
Külluse Seikluskoolitus Unistuste Ellu (KSUE)
online kursuse tutvustavate videode lingid

Siin on kõikide tutvustavate videode lingid kronoloogilises järjekorras. Kõige üleval on
värskemad ja allpool on varasemad.

Osaliselt on kursuse struktuur praeguseks natuke muutunud ja paremaks tehtud, aga 
põhiessents on ikka sama.

Soovitan ka vaadata kursuse avalike tagasisidemete videosid, kuna seal jagavad värsked
lõpetajad oma tulemusi ja kogemusi, mida see kursus on neile andnud.

2017. aasta KSUE kursuse tutvustused:

5. detsembri kogunemine (2 tundi ja 6 minutti) koos tagasisidemega Imbi Liiwandilt
Soomest. Sellel esitlusel on ka väike täpsem kokkuvõte eelneva kahe grupi tulemustest:

https://www.youtube.com/watch?v=jOn-0TtGeZs

26. novembri kogunemine (51.50 minutit) koos tagasisidemetega kahelt edukalt lõpetajalt
Heli Künnapaselt ja Anu Martinsonilt. Nemad olid koolitusel ka koostööpartnerid.

https://www.youtube.com/watch?v=Mn9uVmW9FY8
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23. oktoober KSUE kursuse tagasisidemete lindistus (1 tund ja 51 minutit) koos grupp
ühe kahe edukate lõpetajatega – Riti Karu ja Kelli Süldiga ning Heli Järvega:

https://www.youtube.com/watch?v=mq4fpw7nHJQ

16. oktoober KSUE kursuse tutvustus (2 tundi ja 18 minutit):

https://www.youtube.com/watch?v=bdLG5HgOons

Lisatud on tagasisidemed osalejatelt: Kelli Süld - Heli Järv - Anu Martinson - Lea Reinsaar -
Kaidi-Ly Välb - Riti Karu

13. oktoobri tutvustus (2 tundi ja 22 minutit):

https://www.youtube.com/watch?v=HLOuiUROc5k

See kogunemine tuli väga kompaktne ja seetõttu toon ka välja selle sisukorra:
- Kuuled kahe praeguse osaleja kogemustest ja samuti ka saavutustest selle kursusega
seoses
- Suur tänu Kaidi-Ly Välb ja Helbe Lume (Chicago) jagamaks oma kogemusi
- Slaidide esitluse kus esitan sulle küsimuse, mis võiks olla sinu külluse blokid ja mis on
Eestis eriti populaarsed külluse blokid
- Kogu lisainfo KSUE kursuse võimaluste kohta
- KSUE lingid minu kodukal
- Passiivse ja aktiivse kursuse võrdlused
- Millise kursusega on tegu?
- Külluse Seikluskoolituse lisamaterjalide info
- Külluse Seikluskoolituse ülevaade 8. kuu lõikes
- Hawaii prääniku lühitutvustus
- Minu enda kogemused ja tulemused KSUE kursusega
- Osalejate saavutused kursusega

20. Mai KSUE kursuse tutvustus (1 tund ja 58 minutit) Mehhikost ja toimivate slaididega.

https://www.youtube.com/watch?v=QPNLlDSsiIM

13. Mai KSUE tutvustus (1 tund ja 58 minutit) Mehhikost. Siin oli teema slaidide
näitamisega, aga esitlus oli väga põnev.

https://www.youtube.com/watch?v=Q0oQ6jelGxY

9. Aprill KSUE slaidide esitlus (9 minutit):

https://www.youtube.com/watch?v=gDH2pxe0-Mk

6. Aprill KSUE tutvustus (1 tund ja 31 minutit):

https://www.youtube.com/watch?v=NIp9METeBkQ
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Auratransformatsiooni tutvustav video
(21. mai – 2 tundi):

https://www.youtube.com/watch?v=GY3AJck3wxQ

Kui sul on huvi KSUE koolitusega liituda – siis leiad lisainfot siit:

http://crystalralaksmi.com/eesti/tootedpakkumised/kulluse-seikluskoolitus-unistuste-ellu-8-
kuuga/

Vajadusel emaili lisaküsimused kylluseseikluskoolitus@gmail.com aadressile. 

Uus grupp on komplekteerimisel ja alustab 1. septembril 2018 ja kestab kuni maini 2019. 

Peale seda on võimalus uutel gruppidel alustada 1. jaanuaril 2019, ning sel juhul on tegu 
kahe semestriga mille vahele jääb pikem suvevaheaeg (mai kuni august) ja kursus lõppeb 
novembris 2019.
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