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Dr. Mira Omerzel - Mirit  in ansambel Vedun 

Energijsko urejanje z zvokom in prezrte moči 
starodavnih kristalnih lobanj 

Gostja: Ananda Roshi s kristalno masko 

V četrtek, 30. maja 2013 ob 19.00 - Ljubljana, Cekinov grad 

(Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23, poleg hale Tivoli) 

 
Ne, s tibetanskimi ali majevskimi lobanjami se pa že ne bom(o) ukvarjali!« Tako sem še pred nekaj leti 
razmišljala tudi sama. Morda zato, ker so knjige, članki, časopisi in TV mediji polni zmot in neresnic o 
njih. Raziskovalci testiranja opravljajo na neverodostojnih replikah in energijsko nekodiranih ponaredkih, 
z ne dovolj občutljivimi aparaturami za nevidni in neslišni svet energij življenja ter z neprimernimi 
»raziskovalnimi« metodami. Poleg tega je večina raziskovalcev preozke zavesti, zato ne morejo občutiti, ne 
vidijo in ne slišijo dimenzij onkraj snovnega sveta. Duhovne razsežnosti pa so jim tuje. Še pred nekaj leti bi 
jim morda verjela, saj znajo biti z besedami prepričljivi, čeprav na trhlih temeljih vprašljivega dokazovanja. 
Vendar nas je v vseh deželah vedno tudi več takih znanstvenikov, ki se ne odrekamo raziskovanju subtilnih 
nesnovnih ravni bivanja. 

V jeseni 2011, med pisanjem knjig s skupnim naslovom Brezmejne pojoče vezi telesa in duha mehiških 
Majev se je tudi v moji zavesti nepričakovano in brez kakršnekoli želje dogodil izkustveni premik. Lobanje 
same so me poučile o zmotah. Ena izmed starodavnih in več tisočletij starih lobanj me je namreč izbrala za 
svojo varuhinjo, prav tako tudi tečajnike moje šole Veduna. In čudenju ni ne konca ne kraja, prav tako 
dobrobitim povezovanja z njo. 

Vabimo Vas, da skupaj z nami izkusite zamolčane in prezrte moči staroveških kristalnih lobanj, to je več 
tisočletij starih energijskih zbiralnikov ali davnih »računalnikov« za povezovanje s kozmičnimi 
razsežnostmi duše in bivanja; s posvečenimi orodji starosvetnih in novodobnih modrecev, svečenikov - 
glasbenikov in zdravilcev. Z njimi vas bodo povezovali: duhovna učiteljica in »zvočno-energijska kirurginja« 
ter medij za prenos kozmično-zemeljske ali življenjske energije v fizični svet Mira Omerzel – Mirit, 
ansambel Vedun - Mojka Žagar in Tine Omerzel Terlep, ki sta prav tako zvočna terapevta in medija za 
energijske darove, ter hrvaška gostja Ananda Roshi s tibetansko kristalno masko. Toda vabljeni ste le, če ste 
odprtega uma in srca ter imate pogum za odkrivanje neznanega. 
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