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Pentru o nouă generaţie pe Pământ
Tradus din engleză de Liliana David
Un citat din Manifestul Tinerilor din Gaza din decembrie 2010:
“În spatele violenţei globale se distinge puterea unei schimbări profunde ale erei în care trăim.
Cei care stau impotriva despotismului din ziua de azi ar putea fi martorii unei lumi complet
schimbate mâine. Salutăm pe cei care astăzi se pregătesc pe toate continentele pentru o
nouă eră, riscându-şi viaţa adesea. Salutăm comunitatea planetară care se formează.”
Un citat din Manifestul Tinerilor din Gaza din decembrie 2010: „Suntem îngroziţi. Aici în Gaza
suntem îngroziţi că vom ajunge încarceraţi, interogaţi, loviţi, torturaţi, bombardaţi, ucişi... Noi
suntem tinerii cu inimi grele. Purtăm cu noi o greutate atât de mare, încât este dificil pentru
noi să ne bucurăm de asfinţit... În noi creşte o revoluţie, o nemulţumire imensă şi frustrare
care ne va distruge dacă nu găsim un mod de a canaliza această energie în ceva care să
poată sta impotriva statusului quo şi să ne dea o speranţă.”
Acesta este strigătul tinerilor din Gaza. Este strigătul de ajutor al unei generaţii fără speranţă,
un strigăt al multor ţări de pe acest Pământ. Reprezentanţi ai Centrului de Cercetare pentru
Pace Tamera din Portugalia au întreprins mai multe pelerinaje în Istrael/Palestina şi Columbia.
Fie ca acest text să contribuie la găsirea unei căi de a ieşi din suferinţă şi de a găsi un nou
canal pentru energiile suprimate.
Salutăm tinerii din această lume. Salutăm toţi cei care lucrează pentru pace şi ajută zone
de război de pe Pământ. Salutăm pe acei oameni care îşi dedică viaţa pentru a susţine
drepturile omului, adesea riscându-şi viaţa pentru protecţia copiilor şi a populaţiilor indigene,
protecţia animalelor, protecţia oceanelor, a copacilor şi a tuturor co-creaturilor care trăiesc
în această mare familie. Salutăm, de asemenea, guvernele care încă au curajul să se ridice
impotriva globalizării şi a metodelor sale. Acesta este un manifest pentru o generaţie tânără
care nu mai are un viitor în societatea prezentă, pentru cei care nu mai văd o ieşire, care nu
mai au nici o perspectivă în faţa suferinţei zilnice.
Lumea este în tranziţie către un nou mod de a trăi pe Pământ. Vechile dictaturi şi ierarhii nu
mai pot rămâne valabile pentru mult timp. Suntem în faţa unui colaps al mega-sistemelor.
Revoluţia din ţările arabe, revoltele tinerilor din mega-oraşele din vest, criza financiară
globală şi şomajul în masă, creşterea zonelor de război şi a dezastrelor naturale cauzate de
om, declinul moral până la mizerie al guvernelor, planurile internaţionale ale statelor în caz de
urgenţă şi bunkerele subterane pentru cei bogaţi sunt în mod sigur semne ale faptului că ne
apropiem de sfârşitul unei epoci violente. În spatele violenţei globale, se arată puteri ale unei
schimbări profunde. Cei care stau impotriva despotismului din ziua de azi ar putea fi martorii
unei lumi complet schimbate mâine. Salutăm pe cei care se pregătesc astăzi pentru o nouă
eră pe toate continentele, adesea riscându-şi viaţa. Salutăm comunitatea planetară care se
formează.
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SCHIMBAREA SISTEMULUI GLOBAL

În spatele masacrului global din timpurile noastre se ascund sisteme economice greşite,
concepte greşite despre iubire şi religie, sisteme greşite de gândire şi explotarea abuzivă
a resurselor naturale. Datorită unui pas greşit în evoluţie, am dezvoltat o reţea globală de
frică şi violenţă care şi-a făcut loc adânc în sufletul omului. Noua comunitate planetară este
în curs de a schimba fundamental acest sistem, de la o reţea a fricii la o reţea a încrederii.
Aceasta afectează toate aspectele, de la relaţii personale până la probleme politice şi
ecologice ale planetei. Majoritatea catastrofelor naturale sunt rezultatul intervenţiei umane
în ciclurile naturii. Această schimbare a sistemului este de fapt o schimbare a puterii. Noua
putere nu se mai bazează pe dominaţie asupra altora, ci pe reunificarea cu legile sacre ale
vieţii. Peste tot unde acum distrugerea guvernează, primele celule ale noii lumi se nasc.
Apocalipsa globală, înfricoşătoare cum este, nu înseamnă doar prăbuşire, ci şi revelaţie.
Sfinţenia uitată a vieţii se ridică din ruinele vechiului şi dă naştere acum unei epoci noi. Noile
comunităţi vin să servească viaţa, via Domnului şi să coopereze cu acele puteri înalte care
au format, dintotdeauna şi de la început, universul. Sistemul se va schimba surprinzător de
repede. În câteva decenii copiii noştri şi copiii copiilor noştri vor afla despre era milenară a
războiului doar din cărţile de istorie. Pământul poate fi vindecat. Este o lume care ne vindecă
rănile. Aceasta este o lume în care viaţa este intactă. Şi este o altă lume care cauzează
toate aceste răni în lumea oamenilor. Aceste două lumi s-au unit pentru a preveni suferinţe
viitoare. Lumea oamenilor trebuie să se reintegreze în structurile de bază ale vieţii universale.
Următoarele patru domenii de bază trebuie vindecate: energia, apa, hrana şi dragostea.
Aceste patru surse ale vieţii trebuie eliberate din puterile întunecate care le-au distrus
(companii energetice, dictaturi, biserici şi altele). Nu este o luptă individuală sau locală. Este
o luptă globală. Este o luptă între puterile globale ale vieţii şi puterile globale ale distrugerii.
Dacă viaţa câştigă, nimeni nu pierde.

O NOUĂ COMUNITATE PLANETARĂ

Pe lângă revoltele globale, există astăzi şi o mişcare globală pentru a salva viaţa pe Pământ.
Este formată din grupuri de indigeni, budişti sau creştini cu tradiţii pacifiste, în special în
America Latină şi Tibet, şi din acei activişti pentru pace, ecologişti şi slujitori ai vieţii care ştiu
de mult că nu există viitor care merită trăit în sistemul actual. Ei nu mai sunt legaţi de naţiune,
limbă, rasă, cultură sau religie, nici de bogăţie sau posesiuni. Ei ajută zone de criză, vizitează
locuri sacre, se întâlnesc în jurul focului şi în hoteluri, împart pâinea lor şi dezvoltă un nou
nivel al comunităţii. O nouă cetăţenie globală se dezvoltă mai presus de toate instituţiile.
O nouă formă de „globalizare” pozitivă. Acest proces este susţinut de dezvoltarea a noi
centre care se răspândesc încet pe tot globul. Noi le numim „healing biotopes” (biotopuri
de vindecare) sau „peace-villages”. Ele servesc drept adăpost, centru de studiu şi loc de
muncă pentru pelerini. În aceste locuri se fac cercetări reale legate de aspectele de bază ale
unei societăţi non-violente: tehnologie, ecologie, sociologie, spiritualitate şi intelect. Aceste
centre urmăresc o etică comună asupra a ceea ce înseamnă să trăieşti împreună, un grafic
al drepturilor omului, un fel de set de „percepţii” planetare. Următoarele opt gânduri de pace
sunt valabile în toate locurile de pe glob.
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1. DREPTURILE OMULUI ŞI DREPTURILE ANIMALELOR

Drepturile de bază ale oamenilor sunt recunoscute, independent de religie, naţionalitate sau
origini etnice. Nu este tolerată prezenţa urii, a violenţei sau a umilinţei. Şi sunt recunoscute
drepturile de bază ale tuturor animalelor pentru spaţiu, mâncare, libertate de mişcare,
curiozitate şi contact. Animalele nu vor fi mutilate în noua lume. Nici un câine nu va avea
coada tăiată şi nici un animal nu va fi supus experimentelor pentru industria farmaceutică.
Nu va exista nici o fermă pentru blană şi nici o măcelărie. Animalele sunt în mod natural
parteneri şi prieteni ai omului în marea familie a vieţii. Animalele au nevoie de sprijinul nostru
şi nu de persecuţii.

2. TREI PRINCIPII ETICE

Aceste centre urmăresc principii etice de bază ale comunităţii, în mod special cele trei
principii de adevăr, sprijin reciproc şi participare responsabilă la întreg. În comunităţi care
sunt bazate pe adevăr şi sprijin reciproc se dezvoltă o putere care este mai mare decât orice
violenţă. Este puterea încrederii între bărbat şi femeie, între adulţi şi copii, între oameni şi
animale. Restabilirea adevărului originar într-o lume în care frica nu mai există. Încrederea
este baza de la care viaţa se vindecă. Nu este o viziune mai profundă decât viziunea unei
lumi în care încrederea domneşte între toate fiinţele.

3. SEXUALITATE, DRAGOSTE ŞI PARTENERIAT

De asemenea, respectă principiul adevărului şi al sprijinului reciproc în domeniul sexualităţii,
a dragostei şi a parteneriatului. Nu poate fi pace pe Pământ atâta timp cât este război în
dragoste. Noua lume a depăşit toate formele de luptă între sexe. Şovinismul şi feminismul
nu mai există. Genurile sunt alături ca egali şi lucrează împreună pentru acelaşi scop,
reunificarea vieţii. Întrebările legate de monogamie sau poligamie, de iubirea de cuplu sau
iubirea liberă nu sunt întrebări ideologice sau religioase, ci mai degrabă întrebări care ţin de
dezvoltarea personală şi de decizie a celor implicaţi. Iubirea este un proces natural, nu o
chestiune de legalitate. Nu poţi revendica dragostea în termeni legali sau pretinde vreun drept
de proprietate asupra partenerului, dar este o încredere mai presus de orice, o solidaritate
profundă între femeie şi bărbat ca jumătăţi ale rasei umane. Sexualitatea este eliberată de
toate formele de suprimare religioasă, minciuni, umilinţă şi violenţă. Pe lângă funcţia de
reproducere, serveşte doar iubirea reciprocă, sănătatea şi bucuria vieţii. Într-o lume umană,
sexul nu se poate întâmpla împotriva voinţei unuia dintre parteneri.

4. FĂRĂ BARIERE RELIGIOASE

Nu există nici o barieră religioasă în comunitatea planetară. Acelaşi Dumnezeu, acelaşi rai şi
aceeaşi ordine cosmică a matricei sacre se regăseşte în toate religiile. Autoritatea sacră pe
care o servim nu este o instituţie clerică, ci viaţa însăşi, pentru că asta este ceea ce iubim.
Divinul nu se mai revelează singur în biblii vechi, ci în mişcarea unui izvor sau în anatomia
unui petic de iarbă şi în mod deosebit în dragoste şi în interacţiunea misterioasă a puterilor
din care viaţa originează. Creatorul nu este un Tată-zeu care pedepseşte. Este punctul
sinelui, în care toate vibraţiile se reunesc. Acest punct al sinelui există în toate fiinţele. Atunci
când ne vom întâlni din nou în această înţelegere, nu va mai putea exista violenţă religioasă.
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5. GRAŢIA. FĂRĂ RĂZBUNARE. RECONCILIERE

Comunitatea planetară în formare şi-a dat un nume. Posterele spun „GRACE – Mişcarea
pentru un Pământ Liber”. Ea declară că nu se va mai răspunde la răni şi suferinţe cu ură şi
violenţă. Durerea a dat naştere unei noi hotărâri. Ura s-a transformat într-o decizie absolută
pentru viaţă, pace şi vindecare. Nu mai există neutralitate atunci când cineva a ales să
urmeze viaţa. Nu este o atitudine ideologică sau politică. Lacrimile pe care le varsă o mamă
israeliană pentru fiul ucis sunt aceleaşi lacrimi ca ale unei mame din Palestina. Pentru mulţi,
durerea este prea mare pentru a mai vărsa lacrimi. Acuzaţiile şi judecările nu mai sunt de folos
pentru că ele perpetuează spirala de violenţă care ne trage în jos. Tinerii care protestează în
Cairo sau în Tripoli sunt de aceeaşi vărstă ca soldaţii şi poliţia care trag în ei. Ar fi putut să
fie prieteni. Lucrătorii pentru pace din San Jose de Apartado, Columbia şi paramilitarii care
i-au ucis ar fi putut de asemenea să fie prieteni dacă ar fi ieşit din constrângerile unui sistem
josnic. Fără răzbunare! Acesta a fost apelul unei tinere mame israeliance (Michal) după ce
faţa ei a fost distrusă într-un atac suicidal cu bombă al unui palestinian. Spunea că ar fi
acţionat similar dacă ar fi fost în situaţia lui. Puterea interioară care vine din această atitudine
se bazează pe cea mai adâncă înţelegere că oamenii vin din aceeaşi sursă, au trecut prin
aceleaşi suferinţe şi se îndreaptă către aceeaşi viziune de pace şi vindecare.

6. VIAŢĂ FĂRĂ FRICĂ

Nu ne mai este frică de vreun duşman, pentru că nu mai există duşmani. Filosoful indian Sri
Aurobindo a luptat ca un revoluţionar pentru independenţa Indiei faţă de Anglia. În timp ce-şi
aştepta condamnarea la moarte, Vasudeva (Dumnezeu) i s-a arătat prin gardieni, procurorii
iudeilor. Nu i-a mai fost frică şi a fost eliberat. Acesta este un punct foarte inalt în evoluţia
conştiinţei. Când un om a ajuns la acel punct în interior în care nu mai reacţionează din frică
sau din ură, organismul său se schimbă şi devine tot mai invulnerabil şi imun la atacuri.
Sunt exemple extraordinare legate de acest miracol. Jaseniştii în Paris în secolul al 18-lea
nu au putut fi ucişi pentru că nu le mai era frică. În timpul ciumei, acele ajutoare cărora
nu le era frică de infecţie erau imuni la boală. Sunt poveşti despre oameni din lagăre de
concentrare care au fost scutiţi de cel care trebuia să-i execute pentru că nu le era frică de
puterea şi cruzimea lui. Este un punct esenţial în lucrul pentru pace în aceste timpuri. Cei
care nu proiectează răul nu vor putea fi atinşi de rău. Răul nu are putere în sine însuşi, dar
îşi ia puterea din proiecţiile noaste care pornesc din frică. Un regim rău nu poate rămâne la
putere odată ce oamenii încetează să mai proiecteze scenarii de frică. Depinde cu adevărat
de noi dacă vom câştiga sau vom pierde această luptă. Vom câştiga îndată ce vom înceta
să mai reacţionăm la tiparele vechi. Pentru asta avem nevoie de un nivel ridicat de instruire
şi o viziune puternică care să urmeze un scop comun. Victoria nu ţine de emoţie colectivă, ci
de inţelepciune colectivă. Când o nouă mişcare planetară susţine viaţa din toată inima, fără
rezerve, atunci va sta de partea justiţiei superioare şi va fi protejată de puteri înalte.

7. VINDECAREA APEI

Apa nu este doar substanţa chimică H2O, ci un organism viu. Lumea nouă ştie secretul apei,
aşa cum este descris larg de Viktor Schauberger. Toate informaţiile vieţii din cosmos şi de
pe Pământ sunt duse mai departe de apă şi dăruite tuturor fiinţelor. Apa sănătoasă, plină de
energie este cheia pentru o vindecare completă a Pământului. Apa subterană sănătoasă şi
apa de băut sănătoasă este baza unei economii de subzistenţă sănătoase, pentru vindecarea
naturii şi a oamenilor şi pentru o conexiune sănătoasă a noilor comunităţi care servesc viaţa.
Apa poate fi creată chiar şi în cele mai sterpe regiuni de pe Pământ. Dacă posibilităţile
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existente pentru apă sunt folosite într-un mod inteligent, peste tot pe Pământ se pot dezvolta
aşezări autonome. Apa, energia şi hrana sunt disponibile în mod gratuit pentru întreaga rasă
umană!

8. ALIANŢA SACRĂ A TUTUROR FIINŢELOR

Noua comunitate planetară pentru pace este însoţită de o serie de co-creaturi vizibile şi
invizibile care formează împreună biosfera. Toate fiinţele din biosferă sunt în rezonanţă unele
cu altele. Împreună ele formează o informaţie unitară (noosfera). Acest sistem de informaţii a
fost dezechilibrat de intervenţia violentă a omului. Pentru a vindeca biosfera din nou, trebuie
să introducem informaţiile care aduc vindecare. Toate co-creaturile acceptă cu bucurie
informaţia care este bazată pe încredere şi răspund la aceasta cu entuziasm. Cunoaştem
imaginile în care un copil se joacă cu un şarpe uriaş, în care un leu îşi îmbrăţişează îngrijitorul
şi multe altele. O co-existenţă similară cu şerpi, şoareci şi porci sălbatici s-a dezvoltat în
Tamera. De îndată ce omul renunţă la fricile oculte asupra regnului animal, animalele îşi
schimbă complet comportamentul faţă de el. Este începutul unei cooperări între oameni
şi animale care a existat înainte doar în basme. Odată ce primele comunităţi au dezvoltat
informaţia globală pentru pace, întregul regn animal li se va alătura. Balene şi delfini,
păsări, şobolani, broaşte, furnici, toate sunt parte dintr-un sistem de informaţii invizibil care
răspândeşte această frecvenţă pe toată planeta. Comunităţile pentru pace, prin urmare, vor
face tot posibilul ca să restabilească această prietenie pierdută cu toate creaturile. Pentru
asta este nevoie să renunţăm radical la violenţă, înşelăciune şi abuz. Animalele nu mai sunt
folosite pentru producţie. Mâncarea, cosmeticile, medicamentele, hainele sau genţile pentru
care animalele au suferit sau au murit vor dispărea din casele oamenilor. Cu cât acest proces
se întâmplă mai conştient, cu atât mai puternică va fi puterea vindecătoare care ghidează
procesele globale din aceste centre.

SUCCES GLOBAL

Cum poate să se răspândească şi să domnească întreaga lume acest nou sistem de pace
globală? Ce ne dă optimismul să credem cu tărie că acest masacru global se va sfârşi
în curând? Este o înţelegere a efectului puternic pe care îl au noile gânduri care sunt în
rezonanţă cu puterile vindecătoare ale lumii. Putem compara sistemul de informaţie al
planetei cu un internet biologic în care toate informaţiile sunt date mai departe către toţi
participanţii. Sistemul a devenit saturat cu informaţii dense de frică şi violenţă, dar în spatele
acestei reţele de traumă se află un tipar foarte diferit, tiparul vindecării pe care noi îl numim
„Matricea Sacră”. Dacă doar câteva grupuri de pe Pământ reuşesc să „downloadeze” acest
tipar sacru, informaţia de încredere şi de vindecare poate fi „uploadată” înapoi în reţeaua
globală, distrugând astfel lanţul global de violenţă. Informaţia de vindecare se conectează
cu forţele vitale din matricea sacră şi intră în corpul Pământului cu o putere uriaşă, cauzând
imediat schimbări genetice şi un câmp global din care grupuri similare se vor forma peste
tot pe Pământ. Un proces planetar este astfel iniţiat şi nu poate fi oprit, pentru că este
coerent cu puterile entelechiale ale vieţii. Pentru a ilustra asta printr-o analogie, dacă
percepem Pământul ca pe un organism unificat, atunci informaţiile vindecătoare care sunt
introduse au un efect similar cu acel al unui medicament introdus în organismul uman. O
singură doză de medicament poate afecta un proces de vindecare în toate organele şi toate
celulele! În cazul de faţă, o singură doză de informaţie vindecătoare (complexă) afectează
tot procesul de vindecare al Pământului. Oamenii nu vor mai fi capabili fizic sau psihic să
tortureze sau să omoare co-creaturile lor. O contribuţie importantă la trecerea de la o eră
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la alta este dată de puterea viziunii. Astăzi suntem martorii naşterii unei viziuni puternice:
viziunea unui nou Pământ! Viziunea unei planete non-violente! Viziunea unei noi comunităţi
globale! Viziunea solidarităţii cu toate co-creaturile! Viziunea alianţei sacre! Nimic nu este mai
puternic decât o viziune a cărui timp a sosit. Dacă revoluţionarii acestui timp pot dezvolta
o viziune solidă de pace care să câştige în faţa oricărei rezistenţe, atunci ei vor avea putere
nelimitată de manifestare. Puterea gândurilor şi a viziunilor vine din existenţa „substanţei
invizibile”. Gândurile şi viziunile construiesc câmpuri invizibile de energie şi informaţie care
nu sunt limitate de spaţiu. Lumea vizibilă vine din câmpuri de energie şi informaţie! Aşa
cum un copac vine din substanţa invizibilă a materialului său genetic, întreaga umanitate
este într-un astfel de proces în momentul prezent. Ar putea fi interesant în acest sens să
vorbim despre faimoasa dată a mayaşilor, 21 decembrie 2012. Privim din punct de vedere
ştiinţific, nu mitologic. În acest moment în timp coincid mai multe evenimente astrologice,
cum ar fi faptul că activitatea solară atinge un punct maxim, schimbând câmpul magnetic
al Pământului. Această schimbare cauzează schimbări moleculare în structura genetică şi
neuronală a fiinţei umane, adică în conştiinţa şi caracterul său. Acest proces are nevoie doar
de mici impulsuri pentru a ajunge la o mişcare genetică pentru pace de dimensiuni planetare
– dacă aceste impulsuri sunt coerente cu matricea sacră. Transele în viitor care au fost
intreprinse în Institutul de Cercetare pentru Pace din Tamera, Portugalia au arătat o imagine
minunată. Data mayaşă nu este sfârşitul rasei umane, ci un vărf al transformării globale şi
începutul unei noi epoci.

TAMERA ŞI CAMPUSUL GLOBAL

În ultimii ani, Institutul de Cercetare pentru Pace din Tamera, Portugalia a dezvoltat o aşezare
pentru cercetare (în prezent cu 170 de locuitori) pentru un viitor fără război. Gândurile din
acest manifest au fost dezvoltate aici şi sunt aduse în realitate. O universitate internaţională,
aşa-numitul Campus Global, a fost fondat pentru a disemina în lume aceste gânduri. Are
ramuri pe mai multe continente. Gândurile de bază ale proiectului sunt conectate cu activităţi
practice în domeniul energiei, apei şi a hranei. Un nou model este dezvoltat ca bază a vieţii
umane, fără să aducă daune naturii sau co-creaturilor. Energia, apa şi hrana sunt disponibile
în mod liber pentru omenire, dacă reuşim să administrăm resursele naturale cu înţelepciune.
Nimeni pe Pământ nu trebuie să sufere de deprivare, foamete sau frig odată ce tirania s-a
sfârşit. Fie ca moartea atâtor lucrători pentru pace să nu fie în zadar! Vocile din Gaza şi
strigătul de ajutor al Pământului nu va mai trece neauzit. Catastrofa din Japonia a trezit
milioane de oameni. Aşadar haide să ne unim pretutindeni pentru a crea un viitor care merită
trăit.
În numele vieţii,
In numele tuturor copiilor,
In numele tuturor creaturilor.

Pentru mai multe informaţii puteţi contacta:
IGP • Institutul pentru Pace Globală, Tamera
Monte do Cerro • 7630 Colos • Portugalia
Tel. +351-283 635 484 • Fax +351-283 635 374
igp@tamera.org • www.tamera.org
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