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Enhets grundsyn – kort version
Utgångspunkten för Enhet är en vis och kärleksfull energi som är människans
innersta kärna. Vad vi än kallar den så är det denna energi vi människor kan
använda oss av för att förbättra våra liv på alla plan. Den innebär en nästakärlek, en etik och en moral som medför respekt för och omsorg om allt levande.
Denna energi vill vi använda överallt inom alla områden för att skapa ett
samhälle på människans, djurens och naturens villkor. Att använda sig av denna
energi kallar vi för intuition eller medvetet andligt perspektiv. Om vi
medvetet kan använda den kan vi även uppnå Enhets visioner.
Vår grundsyn är att allting utgör en enhet. En sådan inställning
kommer ur insikten om att vi är odödliga själar, som är förenade och ett med
varandra på en icke-fysisk nivå. Alla människor, djur, växter och stenar har
samma natur och hänger samman på ett mycket djupt plan. Detta betyder att vi
alla är ömsesidigt beroende av varandra. Vår planet behöver därför ett
helhetstänkande som tar hänsyn till och har respekt för alla delar och
perspektiv av helheten. Det gäller såväl på det ekonomiska som på det
ekologiska planet och inte minst på det mänskligt-känslomässiga planet.
Enhet är ett parti för människor som vill samskapa en värld i enhet
och fred. Gemensamt för oss är att vi vill utvecklas genom att medverka till en
attitydförändring i samhället och genom att föra fram helt nya frågor i
politiken. Samtidigt är vi övertygade om att grundläggande förändringar i världen
kan inte göras utan att de först sker inom oss själva. Därför ser Enhet arbetet
med att förändra våra egna attityder som den viktigaste uppgiften. Det är också
därför vi behöver varandra - för det är endast i relationer och i mötet med
andra vi kan lära känna och utveckla oss själva.

Enhet vill föra en politik som främjar människans utveckling och ger mer
utrymme för människans alla behov, såväl fysiska som psykiska och
andliga.
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