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Ahoi kõigile,

Kirjutan oma kogemusest külluse kursusest, rahamagnetist ja endast. Alustasin aprillis 2017
külluse kursusega ja algus oli tasane. Olin ise deprekas ja ei osanud näha elu valgust ja
võimalusi, mida elu pakub tegelikult igal sammul. 

Siis juunikuus tekkis loobumine kursusest. Arvan, et see loobumine tuli kaasa sellest, et mu
kursuse koostööpartner loobus. Siis võtsin ma aja maha ja tunnetasin järgi, mida minul kui
Ergol on tarvis teha? Sain aru, et mul on vaja uuesti külluse kursusega liituda. Alguses sain
jõu  endas  kokku  ja  tegelesin  kodutöödega.  See  kõik  meeldis  mulle.  Vahepeal  vajus
kodutööde tegemine täitsa ära, sest ma tegelesin pahnaga oma elus.  Õnneks oli piisavalt
julgust ja hoiakut see pahn kõik enda elust välja visata. 

Siis juuli kuus sain Crystali käest rahamagnetid. Hakkasin neid kuulama ja juba kuu jooksul
teenisin 2000 eurot. Vaatasin, et hakkab minema mul see rahaline pool. Edasi järgmisel kuul
teenisin juba 2500 eurot ja oktoobris juba 3100 eurot ühes kuus. Kuulan iga päev 1-2 korda
rahamagnetit ja see toimib? Toimib sellepärast, et olen seda energiat lasknud voolata ka oma
pereliikmetele. Vend Mikul kasvas 1000 eurot kuus juurde. Vend Enol kasvas 500 eurot kuus
juurde. Emal oli pensionärina järsku 800 eurot arvel olemas. 

Point rahamagnetil on minumeelest ka see, et sa lased seda energiat voolata ka kellelegi
teisele. Kõik see toimib. Isale lasin ka seda energiat ja tema rahavool sissetulevast rahast oli
300 eurot. Suur asi seegi. Täna olen ise deprekast välja saanud ja näen elu võimalusi ja
valgust. 

Ütlen otse, et külluse kursuse vajalikkus on uskumatult vajalik kõigile inimestele siin
maamunal. Ilma selleta on selline "tööle-poodi-voodi" rühkimine. 

Mida küllusega on võimalik luua,  saavutada ja korda saata on alles jäämäe ülemine ots.
Elueesmärgi avaldumine,  piisavas koguses rahaliste vahendite esile kerkimine selleks,  et
minna kursusele, õpetaja juurde. 

Enesearengu mõttes ei ole mul sõnu, sest nüüd on elu nii uskumatult võimas, et ma
otsustasin stressi minema visata ja elada hoopis mõnusamalt. Võttes elu tsillilt kuid
samas  vastutustundega.  Kindlasti  on  elurattal  veel  sektoreid,  millega  tahan
küllusekanali  kraanid  lahti  keerata.  Suhe,  meeldiv  töö,  talent,  reisimine,...  see  on
samm-sammult ja iga asi võtab aega.

Mul on unistus: Teha üks jooga-tantra-tervisekeskus, kuhu inimesed saavad tulla ja endaga
tööd teha. Selle idee sain ma Bali saare Yoga Barn keskust vaadates ja samamoodi Tais Koh
phangan saarel inimestega rääkides. See on suur unistus! Kuid kindlasti tehtav. 

Täna  on  külluse  kursusega  esimesed  sammud  tehtud.  August  välja  ronitud,  veidi  pappi
teenitud,  eluülesanne  selgemaks  saanud  ja  kaugel  see  nainegi  olla  saab:D



Täna  registreerisin,  end  Tantraterapeudi  kursusele  -  jälle  samm  lähemal  unistusele.
Kusjuuures kerge pole olnud viimane aasta aga meie sees olev hing on ikka väga tark, kes
oskab  õigel  hetkel  öelda  meile,  et  NÜÜD!  Haarasin  nendest  nüüd  hetkedest  kinni  ja
asusin tegutsema. 

Ma tean, et kodutöödega ei hiilanud ma üldse. Täna võtan kodutööde tegemise tagantjärgi
teha,  sest  saan  aru  kui  oluline  see on.  Lõpetuseks  ütlen  suur  aitäh  kursakaaslastele  ja
Crystalile. Elumuutvaid kogemusi soovin ma kõigile, sest tööle-poodi-voodi on lihtne aga jube
igav.

Luba endale suur kallistus, sest su hing väärib seda sajaga;)


