
Pacto da Paz Universal 

A paz é a respiração do nosso espírito. Ela brota das profundezas do nosso ser, para refrescar, curar e inspirar.

A paz é um direito nato de todos.  Sua presença eterna existe dentro de nós como uma memória de onde viemos e como uma
visão para onde desejamos vivamente ir.

Nosso mundo está em meio à mudança. Por milênios, nós temos contemplado, refletido e praticado a idéia de paz.Ainda
assim, somos incapazes de sustentar a paz.  Para transcender os limites do nosso próprio pensamento, nós devemos reconhecer que
a paz é mais do que o cessar do conflito. Para que a paz se espalhe pela face da terra, nós, como os grandes filósofos e líderes que
vieram antes de nós, devemos compreender  que todas as pessoas anseiam pela paz. Nós vimos, por meio deste, reconhecer esta
verdade que é universal. Agora a humanidade deve almejar aquelas coisas que possibilitem a paz.

Nós afirmamos que chegou a hora de abraçar a idéia da paz. Nós apelamos para que a humanidade se una, respondendo à
necessidade de paz. Nós convidamos cada indivíduo a criar e cultivar uma visão pessoal da paz. Nós convidamos cada família a gerar
e nutrir a paz dentro de sua casa. Nós convidamos cada nação a encorajar e apoiar a paz entre seus cidadãos. Nós convidamos cada
líder, esteja ele na sua casa, no seu templo ou no seu local de trabalho, a ser um exemplo vivo de paz, porque é somente desta
maneira que nós podemos esperar que a paz se espalhe pela face da terra. 

A paz mundial começa dentro de nós. A paz, surgindo do espírito, procura se expressar através da mente, coração e corpo de
cada indivíduo. O governo e as leis não podem curar o coração. Nós devemos transcender o que quer que seja que nos separa. Dando
amor e respeito, dignidade e conforto, nós conheceremos o que é a paz. Nós aprenderemos a amar nosso próximo assim como nós
nos amamos, trazendo assim a paz para o mundo.Nós, por meio deste, nos comprometemos com esta nobre empreitada.

A paz é primeiramente um estado de espírito.A paz é uma fonte de grande oportunidade para crescimento e aprendizado que
nos leva à felicidade pessoal.Autodireção promove a paz interna e conseqüentemente nos leva a paz externa.Nós fazemos uma
promessa para nos curarmos através do perdão, da gratidão e da oração.Nós nos comprometemos a nos esforçarmos para que
todos os dias sejam uma causa de plenitude do nosso potencial, tanto humano como divino. A paz é ativa, a movimentação do
silêncio, da fé, do consenso e do serviço.Ela não é feita em documentos, mas sim, nas mentes e corações dos homens e das
mulheres.A paz é construída através da comunicação.A livre troca de idéias é necessária para a descoberta, para o bem-estar, para o
crescimento e para o progresso de um indivíduo ou de muitos.Nós prometemos falar com sagacidade e escutar com serenidade de
espírito, livres de preconceito. Assim, nós saberemos que a paz é liberdade com tranqüilidade. 

A paz é alcançada por aqueles que fazem sua parte em um projeto maior.A paz e a segurança são adquiridas pelas
sociedades onde os indivíduos trabalham juntos para servir o bem comum.A co-existência pacífica entre nações é um reflexo
ampliado da tranqüilidade interna do homem.Doar-se iluminadamente para o próximo, traz a paz para aquele que doa e para aquele
que está recebendo.Nós nos comprometemos a viver em paz adotando as verdades que se aplicam a todos nós. 

Começa-se a viver em paz tendo pensamentos pacíficos.Nós estamos no limiar de um entendimento cheio de paz.Nós nos
unimos, toda a humanidade, jovens e velhos de todas as culturas, vindos de todas as nações.Nós nos comprometemos a estarmos
juntos como cidadãos da terra, sabendo que cada pergunta tem uma resposta e cada caso, uma solução.Juntos, unidos no mesmo
propósito, nós nos comprometemos em pensamento e ação para que possamos conhecer o poder da paz em nossas existências.

Que a paz esteja sempre conosco. Que a paz prevaleça na terra.
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