Mír je dechem našeho bytí.
Pramení z hloubi našeho ducha. Osvěžuje, uzdravuje a inspiruje.
Mír je naše vrozené právo.
Jeho věčná přítomnost v nás existuje jako vzpomínka na to, odkud pocházíme, a jako vize, kam
toužíme jít.
Náš svět se neustále mění.
Po tisíciletí jsme uvažovali, odůvodňovali a praktikovali myšlenku míru. Přesto nám schopnost
udržet mír uniká. Abychom překročili hranice našeho vlastního myšlení, musíme uznat, že mír je
víc než absence konfliktu. Aby se po zemi mohl rozprostřít, musíme si jako velcí filozofové a
vůdci před námi uvědomit, že po míru touží všichni lidé. Tímto uznáváme tuto pravdu, která je
univerzální. Nyní si lidstvo musí přát ty věci, které přispívají k míru.
Potvrzujeme, že mír je myšlenka, jejíž čas nastal.
Vyzýváme lidstvo, aby se sjednotilo a reagovalo na potřebu míru. Vyzýváme každého
jednotlivce, aby vytvořil a podpořil osobní vizi míru. Vyzýváme každou rodinu, aby vytvářela a
podporovala mír v domácnosti. Vyzýváme každý národ, aby povzbuzoval a upevňoval mír mezi
svými občany. Vyzýváme všechny vůdce, aby byli živým příkladem míru, ať už u sebe doma, v
bohoslužbě nebo na pracovišti, - jen tak můžeme očekávat, že se mír po zemi rozhostí.
Světový mír začíná v nás.
Mír vychází z duchovního klidu každého jednotlivce a hledá výraz prostřednictvím mysli, srdce
a těla každého člověka. Vláda a zákony nemohou léčit srdce. Společně musíme překonat vše, co
nás odděluje. Mír poznáváme prostřednictvím lásky a úcty, důstojnosti a bezpečí. Učíme se
milovat ostatní, když milujeme sami sebe a přenášíme mír dál do světa. Tímto se zavazujeme k
tomuto ušlechtilému úsilí.
Mír je nejprve stav mysli.
Mír poskytuje klid a příležitost pro růst a učení, které vede k osobnímu štěstí. Sebesměrování
podporuje vnitřní mír, a proto vede k míru okolo nás. Slibujeme, že se uzdravíme skrze
odpuštění, vděčnost a modlitbu. Zavazujeme se, že každý den bude naplněním našeho
potenciálu, lidského i božského.
Mír je aktivní, pohyb ticha, víry, shody, služby.
Mír se netvoří v dokumentech, ale v myslích a srdcích mužů a žen, budován prostřednictvím
komunikace. Otevřená výměna myšlenek je nezbytná pro objevování, blaho, růst, pokrok, ať už
v rámci jedné osoby nebo mezi mnoha. Slibujeme, že budeme mluvit s úctou, nasloucháme
pozorně, bez předsudků, a tak zjistíme, že mír je svoboda v klidu.
Mír je dosažen těmi, kteří splňují svou část většího plánu.
Mír a bezpečnost jsou dosaženy těmi společnostmi, kde jednotlivci úzce spolupracují, aby
sloužili celku a jeho dobru. Mírové soužití mezi národy je odrazem zvětšeného vnitřního klidu
člověka. Osvícená služba našemu bližnímu přináší mír tomu, kdo slouží, a tomu, kdo přijímá.
Slibujeme, že budeme žít v míru přijímáním pravd, které se vztahují na nás všechny.
Mírový život začíná pokojným přemýšlením.
Stojíme na prahu míru naplněného porozumění. Setkáváme se, celé lidstvo, mladé i staré ze
všech kultur ze všech národů. Slibujeme, že budeme stát spolu jako občané Země, protože víme,
že každá otázka má odpověď, každá vydá řešení. Když stojíme, sjednoceni ve společném účelu,
tímto se zavazujeme k myšlence a jednání, abychom mohli znát sílu míru v našich životech.
Ať mír dál zůstává s námi všemi. Ať se mír rozprostře po celé Zemi.
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