Zinaida Taniševna Tirisova
Ene yjyk kam Siyna
šamanka, svečenica Matere Sonca z Altaja

Program predavanj in izobraževanj
Slovenija in Hrvaška, februar 2016

Po poti starosvetnih znanj:

Vzgoja in izobraževanje v družini
ter vloga očeta in matere pri tem
Predavanje, Lesce, Slovenija, 22. februar 2016 ob 18. uri
Predavateljica: Zinaida Taniševna Tirisova, Ene yjyk kam Siyna
Predavanje bo v ruskem jeziku ob prevodu v slovenščino
Kraj predavanja: Čebelarski razvojno-izobraževalni center Gorenjske
Rožna dolina 50a, 4248 Lesce, Slovenija, www.cricg.si
Cena predavanja: 30 €

Vsebina predavanja
Z nami bo ponovno predavateljica Zinaida Taniševna Tirisova, Ene yjyk kam Siyna, ki je v preteklem letu pri nas
že predavala o pomenu starosvetnih znanj za sodobnega človeka. Takrat je predavala o principih kozmičnega
reda na vseh življenjskih področjih ter o moči in vplivih genofonda na oblikovanje osebnosti. Sledi nadaljevanje
predavanja s poudarkom na prihodnjih rodovih ter vlogi staršev v vzgojnem procesu skozi vsa obdobja otrokovega razvoja. Predavateljica poudarja in razlaga posebnosti vloge moža in očeta kot moški princip ter vloge
žene in matere kot ženski princip. Odgovarja nam na vprašanja, kaj je kvaliteta tradicionalnih principov vzgoje,
kakšne so razlike in nameni v vzgoji sinov ter v vzgoji hčera. Predavateljica je altajska šamanka. Njena življenjska
naloga je, da na svoj način obuja univerzalna znanja, ki so pogoj za obstoj življenja na našem planetu. K nam
prihaja s poslanstvom, da prepoznamo in obudimo svoje kvalitete v družini in družbi.

Organizator predavanj in izobraževanj:

Zavod Duhovni center Sveta gora Triglav
Linhartov trg 3, SI-4240 Radovljica, Slovenija

Po poti starosvetnih znanj:

Starosvetna znanja naših prednikov
in njihov pomen za sodobnega človeka
Predavanje, Zagreb, Hrvaška, 24. februar 2016 ob 18. uri
Predavateljica: Zinaida Taniševna Tirisova, Ene yjyk kam Siyna
Predavanje bo v ruskem jeziku ob prevodu v hrvaščino
Kraj predavanja: Galbanum, ustanova za obrazovanje odraslih
Jalovečka 1, 10000 Zagreb (Stenjevec), Hrvaška, www.galbanum.hr
Cena predavanja: 20 €

Vsebina predavanja
Z nami bo ponovno predavateljica Zinaida Taniševna Tirisova, Ene yjyk kam Siyna, ki je v preteklem letu v Sloveniji
in na Hrvaškem že predavala o pomenu starosvetnih znanj za sodobnega človeka. Takrat je predavala o principih
kozmičnega reda na vseh življenjskih področjih ter o moči in vplivih genofonda na oblikovanje osebnosti. Sedaj
prihaja v Zagreb, da v hrvaški metropoli obudi znanja o kozmologiji, geologiji in genofondu naroda. Govorila
bo o moči vsakega posameznika v povezavi s soncem, luno in svojo rodno zemljo. Odgovorila nam bo na vprašanja,
v čem sta čar in kvaliteta upoštevanja tradicionalnih principov življenja in vzgoje ter kakšni so zdravi odnosi v družini
in prave vrednote v družbi. Predavateljica je altajska šamanka. Njena življenjska naloga je, da na svoj način obuja
univerzalna znanja, ki so pogoj za obstoj življenja na našem planetu. K nam prihaja s poslanstvom, da prepoznamo
in obudimo svoje kvalitete v družini in družbi.

Več informacij in prijave na predavanja in izobraževanja:

Slovenija: ga. Vasja Vidic, e-pošta: vidic.vasja@gmail.com, telefon: +386 (0) 51 322-779
Hrvaška: ga. Sonja Velikanje, e-pošta: sonja.velikanje@gmail.com, telefon: +386 (0) 41 350-330
Število mest na predavanjih in izobraževanjih je omejeno. Prijave zbiramo samo do zapolnitve
prostih mest. Pridržujemo si pravico do sprememb pri vsebini objavljenih predavanj in izobraževanj
ter do drugih sprememb. V primeru sprememb vas bomo o tem obvestili.

Po poti starosvetnih znanj:

Pomen Troglava kot svete gore
in državotvorna znanja
Izobraževanje, Garjak ob Peručkem jezeru, Hrvaška, 25. in 26. februar 2016
Predavateljica: Zinaida Taniševna Tirisova, Ene yjyk kam Siyna
Kraj izobraževanja: Villa Barbara, Garjak 31A, 21236 Vrlika, Hrvaška
Cena izobraževanja: 250 €
Ob prijavi na izobraževanje je potrebno plačati 50% akontacije, razliko pa ob prihodu v Garjak.
Cena vključuje izobraževanje. Bivanje v penzionu Villa Barbara (triposteljne sobe s kopalnico
in kuhinjsko nišo), vključno s polnim penzionom (mesni in vegetarijanski meni); cena 56 €
za dva dneva. Prevoz je v lastni režiji ali po dogovoru z Duhovnim centrom Sveta gora Triglav
(prosimo, navedite ob prijavi).

Program izobraževanja
– Teoretična znanja o pomenu svetih gora nasploh ter pomen hrvaške svete gore Troglav,
– povezava s Triglavom in drugimi svetimi gorami Balkana ter pomen Balkana za Mater Zemljo.
– Praktične tehnike, obredi za pristop in aktivacijo energij svete gore Troglav.
– Okvirna predstavitev teoretičnih znanj iz knjige Altaj jang, ki jo prevajamo iz ruščine.

Organizator predavanj in izobraževanj:

Zavod Duhovni center Sveta gora Triglav
Linhartov trg 3, SI-4240 Radovljica, Slovenija

Po poti starosvetnih znanj:

Tradicionalne Altajske
naravne terapije
Izobraževanje, Lesce, Slovenija, 27. in 28. februar 2016
Predavateljica: Zinaida Taniševna Tirisova, Ene yjyk kam Siyna
Kraj izobraževanja: Središče za druženje z namenom, Etnobotanika d.o.o.
Poljska pot 4, 4248 Lesce, Slovenija, www.etnobotanika.eu
Cena izobraževanja: 250 €
Ob prijavi na izobraževanje je potrebno plačati 50% akontacije, razliko pa ob prihodu v Radovljico.
Cena vključuje izobraževanje. Bivanje po dogovoru, v mladinskem hotelu Vidičeva hiša v središču
Radovljice (triposteljne sobe s kopalnico in kuhinjsko nišo). Prehrana in prevoz sta v lastni režiji ali
po dogovoru z Duhovnim centrom Sveta gora Triglav (prosimo, navedite ob prijavi).

Program izobraževanja
– Teoretična znanja o delitvi in pomenu terapij za človeka ter zdravilnost naravnih virov.
– Pravilen odnos in pristop do vesolja kot nosilca znanj.
– Pravilen odnos in pristop do narave in zemlje kot nosilca znanj.
– Praktične tehnike izvajanja terapij in aktivacija energij.

Več informacij in prijave na predavanja in izobraževanja:

Slovenija: ga. Vasja Vidic, e-pošta: vidic.vasja@gmail.com, telefon: +386 (0) 51 322-779
Hrvaška: ga. Sonja Velikanje, e-pošta: sonja.velikanje@gmail.com, telefon: +386 (0) 41 350-330
Število mest na predavanjih in izobraževanjih je omejeno. Prijave zbiramo samo do zapolnitve
prostih mest. Pridržujemo si pravico do sprememb pri vsebini objavljenih predavanj in izobraževanj
ter do drugih sprememb. V primeru sprememb vas bomo o tem obvestili.

Fotograﬁje na naslovnici: Ene yjyk kam Siyna in gore Altaja
Marko Šetinc www.markosetinc.com

Duhovni center Sveta gora Triglav je bil ustanovljen z namenom raziskovanja, zbiranja,
predstavljanja in predajanja starosvetnih znanj naših prednikov. Različne dejavnosti
duhovnega centra bodo prispevale k boljšemu razumevanju življenja in principov delovanja
kozmičnih in naravnih zakonov ter skladno s tem h krepitvi človekovega telesa in duha
ter vzpostavljanju načina življenja, ki zagotavlja mir, srečo, zdravje in blagostanje vsakega
posameznika in celotnega naroda. Duhovni center Sveta gora Triglav je bil ustanovljen
na pobudo naše prijateljice in duhovne voditeljice Zinaide Taniševne Tirisove,
Ene yjyk kam Siyna, šamanke, svečenice Matere Sonca z Altaja.
Zavod Duhovni center Sveta gora Triglav Linhartov trg 3, SI-4240 Radovljica, Slovenija
info@sveta-gora-triglav.si www.sveta-gora-triglav.si

