VEDUNA BIVALNI TEČAJ
ČAROBNOST ZVOKA IN ŽIVLJENJA
v hotelu Rogla na pohorski Rogli
od četrtka, 6. septembra do nedelje, 9. septembra 2018
medija, zvočno-energijska terapevta in kozmična kirurga dr. Mira Omerzel - Mirit in Tine Omerzel
Terlep ob podpori glasbenikov-terapevtov ansambla Vedun (Igor Meglič, Matjaž Doljak)
Bivalni tečaji so namenjeni obnavljanju življenjskih moči in ravnovesja ter poglabljanju v lastne življenjske
vsebine in trenutnost. V času skupinskega bivanja so udeleženci vsakodnevno deležni zvočno-energijskih
meditativnih terapij in kozmične zvočno-energijske kirurgije (s kanaliziranim urejajočim zvokom), pa
kozmičnih iniciacij, pogovorov, posvetovanj in druženj. Bivalni tečaji omogočajo pospešeno očiščevanje učinkov
stresa in problemov iz vsakdanjega življenja, vzpostavljajo življenjsko ravnovesje ter pospešujejo duhovno rast in
(samo)zdravljenje. Sprožajo prenovo telesa in duha. Dejavnosti potekajo v prijetnem vzdušju in bivanju v
gostoljubnem hotelu ter v naravi. Bivalni tečaj vodita Mirit in Tine, medija za kanaliziranje Univerzalne
življenjske energije v fizični svet.
Ob dobri vegansko-vegetarijansko-presni prehrani je koristno združeno s prijetnim.
Otroci lahko sicer v času tečaja sobivajo na Rogli s svojimi starši, vendar naprošamo, da ne motijo tečajnikov, zato
naj starši sami poskrbijo za njihovo varstvo.

Z zvočno meditacijo bomo pričeli v četrtek, 6.9. zvečer, razšli pa se bomo v nedeljo, 9.9. po kosilu.

OPOZORILO: število udeležencev je omejeno. S prijavo ne odlašajte!
Ta tečaj je obvezna predpriprava za vse udeležence suhega posta
od 14. 9. do 23. 9. 2018 na Murtru.

www.veduna.si

Letošnja ponudba:
- urejajoče zvočne meditacije ansambla Vedun
- kozmična zvočno-energijska kirurgija (Mirit in ansambel)
- slovanski ljudski plesi in plesi različnih kultur (Mirit)
- kozmična iniciacija (Mirit)
Program soustvarjajo iniciantje katedre Veduna
Mira Omerzel - Mirit - dr. etnomuzikoloških znanosti, duhovna učiteljica,
energo-zvočna terapevtka, medij, kozmična telepatka in kozmična kirurginja,
ustanoviteljica in vodja katedre Veduna in ansambla Vedun
Tine Omerzel Terlep - glasbenik ansambla Vedun, univ. dipl. inžinir, energozvočni terapevt (medij) šole Veduna
Igor Meglič - glasbenik ansambla Vedun, profesor klasične kitare, energozvočni terapevt šole Veduna
Matjaž Doljak – glasbenik, energo-zvočni terapevt šole Veduna

Cena bivanja* na odraslo osebo:
- v štiriposteljnem bungalovu: 132 €
- za samostojno uporabo bungalova: 162 €**
* - strošek bivanja poravnate hotelu pred odhodom.

Cena bivanja* za otroke:
- do 3 let: brezplačno
- od 3 do 12 let: ~ 97 €

** - število bungalovov je omejeno.

TEČAJNINA: 220 € za odrasle ; za otroke brezplačno. Doplačil za zvočno-energijske kirurgije ni.
V ceni bivanja so všteti trije polni penzioni, vsakodnevna uporaba hotelskega bazena, enkraten obisk
wellnessa in en adrenalinski spust s sankami po Zlodejevem. V ceni tečaja pa je vključena organizacija tečaja,
vsakodnevne zvočne meditacije ansambla Vedun, štiri zvočno-energijske kirurgije, »iniciacija
presenečenja« (za hitrejše in lahkotnejše spreminjanje) in zaključni ples.
V sklopu hotela je tudi wellness center Planja, v katerem so na voljo savne, whirlpool, masaže ... Prvi obisk je
že vključen v ceno, za ostale je potrebno doplačilo na recepciji hotela. Kaj potrebujete za spust s sankami? Nič le dovolj poguma za prepuščanje naglim spremembam.
Ne pozabite na bela
oblačila, tople podloge
in copate ter odeje ali
spalne vreče za ležanje,
ki jih potrebujete na
tečajih.
Več informacij o hotelu
dobite na
http://bit.ly/hotel-Rogla
ali www.rogla.eu

Zadnji rok za prijavo in potrditev rezervacije z nepovratnim predplačilom
100 € je 31. julij 2018
(za udeležence suhega posta na Murtru velja isti rok in nepovratno predplačilo v višini 150 €)
Prijavite se lahko po elektronski pošti na naslov prijave@veduna.si, akontacijo pa vplačate z gotovino
osebno na delavnicah/intenzivih, iniciacijah in zvočno-energijskih kirurgijah katedre Veduna ali po predhodnem
dogovoru z nakazilom na transakcijski račun. Razliko do polne cene boste poravnali z gotovino na Rogli.

Poleg osebnih podatkov navedite tudi, če bi se želeli v času tečaja prehranjevati izključno s presno
hrano ter v kakšni sobi (enoposteljni ali dvoposteljni) bi želeli bivati; sporočite tudi ime
sostanovalca v dvoposteljni sobi.
Navedite, če se želite udeležiti samo tečaja na Rogli ali tudi suhega posta na otoku Murtru.

