NOVA KNJIŽNA SERIJA DR. MIRE OMERZEL - MIRIT
SOZVOČJA ŽIVLJENJA, DUHOVNOSTI IN ZNANOSTI
ob 50-letnici raziskovanja in predstavljanja
slovenske in svetovne glasbene dediščine
V letu 2021 se bo dopolnilo avtoričinih pet desetletij dolgo raziskovanje
ljudsko-glasbenega in duhovnega izročila Slovencev, pa nenavadnih glasbil in
terapevtskih zvokov našega prostora ter kultur sveta. Duhovne esence opajajo
življenje in zvok, zvok življenja pa duha. Zvočno obilje sestavljajo tako energije
zvočne igre kot tudi besede. Knjige iz nove knjižne serije so postopoma nastajale
več kot 20 let.
V tem letu mineva 45 let glasbenega in koncertnega delovanja Mirinega
ansambla Trutamora Slovenica (kasneje Vedun). Delovanja obeh plemenitijo
rekonstrukcije in oživljanje pozabljenih zvočnih ključev duhovne rasti, blagostanja in miru. Preko 25 let Mirit predava in poučuje v okviru svoje duhovne šole
– katedre Veduna, dopolnilo pa se je tudi že dobrih 20 let Vedunovih urejajočih
(terapevtskih) in navdihujočih zvokov. Od izdaje prve knjige o modrostih kultur
sveta, z naslovom Kozmična telepatija ali modrost onkraj misli in slišnega zvoka
preteklosti za prihodnost, je preteklo že desetletje. Celih 25 let se je medila tudi
avtoričino doktorska disertacija o pozabljenih slovenskih ljudskih glasbilih
(sedaj je umeščena v to serijo) in čakala na bogatejšo duhovno preobleko – na
sozvočja duhovnih spoznanj. Čas je. Prav imenitno je takole praznovati minulo
delo in neizmeren ustvarjalni entuziazem!
Serija desetih novih knjig razkriva zvočne podobe sveta in ključe življenja
ter modrosti preteklosti za prihodnost, za boljši svet in tenkočutnejše prepoznavanje zakonitosti sobivanja. Serija je nastala v želji, da se vsesplošno razčlovečenje potrošniške družbe čim prej zaustavi in izniči, naša narodova identiteta
pa ohranja dalje in se ne izgubi.
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Smo kozmični otroci (duha) na Zemlji, bitja izjemnih sposobnosti, ki nas
prav vse podpira neslišna simfonija Oceana Zavesti in Univerzalne življenjske
energije, Stvarstvo samo, v čigar življenjskem utripu dirigira duša. Razkriva in
oblikuje se NOV ČAS. Čas mnogih izjemnih priložnosti. Skozi vso zgodovino
in človekovo evolucijo se prebujajo nove in neznane človekove sposobnosti. Da
le ne bi prezrli sporočil trenutnosti, pa tudi sporočil trenutnih kriz in težav
ne, ki nas na svoj način potiskajo v boljše in na človeka vrednejše ravni življenja.
Napredek se meri po širjavah zavesti in ne po tehnoloških pomagalih, ki lahko
hkrati tudi siromašijo in uničujejo življenje. Prav nič ni nemogoče doseči – če se le
poglobimo v nove možnosti, ki nam jih prišepetava nadzavest – ta navdihujoča
asistentka duha in nam odstira ključe novega. Sveto trojstvo KOZMIČNEGA
– DUHOVNEGA – MATERIALNEGA nam je dano v pomoč, duhovno rast
in varovanje. Za širše razumevanje sveta.
Duhovne zakonitosti sveta so brezčasne in večne. Vse bolj jih potrjujejo tudi
številna znanstvena spoznanja (končno!). Življenjska (duhovna) problematika je
sicer zelo obsežna, zato je ta svojstven povzetek Mirinih duhovnih učenj razdeljen
v 10 knjig, katerih skupno nit tvorijo energije in zvok življenja.
Razmišljanja temeljijo na avtoričinih izkustvih in raziskovanjih doma
in po svetu, podprta pa so tudi z znanstvenimi dognanji: 10 KNJIG –
10 POMEMBNIH TEMATIK! Vse knjige skupaj tvorijo svojevrstno celoto.
Celovito pestrost in vpogled v prezrta in tudi še neodkrita ter pozabljena znanja
in vodila duha. Številni teksti za naštete knjige so se postopoma sestavljali več
kot 25 let! Iz malega je zrastlo veliko in zelo obsežno – preveč za eno knjigo. Torej
jih mora biti več. Večina knjig je 80 – 90% že spisanih in pripravljenih za izdajo,
zbirajo pa se donacije in sredstva za tisk.
Evolucija življenja na Zemlji se izjemno hitro odvija dalje, ljudje pa bolj ali
manj odprto in jasno (ali zaprto) uresničujemo skupne PLANETARNE SANJE.
Sanje duhovne dovršenosti ter izpolnjenosti ter njunih čarov, ki nas pritegujejo
s čarobnostjo misli, duha in telesa. Naj nam te knjige pomagajo bistriti poglede
in mikroskopsko gledanje v življenjska dogajanja – tako osebna kot planetarna.
V bistrinah zavedanja se kalita sreča in blagostanje. V njih pa se srečujeta tudi
budnost trenutnosti in posvečenost modrosti preteklosti – za prihodnost, ki še
vedno brezčasno odmevata v našem kozmičnem, dušnem in celičnem spominu.
Neverjetna čudesa in zmožnosti človeškega rodu ter preteklosti nas opogumljajo
in nas bodrijo ter nagovarjajo in vabijo, da bi se spomnili vseh naših danosti ter
POLNO ZAŽIVELI, v svoje življenje pa priklicali mir in radost ter duhovno in
materialno obilje ter poživljajočo ustvarjalnost. Spreminjanje nas kliče in zahteva
od nas INVENTURO VSEGA in vseh vrednot.

