MANIFEST

Proposem la creació d’una cultura arrelada al lloc
i al temps, als ritmes naturals, adoptant una visió
del món eco centrada i desvinculada de les idees de
creixement, progrés i antropocentrisme.
UniTerra és un context de pensament i creació d’estils de vida adequats a les necessitats
de la nostra época. En grups i petites comunitats volem desaprendre hàbits i creences i
tornar a significar el món i el nostre lloc en ell.
Questionem la visió instrumental i objectivitzada del món i la seva interpretació abstracta.
Creiem possible explicar-nos la realitat des de la radical interconexió de totes les coses i
construir nous contextos socials des de la solidaritat interna, inherent a la vida.
Confiem en la connexió interna de la persona i el món, entenent que cada ésser viu té un
lloc en l’univers i una funció pròpia.
Optem per la simplicitat com a estil de vida i com a guía per a sanar el planeta:
·· La Terra és un ésser viu, no un objecte de càlcul i dominació.
·· E
 l coneixement no està separat de l’amor, l’emoció ni la intuïció; un coneixement
integral transforma la realitat.
·· L a consciència no és exclusiva de l’espècie humana, sinó que pertany a la Terra. De la
mateixa manera, la ment no és independent de la materia, sinó que la orienta i configura.
·· E
 l gir de civilització que s’anuncia desplaça la centralitat de l’ésser humà i inclou per
tant, una nova antropología i una nova historia de l’univers.
·· E
 l destí humà és inseparable del destí de tots els altres éssers vius. No hi ha un temps
humà i un temps de la Terra. Vivim el mateix Temps.
·· L ’evolució no segueix una línea recta; les espècies coevolucionen i interactúen mitjançant la cooperació i la solidaritat mútua. Tot està interrelacionat i no està predeterminat.
·· C
 ada cultura genera un món i una manera de conèixer-lo. El pluralisme cultural és imprescindible per una convivència pacífica i per una millor autocomprensió de la vida humana.
·· La manera com ens expliquem a nosaltres mateixos, configura la realitat.
·· La llibertat és inherent a la vida.
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