A Mosolyogj Magyarország
Mozgalom célkitűzései
MOSOLYOGJ

Boldogság

Szeretnénk, ha az utcákon több mosolygó, életvidám emberrel lehetne találkozni.
Célunk hogy Mosolyt és Boldogságot közvetítsünk az embereknek.
Teremtsük meg együtt a Boldog, Békés, Mosolygó Magyarországot.

Összhang

Szeretnénk segíteni az embereknek, hogy összhangba kerüljenek saját vágyaikkal,
céljaikkal, és harmóniában éljenek önmagukkal.
Minél több embert szeretnénk megismertetni a saját lehetőségeivel, a teremtő erejével,
mely születésétől fogva adott mindenki számára.
Célunk hogy a magyarok újra érezzék,
hogyan kerülhetnek összhangba a saját Forrásukkal.

Szeretet

Szeretnénk az embereket ráébreszteni arra, hogy a Szeretet mennyire fontos,
és nélkülözhetetlen dolog az élet minden területén,
még az olyan látszólag tőle távol álló dolgokban is, mint a pénz, és a siker.
A szeretet áramlása kétirányú, és ezek nem működhetnek egymás nélkül:
a szeretet adás és az elfogadás fontosságának felismertetése az emberekben.

Elfogadás

A világ sokszínű, mint a szivárvány. Minden embernek más vágyai és céljai vannak,
ezért nagyon fontos a különbözőségek elfogadása, a tolerancia.
Első lépésben Önmagunk és mások teljességének elfogadása
és tiszteletben tartása szükséges ahhoz,
hogy ne másokat akarjuk megváltoztatni, hanem derűsen élvezhessük a saját életünket.

Az egyesület tevékenysége
Az egyesület tagsága saját szervezésű programokat bonyolít le,
mellyel a szeretet, a boldogság,
az összhang és az elfogadás érzését közvetítjük az embereknek.
Célunk, hogy ebben a rohanó világban egy pillanatra álljunk meg,
és gondolkodjunk el azon, hogy hogyan érdemes élni…
Az Egyesülethez csatlakozhat bárki, aki úgy érzi, hogy a célkitűzéseinkkel összhangba tud kerülni.

Programjaink:

Mosolyogj Magyarország: előadásokon és személyes találkozásokon elérni,
hogy az emberek változtassanak az élet negatív megélésén,
panaszkodás, szomorkodás helyett pozitívan gondolkodjanak,
és vállalják fel, nekik is jó, ha mosolyognak.
Kitűző és ismertető ajándékozása.
Békekaraván: 1000 magyar ember, akivel körbejárjuk a világot gyalog,
hogy elmondjuk mindenkinek, a világbéke elkezdődött.
Az első állomás India, a Béke Embere: Sai Baba. A Béke Karavánja 2012. Újévén indul.
Újszülött csecsemők jelképes örökbefogadása:
a Mosolygó Magyarország új lakóinak megajándékozása (oklevél, plüssmaci),
és a szülők részére az Egyesület céljairól szóló ismertető átadása.
Pedagógusok és korházi dolgozók továbbképzése a szeretettel, és a mosollyal kapcsolatban.
Célja a gyermekek tanítása, valamint a betegek segítése, hogy ismerjék és fogadják el önmagukat,
higgyenek a gyógyulásukban, segítve ezzel az orvosok munkáját.
Részvétel az országban megszervezésre kerülő pozitív gondolkodású rendezvényeken,
ismertetni céljainkat.
(Sláger Rádió: Mosolyturné, Békemenet, stb.)
Ölelésnapok tartása különböző városokban, falvakban.
A Tagság részére rendezvények, bálok, szilveszteri mulattságok,
találkozók, továbbképzések, beszélgetések szervezése.
A Tagság részére különböző túrák, természetjárások szervezése, lebonyolítása.

