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DE REVERÊNCIA À CRIANÇA
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N

ós sabemos que estas alegrias são autoevidentes: que todas
as crianças são seres plenos, dotados de inteligência, dignidade e imaginação, e que são merecedoras de respeito. Como
a personificação da vida, da liberdade e da felicidade, as crianças são bênçãos originais. Estão aqui para aprender a sua própria
canção. Todo menino e toda menina têm o direito de amar, de
sonhar, de pertencer a uma “comunidade” e de buscar uma vida
de propósitos.

N

ós afirmamos a nossa responsabilidade de estimular e educar o jovem, de honrar seus ternos ideias, que estão pre
sentes no coração de todo ser humano. De reconhecer os primeiros
anos como a base da vida, e valorizar a contribuição das crianças
para a evolução humana.

C

omprometemo-nos a uma vida pacífica e juramos proteger
do mal e da negligência estes cidadãos mais vulneráveis.
Como guardiões de sua prosperidade, honramos a Terra generosa. Assim, prometemos o nosso amor às gerações futuras..

OS PRINCÍPIOS DO JURAMENTO DE
REVERÊNCIA À CRIANÇA

A

Declaração do Juramento de Reverência à Criança propõe nove princípios de
conduta para a vida. Juntos, eles oferecem um modo holístico de restabelecer
comunidades ecológicas e humanas, e portanto, iluminar as perspectivas do mundo
em que vivemos. Eles formam a base de um consenso entre as diversas crenças para
a renovação da sociedade.

Amor Respeitoso
é fundamental. Ele trata da necessidade de respeitar as crianças como pessoas íntegras, e de
encorajá-las a saber que elas têm voz própria. As crianças necessitam de um tipo de amor que
as veja como seres legítimos, como pessoas. O amor respeitoso gera a autoestima; é o principal
nutriente para o desenvolvimento humano. As crianças necessitam desse amor, não apenas dos
pais e guardiões, mas de toda a comunidade.
DIVERSIdade
trata da abundância: de sonhos humanos, de inteligências, culturas e cosmologias, de
esplendores terrenos e ecossistemas. Apresentar as crianças à biodiversidade e à diversidade
humana desde cedo desperta a sua curiosidade inata. Há um mundo de maravilhas naturais a
descobrir, uma riqueza de culturas e maneiras de ser humano. Quanto mais compartilhamos o
que temos em comum, mais encantados ficamos com as nossas diferenças.

Comunidade Solidária
refere-se à ideia de que a comunidade inteira é responsável pela educação da criança. A comunidade pode influenciar positivamente a vida de suas crianças. Lojistas que apoiam as crianças,
centros de apoio à família, pátios escolares sustentáveis, ciclovias e espaços verdes livres de
pesticidas, são algumas das maneiras através das quais a comunidade pode oferecer apoio a
seus jovens.

Paternidade Consciente
pode ser aprendida desde cedo. Ela começa com a empatia pelos recém-nascidos. As escolas primárias e
do ensino médio poderiam ensinar como educar uma criança (sem permissividade nem opressão), e iluminar o processo da educação. Tal conhecimento ajuda a impedir a gravidez na adolescência e filhos não
planejados. Pais conscientes estão muito menos propensos a perpetuar o abuso ou a negligência.

OS PRINCÍPIOS DO JURAMENTO DE
REVERÊNCIA À CRIANÇA
Inteligéncia Emocional
resume o que é o começo da vida: um período para a exploração das emoções em um ambiente
seguro, aprendendo sobre sentimentos e como expressá-los. Os que se sentem amados são mais
capazes de aprender e demonstrar compaixão. Educar as emoções eleva o caráter, e é mais importante para o sucesso futuro do que o QI. Cooperação, jogos e criatividade promovem a “IE”
necessária para uma vida feliz.

Não Violéncia
é uma condição fundamental para a maturidade, para as relações familiares, para os valores da
comunidade e para o caráter das sociedades que desejam viver em paz. Isto significa mais que a
ausência de agressão, e sim viver com compaixão. No que diz respeito às crianças, significa não
punir fisicamente, não humilhar nem coagir. “Nunca causar dano ou mal”, o juramento médico,
deve-se aplicar agora a todas as nossas relações, podendo se tornar uma mantra para os nossos
tempos. Uma cultura de paz começa com um coração não violento e com um lar amoroso.
Ambientes Seguros
oferecem à criança a sensação de segurança, e de que ela faz parte do grupo. Os mais jovens
necessitam de proteção contra as influências danosas que permeiam a vida moderna: dos maustratos domésticos, passando pela manipulação de suas mentes pelas empresas, até os produtos
químicos que envenenam seus corpos. Os primeiros anos são o período em que as crianças são
mais impressionáveis e vulneráveis. Elas precisam de proteção.
Sustenabilidade
não se refere meramente à conservação dos recursos, ao desenvolvimento de energias renováveis
e a leis antipoluição. Para serem sustentáveis, as sociedades precisam desenvolver uma capacidade social através do investimento em seus jovens cidadãos, usando o poder positivo que emana
de um coração feliz. O potencial amoroso de toda criança é uma força para o bem no mundo.

Comércio Ético
é fundamental para um mundo que honra a criança. Isto envolve uma revolução no design, na
fabricação e na venda de produtos, na renovação das empresas, nas atividades do “tripé da sustentabilidade” (refere-se aos resultados de uma empresa, baseados em três aspectos: social,
ambiental e econômico), nas mudanças das regras dos impostos e subsídios. Envolve ciclos políticos e econômicos que invistam no futuro. Um comércio ético possibilitaria uma economia forte,
voltada para o bem-estar dos mais jovens.

