
 LISAVÕIMALUSED 

KOOSTÖÖKS CRYSTAL RA-GA TULEVIKUS

 

Väga sageli juhtub et kui kliendid mind ülesse leiavad, siis selgub et vaid üks seanss minuga aitab küll
saada oma elu sõlmkohtadest ülevaate aga ei anna piisavalt aega ja ruumi et et neid lahti harutada.
Kui  minu  materjalid  ja  lähenemine  sulle  meeldivad,  siis  soovitan  sul  ka  mõtiskleda  mõningate
lisavõimaluste üle tulevikus:

• a) 8 Rahamagnetit mis juhendab sind kas ja kuidas puhastada, aktiveerida ja tasakaalustada
oma külluse energiad veelgi holistilisemalt – kogupakett 40 eurot

• b) Kuidas luua küllust 4 elemendiga – Üle kahe tunni videomaterjali ja sealhulgas ka lisatud
eraldi PDF – 40 eurot Loe lisa siit:

• c) Külluse Seikluskoolitus Unistuste Ell  u  – 8 kuine online kursus mille peamiseks fookuseks
on  aktiveerida  sinu  küllus  ja  su  eluülesanne  läbi  külluse  ratta  puhastuse,  aktiveerimise  ja
tasakaalustamise ning mõningate lisaboonustega (võimalus valida nii  aktiivne (hind muutub
alates 1. jaanuarist 2019) kui ka passiivne grupp (280 eurot kogu materjal). See on üks kõige
võimsamaid pakette ja kursuseid praegusel hetkel.

Tulekul: 

a) Sisemise Perekonna e-koolitus

b) Minu raamat – Meesnaisest kuningannaks kasvamine (esialgne tiitel)

c) Kuningate ja Kuningannade koolitus koos Michaeliga (nii e-koolitus kui ka live)

d) Holistilise Külluse seikluskoolitused erinevates kohtades maailmas (live)

e) Eluülesanne – kui sinu eneseteostuse võti number üks uues ajas (e-koolitus)

f) Teadlike suhete valemid (e koolitus ja ka live)

g) Minevikust puhastamise koolitus (e-koolitus ja ka live)

h) Energiatöö edasijõudnutele (e-koolitus ja live)

Samuti  on  võimalus  kokku  panna  iga  kliendi  jaoks  tema  vajadustest  lähtuv  programm.
Soovitav koostöö oleks vähemalt 6-12 kuud. See on aeg mis annab võimaluse lahustada ja
teadvustada vanad mustrid ja ülesse ehitada oma uue identiteedi ja minapildi. Esmane sellel
muutumise  teel  on  ka  Auratransformatsiooni™ seansi  tegemise  võimalus  mida  ma  pakun.
Lühidalt  öeldes  annab  AuraTransformatsioon™  püsiva,  teadvust  avardava  muutuse,
tugevdades ühendust karisma, mõtlemise, intuitsiooni ja füüsiliste toimingute vahel.

Lisainfo: 
Email: crystalralaksmi@gmail.com
Web: www.crystalralaksmi.com/eesti 
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