Doelstelling
Het verspreiden van kennis over
de continuïteit en het wonder van het leven,
en vanuit eerbied en compassie
ruimte scheppen
voor de individualiteit van de mens
en het vervullen van zijn pad
vanaf conceptie.

Aandachtsgebieden
Kennis verspreiden
Wij willen de kennis over de heiligheid van de
ziel en de missie die iedere ziel heeft te vervullen,
evenals de tegenwerking die de ziel hierbij het
hoofd moet bieden, met zoveel mogelijk mensen
delen. Doordat deze kennis niet algemeen bekend
is, worden er op diverse niveaus van de
samenleving beslissingen genomen die
desastreus zijn voor individuele levens, gezinnen,
en de maatschappij. Hiervoor gebruiken we o.a.
de website, social media, brieven, e-mails en
advertenties, en ook presentaties en lezingen.

“En hij zei:
Uw kinderen zijn uw kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens
hunkering naar zichzelf.
Zij komen door u, maar zijn niet van u,
En hoewel zij bij u zijn, behoren ze u niet toe.

Adoptie

U mag hen geven van uw liefde, maar niet van
uw gedachten,
Want zij hebben hun eigen gedachten.
U mag hun lichamen huisvesten, maar niet
hun zielen,
Want hun zielen toeven in het huis van
morgen, dat gij niet kunt bezoeken, zelfs
niet in uw dromen.
U mag proberen gelijk aan hen te worden,
maar tracht hen niet aan u gelijk te
maken.”

Montessorionderwijs

Uit: De profeet, Kahlil Gibran

Wij promoten adoptie als alternatief voor
abortus. Wij onderzoeken of het mogelijk is om
adoptie meer toegankelijk te maken en of wij
hierin een actieve rol kunnen spelen.

Wij vragen aandacht voor de optimale
ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind
door middel van Montessorionderwijs, naar de
zuivere leer van Dr. Maria Montessori. Wij zien
dit als een belangrijke voorwaarde om een betere
toekomst te scheppen.
Counseling
Wij bieden een gratis gesprek aan bij
zwangerschap en gezinsplanning.

Geboren willen worden
Onthullend en indrukwekkend boek over de
psychologie van de ziel die geboren wil worden, en
de invloed van abortus op de huidige toestand van
de wereld.
“Je kijk op het leven zal nooit meer dezelfde zijn.”
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“Terwijl de ziel zich voorbereidt op haar
incarnatie, wordt zij in scholen van licht
onderwezen. Zij wordt opgeleid voor haar missie.
Het ongeboren kind is zich aan het ontwikkelen,
en vervolgt zijn ontwikkeling na de geboorte.
Vanuit het standpunt van de ziel, is het meest
pijnlijke en tragische gevolg van abortus, dat dit
het goddelijk plan aborteert – die speciale missie
in het leven waarop ze heeft gewacht die te
vervullen, soms wel duizenden jaren.”
Uit: Geboren willen worden, Dr. Neroli Duffy
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Wat kun jij doen?
 Start een boekstudiegroep over Geboren
willen worden.
 Zeg dagelijks een gebed voor de
bescherming van ongeboren leven,
kinderen en de jeugd.
 Mediteer dagelijks op een wereld waar al
het leven heilig is.
 Help ons door te bidden voor het
welslagen van onze missie.
 Doe een (periodieke) donatie.
 Maak dagelijks contact met je eigen ziel,
je eigen innerlijk kind, en word elke dag
een beetje meer één met het lieve en
onschuldige kind dat je bent.
 Organiseer een bijeenkomst in je
(buurt)huis waar wij kosteloos een
presentatie komen geven.
 Koop Geboren willen worden, en geef er
één weg.
 Like ons op Facebook en noem ons op je
eigen pagina.
 Word lid van de “Order of the Holy Child”
op www.holyorders.org.

Liefde voor het Leven
Stichting Leven Geeft Leven is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Leven Geeft
Leven

Donaties kun je overmaken naar:
NL37 TRIO 0254670253 (Triodos Bank)
t.n.v. Stichting Leven Geeft Leven
email: info@levengeeftleven.nl

Wil je met iemand praten over je zwangerschap
of gezinsplanning? Het gesprek is gratis!
Neem vrijblijvend contact op met de counselors
van de www.StichtingBeschermdeWieg
Gratis nr.: 0800-6005 of
appen kan ook op 06-11116565 of 06-41460457

Contactinformatie
Stichting Leven Geeft Leven
Maritima 14

Gebed van Jezus voor de kinderen

2202 BW Noordwijk

Lieve Jezus, red de kinderen.
Want zij zijn mijn broeders, zij zijn mijn zusters.
Red hen, en leer hun ouders hen niet te aborteren.

www.levengeeftleven.nl
info@levengeeftleven.nl

(Geef dit gebed dagelijks.)

KvK 53941764

“Het kind is begiftigd met ongekende
krachten, die ons naar een stralende
toekomst kunnen leiden. Als we werkelijk
een nieuwe wereld willen, dan moet de
opvoeding /het onderwijs zich tot doel
stellen deze verborgen mogelijkheden te
ontwikkelen.”
~Dr. Maria Montessori

