Maria Ana Kolman

OBRED V PODZEMSKI JAMI VIRŠNICA
OB SONČEVEM MRKU 13.11.2012
V torek 13.11.2012 bo popoln sončev mrk, ki mu bo 28.11.2012 sledil še delni lunin mrk. Dve
izjemni dogajanji na nebu bosta imeli zelo močan vpliv na dogajanje na Zemlji, pa tudi na
»dogajanje« v človeku. V trenutku, ko bo Mesec prekril Sonce, bo Zemlja doživljala
spremembo parametrov elektro-magnetnega polja. V kozmos bo oddala vso nakopičeno
energijo, dokler ne bo njen potencial v fazi t.i. »zemljine klinične smrti« enak ničli. Po tem bo
sledilo »ponovno rojstvo« – Sonce bo znova osvetlilo Zemljo, njeno srce bo pričelo znova
biti, vendar bodo parametri elektro-magnetnega polja spremenili svojo smer. Čas sončevega
mrka ponuja možnost preporoda in sprejema energij višjih frekvenc. Zato je svoje energijsko
telo, ki je del univerzalnega energijskega polja ( pred kratkim smo mu našli lepo slovansko
ime vsezapis), v času sončevega mrka potrebno uskladiti z novimi parametri elektromagnetnega polja in obenem izkoristiti možnost neposredne povezave z vsezapisom. Naši
davni predniki so zato ob mrkih in sončnih obratih izvajali obrede. Praslovanska beseda obred
pomeni postaviti v red – gre za postavitev človeka v red v vsem pomenu besede – v red s
samim seboj, svojimi mislimi, čustvi, dejanji, pa tudi v red z naravnimi zakonitostmi,
kozmičnim redom in vsezapisom. V nasprotju s cerkveno dogmo, ki pravi, da je bog ustvaril
človeka po svoji podobi, so naši davni predniki vedeli, da je človek del boga in da namen
stvaritve človeka ni kot navaja Sveto pismo, da si pokori vse na zemlji, temveč da živi v
sožitju z vsem v naravi. Namen obredov je bil zato vedno znova obnavljati in slaviti to sožitje
in ohranjati povezavo z zakoni kozmosa.
Ob sončevem mrku bomo zato sledili izročilu naših prednikov in opravili obred v podzemski
jami, kjer se bomo ob zvoku sibirskega šamanskega bobna uskladili s srčnim ritmom Zemlje
in novimi energijami. S sončevim mrkom bomo v kozmos oddali vse preživeto in svoje
energijsko polje uskladili z višjimi frekvencami, ki jih bo na Zemlji vzbudilo ponovno rojeno
Sonce. Obred bo potekal v podzemski jami Viršnica na Radenskem polju, ki je kraško polje
in od lanskega decembra tudi krajinski park. Simbol Radenskega polja je Sibirska perunika
(Iris sibirica), lepotica prvih junijskih dni z modro-vijoličnimi cvetovi.

Zbrali se bomo v torek 13.11.2012 ob 16.30 pred Motelom Grosuplje. Do jame imamo 3
km vožnje.
S seboj imejte svetilko, priporočljiva je tudi čelada.
Prispevki so prostovoljni.
Prijave in informacije: 041 704 014
El.naslov. maria.ana@siol.net

