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Crystal Ra Laksmi

Suudlemine Tundmatusega – 
Ehk kuidas elada oma unistuste elu sinu tingimustel,

maailma inspireerides?

Crystal  Ra Laksmi on eestlanna,  kes praeguseks  elanud poole  oma täiskasvanueast  välismaal.  Tal  on
tagataskus kaks kõrgharidust maailma eri ülikoolidest, ta on valmis teinud kaks dokumentaalfilmi ja juhtinud
oma väikefirmat  New Flow,  viimased aastad asukohavabalt  Mehhikost,  eelnevalt  juhtides  seiklusgruppe
Hawaiil. Kõige selle vahele oli tipitud palju seiklusi terves maailmas ja enda avastamisi nii kõrgustest kui ka
kuristikest ja fööniksina tuhast tõusmisi.

Igaühe elulugu on väike pärl maailma pärlikees. Osad pärlid säravad, osad on
tuhmunud. Selle sündmusega proovime särama inspireerida iga kohaletulnud

inimpärli, kes veel ei sära - aktiveerides kõik pärlid seestpoolt välja! 
Võid kaotada kaloreid ja lahkuda naeratuste ja kallistuste võrra rikkamana!

Kuidas tõeliselt astuda uue ajastu maailmas iseenda platvormile,
 kus igaüks meist on iseenda meister?

Crystali kogemuste essents ja võimalikud teemad sündmuse ajal:

- Kuidas elu usaldada, alistuda ja  kontrollist täielikult lahti lasta?
- Kuidas enesetapu mõtted täielikult seljatada?
- Kuidas elada täiega vaid väga vähese rahaga kuus?
- Kuidas läbi südame ja julguse teed valides saabki luua oma unistuste elu?
- Kuidas me sageli iseendale pidevalt jalga taha paneme ja kuidas sellest välja saada?
- Kuidas internet on kullakaevandus kui sa tead mida ja kuidas seal teha?
- Kultuuriline kogemus Mehhikost seal pikemalt elades ja kuidas seda enda jaoks tööle 
panna?
- Kuidas loovus, oma südame kuulamine ja talendid ning oskused juhatavad sind alati 
õigesse kohta kui sa julged neid usaldada?
- Kuidas Wantra veetraapia andis mitte ainult elatist vaid ka inspiratsiooni ja muutis elusid 
täisvõimsusega?
- Kuidas online koolitusega võib endale luua täiesti uue eluplatvormi?
- Kuidas uue ajastu suhetes surfata?
- Kuidas kasutada kõiki 4 elementi oma unistuste loomisel (purjetamine, surfamine, 
vabasukeldumine, veeteraapia, seiklused mägedes jne)?

See õhtu ei saa olema vaid kogemuste jagamine teoorias, vaid nagu
Crystalile  tavapäraselt  kohane,  jagab  ta  ka  kogemuste-rikkaid
harjutusi osalejatega ning annab kaasa ka mitmeid nippe, mida kodus
edasi praktiseerida. Lisaks jagab ta ka pilte oma seiklustelt nii nagu ka
mõningaid  väiksemaid  videosid.  Crystal  teeb  ka  selle  sündmusega
kristall  ja  kuldenergiate  ülekande  otse  Mehhikost,  kuna  on  nüüd
sellest energiast pakatamas ja see ajab üle ääre. Iga osaleja, kes jätab
Crystalile  oma  emaili,  saab  osaluskingituse  peale  sündmust  oma
emailile!



See sündmus on eriti neile: 

- Kes soovivad muutuda, avarduda ja oma elu ümber ehitada nii, et see toimiks teie 
tingimustel ja kus tehakse teadlikke valikuid.
- Sooviksid saada ideid kuidas ise oma elulaeva kapteni rooli istuda?
- Kes soovivad oma keha, meele ja vaimuga kogeda kergust ja heaolu. 
- Kes sooviksid oma edasist elu luua rõõmust ja ekstaasist lähtuvalt.
- Kes sooviksid saada inspiratsiooni ja julgustust, et teistmoodi elu on võimalik.
- Kes sooviksid oma elu luua jätkusuutlikult ja harmooniliselt igal tasandil ning avastada 
mõningaid nippe ka külluse pidevaks voolamise käivitamiseks.
- Kes sooviksid täielikult surfata uue ajastu suhetes enda loodud tingimustel.
- Soovivad teada mis ja kes loovad meie elu keeruliseks ning panevad jalga taha ja kuidas 
sellest välja navigeerida?
- Soovivad aru saada kuidas toimivad uue ajastu energiad?
- Kes soovivad vastuseid oma küsimustele? (Sündmuse lõpus on ka selleks natuke aega)

Iga sündmusel osaleja saab sündmuse lõppedes eripakkumise Crystali suveretriidil
osalemiseks!

Suudlemine Tundmatusega Eesti tuur:

14 juuli Tartus, Dorpati Konverentsikeskus, Taskus, Turu 2, kell 18-20, osalus 10 eurot
16 juuli Viljandis (detailid täpsustamisel) 
21 juuli Pärnus (detailid täpsustamisel)

Lisainfot www.crystalralaksmi.com/eesti

Oled südamest oodatud!
Kohtumiseni!

http://www.crystalralaksmi.com/eesti

