
Auteur:  seMUel Sahureka 



http://worldpeaceandprayerday.com/ 





De voorbereiding 
Terwijl het Vredepaleis  
toekijkt, worden de 
voorbereidingen voor de 
World Peace and Prayer 
Day in alle rust getroffen. 
De sacred space ‘Heilige 
Vierhoek’ met de 4 
elementen en in het midden 
de vuurschaal voor de 
‘Sacred Fire’.  



Schoonheid van het Leven 
Bloemen sieren het Leven, 
zij herinneren ons aan de 
schoonheid van het Leven. 
Het Leven, al het Leven dat 
wij Mensen dienen te 
respecteren en 
beschermen.  



Sacred Fire 
Ron onze Vuurman en Irene 
bereiden ons Heilige Vuur. 
Eenmaal brandend zal het 
zich verbinden met elk 
Heilige Vuur over de hele 
wereld.   





Smudgen 
Voorbereiden op de Ceremonie 
en Gebed van de World Peace 
and Prayer Day.  



Water 
Wat is Leven zonder 
Water, en wat is Water 
zonder Leven. Water is 
net als het Leven ons 
geschonken door God de 
Almachtige Schepper. 





Het Leven 
Het Leven is Heilig. Al het Leven is als een oneindige cirkel onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden. Zo zijn wij Mensen aan elkaar verbonden, we zijn 
Allen verwant. We zijn een grote Familie. Rondom het Heilig Vuur scharen 
wij ons, voelend en wetend dat wij verbonden zijn door het Leven en 
NIET door kleur, afkomst, geslacht, leeftijd of religie. ‘ERE aan GOD’!  



Onze zwarte Broeders 
en Zusters 

Onze rode Broeders 
en Zusters 

Onze gele Broeders 
en Zusters 

Onze witte Broeders 
en Zusters 



Vrede en Liefde 
Als de drums spreken, dan spreken ze alleen de taal van Vrede en Liefde 







Reciteren en zingen van Mantra’s 







Wanneer religies elkaar ontmoeten….. 



In respect, liefde en vrede….. 



Dan ontspruit vanzelf een oeroud besef een bijna 
vergeten herinnering We zijn één grote familie….. 



 Eén grote familie….. 



Joke Steenvoorden: Grootmoedercircel van de Lage Landen                                                                      
Ron Lazaroms: Vuurman  
Karin Lindeman – Boere: Stichting Four Worlds Europe,  
Marco en Irene Hadjidakis: Silence for Peace                                                                                     
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