
Srdečně Vás zveme na dvoudenní seminář
ve Varnsdorfu 17.7.-18.7.2021 (je možné se zúčastnit pouze soboty)

(volně navazuje na seminář „Poznávání zářivých stupňů vedoucích k osvícení“)

TAJEMSTVÍ PUTOVÁNÍ PO
DUCHOVNÍCH ÚROVNÍCH

- 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)

- proměna osobnosti člověka při nikdy nekončícím
poznávání Světla

- jak putovat po duchovních úrovních

Tento seminář je zaměřen na odkrytí tajemství
vzletu lidského ducha do duchovních úrovních a

jak toho dosáhnout.

Zažití duchovna a uvědomění si své duchovní podstaty, umožňuje prožívání duchovního světa, i když je
člověk v těle na Zemi a tím umožňuje předávání zářivých duchovních sil.

Vede však k tomu mnoho skrytých stupňů, které je třeba vnitřně proputovat, a jimi se na tomto semináři
budeme zabývat.

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 ve vysvětlení vnitřní cesty člověka v proměně sebe sama ke
znovuzrození  v  duchu.  Ukážeme  si  důležité  zářivé  body  ve  Stvoření  (vrchol  jemnohmotnosti,  vrchol
bytostného světa, vrchol duchovna Patmos, vrchol stvoření). 

Budeme se také zabývat přídavky, které umožňují člověku snadněji putovat vzhůru. Přídavkem u žen,
přídavkem  hrdinství,  plamenným  jazykem  nad  omilostněnými.  Dále  co  umožňoval  Janův  křest  a  co
umožňuje zpečetění omilostněných z bájného Patmosu, zavolání do služby Světlu a jiné. 

Odkryjeme také, jak se rozšiřuje do nekonečna vnitřní poznávání Boha (nikoliv vyčtené poznání).  Jak se
tím mění postupně lidská osobnost, samo-statnost, působení a způsob života. 

Součástí semináře je vypracovaná karta, na které uvidíte, jakého vnitřního uvědomění na cestě k
duchovním světům již vědomě používáte. Kam vnitřně putujete vědomě a kam putují vaše přídavky. 

V neděli se ještě dozvíte, jakou změnu jste vnitřně udělali během semináře.

Seminář vede: Jan Marschner a Petra Marschnerová

Čas a místo konání:  
17.7.-18.7.2021, so 10-17 hod. Ne 10-14hod, Varnsdorf (přesnou adresu ještě upřesníme)
Při vysvětlování karet se může ukončení sem. pro jednotlivce protáhnout v so. až do 18hod.

Cena semináře: 1500,- Kč, v případě jen soboty 1100,-Kč, v ceně je zahrnuto káva, čaj, limonáda
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 voda-svetla@seznam.cz, tel.: +420 774 376 150, www.vodasvetla.cz
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