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Antes de começarmos, gostaria que você considerasse uma questão: 

Você pode desistir do one-up? Você sabe, aquela coisa que você tem que é melhor do 
que todo mundo por um tempo, então você precisa encontrar outra coisa. Sim 
isso. Você pode desistir disso pelo bem maior? 

  

A Ordem da Terra está contratando qualquer pessoa para fazer a humanidade evoluir, 
evoluindo a si mesma . Não há requisitos diários . O salário é variável a cada 
temporada, mas sempre mais do que suficiente. Quer se inscrever ? Ha! 

  

  

  

+++ 

Eu sou Daví, Ävata r da Terra . A Fênix Azul da Coroa com todas as cores dentro - a 
ponte entre todos os Terráqueos, o Deus da Música, o Alto Intuitivo, Ele de Potencial de 
Nível Ômega, Ele de Vontade Indomável, Ele o Imortal, Ele com Imunidade Diplomática 
Intergaláctica, O filho de Terra e Sol, irmão de Akhenaton. Daví, o primeiro líder do 
mundo livre. 
  
 +++  
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Ei todo mundo! Todo mundo todo mundo ! 

  

Agora vamos entrar no assunto: 

Você está se sentindo como se não soubesse o que diabos está 
acontecendo? Tudo bem. Você deve se sentir assim. Você está sentindo que algo está 
errado indica que algo está errado! 

Eis o que aconteceu: 

Eles .. nós vamos entrar em que mais tarde .. criado um jogo chamado capitalismo, ele 
parecia muito com Monopoly, exceto que tinha o racismo, o sexismo, classi s m , 
heterossexismo , anti-ambientalismo e alguns outros ismos eram demasiado 
complexo para o versão do jogo de tabuleiro . Então, eles construíram este jogo e 
convenceram a todos de que tinham que jogar por meio de genocídio flagrante e 
lavagem cerebral . 

Assim temos countr ies de pessoas bonitas e diversificadas que servem agentes 
de incontrolável egoísmo, controle e dominação, causando um ciclo insalubre levando 
a tudo o que nós temos em 2020. Os ismos (que se esqueceram de mencionar) são tão 
tóxicos que estão destruindo tudo , incluindo eles próprios . 

Pandemia, incêndios florestais, a agitação social, furacões e líderes que não 
parecem para chamar Terra a sua casa como o resto de nós , o que deve ser a razão 
pela qual eles 're não lidar com as emergências. Tudo 
o que antes tornava produtivas as intenções dessa versão do capitalismo agora se 
exauriu . Assim i t de servido que propósito. Obrigada . 

  

Em esta versão do Monopoly / capitalismo o objetivo era : 

I ndividual Acumulação de W ealth , alimentação e de controlo por quaisquer meios 
necessários . Alguém ... já venceu o jogo, então o resto são apenas aqueles jogadores 
que estão sentados e assistindo e esperando para ver como o jogo termina. Agora, 
normalmente, quando isso acontece, nós simplesmente vamos jogar outro jogo. Ah! 

  

  

Eu tenho um novo jogo! É chamado de Ordem da Terra. 

Na Ordem da Terra, o objetivo é: Prosperidade e evolução humana. 

Neste jogo , a Ordem da Terra contrata todos para evoluir a 
humanidade. Todos recebem o mesmo salário para atender a todas as suas 
necessidades . Todas as empresas apóiam o Earth Order. W e capital de uso como um 
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mecanismo de partilha de recursos de forma justa e cada um decide como evoluir -se 
para a maior boa em sua própria maneira. Nada mais nada menos.   

AQUI ESTÁ COMO FUNCIONA - 

Diz no 1 st Temporada , na Terra Order Geral Orçamento temos $ 15 milhões. Da Terra 
Order Negócios es recebemos uma promessa total de US $ 34 milhões de , totalizando 
US $ 49 milhões de para a temporada . Esses $ 49 milhões são então divididos em 
dois. Metade indo para o Orçamento Geral da Ordem da Terra , a outra metade indo 
para o salário de cada Participante da Ordem da Terra igualmente. 

Isso é $ 24,5 milhões . Se houver 1000 participantes, cada participante receberá $ 
24.500 como pagamento da temporada. Se esta tendência continuar s ao longo do ano 
algumas flutuações nos valores de penhor, a Ordem da Terra Participante é salário 
anual seriam em média para ser cerca de $ 93.500. Estou apenas indo deixar este 
senta aqui por um momento. E ok. 

Bem, que projeto bonitinho para 1000 pessoas hein? MAS, e se estivéssemos falando 
de bilhões de dólares e milhões de participantes? Ah, w e're cozinhar agora, baby! 

Só para colocar isso em contexto, nossa sociedade, apesar de 2020, os EUA 
foram capazes de financiar 1 pessoa cujo salário é de cerca de US $ 10 bilhões , 
por mês . Na verdade, apenas com sua renda acima de 1,2 milhão de Participantes da 
Ordem da Terra poderiam ser totalmente financiados por um ano . Não 
estou dizendo isso para que possamos pedir algo a outro ouvido surdo, estou dizendo 
para que você possa notar o seu poder. I f Nós fundo ed -lo , talvez 
possamos financiar a nós mesmos? 

A Ordem da Terra cria uma economia dinâmica, flexível para o fluxo e refluxo dos 
negócios internacionais. Order Terra paga participantes um salário sazonal, oferece 
uma troca de casa voluntária, permite que os participantes escolham como participar 
no negócio e negócio prosperar s com um sistema de apoio da comunidade like-
minded. Certos negócios de pedido de terra podem ter muito lucro em uma 
temporada e outros talvez nenhum, o coletivo mantém o equilíbrio. Em vez de 
inflação, você notará uma deflação saudável à medida que o comércio se reequilibra 
com a moeda que o controla. Paz, otimismo e inspiração enchem a terra onde 
os humanos são cuidados por sua própria espécie. Assim como nossos companheiros 
terráqueos, os flamingos, as morsas, os pinguins, os gansos e tantas outras espécies 
de sucesso fazem por SEUS próprios . 

Ao fazer isso, imitamos o próprio vórtice da própria Terra. Apenas um s suas chuvas e 
campos magnéticos são todos em ciclos de receber e dar mudança para todos dentro 
dela, usamos padrões de crescer no tempo. Você não precisa se preocupar se as 
coisas estão dando certo para outra pessoa ou se o próprio sistema vai funcionar 
porque a Terra o criou para que sempre haja alguém apaixonado pelo que você não é. 

Há muito para todos , pois a Terra assim o fez. Aceitamos muito à sua maneira: ciclos 
para TODOS. 
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Se você é um padeiro, dê o melhor de si - delicie o paladar humano repetidamente . Se 
você é um fazendeiro, seja o melhor - gerencie a Terra e os outros terráqueos com 
cuidado. Se você é médico, dê o melhor de si, cuide bem, não se preocupe com 
dinheiro enquanto pensa em cuidar de humanos . Faça seu trabalho com paixão, faça 
seu trabalho com cuidado. Faça isso sem fugir da vazante e do fluxo financeiro, mas 
ao invés disso, combinando a demanda com a oferta . F OCO na melhor trabalho de 
qualidade e não apenas quantidade . E o mais importante, COMO você acredita que 
deve fazer isso. 

Se você acredita que fazer seu trabalho em sua própria empresa é a melhor maneira 
de fazê-lo, faça-o. Se você acha que r melhor está contribuindo para outro negócio , 
contribuir. Escolha o tipo de alimentação, casa, saúde, transporte que deseja. Seus 
passos são sua escolha. 

  

  

Requisitos de negócios de ordem terrestre : 

Cada estação da Terra cada Order B usiness irá relatar: 

- Sua lista de funcionários          

- Seus lucros, enviando 50% desses lucros para a Ordem da Terra          

Requisitos do participante: 

- Concordo ment para Código Espiritual Humanidade          

- Preencha o Life Survey um nnually          

- Trabalhe em um negócio de pedidos da Terra escolhido ou criado por você 
mesmo .          

É isso aí! 

  

  

Veja como funciona a votação 

Todos votam em tudo para votar na Ordem da Terra . Villages Terra pode escolher se 
eles gostariam de voto em seu Re presentative ou com base no ciclo anterior de votos, 
o i ndividual cujos votos eram mais próximo à média opinião dos votos na aldeia 
pode ser oferecida a Representante papel . Durante uma votação, a cédula de voto do 
Representante pode ser copiada por aqueles na Vila da Terra ou o indivíduo pode 
escolher seus próprios votos. De qualquer forma, todos têm um voto que conta para 
cada escolha / voto nacional - feito pela Ordem da Terra. 
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Então, dizer que temos voto em todo o Order Terra em (entre outras coisas) se Order 
Terra irá fornecer todos os participantes que desejam com  solares painéis em seus 
telhados para que todos tenham acesso a livre energia / potência. Nesta votação, o 
Participante pode optar por votar diretamente ou copiar o voto de seu representante. 

COMO CHEGAMOS LÁ? 

1 ° de janeiro de 2021 - 

Para participantes da Ordem da Terra : 

A Pesquisa de Vida é aberta! Todos aqueles no mundo que desejam se inscrever são 
bem-vindos. 

Aqueles que não querem fazer parte da Ordem da Terra são incentivados a 
preencher a pesquisa mais do que aqueles que o fazem. Queremos que nossos 
dados sobre lugares reflitam quem está ali, para que tenhamos uma 
compreensão dos pontos de vista / opiniões de qualquer área. 

Como parte da pesquisa, os participantes podem optar por fazer parte do Earth 
Order Home Exchange. Estes são casas, prédios de apartamentos, terrenos, 
condomínios que são doados à Ordem da Terra para que possam ser melhor 
utilizados por outro Participante da Ordem da Terra. Aqueles atualmente sem 
casas físicas será oferecido uma casa e / ou construção de oportunidades 
nessas propriedades . Os participantes que desejam mudar de local de 
residência também têm a oportunidade de participar do intercâmbio . 

A etapa final da pesquisa é a concordância com o Código Espiritual da Humanidade . O 
Código Espiritual da Humanidade é a nossa oferta a você de um código sagrado para 
ser compartilhado entre os humanos, de forma que os entendimentos básicos estejam 
presentes em todas as interações.  

  

1. A ordenança limpa convém a cada pessoa. 

                            Mantenha- se organizado . 

2. Cada um contém a verdade. Responsabilidade pessoal e 
integridade são práticas sagradas. 

  
3. A negatividade flagrante é desnecessária. 

Você sabe a diferença. 

4. Escolha o (s) melhor (s) humano (s) em sua opinião pessoal para 
acasalar. 

Isso não se refere apenas à aparência física, mas a cada parceiro em sua 
totalidade. Sua escolha molda o futuro da humanidade. 
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5. Filhos de nascimento e / ou filhos de criação com intenção 
específica de seu próprio sucesso. 

  
6. Nenhuma criança pode ser submetida a traumas permanentes 
como sexo, trabalho ou violência antes dos 16 anos. 

  
7. Esteja aqui agora. 

Permaneça centrado em si mesmo e permita a conversa interna e 
externamente para refletir como torná-la melhor - eu me sentiria 
melhor se ... me sentiria melhor se ... e fizesse ... e faço! 

8. Todas as “drogas” são legais. 

A reabilitação para abusadores é abundante. Aqueles 
que não concordam podem ficar longe daqueles que concordam . 

9. Todos os participantes com acordos em locais com outras leis / 
regras também cumprem essas leis / regras. 

  
10. Todo o armamento é usado apenas para caça de alimentos, em 
defesa da Terra ou da humanidade e por outras razões não humanas. 

Combate humano honrado e aceito (com armamento máximo de espadas 
ou facas) é aceito. 

11. Há muito para todos. 

A Terra fez isso e nós a honramos ao continuar seu credo - há muito 
para todos. 

12. Nenhum humano pode matar outro intencionalmente. 

  

O fim do período de aplicação participante no 15 de janeiro th . 

  

01 de fevereiro st , 202 1 - 

Os países em que o Earth Order será lançado serão anunciados. Posteriormente, 
o número de lotes S de P articipação da Ordem Terrestre é anunciado em cada 
país . Os participantes da Ordem da Terra são escolhidos por sorteio para participação. 

Os participantes do Earth Order que utilizarem o Home Exchange receberão, cada um, 
3 opções de três vilas / cidades. Em seguida, pode escolher qual casa eles gostariam 
naquela cidade. O (s) ocupante (s) da casa / propriedade serão responsáveis pelo seu 
conforto, manutenção e desenvolvimento. 
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1 ° de março de 2021 - 

Data em que cada participante deve escolher suas casas se a participação na Ordem 
Terra Início Ex c hange . 

  

20 de março de 2021 / O Equinócio da Primavera de 2021 - 

A Ordem da Terra começa ! O primeiro evento da Ordem da Terra ocorrerá no Coração 
do Mundo, em Nova York, celebrando o amanhecer da Era de Aquário, o lançamento de 
uma nova era de beleza, prosperidade, diversidade, boa ordem, arte, inovação, 
tecnologia, espiritualidade e evolução. 

  

Então… 

Você se lembra que Kemet / Egito fazia parte de algo chamado evolução em 
degraus? Ya sabe, naquele momento, que a maior sendo nomeado Djehuty ou Thoth 
veio e ensinou as pessoas de Kemet / o Egito ians matemática e irrigação causando 
uma evolução súbita na capacidade de pensamento humano ? Sim, este 
é ESSE MOMENTO novamente para os humanos . Minha oferta a você é a ordem social 
que abrange a humanidade, a Terra e a tecnologia. Tivemos que aprender a não usar a 
tecnologia para saber como usar a tecnologia na Terra. Agora 
sabemos que aprendemos a lição, esta é a síntese, é a vibração para a 
sustentabilidade humana. 

A Ordem da Terra trará algum ritmo para este bebê da sociedade. Todos se beneficiam 
ao mesmo tempo em parte do mesmo lugar. Real verdadeiro verdadeiro verdadeiro , 
real, verdadeira verdade verdadeira unidade. Como uma batida de coração . Todo 
organismo requer ritmo para a consciência. L et ' s dar a sociedade um coração. 

O mais importante para a sociedade é que nos afastaremos de toda a sociedade 
baseada exclusivamente na criatividade limitada de alguns ancestrais populares 
e negócios nos quais as pessoas realmente acreditam que crescerão, em vez de 
apenas nos negócios que são mais bem financiados. 

  

  

Então, antes de deixá-lo, eu pergunto mais uma vez - 

Você pode abandonar um ao outro? 

Você pode desistir da competição financeira? Está tudo bem se todos são criativos na 
forma como usam suas finanças? 

Você pode abrir mão da chance de VOCÊ ter um salário MAIOR do que outro , para que 
todos tenham um BOM salário ? 
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Você pode confiar que você, assim como você é, É bom o suficiente / É merecedor 
do mundo de paz e amor que tem sido tão discutido ? 

Você pode confiar que nós, assim como somos, SOMOS bons o suficiente / SOMOS 
merecedores do mundo de paz e amor que tem sido tão discutido ? 

No mínimo, você está simplesmente dizendo “Eu mereço a vida” e, ao reivindicar sua 
vida, está reivindicando a paz e o amor necessários para que a vida exista. Mesmo o 
menor otimismo que você pode ter encontrado neste vídeo é o primeiro passo para a 
cura e o crescimento do mundo. 

  

Ok, pessoal. Este é vai mover meio rápido, então prepare-se. E agora alguma música 
de despedida com o Reverendo Dr. Martin Luther King Jr.  Até 2021! 

  

  

  

Existem maravilhas da humanidade, da Terra e do universo escondidas da espécie 
humana por muito tempo. Este é o primeiro passo para a redescoberta do que é ser 
humano e mágico do que é estar vivo. Estou animado para iluminar o caminho com 
você. 

Amar, 

Ävatar Daví 

  

  

  

Mensagem de Texto Original a ser enviada em 20.11.2020 : 

O MAIS IMPORTANTE vídeo de 15 minutos SEMPRE ( w om alguns bônus Dancetime ! ) 

Um salário de $ 93.500 apenas para participar do Earth Order? ! 

Th é é o D igital L nderground R ailroad. 

Por favor, não manter isso em segredo, para a frente o mais rápido possível. 

Isso é realmente para as pessoas. 

Boas festas a todos! Vejo você em 2021! 

Amar, 

Ävatar Daví 
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