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Gelderland, Warm, 22 april 2018,
Geachte Burgemeester, geachte Gemeenteraad, geacht College in onderhandeling, of spoedig in
onderhandeling,
Op deze wereldaardedag, zondag 22 april 2018, vragen wij u, gezaghebbende overheid, vanwege
burgerparticipatie en samenwerken in gezamenlijk belang de mogelijkheid te overwegen in de toekomst
veel meer aandacht te geven aan Wereldaardedag.
zie o.a MailScanner has detected definite fraud in the website at "youtu.be". Do not trust this website:
https://youtu.be/q8v9MvManKE

Earth Day 2018 Google Doodle
youtu.be
Today’s annual Earth Day Doodle was created in
partnership with one of the planet’s most influential
advocates: Ethologist (animal behavior expert), conserva...

U zou in uw College Programma op kunnen nemen te streven naar het inrichten van "Spirit Parks" in uw
gemeente.
Deze worden al of niet op gemeenschapsgrond gerealiseerd in samenwerking met alle belanghebbenden.
Bestaande Spirits Parks kunnen worden versterkt.
Is het een idee, wanneer u nog niet zo'n park heeft in uw gemeente, in uw wijken deze volgend jaar op 22
april te kunnen openen? Meerdere functies voor ontspanning, inkeer, meditatie, gebed, het beleven en
beoefenen van vrede, heelheid en eenheid, met allen die dit willen, worden dan gerealiseerd. Elk kan op
eigen wijze bijdrage, maar in respect voor elkaar met de aarde en alle leven.
In een Spirit Park kan men streven naar een zo groot mogelijke biodiversiteit.
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Scholen van allerlei aard, culturele instellingen, bibliotheken, kerken, moskeeën, synagogen, vluchtelingen,
Humanitas en ga zo maar door... er kan een gemeenschappelijk doel zijn, om met elkaar het leven te
vieren en bewust te koesteren.
Er zouden plekken kunnen worden ingericht om van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te komen.
Zo'n Spirit Park, kan worden gecombineerd met een bestaande heilige, heilzame plek, een voedselbos, een
speelbos.
Het leven vieren in het en Feest voor iedereen, als u daarvoor voelt, lees er dan over bijvoorbeeld op de
www.blauwvuur.nu, http://www.blauwvuur.nu/cms/index.php/lmda/spiritueel/spiegelfeest/410mirrorfeast

For everyone: The Mirror Feast - blauwvuur.nu
www.blauwvuur.nu
- how to get more awareness celebrating our unique feasts and sharing one feast for all - Dear
reader, to celebrate peace –red, wholeness –blue, and unity –yellow

Deze tuinen zijn heilzaam voor de eigen inwoners en uitstekend geschikt om bezoekers/toeristen op een
mooie manier welkom te heten.
Wellicht kunt u een samenwerkingsgroep benoemen, mensen die willen meedenken en helpen bij het
realiseren van een spirit park voor iedereen. Wij horen graag en willen indien nodig ook ondersteunen
Wilt u meer informatie?
Hier zijn enkele websites
http://www.spiritparks.com/

SPIRIT PARKs START: SPIRIT PARKs
www.spiritparks.com
"Spirit Parks sind Orte, die die Menschen an die höheren und tieferen Dimensionen unseres Daseins
erinnern wollen und die heilsame Zukunftsimpulse ausstrahlen."

https://www.amazon.de/Spirit-Parks-Vision-Wirklichkeit-NaturLesePark/dp/3853652182

Spirit Parks: Vision & Wirklichkeit - Der NaturLesePark ...
www.amazon.de
Spirit Parks wollen eine innovative Synthese von Natur, Kunst und Spiritualität bilden. Sie schaffen
Verbindungsräume von Mensch, Natur und Kosmos.
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https://www.nycgovparks.org/parks/spirit-playground

Een bijdrage aan de discussie kan bijvoorbeeld geleverd worden door het werk van Dr Jan Hendrik Bakker.
http://www.janhendrikbakker.nl/stadenspiritualiteit.pdf
U kunt daarbij aandacht vragen voor het terugdringen van "Worldovershootday. Deze wordt dit jaar
verwacht rond 4 augustus, in plaats van op 31 december. De mensen kunnen leren hun persoonlijke
mondiale voetafdruk te verkleinen.
Daarbij hoort een andere economie, bijvoorbeeld de economie die Kate Raworth schetst.
Wanneer u vragen heeft, of wenst u ondersteuning, wij horen dat graag.
namens het bestuur van Stichting Leven met de Aarde
Lies Visscher -Endeveld

janhendrikbakker.nl
www.janhendrikbakker.nl
dat zelfs wanneer wij de stedelijkheid als de uitkomst zien van een volledig door de cultuur beheerst
milieu, een materialistisch-immanente constructie derhalve,
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