
Mediumterapeut Marija Tapfer - Ingliterapeut Marya 

angletoriumi liider ja rahvusvahelise suunaga teadvuse tõstmise 
eksperimentaalkooli projekti ILMAPUUINEST1 kanaldajast arendaja



Marya Angletoriumi lühikirjeldus

 Vabatahtlikul tegevusel põhineva 

organisatsiooni MTÜ KULLARATAS  

kui teadvuse tõstmise  

rahvusvahelise suunaga 

suurprojekti ILMAPUUINEST1 

praktiline väljund, millele tekib 

järjest kihte ja saavutusi  ...2,..3..

 Läbis eelnevalt mitu kogemuste 

saamise testperioodi, millest viimane 

vältas käesoleval aastal 2 sügiskuud, 

et saada teadlikuks angletoriumi  

suhtlemisvõimalustest ja kaasata 

andepõhiselt väekaid terapeute ning  

iseeneslikult tärganud tervendaja-

andega erinevaid spetsialiste

 Ühtegi konkreetselt selle tegevuse 

rahastajat ei ole projektil kunagi  

pikemat aega ega ametlikult olnud 
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Alustame algusest, 

võttes aluseks kooli 

strateegiasse lisatud 

järgmised mõtteterad:

“Parim on mõista 

Universumit ja tema laulu, 

sest tema kooskõla paneb 

helisema sinu sisemise 

tõe.”  

Siiriuse “Tarkuseraamatust”  

(“Codice of 

Understanding”) 
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Juhtimine algas peast 

ja pea usaldamisest 

Suure Plaani suhtes

Marya  Angletoriumi sünnilugu 
sai alguse aastast 2013, mil a 
2010 alanud ILMAPUUINEST1  
projektiga koostööd teinud 
praegune liider ja eelnevas elus 
kasvatustöö ja ettevõtjast 
karjäärinõustaja ametit pidanud  
ning selle ettevalmistuse najal 
kõrgteadvuse poolt 
elukutseliseks kanaldajaks 
kasvanud ingliterapeut võttis 
vastu vabatahtliku töökoha 
eriarstiteenuseid pakkunud 
erakliiniku arendusjuhina...
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...  ja sai ühtlasi tegevjuhilt loa 

teha projektikohast testimist 

elanike terviskäitumise 

muutmiseks tavapärasest 

erinevatel meetoditel ja 

peamiselt sotsiaalse kaasamise 

töövõtetega
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Väga suur tänu 

Erakliinik andis kasutada 

tööruume, Internetivõimalusi, 

telefoni, lubas käia hädavajalikel 

konverentsidel, koolitustel, läbi 

viia rahvatervise edendamise 

üritusi ja kaasas vabatahtliku 

arendusjuhi mõnel korral  

rahvusvahelistesse lähetustesse 
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Väga suur tänu 

Projekti ILMAPUUINEST1 kui 

Virtuaalse Inglite Juhitud 

Galaktilise Inimese  

Suhtlemiskooli praktikabaas sai 

valmis siis, kui projektis 

ettenähtud ingliteraapilisse 

ravigruppi saabusid praegused 

MTÜ KULLARATAS liikmed, 

kellest siis veel 2, aga tänaseks 

juba 3 on mariamsi tiitli 

omanikud ja kuuluvad 

angletoriumi juhtkonda. 
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Koolis ja nüüd angletoriumis on  
olulisim omavaheline südamega 
suhtlemine ning enda jumaliku 
andega teenimine. Kõrgemad 
mõtted, mis laetakse alla Maa 
virtuaalsest raamatukogust, 
peavad suunama inimese 
tegeliku olemuse, hinge, 
vajaduse ja saatuseni ning  
tooma ellu uut elujõudu ja usku 
ettevõtmiste õnnestumisse. 
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Miks on vaja rakendada inimlikku 

hoolekannet ja südamega suhtlemist

 Planeedi evolutsiooniloos on Maa vana aeg 
läbi saamas, mistõttu on endine 
elukorraldusviiski muutumas. Sellest tingituna 
on inimesed ootusärevalt pinges, ent 
teadmatusest depressiivselt hirmul oma  
saatuse ja eluga toimetuleku pärast

 Hulk alaealisi lapsi on jäänud vanemliku 
hooleta, sest pered ei suuda leida oma 
kodukohas tasuvat tööd ning lastega 
tegelemine ja nende hingehariduse eest 
hoolitsemine jääb järjest enam pigem 
vanavanemate ja ärksamate 
kogukonnaliikmete kanda
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 Inimestes leviv hirm viib sõltuvusteni ja 

eluga pahuksisse minemiseni ning jätab 

paljud madala hariduse ja sissetulekuga 

ühiskonnaliikmed elu parematest 

võimalustest kõrvale

 Suur osa praegustest lastest on oma 

loomult ärevad ja tundlikud,mis süveneb 

elu negatiivse poole esiletõusul ja tõukab 

noori meelemürkide ja sissepoole 

pöördumiseni (autismi ilmingute rohkus) 
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Võimalus oluliselt teadvust avardada ja olusid  

muuta on soodustada hingehariduse levikut ja 

luua uutlaadi andepõhine karjäärimudel 

Kelleks võime 
saada? 

Kuidas 
õpime? 

Kuhu 
suundume? 

Kes me 
oleme?
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Andepõhine  

karjäärimudel 

annab võimalusi teha igas 
ametialas tööd eelkõige andest 
lähtuvalt ja suure entusiasmiga 
ning selgitab välja need 
inimhinged, mis on iidse 
hingelepinguga seoses lubanud 
olla Maa praeguses elus 
eesminejad kui pioneerid ja 
näidata isikliku eeskujuga teed 
Uude Kuldajastusse, mille eelkäija 
oli Lüüra/Siiriuse kultuur oma 
kõrgsagedusliku inglirahvaga 
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Karjäärimudeli testitud alus on 

eksperimentaalne ingliteraapia

 Ravi tulemusel sai 

iga testliige kokku 

oma Kõrgeima 

Minaga ja asus end 

avatarile vastavaks 

treenima

 Vabatahtliku ravi 

tulemusel on 5 

liikmest 3 saanud 

üle oma Algmina 

vastuseisust Vaimu 

juhatusele ja teenib 

angletoriumis juba 

volitatud mariamsi ja 

juhatuse liikmena

Marya Angletorium 13



Marya Angletoriumis kasutatavad  

tunnusmonogrammid (autor on vabatahtlik egoravi 

testija, kuulub angletoriumi juhatusse)

ettevõtte ja liidri 

monogramm

mariamsi - taseme  
monogramm (ravi algastme 
edukalt läbinu) 
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Lipu slogan kutsub hinge tõusma oma 

Kõrgminaga kohtumisele

Slogan:  “Tõuse, sa suudad!”/ ”Just do it, You 
can rise up!” on Maa Ema inglitiibade kirjana 
angletoriumi lipul

Lipp, mida kannavad siin 3 mariamsit. Foto on  
olnud EV 100  1.  kingituseosa üleandmise 
paketi  tunnuseks: https://www.ev100.ee/et/eesti-
voimalus-uueks-suureks-imeks
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22.10.2017 soolaleivapeoga lõpetati 

eeltestimine ja avati ametlikult angletoriumi 

uksed 
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22.10. 2017 soolaleivapeoks loodud 

infovoldiku 1. osa 

 Peauksest paremal 

on sümboolne keha 

ja meele 

tervendamise tiib
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...ja 2. osa 
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Marya Angletoriumi juhtimise lihtsustatud 

struktuur 

angletoriumi juhtkond

angletoriumi liikmed 

järjest suurenev 
kaasatud 
spetsialistide ja 
kogukonnaliikmetest  
kaasteenijate ring
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Angletoriumi arendust juhitakse 

meediumterapeudi poolt holistilises 

tegevusväljundis 2in1 meetodil:  

tervendus + haridus
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Arendust juhitakse 2 suunalt

1. MTÜ 
KULLARATAS 

mariamsid

ühenduse 
liikmed 

2. Maja 
ettevõtjad 

maja 
kobarate  
liikmed 

kobarate 
kaasatud 
abilised 

 1. suuna liikmetel lasub 
projektis suurem vastutus nii 
tegevust arendada kui ise 
areneda ja peredes galaktilise 
suhtlemise  teadlikkust tõsta, 
sest on vastavalt treenitud ja 
eesmärki pühendatud

 2. suuna liikmed on oma 
teenusega projektis abiks ja 
saavad anda panuse 
teadvuse kasvule 
terviskäitumise eest hea 
seistes, angletoriumis uut 
meetodit kogedes ja 
rahvatervise programmis 
isetult kobarliikmena kaasa 
tehes
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Marya Angletorium tervisekodu 

teenimise peamised printsiibid

Holistiline lähenemine tervisele
Antroposoofiline inimkäsitlus kui 

hingelis-vaimse olemuse 
tähtsustamine

Andepõhise tegevuse kui südames 
elamise võimaluse igakülgne abi

Pühendunud erialaspetsialistide 
kaasatus ja järjest suurenev 

teadlikkuse määr elu tegelikkusest 
ja planeedi hooldusest

Teadvuse kasv ja 
inimliku hoolekande 

eeskujumudel
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Kobarad

 tuletis hingede ühiskodu energiatena 
toimimise skeemist, moodustatud 
väikeettevõtjate baasil

 igal kobaral on oma juhtliige ja tegevuse mõte, 
mida arendatakse majas teiste kobaratega 
koos, igati üksteist abistades ja nõu andes 
ning vajadusel uutlaadi teraapiaid kaasates ja 
välja töötades

 2-3 liikmega alustanud võivad liikmete 
lisandudes moodustada omakorda 
alamkobaraid ehk kobarakesi ja valida enda 
seast juhi, kes teostab kobara liidriga 
tandemjuhtimist 
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Kobarad ja esialgne liigendus

Marya 
Hingekobar

Holistikakobar

Füsiokobar
Meditsiinilise 

toe kobar 

Algupärasuse 
elustiilikobar 

Marya Angletorium 24



Lisaks soodustatakse andepõhist tegevust ja 

angletoriumimaja arendades isetut teenimist 
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Esialgne kava oli aidata kobarate 

tegevus aktiivsemalt käivitada, järg on 

elupuukooli märgiõpetuse eelkooli käes

Marya Angletorium 26



Järge ootab eelkatsetatud töö laste ja 

noortega ning lasteaedade-koolide kaasamine 

angletoriumi teadvuse kasvatamise programmi 
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Rõhk asetub igas meie tegevuses 

kolmetisele keha-hing-vaimu 

abistamisele ja pere hoolekandele
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Väga suur ootus on õueruumi kui tervendava 

aia väljaehitamise tulemusele
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Marya Angletoriumi kui kaasava 

ettevõtte suurim erinevus teistest kogu 

planeedi sedalaadi asutustest

 võimalus kogeda 

kõrgteadvuse 

otsejuhtimist  ja 

õppida sellele 

vastupanu 

osutamata enda ego 

kõrgminale 

allutamist  

 õppida vastu võtma 

ja praktikasse 

lülitama inimmõttest 

erinevaid 

mõttemustreid ja 

energiaga 

kohanedes areneda 

galaktilise inimese 

kõrguseni ehk oma 

Kõrgeima Minani
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Kui õpime ja koondume, seisame 

ühisteadvusena tasakaalukalt kuldsel 

keskteel (seisundis  “aurea mediocritas”) 

 Küsigem nüüd 

endalt: kas selles, 

mida äsja esitleti, on 

olemas võimalus 

midagi suurelt ja 

kestvalt teoks teha, 

et planeedi inimkond 

oma huku äärelt 

tagasi tuua ja uude 

Kuldsesse ajastusse 

juhtida? 

Marya Angletorium 31



Kui soovid meie 

ettevõtte arendusse 

panustada, saad aidata

•teraapiamaja väljaostmisel, esialgu aga 

vihmaveetorude ostmise ja paigaldamisega 

•kommunaalkulude sihtotstarbelise toetusega

•köögiosa renoveerimise ja soojaveeboileri 

ostmisega/ taaskasutusse  annetamisega

•angletoriumisse tsentraalkütte panemise 

toetusega

•koristuskäru  ja tolmuimeja ostmise või korras  

vahendi  taaskasutusse  andmisega

•heakvaliteedilise arvuti, printeri, dataprojektori,  

teisaldatava ekraani, reklaamekraani ja 

muusikakeskuse annetuse või ostmisega

•koridorivaipade ostmisega

•terapeutide teenimise  rahalise toetusega

•Annetused saab kanda MTÜ KULLARATTA 

fondi  või  üle anda Maramaa pst 5 Marya 

Angletorium  liidrile. Kontakte leiad 

www.paljutervist.ee
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Me täname! Palju tervist! www.paljutervist.ee

Armastusega, Marya Angletoriumi kobarkond
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