Princippet om at Forenes
Harmoni i Sindet, Fred i Hjertet og Styrke i Antal
Planen
911 krisen (2001) skabte – som aldrig før - fare for adskilthed i menneskehedens bevidsthed i
forhold til religion og trossystemer. I historien har næsten hver eneste konflikt fået brændstof fra
religiøse forskelle og mangel på tolerance. Disse forskelle har alt for ofte ført til krig, forfølgelse og
ødelæggelse.
En ting som næsten helt overses er, at der helt bestemt også findes en lighed mellem trosretningerne
i forhold til alle religioner, og at den er større i dag end nogensinde tidligere. Forestil jer, hvad der
ville ske, hvis jordens menneskehed ville fokusere på lighederne mellem alle trosretningerne i stedet
for på forskellene.
Forestil jer det …
Sagen er, at hvis vi vender vores opmærksomhed mod lighederne, så vil vi blive mindre
opmærksomme på forskellene.
Der er blevet udviklet en plan, som netop benytter sig af dette princip. Planen er de 16 punkter i
”Princippet om at Forenes”.
Kort fortalt er det ideen at præsentere disse principper for almindelige mennesker fra de forskellige
religioner i håb om, at millioner en dag vil godkende og underskrive dem. Når den dag kommer, vil
ideen om et sandt fællesskab begynde at trænge ind til lederne i de forskellige religioner og
regeringer. Når det sker, vil den ene religions had mod den anden formindskes, og til slut vil alle
droppe deres tanker om krig og leve i fredelig sameksistens.
Det eneste man skal gøre for at blive medlem af denne bevægelse er at udfylde en blanket på
Internettet og trykke på ”I Accept” (”Jeg accepterer”). Dette betyder, at man godkender,
underskriver og accepterer ”Principperne om at Forenes”.
Medlemskab er gratis, og der vil ikke blive stillet andre krav til underskriverne. Det eneste man
forpligter sig til er, at man accepterer principperne. Det er helt op til den enkelte, hvordan man
indarbejder dem og benytter dem i sit eget liv.
Der er håb om, at vi kan skabe en fredeligere planet ved at huske folk inden for alle religioner på, at
alle mænd og kvinder er brødre og søstre. At elske hinanden er en langt større glæde for alle
religionernes Guddomme end at hade hinanden.
Forpligtelsen
Vi, underskriverne, erklærer åbent og til alle mennesker, som lever på planeten, at vi søger en
fredelig sameksistens med alle nationer, religioner og indbyggere på jorden. Vi accepterer, at der
findes forskelle i vores filosofiske, religiøse og politiske overbevisninger, men tror på at kraften i
det, som forener os, er større end i det, som adskiller os. Som bevis herpå anerkender og accepterer
vi de seksten Principper om at Forenes, som det store flertal af alle mennesker støtter og godkender
i deres hjerter.
1. Jeg tror på, at der findes velvilje og et ønske om fred hos flertallet af alle mennesker,
grupper og religioner, og jeg accepterer ideen om fredelig sameksistens som et ideal, vi bør

stræbe efter. Endvidere indser jeg, at flertallet ønsker at leve i fred uanset deres forskellige
former for tro.
2. Jeg anerkender, at der eksisterer en højere intelligens, som sædvanligvis kaldes GUD, men
som kendes under en mangfoldighed af navne.
3. Selv om dette Væsen eller denne Intelligens kaldes ved forskellige navne og beskrives
forskelligt, erkender jeg, at det er den samme Gud, som findes over hele menneskeheden, og
at vi er Guds børn, brødre og søstre. I sit inderste væsen er menneskeheden én familie.
4. Jeg tror på, at Guds vilje indebærer det bedst mulige resultat for hele menneskeheden. Målet
om ”Fred på Jorden, Velvilje mod Menneskeheden” er et mål, som jeg tilslutter mig.
5. Jeg tilslutter mig Kærlighedens Princip og forsøger at elske min nabo som mig selv. Jeg
forsøger at være mod andre, som jeg gerne vil, at andre skal være mod mig. Jeg forsøger at
tjene både Gud og menneskeheden.
6. Jeg tilslutter mig Lysets Princip og søger en større forståelse. Jeg indser, at jeg har viden om
nogle ting, men ikke kender til alle ting hverken med hensyn til Gud eller menneskeheden,
og derfor søger jeg altid efter at lære mere. Jeg tror på, at jeg kan gøre fremskridt med
hensyn til viden om og forståelse af åndelige principper. Jeg forsøger altid at udvide mit
perspektiv. Jeg er åben og modtagelig, når et større lys og en større sandhed åbenbares for
mig.
7. Jeg accepterer Princippet om Årsag og Virkning og tilslutter mig den klare ide, som findes i
alle åndelige bevægelser, at gode og kærlige handlinger og tanker frembringer gode
resultater, mens skadelige handlinger frembringer destruktive resultater. Jeg forsøger derfor
at gøre godt mod alle, så det gode vender tilbage til mig.
8. Jeg accepterer Princippet om Frihed. Jeg lader alle mennesker tilbede, tale og tro hvorledes,
hvor og hvad de vil, så længe de retter sig efter landets retfærdige love (love som beskytter
hele folket). Jeg går ikke ind for at påtvinge andre min tro med magt.
9. Jeg accepterer Princippet om Enhed og Fællesskab. Gennem bøn, tanke og kontemplation,
kan jeg opnå større bevidsthed om Guds hensigt, Guds vilje og Guds kærlighed.
10. Jeg tror på, at jeg fortsat vil eksistere efter min fysiske krop er død og forsøger derfor at leve
det jordiske liv således, at livet efter døden bliver en glædelig oplevelse for mig selv og
andre.
11. Jeg tror på Princippet om at Dele for at hjælpe dem, som er mindre heldigt stillede, end jeg
selv er. Jeg støtter bortskaffelsen af fattigdom, sygdom og uvidenhed fra menneskenes liv,
således at alle kan leve i overflod. Jeg forstår, at dette skal opnås ved at arbejde med
menneskenes frie vilje, og ikke gennem tvang, og at det at dele rækker ud over det
materielle.
12. Jeg tror på, at de sande, åndelige principper og fakta er i harmoni med det, som videnskaben
har bevist, ligesom al sandhed er, uanset hvor den opdages. Jeg forsøger at kende sandheden
i alle situationer, i stedet for at slå mig til tåls med det, som er falsk.
13. Jeg accepterer Princippet om Harmløshed, og derfor støtter jeg ikke det første angreb mod
nogen nation eller gruppe eller mod noget enkeltindivid. Hvis det første angreb ikke finder
sted, vil det andet heller aldrig ske.
14. Jeg støtter Princippet om Harmoniske og Gode Forhold og forsøger at være ambassadør for
velvilje over for min familie og mine venner samt alle grupper og nationer, således at alle
kan nyde godt af en kontakt med mig. Jeg går ind for venlighed i al kontakt med andre.
15. Jeg støtter Princippet om Ærlighed og forsøger konsekvent at sige sandheden.
16. Jeg accepterer, at velgørende lærere, fornyere og tjenere af menneskeheden er trådt frem i
tidligere tider for at gavne alle, og jeg forstår, at andre vil komme. Jeg forsøger at forberede

mit sind og mit hjerte til at acceptere det gode, det smukke og det sande, når det viser sig for
mig.
Vil du tilføje din støtte og accept? Så gå venligst til næste side.

Tilslut dig Principperne
Vi, underskriverne, erklærer åbent og til alle mennesker, som lever på planeten, at vi søger en
fredelig sameksistens med alle nationer, religioner og indbyggere på jorden. Vi accepterer, at der
findes forskelle i vores filosofiske, religiøse og politiske overbevisninger, men tror på at kraften i
det, som forener os er større end i det, som adskiller os. Som bevis herpå anerkender og accepterer
vi de seksten Principper om at Forenes, som det store flertal af alle mennesker støtter og godkender
i deres hjerter.
http://www.freeread.com/6793-2/
Læs venligst dette før du accepterer
Din tilslutning og anerkendes af disse principper er et offentligt dokument og vil kunne ses på
Internettet. Dokumentet vil muligvis blive registreret i søgemaskiner som for eksempel Google.
Skriv ikke under på disse principper, hvis du ikke er indstillet på, at din tilslutning bliver synlig
offentligt.
Bemærk i forhold til e-mailadresse
Hvis du gerne vil modtage nyheder om denne side, så skriv venligst din e-mail adresse ovenfor. Email adresser er fortrolig information og videregives ikke til tredjepart. Informationen, som vil være
synlig på Internettet, er dit navn, land og datoen for underskriften.
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