"Párizsi testvéreink, veletek vagyunk!
Mint ennek a gyönyörű bolygónak a polgárai…
ami egyikünkkel történik, az történik
mindegyikünkkel.
Néha a legnagyobb tragédiával a legnagyobb
lehetőségek jönnek. Néha ez az, amire
szükségünk van, hogy felébredjünk az apátia
szendergéséből.
Nincs feltétlenül mindennel kapcsolatban
választásunk, ami teremtődik a világunkban,
de azt megválaszthatjuk, hogy hogyan
reagálunk.
Hajlandóak lennénk-e mind megkérdezni, hogy milyen hozzájárulások
lehetünk, hogy biztosak legyünk, hogy ez nem történik meg a
bolygónkon többé?
Meg fog történni valahol máshol? Talán. De ha hajlandóak vagyunk
fellépni és azzá válni, ami megváltoztatja a világunkat és ezt a valóságot,
hogy ez ne történhessen meg a városainkban, országainkban, bárhol a
világon?
Kelet, vagy nyugat, nem számít. Mindannyian együtt élünk ezen a
bolygón.
Most van itt az ideje, hogy a lehetőség és éberség hangjai
megszólaljanak? Itt az ideje, hogy abbahagyjuk a hallgatást. Ha
szeretnél valami mást látni a világodként, LÉGY az az energia, ami
megjelenik a világban!
Tudd, hogy ez létezhet! Ne tagadd le! Ne érvénytelenítsd! Hagyd abba,
hogy azt hiszed nincs értéke. Az éberséged valami teljesen másról,
valamilyen lehetőségről, az, aminek a legnagyobb értéke van ilyen
időkben.
Mit tudsz, ami megváltoztathatja a bolygónk jövőjének az arcát, amit
eddig nem választottál?
Ha elismernénk ezt a bolygót, mint az otthonunkat, mit választanánk,
amit eddig még nem tettünk? És ha választanánk, mi történhetne, ami
eddig nem történhetett meg?
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Ne engedjük a bolygónk jövőjét azoknak a kezébe,
leghangosabban kiabálnak, és a legjobban gyűlölnek!
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Vegyük vissza a jövőnket, és ismerjük fel, hogy megvan a kapacitásunk,
hogy egy kedvesebb, gyengédebb, befogadóbb, kevésbé ítélkező világot
teremtsünk!
Karnyújtásnyira van!
Együtt meg tudjuk teremteni!
Ha nem mi, akkor kicsoda? Ha nem most, akkor mikor?"
Dain Heer
Fordította: András Palacsko
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our brothers and sisters in Paris, we are with you. As fellow citizens of this
beautiful planet…what occurs for one of us occurs for all of us.
Sometimes out of the greatest tragedy comes the greatest possibility.
Sometimes it is what we require to wake ourselves from the slumber of apathy.
We don’t necessarily have a choice about everything that gets created in our
world, but we do have choice in how we respond.
Would we all be willing to ask what contribution we can be to make sure this
never occurs on our planet again?
Will it happen again, someplace else? Maybe. But what can we step up and be
willing to be that would change our world and reality so this can no longer
happen in any of our cities, states and countries around the world?
East and west are irrelevant. We ALL live on this planet together.
Now is the time for the voices of possibility and awareness to speak up. Now is
the time for us to stop being silent. If you would like to see something different
as your world, BE the energy of that showing up in the world.
Know that it can exist. Don’t deny it. Don’t negate it. Stop believing that it has
no value. Your awareness of something different and something possible, is
what has the greatest value at a time like this.
What do you know that will change the face of our planets future that you
haven’t been choosing?
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If we would recognise this planet as our home, what would we all choose that
we are not yet choosing? And if we did choose it, what might occur that hasn't
yet been able to?
Let’s stop letting the future of our planet be in the hands of those that scream
the loudest and hate the most.
Let’s take back our future and recognise we have the capacity to create a
kinder, gentler, more inclusive, less judgmental, less vitriolic world.
It is within our grasp.
WE, together, can create it.
If not us, who? If not now, when?
dr. DAIN HEER
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