
• Crie amigos internacionais, pela internet /fax
/computador (com serviços de tradução ou como parte
de uma aula de línguas) para estudantes em escolas
secundárias de todos os países. Use perguntas sugestivas,
socialmente conscientes, para iniciar o intercâmbio.
EXEMPLO: “Às vezes me preocupo sobre o futuro e ima-
gino se alguma coisa pode ser feita...” 

• Crie estudos modulares de multimídia, para ensinar
costumes, como são praticados em várias partes do
mundo e explorar diferentes formas para fazer in-
troduções.

• Eduque as pessoas para gastarem o dinheiro delas, do
mesmo modo que elas iriam dispor dos votos delas.

• Substitua propagandas anti-drogas e pró-drogas por
programas educacionais verdadeiros, sobre efeitos do uso
de drogas. Inclua tabaco, álcool e cafeína.

• Apoie o conceito de fazer conexões para corrigir
erros, ao invés de encarceramento, especialmente para
crimes não violentos.

• Use a mídia e as artes para corrigir a concepção
errada de que coisas podem fazê-lo feliz. Seja voluntário
em asilos ou hospitais.

• Apoie o programa de incentivo de imposto nacional
que permita deduções para indivíduos que são aprovados
em exame de competência por falar uma segunda língua.

• Apoie programas educacionais e materiais que
ensinem como estudar (responsabilidade) e que explore
sistemas de crenças, ao invés de apresentá-las como
verdade ou doutrinações.

• Crie seminários ou módulos de estudos de
multimídia para ensinar como cooperar e como ter
compaixão com crianças e adultos.

• Apoie limpeza do meio-ambiente, reciclagens e
projetos de reclamação que empregam aposentados
capazes e ou prisioneiros encarcerados.

• Crie programas para jovens que ofereçam
intercâmbio cultural de trabalho e troca de vivência. 

• Crie programas de estudos que explore o conceito de
responsabilidade. 

• Crie um forum de debates para idéias e projetos, para
fazer um mundo melhor.

• Desenvolva um protocolo que permita líderes de
grupos a cooperar e trocar idéias que evitem o ego indivi-
dual e afirmações de virtudes.

• Conduza estudos objetivos para determinar que
efeitos, se algum, o alinhamento de grupos de meditação
têm sobre ações e eventos.

• Crie peregrinações de paz para áreas conturbadas.

• Encoraje e apoie financeiramente: livros, peças, textos,
artigos que elevem a consciência das pessoas assim como 
as diverte.

• Apoie subsídios governamentais para as artes,
somente para trabalhos que exponham temas
responsáveis, como por exemplo: perdão, tolerância,
aumento de consciência, compaixão.

• Crie uma agência de adoção internacional gerenciada
pelas Nações Unidas.

• Aprenda “Oi”, “Amigo” e “Obrigado” em tantas
línguas estrangeiras quantas você puder.

• Dê valor à celebridades que usem a fama delas para
promoverem bons trabalhos.

• Crie grupos comunitários para trocar informações,
serviços e compras cooperativas.

• Apoie legislações que requeiram uma certa
quantidade mínima de papel reciclado em novos
produtos.

• Valide a mídia que mostra boas notícias (notifique
companhias que patrocinam tais programas, que você 
as apoia e faz com que elas tenham sucesso, comprando
os produtos dela).

• Retenha, como exemplar, qualquer ação de amor,
generosidade ou abnegação.

• Encoraje estação de TV a mostrar imagens de serviço
público que ensine frases e palavras chaves em línguas
estrangeiras (poderia também ser incluídas em todas as
propagandas de mídia, papéis de chicletes, etc.).

• Crie uma companhia, não tendenciosa, que considere
o uso efetivo de doações por organizações de caridade,
para aliviar o sofrimento humano.

Para maiores informações contate:
Star’s Edge International®

237 N. Westmonte Dr.
Altamonte Springs FL 32714

tel: 407-788-3090
fax: 407-788-1052

e-mail: avatar@avatarhq.com
online: www.AvatarEPC.com

Sinta-se à vontade para copiar esta lista e circulá-la amplamente
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Com a Criação de uma Civilização Planetária Iluminada
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