
Külluse Taaskäivitus

Crystal Ra Laksmiga

Tallinn, 8 juuli kell 19 – 21   

Koht: Bliss Maja, Mustamäe tee 17

Osalustasu 20 eur kohapeal, ettemaksuga 1. juuliks 15 eurot

Crystalile tuli nimi Lakshmi Norra mägedes. Tundub, et nimi pole mitte ainult nimi, kuna väga paljudes kohtades
loob see nimi ja kohalolu küllust. Kes on saanud 5 eurose rahamagnetiga tuttuuue auto, kes läbi online kursuse
uue partneri,  kes  läbi  seikluskoolituste  rohkem raha,  kes uue töö,  kes uue äri,  kes  uue eluviisi  ning uued
võimalused  jne.  Tegelik  põhjus  on  iga  isiku  iseenda  sisemise  külluse  aktiveerimise  koodi  käivitamine  läbi
erinevate tehnikate ja vastuvõtlikkuse tõstmise ja muude nippide. 

Idee korraldada see sündmus sündis sellest, et juuli lõpus toimub väga võimas suvelaager Matsalus, kus on 2,5 päeva
täis keha, meele ja vaimu seikluseid ning taaskäivitamist ja Wantra esmaesitlust. Kui mitmed mu väga head endised
kliendid ja ka sõbrad ütlesid, et sooviksid tulla, aga raha napib, siis tuligi see mõte, teha see väike koolitus,  et jagada
tööriistu kuidas ise oma kalaõng leida ja oma kala püüda  ning külluslikult.  Kui  kõik tehnikad töösse panna, siis  on
tulemused garanteeritud!

Mida oodata?

- Väga paljud asjad ei toimi enam nii nagu vanasti. Isegi tavalised eesmärgi püstitused ei kanna enam vilja. 
Selle koolituse ajal räägingi miks see nii on ja millest see põhjustatud on minu enda kogemuste varal.

- Mis on uue ajastu energia ja kuidas see toimib ning kuidas seda targalt enda huvides ära kasutada ja enda 
jaoks tööle panna?

- Uue ajastus meie elumissioon ja mis see tähendab?

- Mis rolli mängivad unistused sinu külluse loomes?

- Mis lugu on praeguses energias sihtmärkide ja eesmärkidega?

- Minu isiklikud kogemused viimase 3 aasta maailmarännakutelt. Kuidas nutikalt toime tulla igas olukorras ja 
luua küllust isegi võimatutes olukordades?

- Mis on uue ajastu külluse valem?

- Lugu sellest kuidas 5 eurone online toode võib tuua suuri tulemusi.

- Mida praegusel ajal külluse loomisel vältida tuleks?

- Mida tähendab segmentküllus ja mida holistiline küllus?

- Küllus ja vaimumaailm?

- Küllus ja vaim?

- Minu online programm KIS, mis aktiveerib su külluse programmi täielikult igal tasandil (seksuaalsus, 
suhted, tervis, karjäär, missioon, küllus) ja lühike ülevaade kuidas ma külluse teemat häkin.

- Kuidas sinu vaimu küsimused võivad sulle uksi avada?



- Uue ajastu külluse meditatsioon – rahamagnet number 4 – sünnib kohapeal.

- Aeg vastata osalejate küsimustele

Crystal  Ra  Laksmi on  eestlanna,  kes  praeguseks  elanud  poole  oma
täiskasvanueast välismaal. Tal on tagataskus kaks kõrgharidust maailma eri
ülikoolidest,  ta  on  valmis  teinud  kaks  dokumentaalfilmi  ja  juhtinud  oma
väikefirmat New Flow, viimased aastad asukohavabalt  Mehhikost,  eelnevalt
juhtides  seiklusgruppe  Hawaiil.  Kõige  selle  vahele  oli  tipitud  palju  seiklusi
terves  maailmas  ja  enda  avastamisi  nii  kõrgustest  kui  ka  kuristikest  ja
fööniksina tuhast tõusmisi.

See õhtu  ei  saa olema vaid kogemuste  jagamine teoorias,  vaid  nagu
Crystalile tavapäraselt kohane, jagab ta ka kogemusterikkaid harjutusi
ning annab kaasa ka mitmeid nippe,  mida kodus edasi  praktiseerida.
Crystal teeb ka selle sündmusega kristall ja kuldenergiate ülekande otse
Mehhikost. Iga osaleja, kes jätab Crystalile oma emaili tema uudiskirja

jaoks, saab osaluskingituse peale sündmust oma emailile!

Iga sündmusel osaleja saab sündmuse lõppedes eripakkumise 
Crystali suveretriidil osalemiseks!

Kui sa arvad, et see sündmus ei andnud piisavalt tõuget ja tulemusi, siis osale
Crystali teistel sündmustel üle terve Eesti terve juulikuu jooksul! 

Mida rohkem, seda uhkem!

Suudlemine Tundmatusega Eesti tuur:

14 juuli Tartus, Dorpati Konverentsikeskus, Taskus, Turu 2, kell 18-20, osalus 10 eurot
Korraldaja Kristel Rõss (kristel.ross@gmail.com) 
16 juuli Viljandis (detailid täpsustamisel) Korraldaja Eve Loode (eve.loode@gmail.com)
21 juuli Pärnus (detailid täpsustamisel) Korraldaja Malle Luhar (otsijad@gmail.com)

Suhtejooga tutvustus Eesti Joogafestivalil 

18 juuli Haapsalus, Värava Tornis, kell 18 – 18.45, tasuta

'Kiirtee Iseendasse' ehk 'Taaskäivita oma Elu' Suvelaager

24 – 26 juuli Matsalus, Algallika keskuses, Algus reedel kl 16 ja lõpp pühapäeval kell 15, osaluse
lisatingimuste kohta loe kodulehelt lisa.

Lisainfot www.crystalralaksmi.com/eesti
Registreeru oma osalus emailiga crystalexpansion@gmail.com hiljemalt 1.juuliks

Kui maksad oma osalustasu 
Külluse Taaskäivituseks enne 1. juulit, saad osaluse 15 euroga.'

Kohale tulles makstes on osalustasu 20 eurot 
 

Osalustasu kanna: Oü New Flow  arvele Swedpangas EE552200221039028272 
selgitusse 'Külluse Taaskäivitus'

Sinu varajane registreerimine aitab ruumi ette valmistada ja 
sind vastu võtta kõige imelisemal moel!

Kui sa leiad sündmusele 10 inimest ja nad registreerivad ja maksavad enne 1.juulit, 
siis sinu enda osalus on enne 1. juuli registreerimist tasuta!

Oled südamest oodatud! Kohtumiseni!
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