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VREDE TERUG OP AARDE

Vrede schept ruimte in ons hart,
Vrede is elkaar vergeven zonder strijd of smart
Vrede ontspringt uit een geopend hart door Dankbaarheid
Vrede ontspringt vanuit een gevoel van Eenheid
Vrede is bestemd voor iedereen
Met Vrede voelt niemand zich alleen
Door Vrede is een mens vol vertrouwen
Waar Vrede heerst, dáár kan men op elkaar bouwen
Vrede was van origine onze natuur
Respectvol naar elkaars cultuur
Zonder verlangen
Zonder rangen – Zonder oneigenlijke belangen
Bij Vrede heb je gelijke rechten
Bij Vrede deel je Moeder Aarde samen
Onder allen of je nu bruin bent, zwart of wit
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Vrede is rust, vrijheid en gelijkheid
Vrede is verbondenheid
Vrede hoeft niets te kosten
Vrede eist geen slachtoffers
Vrede breekt niets af
Vrede is enkel WIN – WIN
Als wij onze Harten echt leren openen naar elkaar
Dan is hier op Moeder Aarde noch dreiging noch gevaar
Leven we in Eenheid, ongeacht geloof en ras
Zoals het van oorsprong bedoeld was
Een Moeder Aarde in Balans
Met een gouden Zonneglans
Lieve LeMUrianen: Verenigd U
Leef in Vrede in het Hier & Nu
Leef je Passie
Dat is het enige wat telt
Dan start NU jouw nieuwe Toekomst met een schone lei
En komt de Vrede voor allen ook dichterbij
Ik wens je je vanuit mijn LeMUria Sterrenpoort Hart
‘Een leven vol VREDE en Zonneschijn toe’
Deel deze Vrede met je omgeving – met jouw Moeder Aarde
Door uit je eigen veilige ruimte
Jouw innerlijke huis van Vrede,
Dagelijks gedurende 3 minuten
Bewust de Gouden Zon
Uit jouw LeMUria Hart te laten rond stralen
Zullen we dit afspreken met elkaar voor 2022?
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