Srdečně Vás zveme na celodenní seminář
v Košicích 12.11.2022 (sobota)

VÝVOJ ČLOVĚKA
KE SVĚTLÉ OSOBNOSTI
Vývoj člověka je spojen s postupnou celistvou proměnou v mnoha směrech
až v zářivou osobnost plnou dobra a světla.
- uvědomováním si sama sebe se postupně mění
náš pohled na život a vše kolem nás
- uvědomujeme se postupně v záhalech
obklopující naše duchovní Já
- při touze sloužit Světlu se uvádějí do pohybu
síly urychlující náš vývoj
- nešlechetné jednání hovoří o naslouchání
nižšímu Já
- schopnost vyvíjet se stále výše ke Světlu je
spojena s mnohým obdarováním ke službě
Světlu
- vyvinout se ve služebníka Světla znamená
umět v nitru vycítit vůli Boží a ztotožnit se s ní
v činu
- vycítění vůle Boží, ožívá v člověku stále více
skrze jeho vnitřní čistotu a zralost a také dary
ze Světla – křest, zpečetění, povolání
- mystérium spojení služebníka s praduchovním
plamenem je milost ze Světla vybízející k
nejvyššímu rozvoji sil a přetavení sama sebe v
nejčistší formu lásky ke Světlu a Bohu
- cesta vnitřní proměny vede vždy skrze
postupné přerození všeho v člověku na
všeobsáhlé dobro zachvívající se v Boží vůli
- budoucnost vývoje lidí na Zemi určuje čistota nebo nečistota záření působící na této planetě
Cesta ke Světlu a služba Světlu je přímo propojená s vlastní hybností a schopností se vnitřně i
zevně měnit. Dětskost a nezlomná víra v Boží dobrotu a zázračné pomoci uvádí do pohybu
síly, které mohou pomoci překonat i zdánlivě nepřekonatelné.
Těšíme se na Vás Jan a Petra Marschnerovi

Seminář vede:

Jan Marschner a Petra Marschnerová

Čas a místo konání: 12.11.2022 (sobota), 10-18 hod., Košice, místo upřesníme
Cena semináře: 49,- Eur, v ceně je zahrnuto drobné občerstvení - káva, čaj a limonáda
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

