ESCOLA ESOTÉRICA EGIPSIO ATLANTIDEA

A chave do ensinamento dessa tradição está na abertura do coração. O amor, a causa eterna é a essência da
manifestação. Através do batimento do mental inferior, ego, personalidade, razão e sentidos, o iniciado
descobre experimentando as realidades desconhecidas. A morte iniciática vai ser o nascimento da consciência
na sua eterna cosmicidade do ser encarnado. Essa passagem motiva a abertura e a visão das setes áureas,
das vidas passadas e a capacidade de entrar em contato com irmãos de outros mundos que se manifestam
como globais luminosos de várias cores. O ensinamento da telepatia e psicometria desenvolvem no aluno o
dom da vidência. Nas técnicas de cura se aprende a capacidade de utilizar a imposição das mãos, pêndulos
nos chakras, dos cristais e da vidência para diagnosticar as doenças e a causa delas na alma. Pode
experimentar também a possibilidade concreta de diagnosticar a distância. A saída do corpo consciente tem
uma experiência possível para quem esteja pronto a experimentar essa passagem do plano físico do sentido
aquele O fim do ensinamento não é consegui poderes paranormais pra quem já tem o dom, mas há esperança
de despertar em cada aluno a consciência da própria origem cósmica na união da irmandade universal.
Conscientes da matriz divina de amor, esses seres realizam o fim encarnativo deles na alegria do amor e do
serviço, não só com seus próprios irmãos e irmãs, mas com todas as formas de criação. E assim no nome do
amor – deus, a vida do dia-a-dia vira em fim fonte de unidade, paz e irmandade pra quem vive nesse planeta.
SEMINARIO
O estágio é básico na prática; os argumentos descritos em seguida vão ser realmente experimentado de
verdade
Primeiro dia – Primeiro nível
Abertura do terceiro olho ou vidência, visão da áurea, das sete cores, da visão do dobro da experiência das
vidas passadas, contatos com irmãos cósmicos. Desaparecimento do corpo físico em preparação a saída
astral.
Segundo dia – Segundo nível
Exercício de vidência, psicometria, telepatia, sentir os estados da alma e os campos energéticos nos planos
sutis por interação recíproca. Campos harmônicos e desarmônico uso do pêndulo de força para verificar os
campos energéticos dos cristais, das ervas e ambientais.
Terceiro dia – Terceiro nível
Vidência para diagnosticar e cura, técnicas de ressonância, pêndulo sobre os chakras, plano terapia. Cristais
de quartzo nos corpos físicos e sutis perto a quem pratica. Poder de cura da pirâmide e dos cristais.
Quarto dia – Quarto nível
Vidência para diagnosticar e cura a distância dos corpos físicos e sutis; projeção piramidal. Combatimentos
(equilibradura). Saídas para o astral através de técnicas de respiração e em pirâmide.
Os argumentos citados são só parciais indicações de quanto será experimentado.

Advertência importante
Para participar do estágio precisa levar:
no dia 1 – 2 ) Travesseiro, cobertor, colchonete para se deitar no chão, caderno e caneta, ervas e óleos
essenciais, minerais, alguma comida para testar, grandes quarztos brancos. Levar, tambem, 3 objetos
pequenos dois quais você conhesse a historia, para a psicometria (que não sejam nem minerais e nem fotos),
biotensor, pendulo de quarzto branco.
no dia 3 – 4 ) Travesseiro, cobertor, colchonete para se deitar no chão, caderno e caneta, ervas e óleos
essenciais, minerais, grandes quarztos brancos, biotensor, pendulo de quarztos branco.

O estágio é antecipado de uma conferência introdutiva. No fim será possível marcar pra encontros pessoais.
Pra todas as outras informações ir pra o livro de Ida visitar o site:
www.scuolaegizia.org
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