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Hit, lélek, harmónia, rejtély
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Az indián
kultúra
etikai kódexe
Az indiánok mélyen spirituális lények, és
nagy hangsúlyt fektetnek a környezetük tiszteletben tartására. Hisznek a Föld Anya, az Ég
Apa, a Nap Nagyapja, a Hold Nagyanyja szellemében. És ugyanígy tisztelik az összes élõ és
élettelen dolgot és annak lelkét a földön.
1. Napfelkeltekor imádkozni: a „Nagy Szellem” csak akkor hall, ha beszélsz hozzá!
2. Legyünk türelmesek azokkal, akik elvesztették belsõ útmutatásukat. A tudatlan, haragos,
féltékeny és kapzsi emberek, valójában mind
elveszett lelkek. Azzal segíthetünk nekik, ha
útmutatásért imádkozunk számukra.
3. Te találd meg Önmagad! Senkinek ne engedd meg, hogy megmondja mi az utad és ki
vagy Te. Ez az út csak a Tiéd! Kísérõid lehetnek az utadon…de járni senki nem járhat helyetted!
4. Otthonod vendégeinek szentelj nagy figyelmet! Tálald fel nekik a legjobb ételedet, biztosítsd nekik a legkényelmesebb fekhelyet, és végig bánj velük megbecsüléssel és tisztelettel!
5. Soha ne vedd el azt, ami nem a Tiéd!
Legyen az egy személy, egy közösség, egy
kultúra, vagy a puszta tulajdona. Amiért nem
Te dolgoztál meg, az nem
is a Tiéd!

10. A negatív gondolatok megbetegítik az el- hetetlen.
mét, a testet és a lelket. Törekedj a pozitív hoz17. Légy õszinte magaddal! Nem segíthetsz
másokon, ha képtelen vagy segíteni magadon!
záállásra!
11. A természet nem értünk van, hanem a mi
részünk. Része a világ családjának.

18. Tiszteld mások hitbéli meggyõzõdéseit.
Ne akard a hitedet ráerõltetni másokra.

12. Amikor valakinek a szívét bántod, a fájdalma méregként tér vissza hozzád.

19. Oszd meg szerencsédet másokkal, jótékonykodj!

20. A gyermekek a jövõ magjai, ültess a szí13. Legyél õszinte mindig, az õszinteség az uni- vükbe szeretetet és öntözd azt bölcsességgel és
élettapasztalattal. Amikor felnõttek, adj nekik
verzum tesztje.
teret a növekedésre.
14. Tartsd meg az
Fordíotta: Sándor Judit/Jóportál
egyensúlyt!
Törekedj,
Forrás: http://in5d.com/
hogy mind testben, mind
lélekben, mind a szívedben
erõs, tiszta és egészséges
Adott a két írás:
legyél! Dolgoztasd meg a Az indián kultúra etikai kódexe a 12.
tested, hogy erõsítsd az eloldalon
méd! Gazdagítsd lelki tudásod, hogy meggyógyul- Talmud szösszenetek a 14. oldalon
janak érzelmeid!

6. Adj tiszteletet mindennek, ami egyszer
visszakerül majd a földbe.
Legyen az ember, vagy
növény.
7. Tartsd tiszteletben
más emberek gondolatait,
kívánságait és szavait.
Hagyd meg mindenki számára az önkifejezés szabadságát.

Kérem, döntse el a kedves olvasó,

8. Ne terjessz másokról
negatív pletykákat. A negatív energia, amit bele raksz az Univerzumba, megsokszorozódva
tér vissza hozzád!

15. Hozz egyértelmû ha- h o g y m e l y í r á s b a n f o g l a l t t a n í t á s tározott döntést, hogy ki vagy te, és hogyan rehitvallás-bölcsesség illetve útmuta agálsz a körülötted lévõ dolgokra. Vállalj feletás lehet egy Istennek tetszõ nép
lõsséget a tetteidért!

9. Mindneki hibázhat. És minden hiba megbocsátható.

16. Tartsd tiszteletben mások magánéletét és
személyes terét, a magántulajdon szent és sért-

RÁK (06.22.-07.22.)

MÉRLEG (09.23.-10.22.)

OROSZLÁN (07.23.-08.22.)

SKORPIÓ (10.23-11.22)

SZÛZ (08.23.-09.22.)

NYILAS (11.23-12.21)

BAK (12.22.-01.20.)

Ön is jól halad felfelé, de készüljön, utáA Nap a Vízöntõ jegyében áll, ami kiváló
Maradjon higgadt, amennyire csak tud.
Úgy érzi, hogy visszahúzódónak kell lenna megint lejt az út. Haladjon lassabhatással van a hangulatára, ám sajnos az
Bak természete ezen a héten komolyan
nie, ami talán félelmet és rossz érzéseket kelthet Önben. Ha azonban ellenáll ennek a ban, úgy kevésbé megterhelõ! A Merkúr már Uránuszt a Hold támadja, emiatt nehezebben tud a hasznára válhat, mert a Plútó és a Hold együtkésztetésnek, akkor szerelem és elégedettség elõre halad, megszûnt ez a hátráltató tényezõ dönteni. Mindent jól meg kell gondolnia, és tiszta tállása ellen a szívósság, a kitartás, és a nyugaa jutalma. Fordítson kellõ figyelmet az öltözkö- is, így most lassan, de biztosan sikereket érhet fejre van szüksége. Ha lassan jár, tovább ér - ez a lom segítenek. Naponta ötször kellene ennie,
el. A napokban hajlamos lehet a megfázásokra. paradoxon mondás most különösen illik Önre! lehetõleg az idõpontokat pontosan betartva.
désére, könnyen megfázhat a napokban.
BIKA (04.21.-05.20.)

Az Ön uralkodó bolygója a Vénusz, együtt
áll a Marssal, és jó fényszögben a Bika jegyével. Ez a két bolygó szeretõ szívrõl gondoskodik.
Ami problémát okozhat, az a Merkúr kellemetlen
fényszöge: túl sok területen kell megfelelnie másoknak, így csak apróbb lépésekkel juthat elõbbre.
IKREK (05.21.-06.21.)

Elõtérbe kerülhetnek a hosszú távú vagy
Ha ön még egyedülálló, most van esélye
a távolban történõ, esetleg külföldiekkel
megtalálni a tökéletes társat. Most inkább
kapcsolatos ügyei. Még vár Önre a helyi, azonna- románcra vágyik, és hajlamosabb idealizálni a szeli sürgõs megoldást igénylõ feladatok intézése. A retett lényt, vagy önt idealizálják valamiképp. Egyik
levelezés, írás, telefonálgatás, talán egy kisebb sem ajánlatos - inkább törekedjék arra, hogy az
út is. Most elõfordulhat, hogy túlhajszolja magát. embereket olyannak lássa, amilyenek valójában.

Most több stresszel kell számolnia a hivaA Vénusz szemben áll Önnel, és ez kedNem tud igazán koncentrálni, sõt figyelmettásában. Legyen óvatos! A Merkúr elõre
vezõ hatással lesz az életére. Barátsálenebbé válhat, mint egyébként lenni szomozog, és nem állít már csapdákat Önnek. Ne ve- gossá, kedvessé és ragaszkodóvá teszi Önt. kott. A Napra és a Jupiterre viszont nyugodtan haszítse el a humorérzékét, ha valami rosszul sikerült. Sajnos, a Mars is szemben áll az Ön jegyével, ez gyatkozhat. Sajnos, most segítség nélkül nem sikeÚj ismeretségeket is köthet, találkozhat az igazival heves érzelmeket korbácsolhat – próbáljon ural- rülhet semmi, ne adja fel, ha valami nem jön össze,
akár egy üdülõhelyen, de akár a sarki közértben is. kodni magán! Próbálja ki a vegetárius ételeket. forduljon kollégáihoz, barátaihoz, családjához!

VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)

A környezete azon töri magát, hogy Önnek segítsen - viszont csak azon lehet
segíteni, aki hagyja is ezt. Jó lenne, ha most Ön
is elfogadná mások felajánlásait. Járjon minél
gyakrabban táncolni, új impulzust adna az Ön
testének, lelkének, és szellemének.
HALAK (02.20-03.20)

Joggal érezheti a legszerencsésebbnek
magát: a Vénusz, a Mars és a Neptun is a
Halak jegyében áll. Természetesen Önnek is kell
számítania egy-két rossz dologra, ám ön az a típus,
aki meg tudja találni a legrosszabban is a legjobbat.
A Magánélete viszont egyértelmûen jól alakul majd.

HOROSZKÓP

HOROSZKÓP

KOS (03.21.-04.20.)

lelki tükre, vagy egyszerûen az
életet szolgáló magatartás?

