Predavanje dr. Mire Omerzel - Mirit

ZVOČNI SKOK V PREBUJENO ZAVEST NOVE DOBE
in

koncert ansambla

VEDUN
ansambla za meditativno glasbo in kanalizirani zdravilni zvok z glasbili in pesmimi ljudstev sveta
(Mira Omerzel - Mirit, Mojka Žagar, Tine Omerzel Terlep)

ob izidu novega dvojnega albuma

VILINSKA NIT ZVOČNE PREJE
iz šamanskega obredja naših prednikov
V petek, 25. novembra 2011 ob 19.00 - Ptuj, Ptujski grad, slavnostna dvorana
V ponedeljek, 28. novembra 2011 ob 19.30 - Ljubljana, Cekinov grad
(Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23)
Mirit želi z uvodnim predavanjem poslušalcem predstaviti spremembe in izzive nove dobe, ki se jim ni moč
izogniti, in tako pomagati ljudem pri uglaševanju s trenutnostjo ter pri premagovanju strahov pred prihodnostjo.
Dne 28. oktobra in 11. novembra naj bi zopet doživeli kvantna skoka zavesti v širše zavedanje. Ob tem pa želi
Mirit opozoriti tudi na prezrto starodavno modrost planetarnih prednikov in na moč zvoka, ki ga s sodelavci tke v
koncertno izvajanje, zvočne terapije in v nosilce zvoka ter odstira njegove skrivnosti v svojih knjigah.
Glasbeniki-mediji in zvočni terapevti bodo v transcendentalnem stanju zavesti kanalizirali zdravilno
frekvenčno valovanje (zvok) preteklosti in trenutnosti za prihodnost ter ga oplemenitili s pesmimi in barvitostjo
starodavnih glasbil iz slovenske glasbene dediščine ter drugih kultur in izročil.
Predstavili bodo svojo novo zgoščenko – dvojni album (z obsežno knjižico komentarjev) Vilinska nit zvočne preje,
na katerem sledijo starodavni svečeniški glasbeni praksi in kot mediji za zdravilni in nikoli ponovljivi vódeni
zvok svojo glasbeno dediščino obujajo v t. i. šamanskem transu. Dvojni album odstira zvočno podobo
pozabljenega obredovanja naših staroslovanskih in staroslovenskih prednikov. Z biseri ljudskega pesništva in
njegovo bogato simboliko ter zvensko barvitostjo staroveških ljudskih glasbil izvajalci v svojih zvočnih
rekonstrukcijah tkejo brezčasne niti modrosti preteklosti tudi v novi čas.

Vabimo Vas na uglaševanje z modrostjo prednikov in življenjskim tokom.
~ VSTOP PROST ~

