
Uue ajastu suhted ja 
külluse taaskäivituse abielu

Crystal Ra Laksmiga 
Blissi Majas, Tallinnas 
18 augustil kell 19 – 21

Osalus 20 eurot kohapeal, 
                                              17 eurot ülekandega enne sündmuse algust

                                                 hiljemalt 15. augustiks kella 13ks.

Paljud  on  märganud,  et  väga  paljudel  juhtudel  ei  toimi  asjad  enam  nii,  et  valid  vaid
eesmärgi ja hakkad selle poole liikuma. Oleme uues ajastus kus kõik muutub ja nüüd tuleb
oma valikud teha, need universumi laiali  visata ja seejärel oma kuninganna energiasse
maanduda  (isegi kui oled mees), et vastu võtta, mis on tellitud. See on väga paljudele
inimestele  harjumatu  tegutsemine.  Selle  õhtuga  soovingi  jagada  oma  kogemusi  ja
komistuskive sellel teel ja uue ajastu suhtemaailmas, et sinul armas osaleja oleks sellest
läbi liikumine kergem ja teadlikum.

Selle õhtu võimalikud fookuspunktid: 

- Mis seos on külluse ratta suhte ja elu missiooni sektoril ning mis on nende tulem
- Uue ajastu suhete vundament
- Suhtejooga praktilised harjutused
- Uue ajastu suhete kuldsed nipid
- Planeet maa osa uue ajastu suhetes
- Naiste yoni ja planeet maa ühendus
- Kultuuriliste ja sotsiaalsete programmide puhastus suhete vallas
- Monogaamsetest suhetest multisuheteks
- Kuidas 4 elementi loovad silda suhete ja külluse vahel
- Kui oluline on uue ajastu suhetes sisemise mehe ja naise seisund
- Meesapekti ja naisaspekti kohtade vahetus uues energias
- Mida tähendab ruumi hoidmine uues energias?
- Mida teha siis kui oled naine ja su sisemine mees on ribadeks rabelenud ja välist meest 
kuskilt ei paista?
- Mis on uue ajastu suhtehaigus?
- Multisuhete rõõmud ja ohud?
- Biseksuaalsuse tahud
- Igale osalejale eriline kingitus
- Mida kehastab endas naise yoni ja mehe lingam ning kuidas nende teadlik kuulamine 
võib muuta kogu su elu?
- Oma vajaduste verbaalsete väljendamiste treening
- Uue ajastu kristall ja kuldenergiate mõistmine nii igapäevas kui ka suhetes ja külluses 
ning äris
- Vana ajastu moodulid ja süsteemid suhete loomisel uues ajas
- Vanade ja uute süsteemide konflikt ning kuidas nende vahele silda ehitada
- Suhted USA-s – Los Angeleses, Utahs, New Yorkis ja Mehhikos 

Selle õhtu jooksul annan sulle võimaluse saada kogemus nendest kahest teemast kolmel
tasandil  –  kõrgema  vaimu  ja  energeetika  tasandil,  samuti  läbi  teooria  ja  ratsionaalse
praktika kui ka alateadvuse aktiveerimise kui  ka sisemise lapse aktiveerimisega.  Saad
kaasa terve posu väiksemaid ja suuremaid nippe ja tööriistu, mida pärast edasi kasutada.
Sinu suhe sinu endaga ei saa olema see sama peale seda sündmust, nii nagu ka kõik



külluse ratta sektorid saavad oma tähelepanu ja aktiveeruvad. Me toimetame kõigega raku
tasandil ja sul avaneb võimalus ise kõik läbi kogeda. Läbi kogemuse sa integreerid selle
teadlikkuse oma olemusse  ja see jääb igavesti  sinuga kui seda valid. Raamatust
seda taipamist ei loe ja poest seda ei osta. 

Eelisjärjekorras  saavad  sündmusele  need,  kes  on  eelnevalt  maksnud  ja
registreerinud  enne  sündmust  läbi  ettemakse.  Eelregistreerimine  lõppeb  15ndal
augustil  kell  13. Peale seda peavad kõik maksma täistasu. Kui tehakse ülekanne
enne  sündmusele  minekut,  siis  on  kindlasti  vaja  saata  maksekoopia  ka  meilile
crystalexpansion@gmail.com. Lisainfot saab telefonil 55924831. Oü New Flow arve
on EE552200221039028272 

 Koolitust viib läbi maailmarändur ja rahvusvaheline seiklus-
 koolitaja Crystal Ra Laksmi. Crystali sündmuseid iseloomustavad 
 interaktiivsed harjutused, kõrge energeetika ja väga hea inimeste 
 lugemise oskus, mistõttu ta pakub igale grupile ja kohale tulnud 
 indiviidile just seda, mida neil on vaja. Seekordse koolituse 
 eesmärk ongi luua natuke selgem pilt selles uue ajastu maailmas, 
 kus paljud meist on eksinud ja ennast ära kaotanud, siis teiste 
 leidmisest rääkimata. Need lihtsad ja elulised lood nii nagu ka 
 tööriistad võivad teekonna endani teha lühemaks ja lihtsamaks 
 ning väekamaks. Crystal viibib Eestis peale kahte aastat elamist

Mehhikos ning jääb Eestisse vaid lühikeseks ajaks. Seega oleks tore kui kõik, keda antud
teema kõnetab, kasutaksid võimalust sellel sündmusel osaleda. 

Antud sündmus on soojendus 22sel ja 23ndal toimuvale Sukeldumine Iseendasse
lõdvestuskoolitusele Crystal Ra ja Kaidi Kirsiga Matsalus. kus tuleb tutvustusele nii
Wantra  veeteraapia  kui  ka  ajuveerda  massaaz  ja  tantrajooga  ning  palju  muud
põnevat. 
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