
Külluse Seikluskoolitus Unistuste Ellu Kursuse Omapära 

Kursuse ajalugu

Külluse Seikluskoolitus Unistuste Ellu sündis 2017 aasta märtsis Mehhikos. Esmane eesmärk
oli  nende gruppidega juhtida  ja  suunata  neid,  kellede unistuseks oli  tulla  Hawaii  seiklus-
koolitusele  ja kuidas luua kiiresti ja mõnusalt küllust ja seda igal tasandil oma elus. Seda
eesmärki on ka paljud selle kursusega juba saavutanud. 

Selle esimese nelja grupi lennuga oleme me kõik väga palju õppinud ja seetõttu saab lend
number 2 olema väga palju parem ja ka mitmeti sügavam ja kindlasti ka lihtsam ja voolavam,
kuna  peamised  takistused  või  nõrgad  kohad  on  eemaldatud.  Olen  väga  tänulik  sellele
teekonnale, sest ka mina ise olen sellelt kursuselt väga palju õppinud – nii iseenda kohta kui
ka inmeste kohta, Eesti kohta jne. 

Kursus  põhineb  osalt  eelneva  online  koolitusel  Kiirtee  Iseendasse materjalil,  aga  on
nüüdsest  kokku  pandud  natuke  interaktiivsemalt  ja  kutsuvamalt.  See  annab  võimaluse
materjali lihtsamalt ja sügavamalt aga ka kiiremalt integreerida. 

Kursuse toime

Aktiivne kursus on väga võimsa toimega. Selle toime on 80% energeetiline ja 20% muul moel.
Kui  sa  oled  juba  transformeeritud  hakkab  kõik  toimuma  veelgi  kiiremini,  kuna  energiad
toimetavad selle kõigega veelgi kiiremini, kuna ülekanded toimuvad enamasti kõik Hawaiilt,
kus on palju kristall ja kuldenergiaid. Kui sa veel pole transformeeritud, siis tekib väga suur
tung selle tehnika ja uue aja energiate poole, kuna sa tunned ja tajud mis see sinuga teha
võib. Järgmise aasta suveks on esimese lendude gruppide osalejatest 80% oma aura ära
justeerinud või transformeerinud. 

Kursuse uued vormilised pakkumised

Kursusel on nüüdsest pakkuda ka kaks versiooni: 
a) Aktiivne osalus
b) Pasiivne osalus

Aktiivne osalus tähendab seda, et osaleja on aktiivne nii protsessi läbitöötlemisel läbi oma
praktiliste kodutööde kui ka oma kommentaaride seedimisel, mis minult tulevad, kui ka FB
kursuse grupis osalemisega nii nagu ka live kohtumistel osalemisega. Loe lisatud lehte, kus
on olemas mõlema kursuse versiooni eelised ja tugevused ning võrdlused. 

Aktiivsetesse gruppidesse kogutakse inimesi senikaua kuni on kogunenud kokku vähemalt
4 grupi osalejad – miinimum 10 osalejat  grupis. Siis alustatakse kogu uut aktiivset gruppi
korraga.  Senikaua  kuni  need  grupid  täis  ei  ole,  toimub  kogunemine  ja  gruppide  eeltöö
materjalidega kaudselt. 

Sellest hetkest kui kõik  passiivse grupi materjalid  on valmis ja ülesse pandud, on seda
võimalik osta ühekorraga või kuu maksete kaupa ja seal minu aktiivset osalust ei ole, mistõttu
see on saadaval kogu aeg – 7 päeva nädalas ja 24 tundi korraga, iga nädal ja kuu. Kuna



minu aktiivset osalust seal ei ole, siis annab see versioon palju iseseisvat võimalust asju läbi
käia endale sobivas tempos ja ajal, aga samas on ka katsumusterohkem ise kogu aeg rajal
püsida ja see nõuab väga teadlikku enesedistsipliini. 

Tegu on kursusega, kus kõik aktiivse grupi osalejad kirjutavad alla koostöölepingule ja
pühenduvad sellele koolitusele 8 kuud järjest. Katkestamine ei ole võimalik. 

Raha tagasi garantii

Sellel kursusel ei ole raha tagasi garantiid. Sa ostad selle täielikul isiklikul vastutusel pole
vahet  kas  on  tegu  aktiivse  või  passiivse  kursusega.  Minu  eelmise  kursuse  osalejad  on
tõestanud, kui see materjal töösse panna, siis see toimib 100%. Seega mina olen sinusse
panustanud,  nüüd  on  sinu  kord  endaga  tööd  teha  ja  endasse  panustada,  et  sellest
kahesuunaline liiklus teha.

See kursus pole imetablett, see kursus on võimalus ja kingitus sulle endaga rohkem
tööd teha ja teha seda teadlikult, selleks, et oma elu muuta sinule sobivas suunas. 

Kursuse tunnistus 

Kõik, kes on aktiivsel kursusel saatnud sisse kõik kodutööd saavad täieliku kursuse läbimise
tunnistuse koos selle märkega. Kes ei ole saatnud kõiki kodutöid, siis saavad ka selle kohta
märke oma tunnistuses. 

Kui osaletakse passiivses grupis ja soovitakse peale osalust saada tunnistust minult, siis on
vaja et saadetakse oma kursuse lõpus (vähemalt 8 kuud ostukuupäevast saati) kõikide kuude
praktilised ja  teoreetilised kodutööd ja ma loen need läbi.  Kui  ma tunnen,  et  materjal  on
omastatud nii nagu selle energia ette näeb ja on ka saadud vastavalt uusi tulemusi sellele
vastavalt, siis loen ma kursuse läbituks.  Kui mitte, siis on soovitav liituda aktiivse grupiga ja
sel juhul kehtib osalejale erihind.

Mida saab selle tunnistusega peale hakata?

Kursuse  täielik  läbimine  saab  ka  tulevikus  kasutada  Wantra  Veejuhtide  koolituse
alusõppena, kuna vajan sinna õppima tulevate inimestega eelnevat kogemust kuna tegu on
väga sügava ja olulise tervendusteraapiaga. 

Millised on lisaootused osalejatele?

- Peaks oskama oma aega hallata
- Peaks oskama kasutada emaili, võimalusel gmaili kontot omama, oskama ise liituda google
hangoutiga, teha ise PDFi faile, kirjutama word dokumente
- Olema valmis avastama iseenda uusi talente, oskusi ja teadmisi
- Olema punktuaalne iga kord kui liitub kursuse live kogunemistega (15 minutit varem kohal)
- Maksma ära oma kursuse kuupaketi maksed õigeaegselt, ilma, et mina peaks sind ja su
makseid taga ajama
- Saatma sisse oma kodutööd õigeaegselt
- Vastutama oma panuse eest ka FB gruppi
- Pühenduma kõik 8 kuud ja mitte alla andma



- Julgust proovida harjutusi, mis võivad isegi alguses tunduda absurdid või mõttetud
- Soovi oma elu muuta ja ennast pidevalt parandada ja täiendada
- Olla avatud ja sõbralik minu kui grupijuhi suhtes
- Olla austav minu ja mu kogemuste ja teadmiste suhtes
- Antud materjale avalikult, kes kursusega ei ole seotud - ilma minu loata jagada
- Teada, et kui laine üle pea lööb - ei tähenda see seda, et peab lahkuma
- Kes oskab oma tegevuste nimekirja järgida ja asju ära teha
- Valmis astuma oma mugavusstoonist välja
- Valmis vaatlema oma mustreid ja halbu harjumusi ning neist vabanema
- Valmis astuma suuremasse teadlikkusse nii iseendast kui maailmast
- Valmis muutuma igal tasandil
- Valmis õppima mida tähendab kahesuunaline liiklus
- Valmis õppima koostööd tegema nii omale määratud koostööpartneriga kui ka terve grupiga
- Valmis kohtuma tundmatusega
- Valmis looma oma uusi unistusi siia reaalsusesse
-  Valmis  elama oma unistuste elu  iseenda tingimustel  ja  seal  kus  meeldib  ning  täielikus
külluses
- Ausad ja kahesuunalise liikluse esindajad

Imelise kohtumiseni,

Aloha tervitustega,
Crystal Ra Hawaiilt

www.crystalralaksmi.com/eesti


