
Ruunid räägivad meiega, jagavad salateadmisi ja õpetavad. Ruunid mõtestavd  elu. Iga ruun 
tähistab sündmust, õppetundi inimest, tunnet,  looma, taime, mineraal, emotsiooni... Nad 
saavad näidata meie  eluteed minevikus ja tulekuks. Ruunides on elu.  
Alustame uue õppekavaga  kaheks aastaks:  Siseneme ruunide  maailma, ruunimaagia. 
praktiline ruunide kasutamine, rituaalme tee ruunide abil, seadused ja reeglid, mis kujundab teie 
eluteed ja saatust, ohutised ja amuletid, käevõrud, mis aitavad  armastuses, rikkusele, edule, riitused 
ja ruunikiri soovitu saavutamiseks .  
Miks just kursused, suure meisteiga? Kõike ei saa kirjutada, druiidide ja põhjamaade traditsioonis 
anti (sala)teadmised edasi suuliselt. On paljut, mida kirjatäht ei vahenda. On paljut mida saabki  ainult  
meister  edasi anda. On asju mida tuleb  vaadelda laiemalt, seoses tänapäevaga.  
Meil veab  et mitmenda põlve  meister ja maag Nadezda Bezpalova seda siin annab.! 
Esimene kursus toimub 24. septembril  kl 10-18. Teine kursus "Maagia seadmus",  
samas 25. septembril. : Narva mnt.13, 2. korrusel "Intelligence Estonia". 
Kellele see on mõeldud:  Kõigile, kes soovivad tunnetada oma elu (ka varjatud poolt) ja seda muuta 
paremuse poole. Tegemist  on maagilisest poolet ülesandele lähenemisega ja Nadiva pakub juba siin 
ositi meetodeid iseseisvaks tööks. Eelteadmised ruunidest tulevad kasuks  ent pole kohustuslikud  
kuna  „sukeldume“ kohe maagilsse poolde. Saate jätkata  ka pühapäeval 25.09. Esmakordselt oli see 
kursus  "eetris"  2015. aasta  oktoobris. Kuidas me jätkame, kuivõrd motiveeris see meid olema  
"Ruunides", vaata nt. avatud gruppi FaceBookis "Ruunid Nadezda Bezpalovaga" ja liitu.   
Töökeelest: vene keel ja tõlget  eesti keelde ei tule. Oleme kogenud ja veendunud, et tõlkida seda 
suurt infohulka mida loetud tundidega on edastada, ei ole teostatav. Kaasa  mahukas klade ja 
kirjutusvahendid.   Tasu I kursuse eest  (2x4 intensiivset ja sisukat tundi)  kokku 90.- €.  
 

Kontakt ja registreerimine:  
 +372 59193707  - Aivar   +372 56629089 - Tanja   
  leiaend@gmail.com   Facebook:  Ruunimaagia Nadezda  Bezpalovaga 

  Koht Narva mnt 13   2. korrus,  Õppekeskus INTELLEKT, korraldab  MTÜ Eesti südames 

 

Nadežda Bezpalova  
Надежда Безпалова -  Центр духовных практик" Южная звезда".г. Одесса      
Надежда является потомственным предсказателем экстрасенсом и целителем 

RUUNID  
KUIDAS MUUTA END JA 

OMA SAATUST RUUNIDEGA, 
RUUNIDE MAAGIA JA 

PRAKTIKA  
I kohtumine ja uue kursuse algus  



Nadežda Bezpalova  (Odessa). 

Ruuni gildi meister, 9. elik kõrgeim aste, Reiki meister, Feng-Shui 
meister, arst ja psühholoog. Iseseisev praksis 20 aastat. Nadežda 
on mitmenda põlvkonna ennustaja, sensitiiv ja ravitseja.  

Nadeždal on ilmunud 5 luulekogu ning terve ride raamauid (11+) 
esoteerika teemadel.  

Hariduselt on Nadežda arst ja pedagoog. Alates 1996.a. on õppinud 
Moskvas Feng-Sui-t, hiljem on jätkanud õpinguid Hiinas (valdab keelt!) 
meister Van Era käe all. Hiljem on tema õpetajateks olnud Raimond Lo, Shatana Sue, Derek Walter. 
Tänapäeval on Nadežda Feng-Sgui meister rahvusvahelisel tasandil, üheksanda (kõige kõrgema) astme 
ruunimeister, Reiki meister. 

Aastal 2000 Nadežda on avanud Odessas vaimsete praktikate keskust "Lõunatäht". Nadežda on 
esoteerikakonkurssi "Kuldne delfiin" viiekordne laureaat. Nadežda õpetab Kiievis, Donetskis, Jaltas, 
Dnepropetrovskis, Melitopolis, Tšernovtsõ-s, Vinnitsas, viib läbi seminaare Moskvas, Peterburis, 
Tšeljabinskis, Riias, Vilniuses, Štutgartis. 2007.a. Nadežda sai Aasta Inimeseks õpetamise valdkonnas. 

Nadežda on saanud medalit "Kuldsed käed", medalit "Rahvameditsiini kakskümmed aastat", Esimese 
Astme Magistri ordenit. 2010 - 2015 - organiseerinud ja läbi viinud õppeseminaare väekohtades üle 
maailma.  

 Kontaktid  Eestis: info@leiaend.org  

Надежда Безпалова  Центр духовных практик" Южная звезда".г. Одесса. 
Курс "ИЗМЕНЕНИЕ СУДЬБЫ С ПОМОЩЬЮ ДРУИДИЧЕСКИХ РУН" 
Программа первого курса: 
- мистерическое введение в рунный эгрегор 
- законы рун, влияющие на формирование судьбы 
- браслеты любви, богатства, тайных практик и рунные артефакты, создающие реализацию 
потребностей. 
Занятия будут проходить 24.09  (+25.09)  Занятия ориентированы на широкий круг людей 
независимо от предварительного знания рун. 

Надежда Безпалова  и Кирилл  Глущенко проводят частные приёмы . Есть возможность 
предварительной записи. 

 


