
 
 

Pozdravljeni, 
 
iz Sibirije vam prinašam podobo mrzle in bele Sibirije ter tople pozdrave prijaznih 
prebivalcev sibirske tajge. Vaše želje sem predala veličastnim sibirskim cedram, vaše 
probleme, težave in bolezni pa belim sibirskim brezam in vetrovom severa. Na obredu, ki smo 
ga izvedli ob prihodu VESNE, sem v obrednem krogu ob ognju JAF (staro slovansko ime za 
sedanjost) usmerila misli in želje za srečo, zdravje, modrost, ljubezen in blaginjo vseh nas in 
naše domovine. V obrednem krogu ob ognju NAF (preteklost) so v ognju dogorele vse slabe 
stvari, ki so v preteklosti bremenile nas in našo domovino. V obrednem krogu ob ognju 
PRAV (prihodnost) pa sem z mislimi usmerila željo, naj bo naše življenje polno radosti. V ta 
namen sem na mogočno brezo obesila t.i. žavrnk – to je pogačica v obliki ptice. Po 
starodavnem slovanskem običaju se na dan Vesne žavrnki obesijo na drevo z namenom, da 
nahranijo ptice, ki se lačne in prezeble že vračajo z juga domov. Ptice so po verovanju 
Sibircev (tudi Nikola Tesla je verjel v to) duše. Če jih nahraniš, ti bodo vse leto prinašale 
srečo in radost. To obredno darovanje pticam na prvi pomladni dan ima pomembno 
sporočilnost: pomagajte lačnim in nemočnim in vsi duhovi vas bodo vse leto varovali pred 
vsem slabim.  
  
Sporočam tudi, da sem prinesla semena sibirske cedre. Če kdo želi v tej Vesni posaditi svojo 
sibirsko cedro, jih lahko dobi. 
 
Poleg tega je znova na voljo sibirska čaga (50 EUR), olje sibirske cedre z Anastazijinega 
rodovnega posestva Sončna poljana (30 EUR), 
glavniki in žličke iz lesa sibirske cedre (15 EUR), amuleti sibirske cedre (5 EUR). Na voljo 
sta tudi še dva šamanska bobna iz lesa sibirske cedre in kože severnega jelena (730 EUR). 
  
V času Vesne bom v Sloveniji in bom imela v Radovljici predavanja po sledečem urniku: 
PREDAVANJA: 
 
- Predavanje Radovljica – Vidičeva hiša 29.3.2013 ob 18.00 - SIBIRSKA FITOMEDICINA 
- Predavanje Radovljica – Vidičeva hiša 5.4.2013 ob 18.00 - ZEMLJA, VODA, OGENJ, 
ZRAK 
- Predavanje Radovljica – Vidičeva hiša 12.4.2013 ob 18.00 – ENERGIJSKO TELO 
ČLOVEKA 
- Predavanje Radovljica – Vidičeva 19.4.2013 ob 18.00 - ALKIMIJA, MAGIJA IN 
ASTROLOGIJA 
  
V juniju in avgustu načrtujem potovanje v Sibirijo. Program bo objavljen sredi aprila na moji 
spletni strani www.sebur.si 
 
Z željo, da vas Vesna obdari z radostjo in željo, da jo podarjate vsem okrog sebe vas lepo 
pozdravljam, 
 
Maria Ana 
 


