
VAPRAD 
ELUSÕ BRAD 

Shamaanide 
elutarkused ja 
tseremooniad 

Me inimesed koosneme paljudest keerulistest 

mustritest ja  ideedest. Selle avastamine on 

põnev teekond suurema vastutuse poole ja 

pakub võimalust kasvada ja küpseda, ning 

pakub ka lõputut allikat väljakutseteks ja 

rõõmuks! Me saame inspiratsiooni ja juhendust 

rikkalikust iidsest “Twisted Hair” Vanemate 

Nõukogu elutarkustest, kelle ravivad teadmised 

aitavad meil näha elus suuremat pilti ja 

paremini mõista meie enda seesmist maatriksit.  

Me saame rohkem teadmisi inimeste loomuliku 

käitumise kohta ning saame seletusi kõikide 

nende põhjustest ja tagajärgedest. Me õpime 

uuest vaatenurgast lähtudes tegema elus 

teadlikumaid valikuid, ja õpime kuidas 

teineteisega tasakaalus jagada oma elu ja 

olemust. Me saame efektiivseid tehnikaid, mis 

toetavad meid ja aitavad meil arendada 

täielikkuseni enda juba loomupäraseid andeid, 

oskusi ja võimeid. Sedasi me saame elada oma 

elu rohkem nagu vastutusvõtvad inimesed, 

kellel on individuaalne autonoomne vabadus,  

s.t. nagu tõeliselt küpsed inimesed.     

Tseremooniad aitavad meil teritada 

eneseteadlikkust ja näha oma mustreid 

selgemalt ning leida eneseravi, uut suunda ja 

rohkem tasakaalukust ja küpsust laiemas 

kontekstis.  

 

2017-2018 aastaprogramm 

1250 e.m.a indiaanlaste ravitsejad ja 

s amaanid rajasid kooli Kesk-Ameerikas, 

mille nimeks oli  “Rattle Snake” kool, hiljem 

tuntud ho imudevahelise ‘Twisted Hair’ 

No ukogu Vanemate nime all.     Need 

Vanemad koguvad, kaitsevad ja hoiavad 

iidseid pu hasid teadmisi, mis on to estatud 

alkeemiliselt korrektsed olevat, 

ligipa a svana ko ikidele tulevastele 

po lvkondadele, nii et ko ik inimesed kes 

soovivad, saaksid o ppida ja kasvada.    

Kunagi olid u le Ameerika pu ramiidides 

s amaanide koolid. Noored s amaanid 

reisisid, elades igas pu ramiidis kolm aastat. 

Kuigi neid o petusi hoiti tu kk aega 

saladuses, avati need lo puks ko ikidele 

inimestele, kuna Vanemad na gid, et meil on 

neid praegusel ajal planeedil vaja. Seega 

1975. aastast on neid o petusi jagatud 

ko ikide inimestega olenemata rassist 

‘Sweet  Medicine Sundance Path’ nime all.    

“Vaprad Eluso brad” kool loodi Eestis 

ko igile, kellel on huvi s amaanio petuste 

vastu, et neid rakendada igapa evases elus 

enese arendamiseks ja kasvamiseks la bi 

tseremoonilise alkeemia.  

 

www.dtmms.org 

‘Twisted Hair’   
Vanemate teadmised  

Helen Star Cave  

www.starcave.eu 



PRÕGRAMM     2017—2018 

17 SEPTEMBER kl 11:00—17:00 / 50 € 
Kooli tutvustus ja sissejuhatavad õpetused. 
Peale seda saate otsustada ülejäänud programmiga 
liitumise kohta. 
 
7-8 OKTOOBER 
Elemendiline tasakaal ja energilised kilbid  
 
4-5 NOVEMBER 
Iidsed raviratta õpetused  
 
2-3 DETSEMBER 
Väeloomad jt abilised, trummirännak 
 
27-28 JAANUAR 
Hinge areng, valguskeha, kogumispunktid 
ja kiired 
 
3-4 MÄRTS 
7 noolt  
 
31 MÄRTS-1 APRILL 
Täheneiu ring, kuidas lahendada ükskõik millist 
haigust või eluprobleemi 
 
26-27 MAI 
Õpetused kaitsete kohta, kaitseamuleti ja väesaua 
valmistamine. Piibuga puhastamine, õnnistamine ja 
väestamine. 
 
27-29 JUULI 
Shamaanilaager I —hirmudest vabanemine 
! Viimast korda 3.a.  
 
2019 aastal on II tseremoonia: 
Kohtumine surmaga kui sõbraga 
2020 aastal on III tseremoonia: 
Teistest eludest esivanematega kohtumine ja karma 
vabastamine 

 ________________________________________ 

ASUKOHT  

Tolla küla, Kaiu vald, Raplamaa 

REGISTREERIMINE 

Algab uus 3-aastane programm, peale mida  

teete otsuse, kas pühendunult jätkata  

või mitte. Poole pealt liituda ei saa. 

Registeerimised on 1 aasta kaupa. 

Koolituste ajad:  

Laupäev kl 10:00-18:00 kuni pühapäev 10:00-17:00. 

Vahest nv sisaldab ka puhastustelgi tseremooniat. 

Ööbida saab siit 15min sõidu kaugusel 12€ öö koos 

hommikusöögiga, või kohapeal oma magamiskotiga  

10€ öö. 

Tasu: 1200 € - 7 nädalavahetust & 1 laager 

Vaprad Elusõbrad MTÜ 

SEB Pank – EE841010220241987228 

Maksta saab ka 3 x 400€ hiljemalt 1. jaanuariks, ning olen 

avatud ette tehtud töötundides energiavahetusega meie 

talus: 15h töid ühe nädalavahetuse eest. Eelmised 

õpilased on ka väga teretulnud tagasi tulema, kuna 

seekord metsas olles tasakaalustame teooriat praktikaga! 

Teile kehtib 20% allahindlus. 

Registreerimised koos maksumusega: 

starcave@live.co.uk 

Nimi:  

Email:  

Telefon:  

Aadress:  

* Traditsiooniliselt tseremooniate eest raha ei küsita. 

Nende eest on energiavahetuseks lahtine naturaalne 

tubakas ja kingitus. Tasu on koolituste eest ja kulude 

katteks.   

JUHENDAJA 

Helen ’Ta hekoopa Naine’ 

Helen on eestlanna, kes on maailmas 
palju reisinud ja kes asus välismaale 
elama 1996 aastal. Seal ta õppis alguses 
Sufismi, siis elas Budismi keskuses 2 a. 
ning on lisaks veel Usui Reiki meister-
õpetaja, ja Chi Kungi & Tai Chi instruktor, 
millega ta on tegelenud aastast 2004.  

Ta asus šamaanikoolituse õppepraktikale 
1998 aastal, millega on tegelenud kuni 
tänase päevani. Tema peamiseks 
eesmärgiks Eestisse tagasitulemiseks oli 
rahvusvahelise šamaanikoolituse 
programmi kodumaale toomine, et kõik 
kes soovivad, saaksid neid iidseid 
teadmisi ja tseremooniaid ka ise õppida.  

www.starcave.eu 


