen hun eigendommen
en rijkdommen onder zich hield, totdat een bekwame levende man of vrouw
terugkomt om die titels op te eisen.

Dit is tot op de dag van vandaag het geval!

Op dit moment zijn jij en 99% van de mensen op Aarde waarschijnlijk onbekwaam
verklaard, verloren op zee of een juridisch dode rechtspersoon.

En omdat u als onbekwaam, verloren of dood wordt beschouwd, worden uw
erfenisrechten als opgegeven beschouwd, waardoor bedrijven zoals de stad Londen
uw erfenis in hun beheer kunnen houden terwijl u afwezig bent of tenminste
totdat u opduikt, verklaart en bewijst dat u in leven bent.

Dit is de reden waarom u altijd vertegenwoordiging nodig hebt wanneer u
betrokken bent bij juridische zaken, omdat een dode rechtspersoon zichzelf niet
kan vertegenwoordigen.

Het is ook de reden waarom advocaten en rechters in rechtbanken zwarte gewaden
en andere parafernalia dragen ter ere van de “dode rechtspersoon” die wordt
vertegenwoordigd.

Een levend wezen mag alleen zichzelf vertegenwoordigen, het mag nooit opnieuw
worden voorgesteld.

En natuurlijk kunnen we zien hoe een rechtbank een plaats is waar spelle-
tjes worden gespeeld. Rechtszalen zitten vol met personages die Handelingen
uitspelen.

Gewoonlijk wordt de vertegenwoordiging in de rechtbank aangeboden in de
gedaante van een advocaat. Alle advocaten moeten de zogenaamde “Temple Bar”
afleggen, een ritueel overgangsrecht, een eed van trouw aan het commerciële
bedrijfssysteem van de wet.

Wanneer een advocaat jou, de dode entiteit, vertegenwoordigt, doet hij dat alleen
in de hoedanigheid van de eed van trouw die hij door zijn “Tempelbar” inwijding
heeft afgelegd.

U zult ook merken dat wanneer u voor de rechtbank wordt gedaagd, uw naam
in allemaal hoofdletters wordt geschreven.

Volgens de Admiraliteitswet kan een corporatie of lijk alleen wettelijk en officieel
worden geïdentificeerd wanneer het in hoofdletters wordt geschreven.
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Vandaar dat alle namen op grafstenen op begraafplaatsen altijd in hoofdletters
worden geschreven.

Ok, ik hoop dat je nog steeds bij me bent!

Ik ga nu uitleggen hoe uw erfenis levensverzekering van u werd afgenomen en
waar het nu is.

6.2.1.3 Geschiedenis van Cestui Que Vie Trusts

Voordat de Cestui Que vie “verantwoordelijke” wet van 1666 werd aangenomen,
werden alle geboren baby’s als levend beschouwd, tenzij anders vermeld.

Sinds de CQV 1666 wet, wordt de aanname van een geboren levend wezen pas
erkend als dat levend wezen zichzelf levend kan verklaren.

Laten we, voordat ik verder ga, even samenvatten wat de clausules in de “Tenure
abolition act” van 1660 (waar we het eerder over hadden) en de Cestui Que Vie
Wet 1666 eigenlijk bepalen..

“Alle eigendommen, bezittingen en titels van de mensen moeten worden bewaard
in de bewaring van de staat/huwelijkstrust, Tenzij of totdat een levende man
of vrouw zichzelf levend en bekwaam verklaart en dus in staat is om hun
eigendomstitelrechten op te eisen, moet hun nalatenschap worden bewaard in de
bewaring van een bekwaam persoon of personen namens de onbekwame Persoon
verondersteld verlaten of verloren op”zee” en daarom verondersteld “dood” na
zeven (7) jaar.”

Met andere woorden, sinds 1660/66 gaat de wet er bij de geboorte van een baby
van uit dat de baby in de steek is gelaten. En aangezien die baby niet in staat is
om zijn of haar erfrechten op te eisen, neemt een bekwaam persoon of bekwame
personen de verantwoordelijkheid over de rechten van die baby op zich, totdat
het kind zichzelf in leven en bekwaam kan verklaren.

Om dit in de juiste context te plaatsen, volgt hier een voorbeeld uit de praktijk
dat voor ons allen van belang is..

Wanneer een baby wordt geboren, wordt zijn of haar geboorte bekrachtigd met
een document dat de akte van levendgeboorte wordt genoemd.

Dit document dient als bewijs dat een levend wezen met een geest en een lichaam
op aarde is geboren en zoals we al hebben gezegd, heeft ieder levend mens bij
zijn geboorte recht op een gelijk deel van alle rijkdom op aarde.
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In feite fungeert de akte van levendgeboorte als een open cheque of obligatie om
het levende wezen in staat te stellen hun erfrecht op te eisen.

Het is ook belangrijk op te merken dat een akte van levendgeboorte niet hetzelfde
is als een geboorteakte - maar daar komen we nog op.

Nu, onder de opdracht van de Cestui Que Vie wet 1666, dat een kind wettelijk
wordt verondersteld te zijn achtergelaten of verloren gedurende (7) jaar, wordt
de akte van levendgeboorte als overbodig of onbekwaam beschouwd.

Vanwege deze veronderstelling, wordt de geboorteakte van dat kind in verband
gebracht met iets dat een Cestui Que Vie Trust-verzekeringspolis die in naam
van dat verondersteld verlaten of verloren kind wordt gecreëerd.

De Trust van dit kind Cestui Que Vie Trust wordt opgericht als een juridische
fictieve vennootschap van drie vennoten.

1. Een concessieverlener, die de schepper is van de verzekeringstrust..
2. Een trustee, die degene is die de trust beheert..
3. Een begunstigde, dat is degene die de voordelen van de trust ontvangt.

In dit specifieke geval is de concessieverlener of de schepper van de erfenis de
stad Londen.

Zij stellen de commerciële mensenverzekeringspolis op omdat zij de veronderstelde
commerciële administratieve hoofdstad van de wereld zijn.

De beheerder van de verzekering van de levende nalatenschap of Trust is ge-
woonlijk de staat, de regering, de kroon of het bedrijf dat de natie of het land
bestuurt of regeert waar het kind is geboren..

En natuurlijk, de begunstigde van de erfenis levende trust moet het kind / de
persoon in kwestie zijn.

Echter, omdat de baby, het kind of de persoon niet in staat is om zichzelf wettelijk
in leven te verklaren volgens de Cestui Que Vie 1666 onder admiraliteitsrecht -
worden ze verondersteld achtergelaten of verloren te zijn op zee.

Op dit punt verzekert de beheerder van de levende nalatenschapstrust de ge-
boorteakte als een I.O.U. geboorteakte.

Deze I.O.U. geboorteakte is in wezen een ontvangstbewijs van de originele akte
van levendgeboorte.
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Het ontvangstbewijs van de geboorteakte fungeert als een wettelijke fictieve
vennootschap om het kind te vertegenwoordigen waarvan wordt aangenomen dat
het in de steek is gelaten of op zee is verloren.

Op dit punt zijn er nu twee documenten in kwestie; een verklaring van erfrecht die
het levende kind vertegenwoordigt en een geboorteakte I.O.U. ontvangstbewijs
van de obligatie die de afwezigheid van het levende wezen vertegenwoordigt.

Aangezien de verklaring van erfrecht de levende of de geest van een levend wezen
vertegenwoordigt, wordt zij naar de gekozen geestelijke administratieve hoofdstad
van de wereld gezonden - het Vaticaan.

Het Vaticaan bewaart het certificaat van de levende band namens het vermeende
achtergelaten of verloren kind gedurende tenminste (7) jaar of totdat dat kind
zich meldt en verklaart dat hij of zij in leven is.

Als het kind zich na (7) jaar niet meldt en verklaart dat het in leven is, stuurt
het Vaticaan het certificaat van de levende band terug naar de curator.

Op dat moment is het de curator wettelijk toegestaan aan te nemen dat het kind
voorgoed verlaten, verloren of zelfs dood is, en het effectief te classificeren als
een “John” of “Jane DOE” of eenvoudig gezegd “een collectief dood wezen”.

Dit betekent dan dat alle erfenisvoordelen van dat kind vervallen aan de bewaring
van de bewindvoerder totdat dat kind kan verklaren dat het in leven is.

In wezen wordt de erfrechtelijke band krachtens het Admiraliteitsrecht in de
slavernij van de handel gebracht.

Dit menselijke obligatiebewijs wordt vervolgens als “dode voorraad” verkocht
(gevaren) aan bedrijven, die deze obligatievoorraad vervolgens als betaalmiddel
op de openbare effectenbeurs laten drijven en verhandelen.

Op dit punt betalen alle administratieve partijen zichzelf voor hun bewezen
diensten..

De concessieverlener, in dit geval de stad Londen, wordt betaald voor het creëren
van de verzekeringspolis.

De beheerder, in dit geval de kroon, de staat of de regering wordt betaald voor
de dienst van het beheren van de persoonsverzekering.

En natuurlijk wordt het Vaticaan betaald voor hun dienst om het levensverzeke-
ringscertificaat de eerste (7) jaar in bewaring te houden.
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Jammer genoeg is de persoon die de eigenlijke begunstigde is, de enige die niet
rechtstreeks profiteert van deze transacties, eenvoudigweg omdat hij er niet van
op de hoogte is, vandaar dat hij verloren is op zee.

Maar een begunstigde kan of kan soms indirect een beetje profiteren van zijn
nalatenschap door middel van staatsuitkeringen en diensten die kunnen worden
verleend door het bestuursorgaan van het staatsburgerschap waartoe hij behoort.

En tenslotte, na 70 jaar moet de erfenisobligatie die als bedrijfsaandelen op de
beurs drijft, van de beurs worden gehaald omdat dit de traditionele levensver-
wachting is van een nalatenschap als erfgenaam.

Op dit punt moet de menselijke levensverzekering worden afgewikkeld.

De gevolmachtigde (de overheid) ontvangt een laatste betaling, gewoonlijk in de
vorm van successierechten, en er wordt een klein pensioenpakket aangeboden
aan de oorspronkelijke begunstigde, als deze nog in leven is tenminste.

Waar staan wij nu, hoor ik u vragen.

6.2.1.4 De huidige situatie

Welnu, wij weten nu dat deze slavernijwetten bijna precies 360 jaar geleden zijn
ingesteld als wij tellen van 1660/66 tot de jaren 2020/26.

We weten ook dat een volledige cirkel of revolutie 360 graden is.

In wezen hebben deze slavernijwetten een volledige cirkel van 360 jaar voltooid.

Wanneer een volledige omwenteling plaatsvindt, moet een reset worden geïniti-
eerd.

Tussen 2020 en 2026 zal een volledige omwenteling van de maritieme Cestui Que
Vie Acts worden voltooid.

En dit is de reden waarom 2020 het begin was van de grote reset.

Deze reset zal natuurlijk in gang gezet worden tussen 2020 en 2026 waarna een
nieuw systeem een nieuwe koers zal gaan varen voor de volgende cyclus of cirkel
van menselijk bestuur.

Op dit moment, terwijl ik spreek, worden nieuwe aktes voor jullie vertrouwen
opgesteld door hen die zichzelf daartoe in staat achten.

Handelingen zoals..
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• De Corona viruswet 2020..
• De COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone Act of TRACE

Act... ook bekend als het House Resolution 6666 wetsvoorstel.
• De Patiënten Bescherming en Betaalbare Zorg Wet ook bekend als Obam-

acare..
• De Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act ook bekend als

Trumps CARES Act..
• De Access to COVID 19 Tools Accelerator Act ook wel bekend als de ACT

Accelerator..

Deze wetten zijn niets meer dan nieuwe en moderne menselijke aansprakelijk-
heidsverzekeringen met als doel dezelfde doelstellingen te verwezenlijken als de
Cestui Que Vie wet van 1666.

Ik zal niet ingaan op de details van deze wetten, maar het volstaat te zeggen
dat... de geschiedenis zich herhaalt.

360 jaar geleden, tijdens een wereldwijde pandemie, werden wetten als de Cestui
Que Vie 1666 wet werden aangenomen, waardoor een handjevol elites, die zichzelf
capabel achtten, legaal de rijkdom, bezittingen en rechten van 99% van de mensen
op aarde, die zij als onbekwaam beschouwden, konden inpikken en controleren.

De beslissingen die we individueel en collectief maken in de komende (13) jaar
van 2020 tot 2033 zullen de toekomst van het menselijk bestuur in dit rijk voor
de komende 360 jaar bepalen.

Mijn voorspelling is dat deze Handelingen van vertrouwen of zorg zullen blijven
worden uitgevoerd en gehandhaafd van 2020 - 2026 waarna er een (7) jaar
dispensatie zal zijn van 2026 - 2033.

Na 2033 zal de grote reset voltooid zijn en zal er een nieuwe wereldorde ontstaan.

Deze huidige periode van nu tot 2026 is cruciaal, het is een kans voor de
bekwamen om zich te onderscheiden van de onbekwamen.

De meesten zullen, en sommigen doen dat al, vertrouwen stellen in regerings- en
bedrijfsfondsen..

Sommigen richten individuele particuliere trusts op..

En anderen zoals the kingdom of Pineal richten gemeenschapsfondsen op..

Het is nu van vitaal belang dat u beslist bij wie u uw vertrouwen gaat beleggen,
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bij overheden, bedrijven, uzelf of gemeenschappen?

Kies verstandig, deze beslissing is zonder twijfel de grootste die u in uw huidige
leven zult moeten nemen.

6.2.1.5 Samenvatting

Laten we nu eens samenvatten waar we nu staan!

Zoals we reeds hebben vastgesteld is een Trustorganisatie een structuur die is
opgezet met het doel de zaken van een persoon of een organisatie van mensen
vast te leggen en te organiseren.

We hebben ook vastgesteld dat u en ieder mens op deze Aarde een geboorterecht
heeft op een gelijk deel van alle natuurlijke rijkdom op deze Aarde.

Gedurende de laatste 360 jaar is het erfrecht van 99% van de mensen in handen
geweest van 1% van de mensen die zichzelf, generatie na generatie, capabel
achtten.

Op dit moment maken we collectief een reset door die jou en mij in staat zal
stellen onszelf ook in staat te achten onze geboorterechtelijke erfrechten op te
eisen en te beheren.

We hebben de kans om te verklaren en te bewijzen dat we in staat en dus
betrouwbaar zijn om trustees te zijn van onze eigen Trustfundamenten.

Wij kunnen ons bekwaam verklaren en bewijzen, ten eerste door onze soevereine
aard te verkondigen, daarmee onze fictieve bedrijfsidentiteiten ineen te laten
storten en nieuwe levende Cestui Que Vie soevereine Trusts.

Wanneer de huidige aandelenmarkt instort, zullen al onze erfrechtelijke geboor-
tecertificaten niet meer gebonden zijn, wat betekent dat zij die capabel zijn, hun
erfdeel onbelemmerd zullen kunnen opeisen.

Helaas zijn de meesten op Aarde nog steeds onbekwaam door een gebrek aan
kennis, daarom zal wanneer de nieuwe wereldorde van bestuur zich vestigt - hun
erfenis worden teruggevorderd door hen die bekwaam zijn.

En opnieuw zal de geschiedenis zich herhalen.

Deze keer zal de slavernij niet in fysieke zeeën (valuta) zijn, maar eerder in
etherische of luchtzeeën (valuta).
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Deze nieuwe slavernij zal minder duidelijk zijn en meer cryptisch in zijn aard
van valuta.

Kunstmatige intelligentie zal op cryptische wijze natuurlijke intelligentie ver-
vangen, waardoor het moeilijker wordt voor iemand in crypto-gebondenheid om
zichzelf te bevrijden.

In wezen vecht het huidige “capabele” establishment van elites onderling om de
slavernij van zielen door middel van hun verschillende afgedwongen Handelingen.

Zij creëren nieuw vertrouwensbeleid om de macht verder te consolideren voor de
1% om de 99% te blijven beheersen.

Zij hebben niet de intentie om de loop van de geschiedenis te veranderen. Hun
bedoeling is om hetzelfde bestuurssysteem in stand te houden, alleen met andere
scripts en rekwisieten, maar de algemene agenda is precies hetzelfde.

Wij op the kingdom of Pineal behoren tot een klein handjevol “capabele” mensen
die de mal willen doorbreken en de geschiedenis willen herschrijven.

6.2.1.6 The Kingdom of Pineal Trust organisatie

Wij als een collectief van bekwame soevereine levende wezens, zijn samengekomen
om een nieuwe collectieve vertrouwensorganisatie te creëren, gebaseerd op de
oorspronkelijke natuurlijke organische menselijke principes van eer, overvloed,
respect voor elkaar en de Aarde die aan ons is toevertrouwd.

Wij oefenen onze menselijke erfrechtelijke geboorterechten op soevereine overvloed
uit.

En dit is hoe.…

Het Pineal soevereine Plan

Zoals reeds gezegd hebben wij een trust organisatie opgericht en zoals bij alle
trust organisaties, moeten er drie belangrijke partijen bij betrokken zijn -

Eenverlener of schepper die de trust opricht en het vult met zijn voorwaarden,
condities en activa. (kingdom of Pineal)

Een trustee of fiduciair die verantwoordelijk is voor het beheer van de zaken in
de trust. Een fiduciair of trustee kan ook worden gedefinieerd als bestuursleden,
raad van adviseurs, een bestuurs- of administratief orgaan.
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(Paraíso Imensurável Association)

Een begunstigde die de persoon (personen) is (zijn) die de voordelen van de
trustorganisatie zal (zullen) ontvangen.( Pioniers en Pineal bewaarders)

Met dit in gedachten is The Kingdom of Pineal een trust organisatie die is
opgericht met het doel om de zaken van alle Kingdom of Pineal custodians en
Pioneers op te zetten en te organiseren.

Wij treden op als de voornaamste agenten om onze mede bewaarders te helpen
hun rechten op hun erfdeel, privileges en rijkdom op te eisen.

In tegenstelling tot de meeste andere trust organisaties zal the kingdom of Pineal
alleen capabele en soevereine levende wezens accepteren en vormen volgens de
grondwet van ons manifest, filosofie en spirituele overtuigingen.

The Kingdom of Pineal’s Trust organisatie werd opgericht ten voordele van alle
Pineal bewaarders “Pioniers” - dit omvat alle gereserveerde rechten en activa
van en binnen the Pineal trust beleid.

Namelijk, de bewaarders van the Pineal Trust organisatie die de polishouders
en begunstigden zijn van alle Pineal rijkdom, activa en voorrechten, verzekerd
onder en binnen the kingdom of Pineal’s jurisdicties.

The Kingdom of Pineal heeft niet één beheerder - alle leden van de Pineal
organisatie worden beschouwd als beheerders en begunstigden, zoals bepaald in
onze statuten.

De collectieve administratie van onze organisatie wordt momenteel beheerd
vanuit onze tempelambassade in Portugal, onder leiding van de familie Pinheiro,
die daar momenteel verblijft.

Paraiso Imensuravel Association is het bestuursorgaan dat de organisatie bestuurt
en handelt in het belang van the Kingdom of Pineal en zijn begunstigden.

Paraiso Imensuravel Association is officieel geregistreerd als een milieu-, ecologi-
sche en spirituele vertrouwensvereniging in het land Portugal.

Hoe werkt het lidmaatschap?

Door ons paspoortlidmaatschap zullen wij in wezen optreden als principiële
vertegenwoordigers namens onze begunstigden-beheerders.

Als of wanneer wij aanspraken op erfenissen en/of vergoedingen namens onze
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begunstigden opeisen, zullen wij eervol en transparant zijn met al onze intenties,
activiteiten en handelingen in overeenstemming met de Pineal Tenets en wetten.

Als dergelijke erfrechtelijke aanspraken in de vorm van geld worden ontvangen,
zullen wij al onze bewaarders-begunstigden individueel informeren over waar zij
recht op hebben.

Op dat moment zijn er twee keuzemogelijkheden;

1. De eerste optie houdt in dat de begunstigde ervoor kiest om zijn of haar
rechten van rechtswege te verzilveren, op welk moment Paraiso Imensuravel
Association een verplichte tiende van 10% zou moeten betalen voor de
verleende administratieve diensten.

Deze optie zou ook betekenen dat de bewaarder alle huidige en toekomstige
staatsvoordelen van Kingdom of Pineal verliest, met inbegrip van het staatsbur-
gerschap.

1. De tweede optie houdt in dat de begunstigde ervoor kiest zijn opbrengst te
storten in de Pineal oprichting en ontwikkeling van the kingdom of Pineal
als een collectieve samenleving.

In dit geval zou de begunstigde een eerste uitbetaling ontvangen van 25% van
zijn nalatenschap, 10% zou worden gedoneerd aan Paraiso Imensuravel Associa-
tion voor verleende administratieve diensten en de resterende 65% zou worden
geïnvesteerd in the Kingdom of Pineal’s trust als een billijke levensverzekering
ten voordele van alle Kingdom of Pineal bewaarders.

De opbrengsten die worden geïnvesteerd in de trustorganisatie van the Kingdom
of Pineal zullen worden gebruikt om de toekomstvisie van the Kingdom of
Pineal’s Manifest te manifesteren.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, openbare infrastructuur, huisvesting, land-
bouw, voedsel- en textielproductie, transport, onderwijs, technologie, gezondheid
en welzijnsdiensten.

6.2.1.7 Conclusie

Samenvattend is ons uiteindelijke doel als organisatie om te bewijzen dat we
leven en in staat zijn, een nieuwe samenleving van gemeenschap te creëren,
gebaseerd en gecultiveerd op principes van eer, overvloed, respect en vertrouwen
in elkaar voor het grotere goed van de Aarde.
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Als deze Pineal visie, missie en beweging naar ware soevereiniteit in vertrouwen
op elkaar bij jou past, bezoek dan onze website en sluit je aan bij de Pineal
missie.

Op onze website wwwkingdom-of-pineal.org vindt u meer informatie over onze
visie, missie, filosofie en manifest voor de toekomst.

Je kunt er ook een Pineal custodian paspoort aanvragen en op de hoogte blijven
van onze vooruitgang en ontwikkeling als een collectieve gemeenschap.

Wij hopen dat u iets heeft gehad aan deze kennis en informatie die wij met u
delen.

Het enige wat we vragen is dat u uw eigen onderscheidingsvermogen gebruikt
voordat u conclusies trekt of beslissingen neemt.

Wees groots, wees soeverein, wees vriendelijk, wees rechtvaardig en onthoud
altijd dat het geluk de dapperen en bekwamen gunstig gezind is. Groot fortuin
komt met grote verantwoordelijkheid.

Inner chii

Agua Akbal Pinheiro .

https://www.kingdom-of-pineal.org/
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6.3 De toekomst Soeverein Kingdom of Pineal

We hebben de volgende video gemaakt waarin we onze huidige Pineal ontwikke-
lingsplannen schetsen over het uitbreiden van de gemeenschap naar onze visie
van een soevereine samenleving. Wij nodigen u uit om betrokken te zijn bij deze
visie.

Het is vanzelfsprekend dat de wereld in een snel tempo verandert. Wij zien de
huidige veranderingen niet als een belemmering maar als een kans voor ons om
te resetten, te herschrijven en een nieuwe samenleving van de toekomst op te
bouwen.

Wij hebben de volgende video-oriëntatie opgesteld om met u te delen. Deze
video legt grondig uit hoe, wat en waarom we van een gemeenschap naar een
soevereine staat groeien.

We horen graag of en hoe u betrokken wilt zijn en/of met ons wilt samenwerken
in deze spannende nieuwe onderneming van soevereiniteit.

De toekomst is nu. Uw steun brengt ons een stap dichter bij deze toekomstvisie.

Als de visie en missie van Pineal overeenstemt met uw idealen en ethos, dan
zouden we graag van u willen horen. Als dat zo is, klik dan op de volgende link en
vul de enquête in om ons een duidelijke indicatie te geven van uw belangstelling
- Uitbreidingsenquête

Voor mensen die een donatie willen doen - Steun ons

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}

https://www.surveymonkey.com/r/pineal-expansion?class=button
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