Lauantaina

Luentotilaisuus aiheesta

Ensiesitys elokuvasta

29.2.2020

Valon Tie

Henkien Kirja

ILMOITTAUTUMINEN: Tilaisuuteen on
vapaa pääsy. Ilmoittaudu ruokailuun
sähköpostitse tiedote@allankardec.fi
23.2.2020 mennessä.
Huom. Varaamme ruoat
ilmoittautuneille. Järjestämme tämän
lisäksi jääkaappiin tilaa niiden
vieraiden omille eväille, joille tarjolla
oleva kasvissosekeitto ei sovi.

Ohjelma:

Huom! – AUTOJEN PARKKERAUS:

Huom: Tulethan paikalle vähintään 15 min. ennen luentojen
alkua.

Mikkolantie 44:n etuosan parkkipaikkojen (5 kpl)
täytyttyä
autot
pyydetään
jättämään
säätiön
parkkipaikalle, joka on 70 m:n päässä osoitteessa
Mikkolantie
33B
(Mikkolantien
ja
Pakkaspolun
kulmatontti). Autoja ei toivota jätettävän Mikkolantien
varteen.

10.30-11.00 Ovet avataan
- tervetuloa tutustumaan Metsätähden kirjastoon
11.00-12.00 Tilaisuuden avaus ja luento 1 (Pekka Kaarakainen)
- kuka oli meedio Chico Xavier?
12.00-13.00 Lounas 6,50 €/kpl
- kasvissosekeitto L/G, kahvia/teetä + lisukkeita
13.00-14.00 Luento 2 (Mikko Kyöstilä)
- Valon Tie
14.00-14.15 Jaloittelutauko
14.15-16.00 Henkien Kirja -elokuva
16.00-16.30 Kahvitauko
- kahvia/teetä ja lisukkeita tarjolla 2,50 € /kpl
16.30-17.00 Divaldo Franco & tapahtuma 12.5.2020
17.00-17.30 Tilaisuuden päätössanat ja energiasiirto
17.30-18.00 Vapaata keskustelua
- Metsätähden kirjasto sekä Allan Kardecin opin
ystävien kirjamyynti on avoinna.

Paikka: Metsätähtisäätiö sr, Mikkolantie 44, 17200 Vääksy

(Asikkala). Sisäänkäynti alaovesta järven puolelta.
Ks. http://www.metsatahtisaatio.fi/saatio/esittely/

Järjestäjät: Allan Kardecin opin ystävät ry. ja Metsätähtisäätiö
sr. Kaikki tilaisuuden järjestelyt perustuvat vapaaehtoistyöhön.
Annamme kysyttäessä mielellämme lisätietoja toiminnastamme.

Tilaisuuteen vapaa pääsy.
TERVETULOA!

Tietoa luennon sisällöstä:
Valon tie on yksi niistä kirjoista, jotka brasilialainen Chico
Xavier, eräs maailman tunnetuimmista meedioista,
kirjoitti ottamalla sana sanalta vastaan tekstiä
henkioppaaltaan Emmanuelilta.
Valon tie kertoo sivilisaation historiasta spiritismin
näkökulmasta ja osoittaa Kristuksen Evankeliumin
todellisen aseman Maan uskonnoissa ja filosofisissa
opeissa sekä erityisesti, että ne ovat kaikki peräisin
samasta Lähteestä.
Tämä kirja kuvaa selkeästi, miten tämä meidän
maallinen kotimme, planeetta Maa, on ollut alusta alkaen
Valon tiellä. Maa rakennettiin olosuhteiltaan sopivaksi
meidän asua. Ihmiskuntamme kehityksen eri vaiheissa
meille on lähetetty sanansaattajia ja opastajia henkisellä
polullamme.
Ihmiskunnan henkinen kehitys on ollut monipolvinen ja
henkiset ohjaajamme ovat olleet usein surullisia
ottamiemme harha-askelien takia.
Voimme olla kuitenkin kiitollisia ja varmoja, että olemme
koko ajan ohjauksessa. Olemme kaikki Valon tiellä!
Tietoa elokuvan sisällöstä:
Elokuva kertoo Bruno Alvesin tarinan, joka 40 vuotiaana
menettää vaimonsa ja on syvän järkytyksen murtamana.
Työpaikan menetys lisää hänen syvää suruaan ja
itsemurha näyttää hänelle ainoalta ratkaisulta. Silloin hän
tutustuu
Henkien
Kirjaan,
spiritistisen
opin
perusteokseen. Siitä lähtien tarinan päähenkilö alkaa
uuden tien etsien omaa onnellisuuttaan henkisen elämän
mysteerin kautta.

