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Békeoszlopok és szímbóIumok története Magyarországon
,,Sötétben és hidegben nem lehet élni. Meg kell őriznüik

önmagunk és kapcsolataink fényét, melegét.''

Az ember is - mint a növény - anafelé fordul,
1honnét fény és melegség sugárzlk rá, Sajnos
korunkat a mindennapok elszürktilése, az embérek
egymástól való elhidegülése, önzése v eszéIy ezteti.
A Békefény Alapítvány tagjai is szeretnék e
folyamatot megállítani.

ABékefényAlapítványelsősorbanarrahivatott,
hogy a Japánból elindult GOI Béke Alapítvány
tevékenységét megismertesse Magyarországón

Szeretnénk munkánkkal elősegíteni egészségünk
környezetünk védelmét, a pozit|v emberi
kapcsolatok kialakítását, szívből jövő önzetlen
segítség kitelj esedését.

H armóni ára törekvé s e inket szimb olizálj ák azok
az oszlopok is, amelyek a Fuji-hegy lábánál
születtek és hosszú útjuk után Magyarországon is
an a v ámak, ho gy hazánktöbb p ontj án hirde s s ék :

,ol,egyen Béke a Földön!'', ,,Legyen Béke
Magyarországon!'o

Az oszlopokat ai avatő ünnepség alkalmával,
kézzel írott békeüzenetekkel töltjük meg. Ezek
az izenetek, kívánságok az energetikai hangolás
eredményeként aktiválódnak és a körülöthik-lévő
teret i s harmonizálj ák.

Ezáltal tudnak szólni az emberek belső
tudatosságához. Ilyen oszlop Hazánk kiemelten
fontos, helyein például: Budapest, Hortobágy is
vannak már felállítva. , .

Mit is j elentenek a Bék eima szav ai?
, . legyen béke aFöldön-Ma, amikorafoldegyre
kisebb, és az egyén élete szoros összeköttetés-ben
yan 9z egész emberiséggel. Ennek megfelelően az
?qy9! elméjében lakozó béke fiiggvénye a világ
békéjének.

Nari: szimbólum. Végzése
á|tal az embere magasabb tudatállapotban kezd
Iétezni é s fo lyamato s an fe lfe d ezi v alő di én1 ét.

- Híto Soku Kami Nari: ez a szimbőlum a másik
ember szellemi fej lődését segíti.

- Jin Rui Soku Kami Nari: ez a szimbőIum az
emberiség tudati felemelkedését segíti, az emberiség
gondolkodásának tökéletesítésére szolgál, az örö[
igazságokat hozza felszínre, és a dualizmust csök-
kenti.

Az alapínány egyéb tevékenységeihez tartozik
meg:

- Nemzetközi összejöveteleken megismert infor-
máciőkátadása.

- A lako9ság egészséges életmődjához szükséges
szemlélet kialakítása.
Kutatások az életmőddal és az egészség megőr-
zésével kapcsolatban.
Eletvezetési, életmódbeli tanácsadás.

- Kiadványok szerkes ztése,terjesztése.
- Körny_ezetiink vé.!,elme, környezeti káro-sodások

megelőzése

Keresünk olyan személyeket, egyesületeket,
intézményeket, amelyek szemléleti közel áll
a fenti gondolatokhoz,

Minden érdeklődést és támogatást köszönettel
fogadunk!

Külön köszönet Hlévíz város vezetőségének,
|to_gy Magy ar or szág e gyik legré gibb fürdőúe$én
is felállíthatunk egy oszlopot.

Darőczizoltán
B éke feny Alapitv ány e lnöke

Tel./fax: (52) 537 -7 7 7, 06-3019 -63 I -63 5
E_mail: mandalabio@t-online.hu

Azalapítvdny
második nűgy
tevékenysége:

Több szim-
bólum oktatása,
melyek légzések,
hangok és mudrák
összehangolásával
jeleníthetőmeg.

- ware soku kami

kba
- Amikor valaki a hazája békéjéért imádkozik,
országának Istenségei Ragyogó Fényt küldenek
azországnak.

Teljesüljön a küldetésünk - Minden ember két
küldetésseljön a Földre, egy kicsivel és egy naggyal:

XOszOnjtiX aVe00 tste
szellemeknek

Ők segítenek és védelmeznek minket éjjel-
nappal, még ha nem is tudunk róluk, és eziltal
teljesíthetjük kiildetésünket. Ha bárki ehhez a pont-
ho z érkezik imáj áb an, kö szönetet mondhat I stennek
vagy annak, akiben éppenséggel hisz.

Kérlek, b_enneteket, erősítsük fel imáinkat!
LEGYEN BEKEAFÖLDÖN!


