
Fénylánc – 2013. december 21. 
 

Hatodszor fut végig a Fénylánc a világban az év legsötétebb napján. Hat a hatás, a 

hatalom száma, de ki érdemli meg a hatalmat egy szétesett, mindenre méltatlan világban? 

Létezik egy elfeledett, traktorokkal, mérgekkel, abortuszokkal agyonkínzott hatalom, 

aki minden élet kapuja. Mindnyájan anyától születtünk, mindnyájunkat az anyaföld fogad be. 

Mindig őt hívtuk segítségül baj esetén: NAGYBOLDOGASSZONY!  

Emeljük méltó helyére a női teremtőerőt, tisztítsuk meg, szenteljük újra önmagunkban 

és másokban. Tegyük boldoggá pótcselekvő asszonyainkat, a TV elé dobott nagymamákat, a 

tönkretett Földanyánkat… Öltöztessük újra napba Babba Máriát! 

 Minden leánygyermek királylánynak rajzolja magát, akinek haja sátra alatt, szoknyája 

harangjában rejtve ott lapul a virág – a világ, melyet majd világra hoz és felnevel. Minden 

fiúgyermek királyfinak rajzolja magát, aki táltos lovon, kivont karddal megy kiszabadítani a 

királylányt a sárkány fogságából…  

MA MINDEN KIRÁLYLÁNY A SÁRKÁNY FOGSÁGÁBAN SENYVED! A Tesco 

pénztárában görnyed, betarthatatlan rendeleteket fogalmaz neontól gyulladt szemmel, vagy 

agymosottan révül a TV villódzó fényeire. A női minőséget az Isten nem erre teremtette!  

Lányok, asszonyok NEMesedjetek! Mondjatok nemet a karrierre, a botoxra és a 

műkörömre, tisztuljatok meg, hogy megtisztíthassátok a világot! Ne engedjétek elpusztítani, 

beszennyezni azt a virágot, amely a méhetekből fakad! 

Férfiak, férjek, váljunk vitézzé!  Szabadítsuk ki asszonyainkat, lányainkat, anyáinkat! 

Védjük, óvjuk, emeljük őket magunk körül. Ne hazudozzunk, ne féljünk, és ne hagyjuk fél-

elemben a ránk bízott lelkeket! Legyünk újra tengellyé, amire támaszkodni lehet és érdemes! 

Váljunk mindnyájan újra gyermekké, ne engedjük, hogy végleg megöljék álmainkat! 

Találd meg a környék számodra legfontosabb helyét, jelöld be a www.fenylanc.uw.hu 

térképen, a többit bízd a Teremtőre. Legyen ezen a szent éjszakán KÖZÖS ÉG, énekeljetek, 

beszélgessetek, vagy hallgassatok – de együtt! 

Bárhol élsz, és bárki vagy kívánom, hogy a legsötétebb éjszakán Te is megtapasztalhasd: 

Nem vagy egyedül! 

 

      Én, Géczy Gábor a hajdani kisfiú  

álmaiért rakom a tüzet, viszem a Fényt 

      – 2013 legsötétebb éjszakáján.  

http://www.fenylanc.uw.hu/


Fénylánc Magyarországért 

Karácsony a fény újjászületésének ideje bennünk és a természetben. Közös ünnepre 

hívunk benneteket. December 21.-én (szombaton), az év legsötétebb napján 17 órakor a 

Szent Mihály-hegyen (Börzsöny) kigyullad egy máglya, amelynek fénye - ha te is akarod - 

messzire elvilágít az éjszakában...  

A szomszédos hegycsúcsokon barátaink várják a fényt, hogy meggyújtsák saját 

tüzeiket. Az ő tüzeikre is választüzek gyúlnak szerteszét, a közös ima és a Fénylánc 

végigfolyik a hegyeken, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, hogy az esőcseppek 

végre elindulhassanak a tenger felé… 

Akikhez idén még nem ér el a Fénylánc, 18 órakor együtt gyújtsák meg tüzeiket. Ha 

bármi okból nem tudsz a Fényláncban részt venni, tégy egy égő gyertyát az ablakodba és 

mondj el ekkor egy imát értünk is. 

Segíts, hogy minél több fény áradhasson elsötétült világunkba! 

 Kutasd fel a környékeden azt a hegycsúcsot, azt a halmot, ahonnan a legtöbb 

szomszédos hegyorom látszik, amely megszólít téged, legyen ez a te Szenthelyed! 

 Keresd meg az embereket környezetedben, akik hozzád hasonlóan szomjúhozzák a 

fényt, együtt gyújtsátok meg tüzeteket, legyenek ők a te Testvéreid! 

 Találj rá a szomszédos hegyormokat őrző közösségekre, kapcsolódjatok össze,  

hisz együtt alkotjátok a Fénylánc lelkét, legyenek ők a te Nemzeted! 

Szeresd Földanyánkat, becsüld társaidat, óvd az élő tájat, és ne hagyj szemetet magad után! 

Este, ha kigyulladnak a csillagok az Égen és a Földön gondolj arra: nem vagy egyedül! 

Ha kapcsolódni akarsz a Fénylánchoz, add tovább üzenetünket, és keress meg bennünket: 

MAG   www.magtar.hu      Fénylánc: http://fenylanc.uw.hu/ 

Helyi Fénypont és szervezők:  

 

http://www.magtar.hu/
http://fenylanc.uw.hu/

