
Taaskäivita oma elu 
'Kiirtee Iseendasse' suveretriidiga Eestis, 

Algallika Matsalu Keskuses
Crystal Ra Laksmi ja Michael Dittoniga 

ning esmakordse Wantra retriidiga Eestis!!!

24 – 26 Juuli 2015, Eestis
Algus reedel kell 16

Lõpetamine pühapäeval kell 15

Investeeri iseendasse, sest sa oled seda väärt!

See retriit on kokku pandud neile, kes on osalenud või osalemas KIS
programmis (vähemalt 6. kuu paketis), kus peamiseks fookuseks on külluse
ratta aktiveerimine kõigil tasanditel. Selle nädalavahetusega saad kogeda
Crystalit töös personaalselt. Lisaks lisab vürtsi Crystali uus jumalik partner
Michael, kes assisteerib ja kaasloob erinevaid osasid programmist voolavalt
ja kuninglikult.

Järgnevalt on välja toodud programmi essents. Crystal kuulatab ja juhindub
grupi energiatest kohal olles ning kõige olulisemad teemad grupile saavad
olema need, mis nädalavahetuse jooksul läbi käiakse. Kuna Crystal oskab
vägevalt avardada ruumi ja aega, võib sellest nädalavahetusest saada mitme
aasta kogemus!!!

- Aktiveerime 4 elementi ja tasakaalustame neid läbi erinevate tegevuste elementidega (lõke
ja tule energia; veeteraapia vees; maa element rannas; õhu element väikse usaldusmatkana
seiklusrajal ning õpime teadlikult ja orgastiliselt hingama)

- Õpime lugema elemente inimestes ja vastavalt sellele tegema teadlikumaid valikuid oma
elus

- Käime läbi külluse ratta erinevad sektorid ja praktiseerime ja kinnistame erinevad osad nagu suhe iseenda ja teistega, tervis, 
seksuaalsus, missioon ja küllus ning integreerime need läbi individuaalsete ja grupi harjutuste sealhulgas ka oma talentide ja oskuste 
kaardistamine ning unistuste palli aktiveerimine

- 4V süsteemi grupiharjutustega integreerimine

- Varjudega tants ja oma varjude embamine praktikas

- Õpi astuma oma julgusesse ja lahustama oma hirmusid jagades oma talente laupäevaõhtusel talendishowl

- Koge delfiiniteraapiat läbi veeteraapia kehasoojas basseinis – lahusta oma veehirmud, õpi ujuma, ning lahusta valu liigestes ja 
musklites ning pane alus Wantra õpetaja koolituse esimesele nurgakivile

- Crystal tutvustab oma vee tervendusmoodulit Wantrat ja räägib ka õpetajate koolitusest

- Kuidas puhastada oma kesskondi ja kuidas puhastada ennast?

- Vaimolendite grupipuhastus ja energiate lugemise harjutused

- Vaatame ka minifilme Hawaiist, laavast ning delfiinidest ning samuti purjetamisest ja seiklustest

- Sööme tervislikke toite

- Uue ajastu suhted – teadlikkuse partnerist kaksikvaimuni –  kas ja kuidas nipid

- Esmakordselt Eestis - Ekstaatilise Meditatsiooni demo koos Michaeli ja Crystaliga (eriti julgetele)

- Sisemise naise ja mehe tervendamisseanss – demo Michaeli ja Crystaliga ning seejärel praktika 

- Crystal jagab ka oma maksapuhastuse kogemusi ning müüb maksapuhastuse online programmi selle retriidi ajal soodushinnaga

- Samuti on kõigil neil, kes registreerivad antud sündmusele varakult (kui maksad kogu kursuse tasu 250 eur hiljemalt 15. märtsiks saad 
10% allahindlust eraseanssidest enne või peale retriiti. Selleks, et see sündmus saaks toimuda on vajalik miinimum 20 osalejat. 
Eraseanssidele saad ennast kirja panna kas enne või peale retriiti.

Osalustasu

Osalustasu Crystalile ja Michaelile on 250 eurot inimese pealt,  millele lisandub makse majutuse ja toidu eest Algallika
Keskusele. 



Osalemistasu  tuleb  maksta  ühes või  maksimum kahes osas  Oü  New  Flow  arvele  Swedbankis
EE552200221039028272. Majutus ja toit tuleb maksta otse Algallika Keskusele ning nende makseinfo on üleval
nende kodulehel. Soovime oma retriidile pühendunud osalejaid, kuna lendame kohale teiselt poolt maakera.

1.  osa  on  ettemaks  150  eurot  (mis  on  tagastamatu)(võimalik  maksta  kahes  osas,  kõige  hilisem  kogu  summa
laekumine  on  1.  aprilliks),  mis  tagab  sinu  koha  ja  on  tagastamatu,  kuna  katab  Crystali  ja  Michaeli  edasi  tagasi
lennupiletid Eestissse nagu ka koha üldpinna rendi ja basseini rendi ettemaksu, nende majutuse koha peal ning töötasud
ja organisatoorsed tasud. 

Kui su olemus on suure ja võimsa avardumise vastu, siis oleks tark Crystaliga kohtuda enne retriiti personaalse 
seansi ajal, et see hirm eemaldada, muidu lood endale situatsiooni kus jääd enne retriiti haigeks või lood midagi 
muud, et avardumist takistada. 

2. osa on  makse (100 eurot) (samuti tagastamatu) mis makstakse hiljemalt 1. juuniks
3. osa on makse majutuse (vaata  Algallika kodulehelt hindasid) ja toitlustuse eest (39 eurot nädalavahetus) vähemalt 
1 kuu enne retriiti otse Algallika keskusele (24 juuni).

Crystal  Ra  on elanud välismaal enamuse oma täiskasvanueast. Ta on elanud Norras, Taanis, Lõuna –
Aafrikas, Austraalias, Hawaiil, Mehhikos ja reisinud enam kui 26le maale. Tal on kaks kõrgemat ülikooli
haridust maailmaklassi ülikoolidest Norras ja Lõuna-Aafrikas. Ta on teinud kaks dokumentaalfimi. Ta on
töötanud inimestega nii era kui grupi viisiliselt 14 aastat. Tema tõeline talent on juhtida gruppe seigeldes
rohkemasse teadlikkusse ja hoida ruumi ning läbi selle transformeerida täpselt nii palju kui antud grupp
valmis on seda tegema. Seekordne Eesti retriit on võimalus tutvuda Wantraga ning mõne uue tehnikaga,
mis Crystalil tagataskust alati võtta on. Crystal on põnevil, kuna ta soovib ka teha ülekande väekatest

kristall ja kuldenergiatest otse lääne Mehhikost, kus on suveks 2015 viibinud juba viimased kaks aastat.

Michael on pärit  Lõuna Californiast, USAst ja on viimased aastad seilanud Ameerika läänerannikul ja
töötanud vahelduvalt peamiselt Alaskal. Tal on selja taga kotitäis erinevaid seiklusi, nii nagu ka kogemusi
erinevatest  eluvaldkondadest  läbi  erinevate  töökohtade  ja  suurte  projektide.  Michael  on  ääretult  hea
suhtleja, ruumi hoidja ja turvaruumi looja. Michael jagab ka oma lugu uue ajastu suhete kohta nii nagu ka
väikseid kilde oma uuest raamatust  kuidas eesmärke püstitada ja oma unistuste elu elada.  See saab
olema Michaeli esimene seiklus Eestisse, ning ka tema on põnevil oma kingitusi teiega jagama.

Mis iseloomustab Crystal Ra retriite? 

Selles on paras annus ootamatust ja ettearvamatust. Kuna Crystal juhindub energiatest ning sellest, mida vaim
dikteerib, siis programm loob ennast sageli täpselt selles taktis.  Nüüd on Crystalil ka integreeritud tööriistad
kuidas toimetada grupis ilmnevate varjude tantsuga  ja ta võib demonstreerida aktiivselt kuidas 4 V süsteem
toimib. 

Kõik inimesed, kes on tema retriitidel osalenud, olgu siis Tallinnas, Saaremaal või Hawaiil või Mehhikos, Norras
on kogenud teadlikkuse avardumist,  uue elu algust,  uute valikute tegemist ja edasiliikumist moel,  mis enne
polnud  võimalik.  See  on  juhtunud  tänu  sellele,  et  Crystal  lõi  turvalise  keskkonna,  kus  osalejad  tundsid
inspiratsiooni muutumiseks ning tegid ka vastavad sammud selle loomiseks. 

Nüüd lisandub veel koostants Michaeliga, milles on vürtsikad annused kosmilisest partnerlusest
igal tasandil.  Crystal  ja Michael annavad ka juhiseid kuidas aktiveerida oma jumaliku partneri
magnet  ning  mis  on  uue  ajastu  suhtes  olulised  alustalad.  Sa  näed  neid  nii  teoorias  kui  ka
praktikas toimetamas!  Puhastame vanu suhtemustrite  malle  ja  aktiveerime sinu uue sina igal
tasandil kuni rakkudeni välja!

Näited erinevatest tulemustest peale retriite - kes saab uue partneri, kes saab uue töö, kes jätab maha vana elu,
kes registreerib oma uue firma, kes saab rohkem võimalusi külluse vastuvõtmiseks, kes saab rohkem raha, kes
saab üle hirmust ujuda ning muundub merineitsiks jne. Crystal on oma ala spetsialist selle otseses tähenduses
ja viimased kaks aastat Mehhikos on temast teinud raudnaise, kuid samuti õpetanud looma oma elu koostöös
vaimu juhendustega ning julgusega südamest oma unistuste elu.

Küsi lisa crystalexpansion@gmail.com või vaata lisa www.crystalralaksmi.com/eesti
või lepi kokku skype kõne (maks 30 minutit), et küsida lisainfot

Algallika  keskuse  majutuse  kohta loe  siit: http://www.algallika.ee/hinnakiri/ Algallika  keskus  teeb  meie  osalejatele  25%
allahindlust majutuse osas. 

Algallikale sõit toimub eraautodega. Enne retriiti tuleb sellekohane info ülesse FB gru ppi.

NB! Kui sa pole veel osalemas KIS online programmis, siis on sul võimalus sellega jätkuvalt liituda. Praegu on veel vaba 8
kohta järgnevaks 6.ks kuuks, võimalusega alustada hiljemalt veebruaris 2015.
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