
 

Srdečně Vás zveme na celodenní seminář 

Poprad sobota 16.11.2019  
 

POZNÁVÁNÍ 

ZÁŘIVÝCH STUPŇŮ 

VEDOUCÍCH 

K OSVÍCENÍ 
  

-seznámení se s vnitřní 

podstatou člověka a jeho jemnými těly 
 

-pochopení  druhů vědomí člověka a 

vnímání rozdílných stupňů jemného světa 
 

-odpoutání mysli od různých druhů hmotností 
 

-vnitřní pouť za hranicí „pozemského“ 
 

-životní „radost a hravost“, jako 

 základ přiblížení se k duchovním světům 
 

-všeláska, jako osvobozující a zářící stupeň  pro 

otevření brány do duchovna 
 

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 to je a co za požehnání v nich spočívá. 

Jaký je ten můj stupeň? Co mám ještě před sebou?  Jak se dostat na další stupeň?  Jak se to 

dělá? A mnoho dalších otázek si člověk pokládá, když se snaží trvale zachvívat v nádherných 

zářeních. 

Budeme tedy toto vše pojmenovávat, poznávat do hloubky a objevovat jednoduchost, která je v 

používání vnitřních schopností. 

Přejeme Vám, aby seminář byl pro Vás dalším krokem k poznávání cesty k zářivým úrovním, 

rozvinutí vnitřních schopností a objevením nádherné jednoduchosti a krásy, která ve všem spočívá. 
 

Součástí semináře je vypracovaná karta, na které uvidíte, 

jakého vnitřního uvědomění na cestě k osvícení již vědomě používáte. 
 

Seminář vede: Jan Marschner 

Spolutvůrce:   Petra Marschnerová 

 

Čas a místo konání:  sobota 16.11.2019, 10-18 hod., od 17 hodin se vysvětlují karty 

každému jednotlivě – čas úplného ukončení se pro někoho může protáhnout až na 19 hod. 

Adresa: MA MI studio, Scherfelova 4655/27, Poprad – Veľká 

Cena semináře:  47,- Eur, v ceně je zahrnuto i občerstvení, káva, čaj 

Poplatky zahrnují: studijní materiál, 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 
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