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MOJSTRSTVO UMA,
PREMAGOVANJE MISELNIH IN
DRUŽINSKIH VZORCEV
ZA MIR SRCA
TEČAJ ZA OZAVEŠČANJE, SAMOUREJANJE IN SAMOPOMOČ
sobota, 29. januarja 2022 od 18. do 20. ure (online)
Um in čustva se zdita kot dva viteza, ki se večno bojujeta med seboj. Um je sicer premeteni sluga ega,
čustva pa najpogosteje šepetajo o željah srca. Rušilna čustva, med katera sodijo še posebej strahovi in
jeza, nam meglijo pogled na dogajanje. Mnogi družinski in kulturni
privzgojeni miselni vzorci pa še dodatno obremenjujejo zavedanje in
odločanje. Velja vzpostaviti mojstrstvo uma in jasnost občutenja.
Čutiti pomeni živeti, misliti pomeni biti človek. Širiti zavest označuje
duhovno bitje, razgrajevati v podzavesti travmatične in stresne vsebine
pa je nuja. V življenje po zakonih resonance ali sonihanja pritegujemo
podobne vsebine tistim, ki jih nosimo v sebi – po načelu enako z enakim,
pa če se jih zavedamo ali ne. Čustva in misli oziroma načini razmišljanja,
širjave zavesti in potisnjene travme v nezavedno oblikujejo naše življenje in odnose. Bistvo bivanja je
prepoznavanje tega, kar nosimo v sebi, pa seveda razgrajevanje tistega, kar nas omejuje, zamejuje,
utesnjuje, nas dela bolne in nesrečne. Bit življenja je vzpostavljanje miru, radostnega bivanja in
sobivanja.
Kako torej prepoznati skrite in ovirajoče vsebine, kako vstopiti v nezavedne plasti resničnosti? Je to sploh
mogoče? Je možno – z visoko frekvenčnim orodjem in zavestnim delom na sebi. Vabljeni na tečaj dr.
Mire Omerzel - Mirit (znanstvenice in duhovne učiteljice). Na spletnem tečaju nam bo Mirit odstrla tiste
plasti resničnosti, ki jih velja še zlasti v teh časih prepoznati in se z njimi spoprijeti. Tovrstno
prepoznavanje ima svojo vrednost …
Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov prijave@veduna.si najkasneje do srede, 26. januarja.
Ob prijavi poleg imena in priimka navedite še domači naslov in kraj, na katerem se boste nahajali v času
tečaja.
Cena tečaja je 60 € – podatke o načinu plačila vam bomo poslali v nekaj dneh po prijavi.
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