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Vi, sjæle af alle slags, der er forbundet til den blå 

planet jorden 

har hermed skabt  

 

 

Forfatningen af den blå planet jorden  
 

 

 

En nation - en planet – en race 
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Forfatning 
 

 

Jordrådet er skabt for at garantere, at ved at give alle mennesker lige rettigheder, 

skal der aldrig igen være en  konflikt eller krig på denne planet og videre endnu, 

ikke imellem nogen skabninger eller borgere. Krig vil blive bragt til ende og 

etablering af fred vil blive opnået gennem forståelsen og potentialet for alle 

skabninger og mennesker. Vejen frem for fred skal være at skabe forståelsen for, at 

løsninger opnås gennem dialog og ophøjelse af modstandernes sjæl snarere end 

gennem nedbrydning eller nedværdige andres sjæl eller fysiske eksistens. 

 

Fred skal være målet for alle og enhvers bevægelse og eksistensen for ethvert 

væsen på denne planet. Rådet her, vil være flagbærer af dette tiltag om at skabe et 

miljø, hvor fred kan opnås på Jorden. Fred skal være hjørnestenen i eksistens 

grundlaget blandt dem, der er fra denne planet og / eller vælger at leve på denne 

planet, såvel som for dem der er fra Jorden der vælger at leve i verdensrummet. 

Jorden er nødt til at blive fredens vugge, for at sikre udviklingen af alle racer. 

 

Vi, Jordrådet , anerkender, at Jorden er en del af solsystemet, galaksen, universet 

og alle Kosmosser. Som sådan skal Planeten Jorden være en del af skabelsens 

cyklus og ved at støtte planeten og alle de skabninger, der lever på jorden vil vi 

hæve os forbi den nuværende udvikling til en mere tilfredsstillende og fredelig 

sameksistens. Vi anerkender Moder Jord som i sig selv en levende enhed, der har 

sin egen sjæl. 
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For et hvert atom, til planter, dyr, mennesker, insekter, mikrober og mere endnu og 

alt det, der skal opdages, er der sjæle, der deler skaberenes essens såvel som 

energien fra moder jord. Sammen forener vi os til udformningen af Planetens 

kollektive sjæl. 

 

Vi anerkender alle andre væsener på denne planet, der skal støttes, plejes og have 

lov til at trives i fred, herunder dyr, planter, økosystemer og andre ukendte 

væsener, samt Moder Jord selv. Alle vil blive støttet til at vokse og trives,  da dette 

vil forbedre livet, ikke kun på denne planet, men for helheden, universelt som vi 

erkender, at vi er en del af. 

 

Gensidig samarbejde, samarbejde, deling samt bidrag til trivsel for alle vil være 

Jordforeningens kerneforetagende. 

 

Vores mål er at støtte planeten som helhed og enhver skabning, som bor her. 

 

Vi vil tjene til at skabe et miljø af pleje og harmoni, hvor alle  kan vokse og trives 

på deres unikke måde. 
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Seks medlemmer af Jordrådet 

 

Hvert af verdens kontinenter er repræsenteret af et medlem, nemlig Afrika, Asien, 

Australien, Europa, Nordamerika og Sydamerika. Hvert medlem repræsenterer 

behovene og ønskerne hos de folk, der bor på deres kontinent, samt alle 

skabninger,  totalt set der bor der. 

 

Udvælgelsesprocesser - Medlemmerne skal have levet på mindst to kontinenter og 

tale mindst to sprog.  Det giver et bredere perspektiv og forståelse, når man 

beskæftiger sig med hensynet til alle menneskers behov. 

 

Klarhed og renhed af sjæle - De seks medlemmer af Jordrådet er her for yde en 

service fra deres sjæle gennem en fysisk manifestation.. 
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JORDRÅDETS MANDAT 

★★★ At støtte og tjene - Give og beskytte ★★★ 

 

Giv vores sjæle forståelsen af, at magten er inde i os selv til at styre og beherske os 

selv, i samspil med andre sjæle og skabe en fredelig sameksistens. 

 

Vores hensigt er at bringe det bedste af det bedste frem i hver eneste levende sjæl 

på denne blå planet, vi kalder jorden 

 

Og give vores sjæls manifestation i fysisk form,  frihed til at leve i fred, kærlighed 

og tillid på denne planet og i verdensrummet 

 

Vores ønske er for alle levende væsener, der er skabt til at bo i fred, harmoni og ro. 

Det er blevet tid  til at få adgang til og dele ressourcer ligeligt på en retfærdig og 

rimelig måde blandt alle skabninger. 
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Jordrådet vil tjene og støtte 

  med at give alle væsener følgende: 
 

1. Foreningsfrihed. 

2. Ytringsfrihed. 

3. Fri bevægelighed. 

4. Frihed fra sult. 

5. Frihed fra manglende ressourcer. 

6. Frihed til at udforske forståelsen af vores egen sjæl. 

7. Frihed til at lære. 

8. Frihed til at bidrage til samfundet i henhold til vores talenter og hvad vi 

finder opfyldende. 

9. Frihed til at vælge gennem vores sjæl, hvordan og hvornår vi ønsker at 

manifestere fysisk eller ej. 

10. Frihed fra at være andres ejendom. 

11. Frihed fra al undertrykkelse og hemmeligholdelse af ny og innovativ 

teknologi og information til fredelig anvendelse, af disse. 

12. Frihed til at dele. 

13. Fritænkning   

14. Frihed til at elske og give. 

15. Valg frihed. 

16. Sprog frihed. 

17. Frihed fra et monetært system. 

18. Frihed fra straf. Ingen fangenskab eller henrettelse. 

19. Frihed fra konflikt og krig. 

20. Frihed fra andres frygt som vil nægte os disse friheder. 
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Der skal ikke være nationale eller regionale grænser, ingen skelnen imellem 

hudfarve, race eller trosretning, ingen kulturel skel pga. social bagrund eller 

opdragelse og ej heller monetære barrierer, der adskiller os fra hinanden eller giver 

hverandre en uretfærdig fordel. 

 

Der skal ikke være arvelige titler eller arvelige leder roller, det omfatter 

kongedømmer, familiedikteret ret eller royalty af enhver titel. 
 

Der skal ikke være frygt for straf, for forbrydelse af nogen slags. Ophøjelse af 

sjælen hos dem, der gør noget forkert, vil muliggøre afskaffelse af alle former for 

fængsling og dødsstraf. Gennem uddannelse og udbredelse af viden på 

sjæleniveauet vil alle mennesker kunne  løfte sig selv. Straffen har ingen plads på 

sjæleniveauet eller i forståelsen af sit eget styrkefelt 

 

Der er ikke behov for et monetært system, der udveksler varer og tjenesteydelser 

for arbejde. 

 

Vi vil skabe et miljø, hvor penge ikke har nogen plads i samfundet. Når alle fysiske 

behov for alle væsener er opfyldt, vil der blive arbejdet for at bringe glæde for 

andre samt os selv. Slutningen på det monetære system vil bringe en æra af sunde 

mennesker og sand kærlighed mellem alle på denne blå planet jorden. 

 

Arbejde skal være for den rene glæde i sig selv og/eller fornøjelsen af at tjene 

andre og løfte andres sjæl såvel som ens egen. 
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Alle, der ønsker at tjene som beslutningstagere og guider, kan tilbyde at tjene med 

deres sjæls forståelse og få et samtykke fra andre, så de kan opfylde den 

nødvendige rolle.  Højere  forståelse vil give os mulighed for at anerkende de 

unikke styrker i vores sjæl,  det vil give os mulighed for at tjene til gavn for andre 

og hæve hele menneskeheden niveau.  

 

Disse mennesker vil også tjene til at oplyse og inspirere til integritet og sjælelig 

forhøjelse i andre. Lederskab kommer fra menneskets sjæl og med andres 

samtykke til at kunne tjene. 

 

Vi respekterer alle former og størrelser for alle skabninger på denne blå planet 

Jorden og hinsides. 
 

Hvert eneste  væsen på planeten skal gives de samme friheder,  frihed til at leve i 

fred med alle andre i et miljø af fælles værdighed og respekt. Alle skal have 

valgfrihed til at leve på den måde, de ønsker, så længe overvejelse og respekt er 

givet til andre. 

 

Alle væsener på planeten bør støttes, så de kan leve uden knaphed. Grundlæggende 

adgang til husly, vand, mad, sikkerhed, materialer og frihed til energifeltforbrug 

(jord eller universelle ressourcer) bør være en prioritet, samt fred og stabilitet for at 

give mulighed for et følelsesmæssigt velvære og til forfølgelsen af  højere 

oplysning. 
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Al mangfoldighed skal anerkendes som værende unik og som forskelligt udtryk for 

Den skabende intelligens, dette udtryk vil blive taget imod og fejret så det kan 

bringe rigdom til vores liv. 

 

Hvert væsen skal støttes og opmuntres til at få viden. Menneskeheden i 

særdeleshed har brug for friheden til at udforske og forstå denne viden, som kun 

kan opnås uden at det hele tiden er nødvendigt at arbejde for at overleve. At få 

skabt de rette værktøjer til at blive uafhængige, selvansvarlige mennesker skal 

være en prioritet. Sjæle af væsener vil diktere og styre i en ansvarlig (retfærdig, 

korrekt, rimelig) livsstil til gavn for alle skabelser i lige store forhold. For første 

gang i menneskets historie, med fri vilje fra sjæleniveauet, vil indlæring starte med 

at lære sjælen at kende fra barndommen. 

 

Når en naturkatastrofe  sker , må vi komme til hjælp, til alle levende væsener i 

området, uden fokus til særligt  udvalgte men kunne støtte alle. Dette inkluderer  

også forståelsen af økosystemet på planeten og hvad alle væsener har brug for i 

deres livscyklus. Alle væsener skal have adgang til og dele ressourcer i tider af 

overflod såvel som krisetider . 

 

Hvis der opstår en konflikt, skal vi forhandle os frem til et fredeligt resultat for alle 

parter, hele menneskeheden skal have en varig fred. Dette kan kun opnås, når alle 

parters behov tages i betragtning. Alle væsener fortjener beskyttelse mod skader, 

såvel fysisk som  følelsesmæssigt. 
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Beslutningstagningsproces 
 

• Intet flertal skal kunne krænke friheden for noget  mindretal. 

• Konsensus opnås gennem dialog og ophøjelse af menneskets sjæl. 

• Enhver beslutning skal være til gavn for alle. 

• Hvert væsen vil blive respekteret, behandlet retfærdigt og lige i alle aspekter. 

• Vores  Væsens sjæle vil styre enhver handling på en fredelig måde. 

• At bringe fred til planeten, og alle, som bor her, skal altid være vores mål. 

• At sørge for at alles behov er mødt ligeligt er den eneste måde at opnå dette på. 
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Invitation 
 

Kom alle væsener fra den mindste til den største af alle skabninger for at fejre, for 

at smage og at omfavne fred, kærlighed, tillid og frihed. 

 

Alle væsener er her for at rejse sig op på det højeste niveau som menneske og   

højere bevidsthed (forhøjelse af sjælen). 

 

Alle sjæle nedlægger alle våben af aggression, had og forskelle. Lad os have fred 

og ro på denne blå planet, vi kalder jorden. 

 

Alle levende væsener vil leve i harmoni med alle skabninger på denne blå planet, 

vi kalder jorden og ud igennem hele universet. 

 

Vejledende principper for fysisk adfærd er passende, indtil det tidspunkt, hvor 

menneskets sjæle forstår deres funktionalitet og position inden for grænsen af de 

universelle principper. 

 

Sjælen fortjener at kende til alt på  forskellige niveauer af skabelsen. 

 

Alle levende sjæle har ligestilling og frihed til at leve i fred og trives her på Jorden 

og videre endnu. 

 

Sjælene fra alle væsener vil frembringe det bedste af alle talenter, styrke og 

skønheder for at kunne dele og blomstre ud igennem hele skabelsen. 
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Tag Magten tilbage, sjælens magt er det der styrer alle levende væsener her på 

jorden. Magt ligger ikke hos nogen ledere eller organisationer eller andre med det 

formål at kontrollere eller dominere andre, men kommer fra os for at elske og give 

(fred, kærlighed, lyksalighed og frihed) til andre. 

 

Denne jordiske forfatning har den bedste hensigt for fred, kærlighed, tillid og 

frihed for sjælene i alle levende væsener, herunder også andre skabninger  igennem 

alt der er skabt. Denne forfatning er til for at bemyndige alle væsener til at kunne 

gøre det rigtige med glæde ved at arbejde og tjene sammen  med andre sjæle for at 

kunne se alt skønhed i skabelsen. 

 

Denne forfatning er flydende og kan til enhver tid tilpasses, som det er nødvendigt 

for eksempel: menneskets adfærd for fredelig sameksistens, fredsaftaler mellem 

mand og mand imellem (ingen krige og / eller nogen form for aggression på denne 

blå planet, vi kalder Jorden) og fredelig kontakt med andre væsner fra forskellige 

områder af universet. 

 

Grundloven for Den Blå Planet Jord vil blive opdateret i januar hvert år. 
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Tillæg 
 

Dette afsnit er beregnet til at være tomt for yderligere ændringer i fremtiden efter 

behov for at opretholde permanent fred på denne blå planet Jorden og hinsides. 
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Skrevet af Sjælene fra Den Blå Planets Folk 
Repræsenteret af The Earth Counsil Medlemmer 

 

 

 

 

Alekz Egbaran       Parviz Rashvand 
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Wayne Nguyen       Rodrigo Vildosola 

 

 

 

 

Contact Email: 

Peace@theearthcouncil.org 
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