Srdečně Vás zveme na celodenní seminář
v Bratislavě 29.6.2019 (sobota)

POZNÁVÁNÍ
ZÁŘIVÝCH STUPŇŮ
VEDOUCÍCH
K OSVÍCENÍ 2
- seznámení se s vnitřní podstatou
člověka a jeho jemnými těly
- seznámení s rozdílnými stupni Stvoření
- rozdílnost vnitřního uschopnění ženy a muže ve vnímání
Stvoření a jak se projevuje (nové překvapivé objevy)
- vliv vnitřní zralosti na způsoby uctívání a vnímání Boha
a jak se projevuje vliv tohoto záření v nitkách člověka
Jelikož si na začátku semináře zopakujeme základní
principy o vědomém putování Stvořením z loňského
semináře, které budeme dále rozvíjet do šíře, mohou se
zúčastnit i lidé, co loni nebyli.
Osvícení je otevření duchovních očí a uvědomění si své duchovní podstaty, je to zažití Ráje již tady na
Zemi.
Vede však k němu mnoho stupňů, které je třeba vnitřně proputovat, a jimi se na tomto semináři budeme
zabývat. Každý z nás se naučil vnitřně "naladit" na určitá záření či úrovně, neví však jakého druhu jsou a co
za požehnání v nich spočívá.
Jaký je můj dosažený stupeň? Co mám ještě před sebou? Jak se dostat na další stupeň? Co mám pro
to udělat? A mnoho dalších otázek si člověk pokládá, když se snaží trvale zachvívat v nádherných zářeních.
V tomto semináři půjdeme více do hloubky vysvětlení důležitých zářivých bodů ve Stvoření (vrchol
jemnohmotnosti, sídlo bohů Olymp, modrý ostrov Patmos).
Kdo již byl na semináři č.1, bude moci porovnat své vnitřní pochopení vnitřního rozmachu a vzletu.
Nově se budeme také zabývat přídavkem, který má žena a co ji umožňuje a přídavkem hrdinství, který
mohou získat muži. Dále co umožňují různá požehnání (křest, zpečetění, …)
Odkryjeme také, jak působí na životní filosofii člověka jeho vnitřní poznání Boha (nikoliv vyčtené
poznání). Jak formuje jeho osobnost, samostatnost, působení a způsob života.
Součástí semináře je vypracovaná osobní karta, která se vztahuje k uvedeným tématům.

Seminář vede:
Spolutvůrce:

Jan Marschner
Petra Marschnerová

Čas a místo konání: 29.6.2019 (sobota), 10-18 hod. (většinou se čas ukončení pohybuje kolem
19 hod. kvůli osobnímu dovysvětlení všech otázek).

Nerudova 8, 821 04 Bratislava - Trnávka
Cena semináře: 47,- Eur, v ceně je zahrnuto i malé občerstvení, káva, čaj
Poplatky zahrnují: seminář, vypracovaná osobní karta, pronájem
Na seminář je třeba se předem přihlásit z důvodu omezené kapacity prostorů.
O platbu prosíme předem na účet z organizačních důvodů, nebo osobně na místě po dohodě s námi.
Přihlášky zasílejte na vodasvetla@seznam.cz, tel.: +420 774 376 150, www.vodasvetla.cz

