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KORONAVIRUS IN KRIZNI ČASI 
RAZMIŠLJANJE 2 

1.  Ste vedeli, da je že renesančni prerok Nostradamus, ki je živel v 16. stoletju, napovedal 

za naš čas (in to docela točno!) hudo bolezen (virus), ki naj bi smrtonosno kosil po svetu in 

naj bi mu bili težko kos? Ja, le kdo pa je že kdaj verjel v preroke svojega časa? Običajno 

vidcem in duhovnim učiteljem le malokdo verjame. Še več – raje jih križajo, obsojajo ali kako 

drugače poskušajo utišati. Misel je vendar nevidna in neoprijemljiva, zato za večino lari–

fari. 

Hja. Smo imeli 400 let časa, da bi se pripravili na smrtonosne viruse ... 

2. Pedantni Nemci so med prvimi odkrili, da so UMETNIKI IN KULTURNIKI (dandanes 

povečini samostojni podjetniki) POMEMBEN STEBER DRUŽBE. Nemški minister za 

gospodarstvo je zato ob pandemiji KORONA VIRUSA (COVID–19) preko TV medijev prav 

kulturnikom med prvimi izrekel podporo v tej krizi. Stebri družbe pa so bili ti tudi že pred 

stoletji. Nekoč so bili umetniki običajno hkrati tudi duhovni učitelji in zdravilci, ljudje 

širokega duha. Takšni so bili tudi slovanski veduni in slovenski vidovine. V preteklosti so 

zato zavojevalci (kot npr. Rimljani) poskusili uničiti najprej  duhovne učitelje in voditelje. 

Prav dobro so vedeli, da tako odrežejo glavo narodu; da s tem uničijo tisti vseprisotni 

življenjski sok, ki vzdržuje, ureja in poživlja. Pa Slovenci? Za slovenske nove vladarje so 

kulturniki precejšen nebodisigatreba. Odveč! Edini med Slovenci naj bi morali s svojimi 

dohodki dokazovati, da imajo sredstev za preživetje dovolj, čeprav ne morejo delati; kot da 

»niso deležni vsesplošne krize«!? Da so izven nje? Toda v kriznem času smo prav vsi. Cel 

planet! Verjetno pa edino kulturni ustvarjalci in duhovni (poleg medicinskih delavcev in 

trgovcev, novinarjev in vladajočih) kljub karanteni neumorno delamo dalje. SVET 
VENDAR NE SME OBSTATI! Ustvarjalnost pa nikoli ne počiva. Podarja nam človečnost. 
Vse vladne obljube glede pomoči samostojnim kulturnikom (in s.p.-jevcem) so žal nejasne in 

zelo dvorezne ter s kasnejšimi možnimi intervencijami oz. celo z odvzemi podpore. 

Nemci so kulturnikom in umetnikom brez kakršnegakoli tarnanja dodelili finančno pomoč. 

Stebre države, ki oblikujejo esence kulture dežele, je vendar treba podpreti, pravijo. 

Brez kulture je država vendar siromašna, nekako mrtva! 

3. Ja, VLADARJI. V starih civilizacijah so lahko občestva vodili in se za njih odločali le 
najmodrejši in duhovno najširši ljudje (razsvetljeni?). Le tisti, ki so zares »videli in 
vedeli«. Vedci torej, ki so bili še nedavno tega najpogosteje še zdravilci in umetniki hkrati. 

Imeli so odprt um – razprto ustvarjalnost vseh čutov in tudi nadčutov. Vendar je to 

prisotno le še pri redkih ljudstvih in narodih; le pri tistih uglašenih z naravo, z Zemljo in 
vesoljem. Še več. Vladajoči so se morali v preteklosti (pred stoletji, tisočletji) žrtvovati za 
svoje ljudstvo, kar so pokazali celo s številnimi samožrtvovanji (npr. s simbolnim 

darovanjem sebe: z nekaj kapljicami svoje krvi). No, tega sicer nihče več ne zahteva od 

vladajočih. Toda zaobljuba vladanja drugim ima vendar svojo obvezo in dolg ter zahteva 
duhovno in etično zrelost, ne pa le ekonomsko preračunljivost. Od vodilnih »v čredi« se 

pričakuje, da se odločajo modro vsemu občestvu v prid. Za vse. Vedno za vse. Pri nas pa si 
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oblast najprej zviša plačo in lastno blagostanje. Zvišajo si jih, da si jih potem lahko znižajo!? 

Pa izpadejo junaki. Kot opomnik – modri vladarji preteklosti z naravo in vsemi živimi bitji 

uglašenih ljudstev niso živeli v blagostanju kot kakšni kralji (tako je le v evropskih miselnih 

predstavah), temveč so bivali kot enaki med enakimi. Njihova beseda je zares veljala in 

imela moč. Zato so bili tudi sodniki. Dobro in slabo ter ujme so si delili z ljudmi. 

Dandanašnji sodniki pa pač razsojajo in obsojajo, se žal tudi postavljajo nad reveže, pri nas 

pa svojih plač ne želijo znižati in s tem podpreti tiste na robu preživetja. Take oblastnike bi v 

preteklosti (v stoletjih pred našim štetjem) ostro sodili. Izgubili bi svojo kredibilnost, vlogo in 

položaj. VLADATI vendar pomeni SLUŽITI. Komu? VSEM. In to na različne načine. 

4. Pa saj smo vendar vsi v krizi. Izredne razmere so zelo STRESNE in vplivajo prav na vse 

in na vsa področja življenja, še zlasti pa na OTROKE, saj ti pričakujejo od odraslih (od 

staršev, učiteljev, vodečih v državi ...) VARNOST in POMOČ. Varno otroštvo. Toda že prvi 

teden so nanje navalili učitelji (za njimi pa verjetno tudi starši) ter v svoji zataknjenosti v 
tako ali tako dokaj neživljenjski učni program z neštetimi nepotrebnimi informacijami (kot 

da krize in posebnih razmer sploh ni in da brez morja informacij učenci ne bodo preživeli!) 

zahtevali nadaljevanje pouka in to s pomočjo računalnikov, ki jih mnogi učenci doma 
sploh nimajo. No, z akcijo v zadnjem marčevskem tednu so jih nekatere šole nekaj le dobile 

od darovalcev. Toda prav učenci in študentje bi v tej krizi najbolj potrebovali izstop iz 
neživljenjskih učnih programov; malo MIRU IN TIŠINE bi jim – podobno kot številnim 

odraslim – prišlo prav. Stres, ki smo mu izpostavljeni vsi, namreč deluje uničevalno še 

zlasti na mlajše (pa seveda tudi na starejše) in ZMANJŠUJE ODPORNOST TER 
POSLABŠUJE IMUNSKI SISTEM! Vsakdo se mora sedaj sam boriti z efekti stresa na 

duha in telo. Če pa stresu dodamo še MOBITELSKA IN RAČUNALNIŠKA SEVANJA, ki 
uničujejo transfer zdravih ritmov iz celice v celico, dobimo smrtonosno orodje. Analize 
teh sevanj so bile že davno napravljene, a nikdar poslane med ljudi; za tem stoji vendar 

t. i. biznis! Celice nekaj časa poskušajo popraviti zmaličene signale, po določenem času pa 

se utrudijo in tega ne zmorejo več. Pride do celičnih poškodb, napačnih celičnih deljenj, 
s tem pa se razvijejo telesne anomalije. Prav tega je sedaj še treba otrokom za povrhu 

stresnih občutenj!? In tudi odraslim. Na ta način postanejo ljudje samo še bolj ranljivi in bolj 
dovzetni za bolezni, viruse ... Slišala sem do sedaj izjavo le ene slovenske učiteljice, ki 

pravi, da je šola v tej krizi otroke preveč obremenila. 

5. Pa saj ni res pa je! Po medijih se kot glasbeniki javljajo številni t. i. GLASBENIKI. Kot da 

bi bili glasbeniki le tisti, ki se bavijo s t. i. POPULARNO (rock, pop, narodnozabavno) 

glasbo. Povečini RUŠILNA novodobna glasba je preplavila TV SLO in medije. Postali so 

junaki, idoli ...(no, to so v našem prostoru že nekaj časa) in v tem zelo razkulturjenem času 

jim večina sledi, pa je vseeno, kaj rečejo. Pa slišimo npr. tudi take izjave v refrenih: da 
sedaj ni čas za spremembe... Ja, pa kaj še!? (No, TV SLO je tudi naš ansambel Vedun že 9. 

marca za pomoč ljudem daroval svoje zadnje posnetke z meditativnimi in urejajočimi zvoki 

sveta, a se jih žal še vedno preverja in postavlja na strežnike). T. i. resni (profesionalni) 

glasbeniki, ki so (in smo) se leta trudili za kvalitetno glasbeno izvedbo, in ki so zares vešči 

glasbenih spretnosti, so dandanes večinoma neupoštevani, nespoštovani, odveč ... Kot da jih 

ni! So spet nekaj, kar naša družba težko prebavlja. Očitno v krizi spet (kot v preteklosti) 
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potrebujemo v prvi vrsti le kruha in iger, to je predvsem zabave!? Da bi se v času kriz kdo 
zazrl vase in v osami pretuhtal, kaj bi veljalo v življenju in delovanju SPREMENITI, je 

običajno redko (morda le pri tistih, ki so jim duhovne sfere mamljive in dosegljive). Toda 

prav v to nas nagovarja ta krizni čas. POZABILI SMO POSLUŠATI. Le redko kdo še 

SLIŠI IN IZSLIŠI BIT TRENUTNOSTI IN ZA KAJ PRAVZAPRAV GRE!  

Res je, glasba nas lahko umiri in navdihne. A te moči nima katerakoli glasba, temveč le 

tista, ki zna najti »izbrane« urejajoče tone, harmonije in ritme, ki so zmožni graditi 

sozvočja in blagozvočja v živih bitjih in okolju. Prava PODPIRAJOČA GLASBA je zato 

rezultat dokaj pronicljivih (znanstvenih) raziskav in plod ŠIRJAV ZAVESTI 
glasbenika, ki zna IZ-SLIŠATI ter PODAJATI IN PREDAJATI SVOJE ZVOČNE 
DAROVE. Če pa v glasbi urejajočih ključev in sozvočij ni, nas taka glasba lahko postopoma 
uničuje in onesrečuje ter slabi naše zdravje. Prav tako nas uničujejo AGRESIVNI FILMI 

različnih TV postaj. Ti se z agresivnimi vsebinami zasidrajo v človeške duše in povzročajo 

nemir in strahove. STRAHOVI PA POSLABŠUJEJO NAŠE ZDRAVSTVENO 
STANJE. Običajno jih, ker se bojimo pridobljenih, privzgojenih in še lastnih strahov, 

potisnemo v podzavest. V nezavedno. Od tam pa neljubi potisnjeni strahovi po zakonu enako 

z enakim privlačijo podobne (enakozveneče) strahove ... Zato nas je vse bolj strah! Lotijo 

se nas depresije in bolezni. 

Čustveni strahovi pa so lahko še večji strup kot nezdrava prehrana in celo strupi sami. Če 

pa temu dodamo še alkohol, kavo, meso, škrob, mobitelova in računalniška sevanja, 
številna zdravila za vsako figo in za vsak slučaj (ki so dandanes že prava moda), dobimo 

krepko ZASTRUPLJENA TELESA IN ZELO RANLJIVEGA TER NEODPORNEGA 
ČLOVEKA. Bolijo nas mišice enako kot pri drugih obolenjih. Na to opozarja tudi vse več 
osveščenih zdravnikov. OMEJUJOČI UKREPI V KRIZAH (kontrola, nesvoboda, 

policijska ura, vojaška diktatura ...) seveda zelo rušilno delujejo na čustva ljudi. Ko je 

steklenica vseh strupov prepolna, se vsebine razlijejo čez rob – zbolimo, na nek način naše 
telo »ponori«. Dost' 'mamo! Zatem SLEDI DRUGI VAL ŠKODLJIVIH VPLIVOV na 

že tako slabe razmere in slaba stanja ljudi; na človekovo zdravje. Zato moramo SPROTI 
IZNIČEVATI RUŠILNE STRESNE VSEBINE (z meditacijo, urejajočimi ključi in zvoki, s 

sprehodi in s tekom po naravi; lahko pa tudi NABOKSATE »POUŠTER NESREČNOSTI«, 

da jeze ne usmerite v druge sostanovalce). Naša katedra Veduna (in ansambel Vedun) je 

ljudem ponudila (gratis) kozmične zvočno-energijske »kirurgije« – za sproščanje in 

samourejanje. 

6. Le kaj nam nastala situacija v svetu govori, le na kaj nas opozarja? DA V KRIZAH IN 

ZAUSTAVLJENIH ČASIH NAPRAVIMO NAJPREJ INVENTURO LASTNEGA 
ŽIVLJENJA IN ODZIVANJ, DA SPREGLEDAMO NAPAKE – LASTNE, 
DRUŽBENE, PLANETARNE ... IN JIH SEVEDA KAR SE DA HITRO POPRAVIMO! 
SICER PLANET V PRIHODNJE MORDA NE BO PREŽIVEL ali pa bo silno 
osiromašen. Veliko je tudi pridobitniških  »komercialnih napak« (beri uničevanj Zemlje in 

vsega življenja na njej), ki jih velja odpraviti. Številni ukrepi brez jasnih znanstvenih 
analiz, za kaj (kakšen virus) pravzaprav gre, pa so lahko tudi nadvse škodljivi. Na to opozarja 

vse več medicincev in posamezniki. 
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Moder je tisti,  ki ZNA SPREMENITI SLABO (KRIZNO) V KAR SE DA DOBRO. Ki 

zna videti tudi dobro v slabem; ki zna težke uničujoče situacije spremeniti v neškodljive in 

zna delovati nastali situaciji V PRID! OSAMO NA TRENUTNIH PRELOMNIH 
TOČKAH SICER POTREBUJEMO TUDI ZA OPOZORILO IN NAVDIH; ZA NOV 
ZAČETEK. ZA BOLJŠI SVET! IZBOR JE NAŠ. Zato je ta zdravstvena kriza lahko tudi 

svojevrsten BLAGOSLOV; priložnost, ki žive v SOČUTNEM DELOVANJU DO VSEH 
TUDI PLEMENITI. Sicer pa: kakšen je že človekov življenjski cilj? MIR, TIŠINA, 

POLNINA, JASNOST, SPOZNANJE SPOROČIL TRENUTNOSTI, RADOSTNO SO-
BIVANJE ... 

7. SLOVENIJA sodi med 12 najduhovnejših dežel sveta. Glej no, glej! Dobro. Duhovnih 

temeljev, iz česar izhaja prav vse, seveda ne ponujajo samo verniki edino sprejete in veljavne 

vere. Veliko je v naši deželi DUHOVNIH ISKALCEV. In ti se naslanjajo na zelo 
RAZLIČNE DUHOVNE TRADICIJE. Večina tudi ne čuti potrebe po neki registraciji ali 

društvenih okvirjih, ki bi jih napravili vidne in zakonsko sprejete; tudi ne zahtevajo svetišč in 

svetih hramov ...  DUHOVNOST JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST, NAŠ IZBOR IN 
TEMELJ ŽIVLJENJA ... Toda meditacije z usmerjeno ENERGIJO MISLI IN 
PRIPROŠNJAMI (npr. NAJ SE VIRUS ČIMPREJ IZNIČI IN SEM ZDRAV; ali pa 

SKUPINSKO POŠILJANJE UNIVERZALNE ŽIVLJENJSKE ENERGIJE TISTIM, KI 

JO V KRIZI POTREBUJEJO) so seveda mnogo močnejše kot le molitev. So katapult za 

esence duha in IZGRADNJO MOČI DUHA. Ko meditant z zvočno kodo (mantro, 

zamislijo, simbolom, sutro ...) naprej ZVIŠA svojo duhovno in telesno VIBRACIJO, je 

učinek njegove prošnje zatem močnejši in učinkovitejši. In mnogi tovrstni iskalci SKUPAJ 
PODPIRAMO NAŠ SVET (tudi v moji duhovni šoli katedri Veduna): da je manj 
nesrečnosti in celo obolenj, ozdravitve pa so hitrejše ... Podpiramo in se povezujemo ne 

glede na to, kje kdo živi, v kateri deželi, na katerem kontinentu. Naše meditativno poglobljene 

trans–misli, zvočne kode (in tudi urejajoči zvoki) in vizije so HOLOGRAMSKE – to je 

VSEPOVEZANE – kot delčki celote! Zamisli zavibrirajo ONKRAJ materialnega sveta, 
v višjih dimenzijah naše zavesti in stvarnosti. V svetovih duha. Tako postanejo misli 
razširjene zavesti, ki so v svoji biti zvočno valovanje, učinkovitejše in prodornejše ter 
blagozvočno urejajoče (kolikor je seveda to le mogoče; če je potreben medicinski poseg, pa 

je seveda potreben). Naj se torej ve! Vabljeni torej v OCEAN VSEH MOŽNOSTI, po 

vedsko v Ocean imenovan SAMHITA, po staroslovensko pa NIKRMANA; v tisto kvantno 
POLJE (tako ga imenujejo kvantni fiziki) torej, ki se zdi, da ga ni nikjer, pa vendar je, in v 

katerem se odvija manifestacija. 

 

V prihodnjem sporočilu: kaj pa, če je vse, kar se dogaja, tudi docela drugačno ...? 

 

dr. Mira Omerzel - Mirit 

(3.april 2020) 


