Declaração de Unidade
Eu declaro:
1. Que a mensagem ‘Somos todos Um’, inter-relacionados, inter-ligados, interdependentes, com Deus/Vida/Todos, é uma mensagem espiritual que o mundo deseja e
espera, pois ela trás respostas sustentáveis e de amor para os desafios da humanidade a
mensagem "Somos todos Um", inter-relacionadas, interdependentes e interligados, com
Deus/vida/um ao outro, é a mensagem espiritual que o mundo estava esperando para
nos trazer amor e substanciais respostas para os desafios para a humanidade.
2. Que o mundo não precisa de estar como está, e individualmente podemos mudá-lo
usando o poder da cidadania espiritual.
3. Que a humanidade é boa e tem um potencial ilimitado e a transformação social
começa com a transformação pessoal. Por isso, eu vejo a importância de reconhecer a
minha Essência Divina e sabedoria interior durante a viajem da minha vida, permitindo
que os potenciais humanos possam florescer aos mais elevados e ricos níveis para o
bem-estar de todos.
4. As minhas aspirações têm como suporte os princípios espirituais, éticas globais e
valores universais tais como a compaixão, a honestidade, o respeito, o amor e o perdão.
5. Os seres humanos precisam uns dos outros para sobreviver neste planeta. Eu
reconheço que estamos juntos neste caminho. Sei que as comunidades se transformam à
medida que entendemos quem somos e revelamos a maravilha da nossa diversidade.
Declaro que participo na criação duma cultura, na qual nós podemos olhar para as
nossos desafios globais duma forma holística, positiva e transformadora e viver em paz
– assim tornando realidade esta declaração.
6. A Unicidade contem tudo na vida – incluindo as partes que achamos que são o
‘outro’. Reconheço o sermos Um e o estarmos juntos só se pode experienciar através do
reconhecimento da singularidade e da beleza e do propósito de todos os aspectos da
vida. Este reconhecimento começa em mim.
7. Eu faço parte da consciência emergente que promove um espírito de abertura, de
pergunta, de conexão e de relacionamento comigo e todo o universo. Continuo a
reconhecer a maravilha, a beleza e a magia de tudo isto.
8. Eu apoio o Dia Mundial da Unicidade que foi estabelecido para toda a humanidade
se reunir a cada ano como uma família humana, para discutir, celebrar e experiênciar a
Unicidade com o Divino, uns com os outros e toda a vida.
9. Que tempo para a mudança é agora.
Assine aqui a declaração
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