CÓDIGOS PARA UMA TERRA SAUDÁVEL
Cultivando a Paz com Toda a Vida
“Em todas as nossas deliberações, temos de considerar o impacto das nossas decisões nas
próximas sete gerações.”
— Sabedoria Iroquesa

PREÂMBULO
Os desafios urgentes e complexos com que nos deparamos não serão resolvidos no interior
dos mesmos sistemas que os criaram. Hoje, pessoas de todas as culturas e idades estão a
levantar-se por todo o mundo para exigir uma transformação fundamental na maneira
como nos organizamos enquanto espécie.
Centenas de milhões de pessoas e milhões de grupos estão a trabalhar em incontáveis
soluções regenerativas e compassivas. Através deste vasto e diverso movimento global
existe um reconhecimento crescente de que já temos o conhecimento, as habilidades, as
ideias, as tecnologias e os recursos, bem como a sábia liderança baseada no serviço a
outrém, para efetivamente lidarmos com todas as crises emergentes. O nosso desafio
primário é o de nos alinharmos e organizarmos efetivamente para a cura e transformação
de todos os sistemas.
Para garantir uma integração ótima da nossa abundância global de sabedoria e soluções,
é essencial que nós, O Povo, recuperemos a nossa autoridade e responsabilidade
individual e coletiva para alinharmos os nossos sistemas sociais (governança, lei,
economia, media, educação, etc.) com os princípios e linguagem da Vida e com a
evolução da consciência humana.
À luz desse reconhecimento, nós, enquanto Cidadãos da Terra, estamos a unir-nos em
torno de uma estructura global curativa que efetivamente apoia a auto-organização
liderada pelos cidadãos a nível local e global para realizar as nossas necessidades e
aspirações partilhadas para uma Terra saudável.

DECLARAÇÃO
Nós, Cidadãos da Terra, unimo-nos no amor e interesse pela nossa casa planetária e por
todos os seus habitantes. Unimo-nos como uma humanidade, através de fronteiras
nacionais, culturais e ideológicas, para restaurar o bem estar de toda a Vida na Terra.
Reconhecemos que a nossa saúde pessoal, coletiva e planetária são todas interconetadas
e interdependentes. Para que a Humanidade prospere, todo o ecossistema planetário tem
de prosperar.
Afirmamos que o único propósito legítimo da governança é o de proteger e cultivar a saúde
e a vitalidade do planeta e de todos os seus habitantes para gerações vindouras.
POR ISSO, nós, Cidadãos da Terra, comprometemo-nos a auto-organizarmo-nos para
uma ação global imediata e resiliente. Comprometemo-nos a trabalhar em conjunto com
movimentos populares, povos indígenas, organizações não-governamentais, comunidades
baseadas na fé, órgãos governamentais locais, nacionais e internacionais, empresas
corporativas e instituições financeiras para:
1. Transformar os nossos sistemas sociais para efetivamente servirem a cura,
integridade e bem estar de toda a Vida.
2. Renaturalizar e restaurar a saúde e diversidade da nossa biosfera.
3. Assegurar de que todos os humanos e animais podem satisfazer as suas
necessidades básicas através do acesso garantido a:
i. água pura
ii. ar puro
iii. solos saudáveis
iv. comida vitalizadora
v. abrigo confortável
vi. segurança física e emocional
vii. as condições e recursos culturais e ecológicos necessários
para realizar o seu potencial único – no enriquecimento mútuo com as
suas comunidades e ecossistemas.
4. Cultivar uma compreensão partilhada de sistemas inteiros dos nossos
desafios coletivos,
das soluções existentes, e dos caminhos ideais de cura no
futuro.
5. Co-criar uma transição coordenada globalmente para uma cultura partilhada de
paz, bondade,
harmonia
na
diversidade,
sabedoria,
integridade,
responsabilidade, colaboração, regeneração e reverência por toda a Vida.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Comprometemo-nos para com os seguintes princípios como sendo as fundações
essenciais para a estratégia radical de cura de todo o sistema que é urgentemente
necessária nesta altura:

Não-violência e Custódia
•

Aspirar a não causar dano, e a alinhar os nossos pensamentos, palavras e ações
com o que é nutritivo para toda a Comunidade da Vida.

•

Proteger, honrar e restaurar as Fundações da Vida - Terra, Água, Ar, Fogo, Clima,
Biodiversidade e a Teia da Vida.

•

Proteger e honrar os povos indígenas e as suas terras, bem como integrar os seus
conselhos, sabedoria e sistemas de conhecimento em todos os setores dos
assuntos humanos.

•

Assegurar a proteção e equalidade de raparigas e mulheres em todos os setores da
sociedade.

•

Desenvolver a nossa compreensão sobre a natureza essencial e vitalizadora da
diversidade humana e ecológica

•

Garantir que todas as decisões são baseadas na análise das consequências para a
saúde de tudo e de todos para as próximas 7 gerações, e que as partes
interessadas humanas e não humanas são representadas e tomadas em
consideração.

Harmonia na Diversidade
•

Honrar e atender às vozes de grupos marginalizados ao liderar o caminho a seguir.

•

Cultivar culturas de inclusão que celebrem as nossas diferenças que enriquecem a
vida.

•

Reconhecer as profundas camadas do trauma individual, cultural e ambiental, e
trabalhar para implementar estratégias holísticas de cura e reabilitação que dêm
prioridade as comunidades, espécies e ecossistemas mais vulneráveis.

Economia e Lei
•

Dar legitimidade às leis que protegem e regeneram a Vida, e deslegitimar todas as
leis que permitam danos à Vida.

•

Investir apenas no que protege e regenera a Vida, e desinvestir de toda e qualquer
empresa que prejudique ou possa vir a prejudicar a Vida.

•

Assegurar-se de que todas as corporações e empresas que prejudicam a Vida serão
apoiadas para ou se transformarem ou se dissolverem.

•

Criar as condições ótimas para que as necessidades essenciais de todos os seres
humanos sejam atendidas à medida que transicionamos para economias e
empresas mais saudáveis.

Educação, Aprendizagem e Media
•

Informar cidadãos em todos o lado sobre os desafios globais e locais, as suas
causas sistémicas e a riqueza de soluções, iniciativas e redes existentes de todos
os setores dedicados à cura e transformação pessoal, coletiva e planetária.

•

Identificar, desenvolver e dimensionar oportunidades holísticas de cura e
aprendizagem regenerativa para pessoas de todas as idades, estilos de
aprendizagem, interesses e habilidades, para apoiar o florescimento do indivíduo,
da comunidade, de tudo e de todos.

•

Cultivar a sabedoria, a arte e a ciência do pensamento sistémico e da saúde e cura
de sistemas inteiros.

•

Evoluir a nossa linguagem, habilidades de comunicação, expressão criativa e mitos
culturais para cultivar uma sociedade humana informada, empática, compassiva
e vibrante.

Transicionando para novos Sistemas Sociais
•

Garantir que as pessoas em situações de liderança sejam qualificadas na aplicação
dos princípios de saúde e cura integrais, e que incorporem plenamente os valores
da integridade, coragem, compaixão, sabedoria, compromisso, serviço, perícia e
dedicação ao bem de tudo e de todos.

•

Iniciar uma plataforma evolutiva online para aprender, reunir, refinar e disseminar
as melhores leis, políticas e práticas inovadoras para a saúde e cura de todo o
sistema em todos os setores e para desenhar caminhos para a sua rápida adoção
e implementação mundial, de acordo com as necessidades e condições locais.

•

Alinhar a tecnologia e o avanço científico para servir a saúde e a cura integral de
todos os sistemas.

•

Cultivar “conselhos de sabedoria e conhecimento especializado” auto-organizados
e orientados pelos cidadãos para aconselhar sobre as políticas mais sábias e as
soluções mais eficazes, enquanto se dá a voz às necessidades, recursos e
interdependências de todas as partes interessadas humanas e não humanas.

•

Conceber e implementar uma transição contínua para novas formas de governança
local e global dedicadas a cultivar o fluxo de energia mais eficiente e vitalizador
(recursos, habilidades, informação, ideias, etc.) por todo o ecossistema planetário.

Nós, Cidadãos da Terra, afirmamos que a adoção mundial dos princípios delineados
nestes códigos tem a capacidade de resolver múltiplas crises simultaneamente e de que
criar uma cultura de Paz com toda a Vida.

Apoiamos a tradução desses princípios num conjunto evolutivo de leis e políticas
recomendadas para todos os governos nacionais e locais, corporações e iniciativas
lideradas por cidadãos. Honramos todas as tradições de sabedoria e apelamos agora
para que tragam a sua compreensão única e partilhada ao serviço da Humanidade e de
toda a Vida. O alinhamento em torno de uma estrutura abrangente para a saúde de todo
o sistema permite que os cidadãos em todo o mundo se auto-organizem eficazmente para
manifestar uma visão partilhada de um ecossistema planetário próspero, onde:
•

A Teia da Vida é restaurada ao seu equilíbrio natural, com ar limpo, solo
saudável e água pura facilmente acessível bem como comida vitalizadora
para todos os seres vivos.

•

Todos os seres humanos e animais recebem precisamente o que necessitam
para realizar o seu potencial único, em enriquecimento mútuo com o todo.

•

A sociedade global organiza de acordo com novas formas de governança
distribuída que coloca a saúde de todo o sistema como o seu objetivo
primordial e princípio organizador.

•

A humanidade trabalha em conjunto como uma espécie compassiva e que
enriquece a vida, contribuindo para a harmonia em constante evolução na
diversidade e cultivando as condições para que toda a Vida floresça.

UNIDOS ELEVAMO-NOS POR TODA A VIDA!

APOIAR OS CÓDIGOS
Use o recurso de tradução em seu navegador para traduzir o formulário de
endosso

