VSAK JE SVOJE NESREČE KOVAČ
Maria Ana Kolman
Človek za srečo, zdravje in blaginjo potrebuje predvsem dvoje: dovolj energije in dobro informacijo.
Energijo dobivamo iz štirih elementov narave - zemlje, ognja, zraka in vode, ki v materialni pojavni
obliki zaznavamo s svojimi čutili, dejstvo pa je, da se nam zdijo tako sami po sebi umevni, da jih
sploh ne opazimo in se tudi ne zavedamo, da v svojem bistvu predstavljajo energijo. Ta
energija prežema naše energijsko telo in povezuje naš ožar (slovansko ime za auro) z vsezapisom
(slovansko ime za kozmos). Z razširitvijo naše zavesti navzven štirje naravni elementi presežejo svojo
materialno pojavnost in postanejo energija in moč. Nikola Tesla je pri svojem delu izhajal iz
ugotovitve, da je narava v sebi nakopičila neizmerno energijo in jo ponuja človeku v uporabo.
Prevodnik te energije je vsezapis, ki ga je Tesla imenoval eter, po Aristotelu je to quinta essentia –
peta snov najosnovnejši element, nemerljiva snov, ki je nosilec elektromagnetnih pojavov.
Informacije obstajajo v materiji, v našem okolju in v naši zavesti. Oblikujejo informacijsko polje, ki
nas umešča v svetu in deluje na naše misli, čustva, pa tudi na našo voljo in namen. Nosilec informacije
sta svetloba in zvok, torej elektromagnetni valovi različnih frekvenc, ki jih sprejemajo naša čutila, naš
um pa jih ovrednoti in preobrazi v misel, ki jo realizira ali pa tudi ne. O tem odloča naša zavest.
Namen seminarja z naslovom VSAK JE SVOJE NESREČE KOVAČ je naučiti se sprejemati energijo,
uporabljati moč in oblikovati informacijsko strukturo sreče, zdravja in blaginje. Običajno seminarji, ki
želijo ljudem približati , če ne celo dati srečo, zdravje, blaginjo ali pa kar razsvetljenje, nosijo naslov,
ki obljublja srečo. Z omenjenim naslovom želim opozoriti na dejstvo, da je v človekovi naravi bolj
prisotno in pogosteje opazno kovanje nesreče. Opažam pa tudi, da ljudje na različnih
delavnicah dobijo veliko informacij in znanj, osvojijo tudi določene tehnike, pa se vedno znova
vračajo h kovanju nekih nesrečnih zgodb. Govoriti in obljubljati srečo po nekaj seminarjih je več kot
neodgovorno. Govoriti in opozarjati na nesrečo kot posledico nemoči (torej premalo energije) in
nepravilne informacije, pa se zdi ne le bolj pošteno, ampak predvsem etično.
Seminar bo potekal v treh delih. Vsak del je zaključena celota treh različnih pristopov do moči in
informacije:
11.1.2013 od 18.h do 21.h: Metode koncentracije in usmerjanja dogodkov s pomočjo številčnih kod in
tehnik po dr.Grigoriju Grabovoju
18.1.2013 od 18.h do 21.h: Metode harmonizacije človekovega informacijsko-energijskega sistema s
pomočjo hologramskih matric po tehniki dr.Valentine Ramiro
25.1.2013 od 18.h do 21.h: Metode in tehnike usmerjene pozornosti na cilj in udejanjanje misli po
dr.Viktorju Mihajloviču Ševcevu
Seminar bo potekal v Vidičevi hiši v Radovljici.
Cena vseh treh seminarjev je 150,00 EUR.
Prijave: maria.ana@siol.net, vidic.miran@gmail.com tel. 041 704 014, 051 322 779

