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U

Ruum, kuhu
miski tuleb

Teoks saamine Puhastumine

+ võimaldab vabaneda  liigsest ja uueneda
+ pakub paljusid  ootamatuid võimalusi
+ annab piiramatu potensiaali ja jõu
+ lisab otsustavust ja enesekindlust
+ aitab vabaneda asjadest, et tekiks uus 

1 2

T

 Teed rajav 
     Äike

HingusMuutused

+ saada uut jõudu ja tahet
+ hävitada seda, mis eirab loodusseadusi
+ edukalt võidelda võõra mõju vastu
+ äratada ja stimuleerida alateadvust
+ valmistada pinnast uueks initsiatiiviks

Äikese loov ja puhastav toime.

OKAS

ELUENERGIA

ELEKTRISÄDE

UR

1

OKAS

KÕIKSUS KÕIKSUS

PUHASTUMINEALGUST ENNE HETK 

KVANTITEET
KVALITEET

MUUDATUSED

   Ruun võimaldab:

Algul oli valgus, valgus oli enne algust.

Ruun

h

Ruun
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KÕIKSUS KÕIKSUS
Okas Liikumise suund

Tuul Seesmine valgus

SÕNA TEEKOND

+ kõrvaldada tõkkeid
+ innustuda ja  leida uusi ideid
+ vabastada loovust ja avastada andeid
+ võime tunnetada, kuulata
+ saada kätte kaotatud teadmisi

   Läkitus tuleb
õigesti hingates

LOOJA SÕNA
HINGUS
MÕTE

+ arendada teadvust ja mõistmist
+ jõuda varjatud teadmisteni
+ mõista looduse ja keha rütme
+ tajuda aega
+ kaitsta reiside ajal

                siis algus polegi nii kaugel.
Kui aeg on keerdus, mitte sirge, 

süsteemis

LIIKUMINE
RUUM
AEG

Prana on aine osa, mis mäletab kõik.

Ruun aitab Ruun aitab

Olla



KÕIKSUS KÕIKSUS

K G

5 
6 

KINK  LEEK  

Reid Olemine
Tuli Loomise lõpp

Igal on oma
      aeg 

TULI
VALGUS

KEHASTUMINE

+ saavutda mõtteselgust ja kirgastab 
+ luua käsitöös või kunstis
+ saada seesmist juhendamist
+ kaitsta vara
+ saada teavet oma elu muudatustest

Sära mu sees aitab elada mujalgi veel.

KORDUVUS
KORDUMATUS

HETK

+ tunnetada, et sulle on antud aeg
+ paremini kasutada oma aega
+ rohkem anda ja rohkem saada
+ kahju ja kasu jälgimist ajas
+ aitab suhelda oma Kõrgema Minaga

Ma olen
teadvuse kiir!

Mitte ajaratas, vaid ajaspiraali keerud.

Ruun aitab
Ruun aitab

Ruun aitab



KÕIKSUS Tunne Vajadus

HV

7 8 

ELU

RAHERÕÕM  

Kulg Kalliskivi

Kõik soovid
täituvad

 Tegelikkusse
kehastumine

+ olla õnnelikum
+ tõsta enesehinnangut
+ parandada mõrasid suhetes 
+ saavutada soovitud tulemust
+ võidelda täiuslikkuse eest

+ vabaneda soovimatutest mõjudest
+ säilitada rahu
+ arendada intuitsiooni
+ aitab keskenduda kavandatule
+ lepitada erinevaid vaateid

Kristall (viirus) võib olla nii elutu kui elus.
Tunded on isiklikud ja nad ei pea 
                                kellestki sõltuma.

RAHULDUS
PLATOONILISUS

TÄIUS

KOHANEMINE
TEGELIKKUS

OLEK

 Ruun võimaldab
Ruun aitab
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ELU ELULumi Koht Vili

SAATUS KUJUNEMINE

9 10

OLI

ON

TULEB

Piir

PUUDUS
VAJADUS

KIRGLIKUS

+ võidelda pingetega (stressiga)
+ edukalt ületada kriise
+ teostada,mis varem oli võimatu
+ vabaneda oma piirangutest
+ arendada järjekindlust

Võitlus vajaduse ja soovi vahel.

K A R M A

JÄÄ AEGLUSTUMINE
TIHENEMINE
PEATUMINE

+ vaigistada meelt ja süveneda
+ keskenduda 
+ kaitsta vaenulike mõjude eest
+ tugevdada  tahet
+ üle saada ärevusest

Miks on vaja söögipalvet?

Ruun aitab Ruun aitab
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ELUELUVorm Vari Talv Taim

SÜNDTSÜKKEL

11 12

ringi

Elu-

katkematus

ÕHK

MAA

tasandile
teadvuse potensiaali varjatud 

+ aitab leida asju
                                          arendamiseks
+ annab tõuke plaanide ja ideede 

+ aitab tunnetada ennast

Saladused teevad elu põnevaks.

+ toob

AASTA 
ÖÖPÄEV

 HINGETÕMME

+ teadvustada, et kannatus tasutakse alati
+ viia ellu plaane ja ideesid
+ elada koos looduse tsükliga
+ panna “kell” täpselt keha järgi käima

Elu käib õiest õieni ja saagist saagini.

RESONANTS

SÜNNITAB

LÕHUB RÜTM

Ruun aitab Ruun 
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ELU ELU

E Z

+ vabaneda surmahirmust
+ suurendada vastupidavust
+ seonduda teiste olemise ruumidega
+ vältida segadusse sattumist
+ vabastada sisemisi varusid 

STRUKTUUR
KORD

SEOTUS
MOODUSTIS

KÄRBES
K

Ä
R

E

S

Sääse surm kihutava auto esiklaasil.

Lagunemine

LindSidemed Ehitus Võimalik

+ luua ja genereerida ideesid
+ juhtida kõrvale negatiivsed mõjud
+ saavutada tasakaal stressis
+ viia oma ideed tegelikkusesse
+ leida varjatud jõude mistahes 
                            väljakutsete ületamiseks

KAITSEINSTINKT

ÕNNISTUS

SIDEPIDAJA
VAHENDAJA

KAITSJA

Kui vaja, siis abistab Tema.

B

Ruun aitab Ruun aitab

i
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ELU

S
T

PÄIKE OHVER

Kaitsja Au Valgus Kari

VALGUS
SOOJUS

ELUTeeb võimatu 
 võimalikuks

MEES

SÕDUR

A
U

S
U

S

V
Ä

Ä
R

IK
U
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KULTUS

ELU

+ kirgastuda
+ näha tegelikkust nii, nagu see on 
+ suurendada energia taset
+ tunda end noorena
+ teostada teostamatuid unistusi

 Päikesel oli palju, palju valgust, 
                    kuid üldse mitte kuum.

+ olla ustav
+ töötada metoodilisemalt
+ võidelda mehiselt
+ uskuda rohkem oma jõusse
+ vastutada oma tegude eest
 

Võime ennast ohverdama.

Ruun aitab Ruun aitab
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ELU ELU

B EH

EMA

Pühendumine Kooslus Tekkimine Integratsioon

RÕÕM ANDA
RÕÕM  SAADA

Isa

Lemmikema

Jumalda, ja sa saad kõik.

Hinge rännakud

PARTNERLUS
KOOSTÖÖ

SUHTLEMINE

+ arendada koostööd 
+ jääda tasakaalu igas olukorras
+ austada vastassugupoolt
+ partnerlust
+ olla see, kes sa oled

Lateraalse nägemuse mõistmine.

TAKTITUNNE

+ tugevdab isiklikke suhteid
+ hoiab energiat
+ aitab kadudeta väljuda kriisist
+ kaotab segavaid tegureid

   ruun võimaldab   Ruun 
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ELU ELU
M L

ENESETEADVUS VEE STIIHIA

Mõttelend Eelelu Lüli

+ tunnetada  ennast
                      + ennast koos loodusega
+ teadvustada intellekti
+ äratada intuitsiooni
+ tugevdada perekondlikke suhteid

+ paremini kohaneda
+ teravdada tundlikkust
+ tunnetada tõusude ja mõõnade 
                                         energeetikat
+ ujuda sündmuste voolus

AGREGAATOLEK
ESMANE ELU VEES

INIMENE
TEMA

NEMAD
MINA

Mõistus   Teadvus

Intellekt

Kõrgema MINA tunnetamine on
                           inimkonnal veel ees.

KESKKOND

Vesi ja tuli.

Kiirgus

Ruun aitabRuun aitab



TULEVIKTULEVIK
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O

INKARNATSIOON PÄRAND

Järv Kodumaa   Viljakus Valguseaeg

D N A Vaimne keha
Päritud keha

+ parandada mälu
+ suurendada eneseusku ja
                     + teadlikku tunnetust
+ avardada eneserealisatsiooni 
                                                võimalusi

Sina meis ja meie teis ja ikka, ikka nii...

+ pidada lugu oma kodukandist
+ omandada ja suurendada varandust
+ mõista korra vajalikkust
+ tunnetada piire ja oma territooriumit
+ hinnata täpsust ja sõnapidamist

   vaimud
Esivanemate 

KEEL 
RAHVAS

MAA

Küpsus on loobumise idee mõistmises. 

Ruun aitab
Ruun aitab

Ing



TULEVIK TULEVIK

23 24

D

PÄEV OMAND

Varjupaik Saatan
Koit Kava

+ kontakteeruda oma vaimse olemusega
+ avardada reaalsuse mõistmist
+ näha kõikide esemete seost
+ näha  tulevikku
+ saada jõudu pideva taassünni väest
 

Päeva taassünd

  Iga päev on sünnnipäev,
                     uus ja kordumatu päev.

VALGUS 
VARI 

PIMEDUS

+ mõista, mis on tegelik rikkus ja
                       + tegelik asjade väärtus
+ edukalt lõpetada igat algatust
+ saada rahuldust kõikidest asjadest
+ tajuda päikese ja kuu väge  

Rikkus ei riku seda, kes rikkust ei vaja.

VABADUS

VARANDUS

VAESUS

EKSPLUATEERIMINEEKSPLUATEERIMINE

Ruun aitab
Ruun aitab
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