Agenda de Agosto de 2022
22, domingo

6a9
9, terça-feira
11, quinta-feira
12, sexta-feira
19, sexta-feira
21, domingo
23, terça-feira

23 a 27

27, sábado
29, segunda-feira

Lua Cheia de Leão, 09h02: “Eu Sou Aquele, Aquele Eu Sou”.

Aniversário do Bombardeio Atômico em Hiroshima e Nagasaki
Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo.
Lua Cheia de Leão 22h36
Dia Internacional da Juventude
Dia Mundial da Assistência Humanitária
Dia Internacional em Memória e Tributo às Vítimas de Terrorismo
Dia Internacional de Memória do Comércio Escravo e sua Abolição.
Dia para refletir sobre a história das relações entre África, Europa, Américas e
Caribe. Os meditantes podem refletir sobre o profundo significado do
movimento de boa vontade no mundo da luta contra a escravidão e sua
abolição. Podem também refletir sobre o fato de que, embora tenha sido
abolida por lei, a escravidão continua a ser praticada pelo mundo, e que a luta
contra ela continua viva em muitos setores das relações humanas. O princípio
da liberdade e dos direitos humanos já está profundamente enraizado na
consciência – a luta consiste em fazer com que ele se expresse.
Semana Mundial da Água
Fórum para a troca de pontos de vista, experiências e práticas entre as
comunidades científicas, civis, de negócios e políticas. Enfoca um pensamento
novo e uma ação positiva com relação aos desafios relacionados à água, seu
impacto no ambiente, saúde, clima, economia e redução da pobreza. Neste ano
haverá uma série de eventos digitais.
Lua Nova de Virgem, 06h59
Dia Internacional contra Testes Nucleares
Neste dia, a ONU destaca que mundo está em crescentes tensões. Cerca de 2
mil testes nucleares já ocorreram desde 1945. Os testes nucleares produzem
efeitos arrasadores sobre a vida humana, a biodiversidade, o solo, os mares e a
atmosfera, nos explica a ONU News.

Neste mês de agosto, o Festival da Lua Cheia tem lugar no signo de Leão. Portanto, Leão
qualifica o fluxo de energia que vem do nosso centro solar, o Sol, e condiciona o tipo de
energia que podemos receber e distribuir durante a meditação.

