
Всесвітній пакт миру

Мир – це дихання нашого духу.
Він виривається з глибини нашої істоти, щоб освіжити, зцілити, надихнути.

Мир є нашим правом народження.
Його вічна присутність існує всередині нас, як спогади про те, звідки ми прийшли, і як
бачення того, куди ми прагнемо піти.

Ми стверджуємо, що мир – це ідея, час якої настав.
Ми закликаємо людство бути єдиними, відповідаючи на потребу миру.  Ми закликаємо
кожну людину створювати та розвивати особисте бачення миру.  Ми закликаємо кожну
сім’ю створювати та плекати мир у домі.  Ми закликаємо кожну націю заохочувати та
підтримувати мир між своїми громадянами.  Ми закликаємо кожного лідера, будь-то в
приватному домі, в будинку поклоніння чи на робочому місці, бути живим прикладом
миру, бо тільки так ми можемо сподіватися, що мир пошириться по лицу землі.

Світовий мир починається всередині нас самих,
виникаючий з духу мир шукає вираження через розум, серце і тіло кожної людини.
Уряд і закони не можуть зцілити серце.  Ми повинні перевершити все, що нас розділяє,
адже даруючи любов і повагу, гідність і комфорт, ми пізнаємо мир.  Ми вчимося любити
своїх ближніх, як ми любимо себе, несучи мир у світі.  Цим ми беремо на себе
зобов’язання щодо цієї благородної справи.

Спокій – це насамперед стан душі.
Мир дає найкращі можливості для зростання та навчання, що веде до особистого
щастя.  Самоспрямування сприяє внутрішньому миру і, отже, веде до зовнішнього.  Ми
присягаємось зцілювати себе через прощення, вдячність і молитву.  Ми прагнемо, щоб
кожен день був реалізацією нашого потенціалу, як людського, так і божественного.

Мир - активний рух мовчання, віри, злагоди, служіння.
Це робиться не в документах, а в умах і серцях чоловіків і жінок.  Мир будується через
спілкування.  Відкритий обмін ідеями необхідний для відкриття, для благополуччя, для
зростання, для прогресу в одній людині або серед багатьох.  Ми присягаємось говорити
розумно, слухати спокійно, обидва без упереджень, таким чином ми дізнаємося, що
мир — це свобода в спокої.

Миру досягають ті, хто виконує свою частину більшого плану;
мир і безпека досягаються тими суспільствами, де окремі особи тісно співпрацюють,
щоб служити загальному благу цілого; мирне співіснування народів є відображенням
внутрішнього спокою людини збільшеним.  Просвітлене служіння ближньому приносить
мир тому, хто служить, і тому, хто приймає.  Ми обіцяємо жити в мирі, приймаючи
істини, які стосуються всіх нас.

Мирне життя починається з мирного мислення.
Ми стоїмо на порозі мирного взаєморозуміння.



Ми збираємося разом, все людство, молоді й старі з усіх культур з усіх націй.  Ми
обіцяємо бути разом, як громадяни Землі, знаючи, що кожне питання має відповідь,
кожне питання – рішення. Оскільки ми стоїмо, об’єднані спільною метою, цим ми
зобов’язуємось думати та діяти, щоб пізнати силу миру протягом нашого життя.

Мир з нами на всіх шляхах. Хай Мир Панує на Землі.


