Oaza Osmijeha Vas poziva
Čarolija zvuka

Transcendentalni koncert ansambla VEDUN
Maraton PROSVJETLJENJA i duhovno samoiscjeljenje
svijesti, tijela i duše

Meditacija, opuštanje, duhovno samoiscjeljenje i širenje svijesti
s kanaliziranjem izvorne životne energije za samoiscjeljenje u
kontaktu s Kozmičkom Inteligencijom, zvukom i Majstorima
kanalizira ansambl Vedun sa glazbalima naroda

“Maraton prosvjetljenja ili samoiscjeljenje duše” nas
sa “darovima iz Izvora” podupire pri samoiscjeljenju
svih tijela i pri samoosvješćivanju. Vibracije zvuka i
izvorne životne energije nas u sat i pol vremena
trajanja zvučne meditacije pune s kanaliziranim
frekvencijama čujnog zvuka ansambla Vedun i s
nečujnim transcendentalnim zvukom, te s očima
nevidljivom svjetlošću. S frekvencijama, koje su
nam potrebne u tom trenutku našeg života za
samoiscjeljenje ili kao potpora pri duhovnom rastu.
Pozivamo vas na grupne svjetlosno-zvučne
meditacije s duhovnim samoiscjeljivanjem duše,
svijesti, osjećaja i misli (s njima posredno i fizičkog
tijela)
Više detalja—pročitajte puni tekst!

www.snaga-pokreta.hr/veduna.htm

03. listopada 2009.
Od 20:00 do 22:00
MS Horvati—Srednjaci
Horvaćanska cesta 54
150 kn

Ansambl Vedun
(dr. Mira Omerzel - Mirit, Mojka
Žagar Gašperšič i
Tine Omerzel Terlep)

Ako je zdrava naša duša i
svijest jasna, zdravo je i naše
tijelo.
Zvuk je alkemija frekvencija i
njihovih energija, oruđe za
liječenje suptilnih tijela duha i
fizičkog tijela, te oruđe za
podizanje svijesti i
senzibilizaciju osjećaja.

Predbilježbe i dodatne informacije: Ana Blažek 091 1813 222
ili mail: ana@snaga-pokreta.hr

Zvučna
kirurgija

Cijena kirurgije:
200 kn

Nedjelja, 4.10.09 s početkom u 10.00 sati
Etnomološki muzej,Franjevački trg 6, Varaždin
Multimedijalna dvorana u potkrovlju

U ovom iznimnom vremenu velikih promjena i buđenja starodavnih mudrosti primamo i posve
nove darove, neobične i čudesne. Među njima je i zvučna kirurgija, koju su sa zvukom ili bez
njega poznavale različite civilizacije - od davno zaboravljene legendarne Lemurije i Atlantide do
današnjih Filipina i Brazila. Tako i zvučno-energijska kirurgija, koju kroz medij (dr. Miru
Omerzel - Mirit) vrši božanska Izvorna Inteligencija i posrednici - Majstori Učitelji Univerzuma,
kao djelujuće frekvencijsko (zvučno) valovanje iz Izvora našeg života, je Milost i dar bezgranične
Kozmičko-zemaljske Svijesti i Beskonačnog Univerzuma u nama i izvan nas.

"Mirina kirurgija" je suptilna i jedva osjetljiva jer teče bez krvi. Čovjek je s njom udio frekvencijskog spektra koji mu
je potreban. Ne po njenoj zamisli nego po Milosti Izvorne Inteligencije svemira i naše svijesti. Mira je molitelj i
prijenosnik kroz svoju svijest i tijelo.
Kirurgija teče istovremeno na svim tijelima (na emocionalnom, mentalnom, fizičkom i duhovnom tijelu, te svijesti ili
duši), odnosno kroz cjelokupno (višedimenzionalno) biće, što ustvari čovjek i je. Vibracije zvučnog valovanja
osvješćuju i odstranjuju prepreke i smetnje u životu i duhovnom sazrijevanju.
Prije svakog zvučno-duhovnog iscjeljivanja svijesti i duše bit će još dobar sat vremena razgovora na životne teme po
želji slušatelja: od prehrane do života na prani; o čujnom i nečujnom/transcendentalnom zvuku i kozmičkoj telepatiji; o
Milosti i darovima iz Kozmosa u vremenu u kojem živimo i u vremenu koje dolazi; o proročanstvima naroda svijeta; o
duhovnom iscjeljivanju, potpori i duhovnoj kirurgiji; o kozmičkim inicijacijama Majstora; o Kozmičkoj svijesti i
prosvjetljenju; o transformacijama i čišćenju životnih uzoraka i odnosa; o bezuvjetnoj ljubavi duše...
NAJUČINKOVITIJE ZA SAMO ISCJELJIVANJE I SAMORAZVOJ JE SUDJELOVANJE U BAREM ČETIRI
UZASTOPNA SUSRETA.
Detaljnije: www.snaga-pokreta.hr/kirurgija.htm
Kontakt osoba za kirurgiju:
Jasna Lučić (jasna.lucic@viko.hr) 098 268 638

Molimo proslijedite ovaj mail svim osobama koje bi to zanimalo

