
INTER-RELIGIÖSA OCH INTERFILOSOFISKA 
FREDSFÖRDRAGET

Vi är samlade som representanter från olika traditioner av intellektuella, 
moraliska och andliga myndigheter för att svära en ed om fred och 
tillsammans ingå ett fredsavtal mellan våra respektive traditioner. 

Vi som är anhängare av olika religiösa och filosofiska traditioner förklarar 
härmed ett varaktig fredsavtal mellan våra respektive trosperspektiv.

Världen lider idag på grund av religiösa krig, inklusive inbördeskrig.

I århundraden har mänsklighetens sociala, intellektuella och känslomässiga liv legat i 
osäkra händer på grund av krig och det konstanta hotet om krig, som ofta har haft en eller 
annan dimension av religiös konflikt i botten.

Männskilgheten lider också under det konstanta hotet om atomkrig och massmord, 
antingen avsiktligt  eller oavsiktligt orsakat.

Så länge som vi som representater från olika traditioner av intellektuella, moraliska och 
andliga myndigheter förblir i konflikt över våra olika trosperpsektiv kan vi inte som en 
mänsklighet ägna den energi och uppfinningsrikedom åt att lösa de andra allvarliga 
globala problemen som jorden står inför (fattigdom, arbetslöshet, social orättvisa, 
miljöproblem, etc.)

Därför är vi som visionärer, intellektuella och andliga ledare för mänsklighetens olika 
trostraditioner fast beslutna om att vi ska ingå och svära detta varaktiga fredsavtal.

Och därmed så hänvänder vi också oss till alla ansvariga och upplysta ledare och 
anhängare av mänskliga trostraditioner för att prenumerera på deras signaturer och eder 
till den här heliga texten och att följa den hädanefter nu och för alltid.



Vi svär därför, bekräfta, förklara och lösa, hädanefter:

1. Att vi trots att vi kan skilja oss åt i våra respektive kosmologier, världsutsikter, 
eskatologier och teologier. Är överens om att vi från och med nu kommer att engagera sig 
endast i icke-våldsam akademisk, intellektuell och filosofisk debatt om dessa skillnader

2. Att vi kommer att avstå från vålds retorik, förolämpande och skadliga ord, verbalt eller 
fysiskt missbruk mot våra kamrater och kollegor och intellektuella motsatser, och försöker 
helt enkelt övertala genom retorik, skäl, sanning och bevis

3. Att vi kommer att avstå från att attackera, såra, såra, döda, kidnappa, skada, tortera eller 
på något sätt tillämpa fysiskt våld mot varandras anhängare, anhängare och troende.

4. Om någon av våra respektive traditioner fortsätter att engagera sig i sådana handlingar av 
fysiskt eller andligt våld, kommer vi att utsätta dem för kritik av anledning och kärlek och 
uppmanar dem att ändra sina vägar och att även prenumerera på denna interfaith 
Fredsavtal.

5. Att vi åtar oss att uppmuntra allvarliga studier, undersökningar och analyser av våra 
respektive intellektuella, kosmologiska och andliga skillnader. Vi lovar att göra tillgängliga 
böcker, bibliotek, akademier och högskolor där forskare kan översätta verk mellan våra 
respektive traditioner och engagera sig i jämförande och interfaith filosofisk undervisning, 
som söker att hitta de gemensamma kärnvärdena i alla traditioner, tron och trossystem på 
planeten

6. Vi lovar att i samband med förbundssamhället, diplomati och konferenser lova att 
engagera sig med artigt, respektfullt och utan muntligt, psykiskt eller fysiskt våld, grymhet 
eller elakhet

7. Att vi också åtar oss att skapa en ny era av samverkanssamarbete i världen, där religion 
inte längre har ett dåligt namn som en källa till social och medborgerligt extremism, vilket 
skapar zoner av rädsla, intolerans och okunnighet, där personlig säkerhet och Intellektuell 
frihet är frånvarande och vi strävar efter att istället utveckla zoner av intellektuell, andlig 
och moralisk utveckling, där tankefrihet, artighet, ärlighet och fantasi kan ge människor 
möjlighet att utforska de mest kärleksfulla och kloka aspekterna av deras traditioner



8. Att vi förbinder oss att tillåta anhängare av våra respektive traditioner, vare sig de är av 
nyans eller orientering, för att vara tillåtna tankefrihet, frihetsförmåga, förtjänstfrihet, 
trosförändring och omvandling från en tro till en annan, utan att vara Skadad, hotad, skakad 
eller lidit andra handlingar av fysiskt eller mentalt våld.

9. Att vi åtar oss att tillåta elever och anhängare av olika trosföreställningar att utforska och 
lära oss om olika trostraditioner och vi accepterar att tillåta äkta forskningsfrihet, 
utbildningsutforskning och studier från våra respektive pedagogiska och akademiska 
traditioner

10. Att vi avskyr begränsningen av utbildningen enbart till pojkar eller män och vi är överens 
om att tillåta både pojkar och flickor, män och kvinnor, forskningsfrihet, studier, utbildning 
och lärande för att lära sig om alla världens olika trostraditioner, Inklusive, men inte 
uteslutande, deras egna - och vi bekräftar rätten till varje pojke och flicka som är född i 
detta liv för att ha en bra utbildning

11. Att vi lovar att arbeta som andliga, religiösa och intellektuella ledare, för en värld som 
spenderar mer på utbildning än vad den gör på vapen och vapen och militarism, och som 
värderar lärande och kunskap, inklusive religiös, moralisk, andlig och humanistisk kunskap , 
Över den tekniska, vetenskapliga och tekniska kunskapen som kan användas för att förstöra 
och skada och skada våra medmänniskor

12. Att vi bekräftar att mono-religiös läskunnighet (kännedom om endast en religion) är inte 
religiös läskunnighet alls, och bekräftar att vår tro på andlighet överskrider addiction något 
uppsättning av avslöjande traditioner eller härstamningar av numinosity, och vi tror starkt 
Att våra egna historiska tron alltid stärks av större bekantskap med andra religionsstridar

13. Att vi hedrar och vördar minnet av de stora vise och helgon i alla våra respektive 
traditioner, som har korsat blotta partikularism och lokalism av sin egen kultur och rest och 
studerat mycket i olika kulturer, traditioner och trosvägar, och dök upp alltid visare, mer 
upplyst och mer medkännande som ett resultat (Mahavira, Buddha, Abraham, Zoroaster, 
Fenius Farsaidh, Moses, Pythagoras, Plato, Aristoteles, Jesus, Kumarajiva, Hsuan Tsang, 
Mohammad, Deganwidah, Rumi, GuruNanak, Ibn Arabi, Hafiz, Maimonides, Lao Tsu, 
Confucius, Shankaras, Ramanuja, Ignatius Loyola, George Fox, Tolstoy, Goethe, Gandhi, 
Jung, Martin Luther king et al) och vi ber att nuvarande och kommande generationer av 
studenter och forskare och sökare av visdom likaså Kan ha möjligheter att resa och lära och 
dela idéer över hela världen



14. Att vi stödjer och bekräftar vikten av dialog mellan vetenskap och religion, och vi är 
överens om att skrifterna och avslöjande traditioner bör omfattas av vetenskapligt och 
kritiskt historiskt stipendium och att vetenskapliga dogmer bör också bli föremål för andlig 
och moralisk kritik och utvärdering; men från en sådan dialog, tror vi både vetenskap och 
religion kommer gå stärkt - vetenskap eftersom det kommer att inse att det finns djupa 
mysterier i centrum av universum att dess strikt definierade empiriska matematiska 
kunskapsteoretiska tekniker ännu inte helt kan förklara - religion eftersom det kommer att 
lära sig att Uttrycka sina sanningar och propositioner på ett språk som upphovsmän i den 
sekulära och vetenskapliga världen kan ge mening och inte hotas av

15. Att vi är skeptiska till tanken om "avslöjandet av uppenbarelsen" genom någon andlig 
undervisning eller tradition; den andliga empirism indikerar en pågående och öppen cykel av 
avslöjande visdom är tillgänglig för mänskligheten, kanaliseras genom otaliga eoner av 
Sages, Helgon, visdom Lärare, profeter, Swamis, Rishis, Tirthankaras, Buddhas, shamaner, 
äldste, Druids, Gurus, filosofer och Avatars och att vi hoppas att denna cykel av visdom 
kommer att fortsätta, så att det finns vittnen till sanning och tro, i första hand, i varje 
generation och varje stam och nation av mänskligheten så länge vi uthärda som 
mänskligheten

16. Att vi är överens om att fred måste börja i hemmet och vi begår våra anhängare och 
studenter att avstå från all misshandel och våld, inklusive fysiskt våld samt verbala och 
psykiskt våld, inklusive mobbning och kränkande behandling avsedd att förödmjuka, straffa 
och Psykologiskt skada medlemmarna i vårt hushåll

17. Att vi avskyr alla kränkningar av barn, antingen sexuellt eller fysiskt eller genom 
känslomässig mobbning, och att barn har rätt att växa upp och utbildade utan rädsla för 
missbruk; Och vi förbinder oss att arbeta så att våld mot barn på något sätt formas eller 
formas tas bort från jorden; Vi bekämpar också våld som barn gör mot varandra och även 
mot äldster och vuxna. Vi ber istället att barn upptäcker icke-våld genom lek och vänskap 
och studier, istället för att bli våldsamma genom missbruk och våldscykler som fortsätter 
generation efter generation. Vi föreslår i stället att generationer av föräldrar och barn har en 
mellan generationerna plikt av kärlek, tillit och omsorg en för varandra, och att vårt syfte på 
jorden är motsatsen till missbruk, nämligen odling och praktik goda gärningar, vänlighet, 
kärlek Och de moraliska dygderna

18. Att vi avskyr lömska, fega och terrorhandlingar där civila och oskyldiga medborgare 
dödas i namn av några falska ”religiösa-politiska” orsak. Ingen verkligt autentisk andlig 
undervisning kan någonsin stärkas eller främjas genom att använda sådana våldshandlingar. 



Vi förbinder oss därför och våra respektive anhängare att avstå från alla våldshandlingar 
eller hot om sådant våld eller planera och förbereda sådant våld.

19. Att vi stöder och bekräftar de heliga traditionerna av gästfrihet som praktiseras av vart 
och ett av våra egna trotraditioner - vi respekterar och agerar hövligt mot de främlingar i vår 
midta och övar gästfrihetens gåvor, som våra resurser tillåter; Vi kommer inte att skada, 
skada, råna eller döda resande eller farfar Vi kommer inte heller att begå våldshandlingar 
mot dem som vi gör oss i, om vi själva eller våra resenärer ska göra oss själva. För våra 
gäster accepterar vi också vårt ansvar för att agera rättvist och hedervärt för våra värdar. 
Om vi är mendicants eller har mendicants passerar bland oss, vi kommer också behandla 
alla med artighet och respekt.

20. Att om destabilisering och våld i våra hemländer gör det nödvändigt för oss eller några 
av våra anhängare att avgå för en tid att resa utomlands, lovar vi att vi eller våra anhängare 
kommer att agera hedervärt och rättvist mot våra värdländer, om de erbjuds Asyl och 
flyktingstatus, och inte begå våldshandlingar mot de invånare som vi lever i. Vi kommer inte 
att begå rån, stöld, våldtäkt, mord och andra våldshandlingar mot befolkningen i vårt 
värdland, och säkert Vi kommer inte att missbruka pseudo-rättfärdigandet av "religioner" 
för att begå sådana handlingar

21. Om vi eller våra släktinnehavare eller tidigare uppfödare av vår egen tradition, har 
handlat våldsamt, grymt, orättvist eller ondskanigt mot innehavare av andra tron, ber vi 
allvarligt om ursäkt för deras räkning och försöker nu gå vidare i en ny ångerånd Förlåtelse 
och ömsesidig försoning, där våld inte längre räknas i våra diskurser, och våra teologiska 
meningsskiljaktigheter och skillnader kan vändas från möjligheter till våldsmissbruk och 
skada, till möjligheter för ömsesidig upplysning och uppvaknande

22. Att i att engagera sig i handlingar av tvåspråkig diplomati och dialog kommer vi att lyssna 
så mycket som att tala, lära oss så mycket som att lära och lyssna inte bara med sinnet utan 
också med hjärtat; Vi kommer inte att engagera oss i en sådan dialog så mycket att vi 
omvandlar andra till vår synvinkel eller omvandlas, men för att hitta en ny synvinkel som 
delas mellan oss, vilket kan överensstämma med vår gemensamma högsta orsak och 
upplysningspotential

23. Att vi respekterar önskemålen och ståndet hos varje nations religiösa eller intellektuellt 
dominerande kultur och inte söker genom våldsamma, terroristiska, militära eller 
propagandistiska medel för att motverka eller störta de legitima och lagliga härskarna i varje 
nation på jorden. Vi kommer att avstå från alla handlingar av "regimskifte" och kommer inte 
tillåta oss eller våra anhängare att invadera och destabilisera och på annat sätt störta de 



legitima härskare som är bona fide medlemmar i FN och som stöder de allmänt accepterade 
lagar, tullar och morer av civiliserade människor

24. Att vi respekterar människors rätt att följa vägen för religiös pensionering och att leva 
som eremiter, mendicants, munkar och nonner, att ägna sina liv åt andlighet, bön, 
kontemplation och studier; Att vi inte kommer att skada eller attackera sina kloster och 
nunnor eller reträtt Att vi inte kommer att plundra, despoil, kränka eller avskräcka sådana 
helgedomar och platser med andlig tillflyktsort, men snarare agera vördnadsfullt och 
respektfullt när de besöker dem Och att i krigstid kommer sådana platser inte att skadas 
eller skadas men anses vara neutrala och okränkbara.

25. Om vi kommer att leva i kulturer med en stor religion, och vi är av en annan, och vi 
invandrar in i den kulturen, kommer vi inte att försöka störta, infiltrera, manipulera eller 
ersätta det dominerande trosgemenskapen utan försöka istället lära oss Från, tillsammans 
med, med dess företrädare, och att engagera sig i en konstruktiv dialog om ömsesidig 
anrikning och interfaith förståelse; Om vi kräver rättigheter att fritt utöva vår egen tro på 
vårt nya värdland, kommer vi också att ömsesidigt bevilja sådana rättigheter i våra egna 
hemländer och därigenom öva och stödja ömsesidig multikulturalism snarare än 
uteslutande multikulturalism

26. Att vi inte kommer att hota andra rasar eller etniciteter eller nationer, eller försöka 
främja endast vår egen etnicitet, ras eller nation - vi inser att alla rasar, etniciteter och 
nationer, alla folk och stammar är sammankopplade och dela ihop En moder jord och att vi 
måste lära oss att ömsesidigt ta hand om varandra och att vårda hela historien om alla våra 
kulturer, nationer, stammar och folk och att lära sig i förhållande till varandras berättelser 
och berättelser och religiösa visdomsläror. Samtidigt respekterar vi varje nations rätt till 
eget självförtroende, självbekräftelse och självförtroende, och vi kommer inte att försöka 
undergräva någon annans nationella eller etniska identitet genom att vara oförskämd, 
våldsam eller oerhört missbrukande mot dem. Vi tror på universell etnisk självkänsla och 
universell rasär respekt och bekräftelse, där allas heliga ursprung kan bekräftas samtidigt.

27. Under inga tänkbara omständigheter kommer vi någonsin att, som ansvariga religiösa, 
filosofiska och intellektuella ledare, stödja eller stödja några krigsmän eller militära krigare i 
att attackera eller förstöra bibliotek, skolor, universitet, museer, konstgallerier eller andra 
kulturplatser, utbildning Och lärande; Eller för att döda eller kidnappa eller slappna av 
elever, skolbarn och lärare, förbannar vi fullständigt och anathematise, utesluter och 
censurar alla krigare som begår sådana handlingar av kulturell barbarism och uppmanar 
dem att studera vidare vilka religiösa texter de anser ge motiveringar eller tillstånd för dem 



Att begå sådana handlingar och att göra det med ansvariga och auktoritativa intellektuella 
ledare Några så kallade intellektuella som stöder sådana kulturella övergrepp och 
förstörelse av lärande avkunnar vi som att främja falska läror som strider emot hela 
mänsklighetens hela moraliska och andliga visdom. Vi åtar oss att ge auktoritativ vägledning 
från alla religiösa och intellektuella lagar för mänskligheten för att definitivt visa att sådana 
handlingar ligger utanför ramen för legitima krigsregler. Vi bekräftar att vi har den moraliska 
plikten att skydda hela mänsklighetens universella kulturarv för kommande generationer.

28. Att vi personligen och kollektivt åtar sig att avstå från alla korruptionshandlingar och 
försöka främja en värld av moraliska värderingar där rättvisa inte kan köpas och säljas men 
är verkligen opartisk och rättvis; I vilka domstolar, domare och poliser inte köps för att 
återvända till särskilda domar, men snarare agera opartiskt, ärligt och med full respekt för 
sanning och sannhet, och undersöker rättvist och djupt alla fall som väckts inför dem. Vi 
strävar efter att främja ett samhälle baserat på kärlek och artighet och icke-våld så att brott 
och orättvisor gradvis kommer att dämpas.

29. Som ansvariga spirituella, religiösa och intellektuella ledare stöder vi fullt ut alla de 
organ och program som syftar till den icke-våldsamma förlikningen av konflikter och våld 
som söker opartiska och rättvisa lösningar på internationella eller inter-tribal tvister och 
konflikter. Vi kommer att bidra från våra egna andliga förståelse och visdomslängder våra 
egna perspektiv på hur sådana konflikter kan lösas och förmedlas till allas gemensamma 
tillfredsställelse och glädje; Vi strävar efter att sluta våldsamma konflikter och deras 
ersättning genom ömsesidig upplysning och engagemang; Omvandling av fiender till långa 
förlorade vänner och reparation av de trasiga fellinjerna i mänsklighetens kroppspolitiska.

30. Som ansvariga intellektuella, filosofiska religiösa och andliga ledare och äldste, avvisar vi 
den aggressiva proselytisering av tros och ideologier genom användning av våld eller hot 
mot någon form eller form alls

31. Att vi som andliga och intellektuella ledare till mänskligheten fullt ut stöder våra 
konstnärliga samhällers arbete och stöder och bekräftar att konst och skapandet av skönhet 
och estetisk upplysning alltid är att föredra framför våld och förstörelse, Vi bekräftar och 
begår att vi inte kommer att förstöra konstverk, skulpturer, statyer, målningar, böcker eller 
byggnader eller andra konstnärliga skapelser av våra egna eller andra trosor och att vi 
kommer att sträva efter att insistera på att även i krigstid är sådana estetiska skapelser 
oantastad. I stället kommer vi att uppmuntra stöd och bekräfta kreativiteten hos konstnärer 
av alla slag: poeter, författare, dramatiker, filmskapare, arkitekter, musiker, bards, 
berättare, artister, komiker, trollkarlar, dansare, designers, hantverkare, kreativa 
mediepersonligheter, Journalister, aktörer, producenter, webbdesigners etc - vi bekräftar 
och stöder alla konstverk, men samtidigt uppmanar vi artister att medvetet provocera, 



förolämpa, skada, trivialisera, bespotta eller skada människor av tro och andlig tro ; Vi tror 
att konsten kan vara ett utmärkt tillägg och bemyndigande till andlig visdom och vice versa, 
och att båda kan arbeta för fred starkare tillsammans än i isolering.

32. Att vi är medvetna om att vissa kollektiva eskatologier av Mellanösterns ursprung 
(zoroastrianism, judendom, kristendom, islam etc.) föreslår en eskatologi för framtiden att 
för att påskynda världsfredens framkomst måste det först finnas en noggrann och 
Fullständig militär-, krigsliknande och kärnvapenkonfrontation mellan Kristi styrkor (Mahdi, 
Sãoji, Messias) och Antikrist (Ahriman, Massih Dajjal). Kristna dispensationalister, extrema 
judiska zionister och extrema Wahhabi Salafister hävdar bland annat att en sådan konflikt är 
en nödvändig förutsättning för fredsuppkomsten och därför aktivt motsätta sig och försöka 
subventionera rationella fredsförslag i Mellanöstern (t.ex. ett två Säger lösningen av Israel 
och Palestina som lever sida vid sida i fred) och försöker faktiskt främja konflikter och våld i 
Mellanöstern genom subversion och terroristaktivitet "eftersom det kommer att skynda på 
det slutliga slaget" mellan gott och ont. Som ansvariga religiösa och filosofiska intellektuella 
ledare uppmanar vi våra kamrater att ompröva denna konfrontationsvåldsamma 
apokalyptiska och att ompröva deras skrifter mer rationellt och mystiskt på ett sätt som inte 
föreslår att Skaparen vill förstöra den stora majoriteten av mänskligheten i ett 
kärnvapenkrig , Från vilken endast ett fåtal skulle överleva. Vi motsätter oss denna falska 
apokalyptism baserat på våld och massförstörelse, och föreslår istället autentisk 
apokalyptisk, som gradvis avslöjande av visdom, kärlek, rättvisa och sanning, där kunskap 
långsamt och smärtsamt segrar över okunnighet, vilket är lika mycket personligt som en 
kollektiv kamp.

33. Att vi är medvetna om vikten av att lösa de intellektuella, religiösa, filosofiska och 
ideologiska konflikterna mellan mänskliga stammar, religioner, nationer och världssyn, för 
att skapa levnadsförhållanden för välstånd, komfort, säkerhet och miljöhållbarhet för alla 
personer på jorden och för kommande generationer, så långt som möjligt, snarare än att se 
vår kollektiva rikedom slösas bort på krig och förberedelser inför krig.

34. Att vi stöder den rigorösa, rättvisa, opartiska och vetenskapliga undersökningen av alla 
religioner, filosofiska och intellektuella system utan fördomar och stödja skapandet av 
akademiska och vetenskapliga verktyg för att möjliggöra detta (såsom det periodiska 
systemet för världens religiösa och filosofiska traditioner ). Vi stöder akademisk frihet och 
frihet att studera, på alla lärosäten, och vi kräver att diskriminering slutar på grund av 
religiös tro på alla lärosäten. Vi kommer inte att uppnå fred på jorden, förrän mänskligheten 
har läranderätt, utbildning och stipendium, så att endast strävan efter sanning prioriteras 
utöver motivationen av rädsla eller tvång. Vi stöder dock uppriktig, djup och omfattande 
religiös och filosofisk utbildning på alla skolor - unga sinnen ska få tillgång till summan av det 
filosofiska och teologiska lärandet som mänskligheten har uppnått genom åren, på sätt och 
grader som är förenliga med deras intellektuella Och andliga färdigheter och behov.



35. Att vi stöder och bekräftar kärlekens kraft i personliga relationer och stöder människors 
rätt att bli kär i varandra och att gifta oss med och hitta en familj, vilket bekräftas i den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Vi stöder förbundshandlingar och 
människors rätt att utforska varandras troar genom äventyr av personligt förhållande och 
vänskap. Vi avskyr dem som dödar, sårar, torterar eller attackerar och vem gör det för att 
förhindra att vänskap och äktenskap och kärleksärenden ska äga rum. Vi tror att fred bara 
kommer på jorden när kärleken får mer frihet att sväva än hat och våld; I den långa kampen 
mellan libido och änatos, som identifierats av Freud, är vi på sidan av libido som det 
nödvändiga suret till både liv och fred.

36. Att vi avskyar och förnekar alla som torterar andra människor i namnet på all religiös 
eller politisk ideologi bör detta göras; Vi avskyar sår och smittor, för utvinning av rättslig 
information och "intelligens", med tanke på det faktum att Kristi korsfästelse är en epokalisk 
symbol för ondska av tortyr i mänsklighetens historia - vi uppmanar våra medmänniskor att 
avstå från att förorsaka grymma Våld och lidande på andra, och att istället använda icke-
våld och kärlek, vänlighet och artighet i alla personliga interaktioner.

37. Att vi avskyar och avvisar alla kidnappningar och fängelser hos oskyldiga och människor 
av någon eller alla trossamfund för att hålla dem för lösen, mot all internationell rätt och 
gemensamma värderingar av mänsklig anständighet; Om i krigstid tas fångar, uppmanar vi 
att alla väpnade styrkor håller dem enligt internationell rätt och de relevanta 
genèvekonventionerna

38. Att vi fullständigt avskräcker och fördömer alla handlingar av massdöd, folkmord, 
utrotningskampanjer och uppmanar att i krigstidens krig bevaras de civila befolkningarna så 
mycket som möjligt från effekterna av stridsituationer; Att kvinnor och barn inte skadas och 
att reglerna för ridderlighet och artighet fortfarande gäller i alla situationer med väpnad 
kamp, enligt de högsta moraliska koden för ridderlighet som praktiseras i alla 
visdomsläranden och religiösa och andliga traditioner för mänskligheten. Vi påminner 
planetens krigare, att deras trohet, plikt och lojalitet är immemoriellt för oss, 
mänsklighetens intellektuella, moraliska och andliga ledare, och att deras arbete är att 
skydda och skydda fred, inte bryta mot hennes heliga områden och helgedomar

39. Att om ibland våldsamma uppstår terroristiska eller subversiva grupper eller celler av 
människor på jorden, som utövar terrorhandlingar, mot alla kända moraliska och andliga 
beteendenskoder och som armar sig med vapen och försöker skada oskyldiga män , Kvinnor 



och barn, då stöder vi den legitima användningen av våld av lagliga myndigheter och 
väpnade styrkor som följer internationell rätt, om möjligt med FN: s godkännande

40. Som mänskliga andliga och religiösa och intellektuella ledare uppmanar vi våra 
medmänniskor att ta upp pennan och lägga ner svärdet, för att främja ett liv av bön, studier, 
insikt, vetenskap och kontemplation och att engagera sig i handlingar Kreativt geni och 
moraliskt och intellektuellt entreprenörskap där våra respektive högre vilja till goda kan 
realiseras, var och en hjälper varje och vi kan skapa förutsättningar på denna planet där en 
guldålder av sanning, kärlek, upplysning och välvilja kan ersätta en Ålder av förtvivlan, 
depression, våld, hat och okunnighet

41. Att vi bekräftar närvaron av lärdomar om mirakelens effektivitet i många av 
mänsklighetens stora visdomsläranden - som Kristi uppståndelse, Koranens ankomst, 
Exodus, inkarnation av avatarer, Dharma-läran Såväl som mirakulösa helande, 
manifestationer och andlig omvandling och omvandlingar från mörk till ljus - och att vi 
snarast ber och uppmanar våra medmänniskor en mirakulös slut på vägen mot våld, hat och 
krigföring som det normala sättet att utföra olikheter I livet, och i stället uppmanar alla våra 
bröder och systrar att miraklerna av fred, våld, kärlek, orsak och civiliserad diskurs och 
dialektik som ett sätt att lösa våra skillnader på ett sätt som firar och bekräftar livet, snarare 
uppmuntrar och matar våld och förstörelse. Vetenskapligt, vi uppmanar den djupgående 
studien av mirakel på ett öppet och rationellt sätt (t ex de heliga mirakulära 
manifestationerna) för framväxten av kunskap och visdom på jorden.

42. Som intellektuella och andliga och religiösa och filosofiska ledare för mänskligheten tar 
vi allvarligt påståenden från olika trostraditioner för överlevnad efter kroppsdöd, och att 
medvetandet eller själen på något sätt lever vidare och upplever någon form av dödsdom 
Eller "livsöversyn". Vi lovar den vetenskapliga undersökningen av närstående 
dödsupplevelser, av kroppsupplevelser och tidigare livregeringsstudier, som tycks ge 
vetenskapligt stöd till dessa sanningskrav. Likaså lovar vi den vetenskapliga litteraturen som 
studerar möjligheten till reinkarnation som ett möjligt förklarande paradigm för etiska och 
karmiska som arbetar ut ur ödet (wyrd, ödet, karma). Vi upphäver den ultimata domen på 
dessa rivaliserande förklarande modeller för vad som händer efter döden, men vi 
rekommenderar obestämd och vetenskaplig forskning om sådana fenomen och den möjliga 
förklaringen därigenom för den traditionella religiösa tron i en efter döden, himmel och 
helvete erfarenhet; Vi avvisar dock tanken att mänskligheten som helhet eller stora delar av 
oss eller några speciella trosgrupper är dömda för att uppleva helvetet i ett efter dödsstat 
och vi förkastar också propositionen att det därför är tillåtet att döda trosfolk Grupper 
utanför vår egen "utvalda" valör, så att vi kan gå till "himlen" och de andra kan bli snabbare 
när vi går till "helvetet". Sådan övernaturlig jordad terrorism har ingen grund alls i autentisk 
teologi, skriftlig exeges eller filosofisk hermeneutik och vi uppmanar alla seriösa forskare 
och teologer och vetenskapliga tänkare och filosofer att bekämpa dessa falska läror.



43. Att vi som mänskliga andliga och religiösa och intellektuella ledare lovar att arbeta för 
positiva förhållanden för människors välbefinnande, som kan skapas på denna planet, så att 
vi kan övertyga våra politiker och militära och industriella eliter till Ta bort hotet om nukleär 
omnicid från planetens jord genom att avlägsna alla kärnvapen, kemiska och biologiska 
vapen från deras arsenaler och hålla överens om bestående icke-vålds- och icke-
aggressionsfördrag, nation till nation, där diplomati ensam i framtiden kan lösa sina 
kulturella eller Politiska eller ekonomiska skillnader.

44. Att vi som andliga äldster och mänskliga ledare ära det faktum att olika religioner och 
andliga uppenbarelser har kommit till mänskligheten över aeonen på olika språk; Vi 
bekräftar vikten av att studera varandras språk och bekräfta att inget språk har 
sanningsmonopol - alla språk i alla människor och stammar för mänskligheten är heliga, var 
och en på sin egen väg. Vi bekräftar vårt åtagande att göra och redigera en omfattande 
etymologisk ordbok över alla mänskliga heliga och uppenbarande och filosofiska språk över 
vår kollektiva historiens vägar. För bättre uppbyggnad och upplysning av de äkta 
visdomsstudenterna på denna planet. Vi hylder det faktum att olika andliga 
undervisningssystem tror att specifika heliga språk innehåller esoterisk visdom i själva 
bokstävernas bokstav och ljud (hebreiska, sanskrit, irländska, norska, grekiska, arabiska, 
arameiska, hopi) och att den esoteriska visionen om System som den hebreiska qabalahen 
och norrska runorna eller sanskritmantriska läror kan väl gå tillbaka till en gemensam sonisk 
mysticism som en gång var universell för alla mänskliga stammar. Vi bekräftar vår glädje att 
studera dessa gemensamma rötter och soniska mystiska läror tillsammans som en mer 
användbar aktivitet än att plotta varandra död och förstörelse

45. Som andliga visdomslärare och religiösa och intellektuella ledare stöder vi den 
upplysningspotential som finns inom varje mänsklig själ och bekräftar att varje filosofisk 
undervisningstradition som är värdig för namnet i historien har proklamerat den slutliga 
möjligheten till fullständig total och evig upplysning för varje Mänsklig individ, i vilken 
tillstånd av våld, hat, rädsla, negativitet och oordning kan förvandlas och omvandlas till 
stater med högre medvetande, salighet, kärlek, visdom, nåd, extas, lycka, glädje, upplysning 
och kunskap; Vi lovar att dela och studera, lära och öva både våra egna och andras övningar 
som kan vara till hjälp mot dessa ändamål, inklusive meditation, bön, yoga, chanting, dans, 
motion, reflektion, vänskap, välgörenhetsarbete, kreativ prestation, altruistiskt arbete , 
Arbete-som-service, filantropi, upplyst affärspraxis och vad som helst annat bra och 
fördelaktigt sätt kan bidra till högre och hållbar upplysning

46. Som mänskliga andliga och religiösa och intellektuella ledare uppmuntrar vi alla våra 
anhängare, studenter och vi själva alltid att berätta sanningen, att stå för sanningen, att ära 



sanningen och att utöva sanning, som den säkraste och säkraste och mest Direkt vägen till 
fred på jorden; Vi uppmuntrar alla politiska ledare som tjänstgör i politiskt ämbete, poliser, 
domare och andra offentliga tjänstemän, att göra en ära av sanning och icke-oärlighet, och 
vi uppmanar alla människor utan undantag att leva enligt dharma, sanning rättfärdighet och 
Öppenhet, så att den gudomliga gudtiden, så mythologiska älskad, faktiskt kan gryna som en 
pragmatisk och verklig manifestation av sanningen i vår vardag. Vi uppmanar också 
diplomater och tjänstemän från internationella organ som FN eller Samväldet eller andra 
internationella organ, liksom att sätta en sanning som ett krav på deras jobb

47. Att som andliga, intellektuella och religiösa ledare från hela världen, som följer många 
olika traditioner, är vi medvetna om skadorna på kvinnors rättigheter genom millennierna 
genom den falska undervisningen att Gud är enbart maskulin eller en grammatisk "han ”; Vi 
efterlyser könsförsoning i teologin och hedrar de traditioner som hänvisar till gudinnan som 
hon, lika mycket som de som hänvisar till Gud som han; Vi accepterar och bekräftar att 
gudarna har känt genom otaliga namn i mänsklighetens fulla religiösa historia och att kön, 
antal, kvalitet, funktion, kategori, ort och kosmologi alla har tillskrivits olika gudar och 
gudinnor av mänsklighetens olika stammar. Vi bekräftar att för en sann, djup, varaktig och 
evig religiös fred och försoning på jorden, måste de traditioner som talar om Gud och de 
som talar om gudinnan lära sig att tala fridfullt till varandra. Den gudomliga kvinnliga 
aspekten av Gudom som har bekräftats av alla esoteriska traditioner måste omformuleras 
inom familjen av medvetna exoteriska troende på sätt som inte helt uppväger, hotar eller 
larmar efterföljare av traditionella teistiska tron eller orsakar "unpeace" ; Gudinna och Gud 
måste skapa fred i himlen och på jorden för mänskligheten för att skapa fred, och som 
sanna ödmjuka lärare ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dessa gudomliga försoningar.

48. Att vi som forskare, vismänniskor, filosofer och religiösa och andliga ledare av olika 
trossystem är förenade ändå genom vår gemensamma respekt och kärlek till naturen. Vi 
bekräftar att mänskligheten har en plikt att bry sig om djur, växter, skogar, hav, floder, berg 
och hela ekosfären. Vi bekräftar vår plikt att säkerställa att vi inte tar mer från naturen än vi 
behöver, och att vi behandlar Moder Jord med respekt och kärlek; Vi hedrar 
naturvetenskapliga arbetet som har utforskat naturens komplexitet under de senaste 
århundradena, men vi varnar dem mot våld mot djur för vetenskapliga experiment, vi 
uppmanar det icke-våldsamma samförståndet mellan alla delar av livet av livet i en ekosfär 
Av ömsesidig kärlek och omsorg, där hela naturen kan betraktas som en gudomlig 
intelligensens epiphany; Vi bekräftar vår tro på naturens helande kraft och uppmanar 
doktorer och forskare att lära av växtbaserade medicinska traditioner och lokal kunskap om 
inhemska läkare, shamaner och medicinska herbalister. Vi beklagar medicinsk yrkesöver 
bureaukratisering; Vi bekräftar förebyggande är det bästa läkemedlet; Vi tror på att 
kombinera det bästa med vetenskaplig läkning med andliga läkningspraxis, lokal 



växtbaserad kunskap och naturopatiska tillvägagångssätt för medicin, och vi efterlyser mer 
vetenskaplig forskning om inhemska, naturliga och andliga läkningspraxis

49. Att vi som religiösa ledare och andliga äldste på planeten bekräftar mänsklighetens rätt 
att transcendensera, och att visa hela smaken och smaken. Vi motsätter oss och försöker 
läka symtomen på sophiaphobia (dödande och martyrdom av vismäner, förbränning och 
förstörelse av böcker, bibliotek, skolor, visdomslägenheter, tystnad av visdomslärare). Vi 
bekräftar och erkänner att historiskt sett har de flesta stammar av mänsklig historia använt 
transcendentala läkemedel, örter och psykoaktiva växter som medicin för att uppnå 
förändrade tillstånd av medvetande och få syn och insikt. Vi erkänner att användningen av 
psykoaktiva droger av alla mänskliga generationer är en sökning efter denna 
transcendentala erfarenhet och förklarar att det nuvarande onda och våldsamma "krig mot 
droger" är oöppligt och orsakar hundratusentals olyckor som är låsta i fängelser världen -
övergripande och kriminalisering av en giltig del av den mänskliga erfarenheten Vi 
uppmanar till fred mellan mänskligheten och växtrikets psykoaktiva droger. Många av våra 
trosbanor har gammal och hemlig kunskap om rätt användning av växtmedicin för läkning 
och medvetenhetsutforskning; Vi uppmanar att sådana heliga läkemedel är lagliga för 
andliga syften i fråga om religionsfrihet och ekonomisk sunt förnuft (beskattning från 
legalisering kan finansiera sociala behov) och att överanvändning, missbruk eller missbruk 
av felaktiga läkemedel vid fel tidpunkt bör Behandlas som ett medicinskt och socialt 
problem inte ett brott. Vi förenar därför våra röster till den växande klamran hos dem som 
kräver avkriminalisering av transcendentala, psykoaktiva och fritidsdroger, men att de säljs 
under licens (inte till minderåriga) och med strikta instruktioner, vägledning och 
information, inklusive andlig information. Vi tror att detta kommer att bidra till att skapa 
större förutsättningar för fred och självmedvetenhet på planeten. Vi uppmanar också till att 
de antika inledande mysterierna återköpas, de gamla orakelcentra, de nedlagda och 
förstörda andliga reträttcentra och kloster av planeten, som platser för läkning av själar och 
återupptäckten av vår ljusaste, bästa och Troligaste naturen. Yttre fred måste börja inom. 
Den största jihad är sökandet efter inre fred och upplysning. Vi bekräftar att det är viktigt att 
avkriminalisera droger för att även om man absolut inte behöver psykoaktiva droger för att 
uppnå Guds medvetande har historiskt sett alla mänskliga stammar sedan shamaniska tider 
gjort det. Varje gift är ett läkemedel i rätt dosering, och varje medicin är ett gift i fel 
dosering. Hur vi hanterar droger visar vår förmåga till självutveckling och självdisciplin; På 
många ställen används krig mot droger som ett krig mot gudmedvetanden och många 
människor står i fängelse som ett resultat; Det borde vara en medicinsk och pedagogisk 
fråga. Människor behöver visas att de inte behöver droger för att uppnå Guds medvetande, 
men att de säger att det är "olagligt" bara gör att de vill göra det mer. Sådan är mänsklig 
natur ... Fred kommer att uppstå när vi aktualiserar vårt fulla medvetande och mänskliga 
potential och förhindrar sophiafobi från våra liv.

50. Som religiösa ledare, filosofer och andliga äldste på planeten bekräftar och stöder vi och 
stödjer principen om religionsfrihet, vilket innebär människors förmåga att utforska 
mänsklighetens intellektuella och andliga arv utan rädsla, förtryck, straff eller misstroende. - 



Vi noterar att religionsfrihet, som betyder frihet för religion eller tro, skyddas enligt 
internationell människorättslagstiftning, särskilt enligt artikel 19 i den allmänna förklaringen 
om de mänskliga rättigheterna, som alla civiliserade och bona fide länder har anmält sig till. 
Vi uppmanar att friheten att utforska religioner och teologier är en grundläggande rättighet 
för varje människa som är född på denna planet, den tron som uppnås genom tvång och 
rädsla är inte sann tro och att sann frid aldrig kan uppstå på denna planet, så länge som 
tvång, tystnad , Rädsla, okunnighet och terror är bränslen som brinner religiösa krig, fejder, 
hat och bigotry. För religiös fred måste vi sätta pistolerna och vapen nedåt; Vi måste 
avväpna våra sinnen och själar; Vi måste överge krafterna för kärlek och icke-våld och själva 
sanningens styrka, som inte behöver våld för att sprida det. Vår bekräftelse av religionsfrihet 
måste därför också åtföljas av en bekräftelse av religiöst ansvar, omsorg och 
omhändertagande stipendium och uppmärksamhet på intellektuell och filosofisk visdom. 
Kort sagt, vårt engagemang för religionsfrihet och fred är född ur vår allvarliga önskan om 
religiös upplysning, tolerans och kärlek, och vi bekräftar att de största och klokaste lärda, 
helgon, mästare och lärare i varje generation alltid har haft dessa inkluderande och 
Ekumeniska synpunkter baserade på den andliga friheten för att hela mänskligheten ska nå 
ut mot upplysning.

51. Att vi som mänskliga andliga och religiösa och intellektuella ledare försöker interagera 
ansvar och intelligent med de mänskliga politiska ledarna och att arbeta med dem för 
gemensamma mål om fred i all sin mångfald. Vi lovordar internationella politiska 
organisationer som har varaktig fred som sitt mål, som Förenta nationerna, Samväldet, 
Oberoende staternas samvälde, Europarådet, Afrikanska unionen, Amerikanska 
organisationernas organisation etc. för deras arbete för fred Och rättvisa; Vi lovordar också 
de internationella organens arbete att söka ett varaktigt och rättvisare system för global 
styrning och lovorda Eldersrådets arbete, det föreslagna rådet för monarker, den 
interparlamentariska unionen, världsförbundsrörelsen, världsförfattningen och 
Parlamentariska föreningen stöder vi också arbetet hos alla bona fide demokratiska och 
representativa parlament runt om i världen, inklusive parlamentsledamöterna i alla FN: s 
medlemsländer och de regionala parlamentens arbete, såsom det centralamerikanska 
parlamentet (PARLACEN), The Östafrikanska lagstiftande församlingen (EALA), 
Europaparlamentet (EP), Den interparlamentariska kommittén för Västafrikanska 
ekonomiska och monetära unionen (WAEMU), Latinamerikanska parlamentet, 
Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapens parlament (CEMAC) , 
Parlamentet för den ekonomiska gemenskapen av västafrikanska stater (ECOWAS), 
Europarådets parlamentariska församling (PACE), NATO Parlamentariska församlingen Vi 
berömmer och stöder också arbetet med medborgarnas förespråksgrupper som förespråkar 
medborgarnas medverkan i globala angelägenheter, såsom medborgare för globala 
lösningar, världsborgerförsamlingen, världsbefolkningens register, världsborgerliga 
föreningar mm. Vi lovar de internationella diplomaternas arbete som verkligen arbetar för 
fred. Vi lovar arbetet med internationella juridiska organ och juristexperter i internationell 
rätt och stöder Internationella domstolens arbete, Internationella brottmålsdomstolen och 
arbetet med ad hoc sanning och försoningskommissioner och internationella 
medlingsorganens och medlare ; Vi lovar att arbeta tillsammans med alla sådana politiska, 



juridiska och civila organ och byråer och individer, oavsett deras speciella trosbakgrund. Vi 
uppmanar lagstiftare att beakta alla människors andliga och religiösa rättigheter och 
friheter, och att lagstiftningen aldrig ska gå vidare som förföljer, tystar, terroriserar, 
diskriminerar, torterar, tyranniserar eller dödar medlemmar av särskilda trostraditioner eller 
troendes befolkningsgrupper. Vi uppmanar i stället att politisk lagstiftning hålls åtminstone 
störningar i människors liv och syftar till att ge människor möjlighet att realisera sin egen 
samvete, känslor av ansvar och medvetenhet om medvetenheten, sin egen medfödda 
godhet och känsla av rättvisa och vilja till lycka och upplysning. Vi erkänner att olika 
människor har olika politiska och juridiska åsikter och övertygelser, precis som de har olika 
religiösa och andliga övertygelser. Vi uppmanar att dialog, debatt och stipendium mellan 
politiska tänkare, statsmän, diplomater, rättsliga myndigheter och jurister och jurister, civila 
tjänstemän och medborgerliga myndigheter och religiösa tänkare, filosofer, visdomar, heliga 
och mystiker i alla nyanser borde blomstra i en atmosfär av Öppet slutgiltigt 
sanningstalande, rigoröst stipendium, andlig-empirisk och bevislig verifieringsprocesser, och 
att alla som undertecknar denna interfaith fredsfördrag ska arbeta med varandra för att 
säkerställa ett globalt samhälle i fred med sig själv, dess krig över och dess vapen och vapen 
Har ersatts av visdom, sanning och rättvisa. Vi uppmanar därför så många politiska och 
juridiska äldster som möjligt, med kännedom om vikten av att göra frid andligt såväl som 
politiskt, för att också underteckna denna interfaith peace treaty och följa sina uttalande

52. Att vi som ansvariga och fredsälskande andliga, religiösa och intellektuella ledare för 
mänskligheten strävar efter att interagera ansvar och intelligent med det globala 
samhällsgemenskapen och dess många organisationer och nätverk, såsom 
världskongressen, Förenta religionsinitiativet , Världsreligionsparlamentet, Den 
internationella föreningen för religiös frihet, Europeiska rådet för religiösa ledare, 
grundades 2002, Commonwealth Interfaith Network etablerat 1997, 
Föreningsföreningsförbund (FOR), grundat 1914, The Focolare Movement, Institute for 
Interreligious Dialogue, The Interreligiös mötesförening, Interreligiös Arbetsrätt, 
Internationellt Råd för Kristna och Judar (ICCJ), grundades 1975, Interreligiös och 
Internationell Federation för Världsfred, Internationella Humanistiska och Etiska Unionen, 
Nordamerikanska Internaitiska Nätverket (NAIN), Det Religiösa Institutet om Sexuell 
Moralitet , Rättvisa och helande, etablerad 2000, Unde tempel Ranti (ToU), etablerad 1960, 
United Religions Initiative (URI), grundades 2000, Vatikanets Pontifical Council for 
Interreligious Dialogue, grundades 1964, Världskonferensen för religioner för fred, 
grundades 1970, världsrådet för kyrkorna teamet om interreligiösa relationer 1948, The 
Elijah Interfaith Institute, grundades 1997, Ett gemensamt ord, The Three Faiths Forum, 
World Public Forum för en dialog om civilisationer, FN-alliansen av civilisationer etc. 
Dessutom stödjer vi och lovordar interfaiths organisationer på nationell nivå (Som Interfaith 
Network (USA), The Interfaith Alliance (USA), som inrättades 1994, Network of Spiritual 
Progressives, som inrättades 2006, det malaysiska rådgivande rådet för buddhism, 
kristendom, hinduism, sikhism och taoism, etablerad 1983, och vi också Lovorda arbetet 
med ett stort antal lokala stadsövergripande internaitiska initiativ som finns på lokal nivå i 
ett växande skäl för initiativ i ma Ny nationer över hela världen; Vi stöder och stöder också 



utbildningsorganisationer och seminarier som i allt större utsträckning ordinerar och stöder 
utbildningen av ministrar, som sedan kan ge service i fängelser, sjukhus, sjukhus, skolor och 
andra behövliga platser. Vi uppmanar också alla de som är involverade i att betjäna den 
interkulturella rörelsen världen över på vilken nivå av engagemang, att underteckna, 
cirkulera och stödja denna interfaith peace treaty som ett tecken på att vi tar våra 
gemensamma åtaganden och ansvar på allvar.

53. Som mänskliga andliga och religiösa och intellektuella ledare lovar vi att göra allt vi kan 
för att sluta krig och våld som för länge plågar mänskligheten, särskilt krig som har ett 
element av religiös eller ideologisk meningsskiljaktighet mot dem. Genom att bidra till att ta 
bort eventuella religiösa motiveringar för dessa krig och våld, hoppas vi kunna skapa en 
värld där ekonomisk verksamhet, rättvis handel, global hållbar utveckling, social rättvisa och 
välstånd, ett slut på arbetslöshet, ett slut på behovet av Krigsdriven utvandring, och slutet 
på så mycket av världens rikedom slösas bort på vapen och armarna, så att vi i stället för att 
döda varandra uppmuntrar varandra i visdomslopp mot ultimat personligt och universellt 
upplysande. Vi inser att kollektiv och universell nedrustning kräver kollektiv och universell 
upplysning, och lovar att arbeta för detta ändamål snarare än senare. Fred kräver mänsklig 
andlig omvandling och vi är beredda att svara på detsamtalet.

54. Att vi som ansvariga och fredsälskande andliga och religiösa och intellektuella ledare för 
mänskligheten, uppmanar oss till media (i alla sina former, inklusive tryck, radio, tv, sociala 
medier, internetmedia, dokumentärfilmskapare, muntliga berättare och vingårdar ) Också 
för att hjälpa oss i vårt arbete; Vänligen rapportera inte bara de historier som berättar om 
de våldsfulla handlingarna från några missförstådda pseudo-religiösa extremister, utan 
rapporterar också om goda nyheter om tusentals och miljontals visionära, religiösa och 
intellektuella aktivister som arbetar för fred, försoning, harmoni och förståelse i Deras hem, 
samhällen, nationer och världen över. Anmäl också det underbara arbetet mellan de 
interkulturella grupperna och religiösa och intellektuella ledare som är beredda att gå den 
extra milen i fredssaken. Rapportera om de främsta tänkarna från varje kultur och språk och 
samhälle som är beredda att hitta strategier för harmonisering, försoning och 
fredsskapande; Genom att rapportera främst om dåliga nyheter och terrorhandlingar, 
hjälper medierna med att skapa en värld av dum och dysterhet och snedvrider händelserna i 
en negativ riktning. Som vi tror, så blir vi, som många odödliga visdomar av tider förflutna 
och nu har sagt; Så vi uppmanar media att hjälpa oss att flytta från en dålig dröm till en god 
dröm, från sömn till uppvaknande, från hat till kärlek. I stället för cynicism, negativitet och 
förtvivlan som dominerande realism hos våra medieföretag, där händelser är skevda med 
warlike propaganda för att skapa fiendens bilder och att demonisera den andra som 
"subhuman", ber vi istället att media agerar ansvarsfullt, rapporterar Sanning utan 
utsmyckning, var vänlig och rapportera också arbetet med fredsbevarande, diplomater som 
arbetar för försoning och fred, och förstärka och bemyndiga ord av äkta fredsvisionärer 
istället för att koncentrera sig på militära och terroristceller som bara ser fortsättande våld 
och krig som möjligt. Valet av fred eller krig för mänsklighetens framtid är lika mycket en 
kamp för fantasin och utvidgningen av våra kulturella horisonter, för att göra fred så 



genomförbart, spännande, önskvärt, attraktivt och hjältiskt som vålds och dödsreklam. Vårt 
budskap om fred mellan mänsklighetens trosgrupper, som långt drömde om och 
förbereddes av profeterna, visdomar och filosofer från det gamla, ligger nu inom 
mänsklighetens grepp; Låt heretterna och de skriftlärde också förmedla denna goda nyhet 
och inte bara de dåliga. Vi ber att mediebyråerna på planeten inte bara arbetar på kort sikt 
för sina egna företag, men också på lång sikt för hela mänskligheten, för den goda nyheten 
om fred mellan mänsklighetens troar är värt att dela. Om det verkligen finns brist på goda 
nyheter på planeten, är vi fast beslutna att skapa mer av det!

55. Som mänskliga andliga och intellektuella ledare kallar vi också på det globala filosofiska 
samhället för att arbeta nära med det interfientliga samhället och att utarbeta de exakta 
parametrarna och protokollen för intellektuell nedrustning, för att sluta på den långa striden 
i rivaliserad tanke System och ideologiska system på denna planet; Vi lovar att arbeta med 
alla ansvariga filosofiska organisationer och specialistorganisationer, inklusive 
världskongressen för filosofi, internationella filosofer för förebyggande av nukleär omnicid, 
filosofer och historiker för fred, bekymrade filosofer för fred, den ryska filosofiska 
föreningen, det amerikanska filosofiska samhället, Den brittiska akademin, UNESCO, etc. 
samt alla lärda, vetenskapliga och filosofiska organisationer världen över, och professionella 
organ av lärare av filosofi i skolor och universitet över hela världen. Religioner har inget att 
frukta från filosofin förutom att förlora sin orättfärdiga dogmatism som alltför ofta bränner 
våld, och filosofin har inget att frukta från religioner förutom att förlora sin orättvisa 
skepticism, som alltför ofta brinner anti-religiöst våld. Vi uppmanar filosofer och religiösa 
tänkare att inse igen harmoni av tro och förnuft och att använda exakt stipendium, 
textundersökning, empirisk utredning av transpersonella erfarenheter, studier av antika 
manuskript och andliga traditioner i ljuset av vetenskaplig anledning och tro i kombination 
med Försoning av skepsis och upplysning, för att framkalla vägen till fred för en trött och 
orolig mänsklighet. Vi uppmanar alla filosofer över hela världen att vara med i den här 
united questen för ett intellektuellt blått tryck som möjliggör fred, att upphöra med domen 
på sina intellektuella skillnader och att komma överens om vissa gemensamma 
grundläggande planetets etiska mål, inklusive bestående religiös fred som En förutsättning 
för att nå slutlig och absolut konsensus om den ultimata verkligheten. När dammets 
våldsbrott är tydliga kan vi alla se sanningen tydligare än tidigare.

56. Som mänskliga andliga och religiösa och intellektuella ledare lovar vi att arbeta 
tillsammans utåtlösligt för att skapa förutsättningar på denna planet genom utbildning, 
forskning, diplomati, studier och gärningar av vänlighet, medkänsla och barmhärtighet, 
generositet, filantropi och kreativitet, Där den symboliska gyllene porten i den gamla staden 
i Jerusalem kan öppnas igen, kan en ekumenisk fredstält upprättas för fredspelgrimer av alla 
trossamfund på en tom del av templet och en representativ samling av äkta religiösa, 
andliga Och intellektuella ledare som alla har undertecknat detta Interfaith Peace Treaty på 
uppdrag av sina respektive anhängare och elever kan komma in i högtidlig procession 
genom den återupplivade Golden Gate och invigera en symbolisk ålder av visdom och 



gudomlig skönhet på jorden där alla kan lära sig att respektera Tronens vägar och att söka 
kunskap snarare än okunnighet, älska snarare än rädsla och fred snarare än krig.

Det kan också vara så att alla dessa högtidliga eder och förbund som vi har svurit, och de 
åtaganden som vi har bekräftat, kan ske genom den beslutsamma strävan efter våra egna 
högre testamenter och genom den gudomliga nåd som styr och reglerar angelägenheterna 
Av mänskligheten.

Vi lägger härmed våra signaturer och vi uppmuntrar andra att göra detsamma,

Amen, Aum, Awen.


