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Eulogie

Eulogie : Eu - logie
Komt van het Griekse woord EU wat goed, positief, gelukkig wil betekenen...
Daaraan hebben wij -logie geplakt (logos) wat 'woord' betekent . Eulogie staat dus letterlijk voor 'het goede woord'.

Als je steeds het goede (lees positieve) woord wil hanteren, versta je de levenskunst om vooreerst gelukkig te zijn en
daardoor anderen gelukkig te maken...
Onze bedoeling is om er een filosofie, levenswijze van te maken !
Eulogie: de filosofie naar het Geluk !

Weldra meer info hierover ! Onderstaand reeds een brainstorm om deze pagina wat meer inhoud te geven... Suggesties
zijn steeds welkom !
Wat is de kleur van het geluk ?Dé kleur van het geluk kunnen we je moeilijk kenbaar maken…Het effect van kleur op onze
stemming, onze emoties en ons gedrag is groot. Dat komt ook tot uiting in uitdrukkingen die we in dat verband gebruiken
zoals: blauw zien van de kou, groen en geel worden van nijd, dat werkt als een rode lap op een stier, op een roze wolk
zitten. Kleur is erg persoonlijk, en kan van moment tot moment verschillen… naargelang leeftijd, ervaringen,… Zo kunnen ook
de redenen van ‘gelukkig zijn’ verschillen van mens tot mens van tijd tot tijd, dus daarom is het belangrijk dat u zich
omringt met UW FAVORIETE KLEUREN, waarbij u zich gelukkig voelt. Dan zijn het echt KLEUREN VAN GELUK! Hoe
kan je elke dag wat dichter bij ‘eulogie’ komen ?http://www.dagelijksegedachte.net/Sta even stil bij de zin van je bestaan.
Dagelijks tref je hier een gedachte aan die je voor jezelf kunt houden of kunt delen met familie, vrienden en collega's.
Met zo'n kort moment van bezinning, werk je mee aan een betere wereld voor jezelf en voor anderen.Symbool voor
EulogiePentagram.
De vijfster gevormd door een in één lijn doorgetrokken vijfpuntige ster.
Een andere benaming is de Druïdenster of Druïdenvoet.
Het pentagram is de symbolische weergave van de weg die de mens volgt in zijn streven naar volmaaktheid.
Wie het pentagram goed bekijkt merkt een gelijkenis op met het menselijk lichaam.
Het hoofd, de armen en de benen.
Deze houding is de uitdrukking van een harmonieus mens met een wakker denkvermogen, een ruim gevoelsleven en
een stevige fysieke basis (Leonardo Da Vinci).
Het pentagram straalt een grote dynamische kracht uit. Het pentagram bekleed daarom in vele religies een voorname en
mystieke plaats.
Het is de bron van mystiek licht dat in alle richtingen verspreid wordt.
Bij het dragen van een pentagram dient men dan ook te weten met welke energieën men omgaat.Een Hartje
Dit wordt gewoonlijk gedragen om liefde en vreugde aan te trekken.
Maar vroeger werd een hart-amulet gebruikt om de drager tegen kwade spreuken te beschermen.SWASTIKA (
Sanskriet: "het is goed")
De Swastika wordt in het westen om begrijpelijke redenen als een negatief symbool gezien.
Door het misbruik dat Nazi-Duitsland heeft gemaakt van dit symbool en heden ten dage racisten en neo-nazi's, roept het
bij ons in het Westen uitgesproken negatieve reacties op.
In het Oosten echter, is de swastika een reeds duizenden jaren oud symbool voor het hogere goddelijke systeem, dat
ten grondslag ligt aan de op aarde beleefde werkelijkheid.
Dit symbool staat in het Oosten niet alleen voor de voortgang in het leven, het goede verloop van jong naar oud, maar
ook voor de eeuwig voortdurende reïncarnatie, het proces van wedergeboorte na de dood.
Belangrijk is de betekenis van de Swastika als brenger van geluk.
In het denken van het Oosten wordt de gang van de wereld bepaald door elkaar in evenwicht houdende krachten,
vergelijkbaar met de ideeën achter de begrippen Yin en Yang.
Om een evenwicht te bereiken dient tegenover een positieve kracht een negatieve kracht geplaatst te worden.
In het oude China was de Swastika voorbehouden aan de keizer, die de beschermer was van de hemelse
harmonie. Kleding
Ieder kledingsstuk kan de drager geluk brengen, speciaal in de wedstrijdsport.
Rugbyers hebben vaak "gelukssokken", en sommige tennissers dragen een heel toernooi lang hetzelfde t-shirt. Muntstuk
Traditioneel is dit een zilveren muntstuk, maar als het voor u de juiste munt is, zal ook een onaanzienlijke stuiver u geluk
en rijkdom brengen.Geluksvoorwerp
De naam spreekt voor zich..Sleutel
Sleutels die door de Grieken en de Romeinen werden gedragen om geluk te brengen, een vooruitziende blik te geven en
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het oordeel te verbeteren, symboliseerden de god Janus, de poortwachter van de hemel en de hoeder van alle deuren.
Janus had twee gezichten, hetgeen hem in staat stelde zowel in de toekomst als in het verleden te kijken.
De Japanners gebruiken een sleutelmascotte om rijkdom, liefde en geluk te brengen.
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