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Capítulo 1

Visão de Pineal

Criar conscientemente uma nova sociedade onde indivíduos e comuni-
dades coexistam harmoniosa e honrosamente na terra em abundância,
respeito e confiança para o bem maior de todos - H.E.A.R.T.

1.1 Pineal Antecedentes

A glândula pineal, também conhecida como o terceiro olho, é uma pequena
glândula em forma de pinha que se encontra no centro do cérebro no epithalamus.
É uma parte do sistema endócrino e ajuda a regular a melatonina, que é um
químico produzido no cérebro.

O químico segregado pela pineal é conhecido como dimetiltriptamina (DMT),
também conhecida como molécula do espírito. Está ligada à percepção e é
activada por uma frequência energética e magnética.

A glândula pineal ou “terceiro olho espiritual” é considerada como a porta de
entrada da vida espiritual, de acordo com muitos conceitos antigos em todo o
mundo.

Recentemente, a neurociência moderna provou que a glândula pineal não é apenas
o órgão neuroendócrino secretor de melatonina que controla o ritmo circadiano,
mas tem também associações místicas e energéticas com a espiritualidade.

Actua como um tremendo coordenador entre orquestra rítmica molecular, hor-
monal, fisiológica e química dentro de todos os seres sencientes conscientes.
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2 CAPÍTULO 1. VISÃO DE PINEAL

The Kingdom of Pineal como congregação foi nomeadamente inspirada pela
compreensão mística, mítica e neurocientífica do significado da glândula pineal
para a experiência humana da vida na Terra. De facto, acreditamos como filosofia
que toda a experiência humana se baseia na percepção de qualquer realidade
que esteja a ser vivida num determinado momento.

A percepção através da glândula pineal influencia directamente a forma como
pensamos, sentimos e nos comportamos.

A capacidade de um ser compreender e influenciar a sua percepção individual é
a chave para encontrar uma existência rítmica e harmoniosa na Terra.

Uma glândula pineal puramente funcional melhora a clareza da percepção que,
de facto, pode criar uma felicidade imensurável dentro do próprio ser - um estado
paradisíaco de ser tanto física como espiritualmente.

Paraíso Imensurável (PI), o braço administrativo de The Kingdom of Pineal, foi
também adequadamente nomeado tendo em mente esta associação.

1.2 Visão actual

A nossa visão actual é a de iniciar uma mudança positiva no mundo através
de acções positivas. Estamos a fazer isto sendo a mudança que desejamos ver
através de várias iniciativas sociais e comunitárias.

Isto inclui a investigação e desenvolvimento de novas formas de vida sustentáveis,
particularmente nos campos dos métodos de construção ecológicos, preservação
da natureza, gestão de resíduos e produção sustentável de alimentos orgânicos. A
utilização de meios tecnológicos como a Internet e plataformas de comunicação
social para investigar e partilhar conhecimentos para encorajar o bem-estar
humano feliz e saudável e o bem-estar animal está também no centro do nosso
plano visionário.

Compreendemos perfeitamente que a missão Pineal só pode atingir todo o seu
potencial se conseguirmos comunicar eficazmente a nossa visão.

Estamos continuamente a esforçar-nos por alcançar e estabelecer contactos com
outros indivíduos, comunidades, sociedades e organizações que estejam alinhados
com a nossa visão, missão e objectivo.

Tendo isto em mente, Pineal está actualmente afiliado a várias comunidades
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em todo o mundo com as quais partilhamos e trocamos competências, ideias,
conhecimentos e recursos. Esta abordagem de redes comunitárias orgânicas está
no cerne da nossa visão actual.

Em última análise, temos e estamos a criar uma nova organização de confiança
para todos os actuais e futuros beneficiários do Pineal custodiante.

1.3 Visão Futura

A nossa visão futura é a de expandir a nossa visão actual da comunidade
para a sociedade. Com os recursos e iniciativas adequados, estabeleceremos
uma sociedade alternativa baseada em princípios sustentáveis de coexistência
harmoniosa na Terra em equilíbrio com a natureza sob e dentro de uma unidade
de confiança comum.

A criação de sistemas e estruturas auto-sustentáveis que façam simbioticamente
a ponte entre tecnologia e natureza sem prejudicar o delicado equilíbrio da ordem
natural é um elemento crucial do nosso plano visionário.

Estamos bem conscientes de que à primeira vista isto parece ser uma aspiração
idealista, contudo, acreditamos firmemente que o mundo está pronto para abraçar
novas e alternativas de vida que coloquem a natureza, a Terra, princípios de
honra, abundância, respeito e confiança uns nos outros na linha da frente da
progressão humana.
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Capítulo 2

Missão de Pineal

Inspirar e motivar acções positivas destinadas a alcançar a visão
Pineal de H.E.A.R.T.Honrar a Terra em Abundância com
Respeito e Confiança.

Ao alcançar esta missão, criaremos uma nova terra de paraíso imensurável -
Paraíso Imensurável.

5



6 CAPÍTULO 2. MISSÃO DE PINEAL

2.1 Constituição

The Kingdom of Pineal é uma entidade física e espiritual constituída por seres
humanos que escolhem habitar e/ou coexistir nesta Terra num estado de soberania
em que se baseiam:

• Pineal Princípios
• Leis Espirituais Universais
• Leis Naturais
• Pineal Leis comuns

Missão › Constituição

2.2 Planos Sociais

Os Planos Sociais Pineal irão ajudá-lo a compreender melhor que estruturas de
desenvolvimento The Kingdom of Pineal irão implementar. Eles são as pedras
angulares de como alcançaremos a nossa visão de criar uma ordem mundial
harmoniosa onde a vida na Terra coexista em equilíbrio com honra, respeito,
confiança e abundância - H.E.A.R.T.

• Plano de Desenvolvimento Social
• Plano Sócio-Económico
• Plano Social Político

Missão › Planos Sociais

2.3 Filosofia

No centro da visão Pineal de criar um mundo harmonioso e equilibrado está a
saúde humana e o bem-estar. Isto porque acreditamos que os humanos são os
guardiões de confiança da Terra, uma vez que são os seres mais conscientemente
inteligentes e sencientes da Terra.

Com isto em mente, alcançar e manter uma saúde e bem-estar humanos ideais
física, mental e espiritualmente é um componente chave para restaurar a harmonia
e o equilíbrio não só para os humanos mas para o bem maior da Terra em geral.

• Bem-estar na saúde - abordagem holística da saúde e do bem-estar.
• Dieta e jejum - alcançar e manter uma óptima qualidade de vida.
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• Medicina Botânica - cura e realinhamento do estado de ser humano.
• Tantra - Yantra - Mantra - tornando as acções mundanas e profanas que

realizamos no mundo em acções sagradas.

Missão › Filosofia

2.4 Kingdom

The Kingdom of Pineal é uma entidade física e espiritual constituída por seres
humanos que escolhem habitar e/ou coexistir nesta Terra num estado soberano
de encarnação pelos nossos Princípios Espirituais, Leis Espirituais Universais e
Físicas Naturais.

Missão › Kingdom

Bandeira Espiritual
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Bandeira Nacional

Bandeira Postal
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Bandeira médica

Bandeira Judiciária
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Bandeira de Serviços de Protecção

Brasão Real
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2.5 Constituição

The Kingdom of Pineal é uma entidade física e espiritual constituída por seres
humanos que escolhem habitar e/ou coexistir nesta Terra num estado soberano
de ser baseado em Princípios Espirituais, Leis Espirituais e Naturais Universais.

The Kingdom of Pineal é encarnada por qualquer Membro Guardião oficial
Pineal Foundation que reconhece os Princípios, Leis e modos de vida escolhidos
Pineal.

Uma pessoa que subscreve, segue ou vive pela ideologia da espiritualidade Pineal
é conhecida como ’Pineal Pioneer’.

The Kingdom of Pineal foi fundada sobre os princípios universais de que todos
os seres (humanos e animais) da Terra nascem livres e soberanos. Portanto,
têm o direito expresso de viver vidas livres e soberanas sob as Leis Espirituais
e Naturais Universais, desde que não infrinjam os direitos de outros seres de o
fazer.

Pineal Pioneers e os Membros Depositários de The Kingdom of Pineal têm o
direito expresso de viver uma vida livre e soberana em equilíbrio com a natureza
e a boa vontade que lhes foi confiada ao abrigo dos princípios e leis Pineal.
Acreditamos que os seres humanos que vivem em respeito e honra à natureza é
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um decreto espiritual que lhes é conferido.

Não há nenhum requisito especial necessário para se tornar um Pineal Pioneer
ou Membro Guardião de The Kingdom of Pineal para além do estipulado no
Manifesto Constitucional Pineal, nomeadamente: Observação e prática dos
princípios e leis de Pineal, bem como registo de membros através do nosso ramo
administrativo - Paraíso Imensurável comercializando como Pineal Foundation...

2.5.1 Observância Espiritual

Qualquer espaço da Terra habitado fisicamente em confiança e boa vontade
por qualquer Pineal Pioneer e/ou Kingdom of Pineal Custodian Member é
considerado um ’Pineal Temple Space’.

O Espaço do Templo é definido como:

qualquer espaço ou lugar da Terra que um ser humano assentará com
a intenção de praticar espiritual e fisicamente e/ou viver a vida em
confiança e boa vontade de cuidar do dito espaço habitado da Terra,
desde que não infrinjam física ou espiritualmente ou prejudiquem
outro ser para o fazer.

Uma vez que a Terra é um espaço livre e soberano confiado aos humanos, The
Kingdom of Pineal reconhece oficialmente a Terra como o seu espaço templo.

Neste momento, The Kingdom of Pineal reconhece vários ’espaços’ da Terra
como oficiais ’Pineal Templos Terrestres’, definidos administrativamente como
embaixadas. Todas as embaixadas actuais Pineal estão localizadas no actual
país europeu de Portugal.

The Kingdom of Pineal’a estrutura espiritual da prática está dividida em duas
esferas de influência: Princípios e Leis.

Os princípios estão divididos em cinco grupos denominados ’Principais Pilares
de Prática’(PPP): Honra, Terra, Abundância, Respeito e Confiança.

Cada um dos cinco pilares tem dois sub-pilares. Combinados, estes sub-tenets
criam os 10 princípios sagrados Pineal.

The Kingdom of Pineal observa e reconhece que toda a vida na Terra e mais além
é criada e sustentada por várias leis universais e naturais da existência. Sem
estas leis universais e naturais, existe um caos aleatório que acaba por conduzir
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à desarmonia e ao desequilíbrio.

o siteThe Kingdom of Pineal reconhece as seguintes leis:

• 12 Leis Espirituais Universais
• 11 Leis da Natureza Terrestre
• 10 Pineal Common Laws (Pineal Actos)
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2.5.2 Pineal Princípios

Definições:

Os princípios Pineal são princípios e valores fundamentais de como
viver.

Estes princípios foram fundados e são confiados àqueles que escolhem seguir e
viver de acordo com o modo de vida Pineal. O modo de vida Pineal baseia-se
nos princípios do ser humano coexistindo harmoniosamente com toda a vida
senciente e não senciente em equilíbrio com a natureza.

Esta coexistência harmoniosa baseia-se nas cinco casas de princípios Pineal:
HONRA, TERRA, ABUNDÂNCIA, RESPEITO e CONFIANÇA para toda a
vida senciente e não-senciente.

Aqueles que escolhem viver segundo os princípios Pineal devem fazê-lo sempre
em Honra à Terra, no Espírito da Abundância, com Respeito e Confiança na
boa vontade para toda a vida: H.E.A.R.T.

Os cinco princípios de vida Pineal:

2.5.2.1 Honra

Honrar a Vossa Palavra Estarei atento às palavras e feitiços que lançarei,
tentando sempre falar com intenções de verdade, amor, paz e justiça para
todos.

Honrar a Terra Honrarei o meu dever como habitante desta Terra, utilizando
ou retirando sempre da Terra apenas o que preciso e nunca mais em igual
medida de energia em equilíbrio com a natureza.

2.5.2.2 Terra

A Terra Pertence a Todos Sou um guardião da Terra e portanto responsável
por toda a terra, plantas, ar, corpos de água, montanhas e criaturas grandes
e pequenas.

A Terra é um Templo Sagrado Onde quer que eu escolha assentar sobre
a Terra, procurarei sempre honrar e respeitar aquele espaço que me foi
confiado com fé e boa vontade para o bem maior.
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2.5.2.3 Abundância

Abundância nas nossas mentes e corações A minha mente e coração
pertencem-me e, como ser soberano, sou responsável pelo que sinto, pelo
que penso e faço.

Abundância na Terra para Todos Partilhar A Terra não pertence a nin-
guém, toda a vida na Terra existe na confiança de tudo o que é e eu faço
parte de tudo o que é.

2.5.2.4 Respeito

Respeitar a vida Toda a vida senciente é sagrada, respeitarei sempre os di-
reitos de todas as criaturas sencientes da Terra a viver uma vida plena e
feliz e a morrer com a dignidade mais natural possível em equilíbrio com a
natureza.

Respeitai-vos a vós próprios Sou um ser divino sagrado em todos os sentidos
e por isso amar-me-ei e respeitar-me-ei sempre a mim próprio, a todos e a
tudo incondicionalmente.

2.5.2.5 Confiança

Confiança na Natureza A natureza providenciará sempre, desde que nós
providenciemos para a natureza.

Confie na Sua Mente, Corpo e Alma Tenho liberdade de escolha, posso e
vou dizer não a nada e qualquer pessoa que eu veja, pense ou sinta pode
causar-me danos a mim ou a quaisquer outros seres.
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2.5.3 Leis Espirituais Universais

Existem 12 Leis Espirituais universalmente reconhecidas que regem toda a
matéria física e metafísica.

Estas 12 Leis Espirituais ajudam-nos, enquanto humanos, a compreender melhor
como funciona o universo:

2.5.3.1 A Lei da Unicidade Divina

A Lei da Unidade Divina realça a interconectividade de todos os seres e coisas.

Para além dos nossos sentidos, cada pensamento, acção, e acontecimento está de
alguma forma ligado a todos e a tudo o resto.

2.5.3.2 A Lei da Transmutação da Energia

A um nível energético, tudo no Universo está em constante evolução ou flutua a
um nível micro e macro cósmico.

A energia nunca expira, ela simplesmente transmuta e transforma-se de uma
forma para outra.

2.5.3.3 A Lei da Correspondência

Esta Lei afirma que os padrões se repetem por todo o universo.

Esta Lei permite-nos raciocinar inteligentemente desde o conhecido até ao
desconhecido:

Tal como acima, assim abaixo. Como em baixo, assim em cima.

A nossa realidade é um reflexo do que se passa dentro de nós.

Como dentro, como fora, como dentro.

2.5.3.4 A Lei da Compensação

Estreitamente relacionado com a Lei da Atracção e a Lei da Correspondência.

Colhe-se o que se semeia.

Esta Lei estabelece que os seus esforços responderão sempre ou reagirão a si em
relação ao seu estado de ser.

O que sobe, deve descer. O que sai, voltará.
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2.5.3.5 A Lei da Atracção

Como atrai como. Obtém aquilo em que conscientemente ou inconscientemente
acredita ou se concentra.

Atrai aquilo que está em alinhamento com o nível em que vibra.

2.5.3.6 A Lei da Vibração

Tudo está em constante movimento e vibrando a uma frequência específica.

Isto aplica-se à matéria, mas também à própria frequência pessoal.

Esta Lei diz que a nossa frequência vibracional pode informar a nossa experiência
vivida através da nossa percepção da realidade.

2.5.3.7 A Lei da Relatividade

Esta Lei sugere que todas as coisas existentes são iguais em medida qualitativa.

Neste contexto universal, o conceito de dualidade é dissolvido em neutralidade
universal.

Todas as coisas acabam por regressar à fonte em relativo equilíbrio com o seu
estado original.

2.5.3.8 A Lei de Polaridade

Esta Lei dita que tudo na vida tem uma energia oposta a si mesmo. Tudo é
duplo; tudo tem o seu par de opostos; semelhantes e diferentes são iguais; os
opostos são idênticos na natureza, mas diferentes no grau.

Isto permite o empurrar e puxar rítmico da correspondência universal de que
todas as coisas funcionam.

A polaridade aumenta a nossa experiência da realidade, aumentando assim a
nossa oportunidade de crescimento.

Estes são os sítios Yin e Yang da vida.

2.5.3.9 A Lei da Acção

Esta Lei dita que, para que algo possa ser, deve ser inspirado pelo movimento
físico.
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A fé sem obras não funciona.

Cada acção é precedida por um pensamento. Os pensamentos têm o poder de
eventualmente se manifestarem na nossa realidade física.

2.5.3.10 A Lei do Ritmo

Tudo no universo funciona sobre padrões e ciclos.

Tudo flui, sai e entra; tudo tem as suas marés; o balanço pendular manifesta-se
em tudo; a medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a
esquerda; o ritmo compensa e permite uma ordem universal neutra e equilibrada.

2.5.3.11 A Lei do Género

Esta Lei corresponde directamente à ordem da energia Divina Feminina e Mas-
culina que existe em todos os seres.

Destaca a natureza dual do Universo.

2.5.3.12 A Lei de Causa e Efeito

Esta lei afirma especificamente que cada acção no universo irá sempre criar uma
reacção.

Cada efeito no universo conhecido tem uma causa, um ponto de partida original.

O que significa que todos os caminhos têm um primeiro passo original. A partir
desse primeiro passo vem uma reacção em cadeia de acontecimentos que se
estende em todas as direcções.
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2.5.4 Leis Naturais

A Lei Natural dita que os seres humanos possuem valores intrínsecos que regem
o seu raciocínio e comportamento.

A Lei Natural sustenta que estes valores intrínsecos, confiados dentro de nós
como seres humanos, se baseiam em fundamentos éticos e morais que devemos
seguir em equilíbrio com o ciclo natural de todas as coisas.

Quando a Lei Natural não é observada, honrada e respeitada, o equilíbrio rítmico
da vida é perdido.

Estas 11 Leis Naturais são os primeiros pilares fundacionais sobre os quais todas
as leis humanas da vida devem ser fundadas:

2.5.4.1 Não Matem

Toda a vida é preciosa em igual medida, ninguém e nenhuma coisa tem o direito
de privar ou tirar a vida de qualquer ser senciente. Um ser senciente qualquer
coisa ou qualquer pessoa com consciência de sentimentos, emoções e acções.

2.5.4.2 Confiança na Verdade

A verdade é a base da confiança. Onde não há verdade, não há confiança, onde
não há confiança, não há harmonia, onde não há harmonia, não há felicidade.

2.5.4.3 Compartilhar Abundância

O Universo e a Terra são abundantes em recursos livres para serem utilizados por
todos. Terra, comida, água, ar, abrigo e energia é tudo o que precisamos para
prosperar como os humanos estão nesta Terra, devemos honrar esta abundância
que nos foi confiada, utilizando-a e partilhando-a com respeito e em harmonia
com o equilíbrio da natureza.

2.5.4.4 Respeitar Toda a Vida

Dê a toda a vida a mesma quantidade de respeito que esperaria receber. Não
fazer mal, apenas o bem, e esforçar-se sempre por construir e não destruir.
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2.5.4.5 Amar todos os seres

O amor é a essência que une todos os pensamentos e emoções. Quando amamos
a nós próprios e uns aos outros, criamos a essência divina que une toda a vida
na Terra, onde há amor, há bem. Onde há o bem, há Deus.

2.5.4.6 Honrar a Natureza

A natureza é a fonte de toda a criação terrestre, sem natureza não há vida. Toda
a natureza deve ser honrada com amor e respeito, sem ela começamos a perder
a nossa própria natureza humana.

2.5.4.7 Lembre-se dos que estão perante si

Nada existiria hoje sem a causa e o efeito do passado, pelo que devemos sempre
honrar e respeitar o passado, pois sem isso não haverá futuro.

2.5.4.8 Viver e Deixar Viver

Toda a vida deve ter a oportunidade de se expressar livremente sem medo de
perseguição ou opressão, desde que se exprima com boa vontade para com os
outros.

2.5.4.9 Livre-arbítrio

Todos os seres sencientes conscientes têm o direito de escolher livre e voluntaria-
mente o seu destino, desde que não estejam a infringir a livre vontade de outros
seres para fazer o mesmo.

2.5.4.10 Equidade e justiça para todos

Todos os seres têm direito à mesma medida de equidade, igualdade e justiça sem
preconceitos ou preconceitos. Isto em equilíbrio com a ordem natural de tudo o
que é puro e bom.

2.5.4.11 Confiança na Natureza

A natureza emina a centelha divina da criação e do sustento de toda a vida.
Tudo o que é natureza e natural é sagrado, belo e perfeito em design e estrutura.
Esta divindade deve ser sempre de confiança.
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2.5.5 Pineal Leis comuns

As leis comuns são leis promulgadas ou acordadas por um colectivo de pessoas
que optam por coexistir com valores e ideais comuns.

As leis comuns são únicas e individuais para qualquer sociedade, comunidade ou
colectivo de pessoas que se reúnem em unidade comum.

Quando as Leis Comuns são criadas e observadas por um colectivo organizado
de pessoas, essas Leis Comuns tornam-se a Lei da Terra.

As Leis Comuns Colectivas estabelecem frequentemente o precedente para todas
as outras Leis legais que se tornam os estatutos e ACTS da referida comunidade
ou sociedade.

2.5.5.1 10 Pineal Leis Comuns

1. Proibição do uso abusivo de álcool - O álcool só deve ser utilizado para
fins medicinais ou terapêuticos administrados por um xamã reconhecido
pela comunidade.

2. Proibição do consumo de todo e qualquer alimento e produto animal -
nomeadamente qualquer produto produzido à custa ou sofrimento de outro
ser senciente; animal ou não.

3. Proibição do uso abusivo ou recreativo de drogas - nomeadamente com-
postos processados e/ou inorgânicos reconhecidos como drogas que podem
influenciar negativamente a percepção, comportamento e/ou bem estar de
um ser.

4. Proibição do uso de violência de qualquer tipo para resolver disputas - a
violência inclui qualquer tipo de força agressiva física ou verbal em relação
a outro ser.

5. Proibição de discriminação negativa contra todo e qualquer ser senciente -
isto significa que todas as raças, géneros e espécies devem ser tratados de
forma justa e proporcionada, de acordo com os princípios e leis Pineal.

6. Proibição de usura, chantagem, intimidação, força física, extorsão, interesse
monetário ou quaisquer outros actos opressivos que possam causar dano
ou angústia a outros.

7. Proibição do uso intencional de magia negativa ou negra através de fundição
ortográfica ou quaisquer outras práticas para ganho pessoal ou outro.

8. Proibição do uso de comportamentos abusivos contra todo e qualquer ser
senciente, física, mental ou emocionalmente - isto inclui acções físicas e/ou
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verbais.
9. Proibição de quaisquer actos, acções ou motivos que possam infringir a

livre vontade de outra pessoa.
10. Observar sempre, honrar, respeitar e cumprir todas as leis e princípios

Pineal com confiança e boa vontade.
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2.6 Planos Sociais

Os Planos Sociais Pineal irão ajudá-lo a compreender melhor que estruturas
de desenvolvimento The Kingdom of Pineal irão implementar. São as pedras
angulares de como alcançaremos a nossa visão de criar uma ordem mundial
harmoniosa onde a vida coexista com honra à Terra em abundância, com respeito
e confiança por todos - H.E.A.R.T.

• Plano de Desenvolvimento Social
• Plano Sócio-Económico
• Plano Social Político
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2.6.1 Plano de Desenvolvimento Social

O nosso Plano de Desenvolvimento Social está fundamentalmente centrado
em torno de modelos comunitários de sociedade e fundado nos princípios da
auto-sustentabilidade.

Este plano de desenvolvimento auto-sustentável é estabelecido tendo em conside-
ração a forma como gerimos os impactos sociais, estruturais e ambientais dos
nossos projectos de desenvolvimento pretendidos.

A iniciativa consiste em criar comunidades ambientalmente conscientes que
complementem o ambiente natural dessa comunidade, assegurando assim um
desenvolvimento sustentável que seja construído para durar de uma forma justa
e equitativa.

2.6.1.1 A Estrutura Simbiótica

O nosso plano é baseado em quatro componentes-chave, a que chamamos “A
ESTRUTURA SÍMBIÓTICA”:

1. Localizações simbióticas
2. Ambientes simbióticos
3. Energia Simbiótica
4. Estruturas Simbióticas

Em essência, o nosso principal objectivo de desenvolvimento é demonstrar uma
utilização económica dos recursos naturais nativos e responder às condições
climáticas usando princípios de design amigos do ambiente que proporcionam
conforto humano. Estes princípios de concepção são consistentes com a forma,
orientação e materialidade do habitat. A combinação de considerações sociais,
funcionais e ambientais revela uma relação simbiótica bem equilibrada entre nós,
humanos, e o habitat natural da nossa Terra. Em vez de impor à natureza, o
nosso desenvolvimento emana da natureza e funciona com ela.

2.6.1.1.1 1. Localizações simbióticas Escolher locais simbióticos significa
encontrar locais e paisagens de qualidade que melhorem as práticas de vida
auto-sustentáveis. A localização, as infra-estruturas e a qualidade da paisagem
são fundamentais na criação de locais desejáveis para viver e trabalhar.

O objectivo final é maximizar criativamente os habitats naturais para se tornarem
comunidades adequadas à prova do futuro.
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Isto inclui mas não se limita a considerar perigos climáticos extremos, biodiversi-
dade vegetal e animal, qualidade do solo e do solo, sistemas simbióticos naturais
existentes e muito mais. Na essência, a questão que deve ser sempre colocada é:

“Quais são as considerações ecológicas e impactos paisagísticos mais vastos do
nosso desenvolvimento e como é que este desenvolvimento irá apoiar e auto-
sustentar a comunidade local em geral”?

2.6.1.1.2 2. Ambientes simbióticos Outro factor fundamental a considerar
é a gestão ambiental, que inclui os vários factores associados ao desenvolvimento.

Um bom exemplo é a relação simbiótica entre a terra, a água e a pegada humana
de qualquer local de desenvolvimento. É sempre importante ter em conta o nosso
impacto humano sobre o microclima como resultado directo dos nossos sistemas
de desenvolvimento vivo e de trabalho.

Será da responsabilidade das comunidades locais interessadas, projectistas, pro-
motores e engenheiros, assegurar que os recursos futuros respondam aos desafios
e oportunidades ambientais mais amplos. Isto só poderá ser alcançado quando a
infra-estrutura inicial for construída para ser resiliente, identificando e mitigando
potenciais riscos para qualquer desenvolvimento numa fase inicial, bem como
investigando e prevendo soluções.

Estas podem incluir, mas não se limitam a isso:

Assegurar sistemas sustentáveis de gestão de resíduos urbanos e rurais, como
drenagem e reciclagem sem criar um impacto prejudicial sobre o micro e macro
ecossistema simbiótico natural existente.

2.6.1.1.3 3. Energia Simbiótica Fundamental para qualquer comunidade
auto-sustentável de sucesso é a eficiência energética.

Isto só pode ser sustentável a longo prazo através do apoio consciente e do
envolvimento da comunidade local - a educação é fundamental.

É o dever de qualquer comunidade encontrar e estabelecer sistemas que com-
plementem e ou melhorem a utilização eficiente da produção de energia e a
desenvoltura em harmonia simbiótica com o seu ambiente.

A investigação e o estabelecimento de soluções energéticas numa fase inicial
informarão as decisões sobre a escala, a forma e a forma de desenvolvimento.
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Diferentes locais e ambientes terão de ser abordados como projectos individuais
fortemente dependentes de factores energéticos.

As opções para projectos comunitários locais auto-sustentáveis renováveis incluem
mas não estão limitadas a: energia solar, hídrica, geotérmica e eólica.

Independentemente, cada um destes componentes são poderosos, mas colectiva-
mente, se implementados correctamente, têm o potencial de moldar e inspirar
comunidades auto-sustentáveis resilientes a nível micro e macro indefinidamente
para as gerações futuras.

2.6.1.1.4 4. Estruturas Simbióticas - Cânhamo No centro de qualquer
plano de desenvolvimento da sociedade está a habitação e as infra-estruturas so-
ciais. Fundamentais para a sustentabilidade e resiliência de quaisquer estruturas
são os métodos e a qualidade dos materiais utilizados na construção.

Com isto em mente, o nosso Plano de Desenvolvimento Estrutural centra-se em
trabalhar apenas com materiais de construção orgânicos, resilientes, estéticos e
amigos do ambiente. No que nos diz respeito, existe apenas um material mais
adequado para este fim: o cânhamo.

O cânhamo é uma variedade do cannabis sativa espécies vegetais. Tal como o
bambu, o cânhamo é uma das plantas de crescimento mais rápido na Terra. É
uma planta durável e resistente cujas fibras podem ser utilizadas para fazer uma
grande variedade de produtos, incluindo: corda, têxteis, vestuário, alimentos,
papel, cartão, plásticos biodegradáveis, tinta, isolamento, biocombustível, cartão
de fibras e cânhamo que é utilizado para a construção.

Ao contrário da maioria das outras plantas, o cânhamo requer muito pouca
água para crescer, é tolerante à geada e ao calor, pode crescer na maioria das
terras/solos adequados para a agricultura e não requer pesticidas ou herbicidas
para ajudar ao seu crescimento.

O cânhamo é também muito mais superior à maioria das outras plantas e árvores,
pois degrada-se muito mais lentamente, pode ser reciclado muitas mais vezes e
requer menos práticas de processamento no fabrico.

O óleo de semente de cânhamo pode ser utilizado para produzir gasóleo não
tóxico, tinta, verniz, detergente, tinta e óleo lubrificante. Como as sementes de
cânhamo representam até metade do peso da planta de cânhamo madura, as
sementes de cânhamo são uma fonte viável para estes produtos. O cânhamo
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também pode ser convertido em combustível de etanol a combustão limpa, uma
vez que produz mais biomassa do que qualquer outra espécie de planta.

O cânhamo será o recurso natural pré-dominante de The Kingdom of Pinealque
impulsionará e beneficiará tanto o nosso desenvolvimento socioeconómico como
o ambiente.

2.6.1.2 Plano de Educação - Criatividade, Informação e Tecnologia
Orgânica

A propriedade intelectual sob a forma de informação e tecnologia é uma pedra
angular fundamental para os planos progressistas de qualquer sociedade: Os
dados são uma forma de moeda.

Mais importante ainda, a propriedade intelectual orgânica, naturalmente aprovei-
tada, é muito mais auto-sustentável. Este tipo de intelecto progressista só pode
ser aproveitado dentro de uma comunidade, estimulando e nutrindo processos de
pensamento livres e criativos.

Os programas educacionais com isto em mente estarão no centro do Plano de
Desenvolvimento da Educação de Kingdom.

A nossa principal ênfase educacional será ensinar às crianças como pensar e não
o que pensar. O plano educativo de cada criança será abordado individualmente,
assegurando que cada criança aprenda as competências sociais humanas básicas
de contagem, leitura e escrita.

Além disso, o nosso currículo educacional terá também um forte enfoque no
aproveitamento e cultivo das paixões naturais de cada criança e das suas principais
forças. É muito mais fácil distinguir-se em algo em que se é naturalmente bom e
apaixonado: trabalhar de forma inteligente e não difícil.

O nosso Programa Educativo terá também uma iniciativa centrada no incentivo
de espaços naturais e orgânicos, métodos, ambientes, recursos e técnicas de
aprendizagem e ensino.

2.6.1.3 Plano de Desenvolvimento Cultural - Serviços e Ideais da
Comunidade Social

A cultura é geralmente definida como o conjunto de características distintivas es-
pirituais, materiais, intelectuais e emocionais de qualquer sociedade, comunidade
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ou grupo social.

Isto inclui, mas não está limitado a:

Arte e literatura, música, estilos de vida, formas de viver em conjunto, sistemas
de valores, tradições e crenças.

Assim, a cultura está no centro da identidade de qualquer sociedade, da coesão
social e do desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento.

Portanto, como soberano inclusivo Kingdom, é essencial assegurar uma interacção
harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais plurais, variadas e
dinâmicas, bem como a sua vontade de viverem juntos.

Neste sentido, a diversidade cultural é o património comum da humanidade e
deve ser reconhecida e afirmada em benefício das gerações presentes e futuras.

Todos estes elementos desempenham um papel significativo no reforço dos laços
entre os povos com base no respeito mútuo e nos ideais de paz e de boa vizinhança.
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2.6.2 Plano Sócio-Económico

2.6.2.1 Distribuição de riqueza e equidade

A primeira tarefa de estabelecer um plano económico resiliente, viável e susten-
tável é maximizar a eficiência de quaisquer recursos prontamente disponíveis.

Temos 6 fases-chave de estratégia:

2.6.2.1.1 1. Identificação do Censo Uma das primeiras tarefas da nossa
estratégia será a realização de um censo de todos os nossos recursos humanos
disponíveis no macro Kingdom, bem como à escala de uma micro comunidade. O
consenso estratégico entre o órgão administrativo e as comunidades do Kingdom
é a chave do sucesso.

Isto significa identificar eficientemente as competências e talentos das pessoas,
bem como o potencial industrial e ambiental do assentamento escolhido pelas
comunidades.

2.6.2.1.2 2. Planeamento de projectos O passo seguinte será identificar e
planear uma variedade de projectos generativos adequados para cada comunidade,
correspondendo às capacidades e talentos individuais e colectivos da comunidade.

Estes projectos serão meticulosamente bem planeados modelos generativos base-
ados no ethos, princípios e leis do Kingdom. Todos os residentes de qualquer
comunidade escolhida partilharão uma participação igual em todos os projec-
tos comunitários baseados no nosso PI Programa de Presentes Generativos de
Energia(P.E.G.G.).

2.6.2.1.3 3. O Programa de Gestão P.E.G.G O programa P.E.G.G. é
estabelecido com base no princípio de que todos os membros da comunidade
doam a sua energia, competências e talentos para ajudar a gerar riqueza colectiva
e abundância para as suas vidas individuais, comunidades e o Kingdom em geral.

Cada membro da comunidade promete uma quantidade mínima semanal ou
mensal do seu tempo, energia e competências para vários projectos generativos
da comunidade.

Isto cria uma poderosa força de trabalho livre inspirada no ethos e nos valores
da abundância da comunidade criada através da unidade comum. Esta força de
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trabalho cooperativa permitirá uma distribuição gratuita e equitativa e abundante
de bens e produtos para todos os membros da comunidade que participam.

2.6.2.1.4 4. Distribuição Quantitativa Esta próxima fase do programa
envolverá a comunidade a analisar quanto irão consumir como um colectivo e
de tudo o que produzem. Depois, utilizando o nosso sistema único de escalada
quantitativa, produzirão pelo menos três vezes mais do que necessitam.

• Um terço para consumo
• Um terço para reservas
• Um terço para regeneração, comércio e exportação

Contudo, é importante lembrar que esta equação de escala quantitativa só será
relativamente utilizada com a proporção adequada ao equilíbrio dos recursos
naturais locais. Isto em conformidade com os princípios e leis Pineal de honra e
respeito pela Terra que nos foram confiados.

2.6.2.1.5 5. Reserva de Excedentes e Regeneração A Reserva e Rege-
neração de Excedentes tem tudo a ver com a gestão do excesso de produção.

Como com todos os sistemas auto-sustentáveis, a produção, consumo e regenera-
ção devem ser sempre mantidos em equilíbrio simbiótico com o ambiente natural
local.

Um sistema de produção económica bem gerido deve satisfazer organicamente
o nosso sistema de escala quantitativa de três níveis de consumo, reserva e
regeneração.

O que quer que seja produção excedentária será sempre considerado em primeiro
lugar para reserva caritativa comunitária antes de ser considerado para comércio
regenerativo e exportação.

O que resta para regeneração é comercializado para o mercado aberto das
comunidades vizinhas e mesmo exportado para além dos territórios de Kingdom,
se for viável e viável.

2.6.2.1.6 6. Participação no capital Uma vez que o nosso Kingdom se
baseia nos princípios da igualdade através da abundância, o lucro não é um
objectivo do nosso sistema socioeconómico Kingdom.
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Como sociedade baseada na cooperativa, a riqueza da comunidade sobre a riqueza
individual será sempre o objectivo principal. Será sempre no melhor interesse
de todas as partes do Kingdom concentrar os seus interesses individuais no
crescimento do colectivo e não do individual.

Neste sistema, o poder e a riqueza estão nas mãos do povo e não nas mãos dos
órgãos de governo administrativo.

Isto significa então que quanto mais bem sucedidas forem as comunidades
individuais, mais rica se tornará a Kingdom.

2.6.2.2 Sistemas de Assimilação Económica Bruta e de Regula-
ção(G.E.A.R.S.)

Dentro da nossa sociedade, a riqueza e a equidade serão distribuídas, partilhadas
e valorizadas nas despesas de tempo e energia, e não na propriedade. Isto está
de acordo com o ethos e espírito da nossa fundação Pineal Tenets and Laws.

Uma vez que nós, enquanto seres humanos, somos depositários de confiança em
qualquer lugar da terra que escolhemos estabelecer, não haverá propriedade de
recursos naturais tais como terra, água ou ar. Em vez disso, todos os recursos
equitativos serão classificados como equidade partilhada.

No entanto, como em todas as sociedades progressistas, o Kingdom terá soluções
comerciais economicamente viáveis para permitir que a moeda da energia e do
tempo seja eficientemente permutável.

Isto significa, evidentemente, uma moeda oficialmente reconhecível comercializá-
vel, utilizada como forma média de troca de energia entre duas ou mais partes
no mercado interno e externo de comércio.

A nossa moeda irá manifestar-se e funcionar sob duas formas: moeda física e
moeda digitalizada.

2.6.2.2.1 Pione Moeda Física A nossa moeda física materializar-se-á como
moedas cunhadas reconhecíveis e oficialmente regulamentadas, conhecidas como
“Pione Coins”.

Pione Coins será cunhado e regulamentado por the Kingdom of Pineal’s escolhido
órgão de administração - Paraíso Imensurável (PI).

Esta regulamentação central da moeda não se baseará em políticas económicas
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legislativas ou legais, mas sim nos valores de equidade justa e confiança, de
acordo com os princípios fundadores do Kingdom.

O dever do órgão administrativo financeiro do Pineal Kingdom será apenas o de
controlar e gerir sistemas e métodos operacionais financeiros em conformidade
com as normas comerciais acordadas. Os valores e denominações de Pione Coins
serão regulamentados com base em três critérios:

• Tipo de metal cunhado, avaliado e regulado de acordo com o valor intrínseco
percebido como um metal precioso, de acordo com normas e valores aceites
a nível mundial.

• Disponibilidade de moedas em circulação em relação à oferta e procura. Isto
aplica-se tanto internamente no âmbito do Kingdom, como externamente.

• Tamanho e peso da moeda cunhada em relação ao seu valor intrínseco
percebido como um metal precioso, de acordo com normas e valores aceites
a nível mundial.

2.6.2.2.2 Pione Moeda Digital A moeda criptográfica Pineal também
conhecida como a Pione Coin será uma versão digitalizada do físico Pione Coin.

O Pione Coin consistirá - como muitas moedas criptográficas - de uma quantidade
limitada de moedas.

A implementação, aplicação e eficácia desta moeda digital dependerá substan-
cialmente dos recursos e infra-estruturas disponíveis para implementar e gerir
estes sistemas.

2.6.2.3 Modelo de Produção Interna Bruta(G.D.P.)

O Pione Coin (física e digital) G.D.P. será baseado no Kingdom’s recursos
humanos baseados no gasto bruto de energia e produção em áreas como:

• Educação - criatividade, informação e tecnologia orgânica
• Cultura - equipamentos, serviços, saúde e bem-estar da comunidade social
• Agricultura - culturas para alimentação, têxteis, construção e energia

2.6.2.3.1 Etos agrícolas - Orgânicos A agricultura biológica pode ser
definida como:
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Um sistema agrícola integrado que procura a sustentabilidade, a
melhoria da fertilidade do solo e a diversidade biológica, proibindo
simultaneamente os pesticidas sintéticos, antibióticos, fertilizantes
sintéticos, organismos geneticamente modificados, e hormonas de
crescimento.

Esta ética agrícola está de acordo com os princípios e leis de vida Pineal.

Para uma análise mais aprofundada da ética, métodos e práticas agrícolas do
The Kingdom of Pineal, é favor estudar o Pineal - Natural Organic Wealth
Manifesto(N.O.W.).

2.6.2.3.2 Plano G.D.P. Agrícola A agricultura sustentável é uma agri-
cultura eficiente mas também ética, o que significa satisfazer as necessidades
alimentares e materiais da sociedade sem comprometer a simbiose ecológica e a
resiliência das gerações futuras para satisfazer as suas necessidades.

Como resultado, os programas tecnológicos e educacionais do Kingdomserão
orientados para métodos e práticas agrícolas auto-sustentáveis e orgânicas, em
conformidade com os princípios e leis Pineal. Tendo isto em mente, a maioria
dos recursos do The Kingdom of Pinealserá investida em serviços ecossistémi-
cos, biodiversidade, regeneração de terras, e práticas e tecnologias de gestão
sustentável da terra.

O desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis contribui para a sustenta-
bilidade da população humana da sociedade, em proporção aos seus recursos.

Se não for devidamente gerida, a agricultura tem o potencial de causar uma
enorme pegada ambiental, desempenhando um papel significativo na causa das
micro alterações climáticas, escassez de água, degradação da terra, desflorestação
e outros processos.

Um futuro sustentável pode ser viável se o crescimento do consumo de materiais
for proporcional ao crescimento da população, o que significa eficiência na
utilização de materiais e energia. Para que esta visão possa ser alcançada,
os objectivos de longo e curto prazo terão de ser equilibrados, aumentando a
equidade e a qualidade de vida para todos.

Para assegurar que o Kingdom’s G.D.P. seja resistente e sustentável, teremos
de assegurar que utilizamos métodos e processos de agricultura resistentes e
sustentáveis, em linha com a nossa visão socioeconómica. Como resultado, a
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agricultura e produção de fruta, legumes e particularmente de cânhamo está no
centro dos planos da G.D.P. the Kingdom of Pineal’s wealth.

2.6.2.3.3 Agricultura - Cânhamo O cânhamo é uma erva daninha, o que
significa que cresce proliferantemente com pouca água e sem necessidade de
pesticidas ou qualquer forma de inorgânicos. Ocupa relativamente pouco espaço,
produz mais polpa por acre do que as árvores e é biodegradável. As culturas de
cânhamo também beneficiam a Terra à medida que devolvem nutrientes ao solo,
bem como equilibram os níveis de dióxido de carbono.

O cânhamo é uma planta altamente eficiente e cheia de recursos, uma vez que
todas as suas partes podem ser utilizadas. As fibras externas biodegradáveis
do caule podem ser utilizadas para fazer têxteis, telas e cordas, enquanto o seu
núcleo interior lenhoso pode ser utilizado para fazer papel, madeira e plástico,
bem como outros materiais de construção.

As sementes de cânhamo são ricas em proteínas, fibras, gorduras ómega e
vários outros nutrientes. Isto torna-a uma fonte muito sustentável de alimentos
saudáveis, particularmente dentro de uma dieta baseada em plantas. As sementes
também contêm óleo que pode ser utilizado no fabrico de tintas, colas, produtos
alimentares e plásticos. Mesmo as folhas podem ser comidas ou utilizadas para
fazer sumo.

Na sua essência, o cânhamo é uma cultura agrícola mais sustentável, orgânica e
regenerativa do que qualquer outra cultura conhecida na Terra.
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2.6.3 Plano Social Político

2.6.3.1 Socialismo Libertário

The Kingdom of Pineal foi fundada sobre ideais libertários baseados na confiança
social individual e colectiva. Como resultado, as nossas políticas sócio-políticas
e económicas reflectem esta filosofia fundadora.

A nossa estrutura política pode ser melhor descrita como socialismo libertário.

O que significa que a nossa ética social se baseia num sistema não hierárquico e
não burocrático, sem propriedade privada nos meios de produção.

Qualquer coisa criada ou produzida dentro do Kingdom é geralmente classificada
como propriedade comum ou pública. Contudo, é também importante notar
que toda a propriedade no Kingdom é geralmente classificada como sendo de
confiança dos cuidados e/ou responsabilidade de alguém. Isto não é o mesmo
que propriedade, mas sim custódia.

A nossa abordagem libertária socialista opõe-se a formas coercivas de organização
social.

Em vez disso, promovemos a livre associação no lugar do governo e opomo-nos
às relações sociais do capitalismo, tais como o trabalho assalariado.
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O nosso socialismo libertário não é o mesmo que o socialismo de Estado, pois é
uma estrutura socialista concebida, orquestrada e gerida pelo povo e não pelo
Estado administrativo. É puramente baseado no livre arbítrio, honra, respeito
mútuo, liberdade e confiança.

Consequentemente, acreditamos que o exercício do poder sob qualquer forma
institucionalizada - económica, política ou religiosa - corrompe espiritualmente
tanto os detentores do poder percebido como aquele sobre o qual ele está a ser
exercido.

A nossa abordagem social da governação baseia-se em meios descentralizados de
democracia directa, tais como municípios libertários, assembleias de custódia e
conselhos comunitários.

A nossa ética, moral e princípios são fortemente críticos das instituições coercivas.
Assim, a descentralização do poder político e económico é primordial. Isto envolve
normalmente a socialização da maioria dos bens e empreendimentos em grande
escala, mantendo ao mesmo tempo o respeito pela custódia pessoal.

Como a maioria das formas de socialismo libertário, The Kingdom of Pineal
desencoraja as estruturas e sistemas económicos que promovem ideais de pro-
priedade privada de propriedade. Vemos os ideais e relações capitalistas como
formas de dominação antagónicas às liberdades individuais no seio de um Estado
colectivo soberano.

2.6.3.1.1 Subsidiariedade Modelo político A subsidiariedade é um prin-
cípio de organização social que defende o ideal de que as questões sociais e
políticas dentro de uma sociedade devem ser tratadas ao nível mais imediato
(ou local), em oposição a, a partir de um órgão de governo central.

Este sistema de governação encoraja uma resolução consistente a um nível
microcósmico dentro do macrocosmo do corpo maior da sociedade.

The Kingdom of Pineal adoptou o princípio da subsidiariedade como a sua forma
preferida de governação social.

2.6.3.1.2 Objectivo O objectivo geral do princípio da subsidiariedade é
garantir um grau de independência para uma autoridade inferior em relação a
um órgão superior ou para uma autoridade local em relação ao governo central.
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No centro desta forma de governação está a descentralização do poder para fora do
órgão administrativo maior e para as mãos das autoridades locais comunitárias.

Envolve portanto a partilha de poderes entre vários níveis de autoridade, um
princípio que constitui a base institucional para um Estado livre e soberano ou
kingdom.

Esta forma de governação sócio-política tem um valor administrativo e cívico
fundamental, uma vez que aumenta as oportunidades de os depositários se
interessarem pelos assuntos públicos: habitua-os a exercerem as suas liberdades
universais e naturais.

Isto está de acordo com os princípios e leis de Pineal.

2.6.3.2 Mercados Livres Descentralizados

Outro factor chave dentro da nossa estrutura será a descentralização tecnológica.

Adescentralização tecnológica é definida como:

Uma passagem de modos de produção e consumo concentrados para
modos distribuídos de bens e serviços. A tecnologia inclui ferra-
mentas, materiais, competências, técnicas e processos através dos
quais os objectivos são alcançados dentro das esferas de projectos
comunitários.

As tecnologias frequentemente mencionadas como as melhores implementadas
de forma descentralizada incluem: purificação da água, distribuição e eliminação
de águas residuais, tecnologia agrícola e tecnologia energética.

A tecnologia avançada permite o controlo dos recursos a serem descentralizados.
Isto significa que os recursos que são tipicamente controlados pelo governo
central, tais como serviços públicos de produção e/ou entrega de energia, água,
bancos, correio e telecomunicações, podem agora ser controlados pelos governos
e empresas locais. Um exemplo de uma tecnologia que pode facilitar isto é a
cadeia de bloqueio.

Contudo, é também importante reconhecer que um kingdom não pode funcionar
eficientemente sem alguma forma de administração centralizada, particularmente
onde as comunidades bipartidárias necessitam de polinizar os recursos. Isto
inclui recursos como os regulamentos económicos e comerciais, a regulamenta-
ção da observância espiritual e política do Kingdom, os sistemas postais e de
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comunicação, e os protocolos de saúde e segurança do Kingdom.

Esta excepção aplica-se também quando os assuntos comunitários afectam os
assuntos do Estado: neste caso, a administração do Estado substitui o sistema
comunitário de subsidiariedade.

2.6.3.2.1 Princípio Estrutura da Descentralização Em princípio, um
sistema de subsidiariedade deve defender que nenhuma agência pública deve
fazer o que uma agência privada pode fazer melhor, e que nenhuma agência
pública de nível superior deve tentar fazer o que uma agência de nível inferior
pode fazer melhor. Com efeito, um governo bem sucedido é aquele que menos
governa, apenas age ou cumpre uma função administrativa.

A descentralização refere-se à reestruturação ou reorganização da autoridade para
que haja um sistema de co-responsabilidade entre as instituições de governação
a nível central, regional e local, de acordo com o princípio da subsidiariedade.
Isto aumenta a qualidade global e a eficácia do sistema de governação, ao
mesmo tempo que aumenta a autoridade e as capacidades dos níveis subnacional,
comunitário e local.

A acumulação de auto-governação local e activa não só promove as liberda-
des, como também promove um contrapeso eficiente contra o governo central
estabelecido de impor uma regra impessoal contra a vontade colectiva.

2.6.3.2.2 Possíveis Perigos Contudo, é importante notar alguns perigos
associados à governação descentralizada da subsidiariedade.

• Quando um princípio genuíno de liberdade colectiva é reconhecido por uma
entidade política superior, mas não por todas as entidades subsidiárias.
Como consequência, a implementação deste princípio poderia ser atrasada
a um nível mais local.

• Quando um princípio económico genuinamente eficaz é reconhecido por
uma entidade política superior, mas não por todas as entidades subsidiárias.
Como consequência, a implementação deste princípio pode ser atrasada a
nível mais local.

• Em áreas onde a utilização local de recursos comuns tem um amplo impacto
regional, ou mesmo mundial, os níveis superiores de autoridade podem ter
um mandato natural para se sobreporem à autoridade local. Isto tem o
potencial de perturbar o equilíbrio da governação.
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• Quando existe uma fraca capacidade administrativa ou técnica local que
pode resultar em serviços ineficientes ou ineficazes.

• Quando há recursos inadequados disponíveis para desempenhar novas
responsabilidades locais, especialmente na fase de arranque, quando são
mais necessários.

• A descentralização pode também tornar a coordenação das políticas nacio-
nais demasiado complexa: pode permitir que as partes locais desonestas
capturem funções, o que significa que a cooperação local pode ser prejudi-
cada por qualquer desconfiança entre os membros da comunidade

• A descentralização pode também resultar em maiores custos de execução e
conflitos de recursos se não houver um nível mais elevado de autoridade
para adjudicar ou administrar.

• A descentralização pode não ser tão eficiente para serviços normalizados,
de rotina, baseados em rede, ao contrário daqueles que necessitam de
inputs mais complicados. Se houver uma perda de economias de escala
na aquisição ou distribuição de mão-de-obra ou recursos, a estrutura da
comunidade e a administração central do Kingdompode enfraquecer ou
mesmo entrar em colapso.

• Outros desafios, e mesmo perigos, incluem a possibilidade de organismos
locais corruptos poderem captar centros de poder regionais ou locais, en-
quanto os constituintes perdem representação. A política de patrocínio
pode tornar-se desenfreada e os constituintes depositários podem ficar com-
prometidos. Isto é susceptível de acontecer onde informações incompletas
e tomadas de decisão ocultas podem ocorrer para cima e para baixo nas
hierarquias comunitárias. Os centros de poder centralizados da comunidade
podem encontrar razões para frustrar a descentralização e trazer o poder
de volta para si próprios. Neste caso, a confiança, a honra e o respeito são
perdidos.

• Também vale a pena considerar que, embora a descentralização possa
aumentar a “eficiência produtiva”, também pode minar a “eficiência de
atribuição”, tornando mais difícil a redistribuição de recursos. A descen-
tralização pode causar maiores disparidades entre regiões com abundância
de recursos e regiões pobres em recursos, especialmente em tempos de
crise, quando a administração do Kingdompode não ser capaz de ajudar
as regiões que dela necessitam.
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2.6.3.2.3 Soluções para Possíveis Perigos The Kingdom Of Pineal re-
conhece e antecipa as seguintes oito condições prévias essenciais que devem ser
asseguradas durante a implementação da descentralização, a fim de evitar os
“perigos da descentralização”:

Preparação social e mecanismos para prevenir políticas comunitárias elitistas
Isto inclui de forma crucial um programa educativo claro e eficaz, em
conformidade com os ideais culturais, a moral social, a ética, os Princípios
Espirituais e as Leis do Kingdom...

Forte capacidade administrativa e técnica aos níveis superiores A
corrupção do sistema libertário de governação administrativa e estrutura
Kingdompode ser evitada se o Kingdom for inicial e continuamente
estabelecido sobre uma base firme de honra, respeito e confiança em
abundância para todos na custódia da Terra - H.E.A.R.T.

Forte compromisso administrativo aos níveis superiores Se a capa-
cidade e estrutura administrativa central do Kingdomfor eficiente e
empenhada na defesa dos princípios fundadores e das leis constitucionais,
é mais provável que os pilares das comunidades locais espelhem este código
de conduta.

Iniciativas sustentadas para o desenvolvimento de capacidades a nível local
As estruturas comunitárias locais do Kingdom’s são susceptíveis de
prosperar em abundância desde que haja estímulo, incentivo e iniciativa
para as sustentar. Isto inclui planos e sistemas educativos inspiradores
e criativos, esforços tecnológicos motivados que sejam resilientes e
auto-sustentáveis.

Enquadramento Legal Forte para a Transparência e Responsabilização
A capacidade e a vontade dos guardiões do Kingdompara defender os
princípios Pineal é a chave para ter um kingdom bem sucedido e
equilibrado. Onde esta capacidade e vontade faltar, é imperativo que o
quadro legal do Kingdompara defender a igualdade e a justiça para todos
seja estritamente respeitado de acordo com os princípios fundadores e as
leis morais do Kingdom.

Criação e manutenção de organizações administrativas locais de alto desempenho
Crucial para este ponto é a capacidade do Kingdomde reconhecer indi-
víduos competentes e talentosos no âmbito do Kingdom para ajudar a
administrar recursos locais e estatais e feiras. A tecnologia da cadeia de
blocos poderia tornar todos os processos transparentes e, por conseguinte,
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menos susceptíveis à corrupção.

2.6.3.3 Costumeiro (Direito)

The Kingdom of Pineal O sistema judicial baseia-se na fundação do nosso Pineal
Tenets and Laws. Ideologicamente, a nossa forma de administração judicial
baseia-se num sistema de governação habitual (leis), uma vez que esta forma de
governação judicial está mais em consonância com os nossos ideais.

The Kingdom of Pineal refere-se ao direito consuetudinário como os sistemas e
práticas legais que pertencem exclusivamente aos nossos princípios fundadores e
leis morais. Estes princípios e leis Pineal estão em vigor para ajudar a regular
o comportamento humano, mandatar sanções específicas por incumprimento e
ligar as pessoas à terra e umas com as outras, através de um sistema de relações.

The Kingdom of Pineal prefere referir-se às suas práticas judiciais consuetu-
dinárias como tradições em vez de leis. A diferença é que as leis são regras
aplicadas que são mutáveis com as tendências e ou a opinião popular. Enquanto a
palavra ’lore’, que se referia ao sistema consuetudinário indígena, é um conjunto
de práticas, aprendidas desde a infância, que ditam como uma sociedade deve
interagir com a terra, parentesco, e comunidade.

Os costumes costumes são centrais para a própria identidade dos povos e co-
munidades locais de The Kingdom of Pineal, definindo direitos, obrigações e
responsabilidades dos membros da guarda relacionados com aspectos importantes
das suas vidas, culturas e visões do mundo.

Os costumes podem relacionar-se com a utilização e acesso aos recursos naturais,
direitos e obrigações relacionados com a custódia da terra, herança e propriedade,
conduta de vida espiritual, manutenção do património cultural e sistemas de
conhecimento e muitos outros assuntos.

A manutenção dos costumes é crucial para a vitalidade contínua da vida e
património intelectual, cultural e espiritual do Kingdom dos povos e comunidades
locais dos Pineals. Todos os esforços devem ser sempre considerados prioritários
para salvaguardar e proteger contra o uso e apropriação indevida dos costumes,
princípios e leis espirituais do Kingdom.

Os costumes de The Kingdom of Pineal serão transmitidos ao longo das gerações
principalmente através dos meios criativos de obras culturais tais como canções,
histórias, peças de teatro, hinos, poemas e dança. Estas obras culturais serão
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transmitidas através de instituições educacionais formais codificadas, bem como
pela tradição oral.

2.6.3.4 P.I. Estrutura e Sistema Judicial

O sistema judicial de The Kingdom of Pineal é composto por um pequeno grupo
de conselheiros escolhidos dentro de cada comunidade. Estes conselheiros são
escolhidos pelo seu conhecimento dos costumes, princípios, leis espirituais e
sabedoria de Pineal. Dentro de cada caso deve haver também um secretário
administrativo estatal para registar os procedimentos, pelo menos dois mediado-
res comunitários neutros, um representante das partes e testemunhas, quando
apropriado.

Todos os processos judiciais dentro de cada comunidade devem ser sempre
conduzidos de forma aberta e transparente, com a oportunidade de todos os
membros da referida comunidade participarem em alguma capacidade.

O número de conselheiros envolvidos num caso é normalmente de cerca de dez,
embora possa ser tão reduzido como dois. Em alguns casos, são escolhidos
múltiplos conselheiros de origens variadas dentro da comunidade para presidir a
um caso, dependendo da gravidade da contravenção.

Em cada caso, o objectivo é chegar a um consenso entre as partes. A arbitragem
será normalmente conduzida em espaço neutro, de preferência algures fora da
natureza, embora isto nem sempre seja crucialmente necessário.

Em todos os casos, os mediadores solicitarão a cada uma das partes que se
submeta à decisão do advogado escolhido que preside o caso.

Cada parte tem o direito de nomear um representante para falar em seu nome,
enquanto um secretário administrativo nomeado regista os procedimentos do
tribunal para esclarecimento e referência futura, se necessário.

Se um facto for contestado, a sua veracidade deve ser obtida através do depoi-
mento de um mínimo de três testemunhas. Se tal não puder ser feito, deve ser
feito um juramento.

Se o processo se tornar acalorado, o conselheiro principal presidente pode ordenar
um intervalo, em que ambas as partes discutam questões relacionadas com o caso
em pequenos grupos informais. Uma vez que a mediação tenha sido decidida,
pode ser solicitado um recurso, embora este deva ser aceite por todas as partes.
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Contudo, sempre que possível, as disputas comunitárias são activamente enco-
rajadas a serem resolvidas fora dos limites legais, através de uma convenção
familiar menos formal e íntima.

2.6.3.4.1 Sistema Penal Em the Kingdom of Pineal, os crimes são definidos
em termos de transgressões contra a confiança concedida a esse indivíduo como
membro custodiante da sociedade Kingdom’s.

A justiça é dirigida sob a forma de compensação energética e/ou temporal à
vítima, uma vez que The Kingdom of Pineal reconhece oficialmente o tempo e a
energia como a mercadoria mais valiosa da moeda.

Se o acusado for considerado culpado, deve ser paga alguma forma de restituição
de tempo e de energia.

Em alguns casos, os conselheiros comunitários podem aconselhar que nenhuma
das partes procure a restituição.

Nos casos em que a restituição é exigida mas não pode ser dada, é considerada a
reabilitação do infractor através do conselho e da administração.

Não existe um conceito de prisão dentro de The Kingdom of Pineal. Em casos
extremos, pode ser pedida uma restrição temporária enquanto a sentença estiver
a ser administrada.

Em tais casos, esta restrição temporária deve ser sempre conduzida com honra e
respeito, em consonância com os princípios e leis de Pineal.

Em casos extremamente raros em que um delinquente não possa proporcionar
uma restituição adequada ou alcançar uma reabilitação adequada, a ordem mais
elevada de restituição é exigida: banimento do Kingdom.

O veredicto de banimento é executado por todos os clãs capazes dentro da área
em que o veredicto deve ser executado.

2.6.3.4.2 Conclusão O Lore habitual constitui uma parte intrínseca dos
sistemas sociais, políticos e económicos e do modo de vida Pineal. O que
caracteriza o Costume é precisamente o facto de ser constituído por um grupo
de costumes sob a forma de Princípios e Leis Espirituais que são reconhecidos
e partilhados colectivamente pelos membros custodiantes de The Kingdom of
Pineal.
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Isto contrasta com as leis escritas que emanam de uma autoridade política
constituída centralmente, cuja aplicação está nas mãos dessa autoridade que é
geralmente o Estado administrativo.

O Direito consuetudinário é assim o principal elemento potencial de uma abor-
dagem holística que pode incluir o Direito consuetudinário e as leis e protocolos
espirituais como parte de um conjunto mais amplo de instrumentos para proteger
e manter o equilíbrio com as comunidades locais e o maior Kingdom em geral.

A defesa dos costumes, princípios e leis espirituais do Kingdomserve como base
para um desenvolvimento sustentável baseado na comunidade, reforçando a
identidade da comunidade e promovendo a diversidade cultural. Serve também
como uma fonte distinta de ordem reconhecida, legalmente vinculativa para os
membros custodiantes dentro das estruturas comunitárias colectivas do King-
dom, bem como para indivíduos fora do círculo da comunidade, mas dentro do
Kingdom.

Este reconhecimento deve ser honrado e respeitado por toda e qualquer entidade
humana dentro de The Kingdom of Pineal, bem como por jurisdições estrangeiras
com interesse declarado no Kingdom, directa ou indirectamente.
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2.7 Pineal Filosofia da Vida

No centro da visão Pineal de criar um mundo harmonioso e equilibrado está
a saúde humana e o bem-estar. Isto porque acreditamos que os humanos
são os guardiões de confiança pretendidos da Terra, pois são os seres mais
conscientemente inteligentes e sencientes da Terra.

Com isto em mente, alcançar e manter uma saúde e bem-estar humanos ideais
física, mental e espiritualmente é um componente chave para restaurar a harmonia
e o equilíbrio, não apenas para os humanos, mas para o bem maior da Terra em
geral.

Acreditamos que os nossos corpos são organismos perfeitamente concebidos com
capacidades naturais de auto-cura, no entanto, estas capacidades são principal-
mente influenciadas pelas nossas emoções e pensamentos através da glândula
pineal.

Quando as nossas emoções e pensamentos estão desequilibrados, a porta abre-se
para que a doença, sob todas as formas, se manifeste dentro do nosso eu físico.

Isto acontece porque o sistema nervoso humano tem dois centros principais de
comando e controlo:

• O “combate-ou-voo” - sistema de resposta ao stress governado pelo sistema
nervoso simpático

• A “resposta de relaxamento” - regulada pelo sistema nervoso parassimpá-
tico.

O sistema de resposta de luta-ou-voo é desencadeado dentro de nós quando as
nossas emoções e pensamentos estão desequilibrados, geralmente quando estamos
em situações de stress.

A resposta de relaxamento só é activada quando o nosso corpo está relaxado,
o que então permite que as capacidades naturais de auto-cura do nosso corpo
funcionem correctamente.

Quando o corpo humano entra em modo de luta-ou-voo, inicia uma cascata de
químicos tóxicos de stress (adrenalina e cortisol) impedindo eficazmente que o
nosso corpo possa fazer o que faz de melhor: manter-nos saudáveis. Assim, uma
mente saudável é um corpo saudável.

Acreditamos que existe uma solução muito poderosa e altamente eficaz para
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manter o nosso modo de luta ou voo calmo, a fim de permitir que o nosso sistema
nervoso parassimpático funcione de forma óptima: meditação.

2.7.1 Meditação

A meditação ajuda-nos a acalmar e desactivar as partes estressantes do nosso ser,
permitindo assim que os nossos corpos continuem a funcionar de forma óptima.
Acreditamos que a meditação é a melhor técnica para uma auto-cura óptima do
corpo mental. As células dentro do nosso corpo estão perpetuamente a interagir
umas com as outras à medida que nos mantêm vivos: bombear vida sustentando
o sangue e livrando-nos de toxinas nocivas enquanto nos defendemos contra
agentes patogénicos externos.

Através de uma intenção concentrada, temos potencialmente o controlo total
sobre estes processos corporais através do poder da nossa mente. A mente é
o verdadeiro orquestrador supremo do bem-estar mental, emocional e físico do
corpo.

Cada pensamento, emoção e sentimento que temos forma um ciclo de feedback
com a nossa neuroquímica. À medida que nos aproximamos da nossa rotina
diária, os estímulos que encontramos criam comandos celulares reactivos que
depois se ligam ao nosso estado emocional. As substâncias químicas são então
criadas, quer desencadeando o nosso ser num modo de luta ou de voo, quer num
modo de resposta de relaxamento.

Quando os nossos pensamentos e emoções estão num equilíbrio rítmico positivo,
o nosso corpo cria neuroquímicos semelhantes a endorfinas, norepinefrina, antio-
xidantes e impulsionadores do sistema imunitário. Estes neuroquímicos positivos
podem ser fácil e prontamente invocados dentro de nós através da meditação.

A meditação coloca o nosso ser num estado de auto-consciencialização que depois
permite o fluxo natural de neuroquímicos positivos entre o nosso corpo físico e a
mente.

A falta de auto-consciência abre a porta a sentimentos e emoções destrutivas
como stress, raiva, autopiedade, ciúme, dúvida e desespero que, por sua vez,
estimula o comportamento auto-destrutivo. Se este ciclo de feedback negativo
entre o nosso corpo e a mente se perpetua, o nosso ser celular começa a deteriorar-
se até chegarmos a um ponto de ruptura em que a doença se manifesta e assume
o controlo.
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Inversamente, a expansão da nossa consciência de nós próprios abre uma man-
gueira de fogo de energia que flui livremente. A nossa compaixão e empatia
prolifera, criando um estado de ser mental e emocionalmente equilibrado.

O domínio da autoconsciência através de práticas como a meditação desbloqueia
as nossas barreiras criativas: começamos a ver o potencial ilimitado do mundo
juntamente com a nossa capacidade de criar a vida de saúde e bem-estar que
desejamos.

Sem dúvida, acreditamos que a meditação é a melhor forma de compreender
os nossos circuitos internos, uma vez que nos permite ir ao fundo da nossa
mente para um consolo reabilitativo. A meditação permite-nos aceder a níveis
subconscientes de mente e pensamentos a que de outra forma nos esquecemos
no nosso estado de ser mundano.

A velha parábola “Conhece-te a ti mesmo” é a chave mais precisa para desbloquear
o nosso caminho para o autodomínio, e a meditação é a porta para ascender às
alturas mais elevadas da saúde e bem-estar mental, emocional, física e espiritual.

2.7.2 Práticas de Saúde

• Bem-estar saudável - abordagem holística da saúde e do bem-estar.
• Dieta e jejum - alcançar e manter uma óptima qualidade de vida.
• Medicina Botânica - cura e realinhamento do estado de ser humano.
• Tantra - Yantra - Mantra - tornando as acções mundanas e profanas que

realizamos no mundo em acções sagradas.
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2.7.3 Pineal Bem-estar saudável

The Kingdom of Pineal a filosofia do bem-estar saudável baseia-se numa aborda-
gem holística baseada na sincretização de vários fluxos de conhecimento.

A filosofia de vida Pineal baseia-se fundamentalmente na premissa de estar de
mente aberta, utilizando o discernimento científico e a intuição espiritual.

A tolerância de perspectiva é altamente encorajada, nenhuma questão ou pensa-
mento é alguma vez considerado demasiado fora do âmbito. Contudo, todos os
processos de pensamento devem ser sempre tratados com medidas proporcionais
de respeito em equilíbrio com the Kingdom of Pineal Tenets and Laws.

Nenhuma teoria filosófica, conceito ou ideia deve alguma vez ser estabelecida,
apenas aceite como medida de perspectiva, isto é para evitar qualquer espaço
para dogmas.

Todas as perspectivas filosóficas Pineal devem ser sempre vistas e tratadas com:
H.E.A.R.T.

Honra à Terra, em abundância com respeito e em confiança de boa vontade para
tudo o que é verdade.

A nossa abordagem filosófica baseia-se nos três corpos do ser: mente (mental),
corpo (físico) e alma (espiritual).
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Em alinhamento com a Lei da Vibração, nada na existência é “matéria sólida”
Todos os objectos físicos percebidos são várias formas de energia vibratória, daí
paradoxalmente “Tudo é feito de Nenhuma coisa”

A única diferença entre ouro, madeira, água, e carne humana viva é o padrão
ou comportamento da energia de que são compostos. Se passarmos por toda a
gama de existência relativa desde a base até ao topo, da Terra até ao céu e mais
além, é toda a energia de vários tipos, embora uma na essência de tudo, que é
feita de nada.

O mesmo é válido para o nosso universo privado individual a que chamamos
“eu” Somos compostos por sucessivas camadas de energia desde muito subtis a
muito densas. Todos os níveis de energia que existem na criação também existem
em nós. Na verdade, somos pequenos fractais do universo maior. O nosso ser
consciente transcende o nosso pequeno cosmos, correspondendo e dirigindo-o em
ritmo simbiótico com o universo.

Tudo o que experimentamos como “nós” são apenas diferentes formas de energia
cósmica a vibrar a ritmos diferentes. Como seres humanos, o corpo físico é
a forma mais densa, e dentro do corpo temos a nossa energia bio magnética
(a Alma) que mantém o corpo em movimento e está ligada a outro campo de
energia dentro de nós - a mente.

Assim temos os três corpos humanos - o corpo físico de matéria densa, o corpo
celular bio magnético conhecido como alma e o corpo electromagnético conhecido
como mente consciente.

A consciência humana e o comportamento humano não são senão os estados e
actividades destes vários corpos de energia vibratória que interagem uns com
os outros. Todos os seres humanos nascem com diferentes graus destes níveis
de energia. Alguns são transpostos da nossa existência anterior para outras
dimensões do ser. Alguns são dos nossos pais, sob a forma de genes herdados.

Contudo, à medida que crescemos e nos desenvolvemos, substituímos e aumenta-
mos estas energias através das luzes e sons que absorvemos, o ar que respiramos,
a água que bebemos e os alimentos que comemos. Além disso, podemos au-
mentar conscientemente estas energias através da meditação e outras práticas
conscientes.

A espiritualidade é um caminho de compreensão e crescimento. Nós, como
seres sencientes, temos o poder de nos tornarmos mais do que éramos. Temos
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a escolha de olhar para o mundo com as suas imperfeições e desequilíbrios e
temos a escolha de alimentar a paz dentro dos nossos próprios corações. Temos a
escolha de ir além da simples compreensão do significado da palavra compaixão,
mas também de a encarnar e decretar.

The Kingdom of Pineal define a espiritualidade como uma filosofia de crescimento,
mudança, benevolência, compaixão e expansão. Isto é o que poderíamos chamar
de iluminação, a capacidade de ser compreensão de uma perspectiva interligada
mais inclusiva sobre a vida.

A nossa filosofia espiritual implica a vontade e a capacidade de ver uma visão do
mundo ou uma experiência do mundo de auto-aperfeiçoamento com enfoque na
consciência de um todo maior.

À medida que a mente se abre a uma perspectiva esclarecida, tornamo-nos
sensíveis às vibrações que emanam do nosso ambiente. Observamos como os
ambientes colorem o nosso estado de espírito. Quando se caminha por uma
floresta ou se toma banho num rio limpo em espaços abertos naturais, a vida
parece completa, nutridora e rejuvenescedora.

Sentimo-nos menos compelidos a adormecer com as distracções materiais mun-
danas.

A terra lembra-nos de abrandar e regressar a uma existência simples em harmonia
com os ritmos da vida e da morte. Porque, por mais rápido que corramos, não
podemos escapar à Lei da Impermanência Física.

De acordo com a Lei de Causa e Efeito, sentimos ondulações mesmo dos pensa-
mentos e acções mais subtis. As intenções passadas levaram às condições actuais
e a mente presente cria o futuro. Resultados positivos resultam da prática da
bondade, compaixão, perdão, generosidade e alegria.

Consequências directas seguem quando espalhamos sementes de ganância, raiva,
ódio, medo e arrogância. Quando reconhecemos as repercussões de actos passados,
tomamos cuidado com as energias que transmitimos. A nossa vida é o resultado
de cada semente plantada desde a criação do Universo. Isto também é conhecido
como karma.

Quando nos vemos nos outros, tratamos todos da forma como queremos ser
tratados. Podemos até sacrificar o nosso próprio prazer pelo bem dos outros.
Ao esquecermo-nos de nós próprios, ganhamos liberdade. (Serviço a si próprio
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versus serviço aos outros).

O nosso princípio orientador passa a ser o de permanecer como uma fonte de
felicidade para os outros.

2.7.3.1 Compaixão

Se matar outros seres para consumo é ética, moral e fisicamente desnecessário,
então é nosso dever como ser inteligente e compassivo reconhecer que nenhum
desses seres deve jamais ser escravizado como um pedaço de propriedade. Outro
ser não deve ser criado por uma fracção da sua vida natural e depois levado a
ser morto, massacrado e consumido por outros seres que simplesmente apreciam
o sabor da sua carne.

Muitos argumentarão que a morte e a matança fazem parte da natureza e que
é assim que o mundo é. É claro que a morte e a morte fazem parte do nosso
mundo, contudo, se a morte e a matança desnecessárias podem ser reduzidas
ou completamente detidas, porque é que qualquer sociedade civilizada não se
esforçaria por isso?

O sofrimento e a morte desnecessários também causam maiores danos ao equilíbrio
simbiótico do nosso mundo e à saúde humana física, emocional e mentalmente.

Não se trata de escolher uma opção perfeita. Não existe tal opção e as mortes
irão ocorrer. No entanto, a morte natural é a forma da natureza equilibrar o
ciclo da vida, matar não é natural. Ser inteligente é escolher uma opção melhor.
A não-violência e a compaixão são as melhores opções morais.

Outra razão espiritual para não prejudicar ou consumir outros seres como os
animais é evitar o desequilíbrio da nossa consciência espiritual humana com as
vibrações energéticas do animal que está a ser ingerido.

Quando um ser humano come outro ser como um animal, ambos os seres tornam-
se um só ser. O ser humano não ingeriu apenas o corpo do animal, mas também
as vibrações energéticas desse animal (a sua consciência), bem como as hormonas
do animal (as suas emoções).

2.7.3.2 Tu és o que tu comes

Pense no tremendo medo, stress e ansiedade que um ser é como um animal
experimenta quando está a ser morto. Sabemos que quando um ser experimenta
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o medo, as hormonas do cortisol e a adrenalina são libertadas no seu corpo. Elas
afectam esse ser ao colocar o corpo em stress e quebrar as funções corporais. As
hormonas do cortisol e adrenalina permanecem no corpo morto, de modo que
quando esse animal é consumido, a sua experiência torna-se energeticamente
parte do consumidor.

Nos nossos corações, todos sabemos que ferir outras criaturas é errado e que
toda a vida deve ser respeitada.

A espiritualidade não é uma coisa abstracta, divorciada das nossas acções
quotidianas. Alguém não pode afirmar amar todos os seres através da ligação
espiritual, e depois continuar a matar e comer os mesmos seres que afirma amar.

Quando as nossas crenças e acções não estão alinhadas, isso cria desarmonia.
Praticar o veganismo significa rejeitar todas as formas de abuso e sofrimento,
alinhando assim verdadeiramente as nossas acções com as nossas crenças.

Um estilo de vida que causa danos mínimos aos animais acaba por beneficiar
todos e tudo o resto nesta Terra, porque tudo está ligado. Quer a sua perspectiva
seja racional, espiritual ou um pouco de ambas, faz simplesmente sentido ser
vegano.

É importante notar que as plantas também são consideradas como sencientes.
Contudo, como as plantas não têm um sistema nervoso central que é neces-
sário para a percepção da dor e auto-consciência, é improvável que possam
experimentar auto-consciência e dor como seres humanos e animais.

É também de notar que as plantas podem reproduzir-se assexualmente, o que
mostra que não são seres conscientes singulares no sentido que os animais e os
seres humanos o são. As plantas também tendem geralmente a reproduzir-se
através da sementeira de frutos, ajudadas pelo seu consumo por animais e seres
humanos.

Outro ponto importante a referir é que também não há necessidade de matar a
maioria das plantas ou árvores para comer delas. A colheita de frutos maduros de
uma planta ou árvore não mata essa planta ou árvore, mas ajuda-a efectivamente
a prosperar.

Por esta razão, poder-se-ia argumentar que os alimentos mais óptimos para o
consumo humano são alimentos à base de plantas que dão frutos e sementes.

Com isto em mente, uma dieta predominantemente baseada em frutos é ideal
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para os seres humanos prosperarem mentalmente, física e espiritualmente.

Os seres humanos que seguem este tipo de alimentação cultural são conhecidos
como fruticultores. Os fruticultores consomem apenas alimentos de plantas que
são para esse fim, como frutos, feijões, grãos e nozes.

Se as nossas crenças e ideais conscientes observam e honram o sentimento ou
a consciência dentro das plantas, então o modo de vida fruteiro é aquilo a que
devemos aspirar.

No entanto, o veganismo é um bom lugar para começar, pois evidentemente
protege e nutre tanto as plantas como os animais. Menos plantas terão de ser
consumidas para alimentar os animais que os seres humanos depois consomem.
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2.7.4 Dieta e jejum

The Kingdom of Pineal define saúde e bem-estar como a aspiração de alcançar e
manter uma qualidade de vida óptima como ser humano. Acreditamos que isto
só pode ser alcançado através de uma abordagem holística da forma como obser-
vamos, relacionamos, reagimos e mantemos um estado de ser bem equilibrado,
mental, espiritual e físico.

Dado que a saúde e o bem-estar dos guardiões do The Kingdom of Pineal são
de importância central, promovemos formas naturais de cura acima das formas
alopáticas de cura.

As nossas formas naturais de cura incluem várias modalidades holísticas que se
têm revelado benéficas e melhoram as tendências físicas naturais do corpo para
se curar a si próprio:

Chamamos a isto a abordagem A.U.R.A: Reconhecer - Compreender - Investiga-
ção - Acção.

2.7.4.1 AbordagemA.U.R.A

Agradecimentos quando há uma perturbação no equilíbrio do nosso ser, o
primeiro passo é reconhecer o quê e onde está a raiz deste desequilíbrio.

Compreender o passo seguinte para compreender a raiz de como e porquê este
desequilíbrio ocorreu.

Investigação uma vez que reconhecemos e compreendemos as causas profundas
do nosso desequilíbrio, o próximo passo natural é encontrarmos as possíveis
modalidades de como melhor restabelecer o equilíbrio da forma mais natural
possível.

Acção o passo final é tomar as medidas correctivas adequadas.

Há muitas modalidades de remediação relacionadas com a saúde observadas em
todo o mundo, no entanto, The Kingdom of Pineal observa particularmente três
práticas de remediação essenciais: Jejum (desintoxicação), Dieta (restauração) e
Herbalismo (reabilitação). Temos observado que para uma cura óptima, estas
três práticas devem ser postas em acção de forma coesa.

2.7.4.2 Jejum - Desintoxicação

Acreditamos que o corpo físico está orientado para a auto-cura. De acordo com
esta perspectiva, cada sintoma que é frequentemente visto como doença que
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precisa de ser combatida, é de facto um efeito do corpo a tentar livrar-se de
toxinas.

Estes sintomas são o que observamos como um sinal da capacidade de auto-cura
do corpo. Assim, febre, inflamação, diarreia, vómitos, muco, erupções cutâneas,
úlceras, exossomas (vírus) e mesmo cancro são um sinal de que o corpo está a
tentar ver-se livre de toxinas.

Todas as medidas tomadas para suprimir estes sintomas são, de facto, prejudiciais
ao processo de cura. Acreditamos que para apoiar o corpo na sua capacidade de
auto-cura, existe um método óptimo: o jejum.

Quando o corpo ingere qualquer coisa, a sua energia está concentrada no proces-
samento dessa ingestão. Isto é o que é referido como digestão. O jejum permite
ao corpo concentrar-se unicamente na expulsão das toxinas sem gastar energia
com a digestão.

2.7.4.3 Dieta - Restaurar

Embora a dieta seja geralmente considerada como uma questão de saúde física
apenas, uma vez que a Lei da Correspondência “como acima, assim abaixo” é uma
verdade fundamental do cosmos, a dieta é um aspecto crucial do desenvolvimento
emocional, intelectual e espiritual.

Os seres humanos têm naturalmente um estado óptimo de ser; isto é o que
chamamos ser saudável. Quando não somos saudáveis, o nosso ser está em
desespero. Uma dieta óptima pode ajudar o nosso corpo a restaurar o equilíbrio
e a facilitar o nosso ser.

A dieta e a consciência estão inter-relacionadas, é aqui que a matéria e o espírito
se encontram e comungam. Uma dieta pura, limpa e leve é uma ajuda eficaz
para a clareza da consciência ou esclarecimento.

A purificação dos nossos níveis espirituais mais subtis depende da purificação da
nossa entidade física.

Isto faz sentido quando compreendemos que tudo o que vai constituir um ser
humano é formado por energias de vários tipos, e a única fonte de energia é
aquela que é trazida para o corpo através da luz solar, ar, água e alimentos.

E, claro, é o alimento material que fornece de longe a maior quantidade da
energia a partir da qual o nosso complexo ser multidimensional é moldado.
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Quando compreendemos que todos os objectos físicos têm todos os níveis que
temos, nomeadamente, os corpos físicos, bio magnéticos, sensoriais e de vontade,
podemos compreender a importância do tipo e qualidade dos alimentos que
comemos. Isto está em consonância com a Lei da Correspondência.

Pois não só a substância física dos alimentos se torna assimilada no nosso corpo
físico, como também as energias mais subtis se unem aos nossos níveis internos.

Nós somos o que comemos.

É óbvio então que o alimento que comemos vai determinar a qualidade que
constitui o que somos como ser. Os nossos alimentos são um organismo vivo que
vibra a vários níveis de frequência, portanto, qualquer alimento que consumimos
é absorvido e assimilado no nosso próprio organismo humano vivo.

Quando comemos algo, não só nos afecta em todos os níveis da nossa existência,
como se torna literalmente em nós: somos de facto o que comemos.

Uma vez que esses corpos são formados essencialmente a partir dos alimentos
que comemos, eles serão condicionados e funcionarão de acordo com o tipo de
energia extraída dos alimentos. Quando as energias dentro de nós são positivas,
produzem estados de espírito e comportamento harmoniosos.

Mas quando as energias são negativas, movem-se de forma aleatória e caótica e
produzem estados de espírito negativos e, consequentemente, comportamentos
negativos. Além disso, estas energias tóxicas podem também manifestar-se como
doenças ou defeitos físicos. Estas energias tóxicas põem as nossas células fora de
facilidade, criando aquilo que conhecemos como desalento.

As substâncias tóxicas para o corpo incluem carne e líquidos animais, álcool,
nicotina e drogas processadas. Estas substâncias são tóxicas nos níveis internos
de um ser humano. A ingestão destas toxinas envenena todos os nossos corpos,
inserindo energias negativas que se vão manifestar como alguma forma de doença.

Por outro lado, as frutas, vegetais e grãos são reservatórios de energia fotónica
pura de luz que são nutritivas e energias que sustentam a vida. Estas energias
são facilmente assimiladas em todos os nossos corpos e são feitas para assumir
as nossas vibrações e frequências óptimas específicas e únicas para que possamos
prosperar como seres humanos.
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2.7.4.4 Veganismo e Fruitarismo

O veganismo não é apenas uma dieta, é a expressão da não-violência na prática.
É o acto de compaixão inteligente encarnado por uma escolha consciente e
consciente de viver por um conjunto consistente de valores morais.

O veganismo é uma forma de vida que procura excluir todas as formas de
exploração e crueldade para com os animais para alimentação, vestuário e
qualquer outro fim.

Todos os animais, tal como os humanos, têm consciência de si próprios, a que
podemos chamar inteligência consciente. A consciência inteligente é quando um
ser pode olhar nos olhos de outro ser, reconhecer a sua consciência e depois agir
em conformidade de uma forma compassiva.

É também importante notar que veganismo não é outra palavra para uma dieta
baseada em plantas, pois este é apenas um aspecto de um todo maior. Ser
vegano significa fazer o melhor que podemos para evitar os produtos da morte e
da violência.

Dentro da área da saúde humana, The Kingdom of Pineal defende uma dieta
integral baseada em plantas alimentares com enfoque extra em frutas, verduras
escuras e outros alimentos integrais.

Uma dieta à base de plantas é rica em proteínas, ferro, cálcio e outras vitaminas
e minerais essenciais. As fontes destes nutrientes tendem a ser baixas em gordura
saturada e altas em fibra, o que leva a taxas mais baixas de doenças cardíacas,
obesidade, cancro e diabetes. Comer uma variedade de alimentos é uma chave
importante para uma boa saúde quando se vive um estilo de vida vegano e deve
incluir fruta, legumes, legumes, frutos secos e sementes, bem como muitas folhas
verdes e produtos de cereais integrais.

2.7.4.5 Vegan cru

A filosofia de bem-estar de The Kingdom of Pineal é que a cozinha e outros vários
processos de preparação de alimentos destrói as vitaminas e minerais essenciais
dos alimentos que estão a ser cozinhados, perturbando assim o delicado equilíbrio
de micronutrientes de um alimento.

É também nossa convicção que podem ser produzidos químicos nocivos quando
o calor interage com as proteínas, hidratos de carbono e gorduras contidas nos
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alimentos naturais.

No que diz respeito à saúde espiritual, a filosofia de The Kingdom of Pineal é
que comer alimentos não corrompidos e orgânicos conduz a uma melhor ligação
com o espírito. Ao escolher uma dieta vegana crua, está-se a respeitar a Mãe
Natureza e a si próprio, ligando-se à terra e a toda a sua biodiversidade: isto
aproxima-nos de uma ligação espiritual.

Uma dieta vegana crua inclui: frutas, legumes, sementes, nozes, grãos ou legumi-
nosas e ervas.

Os benefícios de uma dieta vegan crua podem incluir: perda de peso, melhor
digestão, aumento de energia, menor risco de doenças cardíacas, melhoria da
qualidade da pele e longevidade de vida.

Este tipo de dieta é frequentemente pobre em sódio, rica em fibras e potássio e
contém níveis elevados de fitoquímicos saudáveis. Tudo isto leva a um menor
risco de diabetes, doenças cardíacas e cancro.

Uma dieta vegana crua tem estado ligada a níveis mais baixos de colesterol
plasmático total e concentrações de triglicéridos, o que leva a uma vida mais
longa e mais saudável, cheia de energia. Isto é bom para pessoas em todas as
fases da vida, desde a infância até à velhice.

Uma desvantagem associada a uma dieta vegan crua não é obter o suficiente dos
nutrientes necessários que o nosso organismo necessita para uma saúde óptima.
Isto só pode ocorrer quando uma dieta vegana não é equilibrada e holística.

Uma abordagem vegana equilibrada e holística não inclui apenas o que consu-
mimos através da boca, mas também o que o nosso corpo absorve através dos
olhos e da pele. Os seres humanos absorvem muitas vitaminas e nutrientes,
simplesmente estando na natureza à luz do sol, respirando ar fresco da floresta e
tocando no solo e nas plantas.

2.7.4.6 Conclusão

As energias animais nunca foram destinadas a uma consciência superior. São seres
conscientes inferiores, mas conscientes em graus variáveis. Consequentemente,
os animais não podem estar sintonizados com nada para além das percepções
mais mundanas. E assim, é aqui que encontramos a ligação e a diferença entre
seres humanos e seres animais.
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No entanto, as energias contidas nas frutas, vegetais e grãos, são energias de
luz mais subtis que podem facilmente assimilar-se no espectro de frequência
humana.

O corpo físico humano pode facilmente digerir os nutrientes das plantas. O
corpo bio magnético da alma pode facilmente assimilar a luz bio-fotónica das
plantas e a mente humana consciente utiliza a energia das plantas como um
canal conjuntivo para os estados mais ideais de saúde e bem-estar humano. É
uma escolha entre a vida e a morte - não só para os animais mas também para
a Terra, para nós próprios e para as outras pessoas.
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2.7.5 Medicina Botânica

O herbalismo também conhecido como medicina botânica é uma prática medicinal
tradicional baseada na utilização de plantas e extractos de plantas. As partes de
plantas utilizadas na fitoterapia incluem sementes, bagas, raízes, folhas, frutos,
casca, flores ou mesmo as plantas inteiras. Uma pessoa que compreende e sabe
como combinar plantas curativas para uma eficácia óptima é conhecida como
herborista.

A doença na sua forma holística é quando o estado de ser humano é debilitado e
desalinhado do seu estado orgânico original de ser.

O herbalismo é uma abordagem holística da saúde. O seu objectivo é reabilitar
e realinhar o estado de ser humano de modo a que possa regular e curar-se de
forma óptima. É uma abordagem de corpo inteiro que engloba os corpos físico,
mental e espiritual.

No entanto, se tudo é mente, então a cura e a reabilitação de qualquer doença
deve começar primeiro na mente: uma mente saudável é um corpo saudável.

Acreditamos que os nossos corpos humanos são órgãos electromagnéticos, pelo
que faz sentido que precisemos de matéria bio-magnética para ajudar os nossos
corpos a regularem-se a si próprios de volta à facilidade quando em doença. As
ervas naturais contêm matéria orgânica bio-magnética perfeitamente adequada a
esta função.
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The Kingdom Of Pineal acredita que os medicamentos fitoterápicos são uma
ajuda reabilitativa para aceder a diferentes estados de consciência, alinhando
assim corpo, mente e espírito. Quando encontradas nas melhores condições,
estas plantas podem ser os professores e curandeiros mais eficazes que temos.
São condutas directas para o mundo natural de onde provém toda a existência.
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Há muitos termos utilizados para se referir à medicina fitoterápica, alguns dos
termos mais comuns são:

Entheogens um termo que significa “gerar o divino interior” e refere-se a
quaisquer plantas psicoactivas quando usadas pelos seus efeitos espirituais.

Medicina Vegetal que é o termo mais fácil de usar em geral, sendo que engloba
a cura espiritual e a natureza orgânica da experiência.

Embora existam muitas variantes de remédios fitoterápicos com vários efeitos,
the Kingdom of Pineal observa e utiliza de preferência dois remédios fitoterápicos
enteogénicos particulares: canábis e plantas psilocibinas.

2.7.5.1 Canábis

2.7.5.1.1 Propriedades Físicas e Espirituais A cannabis é uma planta
psicoactiva que induz alterações na percepção, humor, consciência, cognição ou
comportamento com o objectivo de envolver o desenvolvimento espiritual e o
bem-estar físico.

É nossa crença que espiritualmente, o consumo de cannabis estimula os chakras
e a percepção sensorial, uma vez que cada chakra está associado a um sentido
particular.
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A glândula pineal (chakra do terceiro olho) que é a porta de entrada para uma
maior consciência é particularmente activada pela cannabis. Faz isto aumentando
a consciência de sinais mais subtis e permite sintonizar com a verdadeira vibração
de qualquer momento em particular.

A canábis abre a possibilidade de telepatia mental grupal. Não é apenas que
diminui as inibições, mas mais que abre a mente para as vibrações mentais dos
outros e do humor circundante do momento.

O Cannabis tende a eliminar a dúvida sobre a realidade destas percepções
superiores.

A cannabis pode remover as nossas barreiras internas à magia e à maravilha
que nos abre a outros níveis de percepção e experiência. Ajuda a suspender a
descrença e a superar a dúvida de que a voz interior é o seu guia mais verdadeiro.

A Cannabis tem um baixo risco de dependência física, no entanto, por ser uma
planta sagrada, deve ser usada respeitosamente com moderação. O canábis
só deve ser usado quando os seus efeitos perceptíveis forem benéficos. Pode
ser usada por razões sociais, médicas e espirituais e por vezes estas razões são
distintas mas muitas vezes sobrepõem-se.

Os efeitos da cannabis podem variar muito dependendo de vários factores,
incluindo: a dose, a variedade e a potência, o seu método de consumo e a
frequência com que a utiliza.

2.7.5.1.2 Bioquímica da Cannabis - Canabinóides, Terpenos, e Es-
tirpes A Cannabis não é apenas uma flor, mas uma variedade de estirpes.
Cada variedade de flor está relacionada, mas também é completamente única.
Têm cheiros fundamentalmente diferentes, diferentes aparências e diferentes
características.

Como qualquer planta com flor, a Cannabis tem caules e estruturas foliares
que florescem. As flores têm a maior potência de ingredientes activos, também
chamados canabinóides e terpenos. As flores de canabinóides são as que contêm
propriedades medicinais.

Em geral, existem três grupos de variedades de canábis com base no conteúdo de
canabinóides: THC-dominante, CBD-dominante e canábis que tem quantidades
equilibradas de THC e CBD. Dentro dessa mistura, existem também canabinóides
menores como o CBG, THCV e CBC.
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Os canabinóides são compostos de ingredientes activos que a planta de canábis
produz. A planta de canábis é única na medida em que é uma das poucas plantas
que produzem canabinóides. Existem outras plantas como certas variedades de
sálvia que produzem níveis muito baixos delas, mas nenhuma produz tanto como
a planta de canábis.

A planta de cannabis armazena os canabinóides nas glândulas de resina na
superfície das flores, que são por vezes referidas como cristais. O THC, ou
tetrahidrocanabinol, é o ingrediente psicoactivo canabinoide da planta de canábis.
O agente activo THC é o que interage psicoactivamente e activa a glândula
pineal humana quando ingerido. Para além das suas propriedades psicoactivas,
o THC tem também potenciais aspectos terapêuticos e medicinais.

O CBD, ou canabidiol, é outro canabinóide importante encontrado na planta
da cannabis. Ao contrário do THC, a CBD não é psicoactiva, mas contém
propriedades terapêuticas elevadas.

Contudo, para além dos canabinóides (THC, CBD, CBC, CBG, THCV,) as
estirpes de canábis também variam no conteúdo de terpenos. Os terpenos são
os compostos que a planta produz, dando a cada estirpe o seu sabor, cheiro e
característica únicos.

Tal como todas as plantas com flor que produzem estes tipos de compostos,
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têm propriedades medicinais e de bem-estar associadas a eles. Por exemplo,
algumas plantas de cannabis contêm um terpeno chamado linalol nas suas flores.
O linalol é também encontrado na lavanda e é conhecido por ter propriedades
potencialmente sedantes. Compreender a sinergia dos terpenos, tanto entre si
como com os canabinóides, é uma das áreas mais activas de interesse em aprender
sobre os potenciais baseados na canábis.

A canábis também tem muitos pigmentos vegetais diferentes que dão a várias
estirpes diferentes cores como roxo, verde ou mesmo azul. Diferentes estirpes de
canábis terão efeitos diferentes.

Tanto as sementes como as folhas da canábis têm propriedades medicinais
extremamente potentes devido ao seu elevado teor de nutrientes.

2.7.5.1.3 O sistema Endocannabinoid Os corpos humanos respondem aos
canabinóides porque têm um sistema natural construído em sistema de receptores
chamado sistema endocanabinóide. Este sistema integrado de endocanabinóides
dentro do ser humano é semelhante a ligações ou sítios de ancoragem em todo o
corpo e cérebro para as substâncias do tipo canabinóide se ligarem e interagirem
com elas.

O sistema endógeno canabinoide, com o nome da planta que levou à sua desco-
berta, é talvez o sistema fisiológico mais importante envolvido no estabelecimento
e manutenção da saúde humana.

Endocanabinóides e os seus receptores são encontrados em todo o corpo: no
cérebro, órgãos, tecidos conjuntivos, glândulas e células imunitárias. Em cada
tecido o sistema canabinoide executa tarefas diferentes, mas o objectivo é sempre
o mesmo: Homeostase, a manutenção de um ambiente interno estável apesar das
flutuações no ambiente externo.

Muitos processos importantes na nossa bioquímica humana como o sono, a
depressão, o apetite e a regulação cardiovascular, são pelo menos parcialmente
controlados pelo sistema endocanabinoide e pelas substâncias do tipo canabinoide
que fabricamos naturalmente no nosso corpo.

Como se pode ver, a cannabis tem uma profunda influência no corpo humano.
Esta única erva e a sua variedade de compostos terapêuticos parecem afectar todos
os aspectos do nosso corpo e mente. Efectivamente, o sistema endocannabinoide
é um sistema fisiológico e um componente central da saúde e cura de todos os
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seres humanos e quase todos os animais.

Os canabinóides promovem a homeostase a todos os níveis da vida biológica,
desde o sub-celular ao organismo e talvez à comunidade e não só.

Eis um exemplo: a autofagia, um processo em que uma célula sequestra parte do
seu conteúdo para ser auto-digestada e reciclada é mediada pelo sistema canabi-
noide. Enquanto este processo mantém vivas as células normais, permitindo-lhes
manter um equilíbrio entre a síntese, degradação e subsequente reciclagem dos
produtos celulares, tem um efeito mortal nas células tumorais malignas, levando-
as a consumir-se a si próprias num suicídio celular programado. A morte das
células cancerosas, naturalmente, promove a homeostase e a sobrevivência ao
nível de todo o organismo.

Endocanabinóides e canabinóides também se encontram na intersecção dos vários
sistemas do corpo, permitindo a comunicação e coordenação entre diferentes
tipos celulares. No local de uma lesão, por exemplo, podem ser encontrados
canabinóides que diminuem a libertação de activadores e sensibilizadores do
tecido lesionado, estabilizando a célula nervosa para prevenir incêndios excessivos
e acalmando as células imunitárias próximas para prevenir a libertação de
substâncias pró-inflamatórias.

Três mecanismos de acção diferentes em três tipos diferentes de células com um
único objectivo: minimizar a dor e os danos causados pela lesão.

O sistema endocannabinoide, com as suas acções complexas no nosso sistema
imunitário, sistema nervoso e todos os órgãos do corpo, é literalmente uma ponte
entre o corpo e a mente. Ao compreender este sistema, começamos a ver um
mecanismo que explica como os estados de consciência podem promover a saúde
ou a doença.

Para além de regular a nossa homeostase interna e celular, os canabinóides
influenciam a relação de uma pessoa com o ambiente externo. Socialmente,
a administração de canabinóides altera claramente o comportamento humano,
promovendo frequentemente a partilha, o humor e a criatividade. Mediante
a neurogénese, plasticidade neuronal e aprendizagem, os canabinóides podem
influenciar directamente a mente aberta de uma pessoa e a sua capacidade de
ir além dos padrões limitantes de pensamento e comportamento de situações
passadas.

Reformatar estes velhos padrões é uma parte essencial do nosso ciclo evolutivo
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humano.

2.7.5.1.4 Receptores de canabinóides Os receptores canabinoides estão
presentes em todo o corpo, incrustados nas membranas celulares e acredita-se
que sejam mais numerosos do que qualquer outro sistema receptor. Quando os
receptores de canabinóides são estimulados, seguem uma variedade de processos
fisiológicos. Os investigadores identificaram dois receptores de canabinóides:

• CB1, predominantemente presente no sistema nervoso, tecidos conjuntivos,
gónadas, glândulas, e órgãos;

• CB2, predominantemente presente no sistema imunitário e nas suas estru-
turas associadas. Muitos tecidos contêm receptores de CB1 e CB2, cada
um ligado a uma acção diferente. Há um estudo de consenso que sugere que
pode haver um terceiro receptor canabinoide à espera de ser descoberto.

Os endocanabinóides são as substâncias que o nosso organismo produz natural-
mente para estimular estes receptores. As duas moléculas mais bem compreendi-
das são chamadas anandamida e 2-arachidonoylglycerol (2-AG). São sintetizadas
a pedido a partir de derivados de ácido araquidónico de membrana celular, têm
um efeito local e meia-vida curta antes de serem degradadas pelas enzimas ácido
gordo amida hidrolase (FAAH) e monoacylglycerol lipase (MAGL).

Os fitocanabinóides são substâncias vegetais que estimulam os receptores de
canabinóides. Delta-9-tetrahidrocanabinol, ou THC, é a mais psicoactiva e
certamente a mais famosa destas substâncias, mas outros canabinóides como o
canabidiol (CBD) e o canabinol (CBN) são tão importantes como contêm uma
variedade de propriedades curativas.

Curiosamente, a planta de canábis também usa THC e outros canabinóides
para promover a sua própria saúde e prevenir doenças. Os canabinóides têm
propriedades antioxidantes que protegem as folhas e estruturas florais da radiação
ultravioleta - os canabinóides neutralizam os radicais livres nocivos gerados pelos
raios UV, protegendo as células. Nos seres humanos, os radicais livres causam o
envelhecimento, o cancro e prejudicam a cura. Os antioxidantes encontrados nas
plantas há muito que são promovidos como suplementos naturais para prevenir
os danos dos radicais livres.

2.7.5.1.5 Pineal Santa Comunhão - Cultivo de Canábis As plantas de
canábis cultivadas através de métodos orgânicos em condições orgânicas, sob
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o Sol, a Lua e as Estrelas produzem naturalmente as propriedades curativas e
interactivas mais óptimas.

As plantas ouvem o vento nas árvores e os cantos das aves e dos grilos, bem
como todos os outros sons da natureza. Tanto as plantas como as pessoas
que trabalham no jardim sentem os efeitos benéficos de estar no ambiente
natural. Como tal, todo o processo desde a sementeira à alimentação, ao cultivo
e eventualmente à comungação ou ingestão da planta de cannabis é um processo
e prática espiritual.

Como crentes firmes na astrologia e no alinhamento das nossas actividades com
as rotações lunares e planetárias, referimo-nos às fases da lua quando plantamos
a nossa cultura. As fases da lua criam as marés oceânicas, pelo que o seu efeito
sobre a água não está em dúvida.

As plantas como os seres humanos são compostas principalmente de água.
Quando a lua está a crescer em tamanho - puxa a energia do oceano e da
terra para cima e estimula a fertilidade e vitalidade no solo e nas sementes
plantadas.

Da lua nova à cheia, cada dia a lua é visível durante 45 minutos adicionais,
trazendo mais luz para a escuridão. As estrelas também têm a sua luz celestial
que interage energeticamente com a vida nocturna nesta terra.

A cada um dos doze signos do zodíaco é atribuída uma qualidade de terra, água,
fogo ou ar. Os dois primeiros são signos férteis e os outros são estéreis. Isto
significa que as plantas podem crescer na terra e na água, mas não no fogo ou no
ar (com algumas excepções), os agricultores tradicionais têm usado directrizes
astrológicas para plantação e colheita durante milénios e sabem que a observância
destas directrizes melhora o rendimento e a potência.

Geralmente começamos a colheita de acordo com um fogo ou lua cheia ou na lua
cheia quando o Sol está em Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro), embora
idealmente devêssemos de facto “perguntar às plantas quando estão prontas
para entrar”, para que a data real de colheita de cada planta seja determinada
psiquicamente.
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O próprio jardim principal deve ser disposto no padrão dos triângulos interligados
do Sri Yantra, com as posições das plantas nos pontos nodais e ao longo das
linhas. O conjunto está alinhado com a longitude Norte-Sul. Esta é uma forma
de geomancia, (ou Tantra) utilizando um diagrama sagrado como parte de um
ritual, juntamente com a entoação de um mantra de intenção de infundir as
plantas com energia espiritual.

Antes de rebentarem as sementes, devem ser colocadas numa tigela de cobre
para um ciclo lunar a fim de absorver a energia da lua. Quando as sementes
tiverem finalmente rachado, são então plantadas em vasos de 3 galões para brotar
durante todo o tempo a cantar um mantra de intenção com a semente/planta.

Cantar mantras de intenção durante todo o processo de plantação é imperativo:
chamamos a este acto espiritual Cannabis Holy Communion.

2.7.5.1.6 Conclusão Como o mundo continua a classificar através da ciência
emergente da canábis e canabinóides, uma coisa permanece clara: um sistema
canabinoide funcional é essencial para a saúde.

Desde a implantação embrionária na parede do útero da nossa mãe, à amamen-
tação e crescimento, à resposta às lesões, os endocanabinóides ajudam-nos a
sobreviver.
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Não só a cannabis pode tratar e curar doenças, como também nos pode ajudar
a prevenir doenças e promover a saúde, estimulando um sistema antigo que está
fortemente ligado à anatomia de todos os seres humanos através do sistema
endocanabinóide. Pequenas doses de canabinóides da cannabis podem sinali-
zar o corpo para fazer mais endocanabinóides e construir mais receptores de
canabinóides.

É por isso que muitos utilizadores de canábis pela primeira vez não sentem
um efeito, mas pela segunda ou terceira vez, utilizando a erva, construíram
mais receptores de canabinóides e estão prontos a responder. Mais receptores
aumentam a sensibilidade de uma pessoa aos canabinóides; doses mais pequenas
têm efeitos maiores, e o indivíduo tem uma base melhorada de actividade
endocanabinóide.

Acreditamos que doses pequenas e regulares de cannabis podem actuar como
um tónico para o nosso sistema de cura fisiológica mais central. A cannabis
é de longe o remédio mais útil para tratar a maior variedade de doenças e
condições humanas, uma componente dos cuidados de saúde preventivos, e um
apoio adaptativo no nosso ambiente cada vez mais tóxico e cancerígeno.

Isto era bem conhecido dos sistemas médicos indígenas da África antiga, Índia,
China, e Tibete.

2.7.5.2 Psilocibina - Cogumelos Mágicos

A psilocibina é um composto orgânico psicadélico natural produzido por mais de
200 espécies de fungos. Os mais potentes são os membros da família das plantas
do género Psilocybe, mas também podem ser encontrados em outras plantas do
género.

Quando ingerida pelo homem, a psilocibina é rapidamente convertida pelo corpo
em psilocibina, o que tem efeitos alteradores da mente que incluem euforia,
alucinações visuais e mentais, mudanças na percepção, um sentido distorcido do
tempo e experiências espirituais percebidas. Os efeitos adversos podem incluir
possíveis náuseas e ataques de pânico.

As plantas fungiformes contendo psilocibina activa são conhecidas como “cogu-
melos mágicos ou cogumelos”.
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Tal como com a cannabis, os cogumelos mágicos alteram a percepção sensorial.
No entanto, o efeito é mais marcante. Os cogumelos mágicos são geralmente
secos e depois comidos, embebidos em chá, ou moídos em pó que é cozido em
chocolates ou colocados em cápsulas. Podem demorar 1 hora ou mais a fazer
efeito. Toda a experiência dura normalmente de 4 a 6 horas.

A psilocibina diminui a actividade em áreas do cérebro responsáveis por res-
tringir a sua experiência do mundo físico e mantê-la ordenada. Quando este
processo abranda ou desactiva, a sua percepção do mundo à sua volta altera-se
drasticamente.

Como resultado: objectos estacionários podem parecer mover-se ou derreter-se,
os seres humanos podem parecer profundamente distorcidos. A sua percepção
do tempo e de si próprio muda.

Para alguns, estes efeitos podem levar a epifanias espirituais e descobertas
filosóficas e, para outros, podem causar desconforto ou medo.

As experiências da psilocibina humana incitam-nos a pensar por nós próprios e
a questionar tudo o que pensamos saber. Revelam como a sociedade nos distrai
das verdades mais profundas. Talvez pela primeira vez, admitamos que nos
faltam respostas a perguntas fundamentais.

Quem sou eu? Quais são os meus valores? O que é que eu realmente quero? O
que me traz alegria? Qual é a minha contribuição para o mundo?
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Quando examinamos as nossas crenças, enfrentamos a possibilidade inquietante
de que a nossa vida tenha sido construída sobre falsidades. A desilusão leva
muitos a embarcar numa busca espiritual. Em the Kingdom of Pineal chamamos
a isto o “Quest-i-on”.

Com cogumelos mágicos como nossos guias, mergulhamos nos nossos próprios
corações e redescobrimos atitudes infantis de abertura, curiosidade e admiração.
Um recém-nascido entra neste mundo como uma tábua limpa, sem noções
pré-concebidas. Ele ou ela acolhe novas informações e perspectivas.

As nossas viagens treinam-nos para sermos como uma criança que vê através de
novos olhos. Com uma mente flexível, suave e flexível, baixamos as expectativas
e começamos a apreciar as nossas bênçãos. Esvaziamo-nos e voltamos a ser
recipientes receptivos, este é o poder potencial dos cogumelos mágicos.
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2.7.5.2.1 Psilocybin DMT Despertar O DMT é uma molécula que se
encontra endogenamente sintetizada com os corpos de animais e humanos e tem
efeitos profundamente poderosos quando administrado. Quando activado, tem
a capacidade de induzir experiências fora do corpo e recebe assim o título de
“Molécula do Espírito”.

Acreditamos que se diz que o DMT é a essência dentro de todos os seres vivos
que melhor expressa fisicamente a natureza da consciência.

A comunhão com a psilocibina permite-nos praticar a morte antes de morrer-
mos. Deixamos cair os apegos às velhas formas de pensar, agir e relacionar.
Em algumas das nossas viagens, experimentamos estados transformadores de
dissolução do ego. Os bordos dos nossos corpos derretem-se no nosso ambiente.
Os pensamentos desaparecem. Na ausência de um sentido concreto de si próprio,
a alegria irradia.

Somos um só com o Universo, Coração da Fonte Infinita, Luz Infinita, Amor
Eterno e Consciência Colectiva. Os corpos voltam ao pó, mas a Vida continua
para além da nossa morte. Este medicamento dá-nos a capacidade de sentir e
libertar o medo.

Durante as nossas viagens, somos como cobras a soltar pele desgastada ou
lagartas em metamorfose a prepararem-se para emergir como borboletas. Cada
vez que comungamos com o cogumelo, a nossa fé no processo de transformação
cresce.

Perdoamos, em vez de punir, os nossos demónios. Ao renunciarmos ao controlo,
sentimo-nos leves e livres. As tensões dissolvem-se, os nossos rostos brilham,
sentimo-nos renascidos e mesmo quando a felicidade aparece, continuamos a
prática do não-grasping.

À medida que amadurecemos, tornamo-nos conscientes do nosso egocentrismo.
Humilhamo-nos antes que a vida o faça para evitar a perigosa armadilha da
invencibilidade percebida. Abandonamos a necessidade de nos provarmos a nós
próprios ou de sermos melhores que os outros. Levamo-nos menos a sério e
rimo-nos da nossa insensatez. Somos mais rápidos a dizer “eu estava errado” e
“lamento” e “por favor perdoem-me”

Quando outros nos prejudicam, perdoamo-los e agradecemos-lhes por nos permi-
tirem praticar a paciência. Ouvimos atentamente em vez de pensarmos em como
vamos responder. Quando nos libertamos da mesquinhez, os nossos corações
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tornam-se mais magnânimos, nutritivos e alegres. Cultivamos o respeito por
todos os seres.

Os cogumelos lembram-nos que a vida é uma vasta teia interligada. À nossa
volta, incontáveis seres movem-se e respiram, crescem e evoluem, competem e
cooperam entre si. Árvores, insectos, pássaros, rios e oceanos fazem tanto parte
da vida como nós. As nossas viagens permitem-nos sentir-nos ligados a todos os
seres.

Acreditamos que os medicamentos psicadélicos vegetais são os parceiros mais
fiáveis da humanidade na nossa luta urgente para substituir os sistemas tóxicos
por sistemas regenerativos. Eles são professores - espelhos que nos permitem olhar
honestamente para nós próprios. Eles dão-nos oportunidades para abandonar
velhos hábitos, restabelecer relações e encontrar a morte com alegria.

À medida que a nossa mente se expande, pensamos menos sobre o que podemos
obter e mais sobre como podemos servir os outros.

As viagens de cogumelos enchem os nossos corações de gratidão. Mostram-nos
que embora sejamos insignificantes manchas de pó, somos também perfeitas
manifestações do infinito e eterno. Todos os momentos desde o início dos tempos
levaram à nossa existência actual.

Um sábio feiticeiro afirmou uma vez: “A sabedoria diz-me que não sou nada, o
amor diz-me que sou tudo, e entre os dois a minha vida flui”
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Cada viagem de cogumelos reafirma este paradoxo.

É importante notar que todas as cerimónias de psilocibina devem ser conduzidas
por um xamã conhecedor, de modo a evitar “viagens desagradáveis”. Este
poderoso medicamento deve ser sempre tratado com a maior honra e respeito.



2.7. PINEAL FILOSOFIA DA VIDA 77

2.7.6 Tantra - Yantra - Mantra

2.7.6.1 Tantra

Tantra é a prática consciente de tornar as acções mundanas e profanas que
realizamos no mundo em acções sagradas através da concentração total da nossa
consciência na tarefa em mãos e de ver tudo e todos como uma emanação do
Divino.

Acções e relações consideradas tabu, pecaminosas ou impuras pela sociedade
convencional são transformadas por rituais e intenção declarada de serem acções
sagradas e associações divinas. Yantra e Mantra são os meios para o fazer.

2.7.6.2 Yantra

Yantra significa “uma ferramenta, dispositivo ou máquina”, que é algo que nos
ajuda numa actividade ou trabalho. Mantra é a vibração sonora inerente a tudo
e a todos. Cada Deus ou Deusa tem o seu indivíduo mantra que é entoado para
invocar a energia divina simbolizada pela divindade particular.

Um Yantra é normalmente um diagrama geométrico que metafisicamente fornece
um local ou um lugar para a energia invocada pelo mantra para se manifestar
para a tarefa em mãos ou para a tarefa para a qual a energia foi chamada.

2.7.6.3 Mantra

O mantra é a energia, é a Divindade, e a repetição do mantra harmoniza e afina
o indivíduo a cantar o mantra para a fonte da energia que é a Divindade. O
yantra é utilizado para conter a energia mantra do divino dentro de um diagrama;
isto permite que a energia seja utilizada para o propósito do entoador.



78 CAPÍTULO 2. MISSÃO DE PINEAL

2.8 The Kingdom of Pineal

The Kingdom of Pineal é uma entidade física e espiritual, criada em confiança,
constituindo seres humanos que escolhem habitar e/ou coexistir nesta Terra num
estado soberano de ser encarnado pelo nosso Pineal Tenets, Universal Spiritual
Laws and Natural Physical Laws.

The Kingdom of Pineal foi fundado sobre os princípios universais de que todos
os seres (humanos e animais) da Terra nascem livres e soberanos, pelo que têm
o direito expresso de viver livres e soberanos sob as Leis Universais, Espirituais
e Naturais Terrestres: desde que não infrinjam os direitos dos outros seres a
fazê-lo.

The Kingdom of Pineal não é apenas uma filosofia ou um ideal, é um modo de
vida escolhido. Uma pessoa que subscreve, segue ou vive por the Kingdom of
Pineal a ideologia é conhecida como Pineal custodiante ou ’Pioneiro’.

Pineal Pioneers e Membros custodiantes de The Kingdom of Pineal têm o direito
expresso de viver uma vida livre e soberana em equilíbrio com a natureza, com
a boa vontade que lhes é confiada sob e dentro dos princípios e leis de Pineal. a
organização The Pineal trust acredita que estes princípios e leis são princípios
fundamentais decretados a nós, humanos, para nos ajudar a viver em honra e
respeito pela Terra que habitamos.
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Não é necessário nenhum requisito “especial” para nos tornarmos um membro
Pineal Pioneer ou custodiante de The Kingdom of Pineal, para além do estipulado
no manifesto constitucional Pineal, nomeadamente: Observância e prática de the
Kingdom of Pineal Tenets and Laws, bem como registo de membros através do
nosso ramo administrativo - The PINEAL FOUNDATION sob a administração
da família Pinheiro.

2.8.1 Finalidade

O objectivo de The Kingdom of Pineal é criar e cultivar uma comunidade
colectiva consciente fundada em princípios de honra, respeito, confiança e amor
pela Terra, por nós próprios e uns pelos outros, em harmonia com a natureza.

Estamos a criar e a ligar uma rede de pessoas conscientes de todo o mundo
que partilham os mesmos valores e visão fundamentais da nossa organização. A
nossa ideologia, filosofia e estrutura está de acordo com este ethos de ligação
harmoniosa e de cultivo da convivência em confiança uns dos outros.

Estamos constantemente a aprender como melhor viver harmoniosamente em
sintonia com a natureza e subsequentemente a ensinar os outros a fazer o mesmo.

Aspiramos a ser um exemplo de como os seres humanos devem viver em unidade
comum, longe de ambientes nocivos e de substâncias tóxicas. Queremos ser um
exemplo para o mundo, mostrando como e o que significa verdadeiramente amar
a Terra e uns aos outros.

Como organização, estamos a dizer não a viver em desarmonia com a natureza.
Estamos a dizer não a um mundo em que as pessoas estão desligadas umas das
outras. Estamos a dizer não a um mundo em que a comunidade parece ser um
conceito estrangeiro.

Em vez disso, estamos a dizer sim à criação de ligações e comunidades humanas
reais e tangíveis de pessoas que partilham os nossos valores e ética fundamentais.

Os nossos valores e ética são as partes mais importantes da nossa organização e
a base de quem somos e o que estamos a construir. No centro dos nossos valores
e missão fundamentais está devolver à nossa Terra e ajudar a criar um mundo
melhor, de todas as formas possíveis, agora e para as gerações futuras.

Os nossos valores fundamentais estão consubstanciados em the Kingdom of
Pineal Tenets and Laws.
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Sobre a adesão
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2.8.2 Adesão

The Kingdom of Pineal foi fundado sobre os princípios universais de que todos
os seres (humanos e animais) na Terra nascem livres e soberanos, pelo que têm
o direito expresso de viverem vidas livres e soberanas sob as Leis Espirituais
e Naturais Universais: desde que não infrinjam os direitos dos outros seres a
fazê-lo.

Uma pessoa que subscreve, segue ou vive segundo a ideologia Pineal é conhecida
como ’Pineal Pioneer’.

Pineal Pioneers Pineal e os Membros Guardiães de têm o direito expresso de viver
uma vida livre e soberana em equilíbrio com a natureza e com a boa vontade
que lhes foi confiada ao abrigo dos princípios e leis decretados a nós, humanos,
em honra e respeito pela Terra que habitamos. The Kingdom of Pineal

Não há nenhum requisito “especial” necessário para nos tornarmos um ’Pineal
Pioneer’ ou membro custodiante de The Kingdom of Pineal para além do
estipulado neste documento, nomeadamente: observância e prática dos princípios
e leis de The Kingdom of Pineal, bem como registo de membros.

2.8.2.1 The Kingdom of Pineal organização “fiduciária” definida

Uma organização fiduciária é uma entidade criada com o objectivo de estabelecer
e organizar os assuntos de uma pessoa ou organização de pessoas.

Existem três partes fundamentais que constituem uma organização fiduciária:

Uma entidade cedente ou criadora Kingdom of Pineal Estabelece o fi-
deicomisso e povoa-o com os seus termos, condições e bens.

Um beneficiário: Pineal custodians and Pioneers A(s) pessoa(s) esco-
lhida(s) para receber os benefícios da organização de confiança.

Um fiduciário ou fiduciário Paraíso Imensurável Encarregado de gerir os
assuntos do fiduciário. Um fiduciário ou fiduciário pode também ser definido
como membros do conselho de administração, conselho de assessores, órgão
de direcção ou de administração.

Um fiduciário é criado para um beneficiário que recebe os benefícios, tais como
direitos, bens e/ou rendimentos do fideicomisso.

Tendo isto em mente, The Kingdom of Pineal é uma organização fiduciária criada
com o objectivo de estabelecer e organizar os assuntos de todos os Pioneiros
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da custódia Kingdom of Pineal, que viverão dentro da jurisdição e do mandato
do the Kingdom of Pineal- isto inclui todos os direitos, propriedades e bens
reservados Pineal.

2.8.2.1.1 Estabelecimento de um “Trust” vivo Qualquer pessoa pode
estabelecer uma confiança, desde que seja suficientemente competente para o
fazer.

Um fideicomissário, ou criador do trust (Kingdom of Pineal), pode nomear
qualquer pessoa ou pessoas competentes como seu fideicomissário (Paraíso Imen-
surável).

Um fideicomisso é estabelecido por um acordo ou declaração escrita que no-
meia um fiduciário (Paraíso Imensurável) para gerir e administrar os assuntos
estipulados do fideicomitente (Kingdom of Pineal).

A criação de uma organização fiduciária (Pineal foundation) estabelece uma
relação onde um fiduciário nomeado, o fiduciário (Paraíso Imensurável) - actua
no interesse exclusivo da entidade concedente (Kingdom of Pineal) em nome de
todos os seus benfeitores (Pineal custodiantes e Pioneiros).

Um cedente ou fiduciário pode ser responsável pelo bem-estar geral de outra
pessoa (por exemplo, uma criança tutor legal), mas muitas vezes a tarefa envolve
a gestão do bem-estar de outra pessoa, ou de um grupo de pessoas.

The Kingdom of Pineal é uma organização fiduciária constituída por beneficiários
chamados Pineal custodiantes ou Pioneiros.

Paraíso Imensurável é o organismo administrativo que governa e actua no interesse
exclusivo de the Kingdom of Pineal e dos seus tutores beneficiários.

The Kingdom of Pineal’s Trust organization was created for the benefit of all
Pineal custodians “Pioneers” - isto inclui todos os direitos e bens reservados de
e dentro da Pineal’s trust policies; nomeadamente o Pineal Tenets and Laws.

Na sua essência, os beneficiários da custódia da organização the Pineal trust são
os detentores das apólices de seguro dos princípios e leis Pineal, segurados ao
abrigo e dentro do Kingdom dos direitos reservados de Pineals.

The Kingdom of Pineal não tem um único fiduciário - todos os membros da
the Pineal foundation sob a tutela da família Pinheiro são fiduciários da the
Kingdom of Pineal organização fiduciária.
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2.8.2.1.2 Cestui Que Vie Cestui Que Vie é francês para “aquele que vive”.

É um termo legal para um indivíduo que é beneficiário de um fideicomisso, com
direitos aos benefícios que a organização fiduciária proporciona.

O termo é utilizado para diferenciar um ser vivo soberano (o I-AM) do ser
corporativo (o Homem Palha).

Todos Pineal custodians e Pioneers são Cestui Que Vie (seres vivos) segurados
ao abrigo e dentro do Kingdom das apólices de confiança Pineals; nomeadamente
os princípios e leis Pineal.

Com isto em mente, poderíamos dizer que the Kingdom of Pineal é um Cestui
Que Vie organização fiduciária de seres vivos com direito a uma participação
equitativa nos direitos e bens estabelecidos e segurados ao abrigo de uma apólice
fiduciária colectiva.

Je suis Eu sou
Je-sus Eu sou a imagem de Deus vivendo em confiança
Je suis cestui que vie Eu sou um ser vivo

2.8.2.1.3 LLC - Live Life Competent Este termo é utilizado para informar
ou notificar um ser vivo da sua capacidade e competência para representar e/ou
tomar decisões por si próprio. Serve, portanto, como um aviso, devendo ser
observado e tratado como tal sem, impedimento ou assunção até à data.

2.8.2.1.4 Per Stirpes - Herdeiro inerente Per stirpes é latim para “por
raízes” ou “por ramo”.

Refere-se a cada pessoa que desce de uma árvore genealógica a partir de outra
pessoa. Por exemplo, todas as pessoas abaixo de uma mãe, tais como os seus
filhos e bisnetos, estão incluídas numa per stirpes ramo.

Per stirpes estipula que os herdeiros de um beneficiário recebem a herança no
caso de o beneficiário não o poder fazer.

As crianças podem apresentar-se como representantes dos seus pais se um dos
pais não o puder fazer e vice-versa. Os cônjuges não são considerados em per
stirpes distribuição.

O Per stirpes é uma moção baseada no direito eqüitativo e não no direito legal.
Como tal, toda a sua linhagem directa de crianças qualifica-se automaticamente
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como descendente per stirpes sob e dentro da política de confiança dos Pineals
Kingdom.

2.8.2.2 Pineal Passaporte de custódia

The Kingdom of Pineal é uma entidade soberana em confiança, sob observância
espiritual e por isso deve ser observada e reconhecida; ao abrigo das leis dos
Direitos Humanos Universais.

Tendo isto em mente, the Kingdom of Pineal criou um documento oficial para
ajudar a identificar e distinguir os membros depositários, segurados e vivendo
em confiança sob e dentro das apólices de the Kingdom of Pineal.

o passaporte de custódia doThe Kingdom of Pineal dá-lhe o direito de o fazer;

• expressar abertamente os seus direitos humanos vivos protegidos sob confi-
ança, no âmbito do Pineal ’s práticas espirituais e físicas e observância.

• permitir-lhe-á ser oficialmente reconhecido como um benfeitor de the
Kingdom of Pineal.

• dar-lhe autoridade para declarar e expressar o seu soberano cestui que vie
estatuto de “ser vivo”, juntamente com todos os benefícios que lhe são
devidos por todo e qualquer cestui que vie actos.

2.8.2.2.1 Amostra do Passaporte
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2.8.2.3 Como candidatar-se

A candidatura a um Passaporte de Custódia Pineal é um processo simples de
duas etapas com os seguintes requisitos:

1. Ler e compreender totalmente The Kingdom of Pineal’s Tenets, Laws and
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way of life.
2. Se a sua ética, moral e crenças estão de acordo com os princípios e leis do

Kingdom ’s Pineals Tenets and Laws, leia, preencha e assine o juramento
de intenção e envie-o de volta para nós.

3. Se a sua candidatura for admitida, pediremos amavelmente uma doação
mínima de 30 euros e enviar-lhe-emos o Passaporte de Guardião Pineal.

Pode encontrar o formulário de pedido de juramento de membro Pioneer aqui,
ou na página de contacto deste website {# Alternatively if you prefer, you can
download all documents. Email to the addresses provided on our contact us
page. #}

2.8.2.4 Custos

Paraíso Imensurável é uma organização sem fins lucrativos, pelo que todos e
quaisquer custos incorridos são apenas para fins administrativos. Naturalmente,
existe um custo monetário associado ao Pineal Custodian Passport. Todos os
passaportes são feitos à medida com as nossas características especiais únicas
para uma identificação segura e fácil. Cada passaporte é feito com materiais
de qualidade por profissionais locais. Com isto em mente, a nossa estrutura de
preços é a seguinte:

• Todos os membros Patreon do Pineal Foundation que tenham sido subs-
critos antes de 21 de Dezembro de 2020 receberão gratuitamente o Pineal
Custodian Passport - Torne-se membro Patreon

• Todos os outros candidatos: donativo mínimo de 30 euros

O tempo de processamento é de 2 a 4 semanas mais o envio por correio. O tempo
de trânsito do correio é tipicamente de 1 semana, mas pode ser até 2 semanas.

Atenção: devido à medida restritiva actual, os tempos de envio podem ser mais
longos do que o esperado. Em quaisquer destes casos extremos, a nossa equipa
administrativa esforçar-se-á por contactar e informar sobre tais atrasos.

Pedido de Passaporte

.


Capítulo 3

Administração

3.1 Pineal Antecedentes

A glândula pineal, também conhecida como o corpo pineal, é uma pequena
glândula em forma de pinha que se encontra no centro do cérebro no epithalamus.
É uma parte do sistema endócrino e ajuda a regular a melatonina, que é um
químico produzido no cérebro.

O químico segregado pela pineal é conhecido como dimetiltriptamina (DMT),
também conhecida como molécula do espírito. Está ligada à percepção e é
activada por uma frequência energética e magnética.

A glândula pineal ou “terceiro olho espiritual” é considerada como a porta de
entrada da vida espiritual, de acordo com muitos conceitos antigos em todo o
mundo.

Recentemente, a neurociência moderna provou que a glândula pineal não é apenas
o órgão neuroendócrino secretor de melatonina que controla o ritmo circadiano,
mas tem também associações místicas e energéticas com a espiritualidade.

Actua como um tremendo coordenador entre orquestra rítmica molecular, hor-
monal, fisiológica e química dentro de todos os seres sencientes conscientes.

The Kingdom of Pineal como congregação foi nomeadamente inspirada pela
compreensão mística, mítica e neurocientífica do significado da glândula pineal
para a experiência humana da vida na Terra. De facto, acreditamos como filosofia
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que toda a experiência humana se baseia na percepção de qualquer realidade
que se esteja a viver num determinado momento.

A percepção através da glândula pineal influencia directamente a forma como
pensamos, sentimos e nos comportamos.

A capacidade dos seres para compreender e influenciar a sua percepção individual
é fundamental para encontrar uma existência rítmica e harmoniosa como ser
humano na Terra.

Uma glândula pineal puramente funcional melhora a clareza da percepção que,
de facto, pode criar uma felicidade imensurável dentro do próprio ser - um estado
paradisíaco de ser tanto física como espiritualmente.

PARAÍSO IMENSURÁVEL (PI), o braço administrativo de THE KINGDOM
OF PINEAL foi também adequadamente nomeado tendo esta associação em
mente.

3.2 A Família Pinheiro

Pinheiro é o nome de família adoptado escolhido pelos membros fundadores de
The Kingdom of Pineal. Pinheiro significa pinheiro em língua portuguesa.

Este nome foi adequadamente escolhido pois The Kingdom of Pineal foi fun-
dado no país de Portugal, originalmente estabelecido como uma comunidade
espiritualmente filosófica sob o nome the Pineal Foundation.

The Pineal Foundation foi fundada em 2016 por um Filósofo Espiritual, então
conhecido como Martin Kenny, mas mais tarde ficou conhecido como Água Akbal
Pinheiro.

Na altura vivia em Inglaterra com a sua família, mas emigrou para Portugal
em 2019 com o objectivo de estabelecer uma comunidade ecológica com uma
escola de mistérios espirituais. Ele e a sua família adquiriram algumas terras e
começaram a lançar as bases para a comunidade the Pineal Foundation.

Em 2020, the Pineal Foundation expandiu-se rapidamente com a aquisição
de uma parcela maior de terra onde the Pineal Foundation comunidade foi
firmemente estabelecida como 44 membros de todo o mundo emigraram para
Portugal para ajudar a estabelecer the Pineal Foundation.

Pineal Foundation também se registou oficialmente junto do governo português
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como uma organização ambiental ecológica e de conservação espiritual sob o
nome:

PARAÍSO IMENSURÁVEL, o que significa Paraíso imensurável na língua por-
tuguesa.

Como PARAÍSO IMENSURÁVEL trading como the Pineal Foundation rapida-
mente ganhou apoio público, a comunidade escolar misteriosa Pineal tornou-se
uma nova organização espiritual e cultural reconhecida publicamente sob o nome
:

THE KINGDOM OF PINEAL.

No início de 2021, THE KINGDOM OF PINEAL foi firmemente estabelecida
como uma entidade espiritual baseada na comunidade, oficialmente registada
como PARAÍSO IMENSURÁVEL, comercializando publicamente como THE
PINEAL FOUNDATION sob a administração do clã familiar Pinheiro.
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3.3 Brasão Real

3.4 Downloads

Descarregue este website - todas as páginas num único documento - no formato
da sua escolha:

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 também conhecido como PITA é a en-
tidade administrativa oficial que representa e gere o estado de coisas para the
Kingdom of Pineal.

Paraíso Imensurável Trust Association negoceia activamente sob o nome Pineal
Foundation.

PITA consiste num colectivo de pessoas diversas de todo o mundo, que se
reuniram para coexistir sob os mesmos valores, ideais e crenças fundamentais.

Os valores, ideais e crenças fundamentais Pineal são estabelecidos sobre a base
das Leis e Princípios estipulados sob a estrutura espiritual de The Kindom of
Pineal, que em última instância forma o modo de vida Pineal.

Paraíso Imensurável é uma associação de conservação agrícola e de auto-
sustentabilidade dentro da República Portuguesa.

Como organização, os nossos objectivos são: investigar, explorar, partilhar e
implementar ideias e métodos alternativos de vida e de ser humano. Assim,
construindo, inspirando, curando e guiando o mundo para um estado mais
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equilibrado e esclarecido, utilizando meios físicos e sociais criativos.

O nome da empresa Pineal Foundation enfatiza o ideal Pineal de criar algo novo.
Afinal de contas, uma casa não pode ser construída sem uma fundação.

3.5.2 Estrutura de Organização

Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) é uma empresa do povo soberano,
que opera sob o nome de Pineal Foundation. Ambas as entidades operam sob e
dentro do mandato e autoridade de The Kingdom of Pineal, o qual, por si só,
é regido pelas leis espirituais e naturais universais, de acordo com os actos de
direitos humanos terrestres.

3.5.2.1 Pineal Estrutura administrativa

Nome administrativo Paraíso Imensurável Trust Associaciation (PITA)
Abreviatura postal PI
Código Administrativo 3.144
Entidade comercial Pineal Foundation
Guardião nativo Pineal Pioneer
Hino Administrativo Naturaly Richer’ ’
Pineal Lema Honra - Terra - Abundante - Respeito - Confiança: H.E.A.R.T.
Pineal Cor Real Púrpura
Pineal Planta Sagrada Pinheiro bravo
Pineal Royal Food Abacaxi
Moeda administrativa “Pine Coin”

3.5.2.2 Pineal Fundadores

Pioneiro Patronos Fundadores Pione
Pioneiro Presidente Fundador Água ’Akbal’ Pinheiro (Martin Kenny Jr.)
Pilares Fundadores Pioneiros Vivien, Trevin, Julia, David, Água, Matthew,

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

Postos fundadores Pioneiros Tom, Roslind, Lawrie, Jan, Chantelle, Dani,
Julia, Tatjana, William, Charlotte, Zander, Caspian, Andrea, Oliver,
Martina, Toste, Marcel, Robyn, Pete
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3.6 Ministros

3.6.1 Água Akbal Pinheiro

Ordenado Ministro Chefe (OHM) Kingdom of Pineal
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Presidente Eleito (PE) Paraíso Imensurável
Chefe do Executivo (CEO) Pineal Foundation

Água Akbal Pinheiro é um filósofo espiritual, investigador esotérico e influenciador
social. O seu nome próprio à nascença era Martin Junior Kenny comercializando
como (MARTIN JUNIOR KENNY) e mais tarde afastou-se destas personas
corporativas e herdou uma nova identidade: Água Akbal Pinheiro, que significa
água (Água) casa (Akbal) do pinheiro (Pinheiro).

Criou a sua nova identidade aos 36 anos de idade após a sua ’Pineal Ordenação
Espiritual’ no país de Portugal.

Nascido e criado no Zimbabué, emigrou para o Reino Unido aos 20 anos de
idade, onde estudou e seguiu uma carreira como chefe de cozinha. Aos 25 anos
de idade, enquanto estava em Inglaterra, conheceu Gabriela e tiveram 2 filhos,
Sebastian e Quintin, ambos rapazes.

Enquanto vivia em Southampton England, teve uma experiência espiritual
profunda a que chamou o seu ’Pineal Despertar Espiritual’. Este despertar
espiritual desencadeou e inspirou a sua viagem revolucionária de auto-descoberta
e transformação. Posteriormente, mudou o seu estilo de vida dedicando-se à
investigação do conhecimento ocultista e esotérico, bem como à adopção de
várias outras práticas espirituais.

Na altura, referiu-se a si próprio como um investigador sincrético e tornou-se
uma alternativa bem estabelecida mas algo controversa influenciadora social com
as suas filosofias e perspectivas provocadoras e desafiadoras sobre espiritualidade,
cosmologia, astrologia e visões gerais sobre a vida.

Agua, então conhecido como Martin, utilizou a Internet como plataforma para
partilhar as suas pesquisas, ideias e perspectivas que acabaram por se tornar as
bases para the Pineal foundation.

Em 2019, Água e a família deixaram o Reino Unido e imigraram para Portugal
com o objectivo de estabelecer uma eco-comunidade com uma escola de mistérios
espirituais. Ele e a sua família adquiriram algumas terras e começaram a lançar
as bases para a comunidade the Pineal Foundation.

Em 2020, the Pineal Foundation expandiu-se rapidamente com a aquisição de uma
parcela maior de terra onde the Pineal Foundation comunidade foi firmemente
estabelecida como 44 membros de todo o mundo imigraram para Portugal para
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ajudar a estabelecer the Pineal Foundation que se tornou oficialmente registada
como uma organização ambiental ecológica e de conservação espiritual com o
nome:

Paraíso Imensurável: que significa ’Paraíso Imensurável’ em língua portuguesa.

Paraíso Imensurável trading como the Pineal Foundation rapidamente ganhou
apoio público, e a comunidade Pineal rapidamente se tornou uma organização
espiritual e cultural reconhecida publicamente sob o nome: The Kingdom of
Pineal.

The Kingdom of Pineal foi criada com a missão de criar conscientemente uma
nova Sociedade; baseada em políticas de princípios humanos espirituais, naturais
e orgânicos de como viver em equilíbrio com a natureza.

No início de 2021, The Kingdom of Pineal foi firmemente estabelecida como uma
entidade espiritual de confiança baseada na comunidade, sob a administração
de Paraíso Imensurável, dirigida por Água Akbal Pinheiro e pelo clã familiar
Pinheiro.

Em Fevereiro do mesmo ano, a família e o clã Pinheiro acolheram o nascimento
de Samsara, Água e do terceiro filho de Gabriela.
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3.6.2 Gabriela Luna Pinheiro

Secretário Paraíso Imensurável
Director Executivo (MD) Pineal Foundation

Gabriela Luna Pinheiro é cônjuge de Água Akbal Pinheiro e membro fundador
conjunto de the Pineal Foundation. Gabriela nasceu e foi criado na Polónia.
Quando criança era apaixonada por animais, em particular cavalos. Como
resultado, começou a andar a cavalo desde tenra idade e destacou-se. Quando
atingiu a idade de 16 anos, já representava a equipa de saltos nacionais polaca e
continuou a fazê-lo até aos 19 anos de idade.

Aos 21 anos de idade Gabriela decidiu emigrar para o Reino Unido para continuar
a sua carreira. No entanto, após menos de um ano em Inglaterra, conheceu Água
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Akbal Pinheiro, apaixonaram-se e decidiram começar uma família. Gabriela
deixou a sua carreira equestre devido ao seu esgotamento e decidiu seguir uma
carreira de hospitalidade trabalhando e viajando pelo Reino Unido com Água.

Quando Gabriela tinha 24 anos, deu à luz o seu primeiro filho, Sebastian, e aos
27, Quintin o seu segundo filho nasceu. Em Fevereiro de 2021 Gabriela mais uma
vez tornou-se uma nova mãe com a chegada de Samsara, o seu terceiro filho.

Quando Água teve o seu despertar espiritual em 2016, Gabriela desempenhou um
papel fundamental no apoio a ele e às crianças durante o subsequente período de
transição das suas vidas como família. Gabriela continuou a apoiar e a motivar
Água desde o início de the Pineal Foundation até ao estabelecimento de The
Kingdom of Pineal.

Ao longo dos anos, Gabriela apoiou Água, gerindo e organizando a maior
parte da administração de the Pineal Foundation. Foi também fundamental
no estabelecimento e estruturação dos vários projectos comunitários Pineal em
Portugal, um papel de que se orgulha e que continua a orgulhar até aos dias de
hoje.
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3.7 Apoie-nos

Pineal Foundation é uma associação registada, que opera com base em doações
de boa vontade dos nossos criadores, Patreons e qualquer outra pessoa que
acredite na nossa visão.

Temos uma equipa de 15-20 programadores altamente qualificados que vivem e
trabalham no local.

Quando faz uma doação para Pineal Foundation está a apoiar e a investir
directamente na nossa visão para um futuro melhor, para nos ajudar a construir,
desenvolver, operar, crescer e expandir.

3.7.1 IBAN Transferência bancária

Titular da conta PARAISO IMENSURAVEL
Banco Crédito Agrícola
IBAN PT50 0045 3381 4033 2387 8896 6
BIC/SWIFT CCCMPTPL
Motivo do pagamento Contribuição voluntária

GiroCode

3.7.2 Patreon

Inscreva-se com Pineal em Patreon

https://www.patreon.com/Pinealfoundation?class=button
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• Comunidades
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6.1 Bem-vindo a Pineal

6.1.1 Introdução

É evidente que o mundo, tal como o conhecemos, está a mudar drasticamente e
rapidamente.

O que está a ser descrito como o grande reset.

A maioria de nós está no escuro, confusa e ansiosa...paralisada pelo medo e pela
desesperança.

Alguns de nós estão perdidos na confusão enquanto tentamos compreender o que
realmente se passa...deixando-nos com raiva e desprezo para com qualquer um
ou qualquer coisa de que possamos lançar as culpas..

Os que pertencem a estas duas primeiras categorias só podem ser descritos como
tendo perdido o juízo

No entanto, há alguns de nós que há muito perderam o juízo e por isso agora
transcenderam o medo e a raiva.

Descobrimos uma nova mente de oportunidade dentro de todo este caos..

Rapidamente chegámos à conclusão de que os detalhes de quem, como e porquê
isto está a acontecer são irrelevantes neste momento, como já aconteceu ou já
está a acontecer.

Uma mente racional compreenderá rapidamente que é agora inútil protestar,
lutar, discutir ou debater as suas verdades individuais..

Do mesmo modo, não fazer nada na esperança de que tudo, de alguma forma,
apenas mude a seu favor ou volte ao normal, é também totalmente irrealista.

Uma mente racional e inteligente compreenderá que só você pode mudar ou criar
a sua realidade futura.

O futuro presente que cria no presente é o maior presente que pode dar ao seu
eu futuro.

Neste momento, neste preciso momento presente no tempo, todos nós podemos
criar qualquer futuro que as nossas mentes possam dominar - este é o génio em
nós (génio).
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Quanto mais criadores se unirem e conspirarem para co-criar o mesmo guião
futuro, mais poderosa se manifestará essa realidade.

E é exactamente disto que se trata the Pineal foundation.

É sobre aqueles de nós que estão prontos a assumir a responsabilidade e respon-
sabilidade pelas nossas vidas.

Aqueles de nós suficientemente inteligentes para nos unirmos, colaborarmos,
ajustarmos e evoluirmos com este reinício, irão prosperar e prosperar do outro
lado..

Afinal de contas, a sorte só favorece os corajosos.

Somos autores e directores soberanos co-criadores e pioneiros de um novo caminho
para o nosso futuro presente e quando chegar o momento, reivindicaremos a
nossa Pineal terra herdada em confiança sob os direitos humanos universais.

Honra . Terra . Abundância. Respeito . Confiança - H.E.A.R.T.

A fundação the Kingdom of Pineal está a ser construída sobre..

Junte-se à visão Pineal, ajude a co-criar esta nova terra Pineal kingdom para o
seu eu futuro e para muitas outras gerações vindouras.

Somos por nós que temos esperado, o futuro é agora!

Visite o site Pineal: www.kingdom-of-pineal.org

Leia e compreenda o manifesto Pineal.

Se está em Alinhamento com a visão, missão e filosofia Pineal...Suba a bordo

Com a vossa cidadania criaremos uma cidade de zen nesta nave-mãe da Terra.
Espalhe a palavra..

The Kingdom of Pineal

Paraíso Imensurável - Imensurável Paraíso

The Pineal Foundation

Pinheiro - 33.144

Água Akbal Pinheiro - Ordenado Ministro Chefe (OHM)

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

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 Transcrição

Nota: toda a informação partilhada neste documento de apresentação é a opinião
expressa e a perspectiva do autor.

Use o seu próprio discernimento antes de tirar conclusões ou tomar decisões.

E se eu vos dissesse que 99% de todos os seres humanos vivos na
terra hoje em dia, são legalmente declarados abandonados, “perdidos
no mar” ou “mortos”!

E se eu vos dissesse que, se fizerem parte dos 99% e tiverem mais de
(7) anos de idade, são legalmente considerados como gado morto ao
abrigo de algo chamado lei do Almirantado.

E se eu lhe disser que VOCÊ tem direito a uma herança equitativa
do direito de nascimento de toda a riqueza desta terra

Deixem-me explicar..

Para compreender plenamente por que razão 99% dos seres humanos vivos hoje
em dia são declarados legalmente perdidos no mar ou mortos, temos de recuar
quase 360 anos até ao ano 1666.

Em 1666 algo chamado o Cestui Que Vie A lei 1666 foi secretamente aprovada à
porta fechada durante e pouco depois da peste negra e dos incêndios de Londres.

Esta lei foi aprovada e promulgada ao abrigo de algo chamado lei internacional
do Almirantado.

A Lei do Almirantado, também conhecida como Marítima ou Lei do Mar, é um
corpo de direito internacional que rege questões náuticas e disputas marítimas
privadas.

Voltaremos a isto um pouco mais tarde..

Por agora vamos dissecar o que exactamente Cestui Que Vie é.
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Cestui Que Vie é o francês para - aquele que vive.

O termo é utilizado para distinguir entre uma pessoa “capaz” e uma pessoa
“incapaz”.

Uma pessoa capaz é classificada como um ser vivo soberano que compreende
plenamente a realidade de, porquê, onde e quem são..

Ao contrário de uma pessoa incapaz que é classificada como alguém que não
compreende a realidade e as leis do porquê, onde e quem são...de facto, tal pessoa
é legalmente considerada como perdida no mar ou uma entidade empresarial
morta - vulgarmente conhecida como um morcego.

O Cestui Que Vie A Lei 1666 é uma lei que foi aprovada e que estabelece que..

“Uma Propriedade pode ser efectuada em benefício de uma ou mais Pessoas
presumivelmente perdidas ou abandonadas no”mar” e, portanto, presumidas/pre-
sumidas “mortas” após sete (7) anos”

Por outras palavras... se uma pessoa for classificada como incapaz, então os
seus bens e direitos podem ser-lhe retirados em benefício de alguém que seja
classificado como capaz.

Quando um Cestui Que Vie A lei é promulgada em movimento, normalmente
sob a forma de uma apólice de seguro ou acordo de Trusts.

O objectivo e função original de um Cestui Que (Vie) Trust era formar uma
holding temporária em benefício de uma pessoa incapaz, até ao momento em
que a pessoa incapaz fosse capaz de ser confiada com os seus bens, riqueza ou
direitos.

Se estiver a observar ou a ouvir isto e não tiver recebido ou reclamado os seus
direitos de herdeiro, então é simplesmente porque é classificado por lei como
incapaz.

Neste momento, a maioria de vós está a pedir

A que herança herdeira tenho direito?

Bem.…

Em essência, todo o ser humano na Terra nasce como herdeiro descendente em
confiança da Terra.
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Por outras palavras, em virtude de simplesmente ter nascido na Terra, você e
todo o ser humano têm inerentemente direito a uma parte equitativa de confiança
de toda a terra e riqueza da Terra.

Você e todo o ser humano são; por direito de nascimento um herdeiro beneficiário
igual em confiança de toda a riqueza desta Terra.

Isto é legalmente conhecido como descendente per stirpes direitos.

Per stirpes meios por raízes descendentes ou de origem.

Tem direito a uma parte equitativa da Terra pela origem das suas raízes e,
naturalmente, as raízes de cada ser humano provêm do mesmo princípio original.

Adão e Eva, Lucy, Sophia, não importa que religião, cultura ou sistema de
crenças siga, todos podemos concordar que tudo e todos partilham as mesmas
raízes de origem.

Isto faz com que todos os humanos nesta Terra sejam parentes uns dos outros por
raízes, uma vez que estamos todos relacionados com o mesmo projecto genético
de origem.

Somos todos um!

No entanto, por várias razões orgânicas ou inorgânicas, esta relação relativa
que todos partilhamos tem estado tão distante ao longo do tempo, que agora
esquecemos as nossas relações-nave.

Uma das razões que ajudou a esta remoção de relação é algo chamado “A
Restauração”, movimento de 1660 que abriu o caminho para a reintegração do
rei Carlos II, que então retirou indirectamente a relativa riqueza comum do povo
e a levou directamente para as mãos da igreja e do Estado.

Prosseguiu também com a emenda dos Cestui Que Vie Agir no ano 1666 no
que é hoje. Um acordo de confiança ou apólice de seguro de vida humana
Segurado contra os seus direitos de herança de herdeiro terrestre, beneficiando
assim alguém, porque é considerado incapaz, perdido no mar ou morto.

Por isso, pode estar a perguntar, quando e como exactamente o fez Cestui Que
Vie o conceito de governação surge ?

Para compreender plenamente esta questão, temos de revisitar o próprio início
desta Cestui Que Vie conceito.
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6.2.1.1 História de “Cestui Que Vie”

O “primeiro” Acto histórico que esboça Cestui Que (Vie) Trusts é deliberada-
mente escondido sob os alegados estatutos do reinado do Rei Ricardo III de
Inglaterra em 1483.

A Lei inglesa (ainda hoje em vigor) declara que todos os transportes e transfe-
rências e utilização de propriedade são bons, mesmo que um comprador possa
não ter conhecimento de que é efectivamente propriedade “cestui que” de outra
pessoa.

Isto permitiu que a “cestui que” ou herança vitalícia de uma pessoa fosse
vendida a outra pessoa sem o consentimento do beneficiário original, colocando
efectivamente essa Cestui Que herança em cativeiro.

Para acrescentar mais danos, a Lei dá um caminho vago e desafiador de alívio
desta injustiça, afirmando simplesmente que..

“Para que alguém esteja livre de Cestui Que Vie escravidão devem
demonstrar que são de mente completa, não são crianças e não estão
sob coacção financeira, momento em que qualquer propriedade sob
Cestui Que Vie Os fideicomissos são deles, por direito, para uso”

Por outras palavras, só poderá recuperar a sua herança se souber como fazê-lo.

A “segunda” lei que esboça Cestui Que (Vie) Trusts é deliberadamente escondida
sob o reinado de Henrique 7 em 1488.

Ao abrigo desta Lei os Senhores foram autorizados a desencorajar qualquer
pessoa classificada como “alas” (escravos pobres) de demonstrar a sua liberdade.
Tais senhores foram encorajados a utilizar escritos e outros dispositivos para
“forçar” tais pessoas a voltarem a ser “alas” (escravos pobres).

O único remédio sob esta Lei era se um “ala” (escravo pobre) demonstrasse que
era menos “ala” do que o seu senhor.

Por outras palavras, ao abrigo desta lei, a riqueza pertencente a uma pessoa
incapaz deve ser dada a uma pessoa capaz e a pessoa incapaz que a sua riqueza
lhe foi retirada só pode reclamar a sua riqueza se puder provar que é mais capaz
do que as pessoas que lhe tiraram a sua riqueza.

A “terceira” lei que delineia o funcionamento de Cestui Que Vie só foi escondido
desta vez como algo chamado Estate Pur Pur Autre Vie, foi em 1741, pelo que;
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alguém que conhecia o Cestui Que Vie sistema de escravatura poderia, entre os
18 e os 20 anos de idade, procurar recuperar esses bens sob Cestui Que Vie e
deixar de ser um escravo.

No entanto, o mesmo acto também fez com que fosse lei que a reparação de tal
escravatura só estaria disponível durante 20 anos, de 1741 a 1761.

A primeira forma aberta de um oficial Cestui Que Vie o acto foi formado através
de um Acto de Henrique VIII de Inglaterra em 1535, pelo qual o povo pobre de
Inglaterra, teve todas as suas casas, bens e riqueza apreendidos e entregues a
pequenos latifúndios religiosos para manterem nos seus fundos.

A estas pequenas propriedades religiosas foi concedido o benefício do bem-estar
ou “Commonwealth” de todo o povo de Inglaterra.

Esta foi a primeira forma oficial de um fundo de benefícios estatais ou Cestui
Que use.

No entanto, a primeira Cestui Que Vie Os fideicomissos foram formalmente
promulgados em 1540, novamente passados por Henrique VIII.

Infelizmente e convenientemente, esta lei específica foi e ainda é revogada, o que
significa que está formal e oficialmente retirada do conhecimento público.

Isto é muito interessante porque é o único Cestui Que Vie trust Act que tem
“confissão”, ou seja, um remédio ou solução protocolar oficial para lidar com
lesões ou injustiças por meio de Cestui Que Vie escravidão.

Por outras palavras, a única forma de saber exactamente como reclamar uma
compensação por perda de herança através de uma Cestui Que Vie a servidão
por dívidas fiduciárias está contida nesta lei, que até hoje não está abertamente
disponível ao público.

Neste momento, se não é de Inglaterra, provavelmente está a pensar “mesmo
que estas Leis ainda estejam em vigor hoje, certamente não se aplicam a mim,
pois não sou de Inglaterra”..

E esse seria o caso se não fosse a Cestui Que Vie Lei de 1666.

6.2.1.2 Então, o que é exactamente a Cestui Que Vie Lei de 1666?

O Cestui Que Vie Lei 1666 é um acto de governação que foi aprovado pelo
parlamento de Carlos II e é também chamado de “Lei da Prova de Vida”
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Uma vez que estabelecemos esta Lei, declaramos que se uma pessoa for classificada
como incapaz de cuidar dos seus próprios bens, riqueza e direitos, então quaisquer
desses benefícios podem ser-lhe retirados em benefício de outra pessoa que seja
classificada como capaz.

A imprecisão desta Lei foi e continua a ser muito controversa.

Em primeiro lugar, quem decide sobre o mandato de capacidade ou incapacidade
de uma pessoa ou pessoas?

Em segundo lugar, se alguém é considerado incapaz, porque é que não lhe é dada
a oportunidade justa de exprimir as suas capacidades ao receber abertamente
toda a informação necessária e relevante.

E em terceiro lugar, o carácter vago desta Lei permite que pessoas “capazes”
possam facilmente tirar vantagens injustas de pessoas classificadas como “inca-
pazes”.

É por isso que isto Cestui Que Vie A lei de 1666 foi aprovada à porta fechada
durante e pouco depois da plandemia de morte negra e dos incêndios de Londres
de 1666.

As distracções da pandemia e os incêndios permitiram a Charles e ao seu
parlamento aprovar secretamente esta lei sem grande oposição.

Esta lei permitiu a criação de Cestui Que Vie Fideicomissos.

A Cestui Que Vie Trust, também conhecido como “Fide Commissary Trust” ou
“Foreign Situs trust”.…É uma forma de “acordo de confiança secreto” também
conhecido como um conceito fictício de confiança temporária que foi criado e
aprovado por lei há quase exactamente 360 anos e que ainda hoje é utilizado por
todas as nações da Terra.

Trata-se de uma apólice de seguro de confiança humana criada para segurar o
ser humano vivo contra a sua herança terrena.

Infelizmente, para 99% da humanidade de hoje, esta apólice de seguro foi criada
contra a nossa vontade e, além disso, os seus pormenores foram-nos ocultados
porque alguém nos considerou incapazes.

Agora a razão pela qual esta Lei criada em Inglaterra afecta todas as pessoas na
Terra é porque esta Lei foi aprovada ao abrigo de algo chamado lei internacional
do Almirantado.
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O que significa que as suas implicações foram para além das leis nacionais inglesas
e para o direito internacional, para além de todas as nações internacionalmente
reconhecidas.

Agora, antes de entrarmos nas ramificações desta lei 1666, temos primeiro de
compreender a base fundacional da lei do Almirantado..

Porquê e o quê exactamente, é a lei do Almirantado ou a lei marítima do mar.

Esta lei internacional dos mares baseia-se no princípio fundamental de que toda
a nossa realidade material é maioritariamente constituída por água.

Tanto a Terra como o nosso corpo humano contêm, em média, cerca de 70% de
água.

Isto significa que a maior parte da nossa realidade está dentro ou sobre a água.

Com isto em mente, poderíamos dizer que as massas terrestres da Terra e a
massa dos nossos corpos humanos flutuam nas águas, tal como os navios.

Um navio é um navio que detém, transporta e move mercadorias sobre ou dentro
de corpos de água.

Por esta definição, cada ilha, território e país em cada continente, pode ser
classificado como um navio da Terra e cada ser humano vivo pode também ser
classificado como um navio vivo.

E é por isso que a língua inglesa usa a palavra navio como sufixo para mui-
tas palavras...por exemplo; navio-amizade, navio-relação, navio-rei, navio-líder,
navio-irmão, navio-boio, navio-obra, navio-urbano, etc.…

Isto é ainda mais amplificado quando consideramos que, uma criança nasce ou
nasce através do canal de parto das mães, das águas amnióticas das mães e é
recebida pelo médico à chegada.

Uma vez que a criança tenha atracado na Terra, é-lhe entregue um certificado
de nascimento vivo e de cidadania.

À medida que a criança navega através da vida, ele ou ela constrói navios de
relacionamento e de amizade com outros navios companheiros.

E, claro, todos sabemos que os navios se movem pela corrente do mar, tal como
o navio humano nasce neste mundo através da moeda da herança.



6.2. JE SUIS PINEAL - JESUS I AM ALIVE - CESTUI QUE VIE 137

Por este mandato, estou certo de que agora se pode compreender de onde deriva
a lei internacional do Almirantado, uma vez que ela engloba tanto os princípios
universais físicos como espirituais.

E, portanto, fora de curso, é por isso que o Cestui Que Vie 1666 Lei foi aprovada
ao abrigo da lei do Almirantado e, portanto, afecta todos os seres humanos desta
Terra até aos dias de hoje.

No entanto, é importante notar que a Cestui Que Vie A Lei 1666, não é uma lei,
mas uma Lei dentro de uma lei.

Os actos podem ser alterados à medida que são feitos pelo homem, por oposição
ao corpo real da lei do Almirantado, que não pode ser alterado, uma vez que se
baseia em decretos de princípios naturais e universais.

Vale a pena notar também que, uma vez que a Lei do Almirantado se baseia
no comércio internacional; faria sentido que a Cestui Que Vie O Acto 1666 foi
aprovado na City de Londres.

A cidade de Londres é classificada como um estado empresarial independente e
a capital comercial administrativa do mundo.

Tal como o Estado do Vaticano é classificado como a capital administrativa
espiritual do mundo e o Estado de Washington DC é classificado como a capital
administrativa militar do mundo.

Isto significa que quando esta Lei foi aprovada, a cidade de Londres, como capital
comercial do mundo, assumiu a custódia da riqueza de todos e colocou-a no seu
próprio fundo corporativo estatal.

É também interessante notar que a palavra corporação está em relação à palavra
cadáver.

Uma empresa é uma operação que detém cadáveres (entidades mortas)

Na sua essência, este “London corporate state trust”, sob o disfarce do Cestui
Que Vie Lei 1666, assumiu que todos na Terra eram incapazes e assim se tornou
o fideicomissário/marido detentor de todos os títulos do povo a sua propriedade
e riqueza, até que um homem ou mulher vivo capaz volte para reclamar esses
títulos.

Este continua a ser o caso até aos dias de hoje!
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Neste momento, muito provavelmente você e 99% dos seres humanos na Terra são
declarados incapazes, perdidos no mar ou uma entidade empresarial legalmente
morta.

E uma vez que é considerado incapaz, perdido ou morto, os benefícios da sua
herança são considerados abandonados, o que permite a empresas como a cidade
de Londres manter a sua herança na sua confiança enquanto estiver ausente ou
pelo menos até aparecer, declarar e provar que está vivo.

É por isso que precisa sempre de representação quando está envolvido em questões
legais, porque uma entidade empresarial falecida não se pode representar a si
própria.

É também por isso que os advogados e juízes nos tribunais usam vestes pretas e
outras parafernália para honrar a “entidade empresarial morta” que está a ser
representada.

Um ser vivo só deve apresentar-se a si próprio, nunca deve ser representado de
novo.

E, claro, podemos ver como um tribunal é um local onde se jogam jogos. As
salas do tribunal estão cheias de personagens que jogam actos.

Normalmente, a representação em tribunal é oferecida sob a forma de personagens
de um advogado. Todos os advogados devem passar e completar algo chamado
“Temple bar” que é um direito ritual de passagem, um juramento de lealdade ao
sistema comercial corporativo de direito.

Quando um advogado o representa novamente, a entidade morta, só o faz na
qualidade de juramento de lealdade que lhe é prestado através da sua iniciação
na “Ordem do Templo”.

Também notará que quando é convocado para o tribunal, o seu nome é escrito
em todas as letras maiúsculas.

De acordo com a lei do Almirantado, uma corporação ou cadáver só pode ser
legal e oficialmente identificada quando escrita em todas as letras maiúsculas.

Por isso, todos os nomes nas pedras do cemitério são sempre escritos em todas
as letras maiúsculas.

Ok, espero que ainda estejam comigo!
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Vou agora explicar o processo de como o seu seguro de vida de herança de riqueza
foi-lhe tirado e onde está agora.

6.2.1.3 História de Cestui Que Vie Fideicomissos

Antes do Cestui Que vie O acto “responsável” de 1666 foi aprovado, todos os
bebés nascidos foram assumidos vivos, a não ser que fosse dito o contrário.

No entanto, desde a Lei CQV 1666, a suposição de um ser vivo nascido não é
reconhecida até que esse ser vivo possa declarar-se vivo.

Agora, antes de continuar, vamos recapitular sobre o que as cláusulas da lei de
abolição da posse de 1660 (de que falámos anteriormente) e o Cestui Que Vie A
Lei 1666 estipula de facto..

“Todos os bens, bens e títulos do povo devem ser mantidos à custódia do fundo
fiduciário Estado/husbandry, a menos que ou até que um homem ou mulher
vivos se declare vivo e capaz e, portanto, capaz de reivindicar os seus direitos de
propriedade, os seus bens devem ser mantidos à custódia de uma pessoa capaz ou
pessoas em nome da Pessoa incapaz presumida abandonada ou perdida no”mar”
e, portanto, assumida “morta” após sete (7) anos”

Por outras palavras, desde 1660/66, quando nasce um bebé, a lei assume que o
bebé é abandonado. E como esse bebé é incapaz de reivindicar os seus direitos
de herdeiro - uma pessoa ou pessoas capazes assume a responsabilidade desses
direitos do bebé até ao momento em que a criança possa declarar-se viva e capaz.

Para contextualizar isto, eis um exemplo de vida real relevante para todos nós..

Quando um bebé nasce, o seu nascimento é oficializado por um documento
chamado certificado de nascimento vivo.

Este documento funciona como prova de que um ser vivo com espírito e corpo
nasceu na Terra e, como já dissemos, todo o ser humano vivo nasce com direito
a uma parte igual de toda a riqueza na Terra.

Efectivamente, o certificado de nascimento vivo actua como um cheque ou vínculo
aberto para permitir que o ser vivo reivindique os seus - direitos sucessórios de
herdeiro.

É também importante notar que um certificado de nascimento vivo não é o
mesmo que uma certidão de nascimento - mas bem chegar a isso.
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Agora, sob o mandato do Cestui Que Vie act 1666, que diz que uma criança é
legalmente presumida abandonada ou perdida durante (7) anos , a certidão de
nascimento vivo é considerada redundante ou incapacitada.

Devido a esta presunção, a certidão de nascimento vivo dessa criança é colocada
em cativeiro sob algo chamado Cestui Que Vie Apólice de seguro de confiança
que é criada em nome daquela suposta criança abandonada ou perdida.

Esta criança é Cestui Que Vie A confiança é estabelecida como uma empresa de
ficção jurídica de três associados.

1. Um concedente, que é o criador do fundo de seguros
2. Um fiduciário, que é quem gere o trust
3. Um beneficiário, que é aquele que recebe os benefícios do trust.

Neste caso particular, o concedente ou criador do trust sucessório é a cidade
corporativa de Londres.

Eles elaboram a apólice de seguro humano comercial, uma vez que são o capital
administrativo comercial assumido do mundo.

O fiduciário da apólice de seguro de herança viva ou Trust é geralmente o Estado,
governo, coroa ou corporação que administra ou governa a nação ou país onde a
criança nasceu..

E, claro, o beneficiário do fundo de sucessão deve ser a criança/pessoa em
questão.

No entanto, porque o bebé, criança ou pessoa é incapaz de se declarar legalmente
vivo, de acordo com a lei Cestui Que Vie Lei 1666 sob a lei do Almirantado -
presume-se que estão abandonados ou perdidos no mar.

Nesta altura, o fiduciário do fundo fiduciário de herança viva, assegura a certidão
de nascimento vivo como uma certidão de nascimento I.O.U.

Esta certidão de nascimento I.O.U. é essencialmente um recibo da certidão
original da caução de nascimento vivo.

O recibo da certidão de nascimento funciona como uma empresa de ficção legal
para representar a criança que se presume ter sido abandonada ou perdida no
mar.

Neste momento, existem agora dois documentos em questão: uma certidão de
vínculo sucessório que representa a criança viva e uma certidão de nascimento



6.2. JE SUIS PINEAL - JESUS I AM ALIVE - CESTUI QUE VIE 141

I.O.U. recibo do vínculo que representa a ausência do ser vivo.

Uma vez que a certidão do título sucessório representa a vida ou o espírito de um
ser vivo, é enviada para a capital administrativa espiritual escolhida do mundo -
o Vaticano.

O Vaticano detém a certidão do título de vida em nome da criança presumivel-
mente abandonada ou perdida durante um mínimo de (7) anos ou até que a
referida criança se apresente e proclame viva.

Se a referida criança não se apresentar para proclamar viva após (7) anos, o
Vaticano envia então o certificado de vínculo vital de volta ao administrador.

Neste momento, o fiduciário está agora legalmente autorizado a presumir que a cri-
ança está permanentemente abandonada, perdida ou mesmo morta, classificando-
a efectivamente como John ou Jane DOE ou simplesmente colocando “uma
entidade empresarial morta”.

Isto significa então que todos os benefícios da herança dessa criança são confis-
cados à custódia do fiduciário até que a referida criança possa declarar a sua
vida.

Essencialmente, a obrigação sucessória é colocada na servidão do comércio ao
abrigo da lei do Almirantado.

Este certificado de obrigação humana é então vendido (navegado) como “estoque
morto” a corporações que depois flutuam e negociam esse estoque em cativeiro
como moeda na bolsa de valores pública.

Nesta altura, todas as partes administrativas pagam-se a si próprias pelos seus
serviços

O concedente, neste caso a cidade de Londres é paga pelo serviço de criação da
apólice de seguro fiduciário.

O fiduciário, neste caso a coroa, o estado ou o governo é pago pelo serviço de
gestão do seguro de pessoas fiduciárias.

E, claro, o Vaticano é pago pelo seu serviço de posse do certificado de vínculo de
vida em cativeiro durante os primeiros (7) anos.

Infelizmente, a pessoa que é o beneficiário efectivo é a única que não beneficia
directamente de nenhuma destas transacções, simplesmente porque não o sabe
de facto, e por isso, perde-se no mar.
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No entanto, um beneficiário pode ou pode por vezes beneficiar indirectamente
um pouco da sua herança através de benefícios e serviços estatais que podem ser
prestados pelo órgão administrador da cidadania a que pertence.

E finalmente, após 70 anos, o título sucessório que flutua em servidão comercial
como acções de empresas deve ser retirado da bolsa de valores, uma vez que esta
é a esperança de vida tradicional de uma herança em herdeiro.

Neste momento, o seguro de vida humana deve ser liquidado.

O fiduciário (o governo) recebe um pagamento final geralmente através do
imposto sucessório e um pequeno pacote de reforma é oferecido ao beneficiário
original, se este ainda estiver vivo, isto é, se ainda estiver vivo.

Agora, onde é que isto nos deixa hoje, ouço-o perguntar.

6.2.1.4 A situação actual

Bem, sabemos agora que estes actos e leis de servidão foram iniciados há quase
exactamente 360 anos, se contarmos de 1660/66 até aos anos 2020/26.

Sabemos também que um círculo completo ou revolução é de 360 graus.

Na essência, estes Actos de escravidão completaram um círculo completo de 360
anos.

Quando uma revolução completa acontece, deve ser instigada uma reiniciação.

Entre 2020 e 2026, uma revolução completa da lei marítima Cestui Que Vie Os
actos serão completados.

E é por isso que 2020 foi o início da grande reinicialização.

Este reinício estará fora de rota entre 2020 e 2026, após o que um novo sistema
começará então a correr um novo curso para o próximo ciclo ou círculo de
governação humana.

Neste preciso momento, novas leis para a sua confiança estão a ser estabelecidas
por aqueles que se consideram capazes de o fazer.

Actos como..

• A Lei do vírus Corona 2020..
• O COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone Act ou TRACE

Act...também conhecido como o projecto de lei 6666 da Câmara.
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• A Lei de Protecção do Paciente e Cuidados Acessíveis, também conhecida
como Obamacare..

• O Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act também conhecido
como Trumps CARES Act..

• O acesso ao acelerador COVID 19 ferramentas também conhecido como
ACT Accelerator..

Estes Actos não são mais do que novas e modernas apólices de seguro de confiança
humana com o objectivo de executar os mesmos objectivos que o Cestui Que
Vie acto de 1666.

Não vou entrar nos pormenores destes Actos o suficiente para dizer que...a
história se repete.

Há 360 anos atrás, durante uma pandemia mundial, actos como o Cestui Que
Vie 1666 A lei foi aprovada, permitindo a um pequeno punhado de elites que se
consideravam capazes de tomar e controlar legalmente a riqueza, propriedade e
direitos de 99% das pessoas na terra que consideravam incapazes.

As decisões que tomarmos individual e colectivamente nos próximos (13) anos,
de 2020 a 2033, irão moldar o futuro da governação humana neste domínio nos
próximos 360 anos.

A minha pré-dição é que estes Actos de confiança ou cuidado continuarão a
ser implementados e aplicados a partir de 2020 - 2026, após o que haverá uma
dispensa de (7) anos a partir de 2026 - 2033.

Depois de 2033, a grande restauração estará completa e surgirá uma nova ordem
mundial.

Este período actual, de agora até 2026, é crucial, é uma oportunidade para os
capazes de se distinguirem dos incapazes.

A maior parte da vontade e alguns já estão a depositar a sua confiança nos trusts
governamentais e empresariais

Alguns estão a criar fundos privados individuais..

E outros como the kingdom of Pineal estão a criar trusts comunitários..

É vital neste momento que decida com quem vai depositar a sua confiança,
governos, corporações, você mesmo ou comunidades?
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Escolha sabiamente, esta decisão é sem dúvida a maior decisão que terá de tomar
na sua vida actual.

6.2.1.5 Resumo

Agora, vamos recapitular e resumir onde estavam!

Como já estabelecemos uma organização fiduciária é uma estrutura criada com
o objectivo de estabelecer e organizar os assuntos de uma pessoa ou organização
de pessoas.

Também estabelecemos que você e todos os seres humanos desta Terra têm
direito a uma parte igual de todas as riquezas naturais desta Terra.

Durante os últimos 360 anos, os direitos de herança de 99% das pessoas têm
estado na confiança de 1% das pessoas que se têm considerado capazes, geração
após geração.

Neste momento, estamos a passar colectivamente por uma reinstalação que nos
permitirá, a si e a mim, também considerarmo-nos capazes de reivindicar e gerir
os nossos direitos de herdeiro de direitos de nascimento.

Temos a oportunidade de declarar e provar que somos capazes e, portanto, dignos
de confiança de sermos fiduciários das nossas próprias fundações de confiança.

Podemos declarar e provar a nossa capacidade, em primeiro lugar, proclamando
a nossa natureza soberana, derrubando assim as nossas identidades corporativas
fictícias e criando novas formas de vida Cestui Que Vie fundos soberanos.

Quando a bolsa de valores actual cair, todas as nossas certidões de nascimento
de certidões de nascimento de direitos de herança estarão fora de servidão, o
que significa que aqueles que são capazes poderão reivindicar a sua herança sem
deixar ou dificultar.

Infelizmente, a maioria na Terra ainda são incapazes devido à falta de conheci-
mento, portanto quando a nova ordem mundial de governação se estabelecer - a
sua herança será recuperada por aqueles que forem capazes.

E, mais uma vez, a história irá repetir-se.

Desta vez, a servidão não será na corrente marítima física do Almirantado
(moeda), mas sim nos mares etéreos ou correntes aéreas (moeda).
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Esta nova servidão será menos óbvia e mais enigmática na sua natureza de
moeda.

A inteligência artificial substituirá de forma críptica a inteligência natural,
tornando mais difícil para uma pessoa em cativeiro criptocêntrico libertar-se.

Essencialmente, o actual estabelecimento “capaz” de elites está a lutar entre si
pela escravidão das almas através dos seus vários actos forçados.

Estão a criar novas políticas de confiança para consolidar ainda mais o poder do
1% para continuar a gerir os 99%.

Não têm qualquer intenção de mudar o curso da história. A sua intenção é
manter o mesmo sistema de governação, apenas com diferentes guiões e adereços,
mas a agenda geral é exactamente a mesma.

Nós em the kingdom of Pineal somos uma de um pequeno punhado de pessoas
“capazes” que querem quebrar o molde e reescrever a história.

6.2.1.6 The Kingdom of Pineal Organização fiduciária

Nós, enquanto colectivo de seres vivos soberanos capazes, reunimo-nos para criar
uma nova organização colectiva de confiança baseada nos princípios humanos
orgânicos naturais originais de honra, abundância, respeito uns pelos outros e a
Terra que nos foi confiada.

Estamos a exercer os nossos direitos de herança humana de nascimento à abun-
dância soberana.

E é assim que.…

O Plano soberano Pineal

Como já foi dito, criámos uma organização fiduciária e, tal como todas as
organizações fiduciárias, deve haver três partes-chave envolvidas -

Um concedente ou criador que estabelece o trust e o povoia com os seus termos,
condições e bens. (kingdom of Pineal)

Um trustee ou fiduciário responsável pela gestão dos assuntos do trust. Um
fiduciário ou fiduciário pode também ser definido como membros do conselho de
administração, conselho de conselheiros, órgão de direcção ou de administração.

(Paraíso Imensurável Association)
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Um beneficiário que é ou é a(s) pessoa(s) que receberá(ão) os benefícios da
organização fiduciária ( Pioneiros e Pineal custodiantes)

Com isto em mente, The Kingdom of Pineal é uma organização de confiança
criada com o objectivo de estabelecer e organizar os assuntos de todos Kingdom
of Pineal custodians and Pioneers.

Estamos a agir como os principais agentes para ajudar os nossos colegas de-
positários a proclamar e reclamar os seus direitos à sua herança, privilégios e
riqueza.

Ao contrário da maioria das outras organizações de confiança the kingdom of
Pineal só aceitará e constituirá seres vivos capazes e soberanos de acordo com a
constituição do nosso manifesto, filosofia e crenças espirituais.

a organização fiduciáriaThe Kingdom of Pinealfoi criada para benefício de todos
Pineal custodiante “Pioneiros” - isto inclui todos os direitos e bens reservados
de e dentro de the Pineal trust políticas.

Nomeadamente, os depositários da organização the Pineal Trust que são os
detentores e beneficiários de todas as apólices Pineal riqueza, bens e privilégios,
segurados sob e dentro das jurisdições de the kingdom of Pineal’s.

The Kingdom of Pineal não tem um único depositário - todos os membros
da organização Pineal são considerados depositários e beneficiários, tal como
estipulado na nossa constituição.

Dito isto, a administração colectiva da nossa organização é actualmente admi-
nistrada pela embaixada do nosso templo em Portugal, sob a administração da
família Pinheiro, que actualmente reside no local.

Paraiso Imensuravel Associação é o órgão administrativo fiduciário que governa
e actua no interesse exclusivo de the Kingdom of Pineal e dos seus beneficiários
depositários.

Paraiso Imensuravel A associação está oficialmente registada como uma associa-
ção de confiança ambiental, ecológica e espiritual dentro do país de Portugal.

Como funciona a adesão à associação?

Através da nossa adesão ao passaporte estaremos essencialmente a actuar como
principais agentes em nome dos nossos beneficiários depositários.
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Se ou quando reivindicamos direitos de herança e/ou compensação em nome dos
nossos beneficiários depositários, seremos honrados e transparentes com todas
as nossas intenções, actividades e acções, de acordo com os princípios e leis de
Pineal.

Se tais direitos sucessórios forem recebidos sob a forma de moeda, informaremos
individualmente todos os nossos beneficiários depositários sobre aquilo a que
têm direito.

Neste momento, haveria duas opções;

1. A primeira opção implicará que o beneficiário opte por resgatar os seus
direitos, altura em que Paraiso Imensuravel Associação teria de receber
um dízimo obrigatório de 10% para os serviços administrativos prestados.

Esta opção significaria também que o depositário perderia quaisquer benefícios
estatais presentes e futuros Kingdom of Pineal, incluindo a cidadania.

1. the kingdom of Pineal A segunda opção implicaria que o beneficiário optasse
por depositar os seus rendimentos no estabelecimento e desenvolvimento
de Pineal como sociedade colectiva.

Nesta altura, o beneficiário receberia um pagamento inicial de 25% dos seus
benefícios de herança, 10% seriam doados à Paraiso Imensuravel Associação para
os serviços administrativos prestados e os restantes 65% seriam investidos no
fundo the Kingdom of Pinealcomo um seguro de vida equitativo em benefício de
todos os depositários Kingdom of Pineal.

As receitas investidas na organização fiduciária de the Kingdom of Pineal serão
utilizadas para manifestar a visão futura do Manifesto de the Kingdom of Pineal.

Isto inclui mas não está limitado às infra-estruturas públicas, habitação, agri-
cultura, produção alimentar e têxtil, transportes, educação, tecnologia, saúde e
serviços de bem-estar.

6.2.1.7 Conclusão

Em conclusão, o nosso objectivo último como organização é provar que estamos
vivos e capazes, criar uma nova sociedade de comunidade, fundada e cultivada
sobre princípios de honra, abundância, respeito e confiança uns nos outros para
o bem maior da Terra.
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Se esta visão, missão e movimento Pineal em direcção à verdadeira soberania em
confiança uns nos outros está em Alinhamento consigo, visite o nosso website e
junte-se à missão Pineal.

No nosso sítio web www.kingdom-of-pineal.org encontrará mais informações
sobre a nossa visão, missão, filosofia e manifesto para o futuro.

Poderá também candidatar-se a um passaporte de custódia Pineal, bem como
manter-se a par do nosso progresso e desenvolvimento como comunidade colectiva.

Esperamos que tenha beneficiado destes conhecimentos e informações que estamos
a partilhar consigo.

Tudo o que lhe pedimos é que use o seu próprio discernimento antes de tirar
conclusões ou tomar decisões.

Seja grande, seja soberano, seja bondoso, seja porque e lembre-se sempre que
a sorte favorece os corajosos e capazes. A grande fortuna vem com grande
responsabilidade.

Inner chii

Água Akbal Pinheiro .

https://www.kingdom-of-pineal.org/
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6.3 O Futuro Soberano Kingdom of Pineal

Criámos o seguinte vídeo que esboça os nossos actuais planos de desenvolvimento
Pineal sobre a expansão da comunidade para a nossa visão de uma sociedade
soberana. Convidamo-lo a participar nesta visão.

É evidente que o mundo está a mudar a um ritmo acelerado. Vemos as mudanças
actuais não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para nós de
reiniciar, reescrever e construir uma nova sociedade do futuro.

Preparámos a seguinte orientação em vídeo para partilhar convosco. Este
vídeo explica minuciosamente como, o quê e porque estamos a crescer de uma
comunidade para um Estado soberano.

Estamos ansiosos por saber se ou como gostaria de estar envolvido e/ou colaborar
connosco neste novo e excitante empreendimento de soberania.

O futuro é agora. O vosso apoio aproximar-nos-á um passo desta visão futura.

Se a visão e missão Pineal estiver em consonância com os seus ideais e etos,
gostaríamos de ouvir de si. Se assim for, por favor clique no seguinte link e
preencha o inquérito para nos dar uma indicação clara do seu interesse - Inquérito
de Expansão

Para pessoas que queiram fazer uma doação - Apoie-nos

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

https://www.surveymonkey.com/r/pineal-expansion?class=button
https://www.surveymonkey.com/r/pineal-expansion?class=button


150 CAPÍTULO 6. MEIOS DE COMUNICAÇÃO


	Visão de Pineal
	Pineal Antecedentes
	Visão actual
	Visão Futura

	Missão de Pineal
	Constituição
	Planos Sociais
	Filosofia
	Kingdom
	Constituição
	Observância Espiritual
	Pineal Princípios
	Leis Espirituais Universais
	Leis Naturais
	Pineal Leis comuns

	Planos Sociais
	Plano de Desenvolvimento Social
	Plano Sócio-Económico
	Plano Social Político

	Pineal Filosofia da Vida
	Meditação
	Práticas de Saúde
	Pineal Bem-estar saudável
	Dieta e jejum
	Medicina Botânica
	Tantra - Yantra - Mantra

	The Kingdom of Pineal
	Finalidade
	Adesão


	Administração
	Pineal Antecedentes
	A Família Pinheiro
	Brasão Real
	Downloads
	Paraíso Imensurável
	Paraíso Imensurável Trust Association (PITA)
	Estrutura de Organização

	Ministros
	Água Akbal Pinheiro
	Gabriela Luna Pinheiro

	Apoie-nos
	IBAN Transferência bancária
	Patreon


	Contacto
	Projectos
	Lista de Projectos

	Meios de comunicação
	Bem-vindo a Pineal
	Introdução

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

	O Futuro Soberano Kingdom of Pineal


