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Oleme praegusel ajal kõik suurte muutuste keerises. Ühiskond on muutumas,
tehnoloogia ja majandus meie ümber areneb kiirusel, millega on raske sammu

pidada. Oleme pidevalt ülevoolava infotulva all ja kohustuste nimekirjad
kasvavad iga päevaga.

Kõige selle keskel avastame end ehk sageli korraga olukorrast, kus me ei

teagi, mis on meie elu sügavam mõte ja tähendus ning mis või kes meie
südame ja silmad särama paneks. Tihti võib juhtuda, et elu ise sunnib meid neile

küsimustele koheselt vastuseid leidma.

See nädalavahetus Crystal Ra ja Michaeliga saab olema väga põnev seiklus
väljast sisse ja seest välja igal tasandil. 

Soovime olla sulle inspiratsiooniks ja teejuhiks leidmaks teed iseenda tõelise

olemuse keskmesse ja sellel teekonnal ka avastada nii oma holistilist küllust kui
ka armastust ning kuidas nende vahele mitte ainult ehitada silda, vaid nad

omavahel laulatada. Enamus inimesi ei tea et need kaks teemat on meie elus



väga sageli kesksel kohal, aga neile saab läheneda erineval moel. 

Viimastel aastatel on paljud sündmused loonud ennast koostöös sündmusel
osalejatega. Võimalusel jagab sündmusele registreeruja oma lemmikteemade

pingerida allolevast nimekirjast (10 lemmikut) ja vastavalt sellele paneme
kokku peamised teemad. 

Üks teema mis kindlasti jääb teemana programmi olenemata mis huvi on - on
Wantra - kuna see on selline asi et kui seda pole enne proovinud, siis ei teagi

kui hea see on. Umbes nagu shokolaadiga. Kõik kes on Wantrat kogenud on
olnud seitsmendas taevas ja ma ei väsi selle tehnika võluväest rääkimisest mitte

kunagi. Peale Wantrat ei taha inimesed basseinist välja tulla.

Võimalike teemadena võtame fookusesse: 

- Kuidas puhastada ennast kiiresti ja efektiivselt mineviku taagast mis võib meie



eduka tuleviku loomist tagasi hoida kasutades nii Havai rituaale kui ka uue aja
energiate tehnikaid?

- Kuidas näha armastuse ja külluse mõju meie igapäevases elus ja kuidas need
teemad omavahel kokku liita? 

- Puhasta oma külluse ja armastuse vanad mõttemallid ja mustrid ning blokid
mis takistavad su edasiliikumist ning kahesuunalise liikluse tekkimist!

- Hawaii shamanismi siserännakud nii maa peal kui ka soojas vees!
- Õppida lugema energiaid ja inimesi mis aitaks sul paremini suhelda ja

suhestuda nii nagu ka luua oma unistuste reaalsust kergemini
- Enesekindluse ja eneseväärtuse ning avatud suhtlemise olulisus uues ajas ning

lisaks maailma parima esinemiskursuse koolituse trikke paremaks
eneseväljenduseks ja ühenduseks

- Brendon Burchardi - 
kui maailma parima enesearengu koolitaja trikke ja nippe

- ISTA tantrakoolituse kogemuste ja tehnikate jagamine Havailt
- Kogemuslik Uue Aja Tantra tutvustamine 

- Keha, meele ja vaimu tehnikad mis aitavad puhastada, vabastada ja
taaskäivitada su nelja elementi (tuli, vesi, maa ja õhk)

- Uue Aja Tantratehnikad mis sügavlõdvestavad maa peal 
- Sügav ja lõdvestav Wantra kehaprotsesside grupiseanss kehasoojas vees

koos aktiveerimise ja usalduse rituaaliga, rebirthing hingamistehnikad ja veega
ühendumine meie sees ja väljas

- Sisemise perekonna (sisemine laps, naine ja mees) tervendamisseanss koos
kolme minaga tutvumisega ja aktiveerimine

- Õpi ära üks sügavam Uue Aja tantra kehatehnika 
- Kuidas tervendada oma kolme süda ja kuidas aktiveerida oma kolme süda?

- Soovi korral saame välja selgitada millist suhet sa oma ellu vajad? 
- Kuidas luua suhet iseenda tingimustel? 

Meie isikliku loo jagamine koos nippide ja tööriistadega kuidas saaksid tõmmata
oma ellu unistuste partneri või koguni kaksikvaimu või kuidas olemasolev



partner saab sinuga kaasa kasvada ja õitseda
- Kuidas hakkama saada suhte probleemidega - aktiivne küsimuste ja vastuste

seanss meiega
- Sisemise ja välimise kuninga ja kuninganna aktiveerimise rituaal

- Külluse ratta põgus ülevaade ja praktika
- Kohalik saun (tellimisel)

- Jalutuskäigud kohalikus looduses lõimituna uue aja orienteerumismängust
(sõltub Eesti ilmast)

- Lõke (sõltub ilmast) 
- Maandusseanss et integreerida kõike mida õppisid selle nädalavahetuse

jooksul 
***

Kogu seiklus on kantud uue ajastu energiatest, seetõttu on selles

nädalavahetuses palju põnevust, avastusrõõmu ja soojust, harmooniat ning koju



jõudmise tunnet. Et seda veelgi paremini maitsestada, ei puudu sealt ka
väikeste katsumuste maitseained ning piisavas koguses aloha terasid.

Kui sa oled transformeeritud, siis on see sündmus sulle eriti sobiv. Kui sa veel

pole, siis on see sulle ka väga hea võimalus tutvuda kuidas käivad asjad uues
energias ja millised need uue aja inimesed on? 

Kellele see seiklus sobib?

– Neile, kes soovivad tavalisest igapäeva rutiinist välja astuda ja hetkeks

iseenda keskmesse kolida.

– Neile, kes on huvitatud, kuidas uue ajastu energiates luua oma elu iseenda
tingimustel indigo-, kristall- ja kuldenergiates (mis on järgnevate aastakümnete

ja sadade peamine energia).



– Neile, kes on avatud uutele ideedele ja praktikatele.

– Neile, kes on uudishimulikud ning tahavad ennast rohkem tundma õppida läbi
iseendasse vaatamise ning teiste kohalolijate peegelduste.

– Neile, kes on avatud keha, meelt ja vaimu äratavateks hetkedeks.

– Neile, kes on valmis kogema sügavlõdvestust kuni raku tasandini välja.

– Neile, kes on valmis usaldama grupijuhte selle seikluse suunajatena.

– Neile, kes on kõigi osalejate suhtes ausad, avatud ja austavad.

– Neile, kes on tervislike eluviiside harrastajad.

– Neile, kes on teistega arvestavad osalejad.

– Naistele, meestele ja noortele (vähemalt 18-aastastele), kes on huvitatud

kõrgemasse teadlikkusse liikumisest.

Selle seikluse eripära:

– Seiklus pakub palju võimalusi oma teadvuse avardamiseks, iseenda paremaks
tundma õppimiseks ja tervendamiseks.

– Seiklus sisaldab võimalusi nii iseendaga individuaalselt tööd teha, kui ka

kasutada teiste grupiliikmete kohalolu ja peegeldusi, et iseennast paremini
mõista ja tervendada.

- Palju interaktiivseid jagamisi nii individuaalselt kui ka grupis ja paarides. 



- Teadlik liikumine kehale, meelele ja vaimule. 

- Teadlik hingamine ja hääle kasutamine. 

- Väga tugev kristall ja kuldenergiate ülekanne. 

- Hawaii aloha ülekanne.

- Siserännakud mis aitavad luua su uue elu ja maailma. 

– Gruppi juhivad teadlikud ja küpsed uue ajastu nais- ning meesenergiad,
esindatud Crystal Ra ja Michaeli kaudu, luues seeläbi väga turvalise ja teadliku

keskkonna arenguks.

– Enne sündmuse algust kirjutab iga osaleja alla koostöölepingule, võttes
sellega teadliku vastutuse kõikide hetkede eest, mida ta sellel seiklusel kogeb

ja valib.

– Kõik osalejad kirjutavad alla intellektuaalomandi aktile, et kaitsta meie poolt
välja töötatud materjale autoriõigusega.

UUE AJA NAVIGAATORID

Crystal  Ra (42)  sündinud  ja  ülesse
kasvanud Eestis  kuid viimased 15 aastat

on  olnud maailmarändur,  mis  on  teda
viinud  30-le  maale,  emigreerinud  4-le

maale ja elanud kolmel kontinendil. Kaks
kõrgemat  ülikooliharidust  maailmaklassi

ülikoolidest  antropoloogia  vallas  ning
kahe dokumentaali tegemine ning ohtrad



seiklused on andnud väga palju kogemusi nii isiklikul kui ka vaimsel teekonnal
et  iseendaga  paremaks  sõbraks  saada  ja  ka  teisi  paremini  suunata  osata.

Crystal  Ra on juhtinud oma firmat Oü  New Flow aastast 2007 ja tal  on ka
olnud oma firmad nii Norras, Mehhikos kui ka nüüd USAs. 

Tema peamiseks  kireks on aidata  lahustada hirme ja  takistusi  neile  kes  on
valmis elama julgelt näiteks läbi enda loodud Wantra veeteraapia seansside või

siis samuti jagada külluse antropoloogi nippe et hakata looma iseenda unistust
iseenda tingimustel ja oma muinasjutte reaalsuseks muutma. 

Selles  protsessis  kasutab  ta  mitmeid  rahvusvahelisi  keha-, meele-  ja  vaimu
tehnikaid  kui  ka  Uue  Aja  Energiate  juhiseid,  et  luua  sügavamat  ja

jätkusuutlikumat tasakaalu nii iseendale kui ka oma klientidele. Crystal Ra on
vaimsete teemadega tegelenud aastast 1994 ja gruppe juhtinud  juba aastast

2000.

Michael (52) on sündinud Santa Barbaras ja ülesse kasvanud nii Californias kui
ka teistes osariikides USA-s. Michael on palju reisinud nii USAs kui ka väljaspool

ühendriike. Michael omas ja juhtis ühel hetkel viite erinevat firmat. Üheks tema
kireks oli pikka aega kinnisvara. Ühel hetkel otsustas ta aga varakult pensionile

minna, nii et ta purjetas Mehhiko läänerannikul pea 10-aastat järjest. 

Nende seikluste ajal kogus ta palju kogemusi kas ja kuidas luua uusi süsteeme
ja struktuure et hakata veelgi  rohkem elama oma unistusi, millest räägib ka

oma  kirjutatud  raamatus  'Dreams, Goals  and  Adventure'.  Tema peamiseks
lemmikteemadeks  on  eesmärkide  ja  unistuste  seadmine  ning  nende  poole

teadlik liikumine. Ta oskab väga teadlikult ja võimsalt hoida kuninglikku ruumi
ning  ta  jagab heameelega  oma karukallistusi  kõigiga  kes  on  valmis  natuke

alohat vastu võtma. Michael on õppinud ja nautinud väga süva tasandil ka tantra
õpinguid  erinevate  õpetajatega.  Lisaks  kõigele  sellele  on  Michael  tõeline

härrasmees selle sõna otseses tähenduses ja paneb kõik naised enda läheduses



ennast  tundma kui  kuningannad ja  samas on tal  ka kuldsed käed selleks et
ehitada maja, masseerida, autot parandada või kokata. 

Crystal Ra ja Michael moodustavad väga dünaamilise duo, kus nii vaim kui ka

mateeria  koos  tantsivad  ja  on  nüüdseks  ka  registreerinud  oma  ühisfirma
Infinite Activationi USA-s. Selles tantsus haaravad nad kaasa kõik samas ruumis

olevad inimesed kes saavad Kaksikvaimu energiatest kui ka aloha energiatest
mitte ainult puudutatud, vaid ka aktiveeritud! Nende ühiseks eesmärgiks on ka

oma armastuse looga anda lootust ning usku neile, kes on kaotanud usu kas
meestesse või naistesse või armastusse  ning inspireerida elama oma unistust

täiel rinnal!

OSALUSTASUD

Osalustasu sisaldab majutust ja
toitlustust (6 korda) 

aga ei sisalda transporti sihtkohta. 

Kogu osalustasu kandmisel hiljemalt
31. maiks, annab sulle varajase

registreeruja hinna, milleks on 305
eurot ja peale seda 360 eurot. 

Makse kohapeal 2. augustil on 380 eurot.

Võimalus on ka maksta nelja maksena 90 eurot makse. Soovitavalt: 

1. märtsil 90 eurot
1. aprillil 90 eurot

1. mail 90 eurot
1. juunil 90 eurot 



Kui sa alustad nende maksete tegemist hiljem kui 1. märtsil, siis pead
arvestama, et järelejäänud maksmata osa peab olema makstud hiljemalt

sündmuse toimumise päeval registreerimise ajal sularahas. 

Paaridele koguhind 560 eurot (sisaldab majutust ja toitlustust) ja kogu
makse laekumisega hiljemalt 1. juuniks. 

Kui soovid teha kannet Eesti siseselt, siis kanna oma raha Oü New Flow arvele

(selgitusse mille eest ja kes on osaleja) - ettemaksude arvele
EE442200221062707625 Swedbankis. 

Selgitusse palume märkida ‘Suveretriidi 2019 osalustasu tasumine”.  
Kui maksmine toimub osade kaupa tuleb sellest ka 

makseselgituses märku anda. 
Võimalik on teha firmadele arve Eesti firma kaudu.

On võimalus ka maksta läbi registreerimislingi krediitkaardiga USA firma arvele

kas kogusumma 305 eurot või siis 4x90 eurot või 560 eurot.

Vaata kuidas seda teha siit: 
https://infinite-activation.mykajabi.com/pl/69108 

Vaata videot Matsalu kohta siit: 

https://youtu.be/QnxUniAQX2g

Peale oma makse tegemist saada oma maksekoopia
infiniteactivation@gmail.com aadressile ning sellega oled oma koha

kindlustanud ja seejärel saame sulle välja valida sulle sobiva majutuse selle
seikluse ajal. 

Mida varem registreerida, seda suuremad on tubade majutuse
valikuvõimalused. 

https://youtu.be/QnxUniAQX2g
https://infinite-activation.mykajabi.com/pl/69108


Kui 1. juuniks on registreerinud miinimum 10 inimest, siis sündmus toimub. Kui
mitte, siis kantakse kogu raha osalejatele tagasi. 

Kui sa tühistad oma osaluse hiljem kui kaks kuud enne 

seikluse algust siis sinu makstud tasususid ei tagastata.

***
MAJUTUS, TOITLUSTUS JA TRANSPORT SIHTKOHTA

Algallika Keskus asub Matsalus ja pakub meie grupile ühtset tubade erihinda.

Vaata tubade asukohta siit: http://www.algallika.ee/

Majutuse soovid tuleb teada anda Crystal Rale crystalralaksmi@gmail.com
aadressile kohe kui sa registreerid. 

Toitlustus on hinnas ja tervislik, taimne ning lihtne.

Matsallu sõit toimub eraautodega. Iga osaleja peab ise leidma endale
transpordi võimaluse juhul, kui tal endal autot ei ole. FB sündmuse all saavad

osalejad jagada infot ning teiste osalistega sõidu osas kokku leppida. Sõidu
pikkus Tallinnast on ca 1,5 tundi üks ots. 

Iga osaleja lepib ise autojuhtidega kokku kus kohtutakse ja 
kuidas bensiini kompenseeritakse.

Lisainfo ja kontaktide emailid:

Infinite Activation: https://www.facebook.com/infiniteactivation/

Crystal Ra Laksmi-Ditton: www.crystalralaksmi.com/eesti

Email: crystalralaksmi@gmail.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.algallika.ee%2F%3Ffbclid%3DIwAR1j93nUr4ITjVppUfhcKL3pJ23nyeow4T3Fpbqm9rtlMIHytW-KZL7X0Mk&h=AT0JabZhOXjufizA092VVE4_Uio0BYrrSY_TPbxIe7hr_5wfXqaRqi4omlGF1GLagCLOOpaKNQhEcTQaVdFLfjdWHkmXWqqZkLmBTjaKXQDU4UwUCQ2xBZ9sdJPOA6vr4MGbhPdcYcoIRN7SOnUo79IANg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.crystalralaksmi.com%2Feesti%3Ffbclid%3DIwAR0nhMv3hoPfDaydSEYGCcCiLnDnGzqPtdg-H1wIeEkQTEGdmwLAhvPId1E&h=AT3RqrGym_pWSkozkJb8IeAa-tfO3ZWBmNuy2ll5GFX-rX-_5ktP-mYwOYIMfFJ_sYq3870icAMERcpPUAz0tJA8EQysHoxYhUrBdKaMIT7lQYayiIFUC1kWncs4lOH-j0ZpLwpt8yU8ZR6BNU9FSRynnw
https://www.facebook.com/infiniteactivation/


Michael Ditton: http://www.goalsettingbasics.com

http://www.dreamsgoalsandadventure.com

Email: michaelditton@yahoo.com

Imelise kohtumiseni!

***

Soovid osaleda, aga raha napib?

Meie usume, et kui su süda heliseb meie sündmusega, siis kui sa valid selle, siis
hakkab ka universum su valikuid toetama uute võimaluste ja tingimustega.

Kui sul raha napib siis alustada saad näiteks Crystal Ra kaheksa Rahamagneti
tellimisega (40 eurot). Kui sa hakkad neid meditatsioone koheselt

praktiseerima on sul võimalik koheselt oma ellu rohkem küllust looma hakata.

Küsi meilt ka julgelt muude rahaliste võimaluste kohta, mis saaks sinu külluse
teadlikult aktiveerida ja teha võimalikuks sinu osaluse sellel suvisel retriidil,

millel on potentsiaal su elu täielikult muuta.

Osta toode siit:

https://infinite-activation.mykajabi.com/offers/3QNVyuqW/checkout

***
Oleme põnevil kõigi huvilistega kohtuma ja looma koos väga põneva

seiklusretriidi. Imelise kohtumiseni! Aloha!

https://infinite-activation.mykajabi.com/offers/3QNVyuqW/checkout
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dreamsgoalsandadventure.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1j93nUr4ITjVppUfhcKL3pJ23nyeow4T3Fpbqm9rtlMIHytW-KZL7X0Mk&h=AT2mAhAMSrrutn7dGV8-lHjNQxq9xFG-B9vOuVOUit4KGccw49xUMf4CM9VJaxk8j-HTXqnANRl8cc_ihoZcevxLW06Yb7Lv7QVHq_M6RWe509CYwK4DyNgBdiAUu8_m1CbqgrbANq-I0--Wl-92fIUBIg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.goalsettingbasics.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR35zDjBvjV7wlDvwr9q4Llt14TxiL7SmstqFftrHzyXDPiNfHv5FJRl8cs&h=AT3Ca3-hiPwdtAE7DDWxeQiae6nmKBA0LCPwghV0WUYvRiCqequ5tmSt8cDp0IYIYLXyk-jCiI6tQDo0uXE6Q-VmspvfBFoMm_lFyUyjQuUOFf8I_HCIte4Bwzeor36pRWfHcb78lW1QXmiYsK29qxW0iA


***

Peale seda seiklust on neil, kes soovivad tutvustatud tööriistu sügavamale
endasse juurutada, võimalus liituda Crystal Ra ja Michaeli online sündmuste või

koolitustega. Koolitusi ja sündmusi on erinevaid ning igale maitsele kestvusega
mõnest tunnist kuni mitme kuuni. 

Koolituste käigus on võimalik tehnikad, mida selle retriidi ajal maitseproovina
kasutasime, läbi sügava enese jälgimise täielikult oma teadvuse ja olemusega

lõimida. 
Suvel 2019 pakume erinevaid koolitusi erinevate teemadega meie Infinite

Activation suveprogrammi ajal. 
Osad tuleviku pakkumised tulevad esitlemisele vaid selle sündmuse lõpus.


