
 

O que é UBUNTU? 
Ubuntu é uma filosofia tradicional africana, na qual as pessoas vivem em harmonia. Michael              
Tellinger originalmente, chamou à sua filosofia Contribucionismo até que descobriu que a palavra             
Ubunto expressa tudo o que ele quer dizer. A história a seguir traz-nos ao ponto principal: 

 
Um explorador mostrou crianças esfomeadas de uma tribo        
africana, um jogo. Ele colocou uma cesta com frutas doces a 20            
metros entre elas e uma árvore e em seguida, disse: "Quem           
chegar primeiro, fica com o cesto todo”, mas quando deu o           
sinal de partida, as crianças deram as mãos e correram juntas           
para a árvore. Sentaram-se e em conjunto degustaram o cesto          
todo. Quando os pesquisadores lhes perguntaram por que        
fizeram isso, eles responderam: "Ubuntu - como pode um de          
nós ser feliz quando todos os outros estão tristes?” Ubuntu          
significa para elas, "Eu sou porque nós somos”. 
 

UBUNTU é... 
 

● Prosperidade equitativa para todos. 
● Uma união uns pelos outros, com base em apreço e confiança básica em que todas as                

pessoas merecem ser livres e iguais.  
● Uma comunidade na qual todos são encorajados a viver o seu sonho e trazer os seus                

talentos e habilidades para o bem de todos e do todo.  
● Um mar de atividades significativas, onde todos seguem a sua vocação com alegria e              

entusiasmo e que cria então mais e mais riqueza para todos. 
● Um mundo de amor pela criação, partilha e dádiva, em que toda a gente tem tudo o que                  

precisa para a sua felicidade. 
● Abundância de alimentos regionais saudáveis, energia livre e habitat para todos em            

harmonia com a natureza e suas criaturas. 
● Uma cultura de aprendizagem natural, do crescimento espiritual e a consciência do NÓS,             

como uma base estável para uma vida satisfatória. 
● Conversão de um movimento de investigação científica e técnica, novas descobertas e            

invenções para o bem maior de todos os seres.  
● A vida natural na saúde holística é omnipresente. 
● Uma família de amor e uma comunidade em que as pessoas se sintam bem vindas e                

seguras.  
● Unidade e liberdade em conformidade com as leis da natureza.  
● Sabedoria e justiça que cada pessoa carrega no seu coração. 

 
UBUNTU é amor, abundância e liberdade. 

http://www.ubuntuplanet.org/ 


