Kära Medborgare!

Ett bra livsscenario är troligtvis inte att vara född i rikedom med mycket kärlek utan kanske snarare
fattig och med lite kärlek för att därifrån nå en fantastisk upplevelse av utveckling och förändring. Allt
är ett. Livet är en kort och övergående upplevelse som alltid är relativ och alltid formad av vår egen
självbild.
Vi behöver alla verkligen nå insikt om att det är vår självbild och den nivå av kärlek som vi förmår
känna för oss själva som formar och styr hela vårt liv.
Det är med stor sannolikhet de starkaste själarna som födds i de svåraste situationer, men de
uppenbart svåra situationerna är inte alltid de som faktiskt är svårast – allt är relativt och allt är ETT
och i ständig och total samverkan! Det är vår förmåga att vara i kärlek och positiv tro under de mest
krävande förhållanden som är hela kontentan av vårt liv, vad som avgör hur vårt öde formas och hur
vår upplevelse blir.
Vi i Det Nya Landet vill att vårt samhälle ska ha som målsättning att så många som möjligt av oss når
denna insikt och vår sanna potential. Vi är medvetna om att Kapitalet, den så kallade politiska och
ekonomiska Eliten, helst inte ser en sådan utveckling då de anser att den person som är förvirrad,
tror att hen behöver arbeta på för att överleva oavsett om förhållandena kännetecknas av ömsesidig
respekt och gemenskap eller inte, är rädd och orolig, oftast söker tröst i sin konsumtion och ser
ledare där inga finns, utgör en bättre och mer lättledd arbetare/konsument/medborgare.
Vi vill ge inspiration och hjälp med självinsiktsförbättring, helst undvika, och med tiden helt avveckla,
stöd till befolkningen i form av pengar eller medicin som enbart lindrar symtom. För att med tiden
verkligen nå fram till ett samhälle som fullt ut utmärks av personlig frihet och integritet.
Om vår situation är sådan att vi inte trivs behöver vi våga förändra vår självbild eller dö. Det är det
som är livet....och det går fort.

DET GÅR FORT,
SÅ KOM IGEN NU………

