Mantra de la Pau
Hi ha una Pau

que va mès enllà de tota comprensió,
que habita en el cor d’Aquells
que viuen en l’etern.
Hi ha un Poder

que fa noves totes les coses,
que viu i actúa en Aquells

que coneixen l’Ésser com a Ú.
Que aquella Pau pugui regnar en nosaltres
i aquell Poder elevar-nos.

PAU, PAU, PAU.
Pregària per la Pau: 4t dijous
de cada mes a les 19:30
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Nicholas Roerich
Nicholas Roerich (1874-1947) és una figura poliédrica que ha deixat una gran
contribució com a pintor, científic, explorador i filòsof. En particular, va proposar la
Bandera de la Pau com a símbol d’un moviment planetari que sitúa la cultura com a
fonament d’un acord vertader entre les persones i els pobles.
La Bandera de la Pau forma part del Tractat internacional conegut com a “Pacte
Roerich” per a la protección dels tresors culturals de totes les nacions, tant en temps
de guerra com en temps de pau. Fou signat pel president Roosvelt amb l’adhesió de
39 paisos, l’any 1935.
El seu símbol de tríada es troba a tot el món i té diversos significats: passat, present
i futur dins del cercle de l’Eternitat; i també espiritualitat, ciència i art, units en el
cercle de la Cultura.

El símbol de la Bandera de la Pau resumeix per si mateix la Cultura com a pont estés
a través del temps i de l’espai.
La Cultura té una missió evolutiva: en aquesta visió dinàmica, actuar de forma
evolutiva és ”fer cultura”.

El símbol proposat per Roerich és de caràcter universal. És el més antic dels símbols
indians: Cintamani, símbol de la felicitat i la compassió en les tradicions hindús i
budistes; en el budisme és representat també per la figura de bodhissatva.
L’Associazione Bandiera de lla Pace va ser constituïda per sostenir l’ideal de la Pau a
través de la creació d’una xarxa planetària entre totes les dones i homes i dels grups
de Bona Voluntat que consideren la Cultura com el fonament d’un vertader acord
entre els pobles.

Informació:
www.associazionebandieradellapace.org
cesfn.banderadelapau@gmail.com
Telf: 609719078 / 627550050

Des de l’inici de la seva activitat, 1995, l’Associazione ha teixit una xarxa de connexió
amb grups de diverses nacions, amb les que hi manté òptimes relacions de
cooperació. La seva seu és a Città de lla Pieve.
La Presidenta de l’Associazione, Michela Cervellati, presentà a casa nostra la
BANDERA DE LA PAU el 28 d’octubre de 2018, sent motiu de goig i agraïment.

