
 

 

SUGUVÕSA NAISLIINI SHAMANISTLIK PUHASTUS JA 

SAUNARITUAAL 

18. juulil kell 14:00 

Kui Sa soovid, et Su ellu tuleks Sinu unistuste inimene või Sa soovid endale ja oma 

lähedastele head tervist või tugevdada oma materiaalset baasi – tõusta jalule, avada oma 

anded, ja kui Sinu hing püüdleb rõõmu poole, siis tea, et Sa ei ole üksi selles maailmas! 

 
 

   SUGUVÕSA NAISLIINI  ŠAMANISTLIK PUHASTUSRITUAAL  

  Teie suguvõsa jõust ja suhetest  sõltub  Teie edu,  isiklik elu     

   ja tervis.  

Kõige raskemad katsumused ja suguvõsa liini haigused 

jõuavad suguvõsa naisliini noorima liikmeni.  Tihti me ei saa 

aru, miks toimub elus pidev paigaltammumine, miski ei laabu 

nii, nagu me soovime. Rituaalil on võimalik puhastada oma 

suguvõsa pattudest, raskustest ja kannatustest. Naine kui  

SUGUVÕSA PREESTRINNA  võib ja peab seda tegema, et 

kaitsta oma lapsi ja oma õnne.   

Suguvõsa raske karma puhastub!  Te omandate jõu, rõõmu ja tervise!  Uued säravad mõtted valgustavad teid.  

Teie suguvõsa saab kaitse ja toetuse,  millega kaasneb rahu ja kaitstus!  

 

RITUAAL MEIE ARMASTATUD EMAKESE MAA TOETUSEKS 

Maal on viimastel aastatel toimunud karmid loodusnähtused: üleujutused,  orkaanid, maavärinad, tsunamid. 

Igapäevased katastroofid viivad ära sadade inimeste elud.  Rituaali ajal aitab eriline emotsionaalne armastuse 

energia meie planeeti  Maa:  inimesed tervenevad, sõjad peatuvad, maavärinad ja tsunamid rahunevad.  

Üle 250 000 inimese kogu maailmas on paranenud tänu rituaalile rasketest haigustest.  

     

SAUNARITUAAL.  Miks SAUN?  

 Just saunas saab naine mõista oma isiklikke ebatäiuslikkuse 

ilminguid ning see võimaldab saavutada kiiresti suurepäraseid 

tulemusi! 

 Saunas elab nooruse ja ilu vaim 

 Just saunas on ravi ja noorenemise seanss palju efektiivsem,  

sest saadakse kiire kontakt alateadvusega 



 

 

 

 

 

 

Seega,  PROGRAMM naise kujunemiseks kuningannaks: 

 

 Sügav puhastumine.  3 etаppi: 

1. Osteopaatiline näomassaaž  maskiga altai 

taimedest + nooruse eliksiir  (25-aastane 

tõmmis iidselt targalt koos loitsudega)  

2. Praktika naiste haiguste ohverdamisest 

Hekatele (Kuu negatiivne külg) 

3. Noorenemine raku tasandil – töö 

alateadvusega.  Häälestumine rakkude 

uuenemisele. 

 

 Rituaal piimaga «Кleopatra sünd» 

 Aura õnnistamine «Armastuse kristalliga» (see 

kristall anti Šakuntalile Тiibeti targa poolt ning see 

kiirgab armastuse energiat.  

 

 Individuaalselt – mantra , et luua enda, oma 

partneri ja pere ümber armastuse väli! 

 

 

 

Programmi viib läbi: 

 Šakuntali – iidsete šamaanide-ravitsejate järeltulija (šamaanid, kes päästsid linnu ja terveid külasid ning 

piirkondi hädadest ja haigustest),  suguvõsast, kus on  juba 12 põlve šamaane.   

Naiste sakraalpraktikate ja alateadvusega töötamise meetodi Gjud meister.  Üle 

20 programmi autor.  Tegeleb 12. eluaastast peale enesearenguga.  

Bestselleri  «Surnute saladused» kangelanna.   

Tuntud mitmel pool maailmas, näiteks Saksamaal, Poolas, Lätis, Leedus, 

Kasahstanis, Ukrainas, Venemaal. 

http://pticasvobodi9.wix.com/ptica#!-/c1lf9

