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TRANSTRANS - RESONANCA
tečaj urejanja in samopomoči
sreda, 16. junija 2021 od 19. do 21. ure (online)
Živimo v času intenzivnega spreminjanja. Novi časi – novi načini razmišljanja in novi stili življenja. Krize
in neljube težave odpirajo vrata duhovnim iskanjem in praksam ter preobrazbi. Širša zavest pogojuje
nove možnosti in bogatejši izbor priložnosti.
Svet se vse bolj deli na dve polovici: na materialistično, konfliktno, prestrašeno in bolno – pa na duhovno
odprtejšo, bolj zavedajočo, psihično in fizično zdravo ter pomirjeno. Razlike in razdalje med obema
polovicama so vse večje, načini razmišljanja pa vse bolj nasprotujoči.
Za pomoč v duhovni rasti je skanalizirano posebno višjedimenzionalno svetlobno-zvočno orodje (nekdaj
znano tudi tibetanskim lamam in vedskim modrecem – ršijem). Namenjeno je tako tistim tečajnikom
katedre Veduna, ki že vrsto let prakticirajo kozmično resonanco, kot tudi začetnikom. Časi so za oboje
novi. Orodja pomoči prav tako. Svetlobno-zvočni ključi za vstopanje v nove čase in kvalitetnejše življenje
naj bi služili vsakodnevnemu (samo)urejanju in meditaciji. Z rabo teh novih kod se bo izboljšal pretok
življenjske energije skozi telo, s tem pa se bodo tudi lažje odpravljale telesne, čustvene in miselne
blokade, ki so jih povzročili stresi, krizni časi, nezadovoljstvo, konfliktnost in nezavedno zaviranje
duhovne rasti. Duhovni razvoj je najpomembnejši eliksir in smisel življenja. Nuja. Dovolimo si boljše!
Bivanje je vendar lahko mnogo lahkotnejše, svetlejše, bolj radostno, učinkovitejše in ustvarjalnejše …
Tečaj bo potekal po spletu (online). Žal pogoji za naše fizično srečanje še niso vzpostavljeni. Iniciacije v
nove kode bo Mirit izvedla poimensko na daljavo. Kozmične iniciacije, ki na podoben način potekajo že
vse leto, so dokaz, da je na ta način iniciranje možno. Sicer pa smo vsi povezani na višjedimenzionalnih
eterskih ravneh. Nad fizično tridimenzionalno stvarnostjo obstaja mnogo zanimivejši svet. Dovolimo si
ga spoznati in občutiti ter ga uporabiti sebi in planetu v prid. Prav vsakdo je pomemben. Za planetarno
evolucijo pa so še posebej dragoceni tisti, ki zavestno širijo svoje duhovne potenciale. Ti zmorejo tudi
učinkoviteje spreminjati sebe (kar je pač potrebno), s čemer pomagajo spreminjati tudi svet okoli sebe.
Bistvo življenja je potovanje na duhovno širše in boljše. Tovrstni procesi se odvijajo vse dokler ne
zgradimo čustvene umirjenosti in vsepovezane zavesti enosti. Celostnost, mir, zdravje …
Vabljeni!
Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov prijave@veduna.si najkasneje do 6. junija.Ob prijavi
poleg imena in priimka navedite še domači naslov in kraj, na katerem se boste nahajali v času iniciacije.
Cena tečaja je 70€ - podatke o načinu plačila vam bomo poslali po prijavi.
www.veduna.si

