Telihold és tízmilliószoros teremtő Nia óra – teremtő tánc
2013. február 25. hétfő 18 óra

Megjelenés lehetőség szerint fehérben!
Fehér szoknya, fehér sál derékra kötve,
fehér lánc, fülbevaló, karkötő.

Február 25-én hétfőn telihold és tízmilliószoros nap lesz egyszerre.
A tibeti "nagy" Buddha napokat hívják tízmilliószoros napoknak.
A tibetiek évente négy olyan napot tartanak számon, amikor minden
gondolat, cselekedet, akarat, szándék tízmilliószoros erővel hat.
Ez mind a pozitív, előremutató fejlődést segítő gondolatokra, érzelmekre,
a szeretettel teljes szándékokra, az előrevivő akaratra, mind az ennek
ellenkezőjét képviselő negatív, visszahúzó, fejlődésed útját nem segítő
gondolatokra, érzelmekre, megnyilvánulásokra, szándékokra és akaratra
egyaránt igaz. Minden megnyilvánulásod, tetted következményei
tízmilliószorosan hatnak és hatnak vissza rád.
2013. tízmilliószoros napjai
február 25. hétfő
május 25. szombat
július 12. péntek
október 26. szombat
A mindennapokra is igaz, hogy gondolkodásod határozza meg
valóságodat. Te tervezed meg Utadat, Te teremted meg körülményeidet,
kapcsolataidat, kapcsolataid minőségét. Te választod meg, hogy kivel és
mivel kívánsz kapcsolatba kerülni földi léted során. Alapvetően azok a
gondolataid határozzák meg valóságodat, amelyeket nap mint nap
megteremtesz.
Figyelj gondolataid, szándékaid, tetteid, tisztaságára!
Javaslom, hogy hangolódj rá arra a kérdésre, hol tartasz most az
életedben, mire lenne leginkább szükséged jelen élethelyzetedben.
Fogalmazd meg ezt egy rövid mondatban és írd le magadnak. Aztán
később vedd elő és olvasd el újra. Figyeld meg az érzéseid, gondolataid,

és ha szükséges csinosítgasd, hogy hétfőre a szándékod teljesen tisztává
váljon.
Minél tisztább a szándékod, annál közelebb kerülsz a megvalósulásához.
Minden gondolatodat, cselekedetedet a szeretet irányítsa!
A szíved legyen az irányadó!
Fontos hangsúlyozni, hogy ezen a napon nemcsak a pozitív, de a negatív
tudattartalmak is tízmilliószoros erővel hatnak majd.
Figyelj magadra és légy tudatos!
Ellenőrizd gondolataidat, a benned felmerülő érzelmeket!
Ünnepelj! Adj hálát minden jóért, ami az életedben jelen van.
A hétfői óra egy újabb lehetőség számunkra, táncra, együttlétre,
tisztulásra, gyógyulásra. Annyi minden van, amit gyógyíthatunk, amit
jobbá - szebbé tehetünk, magunkban és körülöttünk, s ezek mindig remek
lehetőségek a rohanó mindennapokból való kiemelkedésre, önmagunkkal
és egymással való találkozásra.

