اع الن ال وحدة
انا اعلن :
( )1ان رسالة " كلنا واحد  ..نرتبط و نتشابك مع بعضنا و مع هللا و مع الحياة " هي الرسالة التي ينتظرها العالم ليجد حال لخالفات و مشاكل المحبة و التنمية
التي تواجه االنسانية .
( )2ان العالم ال يجب ان يكون كما هو عليه االن  ..و ان شخصا واحدا بامكانه تغيير العالم باستخدام قوة المواطنة الروحية .
( )3ان االنسانية شيء جيد و ذو امكانيات ال تحصى  ..و ان تغير المجتمع يبدأ بالتغير الفردي .لذلك الحظت اهمية العالقة و االرتباط بين الجوهر الرباني و
الحكمة الداخلية خالل رحلة حياتي  ..متيحا ًالسمى امكانيات البشرية ان تزدهر و تنمو الجل منفعة الجميع .
( )4ان طموحاتي تدعم المبادئ الروحية و االخالق و القيم العالمية كالعدالة و السالم و الكرامة و الحرية و تحمل المسؤولية و التعاون التي تكمن وراء هذا
االعالن .
( )5ان البشر يحتاجون بعضهم بعضا للعيش على سطح هذا الكوكب .الحظت اننا كلنا معنيون بهذا االمر و ان التواصل بيننا ينمو كلما تعلمنا و تعرفنا على
بعضنا و استمتعنا بروعة و جمال اختالفاتنا.
انا اقر انني امارس دوري مساعدا على تكوين ثقافة تمكننا -نحن شعوب العالم -من حل خالفاتنا العالمية بشكل كامل و ايجابي و بطريقة مختلفة و العيش بسالم
مع بعضنا .
( )6ان الوحدة تشمل كامل الحياة بمختلف اشكالها حتى تلك االجزاء التي نعتبرها مختلفة عنا .الحظت ان الكمال و العمل الجماعي يتحققان فقط بتقدير وظيفة
و جمال و ذات كل جانب من جوانب الحياة و هذا التقدير يبدأ بتقدير نفسي .
( )7انني جزء من التوعية الناشئة التي تعزز و تدعم روح االنفتاح و التساؤل و التواصل و العالقة مع نفسي و مع العالم الداخلي و مع من يستمر بمالحظة
روعة و جمال و خفايا و غموض تلك االمور كلها .
( )8انني ادعم يوم الوحدة العالمي الذي وجد لتتحد االنسانية كل عام كعائلة بشرية واحدة ليتناقشوا و يحتفلوا و يختبروا الوحدة مع بعضهم و مع االله و مع
الحياة كلها.
( )9ان وقت التغيير قد حان .
.. dnE ehT
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