TEHDÄÄN U-KÄÄNNÖS PAREMPAAN!

ARVOSTAMME VALINTOJASI
Uuden Ajan Palvelut ovat uudenlaisen yhteiskunnan luomiseen osallistuva kasvava joukko yrittäjiä,
organisaatiota ja kuluttajia, jotka toimivat universaalin ja iättömien inhimillisten arvojen perustalla.
Olemme siis yhteiskunta, joka suojelee jokaisen yksilön ihmisoikeuksia ja vapauksia päättää omasta
elämästään ja valinnoistaan nojautuen Natural Law -periaatteisiin ja filosofiaan. Synnyinoikeutemme
takaa jokaiselle nämä luonnolliset vapaudet. Jäsenemme asuvat ja toimivat ympäri Suomea.

UAP OSA-ALUEET
UAP tekee yhteistyötä eri sektoreiden kanssa, jotka jakavat arvomaailmamme. Yhdessä
muodostetaan yhteiskunnan peruspilareita. Verkostoituminen on meille kaikille eduksi.
- Uuden ajan Koulut, eskarit & lastentarhat (UAK)
- Uuden Ajan Lääkärit & Sairaanhoitajat (UALS)
- Uuden Ajan Ruokatuotanto & -kaupat (UARK)
- Uuden Ajan Asunnot & Asuminen (UAA)
- Uuden Ajan Logistiikka & Kuljetukset (UAL)
- Uuden Ajan Ravintolat & Kahvilat (UAR)
- Uuden Ajan Puutarhurit & Huoltomiehet (UAPH)
- Uuden Ajan Uutiset (UAU)
- Uuden Ajan Selviytyjät (UAS)
- Uuden Ajan Yhteisöasuminen (UAY)
- Uuden Ajan Ruokapankki (UARP)
- Uuden Ajan Työpaikat (UATP)
- Uuden Ajan Mielenterveystuki (UAMT)
- Uuden Ajan Baby Car (UABC)
- Uuden Ajan Lemmikit & Hoito (UALH)
- Uuden Ajan Eläinlääkärit (UAEL)

1

Haluatko
mukaan?
Ota meihin yhteyttä
info@uudenajanpalvelut.com

www.uudenajanpalvelut.com

UAP

UAP ARVOT
1. VAPAUS
Jokaiselle yksilölle sallitaan vapaus tehdä omia päätöksiä kehon, aatteen, ajatusmaailman, liikkuvuuden,
kokoontumisen, sanallisen ilmaisun ja valintojen suhteen.
2. YHTEISÖLLISYYS
Tuemme toinen toisiamme, vaikka kilpailisimme samoista markkina-alueista, koska ymmärrämme, että yhdessä
saavutamme eheämmän yhteisön ja elämän kaikille, joka takaa jatkuvuuden ja terveen kasvun.
3. EMPATIA
Kohotamme ja kasvatamme empaattista toimintaa, joka loppujen lopuksi heijastuu meihin kaikkiin ja maailmaamme.
4. TASAPAINO
Pyrimme ottamaan huomioon kauaskantoiset vaikutukset päätöksenteossa toiminnassamme ja asetamme
itsellemme kysymyksen: Kuinka ratkaisuni ja toimintani mahdollisesti vaikuttaa mikro- sekä makro-tasoilla muihin ja
ympäristööni?
5. EETTISYYS
Pyrimme luomaan todellisuutta korkeiden eettisten ja moraali-käsitteiden kautta, jossa intentio on puhdas ja
kumpuaa rakkaudellisista lähtökohdista. Väkivalta on ristiriidassa yhteisen arvomaailmamme kanssa.
6. ÄITI LUONTO
Tiedostamme, että olemme osa tätä maapalloa, jonka lainalaisuudet näkyy luonnossa. Koemme, että Äiti luonto on
elämää ylläpitävä voima, jonka lainalaisuudet hyväksymme ja jonka vuorovaikutuksessa pyrimme toimimaan
tasapainoisesti. Päämääränä on säilyttää ihminen luonnollisena olentona, harmonisessa suhteessa luontoon.
7. LAPSET
Aikuisina meidän on omalla toiminnallamme turvattava terve kasvualusta ihmiskunnan tuleville sukupolville ja
näinollen lasten ja perheitten hyvinvointi on tärkeässä asemassa. Haluamme korostaa lasten merkitystä
yhteiskunnassa toteamalla, että lapset ovat pyhiä ja heitä tulee suojella. Myös vanhempien eheää yhteyttä lapsiin
on vaalittava.

TERVETULOA MUKAAN!
Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden tulla mukaan kehittämään projekteja eri osa-alueilla,
osallistumaan tapahtumiin, koulutuksiin, työpajoihin, seminaareihin, yhteisiin videokonferensseihin.
sekä maksuttomia tukipalveluja, kuten kahden keskeiset keskustelut ammattiauttajien kanssa.
Jäsenemme saavat 10% alennuksen kaikista maksullisista tapahtumistamme. Jäsenyydellä tuet
UAP:n kasvua ja laajaa yhteiskunnallista toimintaa sekä vaikutusmahdollisuuksia.

2

UAP

