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TEEME SURMAST OMA LIITLASE
Šamanistlik lähenemine surmale, suremisele 
ja teispoolsusele koos Robert Mossiga

Suure tasandiku indiaanlased on öelnud, et hinge 
teekond pärast surma on sama, mis hinge teekond 
unenägudes. Unenägemisel ja tööl unenägudega on 
keskne osa sellise suremiskunsti arendamisel, mis 
toimib meie jaoks ka tänapäeval. 

Selles väljakutseid esitavas, kõrge energiaga töötoas 
õpime me aktiivse unenägemise kunsti, šamaaniränna-
kuid ja kaastundeküllast suhtlemist lahkunutega, 
muudame sügavamaks oma mõistmise surmast ja 
taassünnist, avastame viise, kuidas me saaksime aidata 
teistelgi oma hirme ületada ja läheneda oma elu 
viimastele etappidele kui uutele kasvu ja õppimise 
võimalustele. 

Tule ja ole valmis:

~ Kohtuma oma isikliku Surmaga ja kõikidele oma 
senise elu teemadele niisuguse selguse, julguse ja 
intiimsusega otsa vaatama, mida suudab sulle pakkuda 
Surm
~ Teekonnaks lahkunute juurde, et nendega abistavalt 
ja ajakohaselt suhelda
~ Kaardistama oma surmajärgset elu
~ Õppima võimsaid ja algupäraseid meetodeid kasuta-
des unenägusid uurima ja “nägemusi edastama”, et 
aidata surijaid
~ Õppima lahkunutel aitama oma sidemeid katkestada, 
et oma vaimsel teekonnal edasi liikuda 
~ Sisenema surma ja taassünni müsteeriumidesse

Hoiatus: See sügavuti minev seiklus ei ole 
nõrganärvilistele. Kõrvaltoimete hulka võib kuuluda ka 
transformatsioon. 

Robert Moss on Aktiivse Unenägemise looja. 
See on algupärane süntees kaasaegsest unenäotööst ja 
šamanismist. 
Moss sündis Austraalias, elas lapsepõlves üle kolm 
surmalähedast kogemust ja tema isiklik suhe surma ja 
teispoolsusega andis talle tõuke, arendamaks välja 
võimsaid ja originaalseid tehnikaid šamanistlikuks ja 
teadlikuks unenägemiseks, hingede teispoolsusse 
saatmiseks (ingl. k. psychopomp work), hingeliseks 
mäletamiseks ja teadlikuks ringi rändamiseks multiver-
sumis. 
Ta juhib populaarseid seminare üle terve maailma, 
kaasa arvatud kolmeaastast Aktiivse Unenägemise 
õpetajakursust. Ta oli antiikajaloo lektor Austraalia 
Rahvuslikus Ülikoolis; praegu on ta menukirjanik, 
poeet, ajakirjanik ja iseseisev õppija.
 
Tema paljude raamatute hulka unenägemisest, 
šamanismist ja kujutlusvõimest kuuluvad näiteks 
“Teadlik unenägemine”, “Unenägemise salajane 
ajalugu”, “Unistame hinge koju tagasi” ja “Poiss, kes 
suri ja tagasi tuli”. 
Tema hiljutisim raamat on “Kõnniteeoraaklid: 
Märkide, sümbolite ja sünkroonsusega mängimine 
igapäevaelus”. (New World Library, oktoober 2015).

Moss juhib ka online-kursusi aktiivsest unenägemisest 
The Shift Network’i lehel. 

Tema isiklik veebiaadress on www.mossdreams.com

Seminar toimub Hotellis Euroopa, Paadi 5, Tallinn.

Toimumise ajad: 
Laupäeval kahes osas kl 10-18 ja kl 20-22, 
pühapäeval 10-16.

Hind 200 eurot.
Registreerumine: www.teadlikmina.ee

Lisainfo: info@teadlikmina.ee ja tel 564 50 677 


