Ykseyden Julistus
Minä julistan:
1. Että viesti jonka mukaan Me Kaikki Olemme Yksi, toisiinsa liittyneitä, toisiinsa
kytkeytyneitä ja toisistaan riippuvaisia Jumalan / Elämän / toistemme kanssa, on se
henkinen viesti, jota maailma on odottanut tuodakseen helliä ja kestävälle pohjalle
rakennettuja ratkaisuja ihmiskunnan haasteisiin.
2. Että maailman ei tarvitse olla niin kuin se tänä päivänä on – ja että yksittäiset ihmiset
voivat muuttaa sitä käyttäen henkisen kansalaisuuden voimia.
3. Että ihmiskunta on hyvä ja sillä on rajattomat mahdollisuudet, ja että sosiaalinen muutos
alkaa henkilökohtaisella muutoksella. Tästä syystä, minä ymmärrän miten tärkeää on
luoda yhteys Jumalaiseen Olemukseeni ja sisäiseen viisauteeni koko elämän ajaksi;
samalla antaen ihmisten mahdollisuuksien mahtavimpien ja korkeimpien tasojen
kukoistaa kaikkien hyväksi.
4. Että minun pyrkimykseni tukevat henkisiä periaatteita, maailmanlaajuista etiikkaa ja
yleismaailmallisia arvoja, kuten kunnioitus, oikeudenmukaisuus, rauha, arvokkuus,
vapaus, vastuu ja yhteistyö, jotka ovat tämän julistuksen peruspilareita.
5. Että ihmiset tarvitsevat toisiaan selvitäkseen tällä planeetalla. Minä ymmärrän, että
olemme kaikki samassa veneessä ja että yhteisömme voi hyvin kun opimme toisistamme
ja juhlimme monimuotoisuutemme ihmeellisyyttä ja kauneutta. Minä julistan, että aion
tehdä osani synnyttääksemme kulttuurin, jossa me, maailman ihmiset, voimme tuoda
esiin yhteiset, maailmanlaajuiset huolemme holistisella, positiivisella ja muutoksellisella
tavalla, ja elää rauhassa toistemme kanssa.
6. Että Ykseys sisältää Kaiken elämän – myös ne osat, jotka me näemme ”toisena”.
Ymmärrän, että voimme kokea tämän kokonaisuuden ja yhteyden tunteen ainoastaan
elämän eri osapuolten erityisyyden, kauneuden ja merkityksellisyyden tunnistamisen
kautta, mikä alkaa minusta Itsestäni.
7. Että minä olen osa syntyvää tietoisuutta, joka edistää avoimuuden, tutkiskelun, yhteyden
ja suhteiden henkeä sekä itseni että koko maailmankaikkeuden kanssa ja, joka jatkaa
kaiken tämän ihmeen, kauneuden ja arvoituksen tunnustamista.
8. Minä tuen Maailmanlaajuisen Ykseyden Päivää, joka on perustettu, jotta koko
ihmiskunta voisi tulla yhteen joka vuosi yhtenä ihmisperheenä keskustellakseen,
juhliakseen ja kokeakseen Ykseyden Jumalallisuuden, toistensa ja kaiken elämän kanssa.
9. Että muutoksen aika on nyt.
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