Erklæring om Enhed
Jeg erklærer:
1. At budskabet VI ER ALLE ÉT - med Gud, livet og hinanden, indbyrdes forbundne og
gensidigt afhængige - er dét spirituelle budskab, verden har ventet på for at virkeliggøre
kærlige og bæredygtige svar på menneskehedens udfordringer.
2. At verden ikke behøver se ud, som den gør, og at hvert enkelt menneske kan skabe
forandringen ved at bruge kraften i spirituel levevis.
3. At menneskeheden er god og har et ubegrænset potentiale, og at et samfunds forvandling
begynder med personlig forvandling. Derfor anerkender jeg vigtigheden af, at jeg gennem
hele mit liv forbinder mig med min Guddommelige Essens og indre visdom. Herved giver jeg
den fineste og højeste menneskelige potentiale mulighed for at folde sig ud til gavn for alle.
4. At mine bestræbelser understøtter spirituelle principper, global etik og universelle
værdier: respekt, retfærdighed, fred, værdighed, frihed, ansvar og samarbejde.
5. At mennesker har brug for hinanden for at overleve på denne planet. Jeg anerkender, at vi
er sammen om dette, og at fællesskaber blomstrer, når vi får indsigt i hinanden og glædes over
det forunderlige og smukke i vores forskelligheder. Jeg erklærer, at jeg bidrager til
frembringelsen af en kultur, i hvilken vi - alle folkeslag i verden - kan håndtere vores fælles
globale udfordringer på en holistisk, positiv og forvandlende måde og leve fredeligt sammen.
6. At enhed omfatter ALT LIV – også det, vi opfatter som ”det andet” og ”de andre”. Jeg
erkender, at helhed og fællesskab kun kan opleves ved at anerkende det enestående, smukke
og hensigtsmæssige ved alle aspekter af livet, og at denne anerkendelse begynder med mig
selv.
7. At jeg er en del af den vågnende bevidsthed, der arbejder for åbenhed, udforskning,
forbundethed og fællesskab mellem den enkelte og universet, og som til stadighed anerkender
underet, skønheden og mysteriet i helheden.
8. Jeg støtter Dagen for Global Enhed, som er oprettet for at alle folkeslag kan samles hvert
år som en menneskelig familie for at diskutere, fejre og opleve Enhed med det
guddommelige, hinanden og alt levende.
9.

At tiden til forandring er nu.

Underskriv erklæringen http://www.humanitysteam.org/onenessdecalaration/what-is-

it/
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