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Natalja A. Onufrieva kursused ja töötoad Eestis 15-22. aprillil  
Holistika Instituudis, Endla 15, Tallinn  
Natalja A. Onufrieva on Moskva Rahvusvahelise Selgeltnägemise ja 
Energiateraapia Akadeemia president, erialalt kliiniline 
psühholoog, psühholoogia doktor. 
 
Suurema  osa oma elust on väekas naine pühendanud inimeste abistamisele ja 
inimvõimete uurimisele. Tema tööd on saavutanud ülemaailmset edu ja pälvinud 
hulgaliselt rahvusvahelisi ja mainekaid auhindu. 
 
Tallinna kevas seminaril Holistika Instituudis on rohkem kui  14 avalikku 
loengut/töötuba. Vali välja oma lemmik.  

Oled oodatud!  
 
Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/natalja-a-onufrieva/ 
 

***** 
 

15. aprill, Esmaspäev, kell 17.00 – 18.30/ 1,5h/75.00  
Energeetilise kaitse   kaasaegsed meetodid.  
Kadedus, vihkamine, tagarääkimine, intriigid, sõnumine, vampirism ja 
needmine. Meie tänapäeva maailm on küllastunud kurjuse, kadeduse, 
agressiivsuse ja intriigide energiatest, see on hiiglaslik liikumapanev 
jõud, mis on võimeline täielikult hävitama inimteadvust. Kursusel 
saame energiapühitsuse ning hulgaliselt teadmisi mis võimaldavad 

kaitsta end selliste mõjude eest. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/energeetilise-kaitse-kaasaegsed-meetodid/ 

***** 

15. aprill, Esmaspäev, kell 19.00 – 20.30 /1,5h/75.00 
Poltergeistid meie ümber. Näljased vaimud ja pealetükkivad  
siirdhinged.  
Kas olete tundnud, et keegi seisaks nagu sinu taga, jälgib sind või 
koguni jälitab? Nagu hingaks sinu kõrval, või hingaks sulle kuklasse? 
Kas toas kriiksuvad ja pauguvad ukses, kostuvad sammud ja krigisevad 

trepiastmed.  Koer poeb diivani alla peitu, kassil mkarvad turris? Kursusel saame teada, miks sellised 
olukorrad tekivad, kuidas nad mõjuvad meie kehale  ja kuidas ennast kaitsta ka ekstreemsemates 
oludes 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/poltergeistid-meie-umber/ 
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16. aprill, Teisipäev, kell 17.00 – 19.00 /2h/200.00 
Jelena Blavatskaja Maagia e. Tiibeti sügavaimad saladused. 
Tema raamatu „Saladuslik doktriin“  õpetused pärinevad “Kuldsete 
juhiste raamatust”, mis on üks neist teostest, mis antakse Idamaades 
kasutada müstikaõpilastele. See on kaalukas töö pühendunud naiselt, 
keda oli ainsana lubatud eelmisel sajandil  Tiibeti pühamast pühaima 
maagiani. Kursusel üritame mõista Tiibeti maagiat, kuidas avada 

inimese üleloomulikke võimeid, mõjutada teadvust jaallutada mateeriat tahtele. Mida Jelena siis seal 
Tiibetis õppis ja teada sai, miks see teda nii sügavalt mõjutas ja kuidas ta oma teadamisi kasutas. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/jelena-blavatskaja-maagia/ 

 

                                  ***** 

16. aprill, Teisipäev, kell 19.00 – 20.00 /1h/65.00 
Passionaaride elujõu energiad. Kirg mis käivitab sisemise 
elujõu eesmärkide ja unistuste  saavutamiseks. 

Passionaarsuse energia annab sulle võimaluse jääda iseendaks, kuid 
saada väliskeskkonnast rohkem energiat kui isiklikuks ellujäämiseks 
vajalik. Omades neid teadmisi ja energiat,  saab kiiresti muuta 

asjaolude  kulgu, suunata oma elu ja viia täide oma unistusi ning teostama plaane. Kursusel osalejatel 
on võimalus tunnetada passioonarsuse energia jõulist tõuget, millega saab tuleviks sooritada midagi 
sellist, millest võib saada positiivne verstapost sinu saatusele ja võibolla isegi kogu inimkonnale. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/passion-power/ 

***** 

17.aprill, Kolmapäev, kell 17.00 – 20.00/3h/200.00 
Vabanemine foobiatest, sõltuvusmustritest, digitaalsest 
depressioonist, hirmusõltuvusest, ükskõiksusest elu suhtes,  
21 sajandi arvutikatkust. 
Tänapäeval kannatab kolm neljandikku maakera inimkonnast nende 
tõbede- foobiate ja sõltuvuste käes. Tekivad paanikahood, ärevus ja 
kaob eluisu. Selliste “tõbiste” hulk aga paraku kasvab tuleviks väga 

tõusvas joones. Kursus õpetab mõistma kuidas kergemalt ja efektiivsemalt kõikide nende “tõvedega” 
hakkama saada. Pühitsetud energia annab jõu ja oskused sellega toime tulla. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/foobiatest-ja-soltuvustest-vabastamine/ 

 

***** 
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18. aprill, Neljapäev, 17.00 – 18.30/1,5h/350.00 
Eriprogramm kaalulangetajatele!  7 spetsiaalset 
kosmoenergeetilist kanalit tõrksa kehaalu langetamiseks. 
Käesolevas meetodis vaatleme tõrksa kaalulangetamise probleemide 
lahendamist läbi 7 aspekti, miks tekib vajadust süüa rohkem kui meie 
organism tegelikult vajab. See kursus kaalulangetamisest baseerub 
mitte lihtsalt toitumise piiramisel, vaid annab võimaluse saavutada 

tulemus kosmoenergeetiliste kanalite kasutamise abil. Nimetatud energiakanalid on võimelised 
mõjutama organismi neid reaktsioone, mis varem juhtisid seda kehakaalu liigsele kogumisele. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/kaalu-langetamise-eriprogramm/ 

                                 ***** 

18.aprill, Neljapäev, 19.00 – 20.30/1,5h/400.00 
Rahaenergiate eriprogramm. 12 energiavoogu rahamaailma 
sisenemiseks. Kuidas teenida miljon. Kuidas saavutada 
jõukust, rikkumata seadusi ja moraalinorme?  
Kui teie amet ei võimalda kõrget tasu. Näiteks olete te kassapidaja, 
öövalvur või taksojuht. Aga te soovite elada jõukamat elu. Programm on 
mõeldud neile, kes tunnevad et on aeg minna edasi kõrgemale 

tasandile. Kursusel saame energeetilise pühitsuse, mis sisaldab 12 energiavoogu ja teadmised, mis 
aitavad teil näha seda, mis ei olnud teile ennem ettenähtud. Energiad eemaldavad tõkkeid ja aiatavad 
sattuda suurema rahamaailma lainele ja sellega kaasnevale edukusele, avanevad  saladuste uksed. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/kuidas-teenida-million/ 

***** 

19. aprill, Reede, 13.30 – 16.30/3h/85.00 
Munadepühade eri. Värvitud munade iidne maagia. Tule koos 
meiega mune värvima, pühademaiusi sööma ja teed jooma. 
Toidu energia. Värvilised teed. 

Suurem osa inimestest arvab, et munade värvimise traditsioon tuleb 
meile koos Kristlusega. Siiski ei ole see nii. Munade värvimise maagilise 

rituaali tegevuse mõte on teada saada, mis ootab sind ees järgmisel aastal. Sel samal elurõõmsal 
kursusel hakkame omandama antud maagiat kui meie eelkäijate suurt tarkust. Saame teada, mida 
munade värvimine tegelikult tähendab, kust see tuleb, miks seda rituaali vaja oli ja mis ta meile 
annab. Miks sibulakoored? 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/varvitud-munade-maagia/ 

 

***** 
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19. aprill, Reede, 17.00 – 19.00/2h/160.00  
Meie salapärane “Kolmas Silm” V osa. Kolmanda silma 
mehaanilisus ja digitaalsus. Häälestamine, mahu ja kvaliteedi 
suurendamine. 
Kolmas silm – see on elus organism - käbinääre. Ta muudab pidevalt 
oma võimalusi ning kahjuks mitte alati paremuse suunas. Kursusel 
käsitleme, kuidas võtta need muutused kontrolli alla ning suunata 

„selgeltnägemise” arendamisse. Peamine saladus on häälestustes. Isegi Stradivariuse viiul vajab 
häälestamist, muidu hakkab see kõlama nagu laste balalaika. Häälestame ja õpime kasutama 
ressursse.. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/meie-salaparane-kolmas-silm-v-osa/ 

                                  ***** 

20. aprill, Laupäev kell 14.00 -17.00/3h/95.00 
Jaapani teetseremoonia maagia ja võlud.  
Toidu energia. Värvilised teed.  
Teil on võimalik luua tõelist imet,  kasutades selleks toidu energiate abi. 
Kõik toidud või joogid kannavad endas mingit energiaprogrammi. Eriti 

kehtib see aga tee kohta. Meie käsitleme erilist Jaapani stiili, selle maagiat ja pühitsusi. Tee 
teetseremooniad on nii maagilised ja populaarsed üle maailma, sest nad avavad meile tee 
nõiduslikkuse ja aitavad meil juhtida oma saatuse aspekte ning luua tõelisi imesid. Koos joome 
erinevate värvidega  teesid, tunnetame erinevaid maitseid ja energiaid. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/teetseremoonia-maagia-saladused/ 

***** 

20. aprill, Laupäev kell 17.30 -19.00/1,5h/90.00 
Moraalne meel. (Moral Minds). Maailmakäsitluse alustalad 
Sellest räägivad ja seda teemat õpetavad kõik inimkonna suured 
vaimsed meistrid ja õpetajad  alates  Zarathustra vaimulikest kuni Dalai 
Lama XIV-ni. Teadmised sellest kõigest sisaldub kõigis suursugustes 
religioossetes tekstides, alates Vedadast kuni Koraanini. Kõige 
kuulsamad filosoofid ja õpetlased alates Sokratesest  rajasid sellele oma 

maailmakäsitluse. Nende käes olid võimed, mis aitasid neil mõista ja tõlgendada. Moraalne meel- mis 
see on? Miks see on  nii oluline? Mis on selle tõhususe saladus? Pühitsetud energiad aitavad meil teha 
vahet heal ja halval. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/moraalne-meel-moral-minds/ 

 

***** 



Rahvusvahelise Selgeltnägemise ja Energiapsühholoogia Akadeemia Moskvas  Ja Taevas ja Maa keskus Tallinnas.  
Antud materjal on  intellektuaalomand. Levitamine ja avaldamine ilma Akadeemia kirjaliku loata on keelatud 

www.taevasmaa.ee  www.darija.ru 
 

20. aprill, Laupäev kell 19.30 -21.00/1,5h/60.00 
Ehted- meie välised kaitsed. Muistsed teadmised väeehete 
loomisest. Kuidas valida, luua, väestada. 7 energeetilist 
kanalit väeehete loomiseks ja kandmiseks. 
Algselt olid ehted, mida inimene kandis peas, kaelas, kätel ja jalgadel, 
võimu ja jõu esemed, mis tões ja vaimus teenisid oma peremeest. Nad 
kaitsesid haiguse ja kurja silma eest, tõid edu ja õnne oma omanikule, 

määrasid tema staatuse. Kaasaegsed inimesed on täiesti unustanud meie esivanemate targad 
meetodid. Ei kasutada seda, mis  ise meie juurde teed otsib, soovides meile nii õnne kui ka õitsengut. 
Kuidas luua oma igapäevaellu nii hädavajalikke abilisi armastuses ja vaimsetes otsingutes? Kuidas 
äratada neis abistav jõud? See kursus loodi just selliste kasulike teadmiste omandamiseks. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/ehted-kui-joud-ja-kaitse/ 

       ***** 

21. aprill, Pühapäev, 15.00 – 17.30/2,5h/260.00  
Iinimorganite seisundi mõjutamine, noorendamine, 
tervendamine.  
Meie organid ei vanane kõik samamoodi üheaegselt, vaid väga erinevas 
tempos. See organ, mis vananeb teistest mingil emotsionaalsel põhjusel 
kiiremini, kisub maha ka teiste ressurssi. Seega hakkavad ka teised 
kiiremini vananema ja oma funktsioone halvasti täitma. Selle tagajärjel 

võib juhtuda nii, et oled küll 40.a. aga sinu organite seisund  on nagu 60. aastasel. Meie tervis on meie 
eest ära jooksnud. Meditsiini maagia kasutab inimorganite seisundi mõjutamiseks sihipäraselt 
salajasi teadmisi ja  jõude. Kõik need teadmised on pärit meie kaugetelt esivanematelt ja läbi mitmete 
tuhandete aastate tõestanud oma tõhusust. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/meditsiini-maagia/ 

***** 

21. aprill, Pühapäev, 18.00 – 19.30, 1,5h/90.00 
Tulevikumaagia. Kuidas näha oma Tulevikumaailma palet. 
Tulevikuenergia portaalid 

 Juba iidsetest hallidest aegadest nagu võimsa magneti jõul piilusid 
inimesed huviga tulevikku. Need inimesed, kes omasid kontakti 
tulevikuga ja oskasid seda vaadata, olid rohkem hinnatud kui kuld. 

Kuidas siis tungida nõnda soovitusse Tuleviku Maailma paleesse? Loomulikult läbi maagia. See on 
lühim tee teadmisteni, millest inimkond on nõnda unistanud. Ning läbi maagia lähemeka meie 
tuleviku väravasse ja kasutame  Tulevikuenergiate pühitsust  kui jumalate hindamatut andi. Me 
hakkame õppima, kuidas seda energiat kasutada ja juhtida, muuta ja ümberkujundada paremate 
perspektiivide poole. Mis on ja kus asuvad tulevikuenergia portaalid ja millised on selle jumalused. 

Loe lisainfot ja registreerimistingimusi SIIT 
https://taevasmaa.ee/tuleviku-maagia/ 
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***** 

Olete oodatud osalema, vali välja oma lemmikkursus. 

Saada osalemissoov e-posti aadressile: info@taevasmaa.ee või teresa.mangel@gmail.com. 
Infotelefon: 55903155. Lisa oma kontaktid, et saaksime sinuga vajadusel ühendust võtta ning 
täiendavat infot ja juhiseid saata. Kui sinu meilile kinnitust broneeringu kohta ei tule, siis kindlasti 
helista. 
 
TÄHELEPANU!  Grupid on väikesed,  koha garanteerib ettemaks 25 eurot. 
Kursusele (ilma etteteatamata ) mitteilmumisel ettemaksu ei tagastata. 
 
***** 
 
TÄHELEPANU! Taevas ja Maa keskus on oma sündmuste korraldamisega hetkel ajutisel pinnal 
Holistika Instituudis.  Endla 15, Tallinn, 4 korrus. 
 

Taevas ja Maa keskus 
www.taevasmaa.ee 
info@taevasmaa.ee 
infotelefon: +372 55903155 
facebook: taevas ja maa keksus 
 


