
Tartu  Arengutee- ja  Pärnu  Enesetäiendajate Klubis  ning
Tallinnas on järjekordselt külas maailmarändur Crystal Ra Laksmi,
kes on viimased kuusteist aastat tegelenud vaimsete praktikatega
rahvusvaheliselt.  Tema  sulest  on  ilmunud  väga  mitmeid  e-
raamatuid,  mis  on  pakkunud  inspiratsiooni  paljudele.  Rikkalikud
aastad on pakkunud võimalusi  külastada 27 erinevat  maad,  läbi
selle ennast leida, omandada uusi haridusi ja tehnikaid, et siis kõike
seda maailmaga jagada.

Crystal  Ra  alustas  oma  maailmarännakuid  Taanis,  kus  õppis  demokraatiat  ja  noorte
juhtimist, millele järgnesid antropoloogia õpingud Oslos, Norras ja Kaplinna ülikoolis Lõuna
-  Aafrikas.  Kooli  kõrvalt  jagus  tal  energiat  ja  initsiatiivi  olla  aktiivne  nii  Ülikooli
Õppenõukogus kui ka Lions Klubi ja ka Punase Risti vabatahtlikuna pakkudes erinevaid
koolitusvõimalusi  kõigile  huvilistele.  Peale  bakalaureuse  kraadi  omandamist  jätkas  ta
magistriõpinguid  visuaalses  kultuuris  Tromsö  Ülikoolis  -  Põhja  Norras,  mille  lõpetas
edukalt tootes ka kaks dokumentaalfilmi, millest vimane 'Kiirtee Iseendasse' esilinastus ka
Eestis ning sai väga  sooja vastuvõtu osaliseks aastal 2007.

Tema vaimsed  praktikad  ja  teekond algas  ingliteraapiaga,  mis  tõi  ta  ka  Eesti  meedia
keskpunkti  läbi Kahvli saate ning aastatel 2005 - 2011 oli  ta tihedalt meediaväljaannete
pilgu all - sealhulgas nii teles-, raadios- kui ka ajakirjades ja ajalehtedes. Aastal 2007 tõi
Crystal  Ra  Eestisse  Auratransformatsiooni™ tehnika  ning  andis  oma  parima,  et  välja
õpetada ka esimesed Eesti Auratransformaatorid koostöös Berit Reaveri (Norra) ja Anni
Sennoviga  (Taani).  Seejärel  viis  vaimu  juhatus  teda  Hawaiile,  kus  ta  tegi  läbi  nii
vabasukeldujate kursused kui ka veeteraapia kursuse. Aastatel 2009 - 2012 oli Crystal Ra
Seikluskoolituste juht Hawaiil, Norras ja Mehhikos. Aastal 2009 oli Crystal Ra üks esimeste
hulgast,  kes  tõi  Eestimaale  välistantraõpetajaid  (Lokiano  (Saksamaa)  ning  Niten
(Prantsusmaa, Austraalia) ja Santoshi (Hispaania) ning jätkas nende kursuste loomise ja
organiseerimisega 2,5 aastat. 

Erinevate seiklustega omandas ta ka palju teisi uusi vaimseid tehnikaid nii nagu lomi lomi
Hawaii teadmisi, kui ka rebirthing hingamist nii vees kui ka maa peal ja ka Gaia ülikooli
erinevad  kursused,  nagu  ka  meele  puhastamise  tehnikaid  nii  nagu  ka  Organic
Stretching™ õpetajate  koolituse.  Crystal  Ra  on  pidevalt  uute  teadmiste  ja  oksuste
omandaja.

Aastal 2013 alustas ta online kursuse pakkumisega, mis on praeguseks koolitanud pea 50
inimest (12 kuulised programmid) ning aitab paljudel luua oma unistuste elu kerguse ja
vooluga. Seejärel juhatas vaim teda uuesti tagasi Hawaiile ning sealt juba Mehhikosse,
kus ta hakkas edasi arendama veeteraapiat oma mooduliks, mille nimeks sai Wantra. 

Aastal 2017 tähistab tema firma New Flow 10ndat aastapäeva ning on pakkunud väga
palju koolitusi, seansse, seikluskoolitusi ning uusi võimalusi loomaks uut ja teadlikumat elu
oma  klientidele  ka  rahvusvaheliselt.  Nüüdseks  on  Crystal  Ra  avanud  ka  oma  firma
lisaharu Mehhikos, kus just hiljuti kirjutas alla lepingule Four Seasons hotelliga ja teiste
rahvusvaheliste koostööpartneritega. 



 Viimased 3 aastat on Crystal Ra ka kirjutanud 
 tihedalt ja regulaarselt oma blogi hoides nii 
 kursis oma fänne ja kliente oma tegemiste ja 
 avastustega, mis sellise vaimse mustlas-  
 vaimuna on jätkuvalt rikkalikud ja 
 mahlakad.

 Oma loengus Tartus jagab Crystal Ra oma 
 kogemusi viimase kuue kuu jooksul Mehhikos 
 elades  ja  töötades  ning  kuidas  vee  element

võib muuta kogu meie elu, eriti mis puudutab külluse osakonda. Olles jätkuvalt ühenduses
paljude eesti klientidega läbi oma online kursuse kus iganes maailmas ta ka viibib, on ta
aru saanud, et külluse teema vajab kindlasti Eestis rohkem tähelepanu.

Crystal  Ra on aastatega mõistnud,  et  külluse puhul  tuleb sellele  läheneda holistiliselt.
Tema enda loodud külluse ratta metoodika, mis on tema online kursuse aluseks on nüüd
täielikult läbi katsetatud ka isiklikul tasandil ning tulemustena on ette näidata järjest kasvav
pangakonto;  arenev  ja  kasvav  isiklik firma;  nii  nagu  ka  isiklik  suhe  endaga  ning
enesearmastus, mis on olnud suureks muudatuste alusvundamendiks; täiesti korras tervis;
nii nagu ka hiljuti leitud jumalik armsam- ja koostööpartner Michael; lisaks täielik ühendus
oma maksimaalse seksuaalsusega ning sära ja väega nii  nagu ka täielik elu missiooni
aktiveerumine nii individuaalsel kui ka globaalsel tasandil. 

Jagades oma kogemusi illustreerides neid ka väikeste videode, piltide ja sõnumitega, saab
iga osaleja inspiratsiooni elada oma unistust ning leida oma elu uued võtmed. Crystal Ra
on välja töötanud ka külluse bloki testi, mida ta selle sündmuse ajal sooviks esitleda ja ka
osalejate peal interaktiivselt järele proovida ning näidata, mis on need põhjused miks me
ei saa küllust luua ja vastu võtta.

Crystal  Ra  sündmuseid  iseloomustab  alati  põnevus,  uudsus,  seiklusrohkus  ning
üllatuslikud lähenemised tegelemaks inimese meele, vaimu ja kehaga ning uudne ning
innovatiivne  lähenemine,  mis  ei  jäta  lahkudes  suule  vaid  naeratust  vaid  võib  ka
inspireerida oma elu muutmise konkreetseid samme tegema.

Iga  osaleja,  kes  jätab  oma emaili  sündmuselt  lahkudes  ka  Crystal  Rale,  saab  temalt
kingituseks ka ühe tema e-raamatu. 

Lisainfo: www.crystalralaksmi.com/eesti

Pärnus:  loengu  osalustasu:  12 €  ettemaksuna  (Enesetäiendajate  Selts  MTÜ,  reg.  nr.
80281094 a/a EE951010220095828012, märksõna: 4.juuli + osaleja nimi), kohapeal 15 €

Tallinnas: loengu  osalustasu:  22   € ettemaks  (Oü  New  Flow  arvele
EE442200221062707625 Swedbank, märksõna: 5.juuli + osaleja nimi), kohapeal 25  €

Tartus: loengu osalustasu: 8 € ettemaksuna (Arengutee Klubi MTÜ, reg.nr, 80299562 a/a
EE982200221048414673, Swedbank, märksõna: 6.juuli + osaleja nimi), kohapeal 10 €


