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Rozdział 1

Wizja Pineal

Świadome tworzenie nowego społeczeństwa, w którym jednostki i spo-
łeczności współistnieją harmonijnie i honorowo na ziemi w obfitości,
szacunku i zaufaniu dla większego dobra wszystkich - H.E.A.R.T.

1.1 Pineal Kontekst

Szyszynka, znana również jako trzecie oko, jest małym gruczołem w kształcie
szyszki, który znajduje się głęboko w środku mózgu w epithalamus. Jest czę-
ścią układu endokrynnego i pomaga regulować poziom melatoniny, która jest
substancją chemiczną wytwarzaną w mózgu.

Substancja chemiczna wydzielana przez szyszynkę znana jest jako Dimetylotryp-
tamina (DMT) zwana również cząsteczką ducha. Jest ona związana z percepcją
i jest aktywowana przez częstotliwości energetyczne i magnetyczne.

Szyszynka lub “duchowe trzecie oko” jest uważana za bramę życia duchowego,
zgodnie z wieloma starożytnymi koncepcjami na całym świecie.

Niedawno współczesna neuronauka udowodniła, że szyszynka jest nie tylko
wydzielającym melatoninę organem neuroendokrynnym, który kontroluje rytm
okołodobowy, ale ma również mistyczne i energetyczne powiązania z duchowością.

Działa ona jako ogromny koordynator pomiędzy molekularną, hormonalną, fizjo-
logiczną i chemiczną orkiestrą rytmiczną we wszystkich świadomych, czujących
istotach.
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2 ROZDZIAŁ 1. WIZJA PINEAL

The Kingdom of Pineal jako kongregacja została zainspirowana mistycznym,
mitycznym i neuronaukowym zrozumieniem znaczenia szyszynki dla ludzkiego
doświadczenia życia na Ziemi. Rzeczywiście, wierzymy jako filozofia, że wszyst-
kie ludzkie doświadczenia oparte są na percepcji jakiejkolwiek rzeczywistości
doświadczanej w danym czasie.

Percepcja poprzez szyszynkę bezpośrednio wpływa na to, jak myślimy, czujemy i
zachowujemy się.

Zdolność istoty do zrozumienia i wpływania na swoją indywidualną percepcję
jest kluczem do znalezienia rytmicznej i harmonijnej egzystencji na Ziemi.

Czysto funkcjonująca szyszynka poprawia jasność percepcji, co w efekcie może
stworzyć niezmierzone szczęście w naszej istocie - rajski stan bytu zarówno
fizycznie jak i duchowo.

Paraíso Imensurável (PI), administracyjne ramię The Kingdom of Pineal, zostało
również trafnie nazwane z myślą o tym skojarzeniu.

1.2 Aktualna wizja

Naszą obecną wizją jest inicjowanie pozytywnych zmian w świecie poprzez
pozytywne działania. Osiągamy to poprzez bycie zmianą, którą chcielibyśmy
widzieć, poprzez różne inicjatywy społeczne i wspólnotowe.

Obejmuje to badania i rozwój nowych, zrównoważonych sposobów życia, szcze-
gólnie w dziedzinie przyjaznych dla środowiska metod budowlanych, ochrony
przyrody, zarządzania odpadami i zrównoważonej produkcji żywności organicz-
nej. Wykorzystanie mediów technologicznych, takich jak Internet i platformy
mediów społecznościowych do badania i dzielenia się wiedzą w celu wspierania
szczęśliwego i zdrowego ludzkiego dobrobytu i dobrostanu zwierząt jest również
podstawą naszego wizjonerskiego planu.

W pełni rozumiemy, że misja Pineal może osiągnąć swój pełny potencjał tylko
wtedy, gdy uda nam się skutecznie zakomunikować naszą wizję.

Nieustannie staramy się dotrzeć i nawiązać kontakt z innymi osobami, społecz-
nościami, stowarzyszeniami i organizacjami, które są zgodne z naszą wizją, misją
i celem.

Mając to na uwadze, Pineal jest obecnie powiązany z różnymi społecznościami na
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całym świecie, z którymi dzielimy się i wymieniamy umiejętności, pomysły, wiedzę
i zasoby. To podejście polegające na organicznym tworzeniu sieci społeczności
jest podstawą naszej obecnej wizji.

Docelowo, mamy i tworzymy nową organizację powierniczą dla wszystkich obec-
nych i przyszłych beneficjentów Pineal.

1.3 Wizja przyszłości

Naszą wizją przyszłości jest rozszerzenie naszej obecnej wizji ze społeczności na
społeczeństwo. Z odpowiednimi zasobami i inicjatywami stworzymy alternatywne
społeczeństwo oparte na zrównoważonych zasadach harmonijnego współistnienia
na Ziemi w równowadze z naturą pod i w ramach jednej wspólnej jedności
zaufania.

Tworzenie samowystarczalnych systemów i struktur, które symbiotycznie łączą
technologię i naturę bez naruszania delikatnej równowagi naturalnego porządku
jest kluczowym elementem naszego wizjonerskiego planu.

Jesteśmy świadomi, że na pierwszy rzut oka wydaje się to idealistycznym dą-
żeniem, jednak mocno wierzymy, że świat jest gotowy na przyjęcie nowych i
alternatywnych sposobów życia, które stawiają naturę, Ziemię, zasady honoru,
obfitości, szacunku i zaufania do siebie nawzajem na czele ludzkiego rozwoju.
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Rozdział 2

Misja Pineal

Inspirowanie i motywowanie do pozytywnych działań zmierzających
do osiągnięcia wizji H.E.A.R.T. Pineal Szanować Ziemię w obfi-
tości z szacunkiem i zaufaniem.

Poprzez realizację tej misji stworzymy nową ziemię niezmierzonego raju - Paraíso
Imensurável.
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6 ROZDZIAŁ 2. MISJA PINEAL

2.1 Konstytucja

The Kingdom of Pineal jest fizycznym i duchowym bytem składającym się z
istot ludzkich, które decydują się zamieszkiwać i/lub współistnieć na tej Ziemi
w suwerennym stanie bytu opartym na:

• Pineal Tenets
• Uniwersalne Prawa Duchowe
• Prawa Naturalne
• Pineal Prawa Wspólne

Misja › Konstytucja

2.2 Plany Społeczne

Plany Społeczne Pineal pomogą wam lepiej zrozumieć, jakie struktury rozwoju
The Kingdom of Pineal będzie wdrażać. Są one kamieniami węgielnymi tego,
jak osiągniemy naszą wizję stworzenia harmonijnego porządku świata, gdzie
życie na Ziemi współistnieje w równowadze z honorem, szacunkiem, zaufaniem i
obfitością - H.E.A.R.T.

• Plan Rozwoju Społecznego
• Społeczny Plan Ekonomiczny
• Społeczny Plan Polityczny

Misja › Plany Społeczne

2.3 Filozofia

W sercu wizji Pineal stworzenia harmonijnego i zrównoważonego świata znajduje
się ludzkie zdrowie i dobrobyt. Dzieje się tak dlatego, że wierzymy, iż ludzie są
zamierzonymi zaufanymi opiekunami Ziemi, ponieważ są najbardziej świadomymi
i czującymi istotami na Ziemi.

Mając to na uwadze, osiągnięcie i utrzymanie optymalnego ludzkiego zdrowia
i dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i duchowego jest kluczowym
elementem przywracania harmonii i równowagi nie tylko dla ludzi, ale dla
większego dobra całej Ziemi.
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• Zdrowie i dobre samopoczucie - holistyczne podejście do zdrowia i dobrego
samopoczucia.

• Dieta i post - osiągnięcie i utrzymanie optymalnej jakości życia.
• Medycyna botaniczna - uzdrawianie i dostosowywanie ludzkiego stanu

bycia.
• Tantra - Yantra Mantra-- przekształcanie przyziemnych i profanicznych

czynności, które wykonujemy w świecie, w czynności święte.

Misja › Filozofia

2.4 Kingdom

The Kingdom of Pineal jest fizycznym i duchowym bytem składającym się z
ludzkich istot, które decydują się zamieszkiwać i/lub współistnieć na tej Ziemi w
suwerennym stanie bycia ucieleśnionym przez nasze Duchowe Tenety, Uniwersalne
Duchowe i Naturalne Fizyczne Prawa.

Misja › Kingdom

Duchowa Flaga
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Flaga Narodowa

Flaga pocztowa
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Flaga Medyczna

Flaga sądownictwa
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Flaga służb ochronnych

Godło Królewskie
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2.5 Konstytucja

The Kingdom of Pineal jest fizycznym i duchowym bytem składającym się z
istot ludzkich, które wybierają zamieszkiwanie i/lub współistnienie na tej Ziemi
w suwerennym stanie bytu opartym na Duchowych Zasadach, Uniwersalnych
Duchowych i Naturalnych Prawach.

The Kingdom of Pineal jest uosabiany przez każdego Pineal Foundation oficjal-
nego Członka Kustosza, który uznaje Tenety, Prawa i wybrany sposób życia
Pineal.

Osoba, która podpisuje się pod ideologią duchowości Pineal, podąża za nią lub
żyje według niej, jest znana jako “Pineal Pioneer”.

The Kingdom of Pineal została założona na uniwersalnych zasadach, że wszystkie
istoty (ludzkie i zwierzęce) na Ziemi rodzą się jako wolne i suwerenne istoty.
Dlatego też mają one wyrażone prawo do prowadzenia wolnego i suwerennego
życia zgodnie z Uniwersalnymi Duchowymi i Naturalnymi Prawami tak długo,
jak nie naruszają praw innych istot do takiego życia.

Pineal Pioneers i Członkowie Kustoszy The Kingdom of Pineal mają wyrażone
prawo do wolnego i suwerennego życia w równowadze z naturą i dobrą wolą,
które zostało im powierzone zgodnie z Zasadami i Prawami Pineal. Wierzymy,
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że ludzie żyjący w szacunku i honorze wobec natury są duchowym dekretem,
który został im nadany.

Nie ma żadnych specjalnych wymagań, aby zostać członkiem Pineal Pioneer
lub Kustoszem The Kingdom of Pineal poza tym, co jest określone w Mani-
feście Konstytucyjnym Pineal, a mianowicie: Przestrzeganie i praktykowanie
Zasad i Praw Pineal, jak również rejestracja członkostwa poprzez nasz oddział
administracyjny - Paraíso Imensurável działający jako Pineal Foundation.

2.5.1 Duchowa Obserwacja

Każda przestrzeń na Ziemi fizycznie zamieszkana w zaufaniu i dobrej woli przez
któregokolwiek z Członków Pineal Pioneer i/lub Kingdom of Pineal jest uważana
za “Przestrzeń Świątynną”Pineal.

Przestrzeń Świątynna jest zdefiniowana jako:

każdą przestrzeń lub miejsce na Ziemi, w którym człowiek osiedla
się z zamiarem duchowego i fizycznego praktykowania i/lub życia w
zaufaniu i dobrej woli opiekowania się tą wspomnianą zamieszkaną
przestrzenią Ziemi, tak długo, jak nie narusza fizycznie lub duchowo
lub nie szkodzi innej istocie, aby to zrobić.

Ponieważ Ziemia jest wolną i suwerenną przestrzenią powierzoną ludziom, The
Kingdom of Pineal oficjalnie uznaje Ziemię za swoją przestrzeń świątynną.

W chwili obecnej The Kingdom of Pineal uznaje kilka “przestrzeni” na Ziemi jako
oficjalne “Pineal Ziemskie Świątynie”, administracyjnie określane jako ambasady.
Wszystkie obecne ambasady Pineal znajdują się w obecnym europejskim kraju
Portugalii.

duchowa struktura praktykiThe Kingdom of Pinealjest podzielona na dwie sfery
wpływów: Tenety i Prawa.

Tenety są podzielone na pięć grup zwanych ’Głównymi Filarami Praktyki’(PPP):
Honor, Ziemia, Obfitość, Szacunek i Zaufanie.

Każdy z tych pięciu filarów ma dwa podtematy. W połączeniu, te sub-tenety
tworzą 10 Świętych Pineal Tenets.

The Kingdom of Pineal zauważa i uznaje, że całe życie na Ziemi i poza nią jest
tworzone i podtrzymywane przez różne uniwersalne i naturalne prawa istnienia.
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Bez tych uniwersalnych i naturalnych praw istnieje przypadkowy chaos, który
ostatecznie prowadzi do dysharmonii i braku równowagi.

The Kingdom of Pineal rozpoznaje następujące prawa:

• 12 Uniwersalnych Praw Duchowych
• 11 Ziemskich Praw Naturalnych
• 10 Pineal Prawa Wspólne (Pineal Akty)
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2.5.2 Pineal Tenets

Definicje:

Zasady Pineal są zasadami i podstawowymi wartościami, według
których należy żyć.

Te Zasady zostały stworzone i są powierzone tym, którzy zdecydują się podążać
i żyć zgodnie ze sposobem życia Pineal. Sposób życia Pineal jest oparty na
zasadach harmonijnego współistnienia ludzi z całym czującym i nieczującym
życiem w równowadze z naturą.

To harmonijne współistnienie oparte jest na pięciu Domach Zasad Pineal: HO-
NOR, ZIEMIA, ABUNDANCJA, SZACUNEK i ZAUFANIE dla całego czującego
i nieczującego życia.

Ci, którzy zdecydują się żyć zgodnie z Zasadami Pineal muszą zawsze robić to w
Hołdzie dla Ziemi, w Duchu Obfitości, z Szacunkiem i Zaufaniem w dobrej woli
dla wszelkiego życia: H.E.A.R.T.

Pięć Pineal Zasad Życia:

2.5.2.1 Honour

Czcij swoje Słowo Będę uważał na słowa i zaklęcia, które rzucam, zawsze
starając się mówić z intencjami prawdy, miłości, pokoju i sprawiedliwości
dla wszystkich.

Czcij Ziemię Będę honorował mój obowiązek jako mieszkańca tej Ziemi, zawsze
używając lub biorąc z Ziemi tylko to, czego potrzebuję i nigdy więcej, w
równej mierze energii w równowadze z naturą.

2.5.2.2 Ziemia

Ziemia należy do wszystkich Jestem opiekunem Ziemi i dlatego jestem od-
powiedzialny za całą ziemię, rośliny, powietrze, zbiorniki wodne, góry oraz
stworzenia małe i duże.

Ziemia jest świętą świątynią Gdziekolwiek na Ziemi zdecyduję się osiąść,
zawsze będę starał się szanować i honorować tę przestrzeń, która została
mi powierzona z wiarą i dobrą wolą dla większego dobra.
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2.5.2.3 Obfitość

Obfitość w naszych umysłach i sercach Mój umysł i serce należą do mnie
i jako suwerenna istota jestem odpowiedzialna za to, jak się czuję, co myślę
i robię.

Obfitość na Ziemi dla wszystkich do podziału Ziemia nie należy do ni-
kogo, całe życie na Ziemi istnieje w zaufaniu do wszystkiego, co jest, a ja
jestem częścią tego wszystkiego, co jest.

2.5.2.4 Szanuj

Szanuj życie Wszelkie czujące życie jest święte, zawsze będę szanował prawa
wszystkich czujących istot na Ziemi do pełnego i szczęśliwego życia oraz
do godnej śmierci w sposób jak najbardziej naturalny, w równowadze z
naturą.

Szanuj siebie Jestem świętą boską istotą na wszystkie sposoby i dlatego zawsze
będę kochać i szanować siebie, wszystkich i wszystko bezwarunkowo.

2.5.2.5 Zaufaj

Zaufanie do Natury Natura zawsze nam to zapewni, pod warunkiem, że my
zapewnimy to naturze.

Zaufaj swojemu umysłowi, ciału i duszy Mam wolność wyboru, mogę i
będę mówić “nie” wszystkiemu i każdemu, co widzę, myślę lub czuję, że
może wyrządzić krzywdę mnie lub innym istotom.
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2.5.3 Uniwersalne Prawa Duchowe

Istnieje 12 powszechnie uznawanych Praw Duchowych, które rządzą całą materią
fizyczną i metafizyczną.

Te 12 Duchowych Praw pomaga nam jako ludziom lepiej zrozumieć jak działa
wszechświat:

2.5.3.1 Prawo Boskiej Jedności

Prawo Boskiej Jedności podkreśla wzajemne powiązania wszystkich istot i rzeczy.

Poza naszymi zmysłami, każda myśl, działanie i wydarzenie jest w jakiś sposób
połączone z każdym i wszystkim innym.

2.5.3.2 Prawo Transmutacji Energii

Na poziomie energetycznym, wszystko we Wszechświecie nieustannie ewoluuje
lub zmienia się na poziomie mikro i makro kosmicznym.

Energia nigdy nie wygasa, ona po prostu transmutuje i przekształca się z jednej
formy w drugą.

2.5.3.3 Prawo Korespondencji

Prawo to stwierdza, że wzory powtarzają się w całym wszechświecie.

Prawo to umożliwia nam inteligentne rozumowanie od tego, co znane, do tego,
co nieznane:

Jak wyżej, tak niżej. Jak niżej, tak wyżej.

Nasza rzeczywistość jest odbiciem tego, co dzieje się w naszym wnętrzu.

Jak wewnątrz, tak i na zewnątrz.

2.5.3.4 Prawo Kompensacji

Blisko spokrewnione z Prawem Przyciągania i Prawem Korespondencji.

Zbierasz to, co siejesz.

To Prawo stwierdza, że twoje wysiłki zawsze będą odpowiadać lub reagować na
ciebie w stosunku do twojego stanu bycia.

Co idzie w górę, musi przyjść w dół. Co wychodzi, wraca.
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2.5.3.5 Prawo Przyciągania

Lubić przyciąga jak. Ty dostajesz co ty świadomie lub nieświadomie wierzysz
lub skupiasz się na.

Ty przyciągasz to co jest w wyrównaniu z poziomem przy którym ty wibrujesz.

2.5.3.6 Prawo Wibracji

Wszystko jest w ciągłym ruchu i wibruje z określoną częstotliwością.

Odnosi się to do materii, ale także do naszej osobistej częstotliwości.

Prawo to mówi, że nasza częstotliwość wibracji może informować o naszym
doświadczeniu życiowym poprzez nasze postrzeganie rzeczywistości.

2.5.3.7 Prawo względności

Prawo to sugeruje, że wszystkie rzeczy w istnieniu są równe pod względem
jakościowym.

W tym uniwersalnym kontekście koncepcja dualności rozpuszcza się w uniwersalną
neutralność.

Wszystkie rzeczy ostatecznie powracają do źródła we względnej równowadze do
swojego pierwotnego stanu.

2.5.3.8 Prawo Biegunowości

To Prawo dyktuje, że wszystko w życiu ma równą sobie przeciwną energię.
Wszystko jest podwójne; wszystko ma swoją parę przeciwieństw; podobne i
niepodobne są takie same; przeciwieństwa są identyczne w naturze, ale różne w
stopniu.

Pozwala to na rytmiczne pchanie i ciągnięcie uniwersalnej korespondencji, z
której wszystkie rzeczy funkcjonują.

Biegunowość zwiększa nasze doświadczenie rzeczywistości, a tym samym zwiększa
nasze możliwości rozwoju.

To jest Yin i Yang życia.

2.5.3.9 Prawo Działania

Prawo to dyktuje, że aby coś było, musi być zainspirowane przez fizyczny ruch.
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Wiara bez uczynków nie działa.

Każde działanie poprzedzone jest myślą. Myśli mają moc, by w końcu zamanife-
stować się w naszej fizycznej rzeczywistości.

2.5.3.10 Prawo Rytmu

Wszystko we wszechświecie działa według wzorów i cykli.

Wszystko płynie, na zewnątrz i do wewnątrz; wszystko ma swoje pływy; wahanie
wahadła przejawia się we wszystkim; miara wahania w prawo jest miarą wahania
w lewo; rytm kompensuje i pozwala na neutralny i zrównoważony uniwersalny
porządek.

2.5.3.11 Prawo płci

Prawo to odpowiada bezpośrednio porządkowi Boskiej Kobiecej i Męskiej energii,
która istnieje we wszystkich istotach.

Podkreśla ono dwoistą naturę wszechświata.

2.5.3.12 Prawo Przyczyny i Skutku

To prawo mówi, że każda akcja we wszechświecie zawsze wywoła reakcję.

Każdy pojedynczy efekt w znanym wszechświecie ma swoją przyczynę, oryginalny
punkt wyjścia.

Oznacza to, że wszystkie ścieżki mają swój pierwszy krok. Z tego pierwszego
kroku rodzi się reakcja łańcuchowa zdarzeń rozprzestrzeniających się we wszyst-
kich kierunkach.
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2.5.4 Prawa Naturalne

Prawo Naturalne dyktuje, że istoty ludzkie posiadają wewnętrzne wartości, które
rządzą ich rozumowaniem i zachowaniem.

Prawo Naturalne utrzymuje, że te wewnętrzne wartości, powierzone nam jako
ludziom, oparte są na etycznych i moralnych podstawach, którymi musimy się
kierować w równowadze z naturalnym cyklem wszystkich rzeczy.

Kiedy Prawo Naturalne nie jest przestrzegane, honorowane i szanowane, ryt-
miczna równowaga życia zostaje utracona.

Te 11 Praw Naturalnych to pierwsze fundamentalne filary, na których muszą
opierać się wszystkie ludzkie prawa życia:

2.5.4.1 Nie zabijaj

Każde życie jest cenne w równym stopniu, nikt i nic nie ma prawa pozbawiać
lub odbierać życia jakiejkolwiek czującej istocie. Czująca istota to cokolwiek lub
ktokolwiek posiadający świadomą świadomość uczuć, emocji i działań.

2.5.4.2 Zaufanie do Prawdy

Prawda jest podstawą zaufania. Gdzie nie ma prawdy, tam nie ma zaufania,
gdzie nie ma zaufania, tam nie ma harmonii, gdzie nie ma harmonii, tam nie ma
szczęścia.

2.5.4.3 Dziel się obfitością

Wszechświat i Ziemia są obfite w zasoby, z których wszyscy mogą korzystać.
Ziemia, jedzenie, woda, powietrze, schronienie i energia to wszystko, czego
potrzebujemy, aby rozwijać się jako ludzie na tej Ziemi. Musimy uhonorować tę
obfitość, która została nam powierzona, używając i dzieląc się nią z szacunkiem
i w harmonii z równowagą natury.

2.5.4.4 Szanuj całe życie

Obdarzaj wszelkie życie takim samym szacunkiem, jakiego sam byś oczekiwał.
Nie wyrządzaj krzywdy, tylko dobro i zawsze staraj się budować, a nie niszczyć.
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2.5.4.5 Kochaj wszystkie istoty

Miłość jest esencją, która łączy wszystkie myśli i emocje. Kiedy kochamy siebie i
siebie nawzajem, tworzymy boską esencję, która łączy całe życie na Ziemi, gdzie
jest miłość, tam jest dobro. Gdzie jest dobro, tam jest Bóg.

2.5.4.6 Czcij Naturę

Natura jest źródłem wszelkiego ziemskiego stworzenia, bez natury nie ma życia.
Cała natura musi być honorowana z miłością i szacunkiem, bez niej zaczynamy
tracić naszą własną ludzką naturę.

2.5.4.7 Pamiętaj o tych, którzy byli przed tobą

Nic nie istniałoby dzisiaj bez przyczyn i skutków przeszłości, więc musimy zawsze
szanować przeszłość, bo bez niej nie będzie przyszłości.

2.5.4.8 Żyj i pozwól żyć

Każdemu życiu należy dać możliwość swobodnego wyrażania siebie bez obawy
przed prześladowaniem lub uciskiem, tak długo, jak wyraża się ono z dobrą wolą
wobec innych.

2.5.4.9 Wolna Wola

Wszystkie świadome czujące istoty mają prawo do swobodnego i dobrowolnego
wyboru swojego przeznaczenia, o ile nie naruszają wolnej woli innych istot, by
uczynić to samo.

2.5.4.10 Równość i sprawiedliwość dla wszystkich

Wszystkie istoty są uprawnione do takiej samej miary uczciwości, równości i
sprawiedliwości bez uprzedzeń i uprzedzeń. Jest to w równowadze z naturalnym
porządkiem wszystkiego, co czyste i dobre.

2.5.4.11 Zaufanie do Natury

Natura eminiuje boską iskrę stworzenia i podtrzymywania wszelkiego życia.
Wszystko, co jest naturalne i przyrodnicze jest święte, piękne i doskonałe w
projekcie i strukturze. Tej boskości należy zawsze ufać.
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2.5.5 Pineal Prawa Powszechne

Prawa Powszechne to prawa uchwalone lub uzgodnione przez grupę ludzi, którzy
zdecydowali się współistnieć w oparciu o wspólne wartości i ideały.

Prawa Powszechne są unikalne i indywidualne dla każdego społeczeństwa, spo-
łeczności lub zbiorowości ludzi, którzy łączą się w jedności.

Tam, gdzie Prawa Wspólne są tworzone i przestrzegane przez zorganizowaną
grupę ludzi, stają się one Prawem Kraju.

Zbiorowe Prawa Powszechne często stanowią precedens dla wszystkich innych
Praw, które stają się statutami i AKTAMI danej społeczności lub społeczeństwa.

2.5.5.1 10 Pineal Prawa Powszechne

1. Zakaz nadużywania alkoholu - Alkohol może być używany tylko do celów
leczniczych lub terapeutycznych, podawanych przez szamana uznanego
przez społeczność.

2. Zakaz spożywania wszelkich pokarmów i produktów pochodzenia zwierzę-
cego - czyli wszelkich produktów wytworzonych na koszt lub cierpienie
innej czującej istoty, zwierzęcia lub w inny sposób.

3. Zakaz nadużywania lub rekreacyjnego używania narkotyków - czyli prze-
tworzonych i/lub nieorganicznych związków uznanych za narkotyki, które
mogą negatywnie wpływać na percepcję, zachowanie i/lub samopoczucie
istoty.

4. Zakaz używania przemocy jakiegokolwiek rodzaju w celu rozwiązywania
sporów - przemoc obejmuje każdy rodzaj fizycznej lub werbalnej siły
agresywnej wobec innej istoty.

5. Zakaz negatywnej dyskryminacji wobec wszystkich czujących istot - oznacza
to, że wszystkie rasy, płcie i gatunki muszą być traktowane sprawiedliwie i
proporcjonalnie, zgodnie z Zasadami i Prawami Pineal.

6. Zakaz lichwy, szantażu, zastraszania, siły fizycznej, wymuszania, odsetek
pieniężnych lub jakichkolwiek innych opresyjnych działań, które mogą
powodować krzywdę lub cierpienie innych.

7. Zakaz celowego używania negatywnej lub czarnej magii poprzez rzucanie
zaklęć lub jakiekolwiek inne praktyki dla osobistych korzyści lub w inny
sposób.

8. Zakaz używania obraźliwego zachowania wobec jakichkolwiek i wszystkich
czujących istot, fizycznie, psychicznie lub emocjonalnie - obejmuje to
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działania fizyczne i/lub werbalne.
9. Zakaz wszelkich czynów, działań lub środków motywacyjnych, które mogą

naruszać wolną wolę innej osoby.
10. Zawsze przestrzegaj, honoruj, szanuj i stosuj się do wszystkich praw i zasad

Pineal z zaufaniem i dobrą wolą.
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2.6 Plany społeczne

Plany Społeczne Pineal pomogą Ci lepiej zrozumieć, jakie struktury rozwoju
The Kingdom of Pineal będzie wdrażać. Są one kamieniami węgielnymi tego,
jak osiągniemy naszą wizję stworzenia harmonijnego porządku świata, w którym
życie współistnieje z honorem dla Ziemi w obfitości, z szacunkiem i zaufaniem
dla wszystkich - H.E.A.R.T.

• Plan Rozwoju Społecznego
• Społeczny Plan Ekonomiczny
• Społeczny Plan Polityczny
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2.6.1 Plan Rozwoju Społecznego

Nasz Plan Rozwoju Społecznego jest zasadniczo skoncentrowany wokół modelu
społeczeństwa opartego na wspólnocie i opiera się na zasadach samowystarczal-
ności.

Ten plan samowystarczalnego rozwoju opiera się na rozważeniu, w jaki sposób
zarządzamy społecznymi, strukturalnymi i środowiskowymi wpływami naszych
zamierzonych projektów rozwojowych.

Inicjatywa ta ma na celu stworzenie świadomych ekologicznie społeczności, które
uzupełniają środowisko naturalne danej społeczności, zapewniając w ten sposób
zrównoważony rozwój, który jest budowany z myślą o trwałości w uczciwy i
sprawiedliwy sposób.

2.6.1.1 Symbiotyczna struktura

Nasz plan opiera się na czterech kluczowych elementach, które nazywamy
“STRUKTURĄ SYMBIOTYCZNĄ”:

1. Symbiotyczne Lokalizacje
2. Środowisko symbiotyczne
3. Symbiotyczna Energia
4. Struktury Symbiotyczne

Zasadniczo, naszym głównym celem rozwojowym jest zademonstrowanie ekono-
micznego wykorzystania rodzimych zasobów naturalnych i reagowanie na warunki
klimatyczne przy użyciu przyjaznych dla środowiska zasad projektowania, które
zapewniają komfort ludziom. Te zasady projektowania są spójne z formą, orien-
tacją i materiałem siedliska. Połączenie względów społecznych, funkcjonalnych i
środowiskowych ukazuje dobrze wyważoną, symbiotyczną relację pomiędzy nami,
ludźmi, a naturalnym środowiskiem naszej Ziemi. Zamiast narzucać się naturze,
nasz rozwój emanuje z natury i współpracuje z nią.

2.6.1.1.1 1. Symbiotyczne lokalizacje Wybór symbiotycznych lokalizacji
oznacza znalezienie wysokiej jakości miejsc i krajobrazów, które wzmacniają
samowystarczalne praktyki życiowe. Lokalizacja, infrastruktura i jakość krajo-
brazu mają fundamentalne znaczenie w tworzeniu pożądanych miejsc do życia i
pracy.
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Ostatecznym celem jest twórcza maksymalizacja naturalnych siedlisk, aby stały
się odpowiednimi, przyszłościowymi społecznościami.

Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do rozważenia ekstremalnych zagrożeń po-
godowych, bioróżnorodności roślin i zwierząt, jakości gruntu i gleby, istniejących
naturalnych systemów symbiotycznych i wielu innych. Zasadniczo pytanie, które
zawsze należy zadać, brzmi:

“Jakie są względy ekologiczne i szerszy wpływ na krajobraz naszego rozwoju i
jak ten rozwój będzie wspierał i samowystarczalny dla lokalnej społeczności w
ogóle?”

2.6.1.1.2 2. Symbiotyczne środowiska Kolejnym fundamentalnym czyn-
nikiem, który należy rozważyć, jest zarządzanie środowiskiem, które obejmuje
różne czynniki związane z rozwojem.

Dobrym przykładem jest symbiotyczna relacja pomiędzy ziemią, wodą i ludzkim
śladem w każdym miejscu rozwoju. Zawsze ważne jest uwzględnienie wpływu
człowieka na mikroklimat jako bezpośredniego rezultatu naszych systemów
rozwoju życia i pracy.

Obowiązkiem lokalnych społeczności, projektantów, deweloperów i inżynierów
będzie zapewnienie, aby przyszłe zasoby odpowiadały szerszym wyzwaniom i
możliwościom środowiskowym. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy początkowa
infrastruktura jest zbudowana tak, aby była odporna, poprzez identyfikowanie i
łagodzenie potencjalnych zagrożeń dla takiego rozwoju na wczesnym etapie, jak
również poprzez badanie i uprzedzanie rozwiązań.

Mogą one obejmować m.in:

Zapewnienie zrównoważonych systemów gospodarki odpadami miejskimi i wiej-
skimi, takich jak odwadnianie i recykling, bez wywierania szkodliwego wpływu
na istniejący naturalny symbiotyczny mikro- i makroekosystem.

2.6.1.1.3 3. Symbiotyczna energia Podstawą każdej udanej samowystar-
czalnej społeczności jest efektywność energetyczna.

Można ją utrzymać w dłuższej perspektywie tylko dzięki świadomemu wsparciu
i zaangażowaniu lokalnej społeczności - edukacja jest tu kluczowa.

Obowiązkiem każdej społeczności jest znalezienie i stworzenie systemów, które
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uzupełnią lub wzmocnią efektywną produkcję energii oraz wykorzystanie zasobów
w symbiotycznej harmonii z otoczeniem.

Badanie i tworzenie rozwiązań energetycznych na wczesnym etapie wpłynie na
decyzje dotyczące skali, kształtu i formy rozwoju. Różne lokalizacje i środowiska
będą musiały być traktowane jako indywidualne projekty zależne w dużym
stopniu od czynników energetycznych.

Opcje dla lokalnych, samopodtrzymujących się projektów odnawialnych obejmują,
ale nie ograniczają się do: energii słonecznej, wodnej, geotermalnej i wiatrowej.

Niezależnie od siebie, każdy z tych komponentów jest potężny, ale wspólnie,
jeśli zostaną prawidłowo wdrożone, mają potencjał, by kształtować i inspirować
prężne, samowystarczalne społeczności na poziomie mikro i makro, na czas
nieokreślony dla przyszłych pokoleń.

2.6.1.1.4 4. Struktury symbiotyczne - konopie W sercu każdego planu
rozwoju społecznego znajduje się infrastruktura mieszkaniowa i społeczna. Fun-
damentalne znaczenie dla trwałości i odporności wszelkich struktur mają metody
i jakość materiałów użytych do budowy.

Mając to na uwadze, nasz Plan Rozwoju Strukturalnego koncentruje się na pracy
wyłącznie z organicznymi, odpornymi, estetycznymi i przyjaznymi dla środowiska
materiałami budowlanymi. Naszym zdaniem jest tylko jeden materiał, który
najlepiej nadaje się do tego celu: konopie.

Konopie są odmianą cannabis sativa gatunku roślin. Podobnie jak bambus,
konopie są jedną z najszybciej rosnących roślin na Ziemi. Jest to trwała i
odporna roślina, której włókna mogą być wykorzystywane do produkcji wielu
różnych produktów, w tym: lin, tekstyliów, odzieży, żywności, papieru, tektury,
biodegradowalnych tworzyw sztucznych, farb, izolacji, biopaliw, płyt pilśniowych
i betonu konopnego, który jest używany w budownictwie.

W przeciwieństwie do większości innych roślin, konopie wymagają bardzo mało
wody do wzrostu, są odporne na mróz i upał, mogą rosnąć na większości ziem/gleb
nadających się do uprawy i nie wymagają pestycydów ani herbicydów do wspo-
magania wzrostu.

Konopie są również o wiele lepsze od większości innych roślin i drzew, ponieważ
ulegają degradacji o wiele wolniej, mogą być wielokrotnie poddawane recyklingowi
i wymagają mniejszej ilości praktyk przetwarzania w produkcji.
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Olej z nasion konopi może być wykorzystywany do produkcji nietoksycznego oleju
napędowego, farb, lakierów, detergentów, tuszu i oleju smarowego. Ponieważ
nasiona konopi stanowią do połowy wagi dojrzałej rośliny konopi, są one realnym
źródłem tych produktów. Konopie mogą być również przetwarzane na czysto
spalane paliwo etanolowe, ponieważ produkują więcej biomasy niż jakikolwiek
inny gatunek roślin.

Konopie będą The Kingdom of Pineal”dominującym zasobem naturalnym,
który pobudzi i przyniesie korzyści zarówno naszemu rozwojowi społeczno-
gospodarczemu, jak i środowisku.

2.6.1.2 Plan Edukacji - Kreatywność, Informacja i Technologia Or-
ganiczna

Własność intelektualna w formie informacji i technologii jest kluczowym kamie-
niem węgielnym dla postępowych planów każdego społeczeństwa: Dane są formą
waluty.

Co ważniejsze, naturalnie okiełznana organiczna własność intelektualna jest
o wiele bardziej samowystarczalna i odporna. Ten rodzaj postępowego inte-
lektu może być wykorzystany w społeczności jedynie poprzez stymulowanie i
pielęgnowanie wolnych i kreatywnych procesów myślowych.

Programy edukacyjne, które mają to na uwadze, będą w centrum planu rozwoju
edukacji Kingdom.

Naszym głównym celem edukacyjnym będzie nauczenie dzieci jak myśleć, a nie
co myśleć. Plan edukacji każdego dziecka będzie traktowany indywidualnie,
zapewniając, że każde dziecko nauczy się podstawowych ludzkich umiejętności
społecznych, takich jak liczenie, czytanie i pisanie.

Dodatkowo nasz program nauczania będzie kładł duży nacisk na wykorzystanie
i pielęgnowanie naturalnych pasji i mocnych stron każdego dziecka. O wiele
łatwiej jest doskonalić się w czymś, w czym jest się naturalnie dobrym i co jest
naszą pasją: pracując mądrze, a nie ciężko.

Nasz Program Edukacyjny będzie również skupiał się na zachęcaniu do korzy-
stania z naturalnych i organicznych przestrzeni, metod, środowisk, zasobów i
technik uczenia się i nauczania.
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2.6.1.3 Plan Rozwoju Kultury - Usługi i Ideały Społeczności Lokalnej

Kultura jest ogólnie definiowana jako zbiór wyróżniających się duchowych, ma-
terialnych, intelektualnych i emocjonalnych cech każdego społeczeństwa, społecz-
ności lub grupy społecznej.

Obejmuje to, ale nie ogranicza się do:

Sztuka i literatura, muzyka, style życia, sposoby wspólnego życia, systemy
wartości, tradycje i wierzenia.

Tak więc kultura jest w sercu tożsamości każdego społeczeństwa, spójności
społecznej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Dlatego też, jako suwerenny kraj o charakterze integracyjnym Kingdom, nie-
zbędne jest zapewnienie harmonijnych interakcji między ludźmi i grupami o
wielorakich, zróżnicowanych i dynamicznych tożsamościach kulturowych, jak
również ich chęci do wspólnego życia.

W tym sensie różnorodność kulturowa jest wspólnym dziedzictwem ludzkości i
powinna być uznawana i potwierdzana dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Wszystkie te elementy odgrywają istotną rolę w umacnianiu więzi między naro-
dami w oparciu o wzajemny szacunek oraz ideały pokoju i dobrosąsiedztwa.
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2.6.2 Plan społeczno-gospodarczy

2.6.2.1 Dystrybucja bogactwa i równości

Pierwszym zadaniem przy tworzeniu prężnego, rentownego i zrównoważonego
planu gospodarczego jest maksymalizacja wydajności wszelkich zasobów, które
są łatwo dostępne.

Mamy 6 kluczowych etapów strategii:

2.6.2.1.1 1. Identyfikacja spisu powszechnego Jednym z pierwszych
zadań naszej strategii będzie przeprowadzenie spisu wszystkich naszych dostęp-
nych zasobów ludzkich w skali makro Kingdom, jak również w skali mikro
społeczności. Kluczem do sukcesu jest strategiczny konsensus pomiędzy organem
administracyjnym a społecznościami Kingdom.

Oznacza to skuteczne rozpoznanie umiejętności i talentów ludzi, jak również po-
tencjału przemysłowego i środowiskowego wybranego przez społeczności osiedla.

2.6.2.1.2 2. Planowanie projektu Następnym krokiem będzie zidenty-
fikowanie i zaplanowanie różnych odpowiednich projektów generatywnych dla
każdej społeczności, dopasowanych do indywidualnych i zbiorowych umiejętności
i talentów danej społeczności.

Projekty te będą skrupulatnie zaplanowanymi modelami generatywnymi opar-
tymi na etosie, zasadach i prawach Kingdom. Wszyscy mieszkańcy wybranej
społeczności będą mieli równy udział we wszystkich projektach opartych na
naszym programie PI Energy Generative Gift(P.E.G.G. ).

2.6.2.1.3 3. Program zarządzania P.E.G.G Program P.E.G.G. opiera
się na zasadzie, że wszyscy członkowie społeczności ofiarowują swoją energię,
umiejętności i talenty, aby pomóc w generowaniu zbiorowego bogactwa i obfitości
dla ich indywidualnego życia, społeczności i Kingdom w ogóle.

Każdy członek społeczności zobowiązuje się do poświęcenia określonej minimalnej
tygodniowej lub miesięcznej ilości swojego czasu, energii i umiejętności na rzecz
różnych projektów generujących wspólnotę.

W ten sposób powstanie potężna darmowa siła robocza inspirowana etosem i
wartościami obfitości wspólnoty stworzonej poprzez wspólną jedność. Ta koopera-
tywna siła robocza pozwoli na swobodną, obfitą i sprawiedliwą dystrybucję dóbr



30 ROZDZIAŁ 2. MISJA PINEAL

i produktów dla wszystkich członków społeczności, którzy w niej uczestniczą.

2.6.2.1.4 4. Dystrybucja ilościowa W kolejnym etapie programu spo-
łeczność przeanalizuje, ile jako zbiorowość będzie konsumować i ile wszystkiego
wyprodukuje. Następnie, używając naszego unikalnego systemu skalowania
ilościowego, będą produkować co najmniej trzy razy więcej, niż potrzebują.

• Jedna trzecia na konsumpcję
• Jedna trzecia na rezerwy
• Jedna trzecia na regenerację, handel i eksport

Należy jednak pamiętać, że to ilościowe równanie skalowania będzie względnie
wykorzystane tylko przy zachowaniu odpowiednich proporcji w stosunku do
równowagi lokalnych zasobów naturalnych. Jest to zgodne z Pineal Tenets and
Laws of honouring and respecting the Earth entrusted to us.

2.6.2.1.5 5. Nadwyżka Rezerwacji i Regeneracji Nadwyżka Rezerwacji
i Regeneracji polega na zarządzaniu nadwyżką produkcji.

Jak w przypadku wszystkich systemów samowystarczalnych, produkcja, konsump-
cja i regeneracja muszą być zawsze utrzymywane w symbiotycznej równowadze z
lokalnym środowiskiem naturalnym.

Dobrze zarządzany system produkcji gospodarczej powinien organicznie spełniać
nasz trzypoziomowy system skalowania ilościowego: konsumpcja, rezerwa i
regeneracja.

Cokolwiek jest nadwyżką produkcyjną, zawsze najpierw jest brane pod uwagę
jako dobroczynna rezerwa dla społeczności, zanim zostanie przeznaczone na
regeneracyjny handel i eksport.

To, co pozostaje do regeneracji, jest sprzedawane na otwartym rynku sąsiednich
społeczności, a nawet eksportowane poza terytorium Kingdom, jeśli jest to
wykonalne i opłacalne.

2.6.2.1.6 6. Udział kapitałowy KingdomPonieważ nasz portal Kingdom
opiera się na zasadach równości poprzez obfitość, zysk nie jest celem naszego
systemu społeczno-ekonomicznego.

Jako społeczeństwo oparte na współpracy, głównym celem zawsze będzie przed-
kładanie bogactwa wspólnoty nad bogactwo jednostki. W najlepszym interesie
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wszystkich stron Kingdom zawsze będzie skupienie ich indywidualnych interesów
na rozwoju kolektywu, a nie jednostki.

W tym systemie władza i bogactwo są w rękach ludzi, a nie w rękach admini-
stracyjnych organów zarządzających.

Oznacza to, że im większy sukces odniosą poszczególne społeczności, tym obficiej
wzbogaci się Kingdom.

2.6.2.2 Systemy Asymilacji i Regulacji Ekonomicznej Brutto(G.E.A.R.S.)

W naszym społeczeństwie bogactwo i sprawiedliwość będą dystrybuowane, dzie-
lone i wyceniane na podstawie nakładu czasu i energii, a nie na podstawie
własności. Jest to zgodne z etosem i duchem naszych założycielskich Pineal
Tenets and Laws.

Ponieważ my, jako ludzie, jesteśmy opiekunami w zaufaniu do każdego miejsca
na ziemi, w którym zdecydujemy się osiedlić, nie będzie własności zasobów
naturalnych, takich jak ziemia, woda czy powietrze. Zamiast tego, wszystkie
sprawiedliwe zasoby będą klasyfikowane jako współdzielone.

Jednakże, jak w przypadku wszystkich postępowych społeczeństw, Kingdom
będzie posiadał ekonomicznie opłacalne rozwiązania handlowe, które pozwolą na
efektywną wymianę waluty energii i czasu.

Oznacza to oczywiście oficjalnie rozpoznawalną, zbywalną walutę, używaną
jako średnia forma wymiany energii pomiędzy dwoma lub więcej stronami na
wewnętrznych i zewnętrznych rynkach handlowych.

Nasza waluta będzie się przejawiać i funkcjonować w dwóch formach: waluty
fizycznej i waluty cyfrowej.

2.6.2.2.1 Pione Fizyczna Waluta Nasza fizyczna waluta będzie materia-
lizować się jako rozpoznawalne i oficjalnie regulowane bite monety, znane jako
“Pione Coins”.

Pione Coins będzie bita i regulowana przez the Kingdom of Pineal’wybrany
organ administracyjny - Paraíso Imensurável (PI).

Ta centralna regulacja waluty nie będzie oparta na legislacyjnych lub prawnych
politykach ekonomicznych, ale raczej na wartościach uczciwej sprawiedliwości i
zaufania, zgodnie z założeniami założycielskimi Kingdom.
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Obowiązkiem organu administracji finansowej Pineal Kingdom będzie jedynie
monitorowanie i zarządzanie finansowymi systemami operacyjnymi i metodami
zgodnie z uzgodnionymi standardami handlowymi. Wartość i nominały monet
Pione Coins będą regulowane w oparciu o trzy kryteria:

• Rodzaj metalu wybijanego, wycenianego i regulowanego zgodnie z postrze-
ganą wewnętrzną wartością jako metalu szlachetnego zgodnie z przyjętymi
na całym świecie standardami i wartościami.

• Dostępność monet w obiegu w stosunku do podaży i popytu. Dotyczy to
zarówno rynku wewnętrznego w ramach Kingdom, jak i zewnętrznego.

• Rozmiar i waga bitej monety w stosunku do jej postrzeganej wartości jako
metalu szlachetnego, zgodnie z przyjętymi na świecie standardami.

2.6.2.2.2 Pione Waluta Cyfrowa Krypto-waluta Pineal znana również
jako Pione Coin będzie zdigitalizowaną wersją fizycznej Pione Coin.

The Pione Coin będzie - podobnie jak wiele kryptowalut - składać się z ograni-
czonej ilości monet.

Wdrożenie, stosowanie i skuteczność tej cyfrowej waluty będzie w znacznym
stopniu zależało od zasobów i infrastruktury dostępnej do wdrożenia i zarządzania
tymi systemami.

2.6.2.3 Model Produkcji Krajowej Brutto(G.D.P.)

The Pione Coin (fizyczny i cyfrowy) G.D.P. będzie oparty na zasobach ludzkich
Kingdom’s opartych na wydatkach energetycznych brutto i produkcji w obszarach
takich jak:

• Edukacja - kreatywność, technologia informacyjna i organiczna
• Kultura - udogodnienia, usługi, zdrowie i dobre samopoczucie
• Rolnictwo - uprawa roślin dla celów spożywczych, włókienniczych, budow-

lanych i energetycznych

2.6.2.3.1 Etos rolniczy - organiczny Rolnictwo ekologiczne może być
zdefiniowane jako:

Zintegrowany system rolniczy, który dąży do zrównoważonego roz-
woju, zwiększenia żyzności gleby i różnorodności biologicznej, przy
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jednoczesnym zakazie stosowania syntetycznych pestycydów, anty-
biotyków, nawozów sztucznych, organizmów modyfikowanych gene-
tycznie i hormonów wzrostu.

Ten etos rolnictwa jest zgodny z Pineal Tenets and Laws of living.

Dla bardziej dogłębnej analizy The Kingdom of Pineal etyki, metod i prak-
tyk rolniczych, proszę przestudiować Pineal - Natural Organic Wealth Manife-
sto(N.O.W.).

2.6.2.3.2 Rolniczy Plan G.D.P Zrównoważone rolnictwo to rolnictwo wy-
dajne, ale także etyczne, co oznacza zaspokojenie potrzeb żywnościowych i
materialnych społeczeństwa bez uszczerbku dla symbiozy ekologicznej i odporno-
ści na przyszłe pokolenia, aby mogły zaspokoić swoje potrzeby.

W związku z tym, programy technologiczne i edukacyjne Kingdombędą ukierun-
kowane na samowystarczalne i ekologiczne metody i praktyki rolnicze zgodnie
z Pineal Tenets and Laws. Mając to na uwadze, większość zasobów The King-
dom of Pinealzostanie zainwestowana w usługi ekosystemowe, bioróżnorodność,
regenerację ziemi oraz zrównoważone praktyki i technologie zarządzania ziemią.

Rozwój zrównoważonych systemów rolniczych przyczynia się do zrównoważonego
rozwoju populacji ludzkiej społeczeństwa w stosunku do jego zasobów.

Rolnictwo, jeśli nie jest właściwie zarządzane, może potencjalnie powodować
ogromny ślad środowiskowy, odgrywając znaczącą rolę w powodowaniu mikro
zmian klimatu, niedoboru wody, degradacji gruntów, wylesiania i innych proce-
sów.

Zrównoważona przyszłość może być realna, jeśli wzrost konsumpcji materiałów
będzie proporcjonalny do wzrostu liczby ludności, co oznacza efektywność wy-
korzystania materiałów i energii. Aby wizja ta mogła zostać zrealizowana, cele
długo- i krótkoterminowe będą musiały zostać zrównoważone, co przyczyni się
do zwiększenia sprawiedliwości i poprawy jakości życia dla wszystkich.

Aby zapewnić, że G.D.P. Kingdomjest odporny i zrównoważony, będziemy musieli
zapewnić, że stosujemy odporne i zrównoważone metody i procesy rolnicze
zgodnie z naszą wizją społeczno-gospodarczą. W związku z tym, uprawa i
produkcja owoców, warzyw, a w szczególności konopi, znajduje się w centrum
planów the Kingdom of Pineal’s wealth G.D.P..
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2.6.2.3.3 Rolnictwo - Konopie Konopie są chwastem, co oznacza, że rosną
obficie przy niewielkiej ilości wody i nie wymagają stosowania pestycydów ani
żadnych form nieorganicznych. Zajmuje stosunkowo mało miejsca, produkuje
więcej celulozy na akr niż drzewa i jest biodegradowalna. Uprawy konopi są
również korzystne dla Ziemi, ponieważ zwracają składniki odżywcze do gleby, a
także równoważą poziom dwutlenku węgla.

Konopie to bardzo wydajna i zasobna roślina, ponieważ każda jej część może
zostać wykorzystana. Biodegradowalne włókna zewnętrzne łodyg mogą być
wykorzystywane do produkcji tekstyliów, płótna i lin, podczas gdy ich zdrewniały
rdzeń wewnętrzny może być wykorzystywany do produkcji papieru, drewna i
plastiku, a także innych materiałów budowlanych.

Nasiona konopi są bogate w białko, błonnik, tłuszcze omega i wiele innych
składników odżywczych. Dzięki temu stanowią bardzo zrównoważone i zdrowe
źródło pożywienia, szczególnie w ramach diety roślinnej. Nasiona zawierają
również olej, który może być używany do produkcji farb, klejów, gotowania i
tworzyw sztucznych. Nawet liście mogą być spożywane lub używane do produkcji
soku.

Zasadniczo, konopie są bardziej zrównoważoną, organiczną i regenerującą uprawą
rolną niż jakakolwiek inna znana uprawa na Ziemi.
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2.6.3 Plan społeczno-polityczny

2.6.3.1 Libertariański socjalizm

stronaThe Kingdom of Pineal została założona na libertariańskich ideałach
opartych na indywidualnym i zbiorowym zaufaniu społecznym. W rezultacie,
nasza polityka społeczno-polityczna i gospodarcza odzwierciedla tę filozofię
założycielską.

Naszą strukturę polityczną można najlepiej opisać jako libertariański socjalizm.

Oznacza to, że nasz etos społeczny opiera się na niehierarchicznym i niebiurokra-
tycznym systemie bez prywatnej własności środków produkcji.

Wszystko, co zostało stworzone lub wyprodukowane w ramach Kingdom, jest
ogólnie klasyfikowane jako własność wspólna lub publiczna. Należy jednak
również zauważyć, że wszelka własność na Kingdom jest ogólnie klasyfikowana
jako powierzona czyjejś opiece i/lub odpowiedzialności. Nie jest to tożsame z
własnością, ale raczej z opieką.

Nasze libertariańsko-socjalistyczne podejście sprzeciwia się przymusowym for-
mom organizacji społecznej.

Zamiast tego promujemy wolne zrzeszanie się w miejsce rządu i sprzeciwiamy się
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stosunkom społecznym kapitalizmu, takim jak praca najemna.

Nasz libertariański socjalizm to nie to samo, co socjalizm państwowy, ponieważ
jest to struktura socjalistyczna zaprojektowana, kierowana i zarządzana przez
ludzi, a nie przez państwo administracyjne. Jest on oparty wyłącznie na wolnej
woli, honorze, wzajemnym szacunku, wolności i zaufaniu.

W związku z tym wierzymy, że sprawowanie władzy w jakiejkolwiek zinstytucjo-
nalizowanej formie - czy to ekonomicznej, politycznej czy religijnej - duchowo
deprawuje zarówno sprawujących tę władzę, jak i tych, nad którymi jest ona
sprawowana.

Nasze społeczne podejście do rządzenia opiera się na zdecentralizowanych środ-
kach demokracji bezpośredniej, takich jak libertariańskie gminy, zgromadzenia
opiekunów i rady wspólnot.

Nasz etos, moralność i zasady są zdecydowanie krytyczne wobec instytucji
przymusu. Decentralizacja władzy politycznej i ekonomicznej jest więc sprawą
nadrzędną. Zazwyczaj wiąże się to z uspołecznieniem większości własności i
przedsiębiorstw na dużą skalę, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla
osobistej własności.

Podobnie jak większość form libertariańskiego socjalizmu, The Kingdom of Pineal
zniechęca do struktur i systemów gospodarczych, które promują idee prywatnej
własności. Ideały i stosunki kapitalistyczne postrzegamy jako formy dominacji,
które są antagonistyczne w stosunku do indywidualnych wolności w ramach
kolektywnego, suwerennego państwa.

2.6.3.1.1 Model polityczny subsydiarności Pomocniczość jest zasadą
organizacji społecznej, która utrzymuje ideał, że kwestie społeczne i polityczne
w społeczeństwie powinny być rozwiązywane na najbardziej bezpośrednim (lub
lokalnym) poziomie, w przeciwieństwie do centralnego organu zarządzającego.

Ten system zarządzania zachęca do konsekwentnego rozwiązywania problemów
na poziomie mikrokosmicznym w ramach makrokosmosu większego organizmu
społecznego.

The Kingdom of Pineal przyjął zasadę subsydiarności jako preferowaną formę
zarządzania społecznego.



2.6. PLANY SPOŁECZNE 37

2.6.3.1.2 Cel Ogólnym celem zasady pomocniczości jest zagwarantowanie
pewnego stopnia niezależności organu niższego w stosunku do organu wyższego
lub organu lokalnego w stosunku do rządu centralnego.

U podstaw tej formy sprawowania rządów leży decentralizacja władzy z dala od
większego organu administracyjnego w ręce lokalnych władz wspólnotowych.

Wiąże się to zatem z podziałem władzy pomiędzy kilka poziomów, zasadą, która
stanowi instytucjonalną podstawę wolnego i suwerennego państwa lub kingdom.

Ta forma zarządzania społeczno-politycznego ma kluczową wartość administra-
cyjną i obywatelską, ponieważ zwiększa możliwości zainteresowania się sprawami
publicznymi przez opiekunów: przyzwyczaja ich do egzekwowania ich powszech-
nych i naturalnych wolności.

Jest to zgodne z założeniami i prawami Pineal.

2.6.3.2 Zdecentralizowane wolne rynki

Kolejnym kluczowym czynnikiem w naszej strukturze będzie decentralizacja
technologiczna.

Technologiczna decent ralizacja jest definiowana jako:

Przejście od skoncentrowanych do rozproszonych trybów produkcji i
konsumpcji dóbr i usług. Technologia obejmuje narzędzia, materiały,
umiejętności, techniki i procesy, dzięki którym cele są osiągane w
sferze projektów wspólnotowych.

Technologie często wymieniane jako najlepiej wdrożone w sposób zdecentrali-
zowany obejmują: oczyszczanie wody, dostarczanie i odprowadzanie ścieków,
technologię rolniczą i technologię energetyczną.

Zaawansowana technologia pozwala na zdecentralizowaną kontrolę nad zasobami.
Oznacza to, że zasoby, które są zwykle kontrolowane przez rząd centralny, takie
jak przedsiębiorstwa produkujące i/lub dostarczające energię, wodę, bankowość,
poczta i telekomunikacja, mogą być teraz kontrolowane przez lokalne rządy i
przedsiębiorstwa. Przykładem technologii, która może to ułatwić, jest blockchain.

Jednak ważne jest również, aby przyznać, że kingdom nie może działać efektywnie
bez pewnej formy scentralizowanej administracji, szczególnie tam, gdzie społecz-
ności dwupartyjne muszą wzajemnie zapylać swoje zasoby. Dotyczy to takich
zasobów jak przepisy gospodarcze i handlowe, przepisy dotyczące duchowego i
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politycznego przestrzegania Kingdom, systemy pocztowe i komunikacyjne oraz
protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy Kingdom.

Wyjątek ten dotyczy również sytuacji, gdy sprawy wspólnoty wpływają na sprawy
państwowe: w tym przypadku administracja państwowa zastępuje subsydiarny
system wspólnotowy.

2.6.3.2.1 Zasadnicza struktura decentralizacji W zasadzie, system sub-
sydiarności powinien stać na straży tego, że żadna agencja publiczna nie powinna
robić tego, co agencja prywatna może zrobić lepiej, i że żadna agencja publiczna
wyższego szczebla nie powinna próbować robić tego, co agencja niższego szczebla
może zrobić lepiej. W efekcie udany rząd to taki, który w jak najmniejszym
stopniu zajmuje się rządzeniem, pełniąc jedynie rolę administracyjną.

Decentralizacja odnosi się do restrukturyzacji lub reorganizacji władzy w taki spo-
sób, aby istniał system współodpowiedzialności pomiędzy instytucjami rządzenia
na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym zgodnie z zasadą subsydiar-
ności. Podnosi to ogólną jakość i skuteczność systemu sprawowania rządów,
zwiększając jednocześnie uprawnienia i możliwości szczebla niższego niż krajowy,
wspólnotowego i lokalnego.

Kumulacja lokalnej i aktywnej samorządności nie tylko sprzyja wolności, ale
także stanowi skuteczną przeciwwagę dla centralnie ustanowionego rządu, narzu-
cającego bezosobowe rządy wbrew woli zbiorowej.

2.6.3.2.2 Możliwe zagrożenia Należy jednak zwrócić uwagę na pewne
niebezpieczeństwa związane ze zdecentralizowanym zarządzaniem opartym na
zasadzie pomocniczości.

• Kiedy prawdziwa zasada wolności zbiorowej jest uznawana przez wyższy
podmiot polityczny, ale nie przez wszystkie podmioty pomocnicze. W
konsekwencji wdrożenie tej zasady może być opóźnione na poziomie bardziej
lokalnym.

• Gdy rzeczywiście skuteczna zasada gospodarcza jest uznawana przez pod-
miot polityczny wyższego szczebla, ale nie przez wszystkie podmioty po-
mocnicze. W konsekwencji wdrożenie tej zasady może być opóźnione na
poziomie bardziej lokalnym.

• W obszarach, w których lokalne wykorzystanie wspólnych zasobów ma sze-
roki wpływ na region, a nawet świat, władze wyższego szczebla mogą mieć
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naturalny mandat do zastępowania władz lokalnych. Może to potencjalnie
naruszyć równowagę w zarządzaniu.

• Tam, gdzie istnieje słaby lokalny potencjał administracyjny lub techniczny,
co może skutkować nieefektywnymi lub nieskutecznymi usługami.

• Tam, gdzie dostępne zasoby są niewystarczające do wykonywania nowych
obowiązków lokalnych, szczególnie w fazie początkowej, kiedy są one naj-
bardziej potrzebne.

• Decentralizacja może również sprawić, że koordynacja polityki krajowej
stanie się zbyt skomplikowana: może pozwolić lokalnym nieuczciwym
partiom na przejęcie funkcji, co oznacza, że lokalna współpraca może
zostać osłabiona przez brak zaufania między członkami społeczności

• Decentralizacja może również skutkować wyższymi kosztami egzekwowania
i konfliktem o zasoby, jeśli nie ma wyższego szczebla władzy, który mógłby
orzekać lub administrować.

• Decentralizacja może nie być tak efektywna dla standardowych, rutyno-
wych, opartych na sieci usług, w przeciwieństwie do tych, które wymagają
bardziej skomplikowanych nakładów. Jeśli dojdzie do utraty korzyści skali
w zamówieniach, dystrybucji pracy lub zasobów, struktura społeczności i
administracja centralna Kingdommoże się osłabić lub nawet załamać.

• Inne wyzwania, a nawet niebezpieczeństwa, to możliwość przejęcia przez
skorumpowane organy lokalne regionalnych lub lokalnych ośrodków władzy,
podczas gdy wyborcy tracą reprezentację. Polityka protekcjonalna może
się rozprzestrzenić, a wyborcy-opiekunowie mogą zostać skompromitowani.
Jest to prawdopodobne tam, gdzie niepełna informacja i ukryty proces
decyzyjny mogą występować w górę i w dół hierarchii wspólnotowej. Cen-
tra władzy scentralizowanej we wspólnocie mogą znaleźć powody, aby
udaremnić decentralizację i przywrócić sobie władzę. W takim przypadku
traci się zaufanie, honor i szacunek.

• Warto również wziąć pod uwagę, że choć decentralizacja może zwiększyć
“wydajność produkcyjną”, może również osłabić “wydajność alokacyjną”,
utrudniając redystrybucję zasobów. Decentralizacja może spowodować
większe dysproporcje pomiędzy regionami zasobnymi i ubogimi w zasoby,
szczególnie w czasach kryzysu, kiedy administracja Kingdommoże nie być
w stanie pomóc potrzebującym regionom.

2.6.3.2.3 Rozwiązania możliwych zagrożeń The Kingdom Of Pineal
rozpoznaje i uprzedza następujące osiem istotnych warunków wstępnych, które
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muszą być zapewnione podczas wdrażania decentralizacji, aby uniknąć “niebez-
pieczeństw decentralizacji”:

Gotowość społeczna i mechanizmy zapobiegające elitarnej polityce wspólnotowej
Obejmuje to przede wszystkim jasny i skuteczny program edukacji zgodnie
z Kingdom’s ideałów kulturowych, moralności społecznej, etyki, Tenets
duchowe i prawa...

Silne zdolności administracyjne i techniczne na wyższych szczeblach
Korupcji libertariańskiego systemu zarządzania administracyjnego i
struktury Kingdommożna uniknąć, jeśli Kingdom będzie początkowo i
stale budowany na solidnych podstawach honoru, szacunku i zaufania w
obfitości dla wszystkich w sprawowaniu pieczy nad Ziemią - H.E.A.R.T.

Silne zaangażowanie administracyjne na wyższych szczeblach Jeśli
zdolności administracyjne i struktura administracji centralnej Kingdomsą
wydajne i zaangażowane w przestrzeganie zasad założycielskich i praw
konstytucyjnych, jest bardziej prawdopodobne, że filary społeczności
lokalnych będą odzwierciedlać ten kodeks postępowania.

Trwałe inicjatywy na rzecz budowania potencjału na poziomie lokalnym
Struktury społeczności lokalnych na stronie Kingdombędą się rozwijać
tak długo, jak długo będą istniały bodźce, zachęty i inicjatywy do ich
podtrzymywania. Obejmuje to inspirujące i kreatywne plany i systemy
edukacyjne, zmotywowane przedsięwzięcia technologiczne, które są
odporne i samowystarczalne.

Silne ramy prawne dla przejrzystości i rozliczalności Zdolność i wola
opiekunów strony Kingdomdo przestrzegania zasad Pineal jest kluczem
do udanego i zrównoważonego funkcjonowania strony kingdom. Tam,
gdzie tej zdolności i woli brakuje, konieczne jest ścisłe przestrzeganie ram
prawnych Kingdomw celu zapewnienia równości i sprawiedliwości dla
wszystkich, zgodnie z założeniami i prawami moralnymi Kingdom.

Tworzenie i utrzymywanie wysokowydajnych lokalnych organizacji administracyjnych
Kluczowe znaczenie dla tego punktu ma zdolność Kingdomdo rozpoznawa-
nia wykwalifikowanych i utalentowanych osób w ramach Kingdom, aby
pomóc w administrowaniu lokalnymi i państwowymi zasobami i targami.
Technologia block-chain może sprawić, że wszystkie procesy staną się
przejrzyste, a tym samym mniej podatne na korupcję.
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2.6.3.3 Prawo zwyczajowe (Customary Lore)

system sądowniczyThe Kingdom of Pineal opiera się na fundamencie naszych
Pineal Tenets and Laws. Ideologicznie, nasza sądowa forma administracji opiera
się na systemie rządów opartym na zwyczajowych lores (prawach), ponieważ ta
forma rządów sądowych jest najbliższa naszym ideałom.

The Kingdom of Pineal odnosi się do zwyczajów jako do systemów prawnych i
praktyk, które w sposób wyjątkowy należą do naszych dogmatów założycielskich
i praw moralnych. Te Pineal Tenets and Laws istnieją po to, by regulować
ludzkie zachowania, nakładać określone sankcje za ich nieprzestrzeganie i łączyć
ludzi z ziemią i ze sobą nawzajem poprzez system relacji.

The Kingdom of Pineal woli określać swoje zwyczajowe praktyki sądowe jako
lores, a nie prawa. Różnica polega na tym, że prawa to egzekwowane zasady,
które można zmieniać w zależności od trendów i opinii publicznej. Natomiast
słowo “lore”, które odnosi się do rdzennego systemu zwyczajowego, to zestaw
praktyk, wyuczonych od dzieciństwa, które dyktują, jak społeczeństwo musi
współdziałać z ziemią, pokrewieństwem i społecznością.

Customary Lores są centralne dla samej tożsamości The Kingdom of Pineal’s
ludów i społeczności lokalnych, określając prawa, obowiązki i odpowiedzialność
członków opiekunów odnoszące się do ważnych aspektów ich życia, kultur i
światopoglądów.

Customary Lore może odnosić się do korzystania i dostępu do zasobów natu-
ralnych, praw i obowiązków związanych ze sprawowaniem pieczy nad ziemią,
dziedziczeniem i własnością, prowadzeniem życia duchowego, zachowaniem dzie-
dzictwa kulturowego i systemów wiedzy oraz wielu innych kwestii.

Zachowanie zwyczajowych wierszy ma kluczowe znaczenie dla ciągłej żywotności
intelektualnego, kulturowego i duchowego życia i dziedzictwa Kingdom ludów
Pineals i społeczności lokalnych. Wszystkie wysiłki muszą być zawsze traktowane
priorytetowo w celu zabezpieczenia i ochrony przed niewłaściwym wykorzysta-
niem i sprzeniewierzeniem zwyczajów, zasad i praw duchowych Kingdom.

Zwyczaje The Kingdom of Pineal będą przekazywane przez pokolenia przede
wszystkim za pomocą twórczych środków dzieł kultury, takich jak pieśni, opo-
wieści, sztuki teatralne, hymny, wiersze i taniec. Te dzieła kultury będą prze-
kazywane poprzez skodyfikowane formalne instytucje edukacyjne, jak również
tradycję ustną.
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2.6.3.4 Struktura i system sądowniczy P.I

System sądowniczy The Kingdom of Pineal składa się z małej grupy wybranych
doradców w każdej społeczności. Doradcy ci wybierani są ze względu na znajo-
mość Pineal zwyczajowych zasad, zwyczajów, praw duchowych i mądrości. W
każdej sprawie musi również uczestniczyć państwowy sekretarz administracyjny,
który będzie rejestrował przebieg postępowania, co najmniej dwóch neutralnych
mediatorów społeczności, przedstawiciel strony oraz świadkowie, jeśli zajdzie
taka potrzeba.

Wszystkie sprawy sądowe w każdej społeczności muszą być zawsze prowadzone
w sposób otwarty i przejrzysty, z możliwością uczestniczenia w nich w jakimś
stopniu wszystkich członków danej społeczności.

Liczba doradców biorących udział w sprawie wynosi zazwyczaj około dziesięciu,
choć może być ich zaledwie dwóch. W niektórych przypadkach, w zależności od
wagi przewinienia, do prowadzenia sprawy wybieranych jest kilku doradców z
różnych środowisk, pochodzących z danej społeczności.

W każdym przypadku celem jest osiągnięcie konsensusu pomiędzy stronami.
Arbitraż zazwyczaj odbywa się w neutralnej przestrzeni, najlepiej na łonie
natury, choć nie zawsze jest to konieczne.

W każdym przypadku mediatorzy proszą każdą ze stron o poddanie się orzeczeniu
wybranego przez siebie obrońcy prowadzącego sprawę.

Każda ze stron ma prawo do wyznaczenia przedstawiciela, który będzie przema-
wiał w jej imieniu, a wyznaczony sekretarz administracyjny będzie zapisywał
przebieg postępowania sądowego, aby w razie potrzeby móc je wyjaśnić i wyko-
rzystać w przyszłości.

Jeżeli jakiś fakt jest sporny, jego prawdziwość musi zostać potwierdzona zezna-
niami co najmniej trzech świadków. Jeżeli nie jest to możliwe, należy złożyć
przysięgę.

W przypadku zaognienia sporu, prowadzący może zarządzić przerwę w obradach,
podczas której obie strony omawiają kwestie związane ze sprawą w małych,
nieformalnych grupach. Po podjęciu decyzji o mediacji można wnioskować o
odwołanie, ale muszą się na to zgodzić wszystkie strony.

Jednak tam, gdzie to możliwe, aktywnie zachęca się do rozwiązywania sporów
społecznych poza granicami prawa poprzez mniej formalne, intymne konwencje
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rodzinne.

2.6.3.4.1 System karny W the Kingdom of Pineal przestępstwa są definio-
wane jako wykroczenia przeciwko zaufaniu, jakim darzona jest dana osoba jako
członek społeczeństwa Kingdom.

Sprawiedliwość jest wymierzana w formie rekompensaty energii i/lub czasu
dla ofiary, ponieważ The Kingdom of Pineal oficjalnie uznaje czas i energię za
najcenniejszy towar walutowy.

Jeśli oskarżony zostanie uznany za winnego, musi zostać zapłacona jakaś forma
zwrotu czasu i energii.

W niektórych przypadkach doradcy społeczni mogą doradzić, aby żadna ze stron
nie starała się o restytucję.

W przypadkach, w których restytucja jest wymagana, ale nie może zostać
przyznana, rozważana jest rehabilitacja przestępcy poprzez radę i zarządzanie.

Na stronie The Kingdom of Pineal nie istnieje pojęcie pozbawienia wolności. W
skrajnych przypadkach, na czas orzekania, może zostać zastosowane tymczasowe
ograniczenie wolności.

W takich przypadkach, to tymczasowe ograniczenie powinno być zawsze prowa-
dzone z honorem i szacunkiem, zgodnie z Pineal Tenets and Laws.

W skrajnie rzadkich przypadkach, gdy przestępca nie jest w stanie zapewnić
odpowiedniej restytucji lub osiągnąć odpowiedniej resocjalizacji, wzywany jest
najwyższy stopień restytucji: banicja z Kingdom.

Wyrok banicji jest egzekwowany przez wszystkich zdolnych do walki klanowiczów
na obszarze, na którym wyrok ma być wykonany.

2.6.3.4.2 Wniosek Customary Lore stanowi nieodłączną część systemu spo-
łecznego, politycznego i ekonomicznego oraz sposobu życia Pineal. Charaktery-
zuje się tym, że składa się z grupy zwyczajów w formie duchowych zasad i praw,
które są uznawane i podzielane wspólnie przez członków The Kingdom of Pineal.

Jest to przeciwieństwo praw pisanych, pochodzących od scentralizowanej władzy
politycznej, których stosowanie leży w rękach tej władzy, którą zazwyczaj jest
państwo administracyjne.
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Customary Lore jest więc kluczowym potencjalnym elementem holistycznego
podejścia, które może obejmować Customary Lores i Spiritual Laws oraz proto-
koły jako część szerszego zestawu narzędzi do ochrony i utrzymania równowagi z
lokalnymi społecznościami i większą Kingdom w ogóle.

Przestrzeganie zwyczajów, zasad duchowych i praw Kingdomsłuży jako podstawa
zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności, wzmocnienia tożsamości spo-
łeczności i promocji różnorodności kulturowej. Stanowi również odrębne źródło
ustalonego, uznanego porządku, prawnie wiążącego dla członków opiekunów w
ramach zbiorowych struktur społeczności Kingdom, jak również dla osób spoza
kręgu społeczności, ale w ramach Kingdom.

Uznanie to musi być honorowane i respektowane przez wszystkie jednostki ludzkie
w obrębie The Kingdom of Pineal, jak również przez obce jurysdykcje, które
mają bezpośredni lub pośredni interes w Kingdom.
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2.7 Pineal Filozofia życia

W sercu wizji Pineal, mającej na celu stworzenie harmonijnego i zrównoważonego
świata, znajduje się zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Dzieje się tak,
ponieważ wierzymy, że ludzie są najbardziej świadomymi i czującymi istotami
na Ziemi, jako zaufani opiekunowie Ziemi.

Mając to na uwadze, osiągnięcie i utrzymanie optymalnego zdrowia i dobrego
samopoczucia fizycznego, psychicznego i duchowego jest kluczowym elementem
do przywrócenia harmonii i równowagi, nie tylko dla ludzi, ale dla większego
dobra całej Ziemi.

Wierzymy, że nasze ciała są doskonale zaprojektowanymi organizmami z natural-
nymi zdolnościami samoleczenia, jednak na te zdolności wpływają głównie nasze
emocje i myśli poprzez szyszynkę.

Kiedy nasze emocje i myśli są wytrącone z równowagi, otwierają się drzwi dla
choroby we wszystkich formach, aby zamanifestować się w naszym fizycznym ja.

To jest ponieważ ludzki układ nerwowy ma dwa główni dowodzenia i kontrola
centra:

• Walka-lub-flight” - stresu reakcja system rządził współczującym układem
nerwowym

• Relaksacyjna odpowiedź” - regulowana przez parasympatyczny układ ner-
wowy.

Walka-lub-flight reakcja system wyzwala wśród my gdy nasz emocje i myśli są
out out równowagę, zazwyczaj gdy jesteśmy w stresujących sytuacjach.

Relaksacyjna reakcja aktywuje się tylko wtedy, gdy nasze ciało jest zrelaksowane,
co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie naturalnych zdolności organizmu do
samoleczenia.

Kiedy ludzkie ciało przechodzi w tryb walki lub ucieczki, uruchamia kaskadę
toksycznych substancji chemicznych wywołujących stres (adrenalina i kortyzol),
skutecznie uniemożliwiając naszemu organizmowi robienie tego, co robi najlepiej:
utrzymywanie nas w zdrowiu. Zatem zdrowy umysł to zdrowe ciało.

Wierzymy, że istnieje bardzo potężne i wysoce skuteczne rozwiązanie pozwalające
utrzymać nasz tryb walki lub ucieczki w spokoju, aby umożliwić naszemu
przywspółczulnemu układowi nerwowemu optymalne funkcjonowanie: medytacja.
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2.7.1 Medytacja

Medytacja pomaga nam wyciszyć się i dezaktywować stresujące części naszego
jestestwa, pozwalając w ten sposób naszemu organizmowi na dalsze optymalne
funkcjonowanie. Wierzymy, że medytacja jest najlepszą techniką dla optymalnego
samouzdrawiania ciała i umysłu. Komórki w naszych ciałach nieustannie współ-
działają ze sobą, ponieważ utrzymują nas przy życiu: pompują podtrzymującą
życie krew i pozbywają się szkodliwych toksyn, broniąc się przed zewnętrznymi
patogenami.

Dzięki skoncentrowanej intencji możemy potencjalnie w pełni kontrolować te
procesy w naszym ciele poprzez moc naszego umysłu. Umysł jest prawdziwym
najwyższym orkiestratorem mentalnego, emocjonalnego i fizycznego dobrostanu
ciała.

Każda myśl, emocja i uczucie, które mamy, tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego
z naszym neurochemizmem. W trakcie wykonywania codziennych czynności,
bodźce, które napotykamy, wywołują w komórkach reakcję na polecenia, które
następnie łączą się z naszym stanem emocjonalnym. Chemikalia wtedy do-
stają tworzyć either wyzwalać nasz być w walkę-or-flight tryb, lub relaksować
odpowiedź tryb.

Kiedy nasze myśli i emocje są w pozytywnej rytmicznej równowadze, nasze ciało
wytwarza neurochemikalia podobne do endorfin, noradrenaliny, antyoksydantów
i wzmacniaczy układu odpornościowego. Te pozytywne neurochemikalia mogą
łatwo i łatwo zostać przywołane w nas poprzez medytację.

Medytacja umieszcza nasz byt w stan samoświadomości, który następnie umoż-
liwia naturalny przepływ pozytywnych neurochemikaliów pomiędzy naszymi
ciałami fizycznymi i umysłem.

Brak samoświadomości otwiera drzwi do destrukcyjnych uczuć i emocji, takich
jak stres, złość, użalanie się nad sobą, zazdrość, zwątpienie i rozpacz, które z
kolei stymulują autodestrukcyjne zachowania. Jeśli to negatywne sprzężenie
zwrotne między naszym ciałem i umysłem jest utrwalone, nasze komórkowe
jestestwo zaczyna się pogarszać, aż osiągniemy punkt krytyczny, w którym
choroba przejawia się i przejmuje kontrolę.

Odwrotnie, rozszerzanie nasz świadomość jaźni otwiera ognisty wąż bezpłatnej
płynącej energii. Nasze współczucie i empatia mnożą się, tworząc umysłowo i
emocjonalnie zrównoważony stan bycia.
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Opanowanie samoświadomości poprzez praktyki takie jak medytacja odbloko-
wuje nasze twórcze bariery: zaczynamy dostrzegać nieograniczony potencjał
świata wraz z naszą zdolnością do tworzenia życia pełnego zdrowia i dobrego
samopoczucia, którego pragniemy.

Bez wątpienia wierzymy, że medytacja jest najlepszym sposobem na zrozumienie
naszych wewnętrznych obwodów, ponieważ pozwala nam sięgnąć w głąb naszego
umysłu po rehabilitacyjne ukojenie. Medytacja umożliwia nam dostęp do pod-
świadomych poziomów umysłu i myśli, które są inaczej zapomniane w naszym
przyziemnym stanie bycia.

Stara przypowieść “Poznaj samego siebie” jest najbardziej precyzyjnym kluczem
do odblokowania naszej drogi do samokontroli, a medytacja jest drzwiami do
wzniesienia się na najwyższe umysłowe, emocjonalne, fizyczne i duchowe wyżyny
zdrowia i dobrego samopoczucia.

2.7.2 Praktyki zdrowotne

• Healthy Well-being - holistyczne podejście do zdrowia i dobrego samopo-
czucia.

• Dieta i post - osiągnięcie i utrzymanie optymalnej jakości życia.
• Medycyna botaniczna - uzdrawianie i wyrównywanie stanu człowieka.
• Tantra - Yantra - Mantra - przekształcanie przyziemnych i profanicznych

czynności, które wykonujemy w świecie, w czynności święte.
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2.7.3 Pineal Zdrowe samopoczucie

filozofia zdrowego samopoczuciaThe Kingdom of Pineal opiera się na holistycznym
podejściu opartym na synkretyzacji różnych nurtów wiedzy.

Filozofia życia Pineal opiera się na założeniu bycia otwartym, używając nauko-
wego rozeznania i duchowej intuicji.

Zachęcamy do tolerancji, żadne pytanie ani myśl nie są uważane za zbyt daleko
poza zakresem. Jednakże, wszystkie procesy myślowe muszą być zawsze trakto-
wane z proporcjonalną dozą szacunku, w równowadze z the Kingdom of Pineal
Tenets and Laws.

Żadna teoria filozoficzna, koncepcja czy idea nie może być nigdy ustanowiona,
a jedynie zaakceptowana jako miara perspektywy, aby uniknąć jakiegokolwiek
miejsca na dogmaty.

Wszystkie Pineal perspektywy filozoficzne muszą być zawsze postrzegane i trak-
towane z szacunkiem: H.E.A.R.T.

Honor dla Ziemi, w obfitości z szacunkiem i w zaufaniu do dobrej woli dla
wszystkiego, co jest prawdą.

Nasze podejście filozoficzne opiera się na trzech ciałach bytu: umyśle (mental-
nym), ciele (fizycznym) i duszy (duchowym).
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W zgodzie z Prawem Wibracji nic w istnieniu nie jest “stałą materią” Wszyst-
kie postrzegane obiekty fizyczne są różnymi formami wibrującej energii, stąd
paradoksalnie “Wszystko jest zrobione z Nie rzeczy”

Jedyną różnicą pomiędzy złotem, drewnem, wodą, a żywym ludzkim ciałem
jest wzór lub zachowanie energii, z której się składają. Jeśli przejdziemy przez
cały zakres względnego istnienia od dołu do góry, od Ziemi do nieba i dalej, to
wszystko jest energią różnego rodzaju, choć jedną w istocie wszystkiego, co jest
zrobione z niczego.

Tak samo jest z naszym indywidualnym, prywatnym wszechświatem, który nazy-
wamy “ja” Składamy się z kolejnych warstw energii od bardzo subtelnej do bardzo
gęstej. Wszystkie poziomy energii, które istnieją w stworzeniu, istnieją również w
nas. Tak naprawdę jesteśmy małymi fraktalami większego wszechświata. Nasza
świadoma istota wykracza poza nasz mały kosmos, odpowiadając i kierując nim
w symbiotycznym rytmie z wszechświatem.

Wszystko, czego doświadczamy jako “my”, to tylko różne formy kosmicznej
energii wibrującej w różnym tempie. Jako ludzie, ciało fizyczne jest najgęstszą
formą, a wewnątrz ciała mamy naszą bioenergię magnetyczną (Duszę), która
utrzymuje ciało w ruchu i jest połączona z innym polem energii wewnątrz nas -
umysłem.

Tak więc mamy trzy ciała ludzkie - ciało fizyczne z gęstej materii, komórkowe
ciało bio-magnetyczne znane jako dusza i ciało elektromagnetyczne znane jako
świadomy umysł.

Ludzka świadomość i ludzkie zachowanie to nic innego jak stany i działania tych
różnych ciał wibrującej energii, które oddziałują na siebie nawzajem. Wszyscy
ludzie rodzą się z różnym stopniem tych poziomów energetycznych. Niektóre z
nich są przeniesione z naszej poprzedniej egzystencji w innych wymiarach bytu.
Niektóre pochodzą od naszych rodziców w postaci odziedziczonych genów.

Jednak w miarę naszego wzrostu i rozwoju wymieniamy i zwiększamy te energie
poprzez światła i dźwięki, które wchłaniamy, powietrze, którym oddychamy,
wodę, którą pijemy i pokarmy, które spożywamy. Ponadto możemy świadomie
zwiększać te energie poprzez medytację i inne praktyki uważności.

Duchowość jest ścieżką zrozumienia i wzrostu. Jako czujące istoty mamy moc,
aby stać się kimś więcej niż byliśmy. Mamy wybór, aby spojrzeć na świat z jego
niedoskonałościami i brakiem równowagi i mamy wybór, aby pielęgnować pokój
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w naszych własnych sercach. Mamy wybór, aby wyjść poza zwykłe zrozumienie
znaczenia słowa współczucie, ale także ucieleśnić je i wprowadzić w życie.

The Kingdom of Pineal definiuje duchowość jako filozofię wzrostu, zmiany,
życzliwości, współczucia i ekspansji. To jest to, co możemy nazwać oświeceniem,
zdolnością do zrozumienia bardziej inkluzywnej, połączonej perspektywy na
życie.

Nasza duchowa filozofia pociąga za sobą gotowość i zdolność do widzenia świata
lub doświadczania świata w celu samodoskonalenia się z naciskiem na świadomość
większej całości.

Kiedy umysł otwiera się na oświeconą perspektywę, stajemy się wrażliwi na
wibracje emanujące z naszego otoczenia. Zauważamy, jak otoczenie wpływa na
nasz nastrój. Kiedy spacerujemy po lesie lub kąpiemy się w czystej rzece, w
naturalnych otwartych przestrzeniach, życie wydaje się kompletne, pielęgnujące
i odmładzające.

Człowiek czuje się mniej zmuszony do otumaniania się materialnymi rozrywkami
świata.

Ziemia przypomina nam, abyśmy zwolnili i powrócili do prostej egzystencji w
harmonii z rytmem życia i śmierci. Ponieważ bez względu na to, jak szybko
biegniemy, nie możemy uciec przed Prawem Fizycznej Nietrwałości.

Zgodnie z prawem przyczyny i skutku wyczuwamy fale nawet najbardziej subtel-
nych myśli i działań. Wcześniejsze intencje doprowadziły do obecnych warunków,
a obecny umysł tworzy przyszłość. Pozytywne rezultaty wynikają z praktykowa-
nia życzliwości, współczucia, przebaczenia, hojności i radości.

Fatalne konsekwencje następują, gdy rozrzucamy nasiona chciwości, gniewu,
nienawiści, strachu i arogancji. Kiedy rozpoznajemy reperkusje przeszłych
czynów, stajemy się ostrożni co do energii, które przekazujemy. Nasze życie jest
wynikiem każdego ziarna zasadzonego od momentu stworzenia Wszechświata.
Jest to również znane jako karma.

Kiedy widzimy siebie w innych, traktujemy wszystkich tak, jak sami chcielibyśmy
być traktowani. Możemy nawet poświęcić własną przyjemność dla dobra innych.
Zapominając o sobie, zyskujemy wolność. (Służba dla siebie kontra służba dla
innych).

Naszą zasadą przewodnią staje się trwanie jako źródło szczęścia dla innych.
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2.7.3.1 Współczucie

Jeśli zabijanie innych istot w celach konsumpcyjnych jest etycznie, moralnie i
fizycznie niepotrzebne, to naszym obowiązkiem jako inteligentnej, współczującej
istoty czującej jest uznanie, że żadna taka istota nie powinna być nigdy zniewo-
lona jako własność. Inna istota nie powinna być hodowana przez ułamek swojego
naturalnego okresu życia, a następnie zabierana, by zostać zabita, zarżnięta i
skonsumowana przez inne istoty, które po prostu cieszą się smakiem jej mięsa.

Wielu będzie argumentować, że śmierć i zabijanie są częścią natury i że po
prostu taki jest świat. Oczywiście śmierć i umieranie są częścią naszego świata,
jednak jeśli niepotrzebne cierpienie i zabijanie można ograniczyć lub całkowicie
powstrzymać, dlaczego cywilizowane społeczeństwo miałoby do tego nie dążyć?

Niepotrzebne cierpienie i zabijanie powoduje również większe szkody dla sym-
biotycznej równowagi naszego świata oraz dla ludzkiego zdrowia fizycznego,
emocjonalnego i psychicznego.

Nie chodzi tu o wybór idealnej opcji. Taka opcja nie istnieje i śmierci będą się
zdarzać. Jednak naturalna śmierć jest sposobem natury na zrównoważenie cyklu
życia, zabijanie nie jest naturalne. Bycie inteligentnym polega na wybieraniu
lepszej opcji. Niestosowanie przemocy i współczucie są najlepszymi moralnymi
opcjami.

Innym duchowym powodem, dla którego nie należy krzywdzić ani spożywać
innych istot, takich jak zwierzęta, jest uniknięcie zachwiania równowagi na-
szej ludzkiej duchowej świadomości z energetycznymi wibracjami spożywanego
zwierzęcia.

Kiedy człowiek zjada inną istotę, taką jak zwierzę, obie istoty stają się jedną istotą.
Człowiek nie tylko spożywa ciało zwierzęcia, ale również wibracje energetyczne
tego zwierzęcia (jego świadomość) i hormony zwierzęcia (jego emocje).

2.7.3.2 Jesteś tym, co jesz

Pomyśl o ogromnym strachu, stresie i niepokoju, którego doświadcza istota
taka jak zwierzę, gdy jest zabijana. Wiemy, że kiedy istota doświadcza strachu,
hormony kortyzolu i adrenaliny są uwalniane do jej ciała. Wpływają one na tę
istotę, wprowadzając ciało w stan stresu i niszcząc funkcje organizmu. Hormony
kortyzolu i adrenaliny pozostają w ciele zmarłego, więc kiedy zwierzę zostaje
zjedzone, jego doświadczenie energetycznie staje się częścią konsumenta.
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W naszych sercach wszyscy wiemy, że krzywdzenie innych stworzeń jest złe i że
wszelkie życie powinno być szanowane.

Duchowość nie jest czymś abstrakcyjnym, oderwanym od naszych codziennych
działań. Ktoś nie może twierdzić, że kocha wszystkie istoty poprzez duchowe
połączenie, a następnie zabijać i zjadać te same istoty, które rzekomo kocha.

Kiedy nasze przekonania i działania nie są zgodne, tworzy to dysharmonię. Prak-
tykowanie weganizmu oznacza odrzucenie wszelkich form znęcania się i cierpienia,
dzięki czemu nasze działania są naprawdę zgodne z naszymi przekonaniami.

Styl życia, który powoduje minimalną krzywdę zwierząt, ostatecznie przynosi
korzyści wszystkim i wszystkiemu innemu na tej Ziemi, ponieważ wszystko jest
ze sobą połączone. Bez względu na to, czy twoja perspektywa jest racjonalna,
duchowa, czy po trochu z obu, bycie weganinem ma po prostu sens.

Ważne jest, aby zauważyć, że rośliny są również uważane za czujące. Jednakże,
ponieważ rośliny nie posiadają centralnego układu nerwowego, który jest nie-
zbędny do odczuwania bólu i samoświadomości, jest mało prawdopodobne, że
mogą doświadczać samoświadomości i bólu tak jak istoty ludzkie i zwierzęce.

Warto również zauważyć, że rośliny mogą rozmnażać się bezpłciowo, co pokazuje,
że nie są pojedynczymi świadomymi istotami w takim sensie, w jakim są nimi
istoty zwierzęce i ludzkie. Rośliny mają również ogólną tendencję do rozmnażania
się poprzez rozsiewanie owoców, wspomagane przez ich konsumpcję przez istoty
zwierzęce i ludzkie.

Innym ważnym punktem jest to, że nie ma również konieczności zabijania
większości roślin lub drzew, aby móc z nich jeść. Zrywanie dojrzałych owoców
z rośliny lub drzewa nie zabije tej rośliny lub drzewa, a wręcz pomoże jej się
rozwijać.

Z tego powodu można twierdzić, że najbardziej optymalnym pokarmem dla
człowieka jest pokarm roślinny, który zawiera owoce i nasiona.

W związku z tym, dieta oparta na owocach jest optymalna dla człowieka, aby
mógł się rozwijać psychicznie, fizycznie i duchowo.

Ludzie, którzy stosują ten rodzaj odżywiania się są znani jako fruitarianie.
Owocowcy będą spożywać tylko pokarmy roślinne, które są do tego przeznaczone,
takie jak owoce, fasola, ziarna i orzechy.
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Jeśli nasze świadome przekonania i ideały obserwują i honorują czucie lub świa-
domość w roślinach, to fruitariański sposób życia jest tym, do czego powinniśmy
dążyć.

Weganizm jest jednak dobrym miejscem, aby zacząć, ponieważ najwyraźniej
chroni i pielęgnuje zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Mniej roślin będzie musiało
zostać skonsumowanych, aby nakarmić zwierzęta, które następnie skonsumują
ludzie.
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2.7.4 Dieta i post

The Kingdom of Pineal definiuje zdrowie i dobre samopoczucie jako dążenie do
osiągnięcia i utrzymania optymalnej jakości życia jako istoty ludzkiej. Wierzymy,
że można to osiągnąć jedynie poprzez przyjęcie holistycznego podejścia do
tego, jak obserwujemy, odnosimy się, reagujemy i utrzymujemy zrównoważony,
mentalny, duchowy i fizyczny stan bycia.

Ponieważ zdrowie i dobre samopoczucie opiekunów The Kingdom of Pineal ma
kluczowe znaczenie, promujemy naturalne sposoby leczenia ponad alopatycznymi
sposobami leczenia.

Nasze naturalne sposoby leczenia obejmują kilka holistycznych metod, które
okazały się korzystne i wzmacniają naturalne fizyczne tendencje organizmu do
samoleczenia:

Nazywamy to podejściem A.U.R.A: Acknowledge - Understand - Research -
Action.

2.7.4.1 Podejście A.U.R.A

Potwierdzenie kiedy pojawia się zakłócenie w równowadze naszej istoty, pierw-
szym krokiem jest uznanie, co i gdzie jest źródłem tej nierównowagi.

Zrozumienie następnym krokiem jest zrozumienie korzenia jak i dlaczego ta
nierównowaga się pojawiła.

Zbadaj gdy my potwierdzamy i rozumiemy korzeniowe przyczyny nasz nie-
równowagi, następny naturalny krok jest dla my znajdować ewentualne
sposoby jak najlepszy przywracać równowagę w najwięcej naturalnym
sposobie ewentualny.

Działanie ostatnim krokiem jest podjęcie odpowiednich działań zaradczych.

Na całym świecie obserwuje się wiele sposobów leczenia związanych ze zdrowiem,
jednak The Kingdom of Pineal szczególnie przestrzega trzech podstawowych
praktyk leczniczych: Post (detox), Dietę (restore) i Ziołolecznictwo (rehabilitacja).
Zauważyliśmy, że dla optymalnego uzdrowienia, te trzy praktyki muszą być
zastosowane w sposób spójny.

2.7.4.2 Post - detoksykacja

Wierzymy, że ciało fizyczne jest nastawione na samoleczenie. Zgodnie z tą
perspektywą każdy objaw, który często postrzegany jest jako choroba, którą
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należy zwalczać, jest w rzeczywistości efektem tego, że ciało próbuje pozbyć się
toksyn.

Objawy te są tym, co obserwujemy jako oznakę zdolności organizmu do samole-
czenia. Tak więc gorączka, zapalenie, biegunka, wymioty, śluz, wysypka, wrzody,
egzosomy (wirusy), a nawet rak są oznaką, że ciało próbuje pozbyć się toksyn.

Każdy środek podjęty w celu stłumienia tych objawów jest w rzeczywistości
szkodliwy dla procesu zdrowienia. Wierzymy, że aby wesprzeć ciało w jego
zdolności do samoleczenia, istnieje jedna optymalna metoda: post.

Kiedy ciało coś spożywa, jego energia skupia się na przetworzeniu tego spożycia.
Nazywa się to trawieniem. Post pozwala ciału skupić się wyłącznie na wydalaniu
toksyn, bez wydatkowania energii na trawienie.

2.7.4.3 Dieta - Odnowa

Chociaż dieta jest powszechnie uważana za kwestię wyłącznie zdrowia fizycznego,
ponieważ prawo korespondencji “jak wyżej, tak niżej” jest fundamentalną prawdą
kosmosu, dieta jest kluczowym aspektem rozwoju emocjonalnego, intelektualnego
i duchowego.

Ludzie w naturalny sposób posiadają optymalny stan bycia; to właśnie nazywamy
byciem zdrowym. Kiedy nie jesteśmy zdrowi, nasza istota jest w stanie choroby.
Optymalna dieta może pomóc naszemu ciału w przywróceniu równowagi i łatwości
w naszym bycie.

Dieta i świadomość są ze sobą powiązane, to tutaj materia i duch spotykają
się i obcują. Czysta, jasna i lekka dieta jest skuteczną pomocą dla jasności
świadomości lub oświecenia.

Oczyszczanie naszych subtelniejszych poziomów duchowych zależy od oczyszcza-
nia naszej fizycznej istoty.

Ma to sens, gdy uświadomimy sobie, że wszystko, co składa się na istotę ludzką,
jest uformowane z energii różnego rodzaju, a jedynym źródłem energii jest
ta, która jest wnoszona do ciała poprzez światło słoneczne, powietrze, wodę i
pożywienie.

I oczywiście to właśnie materialne pożywienie dostarcza zdecydowanie najwięcej
energii, z której kształtuje się nasza złożona, wielowymiarowa istota.
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Kiedy uświadomimy sobie, że wszystkie obiekty fizyczne posiadają wszystkie
poziomy, które my posiadamy, czyli ciało fizyczne, bio-magnetyczne, zmysłowe i
woli, możemy zrozumieć, jak ważny jest rodzaj i jakość spożywanego przez nas
pożywienia. Jest to zgodne z Prawem Korespondencji.

Ponieważ nie tylko fizyczna substancja pożywienia zostaje zasymilowana w
naszym ciele fizycznym, ale również subtelniejsze energie zostają zjednoczone z
naszymi wewnętrznymi poziomami.

Jesteśmy tym, co jemy.

Oczywiste jest więc, że jedzenie, które spożywamy, będzie determinowało jakość,
która stanowi o tym, kim jesteśmy jako istota. Nasze pożywienie jest żywym
organizmem wibrującym na różnych poziomach częstotliwości, dlatego cokolwiek
spożywamy, jest wchłaniane i asymilowane przez nasz żywy ludzki organizm.

Kiedy coś jemy, nie tylko wpływa to na nas na wszystkich poziomach naszego
istnienia, ale dosłownie staje się nami: jesteśmy tym, co jemy.

Ponieważ nasze ciała powstają zasadniczo z pokarmu, który spożywamy, będą
one uwarunkowane i będą funkcjonować zgodnie z rodzajem energii pobranej
z pokarmu. Kiedy energie w nas są pozytywne, wytwarzają harmonijne stany
umysłu i zachowania.

Ale kiedy energie są negatywne, poruszają się w sposób przypadkowy i chaotyczny
i wytwarzają negatywne stany umysłu, a w konsekwencji negatywne zachowanie.
Co więcej, te toksyczne energie mogą również przejawiać się jako choroby fizyczne
lub wady. Te toksyczne energie sprawiają, że nasze komórki nie są w stanie
swobodnie funkcjonować, tworząc to, co znamy jako chorobę.

Substancje, które są toksyczne dla ciała, to m.in. mięso zwierzęce i płyny,
alkohol, nikotyna i przetworzone narkotyki. Substancje te są toksyczne na
wewnętrznych poziomach człowieka. Spożycie tych toksyn zatruwa całe nasze
ciało, wprowadzając negatywne energie, które zamanifestują się w postaci jakiejś
choroby.

Z drugiej strony owoce, warzywa i ziarna są zbiornikami czystej energii światła
fotonicznego, które są energiami odżywczymi i podtrzymującymi życie. Te energie
są łatwo przyswajalne dla wszystkich naszych ciał i są stworzone do przyjęcia
naszych specyficznych, unikalnych, optymalnych wibracji i częstotliwości, abyśmy
mogli rozwijać się jako ludzie.



2.7. PINEAL FILOZOFIA ŻYCIA 57

2.7.4.4 Weganizm i fruitarianizm

Weganizm to nie tylko dieta, to wyraz niestosowania przemocy w praktyce. Jest
aktem inteligentnego współczucia ucieleśnionego przez świadomy wybór życia
według spójnego zestawu wartości moralnych.

Weganizm jest sposobem życia, który dąży do wykluczenia wszelkich form
wyzysku i okrucieństwa wobec zwierząt w celu zdobycia pożywienia, ubrania lub
w jakimkolwiek innym celu.

Wszystkie zwierzęta, tak jak ludzie, mają świadomość siebie, którą możemy na-
zwać świadomą inteligencją. Inteligentna świadomość jest wtedy, gdy istota może
spojrzeć w oczy innej istoty, rozpoznać jej świadomą świadomość, a następnie
działać odpowiednio w sposób pełen współczucia.

Ważne jest również, aby zauważyć, że weganizm nie jest innym słowem na dietę
opartą na roślinach, ponieważ jest to tylko jeden z aspektów większej całości.
Bycie weganinem oznacza robienie wszystkiego, co w naszej mocy, by unikać
produktów śmierci i przemocy.

W dziedzinie ludzkiego zdrowia, The Kingdom of Pineal opowiada się za dietą
opartą na produktach roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem owoców, ciem-
nej zieleniny i innych pełnowartościowych pokarmów.

Dieta oparta na roślinach jest bogata w białko, żelazo, wapń i inne niezbędne
witaminy i minerały. Źródła tych składników odżywczych są zwykle ubogie w
tłuszcze nasycone i bogate w błonnik, co prowadzi do zmniejszenia zachorowalno-
ści na choroby serca, otyłość, raka i cukrzycę. Jedzenie różnorodnych pokarmów
jest ważnym kluczem do dobrego zdrowia przy wegańskim stylu życia i powinno
zawierać owoce, rośliny strączkowe, warzywa, orzechy i nasiona, a także dużo
zielonych liści i produktów pełnoziarnistych.

2.7.4.5 Raw Vegan

Filozofia dobrego samopoczucia The Kingdom of Pineal zakłada, że gotowanie
i inne różne procesy przygotowywania żywności niszczą niezbędne witaminy
i minerały gotowanej żywności, zakłócając tym samym delikatną równowagę
mikroelementów w pożywieniu.

Wierzymy również, że szkodliwe substancje chemiczne mogą być wytwarzane, gdy
ciepło wchodzi w interakcję z białkami, węglowodanami i tłuszczami zawartymi
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w naturalnym pożywieniu.

Jeśli chodzi o zdrowie duchowe, filozofia The Kingdom of Pineal głosi, że spożywa-
nie żywności, która jest nieskażona i organiczna, prowadzi do lepszego połączenia
z naszym duchem. Wybierając surową dietę wegańską, szanujesz Matkę Naturę
i siebie, łącząc się z ziemią i całą jej bioróżnorodnością: to przybliża nas do
duchowego połączenia.

Surowa dieta wegańska obejmuje: owoce, warzywa, nasiona, orzechy, ziarna lub
rośliny strączkowe i zioła.

Korzyści płynące z surowej diety wegańskiej mogą obejmować: utratę wagi,
lepsze trawienie, zwiększoną energię, niższe ryzyko chorób serca, poprawę jakości
skóry i długowieczność.

Ten rodzaj diety jest często ubogi w sód, bogaty w błonnik i potas oraz zawiera
wysoki poziom zdrowych związków fitochemicznych. To wszystko prowadzi do
obniżenia ryzyka cukrzycy, chorób serca i nowotworów.

Surowa dieta wegańska jest powiązana z niższym poziomem cholesterolu cał-
kowitego i trójglicerydów w osoczu, co prowadzi do dłuższego i zdrowszego
życia pełnego energii. Jest to dobre dla ludzi na wszystkich etapach życia, od
dzieciństwa do starości.

Wadą związaną z surową dietą wegańską jest niedostateczna ilość wymaganych
składników odżywczych, których nasze ciała potrzebują dla optymalnego zdrowia.
Może to wystąpić tylko wtedy, gdy dieta wegańska nie jest zrównoważona i
holistyczna.

Zrównoważone i holistyczne podejście wegańskie nie obejmuje tylko tego, co
spożywamy przez nasze usta, ale także to, co nasze ciała wchłaniają przez nasze
oczy i skórę. Istoty ludzkie wchłaniają wiele witamin i składników odżywczych
po prostu przebywając na łonie natury w świetle słońca, wdychając świeże leśne
powietrze i dotykając gleby i roślin.

2.7.4.6 Wniosek

Energie zwierzęce nigdy nie były przeznaczone dla wyższej świadomości. Są one
istotami o niższej świadomości, ale mimo to świadomymi w różnym stopniu. W
związku z tym zwierzęta nie mogą być dostrojone do niczego ponad najbardziej
przyziemne postrzeganie. I tu właśnie znajdujemy połączenie i różnicę pomiędzy
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człowiekiem a zwierzęciem.

Jednak energie zawarte w owocach, warzywach i zbożach są subtelniejszymi
energiami światła, które mogą łatwo zasymilować się z ludzkim spektrum często-
tliwości.

Ludzkie ciało fizyczne może z łatwością strawić składniki odżywcze roślin. Bio-
magnetyczne ciało duszy może z łatwością przyswoić bio-fotoniczne światło
roślin, a ludzki świadomy umysł używa energii roślin jako kanału łączącego do
najbardziej optymalnych stanów ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jest
to wybór pomiędzy życiem a śmiercią - nie tylko dla zwierząt, ale dla Ziemi, nas
samych i innych ludzi.
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2.7.5 Medycyna botaniczna

Ziołolecznictwo, znane również jako medycyna botaniczna, to tradycyjna prak-
tyka lecznicza oparta na wykorzystaniu roślin i ekstraktów roślinnych. Do części
roślin wykorzystywanych w terapii ziołowej należą nasiona, jagody, korzenie,
liście, owoce, kora, kwiaty, a nawet całe rośliny. Osoba, która rozumie i wie, jak
łączyć rośliny lecznicze, aby uzyskać optymalną skuteczność, jest znana jako
zielarz.

Choroba w swojej holistycznej formie to stan, w którym człowiek jest osłabiony
i rozregulowany w stosunku do swojego pierwotnego, organicznego stanu bycia.

Ziołolecznictwo jest holistycznym podejściem do zdrowia. Jej celem jest reha-
bilitacja i wyrównanie stanu człowieka, tak aby mógł on optymalnie regulować
i leczyć się sam. Jest to podejście całościowe, które obejmuje ciało fizyczne,
psychiczne i duchowe.

Jednakże, jeśli wszystko jest umysłem, to leczenie i rehabilitacja każdej choroby
musi najpierw rozpocząć się w umyśle: zdrowy umysł to zdrowe ciało.

Wierzymy, że nasze ludzkie ciała są organami elektromagnetycznymi, dlatego
też sensowne jest, abyśmy potrzebowali biomagnetycznej materii, która pomoże
naszym ciałom wyregulować się z powrotem do równowagi, kiedy są chore. Natu-
ralne zioła zawierają bio-magnetyczną materię organiczną optymalnie nadającą
się do tej funkcji.
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The Kingdom Of Pineal wierzy, że ziołowe leki roślinne są rehabilitacyjne pomoc
w dostępie do różnych stanów świadomości, wyrównując w ten sposób ciało,
umysł i ducha. W najlepszych warunkach, rośliny te mogą być najbardziej
skutecznymi nauczycielami i uzdrowicielami, jakich mamy. Są one bezpośrednim
przewodnikiem do świata przyrody, z którego wywodzi się wszelkie istnienie.
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Istnieje wiele terminów używanych w odniesieniu do ziołowej medycyny roślinnej,
niektóre z bardziej powszechnych terminów to:

Entheogeny termin, który oznacza “generowanie boskości wewnątrz” i od-
nosi się do wszelkich roślin psychoaktywnych, kiedy są używane dla ich
duchowych efektów.

Medycyna roślinna który jest najłatwiejszym terminem do użycia, ponieważ
obejmuje duchowe uzdrowienie i organiczną naturę doświadczenia.

Chociaż istnieje wiele wariantów ziołowych leków rehabilitacyjnych o różnych
efektach, the Kingdom of Pineal preferuje obserwację i wykorzystanie dwóch
szczególnych enteogenicznych leków ziołowych: konopi i psilocybiny.

2.7.5.1 Cannabis

2.7.5.1.1 Właściwości fizyczne i duchowe Konopie indyjskie są rośliną
psychoaktywną, która wywołuje zmiany w percepcji, nastroju, świadomości,
poznaniu lub zachowaniu w celu zaangażowania rozwoju duchowego i dobrego
samopoczucia fizycznego.

Wierzymy, że pod względem duchowym, spożywanie marihuany stymuluje cza-
kry i percepcję zmysłową, ponieważ każda czakra jest związana z konkretnym
zmysłem.
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Szyszynka (czakra trzeciego oka), która jest bramą do wyższej świadomości, jest
szczególnie aktywowana przez marihuanę. Czyni to poprzez zwiększenie świado-
mości bardziej subtelnych wskazówek i umożliwia dostrojenie się do prawdziwych
wibracji w danym momencie.

Konopie otwierają możliwość grupowej telepatii umysłu. Nie chodzi tylko o to,
że zmniejsza zahamowania, ale bardziej o to, że otwiera umysł na mentalne
wibracje innych i na otaczający nastrój chwili.

Marihuana ma tendencję do usuwania wątpliwości co do realności tych wyższych
percepcji.

Marihuana może usunąć nasze wewnętrzne bariery dla magii i cudów, co otwiera
nas na inne poziomy percepcji i doświadczenia. Pomaga zawiesić niewiarę i
przezwyciężyć wątpliwości, że wewnętrzny głos jest twoim najprawdziwszym
przewodnikiem.

Konopie mają niskie ryzyko uzależnienia fizycznego, jednak jako święta roślina
muszą być używane z szacunkiem i umiarem. Marihuana powinna być używana
tylko wtedy, gdy jej efekty są korzystne. Może być używana z powodów społecz-
nych, medycznych i duchowych i czasami te powody są odrębne, ale często się
pokrywają.

Efekty używania marihuany mogą się znacznie różnić w zależności od kilku
czynników, takich jak: dawka, odmiana i moc, sposób konsumpcji i częstotliwość
używania.

2.7.5.1.2 Biochemia konopi indyjskich - kannabinoidy, terpeny i od-
miany Konopie indyjskie to nie tylko jeden kwiat, ale wiele różnych odmian.
Każda odmiana kwiatu jest spokrewniona, ale również całkowicie unikalna. Mają
one zasadniczo różne zapachy, różne wyglądy i różne cechy.

Jak każda roślina kwitnąca, konopie mają łodygi i struktury liści, które kwitną.
Kwiaty zawierają największą ilość składników aktywnych, zwanych również
kannabinoidami i terpenami. To właśnie kwiaty kannabinoidów zawierają wła-
ściwości lecznicze.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy grupy odmian marihuany oparte na zawartości
kannabinoidów: THC-dominant, CBD-dominant i konopie, które mają zrówno-
ważone ilości THC i CBD. W tej mieszance znajdują się również pomniejsze
kannabinoidy, takie jak CBG, THCV i CBC.
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Kannabinoidy to związki aktywne wytwarzane przez rośliny konopi indyjskich.
Roślina konopi jest wyjątkowa, ponieważ jest jedną z niewielu roślin, które
wytwarzają kannabinoidy. Istnieją inne rośliny, takie jak niektóre odmiany
szałwii, które wytwarzają bardzo niski poziom kannabinoidów, ale żadna z nich
nie produkuje ich tak dużo jak roślina konopi.

Roślina konopi przechowuje kannabinoidy w gruczołach żywicznych na po-
wierzchni kwiatów, które są czasami nazywane kryształami. THC, czyli tetra-
hydrokannabinol, jest psychoaktywnym składnikiem kannabinoidowym rośliny
konopi. Czynnik aktywny THC jest tym, co psychoaktywnie oddziałuje i akty-
wuje ludzką szyszynkę po spożyciu. Oprócz właściwości psychoaktywnych, THC
ma również potencjalne właściwości lecznicze i zdrowotne.

CBD, czyli kannabidiol, to kolejny ważny kannabinoid występujący w roślinach
konopi. W przeciwieństwie do THC, CBD nie jest psychoaktywne, ale zawiera
wysokie właściwości terapeutyczne.

Jednakże, oprócz kannabinoidów (THC, CBD, CBC, CBG, THCV), odmiany
konopi różnią się także zawartością terpenów. Terpeny to związki produkowane
przez roślinę, które nadają każdej odmianie unikalny smak, zapach i charakter.

Podobnie jak w przypadku wszystkich roślin kwitnących, które wytwarzają tego
rodzaju związki, mają one właściwości lecznicze i zdrowotne. Na przykład,
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niektóre rośliny konopi zawierają w swoich kwiatach terpen o nazwie linalool.
Linalool występuje również w lawendzie i znany jest z potencjalnych właściwości
uspokajających. Zrozumienie synergii terpenów, zarówno między sobą, jak i z
kannabinoidami, jest jednym z najbardziej aktywnych obszarów zainteresowania
w poznawaniu potencjału konopi.

Konopie mają również wiele różnych pigmentów roślinnych, które nadają różnym
odmianom różne kolory, takie jak fioletowy, zielony, a nawet niebieski. Różne
odmiany marihuany będą miały różne efekty.

Zarówno nasiona, jak i liście konopi mają niezwykle silne właściwości lecznicze
ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych.

2.7.5.1.3 Układ endokannabinoidowy Organizm ludzki reaguje na kan-
nabinoidy, ponieważ posiada naturalny, wbudowany system receptorów zwany
układem endokannabinoidowym. Ten wbudowany w człowieka system endo-
kannabinoidowy przypomina połączenia lub miejsca dokujące w całym ciele i
mózgu, z którymi substancje typu kannabinoidowego mogą się łączyć i wchodzić
w interakcje.

Endogenny system kannabinoidowy, nazwany tak od rośliny, która doprowadziła
do jego odkrycia, jest prawdopodobnie najważniejszym systemem fizjologicznym
zaangażowanym w ustanowienie i utrzymanie ludzkiego zdrowia.

Endokannabinoidy i ich receptory znajdują się w całym organizmie: w mózgu,
organach, tkankach łącznych, gruczołach i komórkach odpornościowych. W
każdej tkance układ kannabinoidowy wykonuje inne zadania, ale cel jest zawsze
ten sam: homeostaza, czyli utrzymanie stabilnego środowiska wewnętrznego
pomimo wahań w środowisku zewnętrznym.

Wiele ważnych procesów w biochemii człowieka, takich jak sen, depresja, ape-
tyt i regulacja układu krążenia, jest przynajmniej częściowo kontrolowanych
przez układ endokannabinoidowy i substancje typu kannabinoidowego, które
wytwarzamy naturalnie w naszym organizmie.

Jak widać, marihuana ma ogromny wpływ na ludzki organizm. To jedno zioło i
jego różnorodne związki lecznicze wydają się wpływać na każdy aspekt naszego
ciała i umysłu. System endokannabinoidowy jest systemem fizjologicznym i
centralnym elementem zdrowia i leczenia każdego człowieka i prawie każdego
zwierzęcia.
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Kannabinoidy wspierają homeostazę na każdym poziomie życia biologicznego,
od subkomórkowego do organizmu i być może do społeczności i dalej.

Oto jeden z przykładów: autofagia, proces, w którym komórka wyodrębnia
część swojej zawartości w celu jej samostrawności i recyklingu, jest wspomagana
przez układ kannabinoidowy. Podczas gdy ten proces utrzymuje przy życiu
normalne komórki, pozwalając im na zachowanie równowagi pomiędzy syntezą,
degradacją i późniejszym recyklingiem produktów komórkowych, ma on zabójczy
wpływ na złośliwe komórki nowotworowe, powodując ich samozniszczenie w
zaprogramowanym samobójstwie komórkowym. Śmierć komórek nowotworowych
sprzyja oczywiście homeostazie i przetrwaniu na poziomie całego organizmu.

Endokannabinoidy i kannabinoidy znajdują się również na styku różnych układów
organizmu, umożliwiając komunikację i koordynację między różnymi typami
komórek. Na przykład w miejscu urazu kannabinoidy zmniejszają uwalnianie
aktywatorów i substancji uczulających z uszkodzonej tkanki, stabilizują komórkę
nerwową, aby zapobiec jej nadmiernemu pobudzeniu, oraz uspokajają pobliskie
komórki odpornościowe, aby zapobiec uwalnianiu substancji prozapalnych.

Trzy różne mechanizmy działania na trzy różne typy komórek w jednym celu:
zminimalizowania bólu i uszkodzeń spowodowanych urazem.

System endokannabinoidowy, ze swoim złożonym działaniem w naszym układzie
odpornościowym, nerwowym i wszystkich organach ciała, jest dosłownie mostem
pomiędzy ciałem i umysłem. Poprzez zrozumienie tego systemu zaczynamy
dostrzegać mechanizm, który wyjaśnia, w jaki sposób stany świadomości mogą
sprzyjać zdrowiu lub chorobie.

Oprócz regulowania naszej wewnętrznej i komórkowej homeostazy, kannabinoidy
wpływają na relacje człowieka ze środowiskiem zewnętrznym. Społecznie, po-
dawanie kannabinoidów wyraźnie zmienia ludzkie zachowanie, często promując
dzielenie się, humor i kreatywność. Pośrednicząc w neurogenezie, plastyczności
neuronów i uczeniu się, kannabinoidy mogą bezpośrednio wpływać na otwartość
umysłu i zdolność człowieka do wyjścia poza ograniczające schematy myślenia i
zachowania z poprzednich sytuacji.

Przekształcanie tych starych wzorców jest istotną częścią naszego ludzkiego cyklu
ewolucyjnego.
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2.7.5.1.4 Receptory kannabinoidowe Receptory kannabinoidowe są
obecne w całym ciele, osadzone w błonach komórkowych i uważa się, że
są liczniejsze niż jakikolwiek inny system receptorów. Kiedy receptory
kannabinoidowe są stymulowane, dochodzi do wielu procesów fizjologicznych.
Naukowcy zidentyfikowali dwa receptory kannabinoidowe:

• CB1, występujący głównie w układzie nerwowym, tkankach łącznych,
gonadach, gruczołach i narządach;

• CB2, występujący głównie w układzie odpornościowym i powiązanych z
nim strukturach. Wiele tkanek zawiera zarówno receptory CB1, jak i
CB2, z których każdy związany jest z innym działaniem. Istnieją zgodne
badania, które sugerują, że może istnieć trzeci receptor kannabinoidowy,
który czeka na odkrycie.

Endokannabinoidy to substancje, które nasze ciała naturalnie wytwarzają w
celu pobudzenia tych receptorów. Dwie najlepiej poznane z tych cząsteczek to
anandamid i 2-arachidonoyloglicerol (2-AG). Są one syntetyzowane na żądanie z
pochodnych kwasu arachidonowego błony komórkowej, mają działanie miejscowe
i krótki okres półtrwania, zanim zostaną zdegradowane przez enzymy: hydrolazę
amidową kwasu tłuszczowego (FAAH) i lipazę monoacyloglicerolową (MAGL).

Fitokannabinoidy są substancjami roślinnymi, które stymulują receptory kanna-
binoidowe. Delta-9-tetrahydrokannabinol, czyli THC, jest najbardziej psychoak-
tywną i z pewnością najbardziej znaną z tych substancji, ale inne kannabinoidy,
takie jak kannabidiol (CBD) i kannabinol (CBN) są równie ważne, ponieważ
zawierają wiele właściwości leczniczych.

Co ciekawe, roślina konopi wykorzystuje również THC i inne kannabinoidy do
promowania własnego zdrowia i zapobiegania chorobom. Kannabinoidy mają
właściwości antyoksydacyjne, które chronią liście i struktury kwiatowe przed
promieniowaniem ultrafioletowym - kannabinoidy neutralizują szkodliwe wolne
rodniki generowane przez promienie UV, chroniąc komórki. U ludzi wolne
rodniki powodują starzenie się, nowotwory i utrudniają gojenie. Antyoksydanty
występujące w roślinach od dawna są promowane jako naturalne suplementy
zapobiegające szkodom wyrządzanym przez wolne rodniki.

2.7.5.1.5 Pineal Komunia Święta - Uprawa Cannabis Rośliny konopi,
uprawiane metodami ekologicznymi w warunkach ekologicznych, pod Słońcem,
Księżycem i Gwiazdami, naturalnie wytwarzają najbardziej optymalne właściwo-
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ści lecznicze i interakcyjne.

Rośliny słyszą wiatr w drzewach, śpiew ptaków i świerszczy, jak również wszystkie
inne dźwięki natury. Zarówno rośliny, jak i ludzie pracujący w ogrodzie odczuwają
dobroczynne skutki przebywania w naturalnym środowisku. W związku z tym
cały proces, od zasiewu, przez pielęgnację, po uprawę i w końcu obcowanie z
rośliną konopi lub jej spożywanie, jest procesem i praktyką duchową.

Jako zdecydowani zwolennicy astrologii i dostosowania naszych działań do rotacji
księżyca i planet, podczas sadzenia naszych upraw odnosimy się do faz księżyca.
Fazy księżyca tworzą pływy oceaniczne, więc ich wpływ na wodę nie ulega
wątpliwości.

Rośliny, podobnie jak ludzie, składają się głównie z wody. Kiedy księżyc się
woskuje - zwiększa swoją wielkość - wyciąga energię z oceanu i ziemi w górę i
stymuluje płodność i witalność w glebie i w zasadzonych nasionach.

Od nowiu do pełni, każdego dnia księżyc jest widoczny przez dodatkowe 45 minut,
wnosząc więcej światła do ciemności. Gwiazdy również mają swoje niebiańskie
światło, które energetycznie współgra z nocnym życiem na tej ziemi.

Każdemu z dwunastu znaków zodiaku przypisana jest jakość ziemi, wody, ognia
lub powietrza. Pierwsze dwa są znakami płodnymi, a pozostałe są sterylne.
Oznacza to, że rośliny mogą rosnąć w ziemi i wodzie, ale nie w ogniu i powietrzu
(z kilkoma wyjątkami). Tradycyjni rolnicy stosują astrologiczne wskazówki
dotyczące sadzenia i zbiorów od tysiącleci i wiedzą, że przestrzeganie tych
wskazówek zwiększa plony i potencję.

Zazwyczaj rozpoczynamy zbiory zgodnie z ognistym lub powietrznym księżycem
lub podczas pełni, kiedy Słońce jest w Librze (23 września - 22 października),
chociaż w rzeczywistości powinniśmy “zapytać rośliny, kiedy są gotowe, aby
wejść”, więc rzeczywista data zbiorów każdej rośliny jest określona psychicznie.
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Sam główny ogród powinien być rozplanowany na wzór zazębiających się trójką-
tów na stronie Sri Yantra, z pozycjami roślin w punktach węzłowych i wzdłuż
linii. Całość jest wyrównana do długości geograficznej północ-południe. Jest to
forma geomancji (lub Tantra) wykorzystująca święty diagram jako część rytuału
wraz ze śpiewem mantra intencji, aby napełnić rośliny duchową energią.

Przed otwarciem nasion, muszą one zostać umieszczone w miedzianej misce na
jeden cykl księżyca, aby wchłonąć energię księżyca. Kiedy nasiona w końcu się
otworzą, są sadzone w 3 galonowych doniczkach, aby wykiełkowały, podczas gdy
intonuje się mantra intencji z nasionami/roślinami.

Skandowanie mantry intencji podczas całego procesu sadzenia jest niezbędne:
nazywamy ten duchowy akt Komunią Świętą konopi.

2.7.5.1.6 Podsumowanie W miarę jak świat kontynuuje porządkowanie
wyłaniającej się nauki o konopiach i kannabinoidach, jedna rzecz pozostaje jasna:
funkcjonalny system kannabinoidowy jest niezbędny dla zdrowia.

Od implantacji embrionu na ścianie macicy matki, poprzez pielęgnację i wzrost,
aż po reakcję na urazy, endokannabinoidy pomagają nam przetrwać.

Konopie nie tylko mogą leczyć choroby, ale mogą również pomóc nam zapobiegać
chorobom i promować zdrowie poprzez stymulację starożytnego systemu, który
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jest wbudowany w anatomię każdego człowieka - systemu endokannabinoidowego.
Małe dawki kannabinoidów z marihuany mogą sygnalizować organizmowi, aby
wytwarzał więcej endokannabinoidów i budował więcej receptorów kannabino-
idowych.

To dlatego wielu użytkowników marihuany po raz pierwszy nie czuje efektu,
ale po raz drugi lub trzeci używając tego zioła, mają już więcej receptorów
kannabinoidowych i są gotowi do reakcji. Większa liczba receptorów zwiększa
wrażliwość danej osoby na kannabinoidy; mniejsze dawki wywołują większe efekty,
a dana osoba ma zwiększoną podstawową aktywność endokannabinoidową.

Wierzymy, że małe, regularne dawki marihuany mogą działać jak tonik na
nasz najbardziej centralny fizjologiczny system leczenia. Konopie indyjskie
są zdecydowanie najbardziej użytecznym środkiem w leczeniu najróżniejszych
chorób i dolegliwości, elementem profilaktycznej opieki zdrowotnej i wsparciem
adaptacyjnym w naszym coraz bardziej toksycznym, rakotwórczym środowisku.

Było to dobrze znane rdzennym systemom medycznym starożytnej Afryki, Indii,
Chin i Tybetu.

2.7.5.2 Psilocybina - Magiczne Grzyby

Psilocybina jest naturalnie występującym psychodelicznym związkiem orga-
nicznym produkowanym przez ponad 200 gatunków grzybów. Najsilniejsze z
nich należą do rodziny roślin Psilocybe, ale można je również znaleźć w innych
rodzajach roślin.

Po spożyciu przez ludzi, psylocybina jest szybko przekształcana przez organizm
w psylocynę, która ma działanie zmieniające umysł, które obejmuje euforię, ha-
lucynacje wzrokowe i umysłowe, zmiany w postrzeganiu, zniekształcone poczucie
czasu i postrzegane doświadczenia duchowe. Skutki uboczne mogą obejmować
ewentualne mdłości i ataki paniki.

Rośliny grzybowe zawierające aktywną psylocybinę znane są jako “magiczne
grzyby” lub “shrooms”.
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Podobnie jak w przypadku marihuany, grzyby magiczne zmieniają percepcję
zmysłową. Efekt jest jednak bardziej uderzający. Magiczne grzyby są zazwyczaj
suszone, a następnie spożywane, parzone jako herbata lub mielone na proszek,
który jest gotowany w czekoladkach lub umieszczany w kapsułkach. Ich działanie
może trwać 1 godzinę lub dłużej. Całe doświadczenie trwa zazwyczaj od 4 do 6
godzin.

Psilocybina zmniejsza aktywność w obszarach mózgu odpowiedzialnych za ogra-
niczanie Twojego doświadczenia świata fizycznego i utrzymywanie go w porządku.
Kiedy ten proces spowalnia lub dezaktywuje się, Twoje postrzeganie otaczającego
Cię świata ulega drastycznej zmianie.

W rezultacie: nieruchome obiekty mogą wydawać się poruszać lub rozpływać,
ludzie mogą wydawać się głęboko zniekształceni. Twoje postrzeganie czasu i
samego siebie ulega zmianie.

Dla niektórych, efekty te mogą prowadzić do duchowych epifanii i filozoficznych
przełomów, a dla innych mogą powodować dyskomfort lub strach.

Ludzkie doświadczenia psilocybinowe zmuszają nas do samodzielnego myślenia
i kwestionowania wszystkiego, co wydaje nam się, że wiemy. Ujawniają one,
jak społeczeństwo odciąga nas od głębszych prawd. Być może po raz pierwszy
przyznajemy, że brakuje nam odpowiedzi na fundamentalne pytania.

Kim jestem? Jakie są moje wartości? Czego naprawdę pragnę? Co przynosi mi
radość? Jaki jest mój wkład w świat?
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Kiedy badamy nasze przekonania, stajemy przed niepokojącą możliwością, że
nasze życie zostało zbudowane na fałszywych przesłankach. Rozczarowanie
prowadzi wielu do rozpoczęcia duchowych poszukiwań. W the Kingdom of
Pineal nazywamy to “Quest-i-on”.

Z magicznymi grzybkami jako naszymi przewodnikami, nurkujemy w głąb na-
szych serc i odkrywamy na nowo dziecięcą postawę otwartości, ciekawości i
zachwytu. Nowo narodzony wchodzi na ten świat jako czysta karta bez uprze-
dzeń. Z radością przyjmuje nowe informacje i perspektywy.

Nasze podróże uczą nas bycia jak dziecko, które widzi nowymi oczami. Z
elastycznym, miękkim i giętkim umysłem obniżamy oczekiwania i zaczynamy do-
ceniać nasze błogosławieństwa. Opróżniamy się i powracamy do bycia otwartymi
naczyniami, to jest potencjalna moc magicznych grzybów.
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2.7.5.2.1 Psilocybina DMT Przebudzenie DMT jest cząsteczką endo-
gennie syntetyzowaną w ciałach zwierząt i ludzi, a po podaniu ma bardzo silne
działanie. Kiedy jest aktywowana, ma zdolność do wywoływania doświadczeń
poza ciałem i dlatego nosi tytuł “Molekuły Ducha”.

Wierzymy, że DMT jest esencją we wszystkich żywych istotach, która najlepiej
fizycznie wyraża naturę świadomości.

Obcowanie z psylocybiną pozwala nam na praktykowanie umierania przed śmier-
cią. Porzucamy przywiązania do starych sposobów myślenia, działania i relacji.
W niektórych z naszych podróży doświadczamy transformujących stanów roz-
puszczenia ego. Krawędzie naszych ciał wtapiają się w otoczenie. Myśli znikają.
Wobec braku konkretnego poczucia “ja”, promieniuje radość.

Jesteśmy jednością z Wszechświatem, Sercem Nieskończonego Źródła, Nieskoń-
czonym Światłem, Wieczną Miłością i Zbiorową Świadomością. Ciała wracają
do prochu, ale Życie trwa poza naszą śmiercią. Ta medycyna daje nam zdolność
odczuwania i uwalniania strachu.

Podczas naszych podróży jesteśmy jak węże zrzucające zużytą skórę lub gąsienice
w metamorfozie przygotowujące się do wyłonienia się jako motyle. Za każdym
razem, gdy obcujemy z grzybem, nasza wiara w proces transformacji wzrasta.

Przebaczamy, zamiast karać nasze demony. Zrzekając się kontroli, czujemy
się lekcy i wolni. Rozpuszczają się napięcia, nasze twarze promienieją, czu-
jemy się odrodzeni i nawet kiedy pojawia się szczęście, kontynuujemy praktykę
nieściągania.

W miarę jak dojrzewamy, stajemy się świadomi naszego egocentryzmu. Uniżamy
się przed życiem, aby uniknąć niebezpiecznej pułapki postrzeganej niezwycię-
żoności. Porzucamy potrzebę udowadniania sobie lub bycia lepszym od innych.
Traktujemy siebie mniej poważnie i śmiejemy się z naszej głupoty. Szybciej
mówimy: “Myliłem się”, “Przepraszam” i “Proszę, wybacz mi”

Kiedy inni nas krzywdzą, wybaczamy im i dziękujemy za to, że pozwalają nam
ćwiczyć cierpliwość. Słuchamy w pełni, zamiast zastanawiać się, jak zareagujemy.
Kiedy porzucamy małostkowość, nasze serca stają się bardziej wielkoduszne,
opiekuńcze i radosne. Kultywujemy szacunek dla wszystkich istot.

Grzyby przypominają nam, że życie jest rozległą, wzajemnie powiązaną siecią.
Wszędzie wokół nas niezliczone istoty poruszają się i oddychają, rosną i ewoluują,
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rywalizują i współpracują ze sobą. Drzewa, owady, ptaki, rzeki i oceany są tak
samo częścią życia jak my. Nasze podróże pozwalają nam poczuć się połączonymi
z wszystkimi istotami.

Wierzymy, że psychodeliczne leki roślinne są najbardziej wiarygodnymi part-
nerami ludzkości w naszej pilnej walce o zastąpienie toksycznych systemów
systemami regeneracyjnymi. Są nauczycielami - lustrami, które pozwalają nam
szczerze spojrzeć na siebie. Dają nam możliwość porzucenia starych nawyków,
odbudowania związków i radosnego spotkania ze śmiercią.

Gdy nasze umysły się rozszerzają, mniej myślimy o tym, co możemy zdobyć, a
bardziej o tym, jak możemy służyć innym.

Podróże z grzybami napełniają nasze serca wdzięcznością. Pokazują nam, że choć
jesteśmy nic nieznaczącymi drobinkami kurzu, jesteśmy również doskonałymi
przejawami tego, co nieskończone i wieczne. Każda chwila od początku czasu
doprowadziła do naszego obecnego istnienia.

Pewien mądry czarodziej powiedział kiedyś: “Mądrość mówi mi, że jestem
niczym, Miłość mówi mi, że jestem wszystkim, a pomiędzy tymi dwoma płynie
moje życie.”

Każda podróż na grzyby potwierdza ten paradoks.



76 ROZDZIAŁ 2. MISJA PINEAL

Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie ceremonie psilicybinowe muszą być
prowadzone przez doświadczonego szamana, aby uniknąć “nieprzyjemnych po-
dróży”. Ten potężny lek musi być zawsze traktowany z najwyższym honorem i
szacunkiem.
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2.7.6 Tantra - Yantra - Mantra

2.7.6.1 Tantra

Tantra jest świadomą praktyką przekształcania przyziemnych i profanicznych
działań, które wykonujemy w świecie, w święte działania poprzez całkowite sku-
pienie świadomości na zadaniu i postrzeganie każdego, wszystkich i wszystkiego
jako emanacji Boskości.

Działania i związki uważane za tabu, grzeszne lub nieczyste przez konwencjonalne
społeczeństwo są przekształcane przez rytuał i deklarowaną intencję w święte
działania i boskie związki. Yantra i Mantra są środkami do tego.

2.7.6.2 Yantra

Yantra oznacza “narzędzie, urządzenie lub maszynę”, czyli coś, co pomaga w
jakiejś czynności lub pracy. Mantra jest wibracją dźwięku, która jest nieodłączna
we wszystkim i w każdym. Każdy bóg lub bogini ma swój indywidualny mantra,
który jest intonowany, aby przywołać boską energię symbolizowaną przez dane
bóstwo.

Yantra jest zazwyczaj geometrycznym diagramem, który metafizycznie zapewnia
lokalizację lub miejsce dla energii przywoływanej przez mantra, aby zamanifesto-
wać się dla danego zadania lub zadania, dla którego energia została przywołana.

2.7.6.3 Mantra

mantra jest energią, jest Bóstwem, a powtarzanie mantra harmonizuje i dostraja
osobę intonującą mantra do źródła energii, którym jest Boskość. Strona yantra
jest używana do przechowywania energii mantra boskości w ramach diagramu;
umożliwia to wykorzystanie energii do celów intonatora.
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2.8 The Kingdom of Pineal

The Kingdom of Pineal jest fizycznym i duchowym bytem, stworzonym w zaufa-
niu, składającym się z istot ludzkich, które zdecydowały się zamieszkiwać i/lub
współistnieć na tej Ziemi w suwerennym stanie bycia ucieleśnionym przez nasze
Pineal Tenets, Uniwersalne Prawa Duchowe i Naturalne Prawa Fizyczne.

The Kingdom of Pineal został założony w oparciu o uniwersalne zasady, że
wszystkie istoty (ludzkie i zwierzęce) na Ziemi rodzą się jako wolne i suwerenne
istoty, dlatego też mają wyrażone prawo do prowadzenia wolnego i suwerennego
życia zgodnie z Uniwersalnymi, Duchowymi i Ziemskimi Prawami Naturalnymi:
tak długo, jak nie naruszają praw innych istot do takiego życia.

The Kingdom of Pineal nie jest tylko filozofią lub ideałem, jest to wybrany
sposób życia. Osoba, która podpisuje się pod ideologią the Kingdom of Pineal,
podąża za nią lub żyje według niej, jest znana jako Pineal kustosz lub ’Pionier’.

Pineal Pioneers i Kustosz Członkowie The Kingdom of Pineal mają wyrażone
prawo do wolnego i suwerennego życia w równowadze z naturą, z życzliwością
powierzoną im na mocy i w ramach Tenetów i Praw Pineal. organizacja The
Pineal trust wierzy, że te doktryny i prawa są fundamentalnymi zasadami
zadekretowanymi nam, ludziom, aby pomóc nam żyć w honorze i szacunku do
Ziemi, którą zamieszkujemy.
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Nie ma żadnych “specjalnych” wymagań, aby zostać członkiem Pineal Pioneer
lub opiekunem The Kingdom of Pineal poza tym, co jest określone w manifeście
konstytucyjnym Pineal, a mianowicie: Przestrzeganie i praktykowanie Zasad i
Praw the Kingdom of Pineal, jak również rejestracja członkostwa poprzez nasze
oddziały administracyjne - The PINEAL FOUNDATION pod zarządem rodziny
Pinheiro.

2.8.1 Cel

Celem The Kingdom of Pineal jest stworzenie i kultywowanie świadomej zbiorowej
społeczności opartej na zasadach honoru, szacunku, zaufania i miłości do Ziemi,
nas samych i siebie nawzajem w harmonii z naturą.

Tworzymy i łączymy sieć świadomych ludzi z całego świata, którzy podzielają te
same podstawowe wartości i wizję, co nasza organizacja. Nasza ideologia, filozofia
i struktura jest zgodna z tym etosem harmonijnego połączenia i kultywowania
życia razem w zaufaniu do siebie nawzajem.

Nieustannie uczymy się, jak lepiej żyć w harmonii z naturą, a następnie uczymy
innych, jak robić to samo.

Dążymy do tego, aby być przykładem tego, jak ludzie powinni żyć we wspólnej
jedności z dala od szkodliwych środowisk i toksycznych substancji. Chcemy być
przykładem dla świata, pokazując jak i co naprawdę oznacza kochać Ziemię i
siebie nawzajem.

Jako organizacja mówimy “nie” życiu w dysharmonii z naturą. Mówimy “nie”
światu, w którym ludzie są od siebie odłączeni. Mówimy “nie” światu, w którym
wspólnota wydaje się być obcym pojęciem.

Zamiast tego mówimy “tak” tworzeniu prawdziwych i namacalnych więzi mię-
dzyludzkich i społeczności ludzi, którzy podzielają nasze podstawowe wartości i
etykę.

Nasze wartości i etyka są najważniejszymi elementami naszej organizacji i fun-
damentem tego, kim jesteśmy i co budujemy. W sercu naszych podstawowych
wartości i misji jest oddanie naszej Ziemi i pomoc w tworzeniu lepszego świata
w każdy możliwy sposób, teraz i dla przyszłych pokoleń.

Nasze podstawowe wartości są ucieleśnione w the Kingdom of Pineal Tenets and
Laws.



80 ROZDZIAŁ 2. MISJA PINEAL

O członkostwie
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2.8.2 Członkostwo

The Kingdom of Pineal został założony w oparciu o uniwersalne zasady, że
wszystkie istoty (ludzkie i zwierzęce) na Ziemi rodzą się wolnymi i suwerennymi
istotami, dlatego też mają wyrażone prawo do prowadzenia wolnego i suwerennego
życia zgodnie z Uniwersalnymi Duchowymi i Ziemskimi Prawami Naturalnymi:
tak długo, jak nie naruszają praw innych istot do takiego życia.

Osoba, która podpisuje się pod ideologią Pineal, podąża za nią lub żyje zgodnie
z nią, jest znana jako “Pineal Pioneer”.

Pineal Pioneers i Kustosze Członkowie The Kingdom of Pineal mają wyraźne
prawo do wolnego i suwerennego życia w równowadze z naturą i z życzliwością
powierzoną im na mocy Pineal Tenets and Laws zadekretowanych nam, ludziom,
na cześć i szacunek dla Ziemi, którą zamieszkujemy.

Nie ma żadnych “specjalnych” wymagań, aby zostać “Pineal Pioneer” lub człon-
kiem opiekunem The Kingdom of Pineal poza tym, co jest określone w tym
dokumencie, a mianowicie: przestrzeganie i praktykowanie The Kingdom of
Pineal Tenets and Laws oraz rejestracja członkostwa.

2.8.2.1 The Kingdom of Pineal Definicja organizacji “Trust”

Organizacja Powiernicza jest podmiotem utworzonym w celu założenia i organi-
zacji spraw osoby lub organizacji osób.

Istnieją trzy główne strony, które składają się na organizację powierniczą:

Grantodawca lub twórca Kingdom of Pineal Zakłada trust i zaludnia go
swoimi warunkami, postanowieniami i aktywami.

Beneficjent: Pineal custodians i Pioneers Osoba (osoby) wybrana do
otrzymywania korzyści z organizacji powierniczej.

Powiernik lub fiducjariusz Paraíso Imensurável Obarczony zarządza-
niem sprawami w ramach trustu. Powiernik lub powiernik może być
również zdefiniowany jako członek zarządu, rada doradców, organ
zarządzający lub administracyjny.

Trust jest tworzony dla beneficjenta, który otrzymuje korzyści, takie jak prawa,
aktywa i/lub dochody z trustu.

Mając to na uwadze, The Kingdom of Pineal jest organizacją powierniczą
stworzoną w celu ustanowienia i zorganizowania spraw wszystkich Kingdom of
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Pineal custodian Pioneers, którzy będą żyć w obrębie the Kingdom of Pineal’s
jurysdykcji i kompetencji - obejmuje to wszystkie zastrzeżone Pineal prawa,
własności i aktywa.

2.8.2.1.1 Zakładanie żywego “Trustu” Każdy może założyć trust pod
warunkiem, że jest wystarczająco kompetentny, by to zrobić.

Grantor trustu, czyli twórca trustu (Kingdom of Pineal), może wyznaczyć do-
wolną kompetentną osobę (osoby) jako swojego powiernika (Paraíso Imensurável).

Trust jest ustanawiany przez pisemną umowę lub deklarację, która wyznacza
powiernika (Paraíso Imensurável) do zarządzania i administrowania określonymi
sprawami grantodawcy (Kingdom of Pineal).

Utworzenie organizacji powierniczej (Pineal foundation) ustanawia relację, w
której powołany powiernik, trustee (Paraíso Imensurável) - działa w wyłącz-
nym interesie grantodawcy (Kingdom of Pineal) w imieniu wszystkich jego
dobroczyńców (Pineal custodians and Pioneers ).

Grantodawca lub powiernik może być odpowiedzialny za ogólny dobrobyt innej
osoby (np. opiekuna prawnego dziecka), ale często jego zadaniem jest zarządzanie
dobrobytem innej osoby lub grupy osób.

The Kingdom of Pineal jest organizacją powierniczą składającą się z beneficjentów
zwanych Pineal opiekunami lub Pionierami.

Paraíso Imensurável jest organem administracyjnym, który zarządza i działa w
wyłącznym interesie the Kingdom of Pineal i jego beneficjentów-opiekunów.

The Kingdom of Pineal’organizacja powiernicza została stworzona dla dobra
wszystkich Pineal “Pionierów” - obejmuje to wszystkie zastrzeżone prawa i
aktywa z i w ramach Pineal’polityki powierniczej; mianowicie Pineal Tenets and
Laws.

W istocie, beneficjenci organizacji the Pineal trust są posiadaczami polis Pi-
neal Tenets and Laws, ubezpieczonymi na mocy i w ramach Kingdom praw
zastrzeżonych Pineals.

The Kingdom of Pineal nie ma jednego powiernika - wszyscy członkowie the
Pineal foundation pod zarządem rodziny Pinheiro są powiernikami organizacji
powierniczej the Kingdom of Pineal.
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2.8.2.1.2 Cestui Que Vie Cestui Que Vie to po francusku “ten, który żyje”.

Jest to termin prawny określający osobę fizyczną, która jest beneficjentem trustu,
z prawami do świadczeń, które zapewnia organizacja powiernicza.

Termin ten jest używany w celu odróżnienia suwerennej żywej istoty (the I-AM)
od korporacyjnego bytu (the Straw man).

Wszyscy Pineal kustosze i Pionierzy są Cestui Que Vie (żyjącymi istotami)
ubezpieczonymi pod i w ramach Kingdom polisy zaufania Pineals; mianowicie
Pineal tenets and laws.

Mając to na uwadze, możemy powiedzieć, że the Kingdom of Pineal jest Cestui
Que Vie organizacja powiernicza żywych istot uprawnionych do sprawiedliwego
udziału w prawach i majątku, ustanowiona i ubezpieczona w ramach jednej
zbiorowej polisy powierniczej.

Je suis Ja jestem
Je-sus Jestem obrazem Boga żyjącym w zaufaniu
Je suis cestui que vie Jestem żywą istotą

2.8.2.1.3 LLC - Live Life Competent Termin ten jest używany do infor-
mowania lub powiadamiania o zdolności i kompetencji żywej istoty do reprezen-
towania i/lub podejmowania decyzji za siebie. Służy jako zawiadomienie, dlatego
też musi być przestrzegane i traktowane jako takie bez, przeszkód lub założeń
dotychczasowych.

2.8.2.1.4 Per Stirpes - Spadkobierca dziedziczny Per stirpes jest po
łacinie “przez korzenie” lub “przez gałąź”.

Odnosi się do każdej osoby w dół drzewa genealogicznego, zaczynając od innej
osoby. Na przykład, wszyscy poniżej matki, jak jej dzieci i prawnuki, są włączeni
do gałęzi per stirpes gałąź.

Per stirpes w przypadku, gdy spadkobiercy beneficjenta nie są w stanie tego
uczynić, spadkobiercy beneficjenta otrzymują spadek.

Dzieci mogą reprezentować swoich rodziców, jeśli rodzic nie jest w stanie tego
zrobić i odwrotnie. Małżonkowie nie są brani pod uwagę przy per stirpes podziale.

Strona Per stirpes jest wnioskiem opartym raczej na równej wiedzy niż na prawie.
Jako taki, wszystkie twoje dzieci w bezpośredniej linii automatycznie kwalifikują
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się jako potomkowie per stirpes na mocy i w ramach Kingdom polityki zaufania
Pineals.

2.8.2.2 Pineal Paszport opiekuna

The Kingdom of Pineal jest suwerenną jednostką w Trust, pod duchowym
nadzorem i dlatego musi być przestrzegana i uznawana; zgodnie z prawami
Uniwersalnych Praw Człowieka.

Mając to na uwadze, the Kingdom of Pineal stworzył oficjalny dokument, który
pomoże zidentyfikować i rozróżnić członków-kustoszy, ubezpieczonych i żyjących
w zaufaniu w ramach i w ramach polityki the Kingdom of Pineal.

paszport kustoszaThe Kingdom of Pineal będzie Cię uprawniał do;

• otwartego wyrażania swoich żywych praw człowieka, chronionych w ramach
zaufania, w zakresie duchowych i fizycznych praktyk i przestrzegania Pineal.

• pozwoli ci być oficjalnie uznanym jako dobroczyńca the Kingdom of Pineal.
• dają ci prawo do zadeklarowania i wyrażenia twojego suwerennego cestui

que vie status “żywej istoty” wraz z wszystkimi korzyściami, które są Ci
należne na mocy wszelkich aktów prawnych cestui que vie aktów prawnych.

2.8.2.2.1 Wzór paszportu
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2.8.2.3 Jak złożyć wniosek

Ubieganie się o Paszport Kustosza Pineal jest prostym, dwuetapowym procesem,
w którym należy spełnić następujące wymagania:

1. Przeczytać i w pełni zrozumieć The Kingdom of Pineal’s Tenets, Laws i

/images/passport/pineal-passport-page-back.jpg
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sposób życia.
2. Jeśli twoja etyka, moralność i przekonania są zgodne z The Kingdom of

Pineals Tenets and Laws, przeczytaj, wypełnij i podpisz przysięgę intencji
i odeślij ją do nas.

3. Jeśli Twoje podanie zostanie zaakceptowane, poprosimy Cię o minimalną
darowiznę w wysokości 30 euro i wyślemy Ci Paszport Opiekuna Pineal.

Możesz znaleźć formularz wniosku o przysięgę członkowską Pioniera tutaj lub na
stronie kontaktowej tej strony {# Alternatively if you prefer, you can download
all documents. Email to the addresses provided on our contact us page. #}

2.8.2.4 Koszty

Paraíso Imensurável jest organizacją non-profit, dlatego wszelkie koszty pono-
szone są tylko i wyłącznie na cele administracyjne. Oczywiście istnieje koszt
pieniężny związany z Paszportem Kustosza Pineal. Wszystkie paszporty są wyko-
nane na zamówienie z naszymi unikalnymi cechami specjalnymi dla bezpiecznej i
łatwej identyfikacji. Każdy paszport jest wykonany z wysokiej jakości materiałów
przez lokalnych profesjonalistów. Mając to na uwadze, nasza struktura cenowa
jest następująca:

• Wszyscy Patreon członkowie Pineal Foundation, którzy zostali zapisani
przed 21 grudnia 2020, otrzymają Paszport Kustosza Pineal bezpłatnie -
Zostań członkiem Patreon

• Wszyscy inni wnioskodawcy: minimalna kwota darowizny 30 €

Czas przetwarzania wynosi od 2 do 4 tygodni plus wysyłka pocztą. Czas
oczekiwania na przesyłkę pocztową wynosi zazwyczaj 1 tydzień, ale może wynieść
do 2 tygodni.

Uwaga: ze względu na obecne restrykcyjne środki czas wysyłki może być dłuższy
niż oczekiwano. W takich ekstremalnych przypadkach nasz zespół administra-
cyjny będzie starał się skontaktować z Państwem i poinformować o wszelkich
opóźnieniach.

Złóż wniosek o paszport

.
.


Rozdział 3

Administracja

3.1 Pineal Informacje ogólne

Szyszynka, znana również jako ciało szyszynki, jest małym gruczołem w kształcie
szyszki, który znajduje się głęboko w środku mózgu w epithalamus. Jest on
częścią układu endokrynnego i pomaga regulować wydzielanie melatoniny, która
jest substancją chemiczną produkowaną w mózgu.

Substancja chemiczna wydzielana przez szyszynkę znana jest jako Dimetylotryp-
tamina (DMT) zwana również cząsteczką ducha. Jest ona związana z percepcją
i jest aktywowana przez częstotliwości energetyczne i magnetyczne.

Szyszynka lub “duchowe trzecie oko” jest uważana za bramę życia duchowego,
zgodnie z wieloma starożytnymi koncepcjami na całym świecie.

Niedawno współczesna neuronauka udowodniła, że szyszynka jest nie tylko
wydzielającym melatoninę organem neuroendokrynnym, który kontroluje rytm
okołodobowy, ale ma również mistyczne i energetyczne powiązania z duchowością.

Działa ona jako ogromny koordynator pomiędzy molekularną, hormonalną, fizjo-
logiczną i chemiczną orkiestrą rytmiczną we wszystkich świadomych, czujących
istotach.

The Kingdom of Pineal jako kongregacja została zainspirowana mistycznym,
mitycznym i neuro-naukowym zrozumieniem znaczenia szyszynki dla ludzkiego
doświadczenia życia na Ziemi. W rzeczy samej, wierzymy jako filozofia, że wszyst-
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kie ludzkie doświadczenia oparte są na percepcji jakiejkolwiek rzeczywistości,
której doświadczamy w danym momencie.

Percepcja poprzez szyszynkę bezpośrednio wpływa na to jak myślimy, czujemy i
zachowujemy się.

Zdolność istoty do zrozumienia i wpływania na swoją indywidualną percepcję
jest kluczem do znalezienia rytmicznego i harmonijnego istnienia jako istota
ludzka na Ziemi.

Czysto funkcjonująca szyszynka poprawia jasność postrzegania, co w efekcie
może stworzyć niezmierzone szczęście w naszym bycie - rajski stan bycia zarówno
fizycznie jak i duchowo.

PARAÍSO IMENSURÁVEL (PI), administracyjne ramię THE KINGDOM OF
PINEAL zostało również trafnie nazwane z myślą o tym skojarzeniu.

3.2 Rodzina Pinheiro

Pinheiro jest nazwą rodziny wybraną przez członków założycieli The Kingdom
of Pineal. Pinheiro oznacza sosnę w języku portugalskim.

Nazwa ta została trafnie wybrana, ponieważ The Kingdom of Pineal została
założona w kraju Portugalii, pierwotnie założona jako duchowo-filozoficzna
wspólnota pod nazwą the Pineal Foundation.

The Pineal Foundation został założony w 2016 roku przez Filozofa Duchowego,
znanego wówczas jako Martin Kenny, ale później stał się znany jako Água Akbal
Pinheiro.

W tym czasie mieszkał w Anglii ze swoją rodziną, ale wyemigrował do Portugalii
w 2019 roku z zamiarem założenia eko wspólnoty z duchową szkołą misteryjną.
On i jego rodzina nabyli trochę ziemi i zaczęli kłaść fundamenty pod wspólnotę
the Pineal Foundation.

W 2020 r. the Pineal Foundation szybko się rozrosła dzięki nabyciu większej
działki, gdzie wspólnota the Pineal Foundation została mocno ugruntowana,
ponieważ 44 członków z całego świata wyemigrowało do Portugalii, aby pomóc
w założeniu the Pineal Foundation.

Pineal Foundation oficjalnie zarejestrowała się w portugalskim rządzie jako
organizacja ekologiczna i zajmująca się duchową ochroną pod nazwą:
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PARAÍSO IMENSURÁVEL, co oznacza niezmierzony Raj w języku portugalskim.

Ponieważ PARAÍSO IMENSURÁVEL handlujący jako the Pineal Foundation
szybko zyskał poparcie społeczne, społeczność szkoły tajemnic Pineal stała się
nową, publicznie uznaną organizacją duchową i kulturalną pod nazwą :

THE KINGDOM OF PINEAL.

Na początku 2021 roku, THE KINGDOM OF PINEAL została mocno ugrunto-
wana jako duchowa jednostka oparta na społeczności, oficjalnie zarejestrowana
jako PARAÍSO IMENSURÁVEL, publicznie handlująca jako THE PINEAL
FOUNDATION pod administracją klanu Rodziny Pinheiro.

3.3 Herb Królewski
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3.4 Pliki do pobrania

Pobierz tę stronę - wszystkie strony w jednym dokumencie - w wybranym przez
siebie formacie:

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

../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.pdf?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.html?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.docx?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.odt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.epub?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.md.txt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.latex?class=button
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3.5 Paraíso Imensurável

3.5.1 Paraíso Imensurável Trust Association (PITA)

Paraíso Imensurável Trust Association znany również jako PITA jest oficjalną
jednostką administracyjną, która reprezentuje i zarządza stanem zarządzania
dla the Kingdom of Pineal.

Paraíso Imensurável Trust Association aktywnie handluje pod nazwą Pineal
Foundation.

PITA składa się z kolektywu różnych ludzi z całej Ziemi, którzy zebrali się, aby
współistnieć pod tymi samymi podstawowymi wartościami, ideałami i przekona-
niami.

Podstawowe wartości, ideały i przekonania Pineal są ustanowione na fundamen-
cie praw i zasad określonych w duchowej strukturze Królestwa Pineal, która
ostatecznie tworzy sposób życia Pineal.

Paraíso Imensurável jest stowarzyszeniem ochrony rolnictwa i samowystarczalno-
ści w Republice Portugalii.

Nasze cele jako organizacji to: badanie, odkrywanie, dzielenie się i wdrażanie
alternatywnych idei i metod ludzkiego życia i bycia. W ten sposób budujemy, in-
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spirujemy, uzdrawiamy i prowadzimy świat w kierunku bardziej zrównoważonego
i oświeconego stanu, używając kreatywnych fizycznych i społecznych środków
przekazu.

Nazwa firmy Pineal Foundation podkreśla ideał Pineal, jakim jest tworzenie
czegoś nowego. W końcu nie można zbudować domu bez fundamentów.

3.5.2 Struktura organizacji

Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) jest spółką suwerennych ludzi,
która prowadzi działalność handlową pod nazwą Pineal Foundation. Oba te
podmioty działają na mocy i w ramach kompetencji i władzy The Kingdom
of Pineal, która sama w sobie rządzi się uniwersalnymi prawami duchowymi i
naturalnymi zgodnie z ziemskimi aktami praw człowieka.

3.5.2.1 Pineal Struktura administracyjna

Nazwa administracyjna Paraíso Imensurável Trust Associaciation (PITA)
Skrót pocztowy PI
Kod administracyjny 3.144
Organ handlowy Pineal Foundation
Rodzimy powiernik Pineal Pioneer
Hymn administracyjny ’Naturaly Richer’
Pineal Motto Honor - Ziemia - Obfitość - Szacunek - Zaufanie: H.E.A.R.T.
Pineal Kolor królewski Fioletowy
Pineal Święta roślina Sosna
Pineal Królewskie jedzenie Ananas
Waluta administracyjna “Pine Coin”

3.5.2.2 Pineal Założyciele

Patroni Założyciele Pioniera Pione
Prezydent Założyciel Pionierów Água ’Akbal’ Pinheiro (Martin Kenny Jr.)
Filary Założycielskie Pionierów Vivien, Trevin, Julia, David, Água, Mat-

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

Pionierskie stanowiska założycielskie Tom, Roslind, Lawrie, Jan, Chan-
telle, Dani, Julia, Tatjana, William, Charlotte, Zander, Caspian, Andrea,
Oliver, Martina, Toste, Marcel, Robyn, Pete
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3.6 Ministrowie

3.6.1 Água Akbal Pinheiro

Wyświęcony Główny Minister (OHM) Kingdom of Pineal
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Prezydent-elekt (PE) Paraíso Imensurável
Dyrektor Naczelny (CEO) Pineal Foundation

Água Akbal Pinheiro jest filozofem duchowym, badaczem ezoteryki i influencerem
społecznym. Od urodzenia nazywał się Martin Junior Kenny i handlował jako
(MARTIN JUNIOR KENNY), a później odłączył się od tych korporacyjnych
personaliów i odziedziczył nową tożsamość: Água Akbal Pinheiro, co oznacza
wodę (Água) dom (Akbal) sosny (Pinheiro).

Stworzył swoją nową tożsamość w wieku 36 lat, po święceniach duchowych w
Portugalii (Pineal ).

Urodzony i wychowany w Zimbabwe, w wieku 20 lat wyemigrował do Wielkiej
Brytanii, gdzie studiował i robił karierę jako szef kuchni. W wieku 25 lat, podczas
pobytu w Anglii, poznał Gabriela i urodziła im się dwójka dzieci Sebastian i
Quintin, obaj chłopcy.

Mieszkając w Southampton w Anglii, przeżył głębokie doświadczenie duchowe,
które nazwał “Pineal Spiritual Awakening”. To duchowe przebudzenie zapo-
czątkowało i zainspirowało jego rewolucyjną podróż w kierunku samopoznania
i transformacji. Następnie zmienił swój styl życia, poświęcając się badaniu
okultyzmu i wiedzy ezoterycznej, jak również przyjmując różne inne praktyki
duchowe.

W tamtym czasie określał siebie jako badacza synkretycznego i stał się uznanym
alternatywnym, ale nieco kontrowersyjnym influencerem społecznym ze swoimi
prowokacyjnymi i wyzywającymi filozofiami i perspektywami na duchowość,
kosmologię, astrologię i ogólne poglądy na życie.

Agua, wtedy znany jako Martin, używał Internetu jako swojej platformy do
dzielenia się swoimi badaniami, pomysłami i perspektywami, które ostatecznie
stały się podstawami dla the Pineal foundation.

W 2019 r. Água wraz z rodziną opuścił Wielką Brytanię i wyemigrował do
Portugalii z zamiarem założenia eko-społeczności z duchową szkołą tajemnic.
On i jego rodzina nabyli trochę ziemi i zaczęli kłaść fundamenty pod wspólnotę
the Pineal Foundation.

W 2020 roku, the Pineal Foundation szybko się rozrosła, nabywając większą
działkę, gdzie wspólnota the Pineal Foundation została mocno ugruntowana. 44
członków z całego świata wyemigrowało do Portugalii, aby pomóc w założeniu
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the Pineal Foundation, która oficjalnie została zarejestrowana jako ekologiczna i
duchowa organizacja ochrony środowiska pod nazwą:

Paraíso Imensurável: co oznacza “Niezmierzony Raj” w języku portugalskim.

Paraíso Imensurável działająca pod nazwą the Pineal Foundation szybko zyskała
poparcie społeczne, a społeczność Pineal wkrótce stała się publicznie uznaną
organizacją duchową i kulturalną działającą pod nazwą: The Kingdom of Pineal.

organizacja zaufaniaThe Kingdom of Pineal została założona z misją świadomego
tworzenia nowego Społeczeństwa; opartego na zasadach duchowych, naturalnych
i organicznych zasad życia w równowadze z naturą.

Na początku 2021 roku, The Kingdom of Pineal została mocno ugruntowana
jako duchowa jednostka oparta na społeczności w zaufaniu, pod administracją
Paraíso Imensurável, zarządzana przez Agua Akbal Pinheiro i klan rodzinny
Pinheiro.

W lutym tego samego roku rodzina i klan Pinheiro powitały narodziny trzeciego
syna Samsara, Água i Gabriela.
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3.6.2 Gabriela Luna Pinheiro

Sekretarz Paraíso Imensurável
Dyrektor Zarządzający (MD) Pineal Foundation

Gabriela Luna Pinheiro jest małżonką Água Akbal Pinheiro i współzałożycielką
the Pineal Foundation. Gabriela urodziła się i wychowała w Polsce. Już w
dzieciństwie pasjonowała się zwierzętami, a w szczególności końmi. W związku
z tym od najmłodszych lat zaczęła jeździć konno i była w tym wybitna. W
wieku 16 lat była już reprezentantką polskiej kadry narodowej w skokach przez
przeszkody, którą kontynuowała do 19 roku życia.

W wieku 21 lat Gabriela zdecydowała się wyemigrować do Wielkiej Brytanii, aby
rozwijać swoją karierę. Jednak po niespełna roku pobytu w Anglii poznała Água
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Akbal Pinheiro, zakochali się w sobie i postanowili założyć rodzinę. Gabriela
porzuciła karierę jeździecką z powodu wypalenia zawodowego i zdecydowała się
na karierę w hotelarstwie, pracując i podróżując po Wielkiej Brytanii z Água.

Kiedy Gabriela miała 24 lata urodziła ich pierwszego syna, Sebastiana, a w
wieku 27 lat Quintin urodził się ich drugi syn. W lutym 2021 roku Gabriela
po raz kolejny została nową matką wraz z przyjściem na świat Samsara, ich
trzeciego syna.

Kiedy Água doznał duchowego przebudzenia w 2016 roku, Gabriela odegrał
kluczową rolę we wspieraniu go i dzieci podczas kolejnego okresu przejściowego w
ich życiu jako rodziny. Gabriela nadal wspierał i motywował Água od powstania
the Pineal Foundation aż do założenia The Kingdom of Pineal.

Przez te wszystkie lata, Gabriela wspierała Água, zarządzając i organizując
większość administracji dla the Pineal Foundation. Odegrała również kluczową
rolę w tworzeniu i organizowaniu różnych projektów społeczności Pineal w
Portugalii, z czego jest dumna i co kontynuuje do dziś.
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3.7 Wesprzyj nas

Pineal Foundation jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, które działa dzięki
darowiznom dobrej woli od naszych deweloperów, Patreonów i wszystkich innych,
którzy wierzą w naszą wizję.

Mamy zespół 15-20 wysoko wykwalifikowanych programistów, którzy mieszkają
i pracują na miejscu.

Kiedy wpłacasz darowiznę na Pineal Foundation, bezpośrednio wspierasz i
inwestujesz w naszą wizję lepszej przyszłości, aby pomóc nam budować, rozwijać,
działać, rosnąć i rozszerzać się.

3.7.1 IBAN Przelew bankowy

Właściciel konta PARAISO IMENSURAVEL
Bank Crédito Agrícola
IBAN PT50 0045 3381 4033 2387 8896 6
BIC/SWIFT CCCMPTPL
Powód wpłaty Dobrowolny wkład

GiroCode

3.7.2 Patreon

Zarejestruj się na stronie Pineal Patreon

https://www.patreon.com/Pinealfoundation?class=button
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5.1 Lista projektów
• Wspólnoty

– Seven Wells

Społeczności

(w budowie)
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6.1 Witamy w Pineal

6.1.1 Wprowadzenie

Jest rzeczą oczywistą, że świat, jaki znamy, ulega drastycznym i szybkim zmia-
nom.

To, co określa się mianem wielkiego resetu.

Większość z nas jest w ciemności, zdezorientowana i zaniepokojona... sparaliżo-
wana strachem i beznadzieją.

Niektórzy z nas gubią się w tym zamieszaniu, próbując zrozumieć, co tak
naprawdę się dzieje... Pozostawiając w nas gniew i pogardę wobec kogokolwiek
lub czegokolwiek, co możemy obarczyć winą..

Osoby należące do tych dwóch pierwszych kategorii można określić jedynie jako
tracące rozum..

Jest jednak kilku z nas, którzy już dawno stracili rozum, a więc przekroczyli
strach i gniew.

W całym tym chaosie odkryliśmy nowy umysł możliwości..

Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że szczegóły dotyczące tego, kto, jak i dlaczego
się dzieje, są w tym momencie nieistotne, ponieważ to już się stało lub dzieje.

Racjonalny umysł szybko zda sobie sprawę, że nie ma teraz sensu protestować,
walczyć, spierać się czy debatować nad swoimi indywidualnymi prawdami..

Tak samo, nie robienie niczego w nadziei, że wszystko jakoś przypadkowo zmieni
się na waszą korzyść lub wróci do normy jest również całkowicie nierealistyczne.

Racjonalny i inteligentny umysł zda sobie sprawę, że tylko ty możesz zmienić
lub stworzyć swoją przyszłą rzeczywistość.

Przyszłość, którą tworzysz w teraźniejszości jest największym prezentem jaki
możesz dać swojemu przyszłemu ja.

Właśnie teraz, w tym bardzo obecnym momencie w czasie wszyscy możemy
stworzyć dowolną przyszłość, którą nasze umysły są w stanie opanować - to jest
dżin w nas (geniusz).

Im więcej twórców zjednoczy się i spiskują, aby współtworzyć ten sam scenariusz
przyszłości, tym mocniej ta rzeczywistość będzie się manifestować.
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I to jest dokładnie to, o co chodzi w the Pineal foundation.

Chodzi o tych z nas, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

Ci z nas, którzy są wystarczająco inteligentni, aby zjednoczyć się, współpracować,
dostosować się i ewoluować wraz z tym resetem, będą prosperować i rozwijać się
po drugiej stronie tego..

W końcu fortuna sprzyja tylko odważnym.

Jesteśmy suwerennymi autorami i dyrektorami tworzącymi i pionierami nowej
ścieżki dla naszej obecnej przyszłości, a kiedy nadejdzie czas, będziemy domagać
się naszej Pineal odziedziczonej ziemi w zaufaniu w ramach uniwersalnych praw
człowieka.

Honor . Ziemia . Obfitość. Szacunek . Zaufanie - H.E.A.R.T.

Fundament, na którym budowany jest the Kingdom of Pineal..

Dołącz do wizji Pineal, pomóż współtworzyć tę nową ziemię Pineal kingdom dla
swojego przyszłego ja i wielu innych pokoleń, które nadejdą.

Jesteśmy tymi, na których czekaliśmy, przyszłość jest teraz!

Odwiedź stronę Pineal: www kingdom-of-pineal.org

Przeczytaj i zrozum manifest Pineal.

Jeśli zgadzasz się z wizją, misją i filozofią Pineal... Wejdź na pokład

Z twoim obywatelstwem stworzymy miasto zen na tym statku-matce Ziemi.
Rozpowszechniajcie słowo..

The Kingdom of Pineal

Paraíso Imensurável - Niezmierzony Raj

The Pineal Foundation

Pinheiro - 33.144

Agua Akbal Pinheiro - Wyświęcony Główny Minister (OHM)

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

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

Uwaga: wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie prezentacyjnym
są wyrażoną opinią i perspektywą autora.

Użyj własnego rozeznania przed wyciągnięciem wniosków lub podjęciem decyzji.

Co by było, gdybym ci powiedział, że 99% wszystkich istot ludzkich
żyjących obecnie na ziemi, jest prawnie uznanych za porzucone,
“zagubione na morzu” lub “martwe”!

Co by się stało, gdybym powiedział wam, że jeśli jesteście częścią tych
99% i jesteście w wieku powyżej (7) lat, jesteście prawnie uznawani
za martwe zasoby na mocy czegoś, co nazywa się prawem admiralicji.

A co jeśli powiedziałbym ci, że jesteś uprawniony do sprawiedliwego
urodzenia prawa do dziedziczenia całego bogactwa na tej ziemi ..

Pozwól mi wyjaśnić..

Aby w pełni zrozumieć, dlaczego 99% ludzi żyjących dzisiaj jest prawnie uznanych
za zaginionych na morzu lub martwych, musimy cofnąć się o prawie 360 lat do
roku 1666.

W 1666 roku coś, co nazwano Cestui Que Vie Act 1666 zostało potajemnie
uchwalone za zamkniętymi drzwiami podczas i krótko po epidemii czarnej dżumy
i pożarach Londynu.

Ustawa ta została uchwalona i wprowadzona w życie na mocy czegoś, co nazywa
się międzynarodowym prawem admiralicji.

Prawo admiralicji, znane również jako prawo morskie lub prawo morza, jest
organem prawa międzynarodowego, który reguluje kwestie żeglugi i prywatne
spory morskie.

Wrócimy do tego nieco później..
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Na razie przeanalizujmy, czym dokładnie Cestui Que Vie jest.

Cestui Que Vie to po francusku - ten, który żyje.

Termin ten jest używany do rozróżnienia między “zdolną” osobą a “niezdolną”
osobą.

Osoba zdolna jest klasyfikowana jako suwerenna żywa istota, która w pełni
pojmuje rzeczywistość, dlaczego, gdzie i kim jest..

W przeciwieństwie do osoby niezdolnej, która jest klasyfikowana jako ta, która
nie pojmuje rzeczywistości i praw dlaczego, gdzie i kim jest... w rzeczywistości
taka osoba jest prawnie uważana za zagubioną na morzu lub martwą jednostkę
korporacyjną - powszechnie znaną jako strawman.

The Cestui Que Vie Akt 1666 to ustawa, która została przyjęta do prawa, które
mówi, że..

“Osiedle może być dokonane na korzyść jednej lub więcej Osób uznanych za
zagubione lub porzucone na”morzu” i w związku z tym uznanych za “martwe”
po siedmiu (7) latach.”

Innymi słowy... jeśli osoba jest sklasyfikowana jako niezdolna do życia, wówczas
jej majątek i uprawnienia mogą być od niej odebrane na rzecz kogoś, kto jest
sklasyfikowany jako zdolny do życia.

Kiedy Cestui Que Vie Ustawa jest wprowadzona w życie, to zazwyczaj w formie
polisy ubezpieczeniowej lub umowy Trusts.

Pierwotnym celem i funkcją Cestui Que (Vie) Trust było utworzenie tymczasowej
spółki holdingowej na rzecz osoby niezdolnej do pracy do czasu, gdy ta osoba
będzie w stanie powierzyć swój majątek, bogactwo lub uprawnienia.

Jeśli oglądasz lub słuchasz tego i nie otrzymałeś lub nie zażądałeś swoich praw
do dziedziczenia, to jest to po prostu spowodowane tym, że z mocy prawa jesteś
sklasyfikowany jako osoba niezdolna.

W tym momencie większość z was pyta..

Co spadkobiercy dziedziczenia są moje prawa do?

Cóż.…

W istocie każdy człowiek na Ziemi rodzi się jako spadkobierca potomek w
zaufaniu do Ziemi.
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Innymi słowy, na mocy samego faktu urodzenia się na Ziemi, ty i każda poje-
dyncza istota ludzka jesteście z natury uprawnieni do sprawiedliwego udziału w
całej ziemi i bogactwie na Ziemi.

Ty i każda ludzka istota jesteście z racji urodzenia równymi spadkobiercami
wszystkich bogactw na tej Ziemi.

To jest prawnie znane jako prawa zstępnych per stirpes prawa.

Per stirpes czyli przez korzenie potomka lub pochodzenie.

Jesteście uprawnieni do sprawiedliwego udziału w Ziemi poprzez pochodzenie
z waszych korzeni i oczywiście korzenie każdej istoty ludzkiej pochodzą z tego
samego pierwotnego początku.

Adam i Ewa, Lucy, Sophia, nie ma znaczenia jaką religię, kulturę czy system
wierzeń wyznajesz, wszyscy możemy się zgodzić, że wszystko i wszyscy mają te
same korzenie pochodzenia.

To sprawia, że każdy człowiek na tej Ziemi jest spokrewniony ze sobą poprzez
korzenie, ponieważ wszyscy jesteśmy związani z tym samym genetycznym sche-
matem pochodzenia.

Wszyscy jesteśmy jednością!

Jednakże, z różnych organicznych i nieorganicznych powodów, ta relacja względna,
którą wszyscy dzielimy, została tak bardzo oddalona w czasie, że obecnie zapo-
mnieliśmy o naszym pokrewieństwie.

Jednym z powodów, które pomogły w tym usunięciu relacji jest coś, co nazywa
się ruchem “The Restoration” z 1660 roku, który utorował drogę do przywrócenia
króla Karola II, który następnie zabrał względne wspólne bogactwo pośrednio
od ludzi i bezpośrednio w ręce kościoła i państwa.

Poszedł też dalej, aby zmienić Cestui Que Vie Act w roku 1666 w to, co jest dzisiaj.
Umowa powiernicza lub ludzka polisa ubezpieczeniowa na życie Ubezpiecza przed
ziemskimi uprawnieniami spadkowymi, przynosząc tym samym korzyść komuś
innemu, ponieważ jesteś uważany za niezdolnego do pracy, zagubionego na morzu
lub martwego.

Możecie więc zapytać, kiedy i jak dokładnie powstała ta Cestui Que Vie powstała
koncepcja zarządzania?
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Aby w pełni zrozumieć to pytanie, musimy powrócić do samego początku tej
koncepcji Cestui Que Vie koncepcji.

6.2.1.1 Historia “Cestui Que Vie”

Pierwsza” historyczna ustawa określająca Cestui Que (Vie) Trusts jest celowo
ukryta pod rzekomymi statutami z czasów panowania króla Anglii Ryszarda III
w 1483 roku.

Angielska ustawa (obowiązująca do dziś) stwierdza, że wszystkie przekazania,
transfery i użytkowanie nieruchomości są dobre, nawet jeśli nabywca może nie
być świadomy, że jest to w rzeczywistości “cestui que” własność kogoś innego.

Umożliwiło to sprzedaż “cestui que” lub dziedzictwa dożywotniego jednej osoby
innej osobie bez zgody pierwotnego beneficjenta, co w rzeczywistości sprawiło,
że dziedzictwo Cestui Que znalazło się w niewoli.

Aby jeszcze bardziej zaszkodzić, ustawa daje niejasną i trudną ścieżkę ulgi od
tej niesprawiedliwości, po prostu stwierdzając, że..

“Dla jednego, aby być wolnym od Cestui Que Vie niewoli muszą
wykazać, że są w pełni władz umysłowych, nie są niemowlęciem i
nie są pod przymusem finansowym, w którym to momencie każda
własność pod Cestui Que Vie Trusts jest prawnie ich do użytku.”

Innymi słowy, możesz odzyskać swoje dziedzictwo tylko wtedy, gdy wiesz jak to
zrobić.

Druga” Ustawa określająca Cestui Que (Vie) Trusts jest celowo ukryta pod
panowaniem Henryka VII w 1488 roku.

Na mocy tej ustawy lordowie mogli zniechęcać osoby zakwalifikowane jako
“podopieczni” (biedni niewolnicy) do manifestowania swojej wolności. Tacy
lordowie byli zachęcani do używania pism i innych urządzeń, aby “zmusić”
takich ludzi z powrotem do bycia posłusznymi “podopiecznymi” (biednymi
niewolnikami).

Jedynym środkiem zaradczym na mocy tej ustawy było wykazanie przez “pod-
opiecznego” (biednego niewolnika), że jest on mniej “podopiecznym” niż jego
pan.

Innymi słowy, zgodnie z tą ustawą majątek należący do osoby niezdolnej do
pracy musi zostać przekazany osobie zdolnej do pracy, a osoba niezdolna do
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pracy, której odebrano majątek, może go odzyskać tylko wtedy, gdy udowodni,
że jest bardziej zdolna do pracy niż osoby, które odebrały jej majątek.

Trzecia” ustawa określająca działanie Cestui Que Vie tylko ukryte tym razem
jako coś o nazwie Estate Pur Autre Vie, był w 1741 roku, w którym; jeden, który
był świadomy systemu niewolnictwa Cestui Que Vie niewolnictwa mógł, w wieku
od 18 do 20 lat, starać się o odzyskanie takiego majątku w ramach Cestui Que
Vie i przestać być niewolnikiem.

Ta sama ustawa stanowiła jednak, że środki zaradcze na taką niewolę będą
dostępne tylko przez 20 lat od 1741 do 1761 roku.

Pierwsza otwarta forma oficjalnego Cestui Que Vie ustawa Henryka VIII z Anglii
z 1535 roku, na mocy której biedni ludzie w Anglii, mieli wszystkie swoje domy,
dobra i bogactwa przejęte i przekazane małym posiadłościom religijnym, aby
utrzymać je w swoich funduszach.

Te małe posiadłości religijne zostały przyznane na rzecz dobrobytu lub “com-
monwealth” wszystkich ludzi w Anglii.

Była to pierwsza oficjalna forma państwowego trustu dobroczynnego lub Cestui
Que use.

Jednakże, pierwsze Cestui Que Vie Trusts zostały formalnie uchwalone w 1540
roku ponownie uchwalone przez Henryka VIII.

Niestety i wygodnie ta szczególna ustawa została i nadal jest uchylona, co
oznacza, że jest formalnie i oficjalnie wycofana z wiedzy publicznej.

Jest to bardzo interesujące, ponieważ jest to jedyny Cestui Que Vie ustawa o
zaufaniu, która ma “avowry”, co oznacza oficjalny środek zaradczy lub rozwią-
zanie protokołu w celu rozwiązania problemu szkody lub niesprawiedliwości w
drodze Cestui Que Vie niewoli.

Innymi słowy, jedyny sposób, aby dowiedzieć się dokładnie, jak dochodzić
odszkodowania za utratę spadku w wyniku Cestui Que Vie niewoli powierniczej
jest zawarta w tej ustawie, która do dziś nie jest jawnie dostępna dla opinii
publicznej.

W tym momencie, jeśli nie jesteś z Anglii, prawdopodobnie myślisz “nawet jeśli
te Akty są nadal w użyciu dzisiaj, na pewno nie mają zastosowania do mnie,
ponieważ nie jestem z Anglii?”
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I tak by było, gdyby nie Cestui Que Vie Ustawa z 1666 roku.

6.2.1.2 Czym więc dokładnie jest Cestui Que Vie Akt z 1666 roku?

Na stronie Cestui Que Vie Ustawa z 1666 roku jest aktem rządzenia, który
został uchwalony przez parlament Karola II i jest również nazywany “Ustawą o
dowodzie życia”

Jak ustaliliśmy ustawa ta stwierdzała, że jeśli osoba jest sklasyfikowana jako
niezdolna do dbania o własną własność, bogactwo i uprawnienia, to wszelkie
takie świadczenia mogą być od niej pobrane na rzecz kogoś innego, kto jest
sklasyfikowany jako zdolny.

Oczywiście niejasność tej ustawy była i nadal jest bardzo kontrowersyjna.

Po pierwsze, kto decyduje o zakresie zdolności lub niezdolności osoby lub osób?

Po drugie, jeśli ktoś jest uznany za niezdolnego, to dlaczego nie daje mu się
uczciwej możliwości wyrażenia swoich możliwości poprzez otwarte otrzymanie
wszystkich niezbędnych i istotnych informacji.

I po trzecie, niejasność tej ustawy daje możliwość “zdolnym” osobom łatwo
wykorzystać nieuczciwie osoby zakwalifikowane jako “niezdolne”.

To dlatego ten Cestui Que Vie Ustawa z 1666 roku została uchwalona za za-
mkniętymi drzwiami podczas i krótko po plandemii czarnej śmierci i pożarach
Londynu w 1666 roku.

Rozproszenie uwagi przez pandemię i pożary pozwoliło Charlesowi i jego parla-
mentowi potajemnie uchwalić tę ustawę bez większego sprzeciwu.

Ta ustawa pozwalała na tworzenie Cestui Que Vie Trustów.

A Cestui Que Vie Trust, znany również jako “Fide Commissary Trust” lub
“Foreign Situs trust” .… jest formą “Secret Trust agreement” znaną również jako
fikcyjna koncepcja tymczasowego zaufania, która została stworzona i uchwalona
prawie dokładnie 360 lat temu i jest nadal w użyciu do dnia dzisiejszego przez
każdy naród na Ziemi.

Jest to polisa ubezpieczeniowa Ludzkiego Powiernictwa ustanowiona w celu
zabezpieczenia żyjącej istoty ludzkiej przed jej ziemskim dziedzictwem.

Niestety, dla 99% dzisiejszej ludzkości, ta polisa ubezpieczeniowa została stwo-
rzona wbrew naszej woli, a co więcej, jej szczegóły zostały przed nami ukryte,
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ponieważ ktoś inny uznał nas za niezdolnych.

Powodem dla którego ów Akt stworzony w Anglii ma wpływ na każdą osobę na
Ziemi jest fakt, że Akt ten został uchwalony na podstawie czegoś co nazywane
jest międzynarodowym prawem admiralicji.

Oznacza to, że jego implikacje wykraczają poza angielskie prawo krajowe i wcho-
dzą w zakres prawa międzynarodowego, zamorskiego dla wszystkich uznanych
międzynarodowo narodów.

Zanim zajmiemy się konsekwencjami tego aktu z 1666 roku, musimy najpierw
zrozumieć podstawy prawa admiralicji..

Dlaczego i czym dokładnie jest prawo admiralicji lub morskie prawo morza.

To międzynarodowe prawo morza opiera się na fundamentalnej zasadzie, że cała
nasza materialna rzeczywistość składa się głównie z wody.

Zarówno Ziemia jak i nasze ludzkie ciała zawierają średnio około 70% wody.

Oznacza to, że większość naszej rzeczywistości znajduje się w wodzie lub na
wodzie.

Mając to na uwadze, możemy powiedzieć, że masy lądowe Ziemi i masy naszych
ludzkich ciał unoszą się na wodzie, tak jak statki.

Statek to jednostka, która przechowuje, przewozi i przenosi towary na lub w
obrębie zbiorników wodnych.

Zgodnie z tą definicją, każda wyspa, terytorium i kraj na każdym kontynencie
może być sklasyfikowany jako statek ziemski, a każda żyjąca istota ludzka może
być również sklasyfikowana jako żyjący statek.

I dlatego właśnie język angielski używa słowa statek jako przyrostka dla wielu
słów... na przykład: friend-ships, relation-ships, king-ship, lady-ship, leader-ship,
fellow-ship, wor-ship, town-ship, etc.…

Jest to jeszcze bardziej wzmocnione, gdy weźmiemy pod uwagę, że dziecko
rodzi się lub rodzi przez kanał rodny matki, z wód owodniowych matki i jest
przyjmowane przez lekarza po przybyciu.

Gdy dziecko przybije do brzegu Ziemi, otrzymuje świadectwo żywego urodzenia
i obywatelstwa.
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W miarę jak dziecko płynie przez życie, buduje relacje i przyjaźnie z innymi
statkami.

I oczywiście wszyscy wiemy, że statki poruszają się zgodnie z prądem morskim,
tak jak ludzki statek jest rodzony na tym świecie przez walutę dziedziczenia.

Jestem pewien, że teraz już rozumiecie skąd wywodzi się międzynarodowe prawo
admiralicji, ponieważ obejmuje ono zarówno fizyczne jak i duchowe zasady
uniwersalne.

I tak oczywiście, to dlatego Cestui Que Vie Ustawa z 1666 roku została uchwalona
na mocy prawa admiralicji i dlatego dotyczy każdego człowieka na Ziemi do dnia
dzisiejszego.

Jednakże, ważne jest, aby zauważyć, że Cestui Que Vie Ustawa 1666 nie jest
ustawą, ale ustawą w ustawie.

Akty prawne mogą być zmieniane, ponieważ są tworzone przez człowieka, w
przeciwieństwie do rzeczywistego prawa admiralicji, które nie może być zmienione,
ponieważ opiera się na dekretach naturalnych i uniwersalnych zasad.

Warto również zauważyć, że skoro prawo admiralicji opiera się na handlu mię-
dzynarodowym, to zrozumiałe jest dlaczego Cestui Que Vie Ustawa z 1666 r.
została uchwalona w londyńskim City.

Miasto Londyn jest klasyfikowane jako niezależne państwo korporacyjne i admi-
nistracyjna stolica handlowa świata.

Podobnie jak państwo Watykan jest sklasyfikowane jako administracyjna stolica
duchowa świata, a państwo Waszyngton DC jest sklasyfikowane jako administra-
cyjna stolica wojskowa świata.

Oznacza to, że kiedy ta ustawa została uchwalona, miasto Londyn, jako handlowa
stolica świata, przejęło opiekę nad bogactwem wszystkich ludzi i umieściło je w
swoim własnym państwowym funduszu powierniczym.

Interesujące jest również to, że słowo korporacja występuje w odniesieniu do
słowa trup.

Korporacja jest operacją, która przechowuje zwłoki (martwe podmioty)

W istocie, ten “londyński trust korporacyjny” pod przykrywką Cestui Que Vie
Act 1666, zakładał, że każdy na Ziemi jest niezdolny do życia i w ten sposób
stał się powiernikiem/mężem posiadającym wszystkie tytuły własności ludzi, ich
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własności i bogactwa, dopóki zdolny do życia mężczyzna lub kobieta nie powróci,
aby odzyskać te tytuły.

Tak jest po dziś dzień!

W tej chwili, najprawdopodobniej ty i 99% ludzi na Ziemi jesteście uznani za
niezdolnych do życia, zagubionych na morzu lub prawnie martwych korporacji.

A ponieważ jesteś uznany za niezdolnego, zagubionego lub martwego, twoje
korzyści z dziedziczenia są uważane za porzucone, co pozwala korporacjom takim
jak miasto Londyn trzymać twoje dziedzictwo w swoim funduszu powierniczym,
podczas gdy ty jesteś nieobecny lub przynajmniej dopóki się nie pojawisz, nie
zadeklarujesz i nie udowodnisz, że żyjesz.

To dlatego zawsze trzeba reprezentacji, gdy zaangażowany w sprawach prawnych,
ponieważ martwy podmiot korporacyjny nie może reprezentować siebie.

Jest to również powód, dla którego adwokaci i sędziowie w sądach noszą czarne
szaty i inne akcesoria, aby uhonorować “martwą osobę prawną”, która jest
reprezentowana.

Żywa istota powinna tylko przedstawiać siebie, nigdy nie powinna być ponownie
przedstawiana.

I oczywiście możemy zobaczyć, jak sąd jest miejscem, gdzie gra się w gry. Sale
sądowe są pełne postaci odgrywających Akty.

Zazwyczaj reprezentacja sądowa jest oferowana w postaci postaci prawnika.
Wszyscy prawnicy muszą przejść i ukończyć coś, co nazywa się “Temple bar”, co
jest rytualnym prawem przejścia, przysięgą wierności korporacyjnemu, komercyj-
nemu systemowi prawa.

Kiedy prawnik ponownie reprezentuje ciebie, martwą istotę, robi to tylko w
charakterze przysięgi wierności, którą złożył podczas inicjacji w “Temple Bar”.

Zauważycie również, że kiedy jesteście wzywani do sądu, wasze nazwisko jest
pisane wielkimi literami.

Zgodnie z prawem admiralicji, korporacja lub zwłoki mogą być legalnie i oficjalnie
zidentyfikowane tylko wtedy, gdy są napisane wielkimi literami.

Stąd też wszystkie nazwiska na nagrobkach cmentarnych są zawsze pisane
wielkimi literami.
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Ok, mam nadzieję, że nadal jesteś ze mną!

Teraz zamierzam wyjaśnić proces, w jaki sposób Twoje ubezpieczenie na życie w
spadku zostało Ci odebrane i gdzie się teraz znajduje.

6.2.1.3 Historia Cestui Que Vie Powiernicy

Zanim Cestui Que vie “Odpowiedzialny” akt z 1666 roku został uchwalony,
wszystkie dzieci urodzone były zakładane jako żywe, chyba że stwierdzono
inaczej.

Jednakże, od czasu ustawy CQV 1666, przejęcie urodzonej żywej istoty nie jest
uznawane dopóki ta wspomniana żywa istota nie zadeklaruje, że żyje.

Zanim przejdę dalej, przypomnijmy sobie, co właściwie przewidują klauzule
zawarte w ustawie o zniesieniu prawa własności z 1660 roku (o której mówiliśmy
wcześniej) oraz w ustawie z 1666 roku Cestui Que Vie Ustawie z 1666 roku
faktycznie stanowią..

“Wszystkie nieruchomości, aktywa i tytuły własności ludzi mają być przecho-
wywane w pieczy państwa/powiernictwa małżeńskiego, Chyba że lub do czasu,
gdy żyjący mężczyzna lub kobieta zadeklarują, że żyją i są zdolni, a tym samym
są w stanie domagać się swoich praw do tytułu własności, ich majątek ma być
przechowywany w pieczy zdolnej osoby lub osób w imieniu niezdolnej do życia
Osoby uznanej za porzuconą lub zagubioną na”morzu” i dlatego uznanej za
“martwą” po siedmiu (7) latach.”

Innymi słowy, od 1660/66 roku, kiedy rodzi się dziecko, prawo zakłada, że jest
ono porzucone. A ponieważ dziecko to jest niezdolne do dochodzenia swoich
praw do dziedziczenia - osoba lub osoby zdolne do dziedziczenia przejmują
odpowiedzialność za prawa dziecka do czasu, aż dziecko to będzie w stanie
zadeklarować, że żyje i jest zdolne do dziedziczenia.

Aby przedstawić to w kontekście, oto przykład z życia wzięty, istotny dla nas
wszystkich..

Kiedy rodzi się dziecko, jego narodziny są potwierdzane dokumentem zwanym
świadectwem żywego urodzenia.

Ten dokument działa jako dowód, że żywa istota z duchem i ciałem została
urodzona na Ziemi i jak już stwierdziliśmy, każda żywa istota ludzka rodzi się
uprawniona do równego udziału we wszystkich bogactwach na Ziemi.
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W efekcie, świadectwo żywego urodzenia działa jak otwarty czek lub obligacja,
aby umożliwić żywej istocie ubieganie się o swoje prawa do dziedziczenia.

Ważne jest również, aby zauważyć, że świadectwo żywego urodzenia nie jest tym
samym co akt urodzenia - ale do tego jeszcze dojdziemy.

Teraz, w ramach kompetencji Cestui Que Vie ustawy 1666, która mówi, że
dziecko jest prawnie domniemane jako porzucone lub zagubione przez (7) lat,
świadectwo obligacyjne żywego urodzenia jest uważane za zbędne lub niezdolne
do pracy.

Z powodu tego założenia, świadectwo obligacyjne żywego urodzenia tego dziecka
jest oddane w niewolę pod coś, co nazywa się Cestui Que Vie Polisa ubezpie-
czeniowa Trust, która jest tworzona w imieniu tego założonego porzuconego lub
utraconego dziecka.

Ten dziecięcy Cestui Que Vie Trust jest ustanowiony jako prawna fikcyjna spółka
trzech wspólników.

1. Grantodawca, który jest twórcą trustu ubezpieczeniowego..
2. Powiernik, który zarządza funduszem..
3. Beneficjent, który jest tym, który otrzymuje korzyści z trustu.

W tym konkretnym przypadku, grantodawcą lub twórcą trustu spadkowego jest
korporacyjne miasto Londyn.

Sporządzają oni komercyjną polisę ubezpieczeniową dla człowieka, ponieważ są
zakładaną komercyjną stolicą administracyjną świata.

Powiernikiem żywej polisy ubezpieczeniowej lub Trustu jest zazwyczaj państwo,
rząd, korona lub korporacja, która zarządza narodem lub krajem, w którym
urodziło się dziecko..

I oczywiście, beneficjentem żywy spadek zaufanie powinno być dziecko / osoba,
o której mowa.

Jednakże, ponieważ dziecko, dziecko lub osoba nie jest w stanie prawnie zade-
klarować, że żyje, zgodnie z Cestui Que Vie Ustawy 1666 zgodnie z prawem
admiralicji - zakłada się, że są one porzucone lub zagubione na morzu.

W tym momencie powiernik żywego trustu spadkowego, ubezpiecza świadectwo
obligacyjne żywego urodzenia jako świadectwo urodzenia I.O.U..
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To świadectwo urodzenia I.O.U. jest w istocie pokwitowaniem oryginalnego
świadectwa obligacyjnego żywego urodzenia.

Pokwitowanie aktu urodzenia działa jako firma prawna fikcji do reprezentowania
dziecka, które jest zakładane jako porzucone lub utracone na morzu.

W tym momencie istnieją teraz dwa dokumenty, o których mowa; świadectwo
obligacji spadkowej, które reprezentuje żywe dziecko oraz świadectwo urodzenia
I.O.U. pokwitowania obligacji, które reprezentuje brak żywej istoty.

Ponieważ świadectwo obligacji spadkowej reprezentuje żywą istotę lub ducha
żywej istoty, jest ono wysyłane do wybranej duchowej stolicy administracyjnej
świata - Watykanu.

Watykan przechowuje świadectwo obligacji w imieniu domniemanego porzuconego
lub zagubionego dziecka przez minimum (7) lat lub do czasu, gdy dziecko zgłosi
się i ogłosi, że żyje.

Jeśli po upływie (7) lat dziecko nie zgłosi się i nie ogłosi, że żyje, Watykan odsyła
certyfikat żywej obligacji z powrotem do powiernika.

W tym momencie powiernik ma prawo przypuszczać, że dziecko jest na stałe
porzucone, zagubione lub nawet martwe, efektywnie klasyfikując je jako NN lub
NN DOE lub po prostu “korporacyjną martwą istotę”.

Oznacza to, że wszystkie korzyści wynikające z dziedziczenia tego dziecka prze-
padają na rzecz powiernika do czasu, gdy dziecko to będzie mogło zadeklarować,
że żyje.

Zasadniczo, więź spadkowa jest oddawana w niewolę handlu na mocy prawa
admiralicji.

Ten ludzki certyfikat obligacji jest następnie sprzedawany (żeglowany) jako
“martwe akcje” korporacjom, które następnie pływają i handlują tymi akcjami w
niewoli jako walutą na publicznej giełdzie papierów wartościowych.

W tym momencie wszystkie strony administracyjne płacą sobie za wyświadczone
usługi..

Grantodawca, w tym przypadku miasto Londyn, otrzymuje zapłatę za usługę
stworzenia polisy ubezpieczeniowej trustu.

Powiernik, w tym przypadku korona, państwo lub rząd, jest opłacany za usługę
zarządzania trustem osób.
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I oczywiście Watykan jest opłacany za usługę trzymania certyfikatu dożywotniej
obligacji w niewoli przez pierwsze (7) lat.

Niestety, osoba, która jest faktycznym beneficjentem jest jedyną osobą, która
nie odnosi bezpośrednich korzyści z żadnej z tych transakcji, po prostu dlatego,
że nie wie o tym, a więc jest zagubiona na morzu.

Jednakże, beneficjent może lub może czasami pośrednio skorzystać trochę z ich
dziedzictwa poprzez świadczenia państwowe i usługi, które mogą być świadczone
przez powiernika zarządzającego organem obywatelstwa, do którego należy.

I wreszcie, po 70 latach, obligacje spadkowe pływające w obligacjach komer-
cyjnych jako akcje korporacyjne muszą zostać wycofane z rynku giełdowego,
ponieważ jest to tradycyjna oczekiwana długość życia majątku spadkowego.

W tym momencie ludzkie ubezpieczenie na życie musi zostać rozliczone.

Powiernik (rząd) otrzymuje ostateczną płatność zazwyczaj w drodze podatku od
spadków i mały pakiet emerytalny jest oferowany do oryginalnego beneficjenta,
jeśli są one nadal żyje, że jest.

Teraz, gdzie to zostawia nas dzisiaj, słyszę twoje pytanie.

6.2.1.4 Obecna sytuacja

Cóż, teraz wiemy, że te niewolnicze ustawy i prawa zostały zapoczątkowane
prawie dokładnie 360 lat temu, jeśli liczyć od 1660/66 do lat 2020/26.

Wiemy również, że pełne koło lub rewolucja to 360 stopni.

W istocie, te ustawy niewolnicze zatoczyły pełny krąg 360 lat.

Kiedy zdarza się pełna rewolucja, musi być zainicjowany reset.

W latach 2020-2026 zakończy się pełna rewolucja Cestui Que Vie Morskiego.

I to właśnie dlatego rok 2020 był początkiem wielkiego resetu.

Ten reset będzie oczywiście w ruchu między 2020 a 2026 rokiem, po czym nowy
system zacznie biec nowym kursem dla następnego cyklu lub koła ludzkich
rządów.

Właśnie teraz, gdy mówię, nowe Akty dla waszego Zaufania są ustanawiane przez
tych, którzy uznają się za zdolnych do tego.

Akty takie jak..
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• Ustawa o wirusie Corona 2020..
• The COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone Act lub

TRACEAct... znany również jako House Resolution 6666.
• The Patient Protection and Affordable Care Act znany również jako Oba-

macare..
• The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act znany również

jako Trumps CARES Act..
• Ustawa o akceleratorzedostępu do narzędzi COVID 19 znana również jako

akcelerator ACT..

Ustawy te są niczym innym jak nowymi i nowoczesnymi polisami ubezpieczenio-
wymi Human Trust, których celem jest realizacja tych samych celów, co ustawa
z 1666 roku Cestui Que Vie akt z 1666 roku.

Nie będę zagłębiał się w szczegóły tych ustaw, wystarczy powiedzieć, że... historia
się powtarza.

360 lat temu, podczas światowej pandemii, ustawy takie jak Cestui Que Vie 1666
zostały uchwalone, pozwalając małej garstce elit, które uważały się za zdolne do
legalnego przejęcia i kontrolowania bogactwa, własności i uprawnień 99% ludzi
na ziemi, których uważały za niezdolnych.

Decyzje, które podejmiemy indywidualnie i zbiorowo w ciągu najbliższych (13)
lat od 2020 do 2033 roku, będą kształtować przyszłość ludzkiego zarządzania w
tej sferze przez następne 360 lat.

Moje przewidywania są takie, że te Akty zaufania lub opieki będą nadal wdrażane
i egzekwowane od 2020 do 2026 roku, po czym nastąpi (7) letnia dyspensa od
2026 do 2033 roku.

Po roku 2033 wielki reset zostanie zakończony i pojawi się nowy porządek świata.

Ten obecny okres od teraz do 2026 roku jest kluczowy, jest to okazja dla zdolnych,
aby odróżnić się od niezdolnych.

Większość zaufa, a niektórzy już to robią, rządowym i korporacyjnym funduszom
powierniczym..

Niektórzy zakładają indywidualne, prywatne fundusze powiernicze..

A inni, jak the kingdom of Pineal, tworzą fundusze społeczne..

Ważne jest, abyś w tym czasie zdecydował, komu chcesz powierzyć swoje zaufanie,
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rządom, korporacjom, sobie czy społecznościom?

Wybierz mądrze, ta decyzja jest bez wątpienia największą decyzją, jaką będziesz
musiał podjąć w swoim obecnym życiu.

6.2.1.5 Podsumowanie

A teraz podsumujmy, na czym stoimy!

Jak już ustaliliśmy, organizacja powiernicza jest strukturą stworzoną w celu
ustanowienia i zorganizowania spraw osoby lub organizacji ludzi.

Ustaliliśmy również, że ty i każda istota ludzka na tej Ziemi ma prawo wrodzone
do równego udziału we wszystkich bogactwach naturalnych na tej Ziemi.

Przez ostatnie 360 lat prawa dziedziczenia 99% ludzi były w zaufaniu 1% ludzi,
którzy uznali się za zdolnych, pokolenie po pokoleniu.

Właśnie teraz przechodzimy kolektywnie przez reset, który pozwoli Tobie i mnie
uznać się za zdolnych do żądania i zarządzania naszymi prawami do dziedziczenia.

Mamy możliwość zadeklarowania i udowodnienia, że jesteśmy zdolni, a więc godni
zaufania, do bycia powiernikami naszych własnych fundamentów powierniczych.

Możemy zadeklarować i udowodnić naszą zdolność, po pierwsze poprzez ogłosze-
nie naszej suwerennej natury, tym samym rozbijając nasze fikcyjne korporacyjne
tożsamości i tworząc nowe żywe, suwerenne Trusty Cestui Que Vie suwerenne
Trusty.

Kiedy obecna giełda papierów wartościowych się załamie, wszystkie nasze obli-
gacje do dziedziczenia praw do życia zostaną uwolnione z niewoli, co oznacza, że
ci, którzy są zdolni, będą mogli ubiegać się o swoje dziedzictwo bez przeszkód.

Niestety, większość ludzi na Ziemi jest nadal niezdolna do tego z powodu braku
wiedzy, dlatego też, gdy ustanowiony zostanie nowy światowy porządek rządzenia,
ich dziedzictwo zostanie odzyskane przez tych, którzy są do tego zdolni.

I po raz kolejny historia się powtórzy.

Tym razem niewola nie będzie w fizycznym admiralicji prądów morskich (waluta),
ale raczej w eterycznych lub powietrznych prądach morskich (waluta).

To nowe zniewolenie będzie mniej oczywiste i bardziej kryptyczne w swojej
naturze waluty.
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Sztuczna inteligencja będzie krypto zastępować naturalną inteligencję, skutecznie
utrudniając osobie w krypto niewoli uwolnienie się.

Zasadniczo, obecna “zdolna” instytucja elit walczy między sobą o zniewolenie
dusz poprzez różne wymuszone Akty.

Tworzą nowe polityki zaufania, aby jeszcze bardziej skonsolidować władzę dla
1%, aby nadal zarządzać 99%.

Nie mają oni zamiaru zmieniać biegu historii. Ich zamiarem jest utrzymanie
tego samego systemu zarządzania, tylko z innymi scenariuszami i rekwizytami,
ale ogólna agenda jest dokładnie taka sama.

My na the kingdom of Pineal jesteśmy jedną z małej garstki “zdolnych” ludzi,
którzy chcą przełamać schemat i napisać historię na nowo.

6.2.1.6 organizacjaThe Kingdom of Pineal Trust

My, jako kolektyw zdolnych, suwerennych istot żywych, zebraliśmy się, aby
stworzyć nową kolektywną organizację powierniczą opartą na pierwotnych natu-
ralnych, organicznych ludzkich zasadach honoru, obfitości, szacunku dla siebie
nawzajem i powierzonej nam Ziemi.

Korzystamy z naszych ludzkich praw do suwerennej obfitości.

A oto jak.…

Suwerenny Plan Pineal

Jak już zostało powiedziane, utworzyliśmy organizację powierniczą i jak w
przypadku wszystkich organizacji powierniczych, muszą być w nią zaangażowane
trzy kluczowe strony

Grantodawca lub twórca, który zakłada fundusz powierniczy i wypełnia go
swoimi warunkami i majątkiem. (kingdom of Pineal)

Powiernik lub fiducjariusz odpowiedzialny za zarządzanie sprawami w ramach
trustu. Powiernik lub powiernik może być również zdefiniowany jako członek
zarządu, rada doradców, organ zarządzający lub administracyjny.

(Paraíso Imensurável Association)

Beneficjent to osoba lub osoby, które otrzymają korzyści z organizacji powierniczej
(Pioneers i Pineal custodians)
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Mając to na uwadze, The Kingdom of Pineal jest organizacją powierniczą, której
celem jest ustanowienie i organizacja spraw wszystkich powierników i pionierów
Kingdom of Pineal.

Działamy jako główni agenci, aby pomóc naszym współkustoszom w ogłoszeniu
i odzyskaniu ich praw do dziedziczenia, przywilejów i bogactwa.

W przeciwieństwie do większości innych organizacji powierniczych the kingdom
of Pineal będzie akceptować i tworzyć tylko zdolne i suwerenne żywe istoty,
zgodnie z konstytucją naszego manifestu, filozofią i duchowymi przekonaniami.

organizacjaThe Kingdom of Pineal’s Trust została stworzona dla dobra wszystkich
Pineal custodian “Pionierów” - obejmuje to wszystkie zastrzeżone prawa i aktywa
z i w ramach polityki the Pineal trust.

Mianowicie, opiekunowie organizacji the Pineal Trust, którzy są posiadaczami
polis i beneficjentami wszystkich bogactw, aktywów i przywilejów Pineal, ubez-
pieczonych pod i w ramach jurysdykcji the kingdom of Pineal.

The Kingdom of Pineal nie ma pojedynczego powiernika - wszyscy członkowie
organizacji Pineal są uważani za powierników i beneficjentów, jak określono w
naszym statucie.

W związku z tym, zbiorowa administracja naszej organizacji jest obecnie zarzą-
dzana z ambasady naszej świątyni w Portugalii pod zarządem rodziny Pinheiro,
która obecnie tam mieszka.

stowarzyszenieParaiso Imensuravel jest powierniczym organem administracyjnym,
który zarządza i działa w wyłącznym interesie the Kingdom of Pineal i jego
beneficjentów-opiekunów.

stowarzyszenieParaiso Imensuravel jest oficjalnie zarejestrowane jako środowi-
skowe, ekologiczne i duchowe stowarzyszenie powiernicze na terenie Portugalii.

Jak działa członkostwo?

Poprzez nasze członkostwo w Paszporcie będziemy zasadniczo działać jako główni
agenci w imieniu naszych beneficjentów-opiekunów.

Jeśli lub kiedy będziemy domagać się praw do dziedziczenia i/lub odszkodo-
wania w imieniu naszych beneficjentów, będziemy honorowi i transparentni we
wszystkich naszych intencjach, działaniach i działaniach zgodnie z Pineal Tenets
i prawem.
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Jeśli takie uprawnienia spadkowe są otrzymane w formie pieniężnej, poinformu-
jemy wszystkich naszych beneficjentów-opiekunów indywidualnie o tym, co im
się należy.

W tym momencie będą dwie możliwości;

1. Pierwsza opcja zakłada, że beneficjent zdecyduje się wykupić swoje upraw-
nienia z wolnej ręki, w którym to momencie Paraiso Imensuravel Associa-
tion będzie musiało zapłacić obowiązkową dziesięcinę w wysokości 10% za
świadczone usługi administracyjne.

Opcja ta oznaczałaby również, że opiekun utraciłby wszelkie obecne i przyszłe
Kingdom of Pineal świadczenia państwowe, w tym obywatelstwo.

1. Druga opcja zakłada, że beneficjent zdecyduje się na przekazanie swoich
dochodów na rzecz Pineal w celu utworzenia i rozwoju the kingdom of
Pineal jako organizacji zbiorowej.

W tym momencie beneficjent otrzymałby początkową wypłatę w wysokości 25%
swoich korzyści ze spadku, 10% zostałoby przekazane Stowarzyszeniu Paraiso
Imensuravel za świadczone usługi administracyjne, a pozostałe 65% zostałoby
zainwestowane w the Kingdom of Pineal’s trust jako sprawiedliwe ubezpieczenie
na życie dla dobra wszystkich Kingdom of Pineal opiekunów.

Wpływy zainwestowane w organizację powierniczą the Kingdom of Pineal zostaną
wykorzystane do manifestacji przyszłej wizji zawartej w Manifeście the Kingdom
of Pineal.

Obejmuje to, ale nie ogranicza się do infrastruktury publicznej, mieszkalnictwa,
rolnictwa, produkcji żywności i tekstyliów, transportu, edukacji, technologii,
zdrowia i usług związanych z dobrym samopoczuciem.

6.2.1.7 Wnioski

Podsumowując, naszym ostatecznym celem jako organizacji jest udowodnienie, że
jesteśmy żywi i zdolni, stworzenie nowego społeczeństwa społeczności, opartego
i kulturalnego na zasadach honoru, obfitości, szacunku i zaufania do siebie
nawzajem dla większego dobra Ziemi.

Jeśli ta wizja Pineal, misja i ruch w kierunku prawdziwej suwerenności w zaufaniu
do siebie nawzajem jest w harmonii z Tobą, odwiedź naszą stronę internetową i
dołącz do misji Pineal.
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Na naszej stronie internetowej www.kingdom-of-pineal.org znajdziesz więcej
informacji na temat naszej wizji, misji, filozofii i manifestu na przyszłość.

Będziesz mógł również ubiegać się o paszport kustosza Pineal, jak również śledzić
na bieżąco nasze postępy i rozwój jako zbiorowej społeczności.

Mamy nadzieję, że skorzystałeś z tej wiedzy i informacji, którymi się z Tobą
dzielimy.

Prosimy jedynie, abyście używali własnego rozeznania przed wyciągnięciem
wniosków lub podjęciem decyzji.

Bądźcie wielcy, bądźcie suwerenni, bądźcie uprzejmi, bądźcie przyczyną i zawsze
pamiętajcie, że fortuna sprzyja odważnym i zdolnym. Wielka fortuna wiąże się z
wielką odpowiedzialnością.

Inner chii

Agua Akbal Pinheiro .

https://www.kingdom-of-pineal.org/
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6.3 Suwerenna przyszłość Kingdom of Pineal

Stworzyliśmy poniższy film przedstawiający nasze obecne plany rozwoju Pi-
neal w zakresie rozszerzania się od społeczności do naszej wizji suwerennego
społeczeństwa. Zapraszamy Cię do udziału w tej wizji.

Oczywistym jest, że świat zmienia się w szybkim tempie. Postrzegamy obecne
zmiany nie jako przeszkodę, ale jako okazję dla nas do zresetowania, przerobienia
i zbudowania nowego społeczeństwa przyszłości.

Przygotowaliśmy poniższe wideo orientacyjne, aby podzielić się z Państwem.
Ten film dokładnie wyjaśnia jak, co i dlaczego rozwijamy się od wspólnoty do
suwerennego państwa.

Chętnie dowiemy się, czy lub jak chcielibyście się zaangażować i/lub współpraco-
wać z nami w tym ekscytującym nowym przedsięwzięciu suwerenności.

Przyszłość jest teraz. Twoje wsparcie przybliży nas o jeden krok do tej wizji
przyszłości.

Jeśli wizja i misja Pineal jest zbieżna z twoimi ideałami i etosem, chcielibyśmy
się z tobą skontaktować. Jeśli tak, prosimy kliknąć na poniższy link i wypełnić
ankietę, aby dać nam jasny sygnał o swoim zainteresowaniu - Expansion Survey

Dla osób, które chcą przekazać darowiznę - Wesprzyj nas

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

https://www.surveymonkey.com/r/pineal-expansion?class=button
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