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ОПИС ТВОРУ
Зміст цієї книги – природний та мудрий засіб правління державою, а також прояв божественної волі на Землі.
Гімни «Священної Конституції» формують у людині правильне природне уявлення щодо процвітання життя і благополуччя
своєї Країни.
«Священна Конституція » універсальна, тому може використовуватись в традиціях будь-яких народів. Прочитання (проголошення/співи) рекомендується супроводжувати традиційними
обрядами або творчими виступами, в тому числі співами, танцями, молитвами, медитаціями та іншими заходами, що будуть
зрозумілими й корисними людям будь-якого віку.
Рекомендується всім жителям усіх країн Земної Кулі для регулярного групового виконання твору цілком. Кожна країна, кожен
народ несуть у собі Святість.
Хай «Священна Конституція святої країни» принесе усім, хто
тримає її в руках, щастя. Просимо розповсюджувати брошуру
повсюдно і перекладати її на всі мови світу.
З Любов’ю, фонд «Духовна Ноосфера».

ПІСНЯ І. УСТРІЙ
У нашій країні всі справедливі та чесні. Кожна людина легко
виконує взяті зобов’язання. Усі несуть відповідальність за свої
вчинки та дії.
Устрій нашої країни чистий та геометрично прекрасний. Кожне
правило – зрозуміле й обґрунтоване. Усі люди бачать гармонію
співвідношень життя суспільства.
У нашій країні просте й доступне управління. Кожна людина
прагне вдосконалити свою поведінку. Усі живуть добрими вчинками і взаємодопомогою.
У нашій країні все влаштовано для найбільшої зручності життя. Кожна людина гармонічно використовує простір та час. Усі
служать благополуччю суспільства.
У нашій країні розвинена передбачливість. Кожна людина знає
заздалегідь наслідок своєї дії. Усі самостійно дотримуються
дисципліни.
У нашій країні всі речі знаходяться на призначених для них
місцях. Кожна людина дотримується загальних правил. Усе
використовується своєчасно і перебуває на своєму місці.
У нашій країні в рівновазі перебувають свобода й правила,
розсудливість і правильність, гнучкість і послідовність, простір
і ділення, дії та спокій, тиша і звучання, фарби і форми, смаки
й аромати, спадщина і планування, задумки і творення. Кожна
людина цінує чужі потреби. Усе налаштовано на гармонічне звучання, приємні аромати, гармонічні форми і геометрію, приємні
кольори, легкі та чисті смаки.
Устрій нашої країни перебуває в стійкості. Кожній людині
зрозуміла загальна задумка життя. Усі зміни в структуру
суспільства вносяться із всезагальної згоди.
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Наша країна – це добрий простір відносин. У ньому кожна людина відчуває себе частиною величі. Усе є воля для душі, простір
для тіла, поле для думки.
У нашій країні усі щасливі. Кожна людина має душевне багатство
і матеріальне благополуччя. У всіх людях розкрита природна
краса і гармонія.
У нашій країні цінується будь-яке життя. Кожна людина –
гармонічна часточка країни. Уся країна – гармонічна частина
природи.
У нашій країні добро та любов вільно обертаються серед усіх.
Кожна людина проявляє доброчинство та милосердя. Усі
обмінюються благами для благополуччя кожного.
У нашій країні всі добрі та щедрі. Кожна людина полюбляє м’яко
допомагати іншим. Усі люди віддають частину сил, ресурсів і
часу для підтримання ладу.
У нашій країні всі душевні та щирі. Кожна людина має приємне
та корисне спілкування. Усі люди перебувають в простих та
добрих відносинах.
У нашій країні всі випромінюють світло. Кожна людина сповнена
світлом і створює навколо себе простір Любові.Усі обмінюються
добрим настроєм та увагою.
У нашій країні слова, мова й образи – прекрасні. Кожна людина
прагне до красномовства та чистоти думки. Усі створюють ясні
образи та задуми.
Лад у нашій країні проголошений назавжди. Кожна людина
впевнена в благополуччі життя. Усі захоплюються і пишаються
досконалістю суспільства.
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Благодійний фонд «ДУХОВНА НООСФЕРА»

ПІСНЯ ІІ. ЛАД

ПІСНЯ ІІІ. СПРАВЕДЛИВІСТЬ
У нашій країні всі рівні в своїх можливостях. Кожній людині
розкритий шлях творчості та самовираження. Усі досягають
досконалості та майстерності.
У нашій країні сильніші допомагають слабшим. Кожна людина
бере участь у всезагальному житті. Усі сприяють та допомагають щастю інших. Усі прекрасно втілюють природній дар на
благо всім.
У нашій країні всі задачі, ресурси і блага розподілені за природною необхідністю. Кожна людина отримує достатньо і справді
необхідне.
У нашій країні всі вільні, як чисті творчі душі. Кожній людині
дано здобути славу та пошану. Усі пізнають найкращі блага
світу найбільш справедливим та найкращим чином в найбільш
сприятливий для кожного час.
У нашій країні всі працюють добровільно. Кожна людина радіє
тому, що робить. Усі отримують радість та задоволення від
виконаної праці.
У нашій країні всі мають власний простір для щасливого життя.
Кожній людині надано можливість користуватися дарами природи. Усі люди мають свій прихисток, здорову їжу, зручний та
приємний одяг і все необхідне для того, щоб бути людиною.
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У нашій країні всі працюють заради творення. Кожна людина
бере участь у створенні багатства й усезагального достатку.
Усі плоди праці приносять щастя і радість.
У нашій країні Кожний вид діяльності приносить користь. Кожна
людина легко вирішує життєві задачі. Усі працюють на благо
еволюції.
У нашій країні праця розподілена згідно з талантами та можливостями. Кожна людина достатньо відпочиває та достатньо
працює. Усі здобутки служать щастю всезагальному та щастю
кожного.
У нашій країні всі старанні. Кожна людина працює за совістю.
Усі вдячні праці всезагальній.
У нашій країні у всіх пробуджені талант та винахідливість. Кожна
людина знаходить найкраще вирішення кожного питання. Усі
чинять корисні для світу відкриття.
У нашій країні праця возвеличує і вдосконалює кожного. Кожна людина облагороджена красою праці. Усі світлі задуми
здійснюються.
У нашій країні всі витвори – прекрасні. Кожна людина вносить
унікальну красу в усі витвори. Усі плоди праці довговічні та
досконалі.
У нашій країні вся діяльність злагоджена із природою. Кожна
людина допомагає відновленню і охороні природних ресурсів.
Усе, що створюється в нашій країні, йде на корись природі.
У нашій країні вся діяльність присвячена щастю, миру,
споконвічній любові. Кожна людина творить з Любов’ю. Усе в
нашій країні робиться з душею і вміщує часточку живого духу.
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ПІСНЯ IV. ТВОРЕННЯ

ПІСНЯ V. ВЛАСНІСТЬ
У нашій країні головною власністю вважається суспільне надбання. Кожна людина вільно користується суспільними надбаннями. Усі беруть участь у збереженні суспільного надбання.
У нашій країна все надихає. Кожна людина задоволена усіма
придбаннями. Усі будови та засоби переміщення практичні,
гармонічні й красиві.
У нашій країні блискуче зодчество. Кожна людина полюбляє
прикрашати своє житло і спільний простір. Усі побудови зручні
в користуванні й приносять душевну радість.
У нашій країні утримання власності коштує найменших зусиль.
Кожна людина володіє тим, що їй необхідно в матеріальному
світі. Усі ресурси впорядковані, щоб звільнити людину для
творчості, щастя і любові.
У нашій країні до всієї власності ставляться як до спадщини.
Кожна людина бережно приймає цінності з рук іншого. Усе є
витворами мистецтва та майстерності.
У нашій країні будь-яка власність легко вдосконалюється
та служить віками. Кожна людина зберігає первозданну чистоту витворів. Усі матеріальні витвори красиві, приємні та
унікальні.
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У нашій країні перш за все цінують світлі цінності: простоту, чистоту, красу, доброту, любов, піклування, допомогу,
співчуття, милосердя, стійкість, старанність, відповідальність,
обдарованість. Кожна людина прагне розвивати в собі найліпші
якості. Усе сповнене духом прийняття і чистоти спрямування.
У нашій країні найбільш за всі здобутки шанують вищі людські
якості: доброчинство, скромність, великодушність, милосердя, добропорядність, самопожертву, безкорисливість,
життєрадісність. Кожна людина прагне стати гарним прикладом. Керівні посади займають найбільш гідні та світлі люди.
У нашій країні всі шанують героїв, мудреців, святих і майстрів
усіх ремесел. Кожна людина дотримується настанов мудрих,
святих і майстрів. Усі жертвують частину своїх сил, запасів та
часу на розповсюдження світла мудрості.
У нашій країні всі поважають одне одного. Кожна людина прагне
чесним шляхом і своїми здобутками досягнути всезагальної
поваги. Усі прагнуть принести користь, виконати свої обов’язки
найкращим чином.
У нашій країні всі отримують повноцінну подяку за свою працю.
Кожна людина вдячна простору життя і дарованим їй благам. Усі
зберігають гідність і вірність своїм словам та обіцянкам.
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ПІСНЯ VI. ШАНУВАННЯ

ПІСНЯ VII. ЄДНІСТЬ
Наша країна – це спільна ДОМІВКА, сповнена світлом, чистотою
і любов’ю. Потребам кожної людини приділяються спільні сили
й час. Усім затишно й тепло в будь-яку погоду і за будь-яких
обставин.
Наша країна – цілісна, єдина душа. Кожна людина усвідомлює
свою причетність. Усі частини перебувають в гармонічному
співвідношенні.
У нашій країні всі поєднані духом. Кожна людина наглядає за
дітьми. Усі беруть участь в підтриманні ладу і порядку.
У нашій країні всі допомагають одне одному. Кожна людина
створює Всезагальне благо. Усі разом швидко й легко вирішують
спільні задачі життя.
У нашій країні процвітає співтворчість. Кожна людина прагне до
дружньої праці, розуміння й згоди. Усі налаштовані на дружбу
та єднання.
У нашій країні кожний відповідальний за благополуччя речей та
простору. Кожна людина оберігає духовність та передачу знань.
Усі свідомо бережуть основи світу.
У нашій країні зберігається та вдосконалюється сума зусиль.
Кожна людина вкладає свої здібності у суспільні досягнення.
Усі отримують справедливу частину достатку і радості.
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У нашій країні всі впевнені й розкуті. Кожна людина є сама собою. Усі одухотворені споконвічною природою.
У нашій країні природа сама піклується про здоров’я людини.
Для кожного відновлюються корисні речовини й речі. Усі завжди
й усюди зустрічають турботливе ставлення.
У нашій країні всі стійкі до змін погоди. Кожна людина пильнує
міцність духу, чистоту тіла, ясність розуму. Усі перебувають у
гарному настрої.
У нашій країні всі володіють високими здібностями. Кожна людина швидко відновлюється і змінюється. Усі володіють генетичною пам’яттю.
У нашій країні всі ведуть здоровий спосіб життя. Кожна людина
готова до будь-якої діяльності. Усі зберігають бадьорість духу
і молодість.
У нашій країні всі спокійні та врівноважені. Кожна людина
перебуває в умиротвореному стані. Усі вчиняють свідомі дії.
У нашій країні всі піклуються про чистоту простору. Кожна
людина підтримує всезагальне здоров’я. Усі бережуть один
одного.
У нашій країні переважають природні форми, матеріали і види
діяльності. Кожна людина відчуває природну гармонію. Усе засновано на гармонічних співвідношеннях.
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ПІСНЯ VIII. ЗДОРОВ’Я

ПІСНЯ ІХ. ВДОСКОНАЛЕННЯ
У нашій країні все гарно вдосконалюється. Кожна людина вносить важливий внесок у покращення життя. Увесь час
відбувається гармонічна еволюція.
У нашій країні розвиток іде в усіх напрямках. Кожна людина протягом життя послідовно самовдосконалюється. Усі накопичують
мудрість і чесні досягнення.
У нашій країні завжди продовжується пізнання щастя. Кожна
людина володіє цілісністю. Усе найкраще вкорінюється.
У нашій країні всі набувають духовну силу. Кожна людина
досягає розуміння сенсу життя. Усі усвідомлюють до чого варто прагнути.
У нашій країні м’яко виправляються всі недоліки. Кожна людина
послідовно оновлює своє розуміння. Усі повноцінно пізнають
багатогранний світ.
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У нашій країні сила використовується лише для творення. Кожна
людина вміє поступатися. Усі прагнуть згоди.
У нашій країні всі люблять одне одного. Кожна людина налаштована жити в мирі та розумінні. Усі люди посміхаються. Процвітає
дружба та добропорядність.
У нашій країні немає різниці між домівкою та вулицею. Кожна людина перебуває у довірі. Усі люди спокійні за своє майбутнє.
У нашій країні процвітають всі види мистецтва. Кожна людина
створює шедеври. Усе сповнено красою і гармонією.
Наша країна перебуває під охороною небес і землі, і всіх творчих
сил. Кожна людина є улюбленою дитиною Землі. Усе охоплено
благословенням.
Наша країна служить процвітанню Земної кулі. Кожна людина
стає прикладом для суспільства. Усі пишаються Вітчизною та
Батьківщиною.
Наша країна дружить з усіма країнами. Кожна людина нашої
країни з Любов’ю ставиться до всієї Земної Кулі. Усі сусіди нашої
країни отримують допомогу та Любов.
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ПІСНЯ Х. МИР І ПРОЦВІТАННЯ

ПІСНЯ ХІ. СВЯТО
У нашій країні панує дух святкування життя. Кожна людина сповнена натхненням. Усі живуть з відкритою душею.
У нашій країні всі посміхаються і співають пісні, водять хороводи і танцюють. Кожна людина приймає участь у веселощах. Усі
турботи перетворені в дружню працю й радість.
У нашій країні святкуються й винагороджуються усі досягнення.
Кожна людина відчуває атмосферу любові й прийняття. Усі події
приносять користь та щастя.
У нашій країні всі почувають себе вільно. Кожна людина розкута.
Усім відкритий простір творчості і самовираження.
У нашій країні всі миттєвості життя сповнені успіхами й натхненням. Кожна людина досягає вершин в усьому, що робить. Усі
задоволені своїм існуванням.
У нашій країні все світиться чистотою і величчю. Від рукотворних виробів випромінюється сяйво. Усе сповнено благодатною
живлячою силою.
У нашій країні накопичується добро. Кожна людина має силу
і бажання для повноцінної діяльності. Усі радіють від участі у
житті.
У нашій країні постійно трапляються дива. Кожна людина
в чомусь проявляє себе як добрий чарівник. Усі захоплені й
щасливі.
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У нашій країні всі знають істину. Кожна людина відчуває вищу
правильність. Усі відчувають керівництво вищих творчих сил
Всесвіту.
У нашій країні всі вчення гармонічно доповнюються одне одним. Кожна людина любить навчатися. Усі навчаються мислити
і розуміти найкращим чином.
У нашій країні всі знання направлені на творчість. Кожна людина
приймає учительство мудрих, досвідчених і обдарованих. Усі
носії знання – чисті та світлі люди.
У нашій країні наука й духовність єдині. Кожна людина має
цілісне уявлення про життя у Всесвіті. Усі щасливі гармонічно
пізнавати світ.
У нашій країні зберігається і примножується світла пам’ять. Кожна людина найкращим чином використовує досвід. Усі знання
служать Любові та примиренню.
У нашій країні бережно та з любов’ю ставляться до знань та
відкриттів. Кожна людина вносить свою частку в розвиток
мудрості та збереження цінних знань. Усі передають мудрість
одне одному.
У нашій країні відкриті всі шляхи розвитку. Кожна людина
має вільне мислення. Усі досягнення країни простягаються у
безкінечність.
Наша країна легко і з радістю обмінюється досвідом з іншими
країнами. Кожна людина нашої країни – унікальна й досконала
як творець. Усі науки і знання Землі вдосконалюють одне одного, наближуючи до істини.
З ЩИРОЮ ЛЮБОВ’Ю, ПАВЛО СВІТЛИЙ.
4-5 травня 2014, Нью-Делі.
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ПІСНЯ ХІІ. ІСТИНА

ДОДАТКИ

МОЛИТВА ЗА КРАЇНУ
БОЖЕ МИЛОСТИВИЙ ТА ВСЕВИДЯЧИЙ, ЗБЕРЕЖИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЕЇ КРАЇНИ. НАПРАВ ЛЮДЕЙ ЖИТИ В
СПРАВЕДЛИВОСТІ, ПРАВЕДНОСТІ ТА ЄДНАННІ.
ВІДКРИЙ ВСЕРЕДИНІ НАС СВІТЛО ЛЮБОВІ, ІСТИНИ І БЛАГОДАТІ.
ПІДТРИМАЙ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ УСІ СВІТЛІ ДЖЕРЕЛА. НАПОВНИ
НАС ВПЕВНЕНІСТЮ В ПРОЦВІТАННІ ДОБРА ТА ІСТИНИ. ПЕРЕДАЙ СВОЄ БЛАГОСЛОВЕННЯ ВСІМ ЖИТЕЛЯМ, ЯКІ ЦЬОГО ПОТРЕБУЮТЬ. БЛАГОСЛОВИ КОЖЕН ДІМ НА ЩАСТЯ ТА ЗЛАГОДУ.
ЗРОБИ ПРОЯВ БУДЬ-ЯКОЇ СИЛИ В КРАЇНІ М’ЯКИМ І БЛАГОДАТНИМ. ХАЙ КОЖНА ДУША НА НАШІЙ ЗЕМЛІ ПРОБУДИТЬСЯ!
ЗБЕРЕЖИ СВЯТІСТЬ ТА ЄДНІСТЬ РОДІВ І НАРОДІВ ЗЕМЛІ!
КРАЇНА-МАТИ, ДИХАЙ КРІЗЬ НАС СВОБОДОЮ ТА ЛЮБОВ’Ю.
ВЗРОСТИ НАСІННЯ ДОБРИХ СПРАВ НА СВОЄМУ ТІЛІ ПОВСЮДНО. ВІДПУСТИ ВСЕ ТЯЖКЕ І ВПУСТИ В СЕБЕ СЯЮЧЕ, ЯСНЕ І ПРЕКРАСНЕ. ОБЕРІГАЙ СВОЮ ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕВИННІСТЬ. В УСІХ
ОБЛАСТЯХ СВОЇХ ВІДКРИЙСЯ В ПОВНІЙ МІРІ ДОБРОЧИНСТВУ.
ПІЗНАЙ ЧЕРЕЗ СВОЇХ ДІТЕЙ, ПРИРОДУ Й ТВОРІННЯ ІСТИННЕ
ЩАСТЯ. КРАЇНА-МАТИ, ПРОЯВИ СВОЮ БОЖЕСТВЕННІСТЬ!
ДЯКУЮ ВИЩИМ БАТЬКУ Й МАТЕРІ!

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ читати з дітьми молитву і текст «Священної
Конституції» постійно, включивши до курсу виховання і навчання, для
формування правильного мислення, постановки цілей життя, гарного
душевного настрою. Земля в майбутньому буде такою, якою її зараз
забажають бачити наші діти.
Заохочується малювання, віршування, співи та інша спільна творчість
з дітьми на тему Щастя всіх Країн світу.
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