
Külluse Seikluskoolitus Unistuste Ellu 
(lühendatult KSUE)

Aktiivse ja passiivse grupi sisu ja boonuste ülevaade

8. kuuline põhikursus 

See võrdlustabel on loodud selleks, et sul tekiks hea ülevaade millega on tegu ja 
milline neist pakutud versioonidest sulle isiklikult paremini sobiks. 

KSUE kursus Aktiivne Passiivne

Kursuse eel intervjuu 
küsimustele vastamine 

Sisaldab Sisaldab

Kursuse allkirjastatud 
leping mõlema allkirjadega

Sisaldab Soovitav ja sisaldab

Kursuse käivitamise 
eelmakse boonuse 
saamiseks

Sisaldab Ei sisalda

Kursuse boonusmakse Sisaldab Ei sisalda

Kursuse igakuine 
maksumus kuumaksete 
valiku korral

80 eurot + adminni tasu 60
eurot  (vaid esimesel kuul) 

40 eurot 

Kursuse igakuise makse 
viibimise viivis

1 eurot päevas iga hilinenud
päeva eest

1 eurot päevas iga hilinenud
päeva eest

Kursuse maksete võimalus 
sinu ärile arvega

Sisaldab Sisaldab

Kursuse korraga ostes 
kogumaksumus

Kursuse koguväärtus 640
eurot –  kui maksad

ühekordse makse 12 kuud
korraga siis sulle lõplik makse

– 10% ja hind 576 eurot. 
Ei pea maksma ka adminni

tasu  - – võit 124 eurot!

Koguväärtus 320 eurot –
ühekordne makse sulle 280
eurot kui maksad kogu 8 kuu

materjali eest korraga ja
võidad ühe kuu tasuta!

Kursuse kahes osas 
maksmise kogumaksumus

320 eurot kohe alguses ja
teine makse 4. kuu alguses –

320 eurot. 
Ei pea maksma 60 eurot
administratsiooni tasu – 

võit 60 eurot

160 eurot esmane makse mis
annab kätte 4 kuu materjalid.
4 kuu pärast 160 eurot mis
annab kätte järgneva 4 kuu

materjalid

FB koolituse aktiivses FB 
suletud grupis osalemine 

Sisaldab Ei sisalda

FB grupis 1x kuus Sisaldab Ei sisalda



küsimuste esitamine 
Crystal Rale ja Crystal Ra 
vastused

Kodutööde sissesaatmine 
Crystal Rale

Sisaldab Ei sisalda

Kodutööde isiklikud 
kommentaarid Crystal Ralt

Sisaldab Ei sisalda

Kuus korra oma uue äri 
esitlemine (mille oled 
loonud kursuse jooksul) ja 
eripakkumiste jagamine 

Algab neljandast kuust FB
grupis 

Ei sisalda

Oma inspiratsiooni 
jagamine FB grupis 

Sisaldab kuus korra
ühispostituse all

Ei sisalda

Kuus korra kursuse 
slaidide seletusseanss
1-2 tundi olenevalt teemast

Sisaldab Sisaldab

Koostööpartner kursuse 
siseselt

Sisaldab Ei sisalda

Kuus korra sotsiaalne 
kogunemine – kuu tähtede 
esitlemine ja kodutööde 
läbikäimine, lisaküsimuste 
esitamine otse live  
kogunemisel 

Sisaldab  minimaalselt 1 tund Ei sisalda

Julguse harjutused Sisaldab Sisaldab

Kodutööd – endale 
kingitused

Sisaldab Sisaldab

Kodutööd osalejalt 
maksimaalne 5 lk kuus

Sisaldab Osaleja võib selle iseenda
jaoks teha, aga Crystal Ra ei
loe seda ega kommenteeri

seda kursuse käigus

Tõusvate tähtede 
kingitused (kui saad tiitli)

Sisaldab Ei sisalda

Soojendustähtede 
boonused (kui saad tiitli)

Sisaldab Ei sisalda

Aastas korra füüsiline 
kogunemine koos Crystal 
Raga Eestis või mujal

Sisaldab Ei sisalda

Kursuse läbimise tunnistus
Crystal Ralt koos 
suuremate eksamite 
läbitegemise märkega kui 
on saadetus sisse ka avalik 

Sisaldab Ei sisalda



tagasiside)

Kursuse läbimise tunnistus
Crystal Ralt kui on saatnud 
sisse peale viimase kuu 
lõppu avaliku tagasisideme 
ja kuude kodutööde 
kokkuvõtte ülevaate failid 

Ei sisalda Sisaldab

Kursuse avalik tühi 
tagasisideme vorm 
(kirjalikult) 

Sisaldab Sisaldab

Kursuse grupi avalik 
tagasiside google hangout 
live lindistusena 

Sisaldab Ei sisalda

Rahamagnetid KSUE kursuslastele on tasuta
rahamagnet number 5,

ülejäänud tuleb lisaks osta 1-
4 ja 6-8) erihinnaga 30 eurot
(Kasutusel on 1 rahamagnet

kuus – iga kuu kohta üks
rahamagnet)

KSUE kursuslastele on tasuta
rahamagnet number 5,

ülejäänud tuleb lisaks osta 1-
4 ja 6-8) erihinnaga 30 eurot
(Kasutusel on 1 rahamagnet

kuus – iga kuu kohta üks
rahamagnet)

Soovitatud Kirjandus 
kursuse ajal lisalugemiseks

Osalejad saavad soovitused,
aga peavad materjalid ise
leidma ja see ei sisaldu

hinnas 

Osalejad saavad soovitused,
aga peavad materjalid ise
leidma ja see ei sisaldu

hinnas 

Wantra Veejuhtide 
Koolituse Esimese tasandi 
iseseisva õppe punktide 
arvestus 

Sisaldab kui tegid läbi
korralikult kõik 8 kuud ja

saatsid sisse kõik kodutööd
õigeagselt ja sinu karakter ja

eesmärk sobivad kokku
Wantra Veejuhi teega

Lisada on vaja vähemalt 4-6
kuuline personaalne aktiivne
kursus minuga (võib ka olla

teisel teemal), et see kursuse
panus saaks arvestusse

liituda – kuna pean kogema
kuidas sa toimetad endaga,
kes oled inimesena ja mis
tüüpi inimesena oled ning
samuti kuidas sa kohaned

raskustega, kuidas on lugu su
eetikaga jms. See kõik tuleb

teistega koostööd tehes kas 6
kuu või 8 kuu või 12 kuu

programmide ajal väga selgelt
välja

KSUE jätkukursuse kutse Sisaldab (eeldab lisamakseid) Sisaldab (eeldab lisamakseid)

Crystal Ra Vip klubi 
liikmeks astumise kutse 

Sisaldab (eeldab lisamakseid) Sisaldab (eeldab lisamakseid)

Tulemused Paremad ja kiiremad kuna on
kogu aeg otsene ühendus

Tulemused võivad tulla
aeglasemalt kuna pole



Crystal Raga ja ka grupi
toetus

otseselt teist poolt kes annaks
tagasisidet

Katsumused - Harjutusi on palju ja aega
üsna vähe, peab õppima ära
kuidas oma aega paremini

planeerida 
- Mõningaid tehniliisi oskusi

oleks ka vaja – kuidas
kasutada google hangouti

näiteks ja kuidas teha PDFI
faili. 

- Kõige suurem on siin enese
distsipliin. Ka teaduslikult on

tõestatud, et kui sul pole
tähtaaegasid ega ka teist

poolt, kes protsessis osaleks
on raskem tulemusi
saavutada ja ennast

motiveerida
- Tagasiside võimalus puudub

- seega on raske taibata ja
mõista oma edasiliikumist

Eelised - Saad kiireid tulemusi kõigis
sektorites, mis on külluse

rattas kirjas kui järgid juhiseid
ja teed regulaarselt kodutöid

- Mõningane vaba paindlikkus
on millal vaatad läbi uue
materjali slaidid ja kuidas

need töösse paned
- Fb grupi tugi võib olla väga
suur ja sellest grupist võib
saada sinu uus perekond
- Sinu elu võib totaalselt
muutuda ja väga kiiresti

- Tabad kiiresti ja kergesti ära
kuidas uue aja energiad
toimivad ja kuidas seal

surfata 
- Sul saab olema ka määratud
koostööpartner kursuse liikme

näol

- Saad täielikult ise
organiseerida oma ajakava ja

vaadata millal sulle mis
materjaliga on aega

toimetada ja siis vastavalt
sellega tegutseda – seega on
sul ajaline paindlikkus väga

suur

Puudused - Ajakava on kursuse
juhendaja poolt paika pandud

ja pead seda jälgima, et
joonel püsida ja pausi võtta ei
saa – ehk kui paati hüppad,

siis oled seal sees kuni 8
kuud läbi saab

- Võib tekkida ülevoolavuse
tunne, kuna toimetamist tuleb

palju nii nagu ka materjale
(eriti kui ei õpi aega

planeerima ja
tegevusnimekirjaga

toimetama)

Võib olla väga raske kogu
materjali ise üksinda läbi käia
ilma välise tagasisidemete ja

toetuseta
- Kui sul on raske ennast

distsiplineerida ja sa ei ole
väga iseseisvalt õppija võib

materjal seisma jääda



Otseühendus Crystal Raga 
kursuse jooksul 

Sisaldab FB grupis  üldist
suhtlust vastavalt teemade
postitusele ja kui väga kinni
jooksed võib sellest teada

anda FB grupis ja siis saame
vaadata kas mis oleks vaja

edasi teha, et edasi liikuda ka
emaili teel

Ei sisalda

Suur tänu sulle, et oled sellest kursusest huvitatud. Kirjuta lisaküsimusi 
kylluseseikluskoolitus@gmail.com

Aloha ja tervitusi,
Crystal Ra Laksmi-Ditton
 

mailto:kylluseseikluskoolitus@gmail.com

