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One Earth Choir - Visto e Desenhado pelas Crianças 
por Anna Bacchia com o Consciousness Institute, Lugano, Suíça.  https://OneEarthChoir.net 

Uma Iniciativa dedicada à profunda interligação humana, a uma renovada consciência de ser Uma 

Humanidade, e à Paz, como pilares de uma nova cultura humana. Para uma nova co-habitação vital 

da Terra.  Em colaboração com parceiros internacionais.  

 

O Projecto e o seu significado - até à data: 3,6 milhões de participantes. 

One Earth Choir, o Coro de Terra, não é um coro de cantores, mas é constituído por pessoas de toda 

a Terra que abraçam e partilham o tema: "temos muitas línguas nativas, mas uma única língua 

humana, somos uma única Humanidade". 

Neste Projecto, o Símbolo da nossa língua humana é uma música, que pessoas de toda a Terra ouvem 

e partilham online (ou tocam, ou cantam): *no mesmo dia: 21 de Fevereiro de cada ano, *à mesma 

hora: 11:00 UTC (12:00 em Itália), para perceber, co-participar e partilhar juntos que somos Uma 

Humanidade na Terra. Onde a Paz não é um objectivo a alcançar "fora" de nós, mas só pode existir se 

a reconhecermos e a criarmos como uma profunda Qualidade Inata do Homem, da Vida que somos.  

 

Desenhos de crianças sobre One Earth Choir   
Estamos muito gratos a todas as crianças do mundo, que podem expressar a sua Visão de One Earth 

Choir como uma única Humanidade na Terra, através dos seus desenhos.  

As suas Visões são sementes: símbolos comoventes e inspiradores de espontaneidade, de 

criatividade, e da essencialidade e ‘riqueza de visão’ inata, que respira espontaneamente em cada ser 

humano. Sementes capazes de inspirar naturalmente Empatia, Paz e 'Unidade na Diversidade', “o que 

tu sentes profundamente, e necessitas, não é diferente do que eu sinto profundamente, e necessito. O 

que tu naturalmente procuras como ser vivo não é diferente do que eu procuro.” 

Exemplos de desenhos: https://OneEarthChoir.net/children/ 

 

Directrizes para a participação  
● Grupo etário: 5 - 12 anos 

● Dimensões dos desenhos: Horizontal, relação de aspecto 3:2. Exemplo: 30 cm x 20 cm / ou formato A4 

● Nos desenhos escrever: o primeiro nome da criança (não o seu apelido), e o país. Se desejar: o nome 

da Escola. Por favor, não colocar qualquer logótipo nos desenhos.  

● Mensagem por e-mail: por favor envie-nos o nome da sua Escola ou Organização, a Cidade e o País 

e (opcional) a idade/classe das crianças. Inclua qualquer mensagem ou fotografias de grupo que 

deseje enviar-nos. 

● Formato do ficheiro: Desenhos digitalizados (ficheiros .jpg), máx. 4 megabytes por fotografia, máx. 

20 megabytes por e-mail (se necessário, enviar vários e-mails - ou usar 'wetransfer').  

● Enviar para: children@OneEarthChoir.net - ou utilizar o formulário online: 

 https://OneEarthChoir.net/children/ 

● Prazo: Envie os seus desenhos até 10 de Fevereiro para que os possamos apresentar na Transmissão 

em fluxo a 21 de Fevereiro de 2023: Um Dia do One Earth Choir, e publicá-los no website. 

 

Muito obrigado  
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