ÚPLŇKOVÝ VESAK V TŘINCI
Termín konání?
sobota, 18. května 2019
(v návaznosti na celosvětovou meditaci)
Místo?
Mateřská škola v Třinci - Lyžbicích, ul. Janáčková
informace podáme na tel.: 777 899 278
není potřeba se dopředu hlásit, rovnou přijďte
Program?
Od 13:00 příprava, výzdoba, zpěvy
Od 14,00 hod hlavní program – meditace
Po ukončení meditace koncert na vodnářský zvon
Cena?
dobrovolný příspěvek – bude odevzdán mateřské školce
Co s sebou?
Přezůvky, volnější oblečení, deku, meditační podušku,
něco na společný stůl
Čaj bude k dispozici na místě
Na setkání s Vámi na akcích se těší OTEK (Organizační Tým Ekoland Klubu)
Kontakt: Ludmila Kaletová, Ekoland klub,o.s., Nebory 68, Třinec, 739 61
-----------------------------------------------------------------------------Poznámky:
Meditace potrvá přibližně 2,5 hodiny s tím, že účastníci si mohou meditaci dávkovat individuálně, kdo
nevydrží sedět tak dlouho - to jest odcházet a vracet se. Dlouhá meditace je žádoucí proto, abychom Mistrům
(osvíceným Myslím, pomocníkům Světla) usnadnili obnovu celosvětové sítě spojující lidí dobré vůle ze
všech koutů světa v jeden celek. Jak mnozí vědí, věk Vodnáře je o skupinové spolupráci a skupinovém vědomí,
které takto narůstá a napomáhá příchodu tzv. Zlatého věku.
Vodnářský zvon přiveze a hrát na něj bude pan Jaromír Šrubař. Jedná se o prastarý hudební nástroj,
známý už za čínské dynastie Ming, který je naplněn vodu. Ta při hře může až vřít a levitovat. Voda reaguje
na jednotlivé rezonanční tóny zvonu a vytváří různé obrazce. Posluchači se mohou zaposlouchat do
alikvotních tónů, které nejen rezonují s naší duchovní podstatou, ale léčí i naše tělo.
Úplněk v Býku je po celém světě slaven jako svátek Budhy, neboli Vesak. Tato dokonalá Bytost je pro Zem
ztělesněním energie moudrosti a osvícení. Jedenkrát ročně v tento čas Budha sestupuje a přímo sytí lidstvo
svou duchovní energií. Dává požehnání, jež pak působí po celý rok.
Přesný úplněk v Býku vychází na sobotu 18.5.2019 ve 23:11 s tím, že přípravné období, kdy lze čerpat příliv
duchovní energie je již 2 dny předem, pak je den úplňku a následně po další 2 dny je energie rozváděna do
světa. V okamžiku skutečného úplňku doporučujeme se ponořit do meditace na cca 8 nejintenzívnějších minut.
Hromadně se v meditaci připojíme k celosvětovým duchovním slavnostem.
V neděli 19.5.2019 v 15:00 hodin proběhne Kristovo požehnání. Doporučuje se ztišení a soustředění do
korunní čakry po dobu cca 15 minut.

