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Tečaj za širjenje zavesti in pospešeno (samo)urejanje ‒ brez hrane, tekočine in v tišini ljudi
poveže z Logosom vesolja in z izvornim Umom življenja, z Univerzalno oz. prvobitno
življenjsko energijo, ki jo potrebuje prav vsako živo bitje za življenje in harmonijo. V
nekajdnevnem odrekanju hrane in tudi tekočine je mogoče namreč lažje doseči in uresničiti
svojo povezanost z Univerzalno Inteligenco življenja in zgraditi potrebno odprtost in
predanost nevidnim nitim ali tokovom življenja, svojim lastnim danostim, usodi ali misiji.
Veduna suhi post je drugačen od navadnega posta. Odvija se v tesni povezavi obeh medijev
in tudi vseh udeležencev s to vseživljenjsko energijo, nevidno kirurgijo in kozmičnimi
entitetami (energijskimi valovanji), ki »operirajo« skozi medija ‒ Mirit in njenega sina
Tineta. Že vrsto let (od leta 2013) v septembru tovrstne tečaje pripravlja dr. Mira Omerzel Mirit v okviru katedre Veduna, pomaga pa ji tudi njen sin dipl. ing. Tine Omerzel Terlep,
Mirin pomočnik in naslednik, ki se je prav tako prelevil v medija kozmične življenjske
energije v fizični svet.

Ribiška vasica Jezera na otoku Murtru

Ta zapis je nastal po suhem postu leta 2013, dopolnjen pa je bil marca 2017. Ta sestavek je
namreč najširši in najinformativnejši o tem izjemnem tečaju. Je posebna izkaznica vseh
Veduninih jesenskih tečajev brez hrane in brez tekočine, na katerih se tečajniki Mirine šole
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Veduna udeležujejo suhega posta ob podpori kozmične resonance in kozmične kirurgije,
ki sproti odpravljata vse ovire, rušilna čustva in misli ter urejata tudi fizična telesa. Vse
poteka z zvokom in v tišini: s tehnologijo nove dobe, ki je stara kot svet, ki prisotne
povezuje z lastno prvobitnostjo ali Počelom življenja z Logosom ali s Kozmičnim Umom
oz. z Zavestjo; s silnim in človeku težko dojemljivim »računalnikom« vesolja in življenja.
Čemu? Da prisotni uglasijo snovno telo in duha, tok življenja in naravnih danosti. Zato
se na suhem postu prebujajo tudi speče mnoge sposobnosti, za katere pogosto sploh ne
vemo, da jih imamo; da so del nas.

Sončni zahod v zalivu, kjer se biva

Skupina tridesetih ljudi se je (2013) odpravila na otok Murter v srednjo Dalmacijo na
Hrvaškem. Tečaj je vodila Mira Omerzel ‒ Mirit, doktorica znanosti, glasbenica, zvočnoenergijska terapevtka, kozmična telepatka in medij za kozmične življenjske energije,
pisateljica in varuhinja slovanske tradicije in starodavnih modrosti različnih kultur. Mirit se
hrani s kozmično energijo in od leta 2000 živi brez običajne hrane. Preizkušala je svoje
sposobnosti, vztrajnost in energijski pretok v različnih procesih brez hrane, tudi v tišini in
do 10 dni v temi (po kogijsko), kar je opisala v 1. knjigi svoje knjižne serije Kozmična
telepatija. Prvi proces brez hrane se je dogodil spontano okoli božiča leta 1994. Tedaj ji še
ni bilo jasno, za kaj gre. Trinajst let je spoznavala dobrobiti življenja brez trdnosnovne hrane,
ki zastruplja in obremenjuje telo in duha. Ker njeno telo ni obremenjeno z običajno hrano, se
je povečala njena senzibilnost, občutenja pa so se izostrila ‒ še posebej sluh in
jasnovidnost. Energijski pretok se je povečal. Sama pravi, da ni toliko videc kot vedec, to
je tisti, ki preprosto ve ali telepatsko prejema informacije od Univerzalne Inteligence.
Življenje se ji je tedaj popolnoma spremenilo in s temi darovi je pričela še bolj služiti
človeštvu ‒ v prvi vrsti kot duhovna učiteljica in zvočno-energijska kirurginja; in kar ji je
»rečeno« tudi takoj podeli z ljudmi.
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Za osemdnevni tečaj 2013 se je odločila skupina, ki je že prakticirala Veduna kozmično
resonanco in se je v minulih letih udeleževala Mirinih intenzivov, kirurgij za boljši jutri in
kozmičnih iniciacij. Teden dni poprej so se vsi za ta podvig pripravljali najprej na
tridnevnem bivalnem tečaju ob reki Kolpi in v simbolni »ogenj preobrazbe« vrgli (prav
tako sprva simbolno) vse, kar jih je oviralo ali mučilo.

Apartmani Školjka, kjer se shajamo v času suhega posta

Vedunski suhi post s kozmično podporo ‒ ali bolje svojstvena Veduna kozmična
iniciacija ‒ je nekaj posebnega. In izjemnega. Je daleč od običajnega (fizičnega) posta!
Poteka namreč v povezavi in navezavi s kozmično frekvenčno (zvočno) vibracijsko
energijsko mrežo ali »kozmično življenjsko juho«, kot pravimo. Posameznim frekvencam
in njihovim kvalitetam ter darovom so ljudstva preteklosti nadela različna imena ‒ od imen
Bogov, demonov, kozmičnih Mojstrov ali entitet ter Mojstrov Univerzuma do simbolnih
bitij zvezd in sonc. Z Veduna suhim postom ob kozmični podpori se vse odvija hitreje,
globlje in učinkoviteje. Opisala bom iniciacijski postopek tega posta. Pri nas se velika
sprememba (samo)urejanja in zdravljenja intenzivno dogaja dvakrat dnevno ob kozmični
in zvočno-energijski kirurgiji, 80% časa pa so udeleženci v tišini, kar dalje poglablja
proces. V post tečajniki vstopajo postopoma. Zbrali so se v soboto, 21. 9. in zvečer že
pričeli s prvo meditacijo in kirurgijo. Prav tako so bili tudi v nedeljo deležni treh srečanj s
pogovorom, kje jih čevelj žuli, o njihovih problemih in blokadah ‒ kako jih vidijo oni in
kako jih vidim jaz (pogosto to ni isto). Povem jim, kar »vidim« (telepatsko). Razgovor je
namenjen ozaveščanju, sledi zvočna meditacija in kirurgija ter medsebojno povezovanje.
Skupina je v tovrstnih procesih vedno močnejši prevodnik, še zlasti, če je homogena. Že
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Povezovanje udeležencev posta z Virom življenjske energije in Mojstri

večkrat sem vodila ljudi na tovrsten izjemen iniciacijski proces brez hrane in tekočine.
Tokrat je bil ta bivalni tečaj daljši, osem dni (kasneje pa se je povečal na 10 dni). Vsaj teden
dni poprej, nekateri pa tudi več, saj je večina vegetarijancev oz. presnojedcev in vegancev,
so tečajniki jedli le svežo zelenjavo in sadje, poleg tega pa morda pili še topel blag rastlinski
čaj ali vodo, v kateri se je kuhala zelenjava. Opolnoči z nedelje na ponedeljek so nehali
jesti. V ponedeljek dopoldne je potekal še razgovor o tem, kako vedunski kozmični post
poteka. Ob polnoči so udeleženci prenehali piti. Brez tekočine so bili do četrtka do 19.
ure. Tedaj so si skupaj pripravili prvo »fešto« z juho, kompotom in čajem. Lahko si mislite,

Energijsko povezovanje vseh prisotnih se prevesi v ples
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Pogled na kornatske otoke z najvišje točke nad vasico Jezera – iz Pudarice

da so bile to najokusnejše jedi, ki so jih kdajkoli okusili v življenju. Solato in sadje ter
zelenjavne jedi s polento, ki čisti ledvice, so lahko pričeli jesti šele na drugi »fešti«, v petek
ob 12h. A nekaterim hrana sploh ni več dišala. Zadovoljni so bili že s tekočino. Le-to so
vsi v teh dneh seveda pogrešali, saj jo človek nujno potrebuje za svoje življenje. Vendar so v
dneh brez tekočine doživljali izjemne procese samourejanja, samozdravljenja,
očiščevanja fizičnega in čustvenega telesa ter bili deležni dragocenih izkušenj in
ozaveščanj.
Hrvaški tečajniki so ob koncu posta Mirit prinesli reviji Svjetlost iz 8. in 9. meseca (2013).

Na kamniti in spiralni Pudarici
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Z ladjico na bližnje otoke

Avgustovska revija je prinesla članek o suhem postu ‒ univerzalnem zdravilu. Prebrala sem
ga v zadnjih dneh našega bivanja na Murtru in videla velike razlike v načinu zdravljenja s
postom Ane Jakubove iz Ukrajine. Veseli me, da so te stvari deležne tudi medicinskega
raziskovanja in podpore. Tudi jaz sem se sedaj dogovorila za medicinsko preverjanje
kozmične resonance, kirurgije in zvočne meditacije, ki se odvijajo v okviru šole Veduna. Naši
hrvaški tečajniki, ki redno berejo revijo Svjetlost, so hitro spoznali, da gre v tem našem
Veduna procesu za neke podobnosti in različnosti. Želeli so vedeti, kakšne so. Vseeno bi
želela povedati, da ni treba daleč v Ukrajino in da obstaja nekaj podobnega v naši bližini.
Upam si reči, da je Veduna post/iniciacija celo mnogo močnejša, ker so dnevi brez hrane in
tekočine ob delovanju kozmičnih sil zares nekaj neverjetnega in čudežnega.

V samoti zapuščenih otokov in zalivov
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Ne strinjam se, da je proces brez hrane težji, brez tekočine pa lažji. Vsi udeleženci in
moja lastna izkušnja mi potrjujejo, da je mnogo težje biti brez tekočine kot brez hrane. Le
kapljica tekočine v času procesa pa lahko izzove veliko slabost in prekinitev kozmičnofizičnega procesa.
Tekočine v telesu se v času posta prestrukturirajo. A ne le zaradi procesa v organizmu. V
vedunskem postu je tako še posebej zaradi vpliva kozmične življenjske energije, ki se
prebija v vse celice in pore telesa ter skozi vse ravni ali dimenzije bitja. Ko telo ni več
obremenjeno s hrano, postane bolj pretočno za univerzalno življenjsko energijo, ki
vzdržuje naša telesa živa. Brez nje so naša telesa mrtva.
Ta proces s kozmično podporo in
kirurgijo ne obremenjuje psihe,
kakor trdi A. Jakubova, temveč
psihične (duhovne) ravni odpira.
Potisnjena
čustva
se
prično
ozaveščati in dvigati iz podzavesti.
V teh življenjsko težjih pogojih brez
hrane se telo zares polno aktivira, da
bi se sharmoniziralo, in prične
razgrajevati vse, kar v njem ni
dobro, vse bolno ali blokirano.
Pravzaprav se razgrajuje tudi
povezanost telesnih težav in
čustveno-miselnih vzorcev. Ko se
prične
telo
spreminjati
in
harmonizirati, se razbremenjuje tudi
psiha, saj sta telo in duh povezana.
Sam suhi post potrebuje več dni, da
bi se razgradilo potrebno v telesu. V
Veduna postu brez tekočine in hrane,
pa celo v tišini, ki omogoča, da lažje
prisluhnemo temu, kar se dogaja v
telesu, umu in duši, so dovolj le 3 ‒ 4
dnevi, da se razgradijo tudi težje
psihofizične
obremenitve
ali
motnje. Izničujejo se tudi strahovi
in zaskrbljenost, žalost in jeza, ki
podirajo skladnost bitja.

Skok v morje in v novo vedno prija

S kozmično podporo se izjemno razširi zavest in zato je očiščevanje duhovnih vsebin in
čustvenih težav lažje. Očiščujejo se tudi tekočine v telesu in dobivajo strukturo tekočega
kristala. Krepi se celotni organizem in imunski sistem telesa, pa tudi duhovna moč:
odločnost in zavedanje, iniciant pa prejema tudi uvide in jasne misli, kaj je treba napraviti
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Z vrha otoka Vrgada se lepo vidi na vse strani

ali kako nekaj spremeniti v življenju. Ves čas Veduna posta dobivajo udeleženci tudi etrsko
infuzijo (to je energijsko podporo, priliv), ki se počasi preoblikuje v telesne tekočine. Zato
ves čas brez vnosa tekočine v telo ljudje povsem običajno odvajajo vodo iz telesa. Kar je
morda sicer težje doumljivo, a je eno od čudes v tem kozmično-zemeljskem procesu.
Koža je ves čas vlažna, ker kot dihalni organ črpa vlago iz zraka. Resnica je, da takrat, ko
ni dovolj vode v organizmu, telo jemlje tam, kjer je tisto, kar potrebuje; najprej iz
neuglašenih (bolnih?) celic. Zaradi tega se razgrajujejo tudi različne telesne tvorbe, pa
tudi rakaste celice.
Voda v telesu se ne more kar tako zamenjati, kakor razlagajo ukrajinski terapevti, temveč
se očisti strupov in škodljivih informacij. S tem se prestrukturira. Zato tudi vnetja
izginjajo oz. se pozdravijo, ker bakterije nimajo tekočine, ki jo potrebujejo za svoj
razvoj.

Kozmična zvočno-energijska kirurgija na tečaju na Rogli (2014)

Medsebojno povezani se lažje upremo močnemu vetru
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Večerni pogovor z Mirit v apartmanih Školjka

Um se v teh procesih umiri, včasih popolnoma zaustavi. V tišini je lahko na začetku procesa
prisotnih celo več misli (iz nezavednega). A na koncu se le-te povsem umirijo. Pri nemirnih
osebah ali tistih, preobremenjenih s
stresi, se misli poskušajo rešiti iz
podzavesti in priderejo v zavest. Tedaj
imajo ljudje občutek, da so še bolj
nemirni kot prej. A resnica je drugačna ‒
stresne misli se osvobajajo iz zavesti in
podzavesti. Metla dela, se šalim.
Srce občasno podrhtava in močno tolče.
Vročina v telesu se občasno zelo poveča,
ljudje jo občutijo kot notranji ogenj.
Pravzaprav je to ogenj kozmične
življenjske energije, ki zažiga, kar je
potrebno ali ne velja, ker se osvobajajo
strupi (toksini). Ljudje občutijo veliko
potrebo po miru. Po biti sam! Če miru
nimajo, so razdražljivi. Čustva, ki se
osvobajajo, pa za vsako ceno želijo ven.
Ukrajinski proces traja od pet ali osem
do enajst dni. Do krize razstrupljanja
ali zakisanosti organizma pride sicer šele
nekje med osmim in enajstim dnem. V
Veduna postu pa lahko že tretji ali
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Veduna dotik v Veduna jogi

četrti dan, ker se vse odvija hitreje. A ta kriza tudi ni prehuda. Peti dan ljudje že dobivajo
moč, hitro se popravljajo in sijejo od radosti.
V tem procesu teče iz grla, nosu, pa celo iz ušes, veliko sluzi, ki prihaja iz prebavnega
trakta ali iz grla in pljuč. V pomoč je tudi kašljanje. Ta proces bi morda težje prenesli le
srčni bolniki, ljudje s samo eno ledvico ali psihično bolni. Če te poškodbe niso pretežke,
lahko ta post pomaga tudi njim. Je posebno izkustvo. Takšne kontraindikacije, kakršne so
zapisali ukrajinski terapevti, v vedunskem postu pravzaprav ne obstajajo. Seveda ljudje
občutijo suha usta in imajo bele obloge na jeziku (odmrle celice v procesu razstrupljanja).
Močna slabost po moje ne napoveduje popolne ozdravitve, kakor so zapisali ukrajinski
terapevti, temveč stanje telesa; več ko je strupov in stresa, težji je proces. V vedunski
postni iniciaciji ali preobrazbi izginjajo tudi bule in druge nezdrave telesne tvorbe.
Občasno se na mestih, kjer se odvija zdravljenje, pojavljajo tudi rdeče pege, ki čez nekaj dni
izginejo. Tisti, ki so bolj zaprte narave ali morda celo podzavestno ne dovolijo, da se karkoli
v njih spremeni, potrebujejo do dokončne spremembe oz. preobrazbe več dni. Tisti, ki v
življenju običajno nadzirajo sebe in okolico, se namreč težje sprostijo in kasneje vstopijo v
potrebno razgrajevanje in razstrupljanje telesa in duha.
V Veduna postnem procesu brez hrane in tekočine se vse dogaja hitreje, procesi pa so
globlji, z manj težavami in udeleženci tudi hitreje zaključijo proces. V novem sijaju. Zdi
se, da je tovrstno čiščenje dovolj opraviti enkrat letno. En dan v tednu ali tri dni mesečno
(po ukrajinsko) se zdi preveč, en sam dan pa tudi ni dovolj.
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Večerna meditacija ob zvokih Mirinega in Igorjevega buzukija ter ob pesmih ansambla Vedun

V Veduna kozmičnem postnem procesu kanalizirani zvok zvočno-energijskih terapevtov
ansambla Vedun (z Mirit, seveda, z zvokom), ki ga glasbeniki kanaliziramo skozi svojo
zavest za širjenje zavesti in zdravljenje,
vodi v tišino. V mir. V ljudeh raste želja,
da bi se popolnoma potopili v morje
zavesti. Tudi fizično morje (npr. Jadran)
je
drag
simbol
nepojmljivega,
vseobsežnega, težko doumljivega … V
teh procesih se pojavljajo neverjetna
čudežna ozdravljenja, udeleženci pa
dobijo pomembne vizije in uvide, ki so
jih morda iskali leta ali vse življenje.
V času Veduna posta kozmična kirurgija
in dotekanje življenjske energije teče
ponoči in podnevi. Tretji dan je ta tok
vedno najmočnejši. Preobrat. Od tretjega
dne dalje se pojavljajo močne
spremembe. A veliki učinki bi se
dogajali tudi, če bi ljudje jedli in pili.
Mirit in Vedunine entitete bi prav tako
delovale, le telo bi ob hrani in pijači bilo
manj prožno. Tri do pet dni brez hrane
in tekočine ta proces samo pospeši in
okrepi.

© www.veduna.si 2017

Po vsakem srečanju – prisrčen objem,
ki odpira srčne čakre

11

SUHI POST ali INICIACIJA S KOZMIČNO RESONANCO IN KIRURGIJO

Ljudem sem tretji dan običajno napravila tudi rentgen z rokami in zvokom, da bi preverila,
če so njihove ledvice preobremenjene. Zanimivo je tudi to, da običajno nihče nima težav z
njimi. To preverjam na vseh postih. Pljuča pa so jim običajno rahlo žarela. Zakaj? Zaradi
razgrajevanja žalosti, ki najbolj poškoduje pljuča. Zaradi kozmične infuzije le redki občutijo
glavobol. Nekateri tretji ali četrti dan bruhajo. Bruhanje je psihofizično dejanje, celo
emocionalno. Očiščuje se namreč tudi tretja čakra.
Tišina je vedno za vse zelo blagodejna in prijetna. Pomaga pri ozaveščanju in
prebavljanju stresov in travmatičnih izkustev iz otroštva in preteklosti, ki se sedaj
ponovno oglašajo, da bi jih prepoznali in razgradili. Vsak udeleženec ima v času Vedune
posta svojega body-ja (po jogijsko), to je telesnega stražarja. Udeleženci posta hodijo po dva
in dva skupaj in varujejo drug drugega ter se skupaj tudi okopajo v morju, kar je zelo
prijetno.

Na trgu ob morju v Jezerih se pripravljamo na radostno rajanje

V tem procesu se povečuje tudi energijski pretok in raste osebna duhovna moč, odločnost,
zaupanje v življenje in samozavest. Stresne misli odhajajo kot plazovi. Zavedanje se širi
po osi ali dimenzijah zavesti. Slišni zvok, ki prihaja iz grla glasbenih terapevtov, tudi v
pesmi, se spreminja. V različnih medsebojnih situacijah tečajniki preverjajo svojo
tolerantnost in ljubeznivost. Vsi občutijo, da v povezanosti s kozmičnim Virom življenja
strahovi in skrbi lažje izginejo. Povezanost občutijo kot milino in milost. A pred tem se
odvija tudi bitka ega z dušo. Ego vleče nazaj, duša pa naprej. Kot je rekla M. T. iz
Varaždina (2013): »Tisti trenutek, ko sem spet okusila požirek tekočine, sem zopet občutila,
kako me ego vleče v tiste stare egocentrične misli, da noče razvoja, da noče tega, in mi
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In spet zazvenijo dalmatinske, grške in druge slovanske melodije …

šepeta, da je vse brez smisla.« Duša kot asistentka vedno vleče naprej. Če bi vsa rušilna
čustva izginila, s čim bi se potem hranil človeški ego? Svetovala sem ji, naj zaprosi
Univerzalno Inteligenco za pomoč v tej bitki. To je tudi napravila. In lažje premagala mračne
glasove ega.

Blagozvočje trzajočih strun vabijo na ples
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Uvodne priprošnje udeležencev posta na svetem mestu

Ko udeleženci četrti dan pričnejo piti, jih polovica občuti, kako se deloma povrnejo
nekatere skrbi in strahovi (tisti še nerazgrajeni, ki čakajo naslednjega postnega
zdravljenja). Tekočina je prav tako hrana, element tretje (fizične) dimenzije, in nas vleče
nazaj. V vsakdanje. V procesih brez hrane in tekočine smo na ravni duše, zato lažje
najdemo vez s Kozmično Inteligenco, kozmične energijske vibracije pa lažje sprejemamo
ter lažje dojemamo življenje in proces. Zato se ljudje počutijo blažene, umirjene in ‒
ljubljene (končno!). Kot je rekel F. D. iz Pule: »Nikoli do sedaj se nisem počutil tako
ljubljenega. Ljubim te, vesolje! Končno se počutim del tebe. Spet sem dobil zaupanje v
kozmične sile. Počutim se kot raztopljeni sladkor.« Stare civilizacije, ki so prakticirale
tovrstne postne iniciacijske procese, in njihove modrosti so na žalost v veliki meri
pozabljene. Škoda.

Skupinska Veduna joga v naravi
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V času posta udeleženci pomagajo drug drugemu osvobajati travme

Med procesom se poraja sprejemljivost za dogajanje v življenju in predanost ter občutenje
brezpogojne ljubezni. Gradi se močnejša povezanost s kozmičnimi ravnmi obstoja, pa tudi
pripadnost skupini, Veduna duhovni družini, ki v tovrstnih procesih živi isto resnico in
nadvse podpirajoča.

Veduna masaža – dotik in objem

© www.veduna.si 2017

15

SUHI POST ali INICIACIJA S KOZMIČNO RESONANCO IN KIRURGIJO

Srčna čakra, tretje oko in sedma božanska čakra med procesom zelo žarijo. V njih se
vrtinči svetloba, bolečina pa se pojavlja na drugi (spolni) in tretji čakri, ki sta odgovorni za
miselne in ustvarjalne procese ter odnose. Tu se odvija največja bitka.
Zaupanje v življenje se vrača. Prav tako tudi radost, občutek varnosti in življenjske
blaženosti. Ob tem pa se poraja še velika hvaležnost. Veselje, da so tečajniki mogli biti
udeleženi v tako izjemnem in posvečenem procesu, v katerem so lahko občutili lepoto
življenja in tega procesa povezovanja telesa in duha s kozmičnim Virom življenjskih sil; s
kozmično kačo življenjske energije, kakor bi rekli stari Maji, ki so prav gotovo že v stoletjih
pred našo ero poznali podobne procese ali obrede, pa tudi Aboridžini, Indijanci, stari
Egipčani, Kelti, Iliri, Slovani, sibirski šamani ... Tako je v enem izmed Veduna postov
rekel moj sin Tine, pomočnik in naslednik Veduna učenj: »Vse teče, kakor je treba, čeprav
morda drugače, kot si želim. Vendar vem, da se bo vedno dogodilo tisto, kar je najboljše
zame.«

In spet joga, da se telo čim prej osvobodi energijskih blokad

Največ travmatskih odtisov in blokad v človeškem polju je povezanih z odsotnostjo
ljubeznivega očeta. Zato je čiščenje žalosti in jeze, nakopičenih v otroštvu, zelo močno.
Obenem pa lahko mnogi tečajniki nemudoma občutijo tudi ljubezen do tistih, ki niso bili
ljubeznivi do njih, do ljudi, s katerimi so se sporekli. Istočasno udeleženci občutijo željo in
pripravljenost za spreminjanje za vse tisto, kar je treba popraviti, da bo življenje teklo
lahkotneje.
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Oh, kako prija sredi dneva spet masaža na Soncu

V Veduna jogi drug drugemu pomagamo opustiti bremena z ramen
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Rušilne emocije, ki se razgrajujejo na drugi čakri, običajno sevajo iz križa, ki je v tem
procesu pri mnogih nekaj časa boleč. Tudi še neodkrite bolezni v začetnem stanju se
razgrajujejo. Sladkor pri kroničnih sladkornih bolnikih se normalizira. Pri D. B. je
telesni sladkorni indeks 18 padel na 2. Oboje je ekstremno za človeško bitje in tudi nevarno.
A tretji dan pa se je sladkor povsem normaliziral (na 4 ‒ 5). Telesni logos ali telesna pamet
ve, kaj dela! In tako je tudi ostalo, dokler ni gurman D. B. spet pričel jesti stvari, ki jih
njegovo telo odklanja ali ne potrebuje, ker ga zastrupljajo in obremenjujejo.
Nekateri razstrupljanje občutijo tudi v kosteh in bolečih mišicah. Kozmična resonanca z
Izvorno življenjsko energijo in kirurgija se pretakata skozi endokrine žleze (prsne žleze,
nadledvične žleze, jajčnike ...), ki jih ljudje običajno lahko občutijo rahlo boleče.
___________________________________________________________________________

Obvezni pogovori pred in po suhem postu v tišini, ko Mirit tudi kanalizira najnovejša
sporočila Mojstrov Univerzuma…

Jutranja Veduna joga lahkotno gibanje ob kanaliziranem zvoku ansambla Vedun in ob
svetih pesmih različnih ljudstev in kultur, je vedno prava milina. Lepota v gibih.
Skladnost zvoka in telesa. Lepota predanosti. Vsak dan sem na Murtru to gibanje sproti
kanaliziram in je prilagojeno trenutnim stanjem tečajnikov. Vsak dan prihaja nekaj novega
in drugačnega. Vsi uživamo v zvokih in gibih. Njihova lahkotnost in milina je morda najbolj
podobna sufijskim gibom in plesom. Istočasno se odvija tudi močna kozmična kirurgija.
Gibi, ki se odvijajo skoraj na mestu, nekatere privedejo do meja zavesti. Nekateri za trenutek
padejo v nezavedno. Podobno se je dogajalo tudi v času masaže sredi dneva, ko ljudje
masirajo drug drugega (na srečo sem jih že naučila svojstveno Veduna kozmično-energijske
masaže).
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Ansambel Vedun igra za večerno meditacijo, ki mehča in očiščuje

V zadnjih dneh Veduna posta je vse več morastih sanj. V njih so se prav tako izčiščujejo
stare travme. Zdaj tu, zdaj tam stečejo solze. Včasih pa je jok dolg in neutolažljiv. Lahko
traja tudi ure. A vselej prinese veliko olajšanje. Bolijo lahko tudi ušesa, očesa in celo nos.
Več ušesnega masla se izteka, kar nakazuje močne procese očiščevanja. Nekateri udeleženci
v procesu ozavestijo nesmiselnost nepretehtanih in praznih besed, ki so jih nepremišljeno
kovali v življenju. V procesu so počutijo tudi počaščeni. Vračata se jim pogum in volja za
potrebno spreminjanje, drugačno prehranjevanje, ljubeznivejše razmišljanje in
odzivanje. Vez s kozmično Inteligenco nekateri čutijo kot božanje. Pojavlja se neomajen
občutek, da bo vse, kar si želijo, tudi prišlo ‒ a ob pravem času. Ko bodo pogoji za to

Pred postom Mirit postane tudi turistični vodič po arheoloških in etnoloških zanimivostih srednje Dalmacije
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Tečajniki se vzpenjajo na sveto mesto nad Šibenikom, od koder se vidijo tudi Kornati

vzpostavljeni. Občasno nekateri začutijo otrple roke. Mišična otrplost se pojavlja tedaj,
kadar se v človeku dogaja borba in poskuša zopet potlačiti dvigajoče se travme, ki se
osvobajajo iz nezavednega. Ne želijo se namreč ponovno soočati s potisnjeno bolečino. A ob
kozmični podpori in kirurgiji to ni več mogoče. Kar je odveč in rušilno, mora ven! Pa bo
vse bolje!
Občasno se tečajniki počutijo nemočne in oslabljene. Vročina pa se izmenjuje s hladom.
Mrzle noge nakazujejo, da je blokirana druga (spolna, emocionalna) čakra, ker so vanjo
potisnjena nesprejeta čustva.

Povezovanje z odtisi in esencami duš prednikov na Mrdakovici
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Roke se hvaležno razpirajo za sprejemanje darov

Pomislim: Da, čas je, da dokončam knjigo o močeh spreminjanja z naslovom Bi ‒ ne bi in
dost' 'mam. Človek mora dojeti, kako se odvija njegovo življenje in kako ga lahko sam
spreminja na bolje. Vse se odvija po zakonih resonance ali sonihanja; enako privlači enako.
Boleča (nerazgrajena) čustva bodo spet pritegnila k sebi podobno misleče ljudi oz. ljudi
in odnose, ki nam bodo kot v zrcalu pokazali, kaj nosimo v sebi.
Po vsakem srečanju vsi udeleženci Veduna posta objamejo vsakogar, prav tako ob
razhajanju. Tako vsakdo šestkrat na dan prejme 29 objemov. Odlična podpora za rast in
izgradnjo občutka ljubljenosti!

Če nas slučajno preseneti dež, ansambel Vedun poskrbi za večerno veselje ob melodijah različnih
kultur sveta v kamniti dalmatinski sobi apartmajev Školjka
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Nekateri občasno kar ne morejo odpreti oči. Kot bi neznana sila od njih zahtevala, da še
naprej mižijo in si privoščijo blagodejno temo. V tej temi notranje pozornosti se lahko
pobliskajo svetli stebri in tuneli. Prisotnost. In to fuzijo kozmično energije in delovanje
entitet občasno zaznamo kot svetlobo. Spremembe so tako močne, da tečajniki lahko vplivajo
tudi na svojce in bližnje daleč doma, daleč od Murtra. V Sloveniji. Tako zlasti na otroke.
Hčerka D. Š. je poslala mami sms sporočilo: »Kaj pa delate tam doli, da mi je tako vroče in
čutim veliko omotico?«
Nekateri lahko za kratek čas ostanejo tudi brez glasu. In tako še malo dlje v tišini. Nekateri
bolj malo spijo ali sploh nič (zaradi prisotnosti močnih energij). Nekateri pa spijo (zaradi
preutrujenosti) neverjetno veliko. Spanje potrebujejo. Ker je energijski pretok ves čas zelo
močan, povzroča budnost. Telesna utrujenost pa se zdravi s spanjem.

V mestu Murtru si vsako leto privoščimo tudi poslušanje starinskih pesmi dalmatinskih klap

Nekateri se pogumno sprašujejo, ali zares brezkompromisno živijo resnico. Ni je lahko
doumeti in živeti. Kdor se tega že zaveda, ji je tudi že zelo blizu.
Mravljinci na koncu nosu nakazujejo odhajanje stresnih energij. Spet drugi se borijo z
nezavednim kontroliranjem samega sebe in drugih, kar pa ni dobro. Je zelo rušilno.
Potrpljenje je ves čas na preizkušnji v teh dneh. Moj nenadni jok, ki je tudi mene
presenetil v torek zvečer (na postu 2013) zatem, ko sem padla v trans, pa je močno odpiral vse
in sprejemali so ga zelo hvaležno. Prav tako so povečini zelo hvaležni za to, da jim
pomagam na poti pri ustvarjanju boljšega človeka. Želja po hrani je pri večini iz dneva v
dan vse manjša, le žeja jih še pesti vse do ponovnega pitja. Motita lahko sluz in slina, ki se
ves čas dvigujeta. Tiste, ki so imeli probleme s komunikacijo, je bolelo grlo. Lahko so se
pojavljale močne bolečine po vsem telesu ‒ odvisno od tega, kaj se je dogajalo ali zdravilo.
___________________________________________________________________________
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V stari obnovljeni hiši ansambel koncertira z glasbili in zvoki sveta tudi za domačine in turiste

IZKUŠNJE TEČAJNIKOV
M. T. je v procesu ugotovila, da pravzaprav v sebi nosi še vedno isto bit kot v ranem
otroštvu. Ja, še bo dela. Izmenjavata sta se vročina in hlad, bolijo lahko sklepi in noge
(mišice) zaradi strupov v telesu. Ko smo končno spet pričeli piti, pa je začutila, kako je spet
padla v svoj ego. Zgodbe se ponavljajo, in to tako dolgo, dokler ega dokončno ne
izmozgamo in zaživimo na ravneh brezpogojne ljubezni (duše), kar imenujemo prebujena
ali razsvetljena zavest. In Vedunci se temu vse bolj približujejo. No, M. T. se je tega dobro
zavedala. Še sreča. Ker egu ni dovolila nadvlade, se je proces lahko nemoteno odvijal
dalje. In spet je dobila moč za nadaljnje spreminjanje. Lahko je opazovala od zunaj, kako je
pravzaprav dvojno bitje. V sebi razdvojeno, bitje snovnega sveta in duha hkrati. Ko se je ego
utišal, je končno mirno spala.
Priprave za mogočen Veduna suhi post se na srečo pričele odvijati že v začetku septembra (ob
Kolpi, zadnje pa na Rogli). Zato so bili udeleženci posta kar dobro pripravljeni na vse.

Utrinek s koncerta
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Vsake toliko se poleg očiščevanja preteklosti občuti tudi karmatsko razreševanje
medsebojnih vezi. Občasno zvonjenje v ušesu pa nakazuje razgrajevanje stresnih energij.
Telo je včasih težko, še zlasti v trenutkih prisotnosti kozmičnih entitet in močnih energij v
etrskih telesih.
A. V. je npr. izjavila, da je ta proces ena najboljših stvari, ki jih je napravila v
enaindvajsetih letih svojega življenja. Nezaupanje se je prevesilo v zaupanje v božansko
Kozmično Inteligenco, strahovi so se razblinili, vzhičenost ji je dala moč za spreminjanje
ter močno željo, da bi uresničila svojo misijo varuhinje živali. Končno je dojela
nesmiselnost svojih strahov. Ob tem ji je vsak dan vsaj dvakrat tekla kri iz nosa in jo je
močno zbadalo v ušesih. Da bi izslišala, kaj in kako mora slišati, tudi tisto, česar ne želi!
Ko je po sredini za hip masaži izgubila zavest, se je v zavedanje vrnila z veliko večjo
močjo. Z močjo, ki ji do tedaj še ni bila znana.
»Sem kot nova,« je izjavila, »in dost' 'mam vsega. (Končno!) Želim spremembo.« Pred
potapljanjem v močne galaktične vibracije ji je srce silno tolklo v prsih. Nato je že v sanjah
reševala psa iz reke. Končno je občutila mir in se že videla v akciji.

Predano naprošamo za blagostanje vseh vrst

J. V., ki je 30 let moral jesti antibiotike, je v avgustu pred postom doživel izredno slabo
telesno stanje. Strahotno ga je bolelo uho in neprestano je iz njega tekel gnojni izcedek.
Zdravniki so mu hoteli prerezati bobnič, a tega ni dovolil. Antibiotikov pa tudi ni hotel več
jesti. Na Rogli se je pričela se je borba očiščevanja. Telo je vendar treba najprej očistiti, da
bo skozenj lahko tekle podpirajoče in zdravilne življenjske energije. Očitno je bilo njegovo
telo docela zastrupljeno. A zdravniki bi mu brez pomisleka dodali še dodatne strupe v
obliki močnih antibiotikov. Kljub veliki bolečini se je pogumno odločil za post. Čiščenje se
je odvijalo naglo in močno, pričelo pa se je na pljučih, ne na ušesih. Telo ima svojo
pamet, svoj logos. In očitno je najprej hotelo odstraniti vzroke težav ‒ razdvojenost! J.
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V. je bil trenutno v krizni situaciji in ni vedel, kaj bi in kako bi se lotil življenjskih
problemov in neduhoven (slab) odnos partnerstva. Razdvojenost ga je uničila. Proces
očiščevanja se je končno pričel. V času brez hrane in tekočine se je prenehalo izcejati iz
ušesa. Ko je spet nekaj popil in pojedel, pa se je izcedek zopet pojavil. A v manjši količini.
Proces torej še ni bil končan, a počutje je bilo že mnogo boljše: za dokončno ozdravitev bo
potrebno še več časa.
J. se je zatem udeležil Veduninih kirurgij in tečajev ter še nekaj suhih postov. Rezanje
bobniča ni bilo potrebno. Ozdravel in našel sebi primernejšo partnerko ter polno zaživel. Z
vsemi svojimi sposobnostmi, ki jih je poprej potiskal vase in skrival. Očiten dokaz, kako
hrana, čeprav presna ali živa ter zdrava, obremenjuje telo.

Po štirih dneh brez hrane in tekočine in točno opoldne spet lahko pijemo! Neizmerno zadovoljstvo!

A. T. je proces označila kot vzvišenega in svetega. Čeprav jo je vse bolelo, je občutila mir
in olajšanje ter se že teden dni poprej prenehala zastrupljati s kavo. Njen neutolažljivi jok
v torek zvečer ji je prinesel najprej utrujenost, nato pa moč.
A. S. je občutila močno vročino, slabost in ožarjeno glavo ter nenavadno tiho brenčanje v
glavi (vztrajen zvok Stvarjenja). Ko je za hip padla v nezavest in sem jo objela, je videla le
belo svetlobo in čutila neizmerno hvaležnost, mojo žalost (ob teži služenja in delovanja z
duhovno nezrelimi osebami) pa je občutila podobno kot Kristusovo trpljenje. Poleg tega je
zaznala še bolečine v hrbtenici, ki je glavno orodje za pretakanje kozmičnih energij. Dotik
mojih rok je označila kot prelepo doživetje, ki ji je pregnalo bolečino. Preželi sta jo tudi
skromnost in ponižnost, kar svetlobnega bojevnika vodi v razsvetljeno zavest.
B. D.. je v procesu čutil tako močno vročino, da se mu je zdelo, da bo segrel zid, ko se je
naslonil nanj. Hotel se je vreči v morje, a ni imel moči. V sanjah je očiščeval strese iz
službe, iz katere je bil odpuščen in v kateri je veliko in težko delal za celotno podjetje. Iz sanj
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Po končanem postu se ansambel pripravlja na zaključni ples na obali

se je zbujal utrujen. A kasneje je prišel mir. Povrnil se mu je celo izostren voh, kakršnega je
imel nekoč. In občutil je v sebi ljubezen, kakršne do tedaj še ni izkusil.
A. V. iz Slovenije in A. S. iz Hrvaške sta se na kratko izgubili v oceanu brezmejne zavesti,
pa se čez nekaj minut spet vrnili. Položila sem jima roke na telo in močne bolečine so
izginile. Obedve sta občutili veliko spremembo v sebi ter vročino. Samo nezavest in roke na
sebi pa kot velik dar, hvaležnost in posebno doživljanje ju je preplavilo.
___________________________________________________________________________

Zdržali smo in dobili neštete dragocene darove ter nov pogled na dogajanje v življenju – sedaj pa veselje
brez meja! Ansambel Vedun zaigraj nam spet!
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Oh, da, tudi jaz bi želela spet Domov. V Dom duše. Zemlji sem podarila že več kot 33
revolucij, ki so pravzaprav evolucije v nečem: ene v znanosti, druge v umetnosti, tretje v
duhovnosti. Zvok pa je pri tem nepogrešljivo orodje in celo radar. Spreminjanje lastnega
zvočnega izražanja (in pri sodelavcih v ansamblu Vedun) pa mi kaže, kakšne so te
spremembe v času in prostoru.
Ob občutku hvaležnosti in predanosti se je po postih pojavljal tudi močni občutek
vsepovezanosti z vsem, kar obstaja. Pa z Zemljo in z vesoljem. Nič ni sicer povsem
ponovljivo. Vse se ves čas spreminja: tako življenje, doživljanje, zavedanje, razumevanje,
kot tudi načini spreminjanja sami. V vsepovezanosti je lahko porojen tudi občutek, da so
skrbi in strahovi popolnoma nesmiselni in docela odveč (res je!). Na Murtru se že v
septembrskih pripravah, še zlasti v terapevtski skupini moje šole Veduna, dogajajo skupinski
procesi razsvetljenja. Vse te možnosti in darovi pa niso le od včeraj. Gradimo jih počasi.

Na trgu ob morju v Jezerih vsi udeleženci zaplešejo svečano oblečeni v dveh krogih

Vse življenje ali bolje – življenja. Na poti Domov, na osi zavesti, smo, kar smo.
Kozmično-zemeljske vsepovezanosti, ki jo potrjuje uglašenost ali harmonija ‒ temelj naše
sreče, miru in blagostanja ter bitnost lahkotnega življenja in spreminjanja ‒ ni mogoče
kupiti. Še manj si jo je mogoče kakorkoli prisvojiti. Gradimo jo zavestno in pozorno leta in
leta, življenja, skozi neštete življenjske izkušnje in preizkušnje. Lahko pa se naučimo,
kako doseči in graditi to povezavo in jo tudi trajno živeti. V tem je bit tečajev moje šole
Katedre Veduna (Slovansko-pitagorejske katedre za razvoj zavesti in harmoniziranja z
zvokom) ter vseh njenih poti, učenj ter tečajev (kozmične resonance, intenzivov,
kozmičnih iniciacij). Pa tudi zvočno-energijske kirurgije in koncertov ansambla Vedun s
kanaliziranim zvokom glasbenikov-terapevtov. Zvok je pri vsem naštetem pomembno in
učinkovito orodje duhovne rasti in urejanja ter širjenja v neznane svetove. Magnet za
čudežno. Mikroskop za težko zaznavno in nevidno ter tudi silno oddaljeno; pokazatelj
drugih poti, učinkovit zdravilec; balzam za telo, dušo in srce ...
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Ko se iz grla nepričakovano izvije drugačen in neponovljiv zvok, si presenečen, a veš, da si
stopil stopničko više ali širše po lestvi osi zavesti. In da se skozte oglaša nekaj novega,
učinkovitejšega, boljšega. Morda si pravkar posodil svoje grlo nesnovni Univerzalni
Inteligenci življenja, ki misli, poje in tudi igra skozte pesmi in melodije iz Vira ... Pesem
trenutnosti.
Če pa je nastali zvok manj mil in nejasen, pa si morda tudi v zaskrbljenostih in strahovih
zašel in stopil nižje oz. v ožje. Popravi torej, kar moraš, in se dvigni! Višje in višje, pa bo
svet spet svetal in smiseln. Poglej vase, kaj skrivaš, kaj nosiš v plasteh zavesti ali vse širše
in podzavesti ter duši, kaj prinašaš v svet: darove ljubeznivosti ali egocentrične težnje? Pod
drobnogledom poglej, kako razmišljaš in kako čustvuješ. Občutiš npr. svojo mačko ali psa
kot enakovredno bitje in ne zahtevaš od njiju nesmiselne podrejenosti? Lahko občutiš, kako
joče neka otožna duša daleč stran od tvojega kraja, v Afriki ali Južni Ameriki ...? Čutiš to
povezanost, ki je nič ne more prekiniti ali utišati? Slišiš uspavanko zvezd, Sonca in
Lune? Če ne, odpri se, nauči se! Zgani se in bodi pogumen. Dobil si življenje, ki je
naravnost pravljično, vseobsegajoče, brezmejno. In vse ti šepeta in prav se, kar se ti dogaja, ti
pripoveduje, kaj ti je storiti, da se boš dobro počutil. In blagoslovljeno.

Podobno kot slovansko kolo naj se vrti življenje samo

Ko si privoščiš duhovno rast, pomagaš sebi in drugim ter Zemlji, vsem ljudem in
Evoluciji. Ko se ti uspe uglasiti z vsem obstoječim, boš izslišal, kar moraš slišati in vedeti.
Slišal boš peti drugačno pesem, drugačen svet. Svet višjih ravni ali dimenzij obstoja in
lastnega bitja, pestre in mavrične svetove drugačnosti ... Milost brez primere.
Skrivnosti modrih prednamcev, več kot dve tisočletji zakritih v meglo pozabe, se razkrivajo.
Tako na naših tečajih kot tudi v tehnologijah suhega posta. Človekova zavest lahko prebira
informacije Kozmične Zavesti ali odtise v energijski banki vsega pojavnega in doživetega
na Zemlji, pa sporočila davno minulih časov. Vse, kar se je kdajkoli porodilo v človekovi
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zavesti, ali vse, kar se je kdajkoli dogodilo in odtisnilo vanjo, je neuničljivo. Torej je te
energijske odtise mogoče prebrati ali izslišati, prav tako glasove preteklosti in celo
prihodnosti tudi sedaj. Ta izredna sposobnost galaktičnega človeka se sedaj – v novem
tisočletju novih možnosti – oživlja. Pozabljeno se spet razkriva in pomaga človeštvu na
prehodu v novi čas. V povsem drugačno Zemljo. Pomaga mu razumeti in izbirati pot.
Ko to zmoreš razumeti zapisano in ti je zapisano tudi (že) blizu, deluj! Naj te ne bo strah, če
je tvoja misel drugačna od misli drugih in njihovih pričakovanj. Če čutiš, da lahko storiš
nekaj dobrega, boljšega, stori! Univerzum te bo podprl. A vedi, da boš resnične učinke
svojih misli in dejanj morda doživel šele mnogo kasneje; šele tedaj ko se bo cikel nekega
potrebnega spreminjanja docela zaključil, življenjski krogotok pa sestavil. Ko se bo
steklenica preizkušenj napolnila. Zvok ‒ pesem, misel, občutek ‒ so ključi, ki odpirajo
čudežno lepoto življenja. Zaradi blagozvočja in lepote, ki se izkazuje v harmoniji ‒ snovne
in nesnovne ‒ je življenje lepo.

Rajanju ni ne konca ne kraja, zato nas ujame zahajajoče Sonce, ki potone za obzorjem, in se prižgejo sveče

Ko telo okusi čistost kozmičnih vibracij in energij, bo želelo samo to zares vredno hrano.
Do običajne hrane se porodi celo odpor. Hrana nas drži v tridimenzionalnem svetu,
kozmične energije pa na višjih ravneh zavesti ali duha, v božanskih dimenzijah (9 ‒ 12).
V njih občutimo uglašenost in mir, skrbi in strahovi pa izginejo. Zemeljsko ni več
obremenjujoče. Ko pričnemo spet jesti in piti, milina višjih dimenzij delno usahne (a
nikoli povsem, ko se vrnemo nazaj v fizični svet). Vseeno pomnimo čudovite izkušnje
višjedimenzionalnega – tudi suhega posta. In te izkušnje nas navdihujejo in potiskajo
naprej na življenjski poti.
Če ste priklopljeni na Vir in delujete v tridimenzionalnem materialnem svetu, je včasih
težko prenašati te razdalje. V tem je tudi moja največja stiska in breme. Sodelovati z
božansko Izvorno inteligenco ali Zavestjo je seveda poučno in opojno ter daleč stran od
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običajnega tuzemeljskega. Težave, s katerimi se spopadajo ljudje v svojih življenjih, so iz
višje oz. širše perspektive silno nesmiselne, nespametne in odveč. A so tu. Z njimi se je
treba spoprijeti, kar pa ni lahko. Uh, kako vztrajne so ego-zamisli in odzivanja. Ko bi
vedeli … So se zato morda modri preteklosti in svečeniki občasno potolažili z nirvano v
osami in tišini, pa brez hrane in tekočine, da bi bilo lažje? No, jaz še pijem. A vse manj.
Zato sem vsaj z eno nogo še vedno tu. Tako lažje delujem v fizičnem svetu.
V Veduna postnih procesih okušamo torej višje dimenzije bivanja, ki potolažijo
hrepenenje naše duše in nam omogočajo, da občutimo vir življenja, Izvor ter se ob tem
urejamo, uglašujemo. Korak za korakom se bližamo trajni povezanosti s to Inteligenco, s
Počelom, kar je cilj človekovega življenja. To povezanost imenujemo prebujenje. Dokler je
ne dosežemo, ne občutimo pravega miru in veselja, življenje pa je polno bolečih
preizkušenj, kaotičnih dogajanj in bolečine. Splača se torej potruditi in splezati višje. Na
vrh!

Mirit pa nas podobno kot na vseh tečajih v Ljubljani tudi tokrat uči novih plesov iz slovanskih tradicij
in tudi drugih kultur

Izkušnja Veduna posta je čarobna. Občasne slabosti se razgradijo ter prevesijo v moč in
samozavest. Počasi se po petem dnevu postnega procesa zopet vračamo nazaj. A k sebi ne
prihajamo trikrat dlje, kot je trajal post, kot pravijo ukrajinski terapevti. Za to potrebujemo le
teden dni ali le toliko, kolikor je proces trajal. Telo se hitro okrepi. Po procesu
potrebujemo tudi manj hrane, predvsem pa bolj kvalitetno. Še bolj je treba paziti, kaj se
je ali pije, pa tudi kaj se misli. Uglašenost v umirjenem sozvočju z vsem obstoječim je
človekov cilj. Trenutno bivamo na vrhu toka evolucijske piramide, so izračunali Maji. Na
špici tisočletnega dogajanja. Živimo na vrhu zemeljskega cikla, t. i. »četrte Zemlje«. Gremo
naprej v nov cikel ‒ docela drugačen, širši in bolj milosten. Če bomo le hoteli. Človeštvo v
celoti, seveda.
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V zemeljski evoluciji človeštva je vsakdo pomemben. A skupinska razsvetljenja so še
mogočnejša in mnogo lepša. Čudežno povezovanje z vesoljem in njegovimi darovi bo v
prihodnosti spet v veljavi. Če bo pri tem bolelo grlo, to pomeni, da si ne upamo stopiti v
jasno komunikacijo z okoljem in s širjavami zavesti. A ta navezava nam ne ponuja le
radosti in miru, temveč tudi hitro obnavljanje in zdravljenje, dober sluh in vid,
izostrena čutila in polno zavedanje vseh parametrov življenja; a izjemno duhovno moč
in hrabrost, dragocena spoznanja ter dobrodošlo podporo pri uresničevanju življenjskih
poslanstev.

Se kar ne moremo napiti – kako slastni so prvi požirki

Tudi sama v murterskih procesih doživim operacije. Leta 2013 sem bila npr. ene deležna že
teden dni poprej, pred pripravljalnim tečajem na Kolpi, in sicer kar med vožnjo. Prosila sem
kolegico Mojko, ki je vozila, da se ustavi. Slabost je bila silna, srce pa mi je podivjano
utripalo. A ko sem zvečer pričela delati kirurgijo, je vse izginilo. Zaskrbljenost, kako bom
zmogla vse postoriti, kar moram ‒ tako na Kolpi kot na Murtru ‒, se je razblinila. Vame se je
vselila velika notranja in duhovna moč in kljub utrujenosti sem tako na Kolpi kot na Murtru
noč in dan delala (kirurgijo delam na ljudeh tudi ponoči), zvečer sem celo učila tečajnike
plesati. Sicer pa sem zaprosila za to moč in za potrebno popravilo, če že moram vse to, kar
mi je naloženo, postoriti. Res sem bila v tednu po Murtru zelo zaustavljena in utrujena. A
utrujenost po postu je v prvi vrsti znak, da se procesi spreminjanja odvijajo naprej. Vsak
post – nova (višja) stopnička. Večja moč in radost – pri vseh. Telesa sprejemajo vse višje
vibracije, kar tudi mene vselej močno spreminja in potiska naprej. Nekateri so me med delom
zato videli le še kot snop bele svetlobe.
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Procese, ki smo jih pričeli ob Kolpi ali kasneje na Rogli, smo nato čez 6 dni nadaljevali na
Murtru. Z našim razhodom konec septembra se procesno dogajanje ne konča. Močno
spreminjanje se nadaljuje še več tednov za tem. Po vsakem postu sem močnejša. Vidim in
slišim ali preprosto vem več. Fuzija različnih energij se steka še naprej skozi vse
udeležence in jim prinaša nove in nove darove. Nova spoznanja in nove moči. Vsakdo je
dobil, kar si je želel in zaslužil.

Zahvala in blagoslov za vse dobrote na naši skupni mizi, ko se post konča

Če povzamem: tečajniki v procesih suhega posta občutijo močan pretok življenjske
energije, hvaležnost, mogočnost spreminjanja in (samo)urejanja, silnost, svečanost,
milost in milino, lepoto življenja in dolžnost povezovanja s kozmičnimi razsežnostmi,
zaupanje v življenje in zaupanje v Kozmično Inteligenco, radost in mir vsepovezanosti,
tudi povezanosti z vsem obstoječim, blagodejno sozvočje in celovitost telesa in duha,
novo moč, pogum za spreminjanje, občutek varnosti, lahkotnost bivanja in telesa,
posvečenost, predanost in sprejemljivost za novo in nedoumljivo, izjemno ljubljenost in
moč ljubezni, sprejetost in pripadnost skupini oz. enakozvenečim, željo po tvornem
delovanju in drugačnem ustvarjanju, pa željo po pomoči drugim bitjem (tudi živalim in
rastlinam), čutijo ozaveščanje in prejemanje uvidov ter vizij za prihodnost, veliko olajšanje,
hvaležnost za prejeta sporočila (Mirina) in spoznanja, kaj in kako uresničiti polnino
življenja, svojo misijo ...
Silno dobre občutke imam običajno po opravljenem delu na Rogli in Murtru. Kako ne bi, saj
ljudem pomagam skozi velike spremembe. Utrujena sem sicer zaradi velike pozornosti noč
in dan na vse težave in prisotne. Na vse, kar se dogaja. Obe nogi sta mi tretji dan po procesu
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(2013) močno žareli, še zlasti pa nart desne, kjer sem poleti 2012 doživela strupen kačji ugriz
in posebno iniciacijo kozmične kače. Čemu? Da bi začutila, kaj pomeni kačji pik v
duhovnih tradicijah starega veka, tako Majev kot Slovanov. Oh, da. Tudi knjiga o
tovrstnih iniciacijah mora kmalu nastati. Brez dvoma! Najdi torej čas zanjo, mi je šepetal glas
duše. Četrti dan pa tako kot drugi običajno zaznam spremembe tudi na sebi. Žari mi vse
telo, še zlasti pa roke, s katerimi zdravim z Veduna dotikom. Po procesu občutim veliko,
veliko duhovno moč. Mnogo večjo kot kdajkoli poprej in še več zmorem. Kakšna sreča! Pa
saj tudi moram. Nov čas to potrebuje. Neslišna in neotipljiva podpora kozmične fuzije in
entitet je ves čas prisotna in še kako dobrodošla. Dogodilo se je že, da sem zaradi težkega
poslanstva duhovne učiteljice in zdravilke kirurginje skorajda izgubila voljo za
nadaljevanje svojega dela in bi se najraje vrnila v Dom svoje duše. V svetove Onkraj. A po
postu so težave s srcem izginile in povrnila se mi je volja za vse, kar moram še postoriti
tukaj in sedaj. Zahvaljujem se torej tudi sama za vse darove vsepovezanosti, ki jih je
najlaže doseči, ko ne uživamo običajne zemeljske hrane niti tekočine. Ko dihamo in se
hranimo s kozmično juho prvobitne življenjske energije. Z božansko hrano.
Hvala, hvala, hvala!

Ansambel Vedun je neumoren …
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