Revija Sensa, katedra Veduna in ansambel Vedun z dr. Miro Omerzel - Mirit
vam ob spomladanskem enakonočju podarjamo
koncertno ZVOČO-EERGIJSKO OBREDOVAJE SPOMLADASKEGA
EAKOOČJA z ZVOČO KIRURGIJO
ter s pesmimi in glasbili različnih kultur sveta
21. marec 2015, od 17:00 do 20:00
Športno-plesni center Buba, Vodovodna 25, Ljubljana
OBRED JE SKUPISKA MOLITEV
Obredovanje je skupinsko iskanje sozvočja eba,
ubranih zvokov Zemlje in glasov človeške duše.
Vsak obred osredinja človeški um v središče vesolja,
v center vseprisotne zavesti, ki je neusahljiv vir obdarovanja.
Obred je skupinska molitev, ki osredinja energijo pozornosti
v življenjski tok dogajanja.
Obredovanje je plezanje na vrh svete gore
in povezovanje po osi mnogoplastne zavesti.
Obredovalci budno sanjajo vrh gorske svetinje,
slutijo svoj cilj in razsvetljeno blagostanje,
zato se zavestno trudijo v sebi prebuditi najboljše,
razkriti napake,
odkriti najpopolnejše
in živeti najdovršenejše.
(dr. Mira Omerzel - Mirit,
Zvočne podobe prebujene ljubezni,2012)
Vabimo vas, da skupaj z nami na spomladanski ekvinokcij počastite
prihod pomladi in se prepustite mladi moči prenove, obnove, ljubezni
in rasti. To je tudi čas, da posejemo nove ideje, o katerih smo morda
razmišljali pozimi, in jih v pomladnem času zasidramo v življenje. Na
kratkem koncertnem obredovanju bomo ob koncertnem užitku izkusili
tudi zdravilno moč zvoka in čudežno zvočno-energijsko kirurgijo!
Mirit je medij za prevajanje kozmične življenjske energije v fizični svet. Njena kirurgija (ob podpori glasbenikov –
terapevtov ansambla Veduna) je subtilna in komajda zaznavna, a učinkovita, če se ji prepustimo. Tokrat bo sodelovala
na kirurgiji tudi terapevtska skupina šole Veduna, slovansko-pitagorejske katedre za razvoj zavesti in harmoniziranje z
zvokom. Vsi skupaj bomo prizemljevali med ljudi frekvence višjih ravni resničnosti in zavesti, frekvence, potrebne za
harmonijo v življenju in zdravje.
Učinki zvočno-energijske kirurgije:
• intenzivno sproščanje,
• odpravljanje rušilnih učinkov stresa, čustvenega nemira in zagat,
• uglaševanje v harmonično sobivanje,
• podpora pri vzpostavljanju ravnovesja in samozdravljenju,
• pomoč pri duhovni rasti in prebujanju spečih sposobnosti.
Več o zvočno-energijski kirurgiji lahko preberete: http://www.sensa.si/duhovnost/veduna-dotik-ali-kozmicnaresonanca-in-zvocno-energijska-kirurgija/.
S seboj prinesite podloge in odeje za sedenje ali ležanje; pridite oblečeni v bela oz. svetla oblačila
in tako prispevajte k skupinski svečanosti prerajanja.
Vabljeni! Vstop prost!

