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Małgorzata Sembrat: Piramidy Horusa

Możliwość uczestniczenia w kursie prowadzonym przez p.dr Andrzeja Kaczorowskiego była dla mnie wydarzeniem
niezwykłym. To co tam zobaczyłam i przeżyłam zmieniło całkowicie moje widzenie świata. Przede wszystkim
nawiązałam konakt ze sobą i zrozumiałam przyczyny wielu zdarzeń, które miały miejsce w moim obecnym życiu.
Trudno mi opisać moje uczucia i przeżycia, a mój logiczny umysł nie jest w stanie pojąć dlaczego w czasie hipnozy
wyłaziły z zakamarków mojej duszy zdarzenia, o których zupełnie nie pamiętałam, a które utrudniały mi moje obecne
życie. Widziałam też jak inne zahipnotyzowane osoby pozbywały się swoich koszmarów. Doświadczeniem, które
zapierało dech była hipnoza grupy osób, które brały udział w kursie. Ludzie ci mają ogromny sentyment do piramid.
Tak je kochają i wierzą w ich moc ,ze budują je dziś w swoim otoczeniu,Gdy byli w transie i odnaleźli powód tej
fascynacji piramidami. Z ich wypowiedzi wynikało, że spotkali się oni już 2-tyś lat temu.W dalekim Egipcie żyli wśród
piramid, budowali je, rywalizowali ze sobą, walczyli, kochali, nienawidzili. Mówili o zależnościach, podstępach
zabójstwie. Ci ludzie różnych profesji nie miało pojęcia o aktorskim warsztacie, a swoje uczucia wyrażali w sposób
niezwykle ekspresywny i naturalny. Lzy i cierpienia były niezwykle naturalne. Piotr, który w przeszłości miał być
mediatorem miedzy zwaśnionymi rodami i zginął w czasie hipnozy krzyczał z bólu. wskazywał miejsca będące źródłem
bólu.Za moment inna zahipnotyzowana osoba wyjaśniła co się zadziało. Wskazała skrytobójcę. Gdy obserwowałam
całą sytuację miałam wrażenie że otacza mnie przeszłość, że ci ludzie siedzący w kręgu z zamkniętymi oczyma widzą
ją i czują. Nie byliby w stanie zagrać tego gdyby nie mieli jakiejś niezwykłej wizji. Mimika ich twarzy, tembr głosu.
autentyczne łzy, bóle fizyczne i psychiczne, ktorym dali wyraz mówiły mi ,że to nie jest reżyserowany spektakl. To
było coś więcej. Chcę to zgłębić, Mam nadzieje, ze to mi się uda.
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