
Ob razstavi Šamanizem ljudstev Sibirije vas Slovenski etnografski 
muzej vljudno vabi na PREDAVANJE

Marjana Ogorevca

v ponedeljek, 14. oktobra 2019, ob 18.00

Marjan Ogorevc je o vsebini svojega prispevka zapisal: ½Predavanje 
posveèam sibirskim šamanom, ki sem jim nekoè, v prejšnjih 
življenjih, tudi sam pripadal. Hvaležen sem jim za njihovo 
prizadevanje za uravnovešanje svetlobe in teme, njihovo nesebièno 
razdajanje z namenom, da bi bil ta svet dvojnosti, trpljenja in 
nerazumevanja boljši in bolj razumevajoè. 

Leta 2014 sem tri tedne preživel med sibirskimi šamani. Dobri dve 
leti sem potreboval za uresnièitev tega, kar je po vrnitvi iz Sibirije 
nenehno zaposlovalo moje misli – iskreno pisati o tem, kar sem 
doživel na poti iskanja izvornega šamanizma. Neznansko potrebo 
po tem, da napišem knjigo in razišèem svet šamanov, je v meni 
zanetil poglavar vseh tuvanskih šamanov, veliki antropolog, 
karizmatièni dr. Kenin Lopsan, ki me je v Kizilu sprejel kot 
posebnega gosta½. 

Predavanje bo potekalo v naslednjih sklopih: Moje potovanje po 
Tuvi, Šamanizem kot religija in kdo je lahko šaman?, Šamanizem po 
svetu in na naših prostorih, Neošamanizem v sodobnem svetu in 
Vloga axis mundi.  

Marjan Ogorevc (r. 1954) je priznan strokovnjak na podroèju alternativnega 
zdravljenja, s katerim se je sreèal pred tremi desetletji. 
Prouèeval je osnove razliènih tradicionalnih medicin, ezoteriènih praks, na primer 
kabale, in predvsem verovanj in filozofij Vzhoda. Pred leti se je sreèal s karmièno 
diagnostiko, ki jo je razvil ruski zdravilec S. N. Lazarev. Metoda, katere osnova so 
karmiène zakonitosti, je postala nenadomestljiva sestavina avtorjeve 
bioterapevtske prakse, in pomeni globlji vpogled v èlovekovo duševno in duhovno 
notranjost. Hkrati s spoznavanjem zdravilskih praks pa je potekalo njegovo delo 
na podroèju športa, za katerega je kot avtor prispeval priroènik Alternativna 
medicina v športu, 2008. Terapevtska praksa Marjana Ogorevca, v kateri združuje 
veè metod, je po svetu manj poznana. O tem je pisal v svojih knjigah Biorgonomija 
(2001), Karmièna diagnostika (2003), Integralna biorgonomija (2004) in 
Samozdravljenje s karmièno diagnostiko (2005). Izdal je tudi duhovni potopis 
Med šamani v Sibiriji, 2007,  in prenovljeno izdajo Karmièna diagnostika in varen 
vstop v èlovekovo biopolje, 2007, in druga dela. Vodi center za razvoj 
alternativnih metod zdravljenja ENOST, v okviru katerega je do danes izšolal 21 
generacij terapevtov v Sloveniji, na Hrvaškem in Poljskem.
http://marjanogorevc.si/

MED ŠAMANI V SIBIRIJI 

VSTOPNINA: 6€
VELJA ZA PREDAVANJE IN ZA OGLED 
RAZSTAVE DVA DNI (14. in 15. oktober)

Predprodaja vstopnic v oktobru 
na blagajni razstavne hiše SEM.
Število mest je omejeno.
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