Fénylánc – 2014. december 21.
Hetedszer fut végig a Fénylánc a világban az év legsötétebb napján.
A hét a változás - változtatás, a mozgásba lendülő erő, az Élet hömpölygő folyama.

„A hetedik te magad légy!”
Idén MAGunkért menjünk fel a hegycsúcsra. Küzdjünk meg együtt lustaságunkkal,
a belénk nevelt napi megalkuvásokkal, kishitűségünkkel, gyávaságunkkal!
Álljunk végre a sarkunkra, emeljük fel fejünk, egyenesedjen ki gerincünk
magunkért, gyermekeinkért, a Jövőért!

Fénylánc Magyarországért
Karácsony a fény újjászületésének ideje bennünk és a természetben. Közös ünnepre
hívunk benneteket. December 21.-én (vasárnap), az év legsötétebb napján 17 órakor a
Kopasz hegyen (Márianosztra felett, 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
Helyi Fénypont és szervezők:

Fénylánc: http://fenylanc.uw.hu/

