Egyptsko – atlantidská iniciační tradice

Klíčem k učení podle této prastaré tradice je otevření srdce. Láska, jež je nekonečným procesem,
je esencí veškerých projevů. Odpojením se od nižších mentálních úrovní, jimiž jsou ego, osobnost,
rozum a smysly, žák objeví a pozná nové skutečnosti, jež mu byly dříve nedostupné. Tato tzv.
iniciační smrt představuje pro nás nabytí nové úrovně vědomí v jeho nekonečné vesmírné
existenci. Tento přechod dává impuls k otevření se a schopnosti vidění sedmi aur (čaker),
předchozích životů a také možnost navázání kontaktů s bratry z jiných světů, manifestujících se ve
formách kulovitých či jako zářící siluety různých barev.
Prostřednictvím výuky telepatie a psychometrie se v žákovi vytříbí jeho věštecký dar. V oblasti
léčebných technik je předávána schopnost využití léčebné energie rukou, kyvadla v oblasti Čaker,
léčivých kamenů a jasnovidnosti, diagnostiky a předávání energie tak, aby mohlo dojít
k harmonizaci a k léčení.
Je možné naučit se pracovat na dálku - prostřednictvím fotografie nebo pouhým vibračním
vyslovováním jmen osob, jimž je třeba pomoci.
Pro ty, kdož jsou připraveni, zde existuje také možnost zažít zkušenost oddělení se od vědomého
těla, tedy přenesení se z úrovně tělesné a smyslové na úroveň astrální.
Účelem učení je rozvinutí a využívání většinou dávno zapomenutých schopností, které jsou nám
všem vlastní. Přeje si, aby každý žák dosáhl úrovně uvědomění si svého kosmického původu
uprostřed univerzálního, jednotného bratrství. Bytosti, které si jsou vědomy svého božského
původu, realizují svůj karmický záměr s láskou a laskavostí, a to nejen vůči svým vlastním bratrům
a sestrám, ale vůči všem existujícím formám. Ve jménu lásky – Boha se každodenní život stane
pramenem sjednocení, míru a bratrství všech, kdož na této planetě žijí.
Na konferencích na téma Zasvěcení podle egyptsko- atlanidské tradice je publiku dána možnost
zažít přímá setkání s bratry z jiných světů prostřednictvím Idy Di Donato. Všem, kdo mají o
podobné a mnohé další zkušenosti zájem a chtějí je prohloubit, budou dány podrobné informace
v průběhu úvodní konference na dané téma.

SEMINÁŘE
Semináře jsou založeny především na praktické činnosti. Reálně se na nich zažívají zkušenosti,
týkající se témat, která jsou uvedena níže:
První den – První stupeň
Otevření třetího oka neboli jasnovidnosti, vidění aury, sedmi barev, vidění dvojitého. Zkušenost
předešlých životů, kontakt s vesmírnými bratry. Vymizení fyzického těla při přípravě na astrální
cestování.
Druhý den-Druhý stupeň
Cvičení jasnovidnosti, psychometrie, telepatie. Prociťování duševních stavů a energetických polí na
jemnohmotné úrovni prostřednictvím osobní interakce s druhými. Harmonická a disharmonická
pole/místa, užití kyvadla z křišťálu ke kontrole či ověření vhodnosti či nevhodnosti potravin, bylin,
energie prostředí.
Třetí den –Třetí stupeň
Užití jasnovidnosti k diagnóze a léčení, rezonanční techniky, kyvadlo v oblasti čaker, pranoterapie.
Užití křišťálu na fyzická a jemnohmotná těla v blízkosti jednotlivců , zjišťování jejich harmonie či
disharmonie. Uzdravovací schopnost pyramidy a minerálů.

Čtvrtý den – Čtvrtý stupeň
Užití jasnovidnostisti k diagnóze a léčení na dálku, počínaje od fyzických až po jemnohmotná těla.
Pyramidální projekce. Konflikty a vyrovnávání/harmonizace. Astrální cestování prostřednictvím
dechových technik a v pyramidě.
Výše uvedená témata jsou jen částečnou ukázkou toho, co bude na seminářích
praktikováno.

K účasti na seminářích je nezbytné mít s sebou:
1 a 2 den – pohodlný polštář, přikrývka, karimatka sloužící pro položení se na zem, blok na
zápisky a psací potřeby, byliny a esenzialní oleje, minerály (ametyst, křišťály, tygří oko, jaspis
atd. atd.), vzorky jídla na testovaní, velké bílé křišťály, křišťálové kyvadlo, pro psychometrii tři
malé předměty, s jejichž minulostí jsme obeznámeni (ne minerály, ne foto), biotensor (kdo
jej má).
3 a 4 den – pohodlný polštář, přikrývka, karimatka sloužící pro položení se na zem, blok na
zápisky a psací potřeby, byliny a esenzialní oleje, minerály (ametyst, křišťály, tygří oko, jaspis
atd. atd.), vzorky jídla na testovaní, velké bílé křišťály, křišťálové kyvadlo, pro psychometrii tři
malé předměty, s jejichž minulostí jsme obeznámeni (ne minerály, ne foto), biotensor (kdo
jej má).
Na seminári si budete moci zakoupit knihy pojednávající o výše uvedených tématech, krištálová
kyvadla, minerály.
V prípade zájmu o úcast na seminárích ci prezenci Idy v CR a SR kontaktujte.
Pokud chcete zorganizovat nejaký takový kurz v CR nebo SR, prosím kontaktujte ucitele Ida Di
Donato v anglictine.
Ida Di Donato - tel. +39 349 39 68 862

