
MANIFEST One Planet One People

ONE PLANET

144 Earth Keepers van vier 

generaties, uit diverse culturen en 

verschillende landen van over de hele 

wereld kwamen samen. Zij deelden 

vier dagen in cirkelbijeenkomsten 

oude wijsheid en nieuwe visies om 

onze samenleving meer in balans te 

brengen. Samen creëerden zij een 

Manifest om beter te zorgen voor 

onze planeet,  waar er maar een van 

is, One Planet. 

ONE PLANET

Dit Manifest is een handvat voor 

iedereen, jong en oud, waar dan ook 

ter wereld. Het Manifest is eenvoudig 

te gebruiken in ons dagelijks leven. 

Iedereen kan hiermee op zijn 

eigen manier bijdragen aan een 

samenleving waar wij in harmonie en 

verbinding kunnen samenleven als 

één volk, One People.

Domaine de Moiron • 52800 Foulain
France • 0033 (0)325 034086
www.oneplanet-onepeople.org
centrelothlorien@gmail.com
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Vrede 
Vrede is het fundament van het leven.  
Het is als een kleed met draden, opdruk  
en kleur, geweven in ‘goed leven’. 
• Innerlijke vrede is het begin van wereldvrede

• Vrede begint in jezelf en thuis

• Ik deel mijn glimlach met iedereen

• Ik luister naar mezelf en anderen om tot begrip te komen

• Ik oordeel niet

Liefde 

Spiritualiteit geeft kracht voor innerlijk 
weten om van daaruit te handelen  
en bij te dragen aan orde en balans. 
• Liefde is hart op hart verbinding

• We herkennen en zien liefde en pijn in de ogen van de ander

• Ik help mijn naaste

• Ik vertrouw, deel wat ik kan en ontvang wat ik nodig heb

Respect
Mens te zijn vraagt om dagelijkse oefening, 
door te leven, door normen en waarden, 
zoals respect voor onszelf, anderen en  
het geheel.
• We respecteren onze individuele vrijheid en die van anderen

• Ik sta voor de afspraken die ik met mezelf en anderen maak

• Ik vergeef mezelf en de ander

• Ik accepteer en respecteer anderen zoals ze zijn

Moeder Aarde
De mensheid is de bewaker van de Natuur  
en leeft op basis van natuur wetten.  
De Aarde is niet van ons, wij zijn van haar. 
•   Als kinderen van Moeder Aarde zorgen we voor haar en 

herstellen het evenwicht 

• Heb respect voor alle levende wezens

• We nemen allemaal verantwoordelijkheid voor het milieu

•  Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen omgeving, waar 

ik ook ben.

Harmonie  

Vrede en harmonie vinden we in de Natuur. 
Om vrede te bewaren, is het nodig daar in 
het dagelijkse leven aan te blijven werken.
•  Alle mensen zijn belangrijk. Iedereen heeft een eigen unieke 

bijdrage te leveren.

•  We verbinden ook door non-verbale expressie met elkaar, zoals 

met kunst, dans, muziek en vreugde

• Ik luister met een open hart en open geest

Nieuwe Wereld  
Harmonie en vrede leiden tot een betere 
wereld, door dialoog tussen de verschillende 
generaties en wijsheid en ervaring te delen. 
•  Ervaar het leven door te leren en te groeien en werk er 

dagelijks aan 

• We leren van onze kinderen en delen onze wijsheid met hen

•  Ik leef vanuit het hart in plaats vanuit het hoofd. Mijn hart 

beslist, in plaats van het systeem

• I k houd met mijn beslissingen rekening met vorige, huidige en 

komende generaties

• Ik leef integer en ik doe wat ik zeg.

We zijn Een Volk 
verbonden met elkaar en onze mooie 

Planeet. Vanuit verbinding handelen we zowel 
individueel als gezamenlijk om het evenwicht in onszelf, in 

de maatschappij en met Moeder Aarde te herstellen. Het is onze 
opdracht om een nieuwe balans en eenheid te creëren in het 

vrouwelijke en mannelijke, dualiteit te omarmen 
en eenheid in diversiteit 

te bereiken.
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