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Kedves Barátok!
1969. május 4-én tartottuk meg első nyilvános eseményünket, mely szellemi
áramlatunk alapító rendezvényévé vált. Ez a 37 évvel ezelőtti alapító esemény nem
az alapelveink lefektetéséből indult ki, nem is egy többé-kevésbé ideológiai
dokumentumból, és nem is egy intézményből, hanem sokkal inkább egy kinyilatkozó
hozzáállásból –, mely ellenszegülve a katonai diktatúrának – az erőszak minden
formájával szemben nyilvánult meg.
1999-ben ennek az alapító eseménynek a 30 éves évfordulóját ünnepeltük; a
Mozgalom ekkorra már sokszorosára nőtt és változatos formákat öltött. Azalatt a 30
év alatt a közvélemény kellőképpen megváltozott ahhoz, hogy elfogadja, ha egy
mozgalom nem kizárólag politikai párt, vagy társadalmi szervezet vagy kulturális
csoport. A kifejezésmódok és gondolatok sokszínűsége már ezen idők ideológiai
légkörében is kezdett fontossá válni, absztrakt módon legalábbis, még akkor is, ha a
vélemények, az érdeklődési területek és a módszerek azon sokszínűségét, amit mi
képviseltünk sohasem fogadták el.
Az idő múlt, és az attól kezdve évente megrendezett ünnepségre 2004-ben még
csak egyetlen földrajzi ponton került sor; 2005-ben jó néhány ponton, most, 2006ban pedig már több kontinensen, országban és helyszínen.
Így foglaljuk hát össze e nyilvános események történetét, ami természetesen nem
terjed ki arra a számos és sokféle tevékenységre, melyek ma szerte a világon egyre
sokszorozódnak.
Ma felavatjuk ezt a chilei „Los Manantiales” Parkot is, és megragadjuk az alkalmat,
hogy elküldjük a legmelegebb üdvözletünket nagyon kedves barátainknak, akik ismét
különböző helyszíneken, csarnokokban, kisebb helyiségekben és találkozóhelyeken
ünneplik az évfordulóját annak, ami 1969. május 4-én történt. Ezen a nagyszerű
helyen meg kell szenteljük ezt a napot, hogy a jövőben „A kinyilatkozás napjaként”
emlékezzünk meg róla. Ez az ünnep kiemelt szerepet tulajdonít ennek az emberi
viselkedésnek, önmagában igazolja azt, és minden ideológia, elmélet és gyakorlati
számítás fölé helyezi. E nézőpont, mely elsődlegesnek tekinti az emberi élet
kifejeződését annak bizonyosságaival, kétségeivel, próbálkozásaival, lázadásaival,
felemeli azokat, akik lábukkal a földön járnak és fejüket az egekig emelik.
A Los Manantiales Park felavatása egyben arra hív bennünket, hogy az alexandriai
és a bombayi park felépítését is ösztönözzük, miközben láthatjuk, hogy az
Umbriában (Olaszország), Red Bluffban (Kalifornia) és Toledóban (Spanyolország)
tervezett csarnokok lassan megvalósulnak.
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A chacói és La Reja-i parkok csatlakoznak a Los Manantiales-ihez. Ezek már készen
vannak és működnek. Jelenleg pedig már adottak a feltételek, hogy újrakezdjük a
történelmi Punta de Vacas-i Park felépítését.

Mint tudjuk, e nyitott Parkok alkalmasak a sétára, találkozókra, véleménycserékre, a
meditációra, és néhány esetben olyan helyiségek is találhatók bennük, melyek helyet
adhatnak elvonulásoknak és kutatásoknak.
Miután felvázoltuk a jelenlegi helyzetet, már csak az maradt hátra, hogy ösztönözzük
azokat a tevékenységeket, melyeket elterveztünk, hogy 2007-ben az összes Park
elkészüljön.
Ezen a szép és bensőséges ünnepen a 37. évfordulón nem maradhat el a
kinyilatkozás, melyet most egy csoportos ceremóniával szentesítünk.
(Elismerés ceremónia)
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