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Teksten
Zingen en lezen werkt bijzonder krachtig en helend, voor stem en keelchakra en tevens als
aanjager voor het doorsluizen van Holy Energie van de Goddelijke Moeder door en over
Moeder Aarde.
Dit is niet zomaar een lijst met muziek en gebeden. Ik ontving ze vanuit het Moederhart
van Pachamama - Moeder Aarde. De teksten en muziek bevatten specifieke codes die
uitermate Helend, Verzorgend en Vredelievend voor jou zijn, maar in ht bijzonder bestemd
zijn voor alle volkeren op Moeder Aarde die in Oorlog leven.
Laat na afloop eens een berichtje achter omtrent je ervaringen door een Review te
schrijven op www.mariavandergeest.com, zodat de LeMUria LichtCirkel t.b.v. de
‘Terugkeer van Wereld Vrede op Moeder Aarde’ zal uitgroeien tot een wekelijkse
manifestatie die haar vruchten af zal werpen waar dit nodig nodig is.

Tijdens het luisteren naar ‘The Return of the Great Spirit’ – Indian Spirit – lees ik voor:

Gebed van de 7 ‘Wind’ Richtingen
Tijdens traditionele ceremonies van samenzijn van de Maya’s en de Tibetanen werd er
vooraf een gebed ten gehore gebracht om de heilige harts-ruimte te openen door het
afstemmen van de hartslagen op elkaar. Dit gebeurde door het aanroepen van de 7
Windrichtingen. Samen verbinden deze 7 ‘wind’ richtingen ons als Galactische stromen
met de Bron in Moeder Aarde en de Bron op het Absoluut niveau van God. Van daar uit
zal, wat de betrokkenen moeten weten, wat zij moeten onthouden tot hen worden
gebracht en bij hen verankerd blijven. Dat wat gedaan moet worden zal gedaan worden!
Alles in verenigde verbondenheid: Zo Binnen Zo Buiten, Zo Boven Zo Beneden, Zo Macro,
Zo Micro
Vanuit het Oosten, Huis van Licht
Moge Wijsheid in ons dagen
Zodat we alles kunnen zien in helderheid
Vanuit het Noorden, Huis van de Nacht
Moge wijsheid in ons rijpen
Zodat we alles kunnen weten van binnenuit
Vanuit het Westen, Huis van Transformatie
Moge wijsheid getransformeerd worden tot de juiste actie
Zodat we kunnen doen wat gedaan moet worden
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Vanuit het Zuiden, Huis van de Eeuwige Zon
Moge de juiste actie de oogst binnenhalen
Zodat we kunnen proeven van de vruchten van ons planetaire zijn
Vanuit Boven, Huis van de Hemel
Waar sterrenmensen en voorouders samenkomen
Moge nu hun kracht en zegeningen tot ons komen
Vanuit Beneden, Huis van de Aarde
Moge de hartslag van haar kristallen kern
Ons zegenen met harmonieën om alle oorlog en onvrede te beëindigen
Vanuit de Centrale Galactische Bron
Die overal en tegelijk aanwezig is
Moge alles gekend zijn in het licht van wederzijdse liefde
*AH YUM HUNAB K'U EVAM MAYA E MA HO! (3x)
Combinatie van Tibetaans en Maya taal vrij vertaald:
Oh Hunab K’u, Heilig en Wonderbaarlijk is de Eenheid tussen jouw Geest en Natuur!

Luisteren vervolgens in stilte meditatief naar:

Peace Shall Come door Hayley Westenra
They say He's here this night
They say there shines a star above tonight
Tonight, tonight, tonight, tonight
They say to follow the light
They say it's gonna be bright tonight
Tonight, tonight, tonight, tonight
Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight
Heaven's angels sing
Gifts of gold we bring
For our new King
And peace shall come to everyone
He lays in a manger tight
They say His birth will make thing right tonight
Tonight, tonight, tonight, tonight
Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight
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Heaven's angels sing
Gifts of gold we bring
For our new King
And peace shall come
Heaven's angels sing
Gifts of gold we bring
For our new King
And peace shall come to everyone
To everyone
Tonight, tonight, tonight
Heaven's angels sing
Gifts of gold we bring
For our new King
And peace shall come
Heaven's angels sing
Gifts of gold we bring
For our new King
And peace shall come
Heaven's angels sing
Gifts of gold we bring
For our new King
And peace shall come to everyone

Mantra: Prayer of the Grandmothers - Yael Deckelbaum
Is een vredelievend Hebreeuws/Engels gezongen nr door de grootmoeders van Palestijnse
en Israëlische kinderen. Wij maken het groter door dit gezamenlijk thuis mee te zingen
voor alle Kinderen op Moeder Aarde die gevaar lopen om trauma’s voor het leven op te
lopen.
From the North tot the South
From the West tot the East
Hear the Prayer of the Mothers
Bring them Peace - Bring them Peace
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Healing Light: A Celtic Prayer – Karl Jenkins, Lavina Meijer, Esther Abrami,
World Peace Choir
Deep peace of the running wave to you,
Deep peace of the flowing air to you,
Deep peace of the quiet earth to you.
Amen.
Deep peace of the shining stars to you,
Deep peace of the gentle night to you,
Moon and stars pour their healing light on you.
Amen.

Tijdens het luisteren naar ‘Waves of Hope’ – Hacyon Fields – lees ik voor uit het boekje:
Gebedenbundel voor het activeren van de Goddelijkheid van de mens ‘Biddend Creëren’ van
Gabriëla & Reint Gaastra – Levin - Gebed voor Vrede op Moeder Aarde als een teken van
menselijke liefde pag 103. (rode tekst: zo vrij geweest om zelf aan te vullen)
Lieve God & Godina
Essentie en Manifestatie van alles wat Is
Ontwaak in ons bewustzijn
Stroom in ons hart
En help ons om God in onszelf
En in elkaar te herontdekken en te omarmen
Als één grote LeMUria familie van de mens
Help ons
Om onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn
In ons eigen leven en op Moeder Aarde te manifesteren
En onze Goddelijkheid als mensen te aanvaarden
En gericht toe te passen
Om onze Goddelijkheid als mensen bewust te ervaren
En als een hogere beschaving op Moeder Aarde te realiseren
Ontferm je over elk land
(En in het bijzonder over Oekraïne, Rusland en haar omringende landen
waar Vredelievendheid van Hart tot Hart oh zo nodig is)
Zodat ieder volk
De Goddelijke principes van de mens
Kan reflecteren en belichamen
En in het onderlinge contact kan toepassen
Met liefde en toewijding danken we jou
AMEN
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Tijdens het luisteren naar ‘Avé Maria – Charles Gounod, Yo-Yo Ma – lees ik mijn eigen
LeMUria Gebed voor: ‘Vrede Terug op Moeder Aarde’. Ik vraag je om samen met mij dit
gebed hardop mee te lezen:

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
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 Mariaglans
Lieve Mensen op Moeder Aarde: Verenigd U
Leef in Vrede in het Hier & Nu
Dan start er een Verenigd Moeder Aarde
En komt de Vrede met rasse schreden nader
Deel deze Vrede vanuit jouw Hart
Door uit jouw innerlijke Huis van Vrede,
Dagelijks gedurende 3 minuten
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Bewust de Zon uit te stralen
Door en over Moeder Aarde heen

A Soul I Walk on Earth – Buddha Maitreya the Yogi Christ 11.44 min
Bekijk ook eens de Website: https://www.buddhamaitreya.org/
Tijdens het luisteren ontvang je via de Sterrenpoort Zegeningen van de Buddha Maitreya the
Yogi Christ. Deze verspreiden we als Holy LichtCirkel uit ons gemeenschappelijke Hart over
Moeder Aarde en door de kristallijnen matrixen, via alle gouden LeMUria harten,
waterwegen door de onlangs gereactiveerde LeMUria Hart Meridiaan tijdens de Volle Maan
van 16 februari 2022. welke Geneeskrachtiger zal gaan opereren na de Activaties van alle
volgende 10 Moeder Aarde Meridianen tijdens de volgende 10 Volle Manen in 2022. Wie
hier aan mee wil doen kan maandelijks vooraf aan de Volle Maan, telkens een VOLLE MAAN 18
MAART – LICHTCIRKEL VIDEO TICKET IN MIJN WEBSHOP OP WWW.MARIAVANDERGEEST.COM

Mantra: Peace for the World (6.15 min) - Sarva-Antah
Album: Om Shanti Om - GEEF VREDE: vertaald in Sanskriet + Islamitisch + Hebreeuws + Latijn

Om Shanti Om (Sanskriet)
Salaam (Islamitisch)
Shalom (Hebreeuws)
Donna Nobbis Pacem (Latijn)
Tijdens het 2e deel = muzikaal gedeelte lees ik (liefst samen met jou!) het volgende gebed
voor:
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Grote Geest Gebed
Oh, Grote Geest Wakan-Tanka, wiens stem ik hoor in de wind,
en Wiens adem leven geeft aan alles in de wereld.
Hoor mij, ik kom in nederigheid. Ik vraag om uw kracht en wijsheid.
Sta me toe in Schoonheid mijn Pad te lopen,
en maak dat mijn ogen de rode en paarse zonsondergang altijd zullen blijven zien.
Maak dat mijn handen de dingen respecteren die U hebt geschapen
en dat mijn oren uw Stem goed kunnen horen.
Laat mij wijs zijn, zodat ik kan begrijpen wat U mijn volk hebt geleerd.
Help me om kalm en sterk te blijven.
Laat me de mensheid liefhebben als mijn LeMUria familie.
Laat me leren de lessen die u hebt verborgen in elk blad en steen.
Help me zuivere gedachten en handelingen te zoeken met de bedoeling om anderen te
helpen.
Help me compassie te vinden zonder dat empathie me overweldigen.
Ik zoek kracht, niet om groter te zijn dan mijn broeders of zusters,
maar om mijn grootste innerlijke vijand, mijn angsten en twijfels in de ogen aan te kijken.
Maak dat ik altijd klaar sta om tot u te komen met schone handen en eerlijk ogen.
Zodat als het leven vervaagt, zoals de ondergaande zon,
mijn Goddelijke MoederGeest bij U kan komen zonder schaamte
~ (Vertaald door Lakota Sioux Chief Yellow Lark in 1887)
gepubliceerd in Native American Gebeden - door de Episcopale Kerk. ~

Tijdens het luisteren naar ‘Great Spirit Indian – Lakota Lullaby – lees ik alleen voor:

Lieve Pachamama - Grootmoeder Aarde - Unci Maka
Gebed
O, Grote Grote Moeder, bescherm me
O, Grote Moeder, geef mij onderdak
O, Grote Moeder, voedt mij
O, Grote Moeder, zorg voor mijn kinderen
O, Grote Moeder, zorg voor mijn ouders
O, Grote Moeder, voedt mij
O, Grote Moeder, laat me drinken uit uw borsten
O, Grote Moeder, laat me slapen in uw baarmoeder
O, Grote Moeder, mag ik u eren
O, Grote Moeder, ik ben u vergeten
O, Grote Moeder, vergeef me dat ik u verlaten heb
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O, Grote Moeder, bescherm me tegen het kwaad
O, Grote Moeder, toon mij het licht en leid mij weg uit de duisternis
O, Grote Moeder, leer mij uw wijsheid en vergeef mijn fouten
O, Grote Moeder, laat mij mijn lessen leren
O, Grote Moeder, draag zorg voor mijn verlangens en vereer me met de wensen van mijn hart
O, Grote Moeder, ik eer uw lichaam
O, Grote Moeder, ik eer uw borsten
O, Grote Moeder, ik eer uw vulva
O, Grote Moeder, vergeef mijn huisvredebreuk, vergeef mij mijn fouten en mijn strijd om u te
vinden
O, Grote Moeder, u die er altijd is geweest; U die altijd voor mij gezorgd hebt vanaf het begin
O, Grote Moeder, neem me in uw armen, ik ben uw kind voor altijd:
O, Grote Moeder, ik geef me over aan uw grootheid, uw liefde en uw wijsheid
O, Grote Moeder, laat me vredig slapen, wetende dat u de beschermvrouw bent van mijn hart en
de bewaakster van mijn ziel
O. Grote Moeder, u, die de eerste en de laatste was, Wees met ons, zoals u er altijd voor ons was
O, Grote Moeder, leer ons u te eren, u te kennen, ons in u te verschuilen als we ons klein voelen,
en ons juist groot te maken als we ons sterk voelen
O, Grote Moeder, leer ons om trots op te zijn op uw kinderen
O, Grote Moeder, mogen wij u nooit meer verlaten.
Dit is mijn gebed voor u, Grote Moeder.
Hoor alstublieft mijn woorden en moge onze zorgen, verdriet en eenzaamheid aan het einde
van de dagen van duisternis en oorlog, voor eeuwig over zijn gegaan
Lieve Pachamama, lieve Grootmoeder Aarde, Lieve Unci Maka.
Dit is wat ik namens alle bewoners van Moeder Aarde u vraag.

CHILD OF THE SUN – Denean (Mantra Song 3.57)
Album: Sun Child Returning vertaling van: Unci Maka ( Grootmoeder Aarde).

Verlang jij er ook zo naar om je weg terug naar huis te vinden?
Keer dan terug naar de Bron samen met mij iedere zondag van 20-21 uur!
Keer terug naar het Licht en Dans! "Het Zonnekind komt terug".
Deze metafoor zoals die in deze muziek wordt gebruikt, heeft vele lagen. Ik laat
je voelen met deze fijnbesnaarde muziek om de diepten ervan te ervaren.
I am a child of the sun
The time of my return has come
Singing, Dancing joyfully
I am a child of the sun
Yes, I am a child of the sun
Melody, Harmony
Dancing free, can you see
I am a child of the sun I've returned
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Melody, Harmony
Singing free, can you see
I am a child of the sun I've returned
Wiku Wiku Wiku
Wiku Wiku Wiku
Wiku Wiku Wiku Wiku
Wiku Wiku Wiku

Herhalingen

Lied: Mensen Geeft Elkaar de Hand – Anita Berry
Mensen geef elkaar de hand
Liefde kent geen kleur of stand
Zwart of wit of arm of rijk
In ons hart zijn wij gelijk
Mensen kijk elkaar eens aan
Wil elkander toch verstaan
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat ook een ander niet
Eenmaal zal zijn boodschap door de wereld gaan
Duizenden mensen zeggen zo vaak
Jij bent de enige die mij gelukkig maakt
Maar mooie woorden hebben geen zin
Als wij niet willen een nieuw begin
Mensen geef elkaar de hand
Liefde kent geen kleur of stand
Zwart of wit of arm of rijk
In ons hart zijn wij gelijk
Mensen kijk elkaar eens aan
Wil elkander toch verstaan
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat ook een ander niet
Eenmaal zal zijn boodschap door de wereld gaan 2x

10

LeMUria is Coming Home Mantra
Maria van der Geest@sterrenpoort
LeMUria LeMUria
Is Sound & Coming Home
LeMUria LeMUria
Is Love & Shalom
LeMUria LeMUria
One Heart & Holy Place
LeMUria LeMUria
Is Peaceful & Holy Grace

Let there be Peace on Earth and let it begin with me
Let there be Peace on Earth we are ONE Family
Loka Samasta Sukhino Bavantu – ULURU (3x)
Betekenis: 'Moge alle wezens gelukkig en vrij zijn en mogen al mijn gedachtes, emoties,
woorden en daden bijdragen aan dat geluk.

Ik dank iedere deelnemer aller hartelijkst voor het actief meedoen in 2022 aan de
wekelijkse LeMUria Healing LichtCirkels t.b.v. de ‘Terugkeer van Wereld Vrede
op Moeder Aarde – LeMUria LichtCirkels, geleid vanuit de Sterrenpoort, in afstemming op
de etherische Gaia Tree & Flower of Life - LeMUria Rassen Stamboom.
NAMASTE
Namens al onze Zusters & Broeders van Licht & Liefde, onze Hogere Sterrenafgezanten,
onze inheemse voorouders die nog zó in eenheid leefden met de natuur, de ons
omringende en doorstralende Elohim, Aartsengelen en Regenboog Natuur Elfjes en alle
overige Goddelijke NatuurWezens

Tot slot maak ik je er nog even op attent dat er in mijn bericht op www.mariavandergeest.com,
een AFSPEELLIJST met alle muziek van de MP3 staat vermeld onder de titel
‘STERRENPOORT: Wereld Vrede LichtCirkels’. Gebruik deze lijst OF mijn MP3 gerust om zelf ook
eens een keer een LeMUria LichtCirkel te organiseren én lees de gebeden dan hardop voor!

