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 EARTH ORDER 
األرض  ترتيب  
نص  فيديو مقدمة  

 Daví :بقلم

11.20.2020 :االصدار تاريخ  

  

سؤال في تفكر أن  أود ، نبدأ أن قبل : 

ثم ، قصيرة لفترة آخر شخص أي من أفضل لديك الذي الوحيد الشيء هذا ، تعلم كما يصل؟ ما واحد حتى ءالعطا لك يمكن  
العام؟  الصالح أجل من ذلك عن التخلي يمكنك هل .هذا  نعم .آخر شيئًا تجد أن عليك  

  

منظمة تقوم  Earth Order الراتب . يومية لباتمتط توجد ال . نفسها تطوير خالل من البشرية لتطوير شخص أي بتوظيف  
ها ؟ التقديم تريد .كاف   من أكثر دائًما ولكنه موسم كل في متغير ! 

  

  

  

+++ 

ديفي أنا  ، Ävata r إله األرض، أبناء جميع بين الجسر - داخل األلوان جميع مع ولي فينيكس األزرق . األرض من  
الدبلوماسية الحصانة المجرات ومع وخالدة، اإلرادة، تقهر ال من و مستوى، أوميغا إمكانية من و العليا، وحدسي الموسيقى، ، 

الحر للعالم األول الزعيم ، ديفي .إخناتون شقيق ، والشمس األرض والطفل . 
  

+++ 
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الجميع الجميع !جميعا أهال  ! 

  

ندخلها اآلن دعنا : 

ما خطأ هناك أن تشعر كنت  .الطريقة بهذه تشعر أن يجب .بأس ال الجحيم؟ بحق يجري الذي ما تعرف ال وكأنك تشعر هل  
ما خطأ هناك أن إلى يشير ! 

حدث ما إليك : 

والتمييز العنصرية أنها إال حتكاراال مثل الكثير بدا الرأسمالية، تسمى لعبة خلق .. الحق وقت في  الذين إلى سنصل أننا .. هم  
م ق المصنفة الجنس، أساس على  ، heterosexism ، اآلخر  قليل وعدد البيئة حماية ومكافحة  -isms للغاية معقدة كانت  

ةالصارخ  الجماعية اإلبادة خالل من اللعب عليهم يجب بأنه الجميع وأقنعوا اللعبة هذه ببناء قاموا لذلك . المجلس لعبة نسخة ل  
األدمغة وغسيل  . 

لدينا وهكذا  countr والسيطرة األنانية عليها السيطرة يمكن ال عمالء يخدمون الذين ومتنوعة جميلة الناس من المنشأ  
(أذكر أن نسيت أنها) والمذهبين .2020 عام في لدينا نحن ما كل إلى يؤدي مما صحية غير دورة في تسبب مما والهيمنة  

أنفسهم ذلك في بما ، شيء كل نيدمرو انهم سامة هي هكذا  . 

الذي ، بقيتنا مثل وطنهم األرض الدعوة أن يبدو ال الذين القادة و األعاصير االجتماعية، االضطرابات و الغابات وحرائق باء  
اإلصدار هذا نوايا جعل واحدة مرة أن  شيء كل .الطوارئ حاالت مع التعامل يست إعادة' أنهم السبب يكون أن يجب  

لكم  شكرا .الغرض  ذلك عمل في ر  ط وهكذا . اآلن استنفاد حال أي على  إنتاجية في سماليةالرأ من . 

  

الهدف كان الرأسمالية / االحتكار من اإلصدار هذا في  : 

I ndividual من اكتناز  W ealth ، بقية حتى اللعبة بضرب بالفعل ... ما شخص . ضرورية وسيلة بأي والسيطرة السلطة  
عادة اآلن .اللعبة تنتهي كيف يرى ل وينتظر ويراقب يجلسون الذين الالعبين هؤالء نم نوع سوى ليست  ، 

آه .أخرى لعبة سنلعب هذا يحدث عندما ! 

  

  

األرض ترتيب يسمى إنه !جديدة لعبة لدي . 

وتطوره اإلنسان ازدهار :هو  األرض نظام في الهدف . 

يستأجر ، اللعبة هذه في  Earth Order الراتب نفس على فرد كل يحصل .البشرية لتطوير الجميع  
نظام الشركات جميع تدعم  . احتياجاته جميع لدعم  Earth Order. W آلية بوصفها استخدامها العاصمة ه  

أقل وال أكثرال .الخاصة  بطريقتها الخير من لمزيد أنفسهم تطوير كيفية يقرر الجميع و عادلة بصورة الموارد تقاسم .   

يعمل كيف وإليك  - 

 يقول في 1 شارع الموسم ، في أن األرض بالدفع عامة الميزانية لدينا 15 مليون .$ من وسام األرض األعمال فاق تلقينا تعهدا
النصف يذهب .قسمين إلى $ مليون 49 تقسيم يتم ثم هذا . للموسم $ مليون 49 مجموعها بلغ ، $ مليون 34 إجمالي  
بالتساوي األرض نظام في مشارك كل راتب إلى اآلخر النصف يذهب بينما ، األرض لنظام العامة ميزانيةال إلى . 



 

bydavi.com 

كان إذا .للموسم كدفعة دوالر 24500 على مشارك كل فسيحصل ، مشارك 1000 هناك كان  إذا . دوالر مليون 24.5 هذا  
الراتب أن الصورة األرض ترتيب المشارك التعهد، قيمةال في التقلبات بعض العام مدار على الصورة سيستمر االتجاه هذا  

ً  .للحظة هنا االعتصام هذا تدع ستعمل مجرد أنا .$ 93500 حوالي تكون ل المتوسط السنوي حسنا . 

وماليين الدوالرات مليارات عن نتحدث كنا لو ماذا لكن هاه؟ ، شخص 1000 لـ لطيف صغير مشروع من له يا ، حسنًا  
ث آه، المشاركين؟  e're طفل اآلن الطبخ ! 

حوالي دفع  الذي الشخص 1 تمويل على قادرة المتحدة الواليات كانت 2020 الرغم على مجتمعنا، السياق، في هذا لوضع فقط  
األرض نظام في مشارك مليون 1.2 تمويل يمكن ، وحده دخله زيادة مع ، الواقع في . الشهر في ، $ مليارات 10  

تالحظ حتى أخبرك فأنا ، ما شيئًا أخرى صماء أذن من نطلب حتى بهذا أخبرك ال أنا . عام لمدة بالكامل  
أنفسنا؟  تمويل نستطيع ربما ، له  إد  صندوق لقد و I .قوتك  

الموسمية راتب على المشاركون يدفع بالدفع  األرض .الدولية األعمال وجذر لمد ومرنًا مزدهًرا اقتصاًدا األرض نظام يخلق ، 
التجارية واألعمال التجارية األعمال في المشاركة كيفية الختيار للمشاركين ويسمح الطوعي، المنزل تبادل ويوفر  

موسم في األرباح من الكثير يكون قد بالدفع ريفا األعمال إيا بعض .التفكير مثل المجتمع دعم نظام و مع الصورة تزدهر  
توازن إعادة كما صحي االنكماش تالحظ سوف خم،التض من بدال .التوازن تحمل والجماعية شيء، ال ربما وغيرها واحد  

تماما . الخاص جنسهم قبل من البشر رعاية يتم حيث األرض واإللهام والتفاؤل السالم يمأل .إدارتها العملة مع التجارة  
القيام الناجحة األخرى األنواع من والعديد األوز و البطريق، وطيور والفظ، والبشروش، أرضية، لنا زميل كما  

ل به  THEIR الخاصة . 

وإعطاء تلقي دورات في كلها المغناطيسية والحقول االمطار لها ق مجرد .نفسها األرض دوامة نحاكي ، بذلك القيام خالل من  
شخص لصالح تعمل التي األشياء بشأن للقلق داعي ال .المناسب الوقت في ينمو أن أنماط نستخدم بلدها، داخل للجميع التغيير  

المحدد  الشيء بشأن متحمس شخص دائًما هناك يكون بحيث صنعته قد  األرض ألن سيعمل نفسه النظام نكا إذا أو آخر  
تفعله ال الذي  . 

للجميع دورات :طريقها في الكثير نقبل نحن .كذلك صنعته األرض ألن ، للجميع الكثير هناك . 

لديكم ما أفضل يكون مزارعا، كنت إذا . وتكراًرا امرارً  البشري التذوق براعم ابتهج - لديك ما أفضل فكن ، خباًزا كنت إذا  
حين في المال من تأكل ال جيد، بشكل تهتم لديكم، ما أفضل يكون طبيب، كنت إذا .بعناية أرضية زميل و األرض إدارة -  

بدال مطابقة كنل وتدفق المالي  المد من  التحرر مع ذلك تفعل .بعناية بعملك وقم ، بشغف بعملك قم . البشر رعاية في التفكير  
والعرض الطلب بين  . F ocus أن يجب تعتقد كنت كيف ذلك، من األهم الثانية و . الكمية فقط وليس العمل جودة أفضل  على  

ذلك تفعل . 

تعتقد كنت إذا .ذلك فافعل ، عملك ألداء طريقة  أفضل هو الخاص عملك في بعملك القيام أن تعتقد كنت إذا  
التي والمواصالت الصحية والرعاية والمنزل الطعام نوع اختر .والمساهمة ، األعمال خرآ  في المساهمة و أفضل  ص أنك  

خطواتك من االختيار يمكنك .تريدها . 

  

  

األرض ترتيب أعمال متطلبات  : 

أجل من استخدام كل يُبلغ ، موسم كل في  Earth Order B : 

موظفيهم قائمة -           

األرض لألمر األرباح تلك من ٪50 وإرسال األرباح، تلك -           

المشارك متطلبات : 

الروحي الرمز البشرية إلى منة الموافقة -           
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أ الحياة استبيان امأل -  nnually          

األعمال ترتيب األرض خلق الذاتي أو المختار و في العمل -  .          

شيء كل هذا ! 

  

  

التصويت أعمال هي ها  

التصويت في يرغبون كانوا إذا ما اختيار األرض قرى يمكن . األرض ترتيب في للتصويت شيء كل على الجميع يصوت  
بهم إعادة على  presentative ط و األصوات، من السابقة دورة أساس على أو  ndividual إلى األقرب كانت التي  

االقتراع الممثل التصويت، وخالل . دور الممثل ىعل تقدم أن  يمكن القرية في األصوات من الرأي األصوات متوسط  
كل الحالتين، كلتا وفي .بهم  الخاصة األصوات يختار أن فرد  أو األرض قرية  في أولئك قبل من نسخها أن يمكن التصويت  

األرض النظام بها أدلى  التي صوت / اختيار - البالد لكل التهم تصويت لديه شخص . 

  

جميع توفير و ترتيب األرض  سواء (أخرى أمور بين من) على األرض بالدفع نطاق ىعل التصويت لدينا نقول لذلك  
الطاقة لتحرير الوصول للجميع يتسنى حتى منازلهم أسطح على لوحات الشمسية الطاقة  مع يرغبون الذين المشاركين  / 

ممثل على تصويت نسخ أو مباشرة للتصويت إما يختار أن المشارك التصويت، هذا في .الكهرباء . 

هناك؟  إلى نصل  كيف  

 - يناير الحادي 2021 1

المشاركون األرض إشتراك لل : 

ل ترحيب موضع هي تطبيق في يرغبون الذين  العالم في تلك كل !الحياة مسح يفتح . 

من جزًءا يكونوا أن يريدون ال الذين أولئك  Earth Order يفعلون الذين أولئك من أكثر االستبيان لملء مدعوون  
أي في اآلراء / النظر لوجهات فهم لدينا يكون حتى هناك هم من باألماكن الخاصة بياناتنا تعكس أن يدنر .ذلك  

 .منطقة

المنازل هذه .األرض لترتيب المنزلي التبادل من جزًءا يكونوا أن المشاركون يختار  قد ، االستطالع من كجزء  
أفضل بشكل استخدامها يمكن بحيث األرض لنظام بها رعالتب تم التي السكنية والوحدات واألراضي السكنية والمباني  

بناء أو / و المنزل على ستقدم المادية مأوى بدون حاليا الموجودة تلك .األرض نظام في آخر مشارك قبل من  
فرصة أيضا وتقدم  وطنهم المواقع البريد تشانغ يريدون الذين المشاركين . الخصائص هذه في المتاحة الفرص  

تبادل في المشاركة  . 

على لك عرضنا هو الروحاني البشري الجنس رمز . للبشرية الروحي القانون على الموافقة هي المسح من األخيرة الخطوة  
التفاعالت جميع في موجودة األساسية المفاهيم تكون بحيث البشر بين لمشاركته مقدس رمز .  

  

شخص بكل يليق نظيف قانون .1 . 

نفسك تنظيم على ظحاف                              . 

مقدسة ممارسات هي  والنزاهة الشخصية المساءلة  .الحقيقة يحمل واحد كل .2 . 
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ضرورية ليست الصارخة السلبية .3 . 

الفرق تعرف أنت . 

معهم للتزاوج الشخصي رأيك في البشر أفضل  اختر .4 . 

T البشرية مستقبل يشكل اختيارك .مجملها في  زميل كل ولكن الجسدي المظهر إلى إشارة في فقط ليس له . 

لنجاحهم محددة نية مع يرعونهم الذين األطفال أو / و المولودون األطفال .5 . 
  

16 سن قبل العنف أو العمل أو الجنس مثل دائمة صدمات ألي طفل أي يتعرض أن يمكن ال .6  
 .عاًما

  
اآلن هنا كن .7 . 

على يشعر أن وأود - أفضل جعله كيفية لتعكس وخارجيا داخليا محادثة والسماح سالنف في تركزت تبقى  
وتفعل .. القيام و .. إذا أفضل نحو على يشعر أن أود  ... إذا أفضل نحو ! 

قانونية "المخدرات" جميع .8 . 

افقونيو الذين أولئك عن بعيدين يكونوا أن يمكن يوافقون ال الذين أولئك .وفيرة المعتدين تأهيل إعادة  . 

بهذه يلتزمون أخرى قواعد / قوانين مع مواقع في اتفاقيات لديهم الذين المشاركين جميع يزال ال .9  
أيًضا القواعد  / القوانين . 

  
غير أسباب ل و اإلنسانية أو األرض عن دفاعا الطعام، للصيد فقط األسلحة كل يستخدم .10  

األخرى اإلنسانية . 

(السكاكين أو السيوف من  أسلحة بأقصى) عليه ومتفق مشرف بشري قتال قبول يتم . 

للجميع الكثير هناك .11 . 

للجميع الكثير هناك - عقيدتها في االستمرار خالل من ونكرمها ذلك تحقيق في األرض نجحت لقد . 

عمدا آخر قتل إنسان ألي يمكن ال .12 . 

  

 . انتهاء فترة تطبيق مشارك في 15 يناير عشر

  

 - فبراير الواحد ، 202 1 1

األرض من عدد  انه ر الحق، وقت وفي  .ه أعلنت ب إرادة في إطالق سيتم بالدفع األرض التي الدول  
طريق عن األرض ترتيب في المشاركين اختيار يتم . بلد كل في الكثير عن اإلعالن يتم P articipation S ترتيب  

للمشاركة اليانصيب . 

يستخدمون الذين األرض تيبتر في المشاركون سيحصل  Home Exchange ثم .مدن / بلدات ثالث من خيارات  3 على  
الراحة وسائل عن مسؤولين العقار / المنزل (سكان) ساكن سيكون .المدينة تلك في فيه يرغبون الذي المنزل اختيار يمكنهم  

وتطويره وصيانته به الخاصة . 
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 - مارس الحادي 2021 1

ج السابق الرئيسية األرض ترتيب في المشاركين إذا منازلهم اختيار يجب ركمشا كل الذي التاريخ  HANGE . 

  

2021 اإلعتدال الربيع و / 2021 ، مارس 20  - 

الدلو عصر فجر ببزوغ لالحتفال نيويورك مدينة ، العالم قلب في األرض أجل من حدث أول سيقام ! األرض ترتيب يبدأ  ، 
تطور و والروحانية والتكنولوجيا واالبتكار والفن الجيد والنظام والتنوع واالزدهار الجمال من جديدة حقبة وإطالق . 

  

 …وبالتالي

اختياره أن اللحظة، تلك المعرفة، يا السلم؟ خطوة تطور يسمى شيء من جزًءا كانت مصر / كيميت أن تتذكر هل  
قدرة في مفاجئ تطور في تسبب مما والري الرياضيات كونا مصر في / كيميت من الناس وعلم تحوت جاء أو دجحوتي أعلى  

يشمل اجتماعي نظام هو لكم عرضي . للبشر أخرى مرة لحظة بأن  هو هذا نعم، ؟ اإلنسان الفكر  
في التكنولوجيا نستخدم كيف نعرف لكي التكنولوجيا نستخدم ال كيف نتعلم أن علينا كان .والتكنولوجيا واألرض البشرية  

اإلنسان استدامة أجل من االهتزاز ، التركيب هو هذا ، الدرس تعلمنا أننا نعلم اآلن .األرض . 

نفس من جزء في الوقت نفس في الجميع يستفيد .الصغير المجتمع لهذا اإليقاع بعض  األرض نظام يجلب سوف  
يتطلب حي كائن كل . القلب ضربات مثل تماما .الوحدة حقيقية حقيقية حقيقية حقيقية ، حقيقي حقيقي حقيقي حقيقي .المكان  

للوعي  إيقاًعا . L et ' s قلبا المجتمع إعطاء . 

األسالف من قليل لعدد المحدود اإلبداع على فقط يعتمد الذي بأكمله المجتمع عن سنبتعد أننا ، للمجتمع بالنسبة ذلك من األهم  
جيد بتمويل تحظى  التي التجارية األعمال مجرد من بدالً  ، بالفعل بها اسالن يؤمن التي والشركات المشهورين . 

  

  

أخرى مرة أسألك ، أتركك أن قبل لذا  - 

البعض؟  بعضنا عن التخلي يمكنك هل  

ألموالهم؟ استخدامهم كيفية في فقط مبدعين الجميع يكون أن المقبول من هل المالية؟ المنافسة عن التخلي يمكنك هل  

؟  جيد راتب على الجميع يحصل بحيث ، آخر راتب من أعلى  راتب على حصولك فرصة عن التخلي يمكنك هل  

؟ كثيًرا مناقشته تمت الذي والحب السالم عالم تستحق / الكفاية فيه بما جيد ، تماًما مثلك ، بأنك الوثوق يمكنك هل  

؟ كثيًرا نوقش الذي والحب السالم عالم نستحق / الكفاية فيه بما صالحون ، نحن كما ، أننا في تثق أن يمكنك هل  

الالزمين والحب السالم تدعي فإنك بحياتك المطالبة خالل ومن "الحياة أستحق أنا" ببساطة تقول أنت ، طريقة بأصغر  
العالم في والنمو التعافي نحو األولى الخطوة هو الفيديو هذا في  تجده قد الذي التفاؤل من قدر أصغر حتى .للحياة . 

  

لوثر مارتن الدكتور القس مع الموسيقى بعض فراق واآلن .نفسك جهز لذا ، ما نوًعا بسرعة يتحرك سوف هذا .الجميع طيب  
2021 نراكم  .جونيور كينغ ! 

  



 

bydavi.com 

  

  

ما اكتشاف إعادة في األولى الخطوة هي هذه .طويلة لفترة البشري الجنس عن مخفية والكون واألرض لإلنسانية عجائب هناك  
معك للضوء متحمس أنا .الحياة قيد على تكون أن يعنيه ما وسحر إنسانًا تكون أن يعنيه . 

 ،حب

ديفي أفاتار  

  

  

  

11.20.2020 بتاريخ أصلية نصية رسالة إرسال  : 

دقيقة 15 أهم  VIDEO EVER ( مكافأة بعض إيث ث  dancetime ! ) 

A $ 93،500 األرض؟ ترتيب في المشاركة عن فقط الراتب  ! 

هو هو عشر  D igital U nderground R ailroad. 

ممكن وقت أسرع في توجيهه أعد ، سرا تبقيه ال فضلك من . 

T شعب لل الواقع في هو له . 

2021 في نراكم !للجميع سعيدة أعيادا ! 

 ،حب

ديفي أفاتار  

 


