
BBBAAANNNNNNEEERRR   OOOFFF   PPPEEEAAACCCEEE

Dit symbool werd gecreëerd door visionair kunstenaar Nicholas Roerich als een
symbool van eenheid van alle mensen. Het Roerich Peace Pact en Vaandel van Vrede
is een internationaal verdrag ondertekend door India, de Baltische Staten en 22 naties

van Amerika, inclusief de Verenigde Staten. Het Roerich Vredespact richtte een
internationale overeenkomst op, die elk volk toestaat zijn culturele of artistieke

erfenis te beschermen met een symbolische vlag, het Vaandel van Vrede.
Ondertekend in 1935, is dit verdrag een internationale wet van vandaag.

De drie kleine cirkels symboliseren de kunsten, wetenschap en spiritualiteit
binnen de ene grotere cirkel van cultuur. De kleur van het Vaandel

is rood en symboliseert het ene bloed dat we allemaal delen.



DDDRRRAAAAAAGGG   HHHEEETTT   VVVAAAAAANNNDDDEEELLL   VVVAAANNN   VVVRRREEEDDDEEE
Plaats deze folder voor je raam of in je auto en doe zo een positieve

uitspraak van vrede die meer zegt dan “geen oorlog”.

WWWEEERRREEELLLDDDVVVRRREEEDDDEEE   NNNUUU!!!
Om een verenigde mondiale cultuur te creëren, heeft de wereld behoefte aan een visie

van vrede die voorbij  de cyclus van oorlog of ‘geen oorlog’ gaat.  Als we alleen
maar blindelings onze politieke leiders volgen, zullen we deze cyclus nooit

doorbreken.  Vrede is meer dan alleen maar het stoppen van oorlog.
Het is een manier van leven:  in overeenstemming met de planeet en met elkaar.

WWWEEE   KKKUUUNNNNNNEEENNN   HHHEEETTT!!!
WWWEEE   KKKUUUNNNNNNEEENNN   VVVRRREEEDDDEEE   CCCRRREEEËËËRRREEENNN!!!

Vrede begint in ons eigen hart en straalt van daaruit uit naar de wereld om ons heen.
Door met elkaar vredelievend te zijn, te denken en te handelen , kunnen we wereldvrede

creëren. Samen zijn we sterk genoeg om een wezenlijk verschil te bewerkstelligen!

EEEEEENNN   MMMEEETTTHHHOOODDDEEE   VVVOOOOOORRR   PPPLLLAAANNNEEETTTAAAIIIRRREEE   VVVRRREEEDDDEEE
Door niet in harmonie te leven met de natuur, hebben we een kunstmatige planetaire

omgeving gecreëerd, die de “technosfeer” wordt genoemd.  Een van de wortels van deze
disharmonie is ons kunstmatige tijdsysteem, gebaseerd op de klok en de kalender van 12

maanden. Door deze te vervangen door een biologisch accurate 13 Manen kalender
van Vrede, gebaseerd op de cycli van de natuurlijke tijd, kunnen we
helpen de harmonie te herstellen tussen de mensen en de planeet.

Door te verenigen in tijd kunnen we verenigen in vrede.
Natuurlijke tijd kent geen grenzen, geen ideologieën en geen afscheiding.

ÉÉÉÉÉÉNNN   TTTIIIJJJDDD...      ÉÉÉÉÉÉNNN   AAAAAARRRDDDEEE...      ÉÉÉÉÉÉNNN   MMMEEENNNSSSHHHEEEIIIDDD...

Voor meer informatie over de 13 Manen Kalender: www.tortuga.com ,
www.lawoftime. org ; www.13moon.com  ; www.PAN-Holland.nl

voor meer informatie over Nicholas Roerich: www.roerich.org


