
Külluse Seikluskoolitus Unistuste Ellu
8.kuuline online kursus

Crystal Ra Laksmi-Ditton juhendamisel

1 kuu -
Sissejuhatus

- Ülevaade kursusest ja selle üldisest ülesehitusest
- Sinu motivatsioon – ja reaalsed tulemused, mida soovid selle kursusega saavutada ja miks 
see on oluline?
- Külluse definitsioon ja vundamendi ülevaatus
- Mis on sinu jaoks küllus?
- Unistuste olemasolu ja sihtmärkidega elamine
- Aju funktsioneerimine ja selle osakaal sinu külluse loomisel
- Külluse ratta tutvustus
- Maslowi püramiid vs päikesesüsteem uues ajas
- Uued affirmatsioonid, harjumused ja uskumused
- Sinu mittetoimivate harjumuste läbikäimine
- Rahaga uutmoodi tutvumine
- Maagilise võtmeküsimuse küsimine
- Rahamagnet 1 selgitus
- Praktilised harjutused
- Uue Kuu video soovitus
- Soovitatud kirjandus

2 Kuu -
Eluülesande aktiveerimine

- Sissejuhatus eluülesande teemasse
- Eluülesanne vanas energias
- Eluülesanne uues energias
- Eluülesande kokteili tutvustamine ja minu lugu
- Eluülesande kaardistamise harjutus
- Talentide mängu tutvustus
- 4 elemendi osa eluülesande loomisega –



sealhulgas ka mees- ja naisenergiate osalus
- Võimalike eneseväljundite nimekiri
- Usalduse ja julguse treenimine
- Kuidas värvida must triip valgeks tehnikaid
- Aja planeerimise soovitusi
- Harjumused luubi alla
- Rahamagnet 2 selgitus
- Praktilised harjutused
- Uue kuu video soovitus
- Soovitatud kirjandus

3 Kuu - 
Kuidas suhted mõjutavad su külluse seisundit

- Konteineri olulisus sinu elus ja suhete vundamendis
- Suhe endaga ja enesearmastuse tehnikad
- Suhtumise mõju suhetele
- Uue ajastu külluse valemi kordus
- Sinu sisemise perekonnaga tutvumine
- Sinu lapsepõlve mõju sisemisele perekonnale
- Hukkamõõist sinu suhetes ja suhtumises – mida
see teeb sinu ja küllusega?
- Armastuskiri iseendale ja teistele
- FORM formaadi seletus ja Dani Johnsoni inspiratsioon
- Julgus = küllus
- 4 V süsteemi lahtiseletus
- Morgana Rae soovitused – rahakolli matmine ja raha-
armsama äratamine
- Usalduse tähtsus suhetes
- Uue ajastu suhete dünaamika – kahesuunaline liiklus
- Uue ajastu eesmärk – eluülesanne + kaksikvaim
- Teadlikkuse partneri ja kaksikvaimu vahe
- Erinevate osade ühildumine partneriga
- Enesedeklaratsiooni kirjutamine
- Ho'oponopono tehnika Hawaiilt ja selle imed
- 5- armastuse keele mõju su küllusele
- Koostöö olulisus suhetes ja külluse seos
- Rahamagnet 3 seletus
- Soovitatud kirjandus
- Praktilised harjutused

4 Kuu – 
Külluse Loomine läbi teadliku Energiatöö

- Kõik on energia vaatenurga lahtiseletus ja kuidas see avaldub meie elus
- Energia seos küllusega
- Rahamagnetite ja energiate liigutamise seos
- Külluse loomine Hawaii Huna tervendustehnikatega (näited tulemustest)
- Uue ajastu vaimse ja mateeria jala koostöö



- Uue ajastu energiate turvamees – kes see on?
- Nähtamatute sõpradega koostöö ja nende abi
- Vastuvõõtmine igal tasandil oma elus (näited)
- Delfiinide ja ookeani abi külluse loomisel
- Energiate liikumise lahtiseletus ja kuidas see
avaldub meie elus ning kuidas seda ise juhtida
ning kuidas on sellega seotud meie küllus
- Vastuolu energiate kaardistamine ja lahustamine
- Sageduse ja vibratsiooni tõstmine
- Sagedusteraapia tehnika
- Energiate kahesuunaline liiklus uues ajas?
- Märkide lugemise oskuse vajalikkus ja miks?
- Energeetiline konteiner – mida see tähendab?
- Kultuurilise konteineri piiratud avaldumise vormid (Eesti,
Mehhiko, USA näited)
- Energeetilise konteineri seos küllusega
- Energeetilise konteineri ja enesekehtestuse seos
- Teiste energiate mõjude puhastus – grupi tasandil ja
mida saad ise ära teha
- Energiate ja asjadega suhtlemine (Hawaii näited)
- Loomise jadaühenduse olulises energeetilises aspektist
(printeri näide)
- Sisselülitamise energia tähtsus
- Mees ja naisenergiate osa külluse loomisel – sisemise pere
ja 3 mina teemad
- Energiate töö üks peamisi võtmeelemente – oskus
panna tähele ja kuulamine ning jälgimine
- Intuitsiooni osa energiatega suhtlemisel nii nagu ka
külluse loomisel – Intuitsioooni FM sisseviimine
- Kõrgsageduse tõstmise tehnikad
- Hirmuenergiate takistused
- Hirmud ja kollektiivteadvus – sellest lahtiühendamine
- Uue aja energiad – indigo, kristall ja kuldenergiad
- Rahamagnet 4 seletus
- Soovitatud kirjandus
- Praktilised harjutused

Kuu 5 -
Tervise ja Külluse seos

- Miks on oluline hoida oma keha uues energias aluselisena
- Uue ajastu keha ja vana ajastu keha erinevused
- Auratransformatsiooni�  järgne keha turgutamine
- Enese puhastamine igal tasandil
- Puhkuse olulisus
- Sügavlõdvestumise nipid
- Kuidas hinnangud loovad terviseprobleeme ja takistavad sinu külluse voolamist sinu poole
- Energiate liigutamise seos küllusega
- Konteineri olulisus kehale



- Prahi koristus uues ajas
- Intuitsiooni ja enesekehtestuse rattad su tervises
- Usaldus enda, maailma ja meeste suhtes = raha ja küllus (mõningad harjutused kuidas seda 
treenida)
- Sisemise perekonna olulisus sinu tervises
- Probleemid eestlaste tervises (kogemusi eelmise korra Eesti külastusest)
- Regulaarne treenimine ja miks see on oluline eriti peale transformatsiooni
- 4 elemendi avaldumine tervises
- Uue aja vajadustest rääkimise olulisus ja sinu tervise nurgakivi ja mis seos on sellel raha ja 
küllusega
- Eneseväärtustamine, enesekindlus ja enda defineerimise osakaal tervise loomisel
- Aja taltsutamise olulisus tervise eest hoolitsemisel
- Checkout checklist - kuidas sa oma kehast ennast kas teadlikult või mitte teadlikult välja 
lülitad ja mis see teeb sinu küllusega?
- Õnne defineerimine ja mis on sinu tingimused õnneks?
- Toidu ja jookide nipid (sidrunivesi, soodavesi, moringa jook, smuutid jne)
- Hingamine kui terve elu hapnik
- Teadlik toitumine - toitumisnõuandeid uues ajas
- Emotsioonide teadlikkus ja kuidas see mõjutab su toitumist
- Vee tehnika oma emotsionaalse hävingu takistamiseks
- Draamade programmid kehast ja ajust välja
- Minu kõige lihtsam puhastustehnika
- Enesesabotaazi mõju su tervisele
- Ülemise piiri probleemid
- Lõpetamata asjade energiarööv
- Asjade ülearulisus ja kuidas see mõjutab su tervist
- Saavutuste nimekirja abi tervisele
- Rahamagnet 5 selgitus
- Kuldenergiate ülekanne otse Hawaiilt ja mida see tähendab
- Praktilised harjutused
- Soovitatud kirjandus

6 Kuu – 
Oma tee leidimine ja aktiveerimine läbi äri või ettevõtluse ja innovatsiooni

Selle koolituse teemaks on oma äri ja ettevõtmiste alustamine. Jagan oma kogemusi oma 
ärist viimase 12 aasta jooksul ja seda ka rahvusvaheliselt.
Isegi kui sul pole oma äri ega ka kavas seda luua, siis väikesel tasandil on meil kõigil 
igapäevaselt käsil oma äri, võibolla küll väiksemas skaalas. Kõikjal kus on loomise protsess - 
kust sünnib mõte ja siis viiakse ellu on tegelikult tegu äriga - äri vahe on see, et sellele 
pannakse ka hinnasilt külge ja ka number. Seega kui sa tead ja tunned seda protsessi 
seestpoolt välja, hakkad aru saama kuidas selles reaalsuses kergemini hakkama saada.

- Äri essents ja põhjus loomiseks
- Äri loomise vundament
- 4 E süsteem ja meeldetuletuseks ka 4V süsteem
- Nais- ja meesenergiate olemus äris
- New Flow äri loomise lugu
- New Flow äri suurimad saavutused



- Nipid New Flow 10. aasta kogemusest
- Uue ajastu loomise valemi kordus
- Äri alustamise puhastamised
- Michaeli äri alustamise soovitused
- Õppetunnid äritegemisest
- Konkreetsed sammud äri loomiseks
- Teistmoodi äriplaan
- Soovitatud koostööpartner
- Aeg endale kingitused
- Rahamagnet 6 selgitus
- Äri alustamise info lingid
- Soovitatud kirjandus

7 kuu - 
Külluse ja Seksuaalsuse seos 

- Seksuaalsuse ja külluse üldisem suhe
- Kuidas seksuaalsus mõjutab meie küllust?
- Lapsepõlv on sinu seksuaalsuse vundament
- Seksuaalsuse ja külluse võtmed
- Külluse saladus nr 1
- Shakti vägi
- Naise võtmed
- Tantra mõiste – vana versus uus
- Uue aja tantra selgitus
- Uue aja tantra kolmmitmus
- Uue aja loomise valem nr 2
- Turvalisuse teema olulisus
- Kollektiivsete energiate mõju
- Kollektiivsete energiate mõju vähendamine
- Mis juhtub haavunud naisega?
- Ho'oponopono seksuaalsuse ja suhetega
- Hawaii andestusrituaali kordus seksuaalenergiate koha pealt
- Seksuaalse andestuse mõju
- Uue ajastu loomise võti number 3
- Seksuaalse puhastuse mõju
- Vagiina ja fallose avastusretk
- Yoni ja lingami kooslus
- Yoni ja lingami tundmaõppimine
- Õpi oma keha tundma
- Naise kaos ja kord
- Uue aja tantra kokkuvõte
- Aeg Endale kingitused 
- Rahamagnet 7 selgitus
- Soovitatud kirjandus



8 Kuu 
Külluse Ratta Kokkuvõte 

- Külluse lihtsustatud valem uues ajas
- Külluse Seikluskoolitus Unistuste Ellu – mida
see tegelikult tähendab?
- Külluse ratta kõikide sektorite kerge kordus
- Külluse ja puuduse eluviisi erinevused
- Külluse vundamendi nipid
- Külluse testi jagamine (kodutöö)
- Visioonikaardi tegemine koostöös külluse
rattaga ja uue aja energiate kohaselt - nŠide
- Praktilised harjutused ja eksamid
- Finantside teadlik haldamine
- Lisainfo ja lisad
- Rahamagnet 8 selgitus
- Soovitatud lisad
- Inspiratsioon Brendon Burchardilt
- Edasised seiklused külluse maailmas koos
minuga
- Hawaii präänikud
- Tagasiside avaliku vormi täitmine
- Kokkuvõte kursusest kui tervikust
- Külluse Ratta energeetiline käivitamine igale
grupi liikmele

Kui see kursus pakub sulle huvi, siis on sul võimalus liituda kahel moel. 

Esiteks aktiivse grupi osalejana ja teiseks passiivse osalejana. Vaata lisatud mõlema 
versiooni võrdlustabelit teises failis - kus see info täpsemalt välja toodud on. See annab sulle 
selgema arusaamise millise versiooni pakkumine heliseb just sinu ja sinu vajadustega 
praegusel hetkel. 

Pasiivse paketi saad soetada igal ajal ja aasta läbi. Aktiivsed grupid kogunevad aastas kas 
korra või kaks korda, et saada täis üks lend. Üks lend koosneb neljast erinevast grupist – kus 
igas grupis on vähemalt 10 inimest korraga. 

Lisaküsimusi kursuse kohta saad jooksvalt: kylluseseikluskoolitus@gmail.com aadressilt. 

Lisainfot saad ka www.crystalralaksmi.com/eesti 

Sealne link kursuse kohta: http://crystalralaksmi.com/eesti/tootedpakkumised/kulluse-
seikluskoolitus-unistuste-ellu-8-kuuga/

Või siis Crystal Ra Laksmi-Dittoni FB profiilist: 

https://www.facebook.com/crystalralaksmiditton

Aloha tervitustega Hawaiilt, Crystal Ra 

http://www.crystalralaksmi.com/eesti
mailto:kylluseseikluskoolitus@gmail.com

