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Dentre todas as aspirações que já habitaram o coração dos seres humanos 
ao longo da história, nenhuma é tão universal quanto o desejo de ser feliz.
Por milênios gerações têm se sucedido no esforço de obter esta 
recompensa disperdiçando incalculável energia e recursos em metas 
equivocadas e conitos inúteis frutos da incompreensão da mais simples 
verdade: todos os seres desejam o bem.

AAgora é chegado o momento no qual podemos superar de vez este 
equívoco e embarcar em uma era de felicidade, prosperidade, e harmonia 
sem precedentes.
Que as profundas crises que ameaçam colapsar a nossa existência nos 
impulsionem rumo a transformação redentora.
Vamos assumir a responsabilidade de guiar a mudança para o bem sendo 
os maestros de nossa própria evolução.

UUsemos o tremendo potencial das nossas novas e fantásticas tecnologias 
para resolver nossos problemas vitais e gerar o bem-comum, não só para os 
humanos, mas para todos os seres da Terra.

Usemos a inteligência articial e a automação para trabalhar a nosso favor 
provendo as condições necessárias para uma vida abundante em todos os 
sentidos.

UUsemos a tecnologia da meditação para nos conectarmos a nós mesmos e 
a nossa essência de paz, despertando a consciência que guia as escolhas do 
bem para nós mesmos e para o mundo.

UUsemos a tecnologia do coração para nos conectarmos ainda mais uns 
com os outros. Pois basta colocar-se no lugar do outro para que oresça o 
entendimento de que todos os seres repudiam o sofrimento, todos os seres 
buscam ser felizes e, assim como desejamos que nos façam o bem, todos os 
seres assim o desejam.

SSomos todos abençoados com a capacidade de sonhar e com o fabuloso 
poder de criar. Essa é nossa essência! Usemos-la para promover nossa 
própria evolução como espécie e para moldar esse magníco planeta que é 
nossa fonte de vida e nosso lar em um lugar belíssimo para todos.

O futuro pertence àqueles que fazem o bem.
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