1,000 ord som ville kunne forandre verden.
På en generation vil følgende 1000 ord, hvis omfavnet og handlet på, kunne ændre alt til det bedre på
jorden:
Du tror at du bliver terroriseret af andre mennsker, men sandheden er at du bliver terroriseret af
dine egne overbevisninger. Din oplevelse af dig selv og din verden vil ændre sig drastisk, hvis du
adopterer de Fem Skridt til Fred:
(1) Tillad dig selv at anerkende at der er nogle af dine gamle overbevisninger omkring Gud og Livet,
som ikke længere virker.
(2) Undersøg muligheden for at der er områder omkring Gud og Livet som du ikke har fuld
forståelse for. En forståelse som vil kunne ændre alt.
3) Bekend at du er åben for nye forståelser omkring Gud og Livet, som nu bliver frembragt.
Forståelser som vil kunne skabe nye måder at leve på her på jorden.
(4) Undersøg disse nye forståelser med mod, og hvis de skaber samklang med din personlige indre
sandhed og viden, tillad dem da at blive inddraget som en del af din overbevisning.
(5) Udtryk hellere dit liv som en demonstration af dine højeste overbevisninger, end som en
fornægtelse af disse.
Her er nogle nye forståelser som du kan overveje:
* Vi er alle Een. Alle ting er Een og samme ting, og alt hvad der findes er en del af denne ting. Dette
betyder at du er Guddommelig. Du er ikke din krop, dit sind, eller din sjæl. Du er en kombination af alle
tre, som udgør det totale dig. Du er et udtryk af det Guddommelige på jorden.
Der er nok. Det er ikke nødvendigt at konkurrere, endsige slås om jordens resourcer. Vi behøver blot at
dele dem.
Der er ikke noget du bliver nødt til at gøre. Der er meget du vil gøre, men der er ikke noget du forventes at
gøre. Vores Gud er en kærlig Gud som ikke har brug for noget, som ikke kræver noget, og straffer ingen.
Gud taler til alle, hele tiden. Spørgsmålet er ikke hvem Gud taler til. Spørgsmålet er: hvem lytter?
Det absolut rigtige eller forkerte findes ikke. Der findes kun det der virker eller ikke virker afhængig af
hvad du søger at gøre. Menneskets udfordringen er at blive enige om hvad vi ønsker, individuelt og som
menneskehed.
Livets mest spektakulære invitation, er at ændre menneskets bevidsthed fra offer/skurk mentaliteten og
min/din mentaliteten, til en vinder/vinder vores/vores mentalitet. Dette vil opnås når vi forstår vores sande
forhold til hinanden og til Gud.
Ingen gør noget forkert ifølge deres egen oplevelse af verden. Dette er en stærk indsigt som til endeligt
identificerer løsningen på menneskets ondskab og selvdestruktive opførsel. Ændr den overbevisning som
skaber menneskets ide om verden, og had, vrede og vold vil forsvinde.

Helvede og evig forbandelse findes ikke.
Døden findes ikke. Det som I kalder "død" er nærmere en re-identifikationsprocess.
Kærlighed er alt der er.
Du er skaberen af din egen virkelighed, ved hjælp af de tre værktøjer: Tanke, Ord, Handling.
Dit liv har intet med dig at gøre. Det handler om alle, hvis liv du berører og måden hvorpå du berører dem.
Formålet med dit liv er at genskabe dig selv i den mest storslåede version af den største vision du
nogensinde har haft om dig selv.
I det du erklærer noget, vil alt ulig det manifestere sig. Dette er loven om modsætninger der skaber en
kontekst, i hvilken det som du ønsker at udtrykke kan opleves. Forstelse af dette tillader dig at respondere
positivt på livets største udfordringer.
Al sandhed er subjektiv. Inden for denne ramme findes fem niveauer af det at fortælle sandheden.
Fortæl din sandhed om dig selv til dig selv. Fortæl din sandhed om en anden til dig selv. Fortæl din
sandhed om dig selv til en anden. Fortæl din sandhed om en anden til en anden. Fortæl din sandhed om alt
til alle.
De 10 illusioner om mennesket er: Behov findes, Fiasko findes, Adskillelse findes, tilstrækkelighed findes,
Krav findes, Dom findes, Forbandelse findes, Betingelser findes, Overlegenhed findes, Ignorance findes.
Der er tre grundlæggende koncepter omkring holistisk livsstil: Ærlighed, Bevidsthed, Ansvar. Lev efter
disse, og kamp vil forsvinde ud af dit liv.
Livet fungerer inden for et Vær-Gør-Hav paradigme. De fleste mennsker har forstået dette bagvendt, idet
de forestiller sig at man først må "have noget" for at kunne "gøre noget" for at "være" det man ønsker at
være. Den omvendte tilgang er den hurtigste vej til oplevelsen af et mesterligt liv.
Der er tre niveauer af bevidsthed. Håb, Tro, og Viden. Det tredie niveau skaber indre fred.
Der er fem fejlagtige opfattelser omkring Gud, som skaber kriser, vold, mord, og krig. Den første er ideen
om at Gud har brug for noget. Den anden er at Gud kan undgå at opnå hvad Gud ønsker. Den tredie er Gud
har adskilt mennesket fra Gud, fordi vi ikke har givet Gud hvad Gud har brug for. Den fjerde er at Gud
stadig har så stort et behov for at få det Gud ønsker, at Gud nu kræver at mennesket giver det til Gud fra
menneskets afskåret position. Den femte er at Gud vil ødelægge os hvis vi ikke lever op til Guds krav.
Der er også fem fejlagtige opfattelser omkring Livet som ligeledes skaber kriser, vold, mord, og krig. Den
første er opfattelsen af at mennesket er adskilt fra hinanden. Den anden er at der ikke er nok af det
mennesker har brug for, til at gøre alle glade. Den tredie er, at for at få fat i det som der ikke er nok af, må
vi konkurrere mod hinanden. Den fjerde er at nogen mennesker er bedre end andre. Den femte er at det er
passende for mennesker at løse alvorlige konflikter som er opstået ved disse fejlagtige opfattelser, ved at slå
hinanden ihjel.
Et nyt budskab kunne helbrede al vrede på jorden: Vi er alle Een. Vores måde er ikke bedre end jeres, vores
måde er blot en anden måde.

