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Kjære deg,
Jeg er en borger i denne verden, - slik vi alle er.
Jeg har noe på hjertet som jeg ønsker å dele.
...
Vi lever i en vanskelig tid, - som utfordrer det ytterste i oss alle som medmennesker.
I kampen mot vold og terror, - og for å avskaffe fattigdom.
Sammen har vi skapt en verden, hvor bruk av makt og våpen har blitt normalt.
For å sikre oss mot nye maktovergrep, og for å opprettholde maktbalanse.
Ved denne vei, har vi mistet noe avgjørende viktig:
Vi har mistet tilliten til hverandre.
Tilliten til at vi alle er mennesker, - som innerst inne er gode.
Ved denne vei, har vi mistet tilliten til, - ja – selve livet.
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Og dette fordi vi frykter, at det gode i oss ikke er godt nok.
Men, det gode i oss er godt nok !
Derfor er det nå, - selve frykten i seg selv, vi nå må overvinne for å gjenskape en tillitsfull verden.
For når frykten er overvunnet, stoler vi på det gode i oss selv og andre mennesker.
Og vi handler selvstendig og ansvarsfullt. - Til det beste for alle.
Og dette oppleves godt.
...
Som selvstendige og ansvarsfulle mennesker, - folk, stater og nasjoner.
Det er nå tre grep vi kan gjøre, - for å gjenskape en tillitsfull verden, - en verden i fred.
1. Slutte å produsere og bruke makt og våpen mot hverandre.
2. Legge ned våre våpen, - inkludert atomvåpnene.
3. Hjelpe, dele og tjene hverandre, - og la ressursene gå til verdens fattige i stedet.

Dette vil gjøre, - at vi ikke lenger nærer oppunder frykten.
Når det ikke lenger er noen grunn til å frykte, følger andre folk og nasjoner etter.
Dette vil gjøre, - at vi avskaffer selve grunnlaget for makt og våpen.
Fordi all bruk av makt og våpen er maktesløse, når frykten i oss er borte.
Og, - vi avskaffer fattigdommen !
Fordi vi gjennom dette, - frigjør nok ressurser til å hjelpe alle som lider nød.

Derfor nå, - følgende appell til oss alle.
Dette for barna i verden spesielt:
...
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Alle verdensborgere !
Alle statsledere verden over ! - Alle militære ledere, soldater, politi, organisasjoner, grupper og
enkeltmennesker verden over !
LEGG VÅPNENE NED ! - LEGG VÅPNENE NED ! - LEGG VÅPNENE NED !
Skap dem om til redskaper for fred. Slik at barna i verden opplever friheten til å vokse opp
uten mer frykt for krig og vold !
LEGG VÅPNENE NED ! - ELSKE ! - FORENE !

ARE YOU IN ?

There is a light in all and everyone
Focusing that light, worldpeace is reality
http://www.worldpeace.no/GLOBAL-DISARM-CALL.htm

Med vennlig hilsen

Jan Jacobsen
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www.worldpeace.no

jan@worldpeace.no

' PEACE IS STRONG ENOUGH '

