Izjava svetovnega etosa Parlamenta svetovnih religij
(Chicago, 4. 9. 1993)
Uvod
Tübingenu izoblikovane izjave o svetovnem etosu ega etosa« (Council) parlamenta svetovnih religij v Chicagu. Hotel je
ponuditi - za novinarsko uporabo - strnjen povzetek izjave.
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IV. Preobrazba zavesti
spremeniti na bolje, ne da bi dosegli preobrazbo zavesti pri
vojne in miru, ekonomije in ekologije, kjer smo v zadnjih
dosegli bistvene spremembe. To preobrazbo je
nepokvarljivo dostojanstvo in neodtujljive pravice, pa tudi

poglabljanja in ohranjanja za prihodnje rodove je posebna
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Za konec pa pozivamo vse prebivalce tega planeta: Svet se ne
posameznika. Zavzemamo se za preoblikovanje zavesti

prek refleksije, meditacije,
za spreobrnjenje srca. Skupaj lahko premikamo gore! Brez
bistveno spremenil!
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To izjavo je podpisalo okoli 200 delegatov parlamenta
svetovnih religij. Med njimi so bile tako pomembne osebnosti
kot Dalai Lama in kardinal iz Chicaga, zastopnik Svetovnega
sveta cerkva, predsednik Svetovne luteranske zveze, generalni
tajnik Svetovne konference religij za mir in generalni
administrator Mednarodne skupnosti bahaistov, duhovni
vodja Sikhov iz Amritsara in
pomemben rabin, vodilna muslimanska feministka in drugi.

Svet Parlamenta svetovnih verstev, Chicago, 4. 9. 1993
Pripravil Hans Küng
(po prevodu R.

k svetovni etos, IV.1., H. Küng 2012)

