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sammanfattning

NewEarth erbjuder vad som utan tvekan är det mest vetenskapligt underbyggda, 

dokumenterade och leveransklara allomfattande socio-ekonomiska, socialpolitiska och 

ekologiskt rehabiliterande plan som någonsin presenterats. Det är kulmen på nästan femton 

års strävan av dess grundare. Det är en evolutionär plattform som mänskligheten globalt kan 

engagera sig i för en kollektiv vision av en hållbar värld.

NewEarth Blueprint är en 100% leveransklar modell som inviterar medvetna, etiska, 

självbestämda män, kvinnor och barn att samarbeta och samverka för att skapa miljöer som 

främjar mänskligt & planetariskt välbefinnande och en hållbar välfärd. Denna modell erbjuder 

ett nytt fundament för medvetet liv genom att ompröva de principer som styr vår existens 

och våra uppfattningar

NewEarth Blueprint bygger på vetskapen om att hela universum är en singulär levande 

organism vars oändligt fraktala komponenter använder samma organiserande princip.

De platonska kropparna är de organiserande principerna som stabiliserar hela skapelsen och 

motsvarar direkt de fem kända elementen.

De olika aspekterna av mänsklig aktivitet och fokus orienterar sig naturligt mot ett eller flera 

specifika element. Varje nivå i denna fraktala plan härrör från samma insikter. NewEarth 

Blueprint är en medvetandeinriktad mall som omfattar de grundläggande delar som stärker 

en medveten mänsklighet att återta sin suveräna födslorätt.

utöver denna generiska blueprint, inkluderar andra specifika blueprints:

NewEarth Communities: Banbrytande sociala experiment vilka tjänstgör som rikstäckande 

förebilder för hållbar och medveten gemenskap. 

NewEarth Institutes: Internationella centra av högsta klass och innovation för ökat 

medvetande, healing, välbefinnande och avancerade vetenskaper.  

NewEarth Retreats: Platser där studerande, besökare och visionära mecenater kan uppleva 

världens mest avancerade pedagogiska, teknologiska, föryngrings- och healing- anläggningar 

i blomstrande naturliga biosfärer. 

NewEarth Havens: högkreativa samlingsplatser för korttids- och halvtids-besökare och 

bosatta andelsägare, vilket skapar konsulterande gräsrotsverksamhet och fungerar som 

klivstenar till kompletta NewEarth-samhällen. 

Till grund för det praktiska genomförandet av dessa planer finns New Earth Nation och  

NewEarth Exchange. 

   jord vatten luft eter eld

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
http://newearthhaven.com
https://www.newearthnation.org
http://www.newearth.exchange
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sammanfattning

Både de allmänna och de specifika planerna är ‘opensource‘, vilket innebär att vem som helst 

får använda dem för att utveckla sina egna samhällen eller retreater. Med de grundläggande 

riktlinjerna som tillhandahålls av NewEarth Trust, är stöd, resurser och beskyddande förmåner 

tillgängliga för alla inom NewEarth planetära nätverk. Dessutom kan NewEarth Community 

själv, genom samförstånd, utveckla och förbättra planen allteftersom den samarbetar och 

samverkar för att främja de mänskliga villkoren.

   jord vatten luft eter eld

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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jord

socioekonomi

miljövårdt

beskydd av landområden  
& gemenskaper

sanering av ekosystemq-permakultur

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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jord – miljövård

Livscykel och ekosystem: Utvärderingar (eller studier) av beslutsfattande och miljöpåverkan 

är baserade på en livscykelstrategi, genom att anta ett ekosystemperspektiv. 

Försiktighetsprincip: Försiktighetsprincipen tillämpas på situationer där den biologiska 

mångfalden kan hotas, eller där det finns otillräcklig kunskap för att antingen avgöra risker 

eller genomföra effektiv lindring.  

Resultat: Miljövårdsplaner för integrerad biologisk mångfald är utformade för att uppnå 

resultat som överträffar de som skulle ha inträffat om NewEarth inte hade utvecklat ett 

samhälle. Befintlig miljö bör endast förbättras och inte förvärras till följd av någon NewEarth-

utveckling.

Delaktighet och jämlikhet: NewEarth är ett initiativ för världens folk, av världens folk. Viktiga 

intressenter (t.ex. gemenskapernas invånare, lokala experter, lokala ursprungsbefolkningar) 

uppmuntras således att delta i  NewEarth’s miljövårdsinitiativ. Alla intressenter delar rättigheter 

och skyldigheter på ett rättvist, balanserat och opartiskt sätt. 

Förfädernas kunskap: Om tillgängligt, informeras de processer och principer  som föreslås av 

Integrated Biodiversity Conservation Plans genom lokala samhällens traditionella, ekologiska 

kunskap (t.ex.., First Nations, ursprungsbefolkningar, etc.).

NewEarth betraktar hela planeten som det sanna Earth Sanctuary (naturreservat). Således ger 

NewEarth varje man, kvinna och barn styrkan att bejaka den heliga plikten av förvaltarskap, 

genom att skydda den naturliga biologiska mångfalden i vårt gemensamma naturreservat. 

NewEarth Communities och mötesplatser blir planetariska förebilder för harmonisk, lugn och 

glädjerik samexistens mellan mänskligheten och naturen – en global modell där samhällen 

tillgodoser både sina egna behov och de ekosystem som de lever i.

Med hänsyn till följande principer blir varje NewEarth-plats en ledstjärna för kultiverade 

utövningar som sparar och bevarar den biologiska mångfalden i miljömässiga system:

Integritet och öppenhet: Utvecklingar är utformade i linje med NewEarth etik och principer, 

och varje framsteg har sin egen miljövårdsplan för integrerad biologisk mångfald som 

genomförs med öppenhet och integritet.

No-net-loss: Utvecklingen beaktar alla eventuella negativa effekter på naturliga ekosystem 

vilket säkerställer No-net-loss (ingen nettoförlust) eller, helst, en nettovinst av biologisk 

mångfald genom att bejaka ett riskreducerande protokoll (dvs undvika, minimera, mildra, 

kompensera). 

Långsiktiga resultat: Varje komponent i integrerade miljövårdsplaner för biologisk mångfald 

baseras på adaptiv förvaltning som beaktar ekosystemens dynamiska karaktär, och 

säkerställer varaktiga fördelar för all framtid.  

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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jord – miljövård

“En livscykelstrategi förbättrar hela system kontra enskilda delmängder genom att undvika 

beslut som tar itu med ett miljöproblem men resulterar i ett annat. En livscykelstrategi undviker 

att skifta problem från en livscykelplattform till en annan, från en geografisk region till en 

annan och från ett miljömedium (luft, vatten eller mark) till ett annat.“ (UNEP, 2004)

Se NewEarth Integrated Biodiversity Conservation Plan för ytterligare detaljer.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.institute/faculties/faculty-of-conservation-and-ecology/faculty-upcoming-projects/
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jord – beskydd av mark och gemenskaper 

new earth nation
Grundat på igenkännandet av medvetandets överhöghet, allt livs helhet och på 

obestridbarheten av individens suveräna ställning, är New Earth Nation en öppen inbjudan 

till alla nationer i världen och alla medlemmar av människo-familjen att förenas genom 

ett gemenskapsförbund, och att avsiktligt föresätta sig och agera för det medvetna 

återupplivandet av vår planet och dess arter. De ömsesidiga åtagandena av medlemmar i 

New Earth Nation är enkla:

 t Att skapa fred i dess fulla betydelse

 t Att befria alla män och kvinnor från skuldslaveri, ocker eller någon annan form av  
 mänsklig energiutvinning

 t Att respektera individens suveräna tillstånd

 t Att återställa balans, biologisk mångfald, hälsa och välbefinnande till den planetära  
 biosfären

 t Att främja den begrundade och strategiska upplösningen av alla gränser och  
 skiljemurar

 t Att utöva integritet i Våra liv och relationer

Vänligen ta dig tid att granska informationen på www.newearthnation.org, och påbjud 

uppvaknandets återuppväckelse genom att ratificera NewEarth Treaty.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearthnation.org
https://newearthnation.org/the-new-earth-treaty/


8

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

jord – sanering av ekosystem 

Som en viktig del av sin plan för bevarande av integrerad biologisk mångfald främjar 

NewEarth skapandet av Community Protectorates där stora delar av planeten kan skyddas 

mot ytterligare nedbrytning. NewEarth kommer att förmedla ett stort utbud av teknologier för 

att stödja naturlig bio-sanering av områden som har påverkats negativt av föroreningar och 

nedbrytning.

Genom att utnyttja dessa teknologier, i samband med ett ansvarsfullt förhållningssätt till 

planetens välbefinnande, kan världens hela depå av utarmat uran göras inert inom några år.

Sjöar och vattendrag kan rensas, återställas och underhållas. Hela oceaner kan återupplivas 

till näringsrika biosfärer som stödjer våra minskande populationer av fiskar, däggdjur och 

koraller. Andra generationens regnskogar kan återerövra avverkade områden och deras 

biologiska mångfald kan återställas. Nederbörd kan återföras till områden som sedan dess 

blivit öken. 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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jord – q-permakultur

Principerna och fördelarna med permakultur har sedan lång tid uppfattats som det 

mest hälsosamma, varsamma sättet att producera livsmedel. Korrekt genomförda 

permakulturstrategier ökar avsevärt avkastningar och näringsvärde jämfört med konventionella 

metoder. Mängden energi, arbete och vatten som krävs för att producera livsmedel med 

denna metod är försumbar jämfört med konventionell odling.

Q-permakultur förenar denna erkända filosofi, hävdvunna lokala metoder  och en upp-

sättning kostnadsfria NewEarth-teknologier och avancerade odlingssätt.

NewEarth jordbruksteknologier utsätter växter och frön för processer som framkallar eller 

förbättrar fraktala implosiva energetiska fält, antingen innan plantering eller under tillväxt, 

och förbättrar därigenom livskraft-kvot, näringsinnehåll och mängden mat som produceras. 

Teknologierna innefattar: 

 t biologiska anordningar för lagring av utsäde;

 t användning av virvelteknologier, magnetiska fält och kristallgitter för att ladda och  

 återställa vattenlöslighet innan vattnet används för att vattna växter;

 t geometriska former som skapas genom exakt placering och fördelning av växter för  

 att tillhandahålla en förbättrad växtmiljö;

 t användning av bergdamm och/eller ormus.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact


10

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

jord – socioekonomi

En av NewEarth grundläggande principer är uppfattningen att individuella medlemmar i 

gemenskaperna drar nytta av medvetet utbyte av värde mellan sig och andra, samt att detta 

värdeutbyte kan kombineras med överflöd av tacksamhet och service. Genom att medvetet 

hedra den materiella och immateriella världens mångfaldiga överflöd, värdesätter NewEarth-

invånare de möjligheter som uppkommer när flödet  av värdeutbyte (valuta i dess bokstavliga, 

flödande betydelse) är förnimmande och uttryckligen hedrar alla deltagande medlemmar i ett 

ekosystem, inklusive själva ekosystemet.

Välstånd inom NewEarth anses utgöra den förmåga med vilken medlemmar och gemenskaper 

maximalt kan ha tillgång till och utbyta värde, med minsta möjliga begränsningar för dem själva 

och ekosystemet. Insikten att överflöd kräver gott omdöme, generositet och förvaltarskap, 

och att NewEarth-medlemmar underlättar  och hedrar flödet och överföringen av värde inom 

nätverken snarare än att förstärka skräckbetonade illusioner som leder till hamstring och 

otrygghet.

Optimal användning av förvaltade resurser värderas högt när det inte krävs surrogat för 

utbyte (värde som representeras av pengar). Kort sagt, medvetna individer som agerar fritt 

med varandra är befriade från det egendomliga surrogatet av det tidigare monetära systemet 

med bindande kontrakt eller fördrag och exploaterande tillväxt.

Allteftersom mänskligheten övergår till NewEarth, kommer verktyg som stöder denna 

övergång att sörja för realistiska medel genom vilka mänskligheten omdirigerar  sin energi 

bort från ett ekonomiskt slaveri-system till ett system utan orimliga konsekvenser.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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jord – socioekonomi

3. newearth Fund

NewEarth Fund investerar i och deltar i kontraktsfria och produktivitets-anpassade 

investeringar.

Fonden‚ ‘ägs‘ likvärdigt och proportionellt av dess insättare, vilka likvärdigt och proportionellt 

delar dess framgångar och misslyckanden. 

Fonden fördelar tillgångar på följande sätt: 

 t En tredjedel i reserv för andliga nödsituationer och för hela systemets säkerhet.

 t En tredjedel tilldelas program och initiativ som bygger på kärlek, utbildning, och  

 medvetande. En del kan krediteras till NewEarth Promissories (skuldsedlar/reverser)  

 för gemenskapens avkastningar (ej aktieägare), och av vilket en del kan allokeras  

 för risk- och vinstfördelnings-deltagande i nytt riskskapande inom NewEarth  

 ekosystem.

 t En tredjedel för primärutdelning till effektiva system som tjänar NewEarth, där  

 kapitalavkastning prioriteras.

Se NewEarth Fund för ytterligare information

resurser för övergång
Skydd av övergångsresurser måste tillhandahållas så att den gamla världens tillgångar 

framgångsrikt kan utnyttjas för skapandet av en new earth. Tre resurser för att stödja denna 

process är:

1. newearth offentlig finansiering

Denna resurs är tillgänglig för dem vars kampanj är i linje med NewEarth vision och etik. 

Plattformen för NewEarth offentlig finansiering tjänar två huvudsakliga grupper:

 t NewEarth Trust som samlar in mindre belopp för särskilda ändamål som främjar  

 NewEarth-visionen; och

 t Tredje-parter som samlar in pengar till egna initiativ genom NewEarth- nätverket.

2. newearth riskvilligt kapital 

Ytterligare en resurs utgörs av insamlat kapital för både NewEarth-spekulationer och de 

tredje-parts-spekulationer, vars mål överensstämmer med NewEarth-etiken som är utformad 

att gagna mänskligheten, planeten jorden, eller båda.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/fund/
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jord – socioekonomi

Om Sue nu ger (säljer) John blommor för 20 promissories, då har all ömsesidig kredit inom 

denna grupp återvänt till källan och utplånats (balanserats).

Ömsesidig kredit är således en idealisk plattform för övergång till ett penninglöst samhälle. 

Invånarna i New Earth Nation hedrar principerna för ömsesidig kredit inom NewEarth 
Promissory System.

ömsesidig kredit

Ömsesidig kredit är ett utbytessystem där användarna själva är utfärdare av värdet (vanligen 

benämnt “valuta“). Vilket innebär att, i det ögonblick en transaktion görs, så levereras en 

summa pengar som inte existerade innan transaktionen ägde rum. Ett sådant system 

eliminerar varje möjlighet till tvång eller manipulation av särintressen och utesluter möjlig 

ocker vid källan.

I verkligheten existerar ingen faktisk valuta i ett ömsesidigt kreditsystem eftersom den 

kollektiva balansen för hela gruppen som använder systemet kommer alltid att vara noll. 

Ömsesidig kredit innebär att gruppen ger en kredit till dem vars konton visar ett negativt saldo 

(mottagare). På ekvationens motsatta sida ger de vars konton visar en positiv balans (givare) 

gruppen kredit. De som deltar i varje transaktion är ömsesidigt balanserade.

Detta kan förstås i följande scenario: George tar emot (köper) ett par skor från John för 

20 NewEarth promissories (skuldsedlar). George utfärdar promissories genom att skapa 

en skuld mot sitt konto (dvs. hans konto visar minus 20 promissories). När sedan George 

besöker Sue och ger (säljer) en låda frukt och grönsaker till henne för 20 promissories, då 

krediteras hans konto med 20 promissories och den tidigare skulden på hans konto utplånas 

(balanseras). Nu är Sue källan till den kredit som finns kvar i  systemet (gruppen) och som 

dyker upp som en kredit på John’s konto. 

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/promissory/
https://newearth.exchange/promissory/
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jord – socioekonomi

gemenskapens gensvar
Genom historien har många samhällen insett behovet att (inom ekonomiska system) skapa 

möjligheten att reagera på förutsedda eller oförutsedda nödsituationer. Jorden är dynamisk 

och emellanåt hotar denna dynamik människor och deras välmående.

Gemenskapens nätverk för gensvar är ett uttryck för ett samhälle för ömsesidig nytta (Mutual 

Benefit Society), där både gemenskapens medlemmar och icke-medlemmar kan dra fördel 

av en lyhörd och inlevelserik mänsklighet som reagerar på glädje och sorg med överflöd 

och generositet. Eftersom vi är ett samhälle för ömsesidig nytta, minskar efterfrågan på 

konventionella försäkringar och upphör till slut eftersom vinsten på försäkringsmarginaler 

som tillfaller försäkringsbolag ersätts med en omfattande verksamhet inom gemenskapens 

nätverk för gensvar.

En kommunikationsplattform som informerar den globala gemenskapen angående behov 

och möjligheter som uppstår inom nätverket utgör grunden för ett gensvarande gemenskaps-

nätverk. Det har framgångsrikt etablerats, delvis via plattformer som till exempel Global 

Innovation Commons – en depå för teknisk kunskap som inriktar sig på plötsliga utmaningar. 

Denna utväxling kopplar samman resurser, gemenskapens medlemmar och teknologi med 

de områden där man behöver gensvar på gemenskapsnivå.

NewEarth Community Response Network för gensvar syftar till att göra just detta.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/community/


14

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

jord – socioekonomi

gifting (dela med sig)
Att dela med sig är den naturliga, harmoniska ‘nollpunkts‘-metoden för mänsklig inter-aktion 

och fördelning som återstår när alla övertygelser om människoskapade begrepp för handel 

och utbyte har upphört. Av denna anledning utgör det den Heliga Graal för en upplyst 

socioekonomi och intar nödvändigtvis en central roll i manifestationen av en new earth.

Att dela med sig förkroppsligar den gudomliga principen av osjälviskt tjänande och är därför 

ett av de effektivaste sätten som samhällen runt om i världen kan börja förena sig, i tjänst åt 

varandra och för helheten.

NewEarth erbjuder en global plattform för att dela med sig inom NewEarth Gifting Network.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://newearth.exchange/gifting/
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jord – socioekonomi

anonymitet
Även om principerna om öppenhet och full redovisning förkroppsligar NewEarth-etiken, är 

det genom skyddet av mänskligt självstyre, frihet och integritet (genom anonym frihandel 

inom den gamla världens system) som inflytandet av gammaldags särintressen kommer att 

avskaffas.

New Earth Nation underlättar detta genom det nya betalsystemet NewEarth Sovereign 
Payment System.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
https://www.newearth.media/new-earth-exchange/
https://www.newearth.media/new-earth-exchange/
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e-demokrati

utbildning

information

mediakommunikation

luft

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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luft – utbildning

Utbildning utgör ryggraden i varje samhälle. Att utforska och även ifrågasätta den 

grundläggande idén om utbildning är därför avgörande för varaktig förändring. En ny etik 

måste se dagens ljus, en etik som vårdar medfödd kreativitet och tillåter alla att överskrida 

gränserna för medvetna uttryckssätt som pådyvlas genom de flesta befintliga pedagogiska 

metoder.

Att erbjuda vägledning och visdom (istället för pålagor av kunskap och idéer) är ett sätt att 

befria våra barn från deras förfäders psykologiska bojor. Var och en av oss måste lära sig 

de grundläggande naturlagarna för att uppleva hur allt liv är sammanlänkat och ömsesidigt 

beroende. Genom direkt upplevelse och anknytning till liv och gemenskap (som barn själva 

väljer genom att främja deltagandet i gemenskapens projekt), upplever barn och unga vuxna 

kontinuerligt sin medfödda koppling till sina samhällens naturliga utveckling.

Vuxna som förkroppsligar dessa grundläggande trossatser överför djupare insikter och 

utvidgade perspektiv till barnen och garanterar därmed att barnens produktiva år spenderas 

kreativt. Barn och unga vuxna ges frihet att följa sin egen intuitiva vägledning under deras 

lärande i målmedvetna undervisningsmiljöer, utan en tvingande strikt läroplan Livet självt är 

den primära läraren.

Allteftersom vi övergår till en sådan miljö, måste varje medlem i den mänskliga familjen stötta 

varandra. Vuxna utmanas kollektivt att glömma vad man lärt sig angående falska ideologier 

i det gamla paradigmets utbildningssystem. Barn och vuxna har möjligheten att tillsammans 

på nytt lära sig i öppna, transparenta och intuitiva utbildningsmiljöer.

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact
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luft – information

En miljö som förenar mänskligheten att dela med sig av information (bortom kulturella 

och nationella gränser och utan påverkan från regering, media eller annat avbrott i 

informationsflödet) är grundläggande om varje man, kvinna och barn ska ha möjlighet att 

delta i att manifestera NewEarth.

För första gången i historien gör avancerade IT-lösningar, informationsteknik, nätverksbyggande 

och självorganiserande grupper det möjligt för naturliga känslor och reaktioner att tillkännages 

över hela planeten. Den mänskliga familjen avgör själv kollektivt på vilket sätt detta dynamiska 

nätverk utvecklas. Som en viktig aspekt av Noosfären (den mänskliga tankesfären) utvecklas 

detta nätverk i sig självt till  ett medvetet väsen som leder mänskligheten mot manifestationen 

av NewEarth.

The NewEarth Social Networking-plattformar förser oss med det första koncentrerade och 

synkroniserade fundamentet för fritt och öppet informationsutbyte för att uppmuntra denna 

underbara uppenbarelse. 

http://www.newearthnation.org
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luft – media

 t Utveckla ett globalt nätverk av individer och institutioner som engagerar sig i att  

 lämna det gamla mediaparadigmet som för närvarande huvudsakligen propagerar  

 övergripande teman av nedbrytning och brist.

Medborgar-journalist-baserade nyhetsmedia är grundvalen för NewEarth Media.  En sådan 

journalism förmedlar opartiska och korrekta reportage av globala nyheter och kringgår den 

kontrollerade globala massmedia-desinformationen med dess betoning på negativitet och 

ytlighet.  

NewEarth-invånare, som längtar efter balanserad lokal och global information, får då dygnet-

runt-bevis för en förnuftig värld. Genom att rapportera den grundläggande sanningen att de 

flesta människor på denna planet är naturligt goda, bygger nyheterna broar som harmonierar 

Öst, Väst, Nord och Syd – alla nationer, alla kulturer. Människor vill ha fred, frihet, utbildning, 

oförstörda naturresurser samt hälsa och ett långt liv för sig och sina barn. Detta är en värld 

som kommer att firas och främjas genom NewEarth-TV. Som en del av NewEarth Institute 

kommer detta nya paradigm-media-nätverk att: 

 t Skapa ett paradigmskifte avseende global nyhetsbevakning, med distribution till alla  

 nationer via webben och TV;

 t Initiera en global motorväg för medborgarjournalistik som inkluderar alla nationer  

 och kulturer;

 t Utmana kvaliteten och integriteten av det existerande socio-politiska   

 informationsutbytet;

 t Rikta uppmärksamheten på ledande mainstream (samt alternativa) språkrör i alla  

 världspolitiska områden;  

http://www.newearthnation.org
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luft – kommunikation

NewEarth inbjuder alla att överkomma de kommunikationsbarriärer som har satt sin prägel 

på den mänskliga upplevelsen.

Att befinna sig i ett tillstånd av ökad medveten närvaro möjliggör att vi bli mer medvetna om 

hur vi kommunicerar. Genom att hedra den gudomliga manifestationen hos dem med vilka vi 

interagerar, blir vi medvetna om det energetiska utbyte som äger rum. Vi har då möjlighet att 

medvetet förmedla energi till andra, istället för att omedvetet stjäla den. Vi lyfter varandra utan 

ansträngning när vi förenas i ständigt ökande tillstånd av medvetenhet. Från denna plats av 

kollektiv hjärt-centrerad medvetenhet kommer naturliga lösningar för alla “problem“. I detta 

öppenhjärtiga, kollektiva utrymme förblir vi öppna för den feedback och reflektion som krävs 

för tillväxt och värdesätter det som en möjlighet att bidra till helheten.

Efterhand som alltfler av oss börjar kommunicera på detta sätt får mänskligheten möjlighet 

att öppna upp för fler förfinade uttryck, t.ex. harmoniskt språk och telepatisk kommunikation. 

NewEarth Institute erbjuder verksamhetsfält för att utveckla dessa heliga konstformer.

http://www.newearthnation.org
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luft – e-demokrati

Nuvarande system förnekar mänskligheten rätten att delta i beslutsfattande som påverkar 

människors och planetens välbefinnande. Genom att förena den mänskliga familjen via en 

central knutpunkt kan mänskligheten för första gången kollektivt fatta egna beslut, utan 

påverkan av särintressen, kommersiella distraktioner och psykologisk programmering. 

Lagstiftare och politiker kommer inte längre att kunna stifta lagar som inte är i allmänhetens 

intresse, eftersom en enad och informerad mänsklighet kommer att instruera sina regeringar 

angående alla frågor. För första gången kommer regeringar att tjäna folket och agera enligt 

kollektivets vilja.

Kollektivet kommer att hålla alla myndigheter (regering, institutioner, polis, företag, etc.) 

personligen ansvariga för åtgärder som ogynnsamt påverkar människors och planetens 

välbefinnande.

Aldrig tidigare har världen upplevt denna kapacitet för utomparlamentarisk aktion. I och med 

med tillkomsten av internet är omedelbart globalt självbestämmande en NewEarth- verklighet.

http://www.newearthnation.org
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vatten

döende

healing

välbefinnande

födelseprocesskonfliktlösning

http://www.newearthnation.org
mailto:contact%40newearthnation.org?subject=Contact


23

www.newearthproject.org  |  contact@newearthproject.org

vatten – healing

Genom att skapa autonoma utrymmen där en ny upplyst etik kan blomstra, erbjuder 

NewEarth-mötesplatser en perfekt miljö för en mångfald botemedel (behandlingar och 

teknologier som redan finns för de många tillstånd som för närvarande plågar mänskligheten) 

som kan tillämpas utan rädsla för repressalier. Dessa autonoma healing- miljöer erbjuder även 

ett perfekt tillfälle att ta itu med den gamla världens inställning till hälsa och välbefinnande 

genom att erbjuda ett fullt spektrum av healing-metoder som ofta avfärdas av allopatisk 

läkekonst.

NewEarth healing-center beaktar läkekonst och hälsa utifrån ett helhetsperspektiv. Healing-

center kommer att inbjuda hälsoministerier, universitet och oberoende väktare att utforska 

nya och/eller tidigare undertryckta lösningar för den globala försämringen av hälsa, för att 

slutligen undanröja degenerativa sjukdomar och kronisk smärta.

.  
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vatten –  välbefinnande

NewEarth påtalar behovet av en förändrad attityd ang. hälsa och välbefinnande. Praktiserande 

läkare förstår orsaken till ohälsa och sjukdom men fokuserar istället sin energi på underhåll 

av friska kroppar, sinnen och ande för att säkerställa att friska människor i första hand 

aldrig behöver besöka ett healing-center eller andra medicinska anläggningar. Genom det 

nya utbildningsparadigmet, utrustas individer med de nödvändiga verktyg de behöver för 

att upprätthålla förbättrad hälsa och livslängd. Från övningar med rörelseapparaten och 

näringsinformation, till psykologisk avprogrammering och meditativ självrannsakan, är stöd 

och information tillgängliga för att främja en hälsosam och balanserad tillvaro för alla.

http://www.newearthnation.org
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vatten –  att födas

Om mänskligheten ska uppnå sin högsta potential, måste vi prioritera medvetenheten kring 

födelseprocessen och processen för välkomnande av nya själar in i vår värld och betrakta 

födelseprocessen som en helgad konstart.

Det är avgörande att vi börjar samordna dessa betydelsefulla kanaler för den mänskliga resan 

i vår verklighetsinramning. NewEarth utforskar och underlättar “konsten att leva och dö”. 

I NewEarth uppvisar varje medlem i samhället en naturlig respekt för dessa de heligaste 

övergångar. När det gäller medveten födelseprocess, är gravida kvinnor och unga familjer 

garanterade att:

 t gemenskapens resurser används för gravida kvinnors välmående;

 t varje gravid kvinna äter bra, känner glädje och är inspirerad av skönheten i en  

 stödjande miljö; och att

 t varje gravid kvinna åtnjuter lugn och avskildhet.

 t Varje blivande mor och far strävar att:

 t månaderna innan befruktningen medvetet leva med kärlek och fokuserad  

 intention;

 t ge sina spädbarn bästa möjliga förutsättningar för tillväxt av robusta och  

 motståndskraftiga organ genom optimal biokemi och högkvalitativ näring. 

http://www.newearthnation.org
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vatten –  inför döden

En värdig och fridfull död, konfronterad medvetet och utan rädsla borde vara en av samhällets 

mest önskvärda levnadsregler. Varje person som närmar sig denna tröskel på den mänskliga 

resan bör kunna göra det i en miljö som befrämjar andlig retreat, är i harmoni med naturen 

och stöds av kärleksfulla vårdgivare, familj och vänner.

I NewEarth erkänns och accepteras döden som en naturlig övergång ut ur jordbundenhet. 

Gemenskapens medlemmar är inte längre tyngda av förlegade samhälleliga stigma kring 

döden. Alla är fria att uppmärksamma dessa övergångar med glädjerikt firande av liv, snarare 

än att bära en börda av vemod och långvarigt sörjande.

http://www.newearthnation.org
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vatten – konfliktlösning

Konflikt kan betraktas ur perspektivet att ha varit en av mänsklighetens största gåvor till sig 

själv. Yttre konflikt är en spegel av inre konflikt som har funnits i var och en av oss, och givit 

oss alla en stor möjlighet för tillväxt och utveckling.

Kollektivt har vi undertryckt denna konflikt och maskerat vår inre oro genom att underkasta 

oss det omfattande systemet av rättsliga regler som samhället måste bära. NewEarth tillåter 

inte att vi gömmer oss bakom sådana konstruktioner längre.

NewEarth kräver att var och en av oss tar itu med konflikterna i våra liv, så att vi kan växa och 

integrera det förkroppsligade medvetande som är vår suveräna födslorätt. Även om det är 

viktigt att vi tar itu med konfliktens yttre form genom att engagera oss öppet med andra för 

att lösa tvister fredligt allteftersom de uppstår, är det kanske ännu viktigare att vi bilägger de 

konflikter som personligen finns inom oss.

Oaktat att befria sig från inre konflikter kan verka omöjligt, är det verkligen inte svårt att skapa 

ett utrymme av kärlek där konflikten inte längre kan fortleva. Det är den personliga sinnebilden 

av detta kärleksutrymme som definierar NewEarth.

Genom att stödja varandra, älska varandra och tjäna varandra, kan vi slutligen befria oss själva 

från konfliktparadigmet på ett varaktigt och meningsfullt sätt. Alla NewEarth- verksamheter 

existerar för att uppfylla detta syfte.

http://www.newearthnation.org
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eter – naturlig design

Arkitektur påverkar direkt en persons sinnesstämning och medvetenhetsnivå. De utrymmen 

som vi bebor påverkar våra känslor, biologi, hälsa och hur vi uttrycker oss och interagerar 

med varandra.

Naturlig design är tillämpningen av designprinciper för skapandet av konstgjorda utrymmen 

som vördar den naturliga ordningen, och därmed ökar snarare än minskar ens harmoni med 

naturen. Genom att hedra denna naturliga ordning genom hela sin designfilosofi, stödjer 

NewEarth förverkligandet av medvetshöjande strukturer och utvecklingar som stämmer 

överens med den mänskliga formen, och främjar även cellulär återväxt och återför den 

mänskliga kroppen till sitt naturliga, livfulla tillstånd.

Alla komponenter och infrastrukturer är integrerade i ett självförsörjande system som syftar 

till att komplettera den omgivande naturmiljön. Dessa komponenter efterliknar i sig själva 

ett naturligt ekosystem, men fungerar likväl som en integrerad del av det större lokala 

ekosystemet.
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eter – naturlig design - geomanti

Geomanti betyder bokstavligen, ”förutsäga jorden”. Det är en konstform som innebär en 

harmonisering av de subtila jordenergierna som flödar överallt i hela landskapet. Många 

faktorer påverkar detta energinät: elektricitet, magnetism, ljus, färg, värme, ljud, materia och 

medvetande.

Det planetariska energinätet själv-organiserar i vissa geometriska mönster. På olika korsande 

punkter, bildar dessa linjer en matris, ofta kallad Hartmann-linjer och ley-linjer. Dessa korsningar 

motsvarar direkt akupressur-punkterna på den mänskliga kroppen. Således är konsten att 

behärska geomanti och dess praktiska genomförande en grundläggande komponent för att 

underlätta hälsa och harmoniskt boende  genom naturlig design.

. 
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eter – biomimetik

Under 3,6 miljarder år har naturligt liv på jorden utvecklats som ett  mycket sammanhållet, 

självorganiserande, biologiskt system som frodas i perfekt harmoni och jämvikt. Dessa 

biologiska system alstrar levande energi och fraktala magnetfält som utgör själva livsessensen. 

När det gäller arkitektur är biomimetik konsten att imitera skönheten och effektiviteten hos 

dessa biologiska system genom arkitektonisk tillämpning, på ett sådant sätt att det levande 

energiflödet i våra boendemiljöer ökar.  

NewEarth Bio-architecture skapar levande energi och fraktala magnetfält med hjälp 

av dessa biomimetik-metoder. Varje strukturdesign och layout av varje framåtskridande 

överensstämmer nödvändigtvis med samma organiserande principer som används av 

naturen på atom-, cellulär, molekylär och kvantnivå för att skapa alla levande ting. 

http://www.newearthnation.org
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eter – naturlig design - ekologi

Ekologi är läran om samspelet mellan organismer och deras miljö. Genom tillämpad förståelse 

av vilken roll dessa samspel har i konstgjorda strukturer i sin egen miljö, finns möjligheten att 

skapa konstgjorda strukturer som integrerar harmoniskt med de naturliga miljöer där de är 

en integrerad komponent.

Genom fokuserad uppmärksamhet och intention blir det möjligt att skapa ett scenario där 

konstgjorda utrymmen inte bara respekterar men även förbättrar mångfalden av naturliga 

interaktioner i sina miljöer.
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eter – naturlig design - material

NewEarth Bio-architecture stödjer införlivandet av naturliga fraktala material på grund av 

deras inneboende överlägsenhet över icke-fraktala konstgjorda material genom det sätt  på 

viket de tillåter energetiska fält att andas genom dem. Icke-fraktala konstgjorda material gör 

inte det.

Vetenskapen är mycket enkel... ett fraktalt material (oftast ett material som elektriskt har blivit 

del av en verklig biologi) har ett elektriskt fält som är fas-konjugerande. Detta innebär att det 

skapar ett fält som tillåter distribution och komprimering av laddning för att vara effektiv. Det 

är därför som biologiska material elektriskt förbättrar grobarhet, medan fyrkantiga byggnader, 

fulla med metall och icke fraktalt material, så småningom förstör spirande frön och även det 

mänskliga immunförsvaret.
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eter – naturlig design  – geomanti

Människor skapar byggnader och utrymmen beroende på hur de uppfattar verkligheten. 

Historiskt har vår linjära perception givit upphov till skapandet av linjära/rationella arkitektoniska 

begrepp, som i sin tur skapar linjära miljöer som stödjer linjär perception.

Naturen, å andra sidan, skapar verklighet och form med hjälp av en väldefinierad uppsättning 

naturliga mönster, förhållanden och proportioner för att generera fraktala magnetfält som 

ansamlar levande energi.

Genom att medvetet använda dessa mönster, förhållanden och proportioner vid utformningen 

av byggnader och utrymmen, genereras samma fraktala magnetfält. Byggnader och utrymmen 

utformade på det sättet blir då biologiska anordningar som sprider sin ackumulerade energi 

för att öka medvetenhet, hälsa och varande för alla som använder dem. På detta sätt 

förbättrar arkitektur livet snarare än försämrar det.

Naturen använder olika former och proportioner, beroende på vilket syfte en viss skapelse är 

avsedd att uppfylla. Därför använder även våra byggnader och utrymmen samma principer 

för att skapa specifika energier inom dessa utrymmen. En design som är avsedd att stödja 

naturlig healing skiljer sig nödvändigtvis från en design som stödjer meditativ utövning eller 

förmågan att lära och expandera. 
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eter – högre utbildning

Uppgiften för NewEarth Institute är att underlätta denna heliga evolution.NewEarth ser varje man, kvinna och barn som en unik sinnebild av Anden, och stödjer 

medvetet var och en för att förkroppsliga och uppfylla hans eller hennes djupsinniga potential. 

Trots de antaganden som förmodats av många tidigare och nuvarande utbildningsinstitutioner, 

slutar inte en människas tillväxt och utveckling i tonåren. Sannerligen är det ett mirakel att 

möjligheten för varje människa att ytterligare förverkliga sin medfödda perfektion och sina 

unika talanger är ständigt närvarande under hela livscykeln.

Genom erkännandet av den gränslösa naturen för denna möjlighet till lärande, utgör NewEarth 

ett utrymme av Enhet där alla män, kvinnor och barn gynnas för att uttrycka sin egen säregenhet. 

NewEarth är ett utrymme för enighet där alla främjas att förkroppsliga den specifika aspekten 

av den Ende som de är, fullt ut, utan begränsning. NewEarth representerar ett flöde av den 

unika medvetenhet som erkänner att mänskliga varelser har flera flöden av tillväxt – kognitiv, 

emotionell, förnimmande, social och andlig – som alla bidrar till vår utveckling av medvetna, 

integrerade, inspirerade och oberoende mänskliga varelser. Den fortsatta utvecklingen av varje 

individ bidrar till vår kollektiva förmåga att leva hälsosamma, lyckliga, fullödiga liv och bidra 

positivt till det planetariska samhälle i vilket vi alla spelar en viktig roll.

Denna ständigt växande, livslånga process av lärande tillåter varje person att färdas djupare in 

i de områden där de kan uttrycka sin passion. När människor blir sanna adepter och mästare 

över dessa områden av personligt intresse, delar de naturligt med sig av den visdom som 

flödar genom hela gemenskapen. På detta sätt förvandlas NewEarth till en dynamisk organism  

som  genererar  flera  stråk  av  visdom  och  kunskap  allteftersom  den  kollektiva mänskliga 

resan rör sig framåt genom framtida generationer.
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eter – styrelseskick

Beslutsprocesser som främjar denna utveckling genom alla  skeden i livet, är mycket viktigt 

vid denna tidpunkt.

Den sanna andan och principen för detta styrelseskick är omdanad och återupplivad i 

NewEarth, genom NewEarth Stewardship försyns-vetenskap – ett medium för progressiv, 

självbestämd, kollektiv utveckling av mänskligheten och förverkligandet av vår maximala 

potential.

Genom erkännandet av medvetandets överlägsenhet, enigheten i allt liv och den obestridliga 

sanningen av individuell suveränitet, intresserar sig NewEarth Stewardship inte för personligt 

skydd, säkerhet och försvar, men intresserar sig för medvetna handlingar.

Ramverket för NewEarth Stewardship är något som medlemmarna i New Earthd Nation 

måste utveckla själva – e-förmedlingsplattformen som påbjuds genom NewEarth Treaty 

erbjuder möjligheter där begreppet förvaltarskap kan utforskas och slutligen manifesteras.
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eter – medvetande

Den planetariska omvandling för vilken NewEarth existerar innebär enande av mänskligheten 

genom insikten att oändligt medvetande är källan för allt liv. Denna insikt hos varje medlem 

i den mänskliga familjen kommer att förpassa den nuvarande illusoriska världsbilden att 

varje livsform är en separat varelse i ett enormt och fientligt universum till historiens annaler. 

Detta skifte i perception kommer att själv-organisera alla andra aspekter av den förestående 

planetära omvandlingen.

Således är det primära syftet med NewEarth att stärka mänskligheten med denna 

grundläggande sanning. Detta skifte i mänsklighetens perception kommer att förändra det 

dominerande paradigmet till ett paradigm där en suverän mänsklighet inte längre faller offer 

för kausalitet, men är ett redskap genom vilket medvetandet självt är arkitekten.

Alla aspekter av denna Blueprint stödjer denna process och varje NewEarth-initiativ utgör ett 

språngbräde för att främja det.

Genom att finnas i den fysiska verkligheten (och i det icke-manifesterade kvantfältet) inbjuder 

New Earth Nation varje man, kvinna och barn att bejaka “verklighetens icke-matris“ - den 

rena och perfekta rymden för själva medvetandet. I verkligheten är vi och har alltid varit denna 

rena och perfekta rymd. Allt som behöver hända för att NewEarth ska förverkligas är för oss 

att kollektivt släppa taget om de idéer och föreställningar som har främjat illusionen att vi är 

eller någonsin har varit något annat. 
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eter – suveränitet

Ingenting är viktigare för manifestationen av NewEarth än återtagandet av personlig 

suveränitet.

Individuell suveränitet är rätten och förmågan att självständigt kontrollera  sina handlingar. 

Som en självbestämd suverän individ måste man kontrollera sitt beteende, avseende ens 

yttre miljö och samhället, i överensstämmelse med naturrätten.

Eftersom individuell suveränitet är ett medfött tillstånd för mänsklig existens, är det ursprunget, 

och därmed auktoriteten, för alla institutionaliserade former av regeringsmakt. Och således, 

när regeringar inte längre tjänar människors och planetens bästa, är det alla människors plikt 

i hela världen att förklara sådana regeringar som ogiltiga och att förklara sig själva, var och 

en, som en individuell suverän varelse, förpliktad till inget annat herravälde än över sig själv.

För att man ska behandlas som suverän, måste man agera suveränt. Detta kräver utövandet 

av ens medfödda suveräna rättigheter, fullständigt, och utan hänsyn till pålagor av de 

lagstadgade reglerna för dessa regeringar som man har förklarat vara ogiltiga.

NewEarth Law Academy (se även sidan 40)  finns för att erbjuda vägledning, kunskap 

och stöd i alla frågor som rör det rätta utövandet av medfödda suveräna rättigheter och 

förkroppsligandet av absolut suveränitet.
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eld – lag

uppför sig varje suverän varelse hedervärt, ödmjukt och utan att  skada någon annan. 

För vidare information, vägledning & support, se NewEarth Law Academy (NELA).

Uppfyllandet av Lagen är en förutsättning för ett glädjerikt och överflödande liv; att utöva sin 

medfödda suveränitet är synonymt med uppfyllande av Lagen. Lagen kan uppfyllas genom 

att man blir ett permanent, levande uttryck för villkorslös kärlek, eller det kan uttryckas som 

den orubbliga tillämpningen av samvete som orsakar detta uppfyllande.

Det pratas mycket om sedvanerättens överhöghet på grund av dess förmåga att övervinna 

orättvis tillämpning av handelsrätt mot individer; således leder sedvanerätt till uppfyllandet 

av Lagen.

Sedvanerätt är lagen som är gemensam för ett suveränt territorium. Även om botemedel 

mot ondskan i handelsrätt kan hittas däri, när de flesta pratar om eller söker rättvisa enligt 

sedvanerätten, gör de detta under sedvanerätten för ett annat territorium än deras egen 

medfödda, suveräna jurisdiktion.

NewEarth stödjer inte detta samvetslösa berövande av medfödd suveränitet. Som en 

suverän individ är varje man eller kvinna sin egen sedvanerättsliga jurisdiktion - lag som är 

sedvanerättslig för en själv.

Det är en helig plikt för varje man, kvinna och barn att lära sig att sammankalla och 

genomföra rättspraxis vilket är en medfödd och naturlig del av mänskligt liv; att åberopa 

den lag som gäller en själv. Den som förkroppsligar lagens anda, som gäller en själv, inser 

att varje individs jurisdiktion slutar där en annan persons jurisdiktion börjar. På så sätt 

http://www.newearthnation.org
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eld – kultur

Kultur handlar om hur människor visualiserar och tolkar världen, förhärligar och förskönar liv, 

organiserar, sköter sina affärer och positionerar sig själva i världen.

Den beskriver hur de många aspekter som bidrar till ett samhälles funktion (utbildning, politik, 

konst, musik, ekonomi, vetenskap, religion, etc.) vävs samman för att skapa det mänskliga 

samhällets bildvävnad som en odelad, samverkande “kropp“ vilken är större än summan av 

dess delar. I själva verket, med undantag för religion, är kultur kanske den enda sekelgamla 

aspekten av samhället som handlar om och betonar “helheten“. Man kan beskriva kultur som 

ett av förebuden eller vägarna till enhetsmedvetande.

Att fördjupa sig i kultur är som att fördjupa sig i livet, inte i den ledsagande berättelsen, men 

i ens kontinuerliga deltagande i livet.

NewEarth respekterar alla kulturer som ett absolut erkännande att kultur är livet självt, uttryckt 

i sin skönhet och sin mångfald, i sin vördnad för livet.

NewEarth inte bara skyddar vårt historiska kulturarv, men bejakar snarare den kultur som 

skapas just nu, där ett tillstånd av absolut närvaro definierar en ny era för mänskligheten, en 

era med varierande kulturella uttryck, alla likvärdigt hedrade.
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eld – kreativitet

NewEarth stödjer förnyelsen av det kreativa sinnet framför det gammaldags, 

konkurrensinriktade tänkesättet. Denna princip utgör grunden för NewEarth Institute hela 

filosofi och drivkraft.

Denna princip betraktar i huvudsak kreativitet och konkurrens som pluralismens motpoler, 

och ser det konkurrensinriktade tänkesättet endast som en hädanfärd. Det enda värdet 

av denna insikt är påpekandet att konkurrens inte kan utgöra en grund för uppvaknande 

mänsklig potential; det strider faktiskt mot den naturliga världens och universums funktion. 

När man noggrant överväger detta inser man det uppenbara, att det kreativa sinnet öppnar 

dörrarna till oändliga möjligheter.

Den vägledande principen för att bejaka ens kreativa potential förkroppsligas med läroplanerna 

i NewEarth Institute. Följande läroplaner är främst avsedda att öppna människors sinnen 

och hjärtan för den inre kreativa förmågan:  personlig egenmakt, konst, upplevelsebaserat 

lärande, jordbruks- och ekonomisk landsbygdsutveckling och empirisk turism. Vikten av att 

röra sig i harmoni och anpassning till den Skapande Anden tolkas som källan till ett lyckligt 

och överflödande liv.
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eld – nya vetenskaper

NewEarth Institute påskyndar denna vision och förståelse.Vetenskap, som huvudsaklig inriktning av mänsklig strävan, har ansetts representera upp-

täckten, förfinandet och expansionen av banbrytande mänsklig kunskap och innovation. 

Dess grundläggande premiss representerar opartiskhet, öppenhet att experimentera och 

ett lidelsefullt engagemang för utforskning av livet. NewEarth bejakar den avgörande roll 

vetenskapen spelar och stödjer den på ett sätt som får den att blomstra, inspirera och stärka 

vår förståelse och sinnebild av det underbara kosmos som vi är en del av.

Vetenskap har traditionellt studerat skapelsens aspekter i slutna miljöer, och även om 

denna metod har fungerat väl för att definiera världen omkring oss, är den för närvarande 

den största begränsande faktorn för expansionen av människors världsbild. Gryende nya 

vetenskaper inser den naturliga sammanlänkningen av allt liv och erbjuder därmed möjlighet 

för vetenskapen att omdefiniera sig själv, att integrera det bästa av konventionell vetenskap 

med de nya framväxande paradigmen.

Nya vetenskaper som t.ex. kvantfysik bidrar till vår ökande insikt om existensens djupaste 

mysterier, från medvetandet till kvarkar till kosmos. Nya vetenskaper inriktar sig på utvecklingen 

av nya teknologier som bidrar till fria och hållbara energilösningar för mänsklighetens frigörelse, 

till en kultur av överflöd och obegränsad kreativitet. Nya vetenskaper inkluderar även former 

av kemi, biologi, neurovetenskap och psykologi, som ger oss inblick i den visdom som 

finns i Jordens struktur, dess växtliv och naturliga beståndsdelar, samt den förundransvärda 

uppbyggnaden av den mänskliga kroppen. Med dessa insikter kan vi utforska nya områden, 

som t.ex. biomimetik (en teknik som efterliknar förebilder av biologiskt liv i naturen) och 

naturläkemedel.
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eld – teknologi

Se NewEarth Science & Technology (NEST) för ytterligare information om teknologier.Den öppna källkod-revolutionen är redan ett utmärkt exempel på en evolution av 

mänsklighetens medvetande. Miljontals människor har anammat en förändring i sin attityd 

angående immateriella rättigheter och erbjuder nu frukterna av sin kreativitet fritt till den 

mänskliga familjen för icke-kommersiella ändamål.

NewEarth Project sammanställer otaliga teknologier, uppfinningar, healing-metoder och 

undervisningar, som var och en har valts ut enbart på grundval av deras tjänst att främja 

människans villkor. Samma öppen källkod-filosofi tillämpas för allokering av dessa resurser.

NewEarth Project avser även att effektivisera hela öppen källkod-fenomenet genom att 

inbjuda alla människor som vill dela med sig av sina kreativa erbjudanden med världen via 

en kollektiv plattform för att distribuera dessa erbjudanden. Denna plattform kommer att 

engagera det globala samfundet att betygsätta varje förslag, så att förslag som verkligen 

är omvälvande åskådliggörs, exemplifieras och görs åtkomliga för alla. Detta tjänar som ett 

livskraftigt alternativ till traditionell marknadsföring, och garanterar att idéns, produktens eller 

undervisningens förträfflighet (snarare än ett psykologiskt program som stödjer det) blir den 

primära drivkraften för användarnas val runtomkring planeten.

NewEarth Project främjar de mest anmärkningsvärda och välanpassade förslagen genom att 

säkerställa att de ansvariga korrekt krediteras och erbjuds en plats inom NewEarth  Institute.  

Här  kan  de  göra  framsteg  inom  respektive  konstart  och  dela dessa framsteg med 

världen via institutets plattformar. 
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