OKTÓBER 15 - MAGNET - 1062 BP. ANDRÁSSY ÚT 98. JUHAR TEREM
Október 15-én este ismét a Fényrend vendége Dr. Nicholas Demetry görög-amerikai holisztikus
pszichiáter, spirituális tanító, gyógyító, Daskalos (A Ciprusi Mágus) egyik közvetlen tanítványa.
A körünkben tartott korábbi két nagy sikerű előadása után Nick ezúttal Atlantisz máig aktív
hagyatékával foglalkozik, az egykori kiterjedt birodalom egyik megmaradt mai pillérén, Máltán keresztül
nyitva kaput a múltba, és jelenünkön át a jövőbe.
Az atlantiszi civilizáció eredetét és bukását már az ősi egyiptomi és a görög kultúra megjelenése
óta mítosz övezi. Hol volt Atlantisz, és valójában mi is történt azokban az időkben? Ezen az estén az
Atlantiszi idők spirituális értékeinek a nyomába eredünk a máltai megalitikus templomok energiái
mentén, de szó lesz Atlantisz nehéz örökségéről is, ami a mai napig erős hatással van az emberiségre.
Nick által megismerkedhetünk azokkal a legújabb bizonyítékokkal, melyek azt mutatják, hogy a
Máltán található hatalmas történelem előtti időkben emelt (megalitikus) templomok, és maguk a szigetek
is nagyon fontos szerepet töltöttek be az Atlantiszi Birodalomban, mint Szakrális Szentélyek, és mint az
Atlantisziak Spirituális életének otthont adó helyszínek.
Rövid vetítésen keresztül megismerkedünk a spirituális helyszínekkel, templom maradványokkal,
és meditációs utazás során meg is látogatjuk ezeket a templomokat.
Nick beszélni fog azokról a traumatikus élményekről, amelyek ezen ősi civilizáció pusztulása miatt
még ma is hatnak ránk akár generációs, akár múlt életbeli emlékeken keresztül. Hallhatunk majd arról is,
hogy milyen negatív érzelmek, túlélési stratégiák, párkapcsolati nehézségek és kollektív energiák hatnak
mindannyiunkra még a mai időkben is ennek a katasztrófának a traumatikus hatása miatt. Ezek az
energiák jelen vannak, és erősen befolyásolják, korlátok között tartják a mindennapi életünket és a
spirituális fejlődésünket anélkül, hogy ennek igazán a tudatában lennénk. Szó lesz arról is, hogy mit
tehetünk azért, hogy felszabaduljunk ezen hatások alól.
Az angol nyelvű előadást magyar szinkrontolmácsolással hallhatjuk majd az Etherikos Alapítvány
jóvoltából. Hozzájárulás: 2000Ft. A teremben rendelkezésre álló helyeket 18:40-től lehet érkezési
sorrendben elfoglalni.
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