II. Európai Jóga Kongresszus – 2016. május Belgium
Ünnepélyes záróülés – Brüsszel
Petíció az Európai Parlamenthez és az országok képviselőihez

4 KÉRÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTHEZ
1. Az Európai Parlament szertartásosan ünnepelje meg az emberiség első globális
napját a Parlamentben és az ENSZ-ben, június 21-én a napfordulón.
Ez legyen az a nap
a) amikor megünnepeljük az emberi DNS-t és az egész világra kiterjedő felebaráti
tudatosságot
b) amikor tudatosak vagyunk lakóhelyünkről – a föld bolygóról, amely egészséges
kell, hogy legyen mint a naprendszer fontos része és mint egy alapvető hely a
tejútrendszerben és
c) amikor tudatosak vagyunk az Anyatermészetről - az élet teremtője és fenntartója fűződő kapcsolatunkról.
2. A tradicionális jóga (mely Indiából származik) legyen része az iskolai
tanmenetnek minden Európai országban, mely által a jóga oktatás a
következőképpen támogatná a hagyományos oktatást:
A jóga többek között elősegíti: az egészséget, az önmagunkkal szemben támasztott
igényességet, igen hatásos a stresszel szembeni küzdelemben, növeli az életerőt, a
koncentrációt, példaképet ad és az élet tiszteletére tanít.
3. Az Európai Parlament tétovázás nélkül valósítsa meg a nők tisztességes
egyenjogúságát Európában ezáltal példaként szolgálva és inspirálva az egész
bolygót e tekintetben.
Mi aszerint ítéljük meg egy társadalom fejlettségi szintjét, hogy hogyan bánik a nőkkel.
Engedtessék meg nekünk hogy Európa többségi lakosságának a szószólói legyünk, a
nőké az élet védelmezőié.
4. Az Európai Parlament biztosítsa az európai irányvonalat azzal a nyílt
szándékkal, hogy integrálja Oroszországot Európába egy Európai országként,
mely kétségtelenül az is;
Használjon diplomáciai politikát és együttműködést (csakúgy, mint a nemzetközi

űr állomásnál - ISS) amely fokozatosan felszámolja a szükségtelen feszültségeket,
melyek a béke útjában állnak, amely tartós kell, hogy legyen és amely oly szükséges és
a béke az amire minden nemzet vágyakozik, amely megvédi őket a megtizedelő
háborúktól, ahol csak mindenki veszít a „nyertesek” és a „vesztesek” is.

Az Európai Jóga Konföderáció Elnöke és az igazgatótanácsa
Elfogadva a 2. Európai Jóga Kongresszuson plenáris ülésén, 2016 május 29-én.
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