DEKLARATION OM ENHET
Jag bekräftar:
1. Att budskapet 'Vi Är Alla En', besläktade, förbundna och ömsesidigt beroende med/av
Gud/Livet/Varandra, är det andliga budskap som världen har väntat på för att frambringa
kärleksfulla och hållbara lösningar till de utmaningar som mänskligheten står inför.
2. Att världen inte behöver se ut som den gör - och att människan som individ kan förändra
den genom att använda kraften av spirituell medborgaranda.
3. Att mänskligheten är god och har obegränsad potential, och att social förändring börjar
med personlig förändring. Jag inser därför betydelsen av att under livets gång knyta an till
mitt Gudomliga Jag och min inre Visdom och att låta de finaste och högsta nivåerna av
mänsklig potential verka till allas bästa.
4. Att min strävan är att stödja andliga principer, global etik och universella värden såsom
respekt, rättvisa, fred, värdighet, frihet, ansvar och samarbete som ligger till grund för denna
deklaration.
5. Att människorna behöver varandra för att kunna överleva på denna planeten. Jag inser att
vi alla tillsammans är delaktiga i detta, och att samhällen blomstrar ju mer vi lär känna
varandra och njuter av undret och skönheten i mångfalden. Jag bekräftar att jag vill medverka
till att få till stånd en kultur där vi, världens folk, med helhetssyn och på ett positivt och
omvälvande sätt, tar itu med våra gemensamma strävanden att leva i fred med varandra.
6. Att Enhet innebär Allt i livet - också de delar som vi betraktar som de "andra". Jag inser
att helhet och samhörighet enbart kan upplevas genom igenkännandet av det unika, skönheten
och meningen med alla skeden i livet, och att detta igenkännande börjar med Mig Själv.
7. Att jag är en del av den framväxande medvetenheten som främjar en anda av öppenhet,
sökande, kontakt och harmoni med mig själv och hela universum och som fortsätter att inse
vidden av dess under, skönhet och mysterium.
8. Att Jag stödjer "Global Oneness Day", som har etablerats för att hela mänskligheten skall
kunna samlas varje år som en enda familj för att diskutera, fira och uppleva Enhet med det
Gudomliga, med varandra och med hela livet.
9.

Att nu är det tid för förändring.

Signera deklarationen http://www.humanitysteam.org/onenessdecalaration/what-is-it/
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