
 البيان

نحن نبجل ونحتفل بالكون مجموع الوجود، في الماضي والحاضر والمستقبل. وهو ذاتي التنظيم  .1

ومتطور باستمرار ومتنوع بشكل ال ينفصم. بقوته الساحقة وجماله و غموضه األساسي ما يفرض 

 البشري أعمق درجات التبجيل والتساؤل.على العقل 

المادة، والطاقة، والحياة وحدة مترابطة ونحن جزء ال يتجزأ منها. نحن نفرح في وجودنا و نسعى  .2

لمشاركة أكثر عمقاً من أي وقت مضى في هذه الوحدة من خالل المعرفة واالحتفال والتأمل والتعاطف 

 والحب والعمل األخالقي والفن. 

تجزأ من الطبيعة، التي ينبغي لنا أن نعتز بها و نبجلها و نحافظ عليها بكل جمالها نحن جزء ال ي .3

وتنوعها الرائعين. يجب أن نسعى جاهدين للعيش في وئام مع الطبيعة محلياً وعالمياً. نحن نعترف 

ية بالقيمة الموروثة لجميع انواع الحياة البشرية وغير البشرية، ونسعى لمعاملة جميع الكائنات الح

 بالرحمة واالحترام.

جميع البشر مراكز متساوية لوعي الكون والطبيعة، وكلهم يستحقون حياة متساوية في الكرامة  .4

واالحترام المتبادل. وتحقيقا لهذه الغاية، ندعم ونعمل من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة وعدم 

ق المستدامة للحياة، واالحترام الكامل التمييز، و انشاء مجتمع عالمي يقوم على السالم، واتباع الطر

 لحقوق اإلنسان، وإنهاء الفقر.

المادة، و هو نابض بالحياة وإبداعي بال حدود في جميع اشكاله. \هناك نوع واحد من الجوهر، الطاقة .5

 الجسم والعقل متحدان بشكل ال يتجزأ.

ل "الحياة االخرة" المتاحة نرى الموت كعودة إلى عناصرنا الطبيعية، ونهاية وجودنا كأفراد. أشكا .6

للبشر هي اشكال طبيعية، في عالم طبيعي. إن أعمالنا وأفكارنا وذكرياتنا تعيش، وفقا لما نقوم به في 

 حياتنا. جيناتنا تعيش في أسرنا، وعناصرنا يعاد تدويرها إلى ما ال نهاية في الطبيعة.

لسعي العلمي المتواصل لفهم أعمق للطبيعة. نحن نكرم الواقع، ونبقي عقولنا مفتوحة لألدلة الحسية، و ا .7

هذه هي أفضل وسيلة لنا من أجل معرفة الكون، وعلينا أن نبني مشاعرنا الجمالية والدينية حول 

 الواقع.

كل فرد لديه إمكانية الوصول المباشر للواقع المطلق وهو الكون والطبيعة من خالل اإلدراك والعاطفة  .8

 طة من قبل كهنة، معلمون، او كتب الوحي.والتأمل. ليست هناك حاجة لوسا

نؤيد الفصل بين الدين والدولة، والحق اإلنساني العالمي في حرية الدين. نحن ندرك حرية جميع  .9

وحدانيين الوجود في التعبير عن معتقداتهم واالحتفال بها، كأفراد أو في مجموعات، في أي طقوس 

 غزى لهم.غير ضارة، باستخدام اي رموز أو مفردات تحمل م


