
- Siseneme ruunide  maailma, rituaalme tee 
- Seadused ja reeglid. Mis kujundab teie eluteed ja saatust
- Ohutised ja amuletid, käevõrud, mis aitavad  armastuses,rikkusele, edule. 
- Riitused ja ruunikiri soovitu saavutamiseks 
Kursus Lupäeval 13. veebruaril 10-18
Kellele see on mõeldud:  Kõigile, kes soovivad tunnetada oma elu (ka varjatud poolt)  ja seda muuta 
paremuse poole. Tegemist  on maagili
ositi meetodeid iseseisvaks tööks, ehkki see jääb II  kursusesse.  Eelteadmised ruunidest tulevafd 
kasuks  ent pole kohustuslikud  kuna  „sukeldume“ kohe maagilsse poolde. 
14.02 jätkukursusega, kui suudate  veel  infot pärast neid 8 tundi.... 
Esmakordselt  oli see kursus  "eetris"  2015. aasta  oktoobris. Meid oli kakskümmend ja  kuivõrd me 
jätkame, kuivõrd motiveeris see meid olema  "Ruunides", vaata 
www.facebook.com/groups/1634356113498609/

Nadiva kohta on ka   videod. Eriti see, 2016. ja
Töökeelest: vene keel ja tõlget  eesti keelde ei tule. Ole
infohulka mida 4 tunniga saaks edastada, ei ole 
ega sünktroonis tõlkida.  Kaasa  mahukas klade ja kirjutusvahendid
Lisaks on  Nadezda Bespaloval  ja К
leppida.  
Tasu I kursuse eest  (2x4 intensiivset ja sisukat tundi) 
Kontakt ja registreerimine:  
+372 59193707  - Aivar   +372 56629089 
ruunid, maagiline aspekt“ "РУНЫ ЖИЗНИ 

esinemisi Festival LEIAEND- NAIDISEBJA
 

Koht, uus kaasaegne ja  puhas-valge  stuudio ELUAED leidmisteks, Õismäe ja Mustamäe vahel, Kadaka  
Selveti juures: Ehitajate tee 114 Tallinn
korraldab  MTÜ Eesti süda mes koostöös 

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

Siseneme ruunide  maailma, rituaalme tee  
Seadused ja reeglid. Mis kujundab teie eluteed ja saatust  
Ohutised ja amuletid, käevõrud, mis aitavad  armastuses,rikkusele, edule.  

utamiseks  
8  (2 x 4 tundi intensiivset loengut ja praktikat) 

Kellele see on mõeldud:  Kõigile, kes soovivad tunnetada oma elu (ka varjatud poolt)  ja seda muuta 
Tegemist  on maagilisest poolet ülesandele lähenemisega ja Nadiva pakub

ositi meetodeid iseseisvaks tööks, ehkki see jääb II  kursusesse.  Eelteadmised ruunidest tulevafd 
kasuks  ent pole kohustuslikud  kuna  „sukeldume“ kohe maagilsse poolde. Saate jätkata  ka 
14.02 jätkukursusega, kui suudate  veel  infot pärast neid 8 tundi.... ;-) 
Esmakordselt  oli see kursus  "eetris"  2015. aasta  oktoobris. Meid oli kakskümmend ja  kuivõrd me 
jätkame, kuivõrd motiveeris see meid olema  "Ruunides", vaata nt. FB v "Ruunid Nadezda Bezpalovaga",  
www.facebook.com/groups/1634356113498609/  Olete  teretulnud liituma.  
Nadiva kohta on ka   videod. Eriti see, 2016. ja ahviaastast  www.youtube.com/watch?v=HoQ_ROje0aE

Töökeelest: vene keel ja tõlget  eesti keelde ei tule. Oleme kogenud ja veendunud, et seda suurt 
infohulka mida 4 tunniga saaks edastada, ei ole teostatav adekvaatselt ja kadudetta  ei järeltõlkes 
ega sünktroonis tõlkida.  Kaasa  mahukas klade ja kirjutusvahendid 

Кirill  Glushenkol  ka eravastuvõtud.  Palume 

(2x4 intensiivset ja sisukat tundi)  kokku 90.- €.  

56629089 - Tanja  leiaend@gmail.com   Facebook:  sündmusena 
ЖИЗНИ -1. - ТАЙНОЕ ИСКУССТВО РУН"  ja vaata ka Nadezda ja Kirilli  

NAIDISEBJA  www.leiaend.org FB:  www.facebook.com/leiaend.naidisebja

valge  stuudio ELUAED leidmisteks, Õismäe ja Mustamäe vahel, Kadaka  
Ehitajate tee 114 Tallinn  Tel 5598 0249 www.facebook.com/eluaed

mes koostöös Eluaed OÜ  www.leiaend.org 

Nadežda Bezpalova  
Центр духовных практик" Южная звезда".г. Одесса 

потомственным предсказателем экстрасенсом и целителем

RUUNID

MUUTA END JA OMA 

SAATUST RUUNIDEGA
DRUIIDIDE RUUNIKIRJAGA"

I kohtumineja  algus oma

 TEELE RUUNIDEGA!

(2 x 4 tundi intensiivset loengut ja praktikat)  
Kellele see on mõeldud:  Kõigile, kes soovivad tunnetada oma elu (ka varjatud poolt)  ja seda muuta 

sest poolet ülesandele lähenemisega ja Nadiva pakub juba siin 
ositi meetodeid iseseisvaks tööks, ehkki see jääb II  kursusesse.  Eelteadmised ruunidest tulevafd 

Saate jätkata  ka pühapäeval 

Esmakordselt  oli see kursus  "eetris"  2015. aasta  oktoobris. Meid oli kakskümmend ja  kuivõrd me 
unid Nadezda Bezpalovaga",  

www.youtube.com/watch?v=HoQ_ROje0aE  
me kogenud ja veendunud, et seda suurt 

adekvaatselt ja kadudetta  ei järeltõlkes 

irill  Glushenkol  ka eravastuvõtud.  Palume  eraldi telefonitsi kokku 

Facebook:  sündmusena "Elutee 

Nadezda ja Kirilli  
www.facebook.com/leiaend.naidisebja  

valge  stuudio ELUAED leidmisteks, Õismäe ja Mustamäe vahel, Kadaka  
www.facebook.com/eluaed Kursuse  

 

Центр духовных практик" Южная звезда".г. Одесса      
потомственным предсказателем экстрасенсом и целителем 

RUUNID - KUIDAS 

MUUTA END JA OMA 

SAATUST RUUNIDEGA 
DRUIIDIDE RUUNIKIRJAGA"              

I kohtumineja  algus oma 

TEELE RUUNIDEGA! 



Nadežda Bezpalova  (Odessa). 

Ruuni gildi meister, 12. 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    Odessas:      http://southstar.od.ua  

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 13.02  (+14.02)  Занятия ориентированы на широкий круг людей 
независимо от предварительного знания рун. 

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

 


