OP INITIATIE VAN DE GRANDMOTHERS
VAN ULURU ROCK & TONGARIRO

KOM HELEND MEEZINGEN OP MIJN
OPEN ZONDAGEN
VOOR LEMURIAIN MIJN STERRENPOORT EN
ONTVANG ZELF OOK HEALING

13-14 UUR
GRATIS

WOORDEN VERTELLEN ONS WAT ONZE HARTEN TONEN
WE GAAN DUS DE OUDE TIJD UIT ONS HART ZINGEN
EN ZETTEN DE KLANKEN OM IN NIEUW LEVEN
EN IK WENS JE TOE DAT JE SAMEN MET MIJ DURFT TE KOMEN ZINGEN
VOOR LEMURIA, UIT VOLLE BORST!
LANG LEVE LEMURIA

Belangrijk om vooraf te weten









Je hoeft absoluut niet mooi te kunnen zingen
Je moet het wel leuk vinden om actief deel te nemen, want mogelijk dat er af en toe
een kleine ceremonie aan vooraf gaat, waarmee we onze energie extra op peppen!
Mannen zijn exytra van harte welkom in ons gezelschap!
DEELNAME IS GRATIS, maar een vrijwillige bijdrage in mijn spaarpot voor mijn
AardeHealing reizen, o.a. naar Australië in 2019, is van harte welkom.
TIJD: 13 -14 uur – wel ruim op tijd aanwezig zijn.
AANMELDEN: Graag aanmelden i.v.m. het aantal stoelen en uit te printen teksten.
MEENEMEN: Leesbril?!
WAAR: Rosa Spierlaan 14, Oegstgeest. Bijeenkomsten zullen gehouden worden in
mijn woonkomer.

Eén uur voorafgaand aan het openstellen van mijn Kristalshop op mijn Open Zondagen, zal ik
mijn deur openen voor Helend Zingen.
Via ons gezamenlijke LICHT, GEZANG & KLANK zullen we met elkaar Wit-Diamant-Gouden
lichtspiralen aantrekken en verspreiden via ons hart naar alle levende wezens als één
Moeder Maria-LeMUria-Hathor-Kwan Yin Kanaal. Zelfs tot aan onze sterren voorouders
ver weg ergens in de Kosmos!
Wat kan je verder verwachten? Van vrolijke tot passionele liederen, Nederlands en
anderstalige, maar ook Mantra’s in alle vormen en maten zullen de revue passeren. Mogelijk
soms ook alleen maar door mee te neuriën! Maandelijks zal ik liedjes uitzoeken en de
minder bekende teksten klaar leggen.

Voorbeeld van wat we zoal gezongen hebben tijdens mijn eerste ULURU samenzang op
Zondag 28-1-2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LeMUria ons Moederland
Prayer of the Mothers
Battle Hymn of the republic
Mantra I am the light of the soul
Mother I feel you under my feet
What the world needs now
Mantra Om Tare Tuttare
Song of Liberty
Mantra OM ShantiMorning has Broken

Een aantal liedjes zal zich blijven herhalen, omdat dit bijzonder goed resonerende klanken
zijn t.b.v. de healing van de verhardingen in het fysieke lichaam als de blokkades in het
energielichaam én tevens om onze LeMUriaanse zielenbroeders & -zusters hiermee te
helpen.
Iedere bijeenkomst starten we met het zingen van LeMUria ons Moederland, een tekst
welke ik op geïnspireerde wijze mocht ontvangen en gezongen wordt op de aloude wijs
van ‘AULD LANG SYNE’. Waarom juist ‘Auld Lang Syne’? Lees dit door er op te klikken.
Na afloop start mijn maandelijkse OPEN KRISTALSHOP van 14 – 17 uur. Ik neem jullie dan
mee naar boven om samen ’n kop thee te drinken. Als de groep te groot is splitsen we ons
even op en neem ik in overlege eerst mijn nieuwe gasten mee naar mijn Kristalshop &
Healingkamer op de 2e verdieping.
SPECIAAL VOOR DEZE OPEN ZONDAGEN HEB IK OP VERZOEK DE VOLGENDE TEKST GESCHREVEN
op de wijs van ‘Auld Lang Syne’ , de wijs die tijdens de ondergang van LeMUria gebruikt werd om de
ziel tot rust te brengen en rein te houden, zodat we NU tijdens het zingen van deze oerklanken, bij de
terugkeer van LeMUria, de slachtoffers van toen wakker mogen worden en er alsmaar
Zielsherenigingen kunnen plaatsvinden.

LeMUria ons Moederland
Vanuit de diepte in ons hart
Verbinden wij ons saam
Met Maria & de Hathors
LeMUria is haar naam

Waar Liefde ooit ten onder ging
Door misbruik van de macht
Zal MU ons weer herinneren
Dat Eénheid is haar krácht

LeMUria, LeMUria

Jij bent ons Moederland
Wij houden van LeMUria
En reiken elkaar de hand
Vanuit de wijsheid in ons hart
Zingen wij nu met elkaar
Voor slachtoffers en daders
Als Familie van elkaar

LeMUria, LeMUria
Jij bent ons Moederland
Wij houden van LeMUria
Dat doen wij hand in hand
Vanuit ons gouden Moederhart
Ontsteek ik deze kaars
Voor Voorspoed, Vrede & Geluk
Voor LeMUria terug op Aard

Maria van der Geest – www.sterrenpoort.com

