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Kuldajastu Muinasjutud on autobiograa lise sisuga.
Autor vana-maailma nimega - Katrin Suie.
Universumi kogukonnas - Ra: Ma, mis tähendab - Universumi valguse
ehk energia kehastus mateerias.
Ra: Ma on tähesaadik Arktuuruselt ja elab oma mitmendat kehastust
Maal. Tema Hinge ülesanne on jagada kõike kogetut, kanaldada uusi
teadmisi ja juhatada teisi ärkajaid läbi oma läbieltud praktiliste
kogemuste jagamise sõnas ja pildis.
Kogemusi ja praktilisi teadmisi on talle selle kehastuse jooksul antud
rohkem, kui 10-15-le teisele hingele tema teekonnal, just selleks, et ta
saaks läbida kõik vajalikud õppetunnid ja õigel ajal oleks valmis teiste
ärkavate Hingede jaoks.
Tal puuduvad sellised tunded, mida ta on palju oma teekonnal
kohanud nagu - kadedus ja viha.
Need on tema jaoks lihtsalt liiga madala vibratsiooniga ning ei
resoneeru temaga juba varasest lapsepõlvest.
Vastupidiselt neile, on talle antud rohkem rõõmu, armastust ja
õiglusetunnet, mida ta ka heldelt on jaganud.
Autorist lähemalt saab lugeda muinasjutu lõpulehtedelt.

Muinasjutust on ka audio versioon kuulamiseks ehk MP3,
mis on leitav Elulooja Varakambrist.
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…Nüüd Ra: Ma Kloostris ON õige aeg…
Tema peakaitseingild, kes temaga sellel teekonnal koos käinud ja
teda juhatanud ning toetanud, on:

R

aguel - Friend of God - Jumalik rahu- ja sünkroonsuse hoidja.
Raguel on Maa Ingel, kes hoolisteb, hoiab ja kaitseb Maa
elementi.
Samas vastutab Universumi seaduste täitmise eest, ükskõik milline Ingel
on appi kutsutud tema hoolitseb selle eest, et kõik abi-sekkumised
vastaks Jumaliku loomise seadustele. Tema hoolitseb õigluse ja tõe
rääkimise eest hoides kurgu chakra aktiveeritud, puhta ja tasakaalus,
aitab leida väljenduseks, just temale omasel viisil õigeid sõnu, ning
võimaldab olla andestav, hooliv, lubav ja kaastundlik nii endese, kui
teiste suhtes läbi aktiveeritud, puhta ja tasakaalus südame chakra.

J

ophiel - Beauty of God - Jumalik ilu, Jumaliku naiselikku energia
kandja.
Jophiel esindab tule elementi ja tema roll on aidata inimkonnal
ühenduda kõrgema minaga ja kaitsa ilu ja loomingut kogu Maal. Tema
aitab jõuda andestuseni ja enese-hoolitsuseni ehk aitab puhastuda nii
füüsilisel, kui vaimsel ja emotsionaalsel tasandil. Tema toetab ja juhib
kõiki kunste ja loomingut, uurijaid-avastajaid ja leiutajaid, sõna ja
pildikunstnikke kõiki kes on positiivse loomingu esindajad.
Eelnevast tingituna on arusaadav, miks just need on olnud need
tegevused, mida Katrin on esindanud ja mida Ra: Ma kokkuvõtvalt
süviti jätkab ja Sinuga jagab.

Proloog
Katrinilt küsiti esimest autobiograa at juba 1990ndatel. Kuid ta keeldus, öeldes “laske mul enne ikka
elada ka, küll siis see raamat ka tuleb, kui on õige aeg”.
Uue sajandi alguses küsiti uuesti, lisades, et nüüd juba
võiks 2 osa välja anda.
Kuid ei olnud veel “õige aeg”.
2014 e 7 a tagasi ta teadis, et ei tule mingit
autobiograa at. Kõik “riiulid” on neid täis, igas keeles.
Ta teadis, et tulevad novellid.
Paari viimase aasta jooksul see täpsustus veelgi, ning
peale Hinge aktivatsiooni (2020), oma sügaval ärkamise
teekonnal, peale seda, kui ta oli saanud teada oma
päritolu, on talle antud ka juba täpsed juhised, mida ja
kuidas…
Nii jõuavad tema läbieltud põnevad seiklused, kirevalt
eluteelt, kõigi abivajajateni või muidu autobiograa a
huvilisteni, kas muinasjutu või mõnes teises -My Storylaadses vormis.
Igas loos on õpetus või kogemus, mille ta on elult
saanud, et seda jagada just nendega, kellel neid
õppetunde vaja on teadvustada või kes sarnaseid
õppetunde parasjagu läbimas on.
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Head äratundmist.

“Kõik juhtub põhjusega!

Iga samm on ettevalmistus
järgmiseks sammuks…

Usalda!”

⚜ I osa
Kõik juhtub põhjusega…
ehk
uppuja päästmine on uppuja enda asi…
ehk
kuidas leida nõela heinakuhjast.

7

maa ja mere taga Euroopa mäetippude rüpes,
väikeses “Kloostri-onnis” laulab ja lööb trummi
Valgusprintsess Ra:Ma.

Mis ta seal laulab ja trummib?

T

a räägib Päikese ja Kuuga ja ta räägib Inglitega ja
tähtedega ja mägedega. Ta laulab vihmaga ja
tormituulega. Ta räägib tulega ja allikaveega ja oma
kapsaste ja porganditega ja puude ja lindude, lammaste,
lehmade ja karjakoertega ja liblikate ja sisalike ja madude ja
ämblike ja maamesilaste ja muude putukatega ja muidugi
räägib ta vanaema Ar:I’ga Siriusel…mis tal ukse taga taevas
öösiti särab.

Mida ta nendega räägib?

P

eale kõige selle, mille eest ta tänulik on igas hetkes …
saadab ta praegu sõnumit just sellele vaprale Hingele,
kes on oma teekonnal Valgusprintsessini ning kellega
see sõnum resoneerub ja kes selle kindlasti kätte saab, sest
ta usaldab, ja teab, et selleks, et päästa üks printsess on
vaja vaid ühte rüütlit…
…ehk see on nagu kulla sõelumine liivast või eestlase vanasõna
ütleb - tuleb leida nõel heinakuhjast…
Nii ta seda sõnumit saadab ja kutsub enda juurde oma
vaprat rüütlit, kes ta “Kloostri-onnist” õigel ajal ära
toimetaks…enne, kui kurjad ilmad ja hundid temani ja tema
vapra villapall Miloni jõuavad.
Nii kurb, kui Valgusprintsess selle lahkumise mõtte juures ka
on - ei aita see teda, sest talle väga armsaks saanud
“Kloostri-onn” tuleks järgmiseks 3ks kuuks sulgeda ja seda
vaid tema enda kaitseks väidetavalt.

N

ii nagu Valgusprintsess teab, et toimub põhjusega,
nii ka see olukord, kus ta hetkel on ja “sõnumeid
saadab” ja ootab … on kindla põhjuse tagajärg.
Ja põhjuseid on mitmeid.
Üks neist on seotud tema nägemise hajumisega ja ta ei saa
ise “Kloostri-onnist” lahkuda, sest tema oma silmadega ei
tohi enam ise palju tavasõiduvahenditega liikuda ja seega
hoolitses Universum selle eest ja tema sõiduvahendi tema
kaitseks temast eemaldas ja talle mõtlemisaega andis.

J

ärjekordsel ööl tähtedega rääkides öeldi
Valgusprintsessile, et lisaks Universumi sõnumite
saatmisele tuleb tal teha natuke suuremat tugevamat
energeetilist “tormi” ja kasutada oma sõnumi
võimendamiseks rahvusvahelise võrgustiku ühissuhtlusvälja
- Internetti ja ka sinna oma sõnum saata, sest kõik Hinged
ei ole veel valmis nägemata sõnumeid vastu võtma.
Nii ta siis võttis kätte ja sisenes Näoraamatu lehekülgedele
ja pakkus välja täiesti ootamatu - selle aastaringi ainukese
“Kloostri-retriidi”.
Misasja? Miks?
Valgusprintsessil oli küll plaanis teha retriitide sari, kuid
Universum ütles, et praegu ei saa! “Seekord sa üle 3 kuu
“Kloostris” olla ei saa ja sul on aega vaid kuni novembrini…su
enese kaitseks.”
Seega jäi üle anda see üks ja ainuke võimalus, et leida nõel
heinakuhjast!

N
“

ii ta välja hüüdis See võimalus avaneb vaid valitud Hingele, kelleni see
vibratsioon jõuab ja resoneerub temaga!”

S

est see Hing on vaba hing ja
ta on puhas ja
ta väärtustab ennast ja
ta on oma aja peremees ja
tal on vahendid ja
ta on seiklushimuline ja
ta osaleb energeetilistes transformatsiooni protsessides ja
ta väga tahab saada osa Valgusprintsessi poolt pakutavast
transformatsiooni eri-retriidist ja
ta on valmis istuma oma raudse ratsu selga ja kihutama läbi
Euroopa, et jõuda veel õigel ajal enne “Kloostri-onni”
sulgemist kohale, veeta seal paar päeva …ja siis “päästa”
Valgusprintsess Ra:Ma

V

algusprintsessile on öeldud, et tegevuste pikem
planeerimine on jäänud minevikku ja Universum
toetab Usalduses voolamist-kulgemist siin ja praegu.

N

ii ta selle sõnumi teisipäeval teele saatis.
Vaja oli oodata sõnumi levitamise tulemust 3päeva
ehk aega oli neljpäeva õhtuni.

Valgusprintess Ra: Ma teadis, et peab tulema lahendus
tema palvetele.

O

lles teele saatnud oma palved ka rahvusvahelise
võrgustiku ühissuhtlusvälja ehk Interneti kaudu,
hakkas Universum Valgusprintsessi testima…

Mismõttes testima?
Pani proovile tema Usalduse tema teekonnal…

K

ui Valgusprintsess proovis oma sõnumit edastada
läbi ühissuhtlusvälja võrgustike, saatis Universum
talle teele mitmeid väga selgeid takistusi - läbi
näoraamatu blokkis ta sõnumi jagamist ja isegi lasi ta
kodulehe sulgeda just selleks ajaks ‘mil Valgusprintsess oli
andnud tähtaja, et tema sõnumile saab reageerida…
Muidugi ta ei hoolinud neist takistustest ja haaras igast
õlekõrrest… ei “kuulanud neid sõnumeid” ja püüdis ikka
olukorda kontrollida… jõuga sõnumit edasi saata, igalt
poolt, ikka nii nagu ta oli varemalt ärimaailmas asjatades
harjunud.

K

uid kõik toimub põhjusega… sest samal ajal toimus
asju, mis vajasid sellel hetkel rohkem tähelepanu…

K

olmapäev ja 13 vabastas tema Isa tema hädadest ja
Isa Hing lõpetas oma maise kehastuse vaevad… ja ta
Hing sai vabaks, et minna järgmisele ringile, kus
iganes ta seda otsustab.
Valgusprintsessil oli hea ja kerge tunne selle olukorra
lahenemise ja Isa Hinge otsuse üle!
Ta suhtles temaga palju sellel õhtul ja meenutas naerdes
seikasid minevikust ja laulis temaga ja tantsis temaga ja
nuttis temaga, sest kõik see aitas puhastuda kõigest mitte
vajalikust, mis edasi ei teeni.
Ta saatis palju rahu ja armastust tema Hingele ja oma
kallile emale, kes oli Valgusprintsessist tuhandete km
kaugusel, 7 maa ja mere taga, oma tunnetega - oma rahu
enda seest otsimas.
Õnneks neid ühendas ja toetas tugev armastuse ja usalduse
energiaväli.

K

ätte jõudis neljapäev ja Valgusprintsessil oli raskusi
rahus püsimisega ja sõnumite kuulamise ja
Usaldusele alistumisega, sest ärevus oli võtnud tema
üle võimust… ta oli murdumise äärel… ta tundis tugevat
survet enda suunas ja suurt haletsuse lainet, ning ta oli aru
saanud, et Universum on esitanud talle ja tema perekonnale
üheaegselt suure testi.
Temas kajas järgmine vanasõna - uppuja päästmine on uppuja
enda asi…

K

uidas sellest välja tulla?
“Oled Muutustega Kohanemise Expert või ei ole?
Kohane või anna alla!”
Kajas tema sees…

U

niversum koos emakese-Maa’ga andis
Valgusprintsessile imelise ilma - sooja päikesega ja
ilma ühegi pilveta!
See oligi see mida vaja…
Inglid edastasid oma sõnumid väga selgelt, ning
Valgusprintsess usaldab neid sõnumeid ja alistub…
Nii ta võttis kätte kõige parema tegevuse kuulamiseks ja
hakkas “Kloostri-Onni” koristama ja pesu pesema!
Avas kõik aknad, et värske, puhas ja soe õhk jõuaks igasse
nurka vana ja mõneks ajaks seisma jäänud energiat välja
vahetama…viis välja kõik põranadakatted ja tekid ja
padjad…pesi ära pesud ja riputas ümber onni kuivama…
pesi põrandad, võttis tolmud ja põletas oma veel viimase
viiruki.
Seejärel hellitas Valgusprintsess ka oma kehastust ja pööras
ülejäänud tähelepanu endale erinevate puhtaima allikavee
loodus-SPA protseduuridega…
Ning veel enne, kui päike mägede taha peitu läks, jõudis ta
teha ühe imelise paaritunnise Yin jooga praktika, mis
vabastas tema kehast sinna takerdunud emotsioone ja
väljutas ka need läbi imeliste rahus voolavate pisarate…

O

lles selles vaikuses ja rahus…iseendas…
ümbritestuna mägedest, jõudis Valgusprintsessini
ka olukorra selgus ja sündis otsus!

“Rändlinnud lendavad lõunasse, kui kurjad ilmad tulevad…”
Jah, nii on!
Ning ka see sai kohe selgeks, miks - uppuja päästmine on
uppuja enda asi! Uju või upu…ainult ühe tähe vahe…

“

Enda Elu üle saad vaid otsustada Sina ise!
Ja see - uppuja - ta haarab igast õlekõrrest!

Sellepärast lasi Universum tal sõnumeid paljundada, et
võimendada ja tugevdada vibratsioone, et see sõnum
olukorrast jõuaks sinna kuhu vaja… See oligi tema õlekõrs.

K

ui selgus oli jõudnud Valgusprintsessini, teadis ta, et
igaljuhul tuleb tal liikuda planeeritust hoopis teises
suunas… ning seda olid talle ka Inglid öelnud juba
paar päeva tagasi…
“Change in direction!”

N

üüd, kui selgus oli tema sees …püüdis ta seda
edastada ka oma kallitele 7 maa ja mere taga… siis
ei hakanud nemad mitte kohe käsi plaksutama
rõõmust, et ta oli endas selguse leidnud, vaid proovisid ikka
oma nägemust… ja neile arusaadavaid teid ja võimalusi pidi
asju lahendada…teda omal moel päästa…
Kuid Valgusprintsess teadis, et see selgus ja otsus tema
sees, on just “see õige” selles hetkes, ja see oli üks suur osa
Usalduse testist Universumi ees…

A

lles siis, kolmanda päeva õhtuks, kui kindel otsus oli
Valgusprintseesi enda sees tehtud ja see oli ka oma
kallitele välja öeldud, järgnesid veel selgemad ja
kaua oodatud sõnumid…
ehk alles siis sai leitud ka nõel heinakuhjast…
Usaldus Universumi ees aina kasvab!
Energiaväli Valgusprintsessi sees ja ümber paranes ja
tugevneb jälle, et olla hoitud ja kaitsud ning kanda teda
tema teekonnal edasi.

T

a on tänulik.

N

eed, armsad hinged, kes Valgusprintsessile kaasa
elasid ja endast märku andsid ja tema jaoks olemas
olid… Teadke kallid, et teie hoolimine loeb talle
palju ja oma edasisel teekonnal on ta teie tähelepanu ja
toetuse eest ülitänulik, sest see siiras armastuse energia
kannab teda ja toetab tema usaldust Universumi ees.

V

algusprintsess Ra:Ma-ga ON kõik hästi ja ta laulab
ja trummib edasi ning kindlasti kuulab edasi väga
tähelepanelikult vaikusest tulevaid sõnumeid ja
ootab põnevusega, mida põnevat on öelda sellel imelisel
kasvaval Kuul, kes varsti jõuab täis-Kuuks.

Armastusega,
Usalduse teekonnalt
Sinu Valgusprintsess Ra:Ma
Okt 2021.
Muinasjutust on ka audio versioon kuulamiseks ehk MP3 .

Kohtumiseni järgmistes osades.

Autorist
Ra: Ma
aka

Katrin Suie
Lühidalt: 4 lapse ema, palgatöötaja ja
ettevõtja, koolitaja ja konsultant.
Olnud edukas rahvusvahelises ärimaailmas müügi aladel,
enamasti seotud tervise-, ilu- ja kinnisvaraga.

mis

Võib öelda, et suurima panuse oma ajast ja oskustest on ta
edastanud läbi rahvusvahelise suhteturundusmaailma - Direct
Sales & NetWorkMarketing - näidates ette, motiveerides, aidates
ja õpetades tuhandeid inimesi oma unistusi ja eesmärke seadma
ja neid ka samm-sammult täitma, seda läbi toodete nii tervise- kui
iluvaldkonnas.
Samuti võib pidada väga oluliseks tema osalust erinevatel
ajaperioodidel Eesti haridusvaldkonnas, kus ta on olnud Tallinnas
Haridusosakonnas, just ühiskonnas toimunud murrangulistel
aegadel 1990-ndtel, kui meieni jõudsid arvutid ja seoses sellega
muutus kõik asjaajamise ja suhtlemises.

Uue Sajandi esimesel kümnendil jagas ta natsteadmisi, läbi
CashFlow Klubide tegevuse, mille üks juhtidest ta Eestis oli. Ning
suunas eritähelepanu koos kahe ettevõtliku ja toreda
naispartneriga, just naiste nantsteadlikuse tõstmisele.
Nüüd suure ajastuvahetumise segastel aegadel, aitas ta
ettevõtlikkust koolisüsteemi tuua, seekord lausa Eesti hariduse
hällis - Vändras. Kus põhirõhk ja vajadus muutuste järgi oli pigem
indiviidi tahtel ja ettevõtlikkusel, et teha asju teisiti, kui siiani
viimased 100+ aastat, sest uus aeg nõuab, et tuleb ise hakata
mõtlema ja uusi lahendusi leidma, mida ja kuidas teha. Ja nii
nagu uus algav Veevalaja ajastu rõhutab - oli suur osa jälle
tehniliste lahenduste juurutamisel nt. - tuli leida võimalusi ja
lahendusi distantsõppe läbiviimiseks, mille vajadus tuli ka kohe
süsteemi poolt, seoses piirangute seadmisega kogu Globaalse
ühiskonna jaoks.
Ta on olnud kogu aeg sammuke ajast ees ja seetõttu tihtipeale
paljude jaoks raskesti mõistetav.
Tema kohta on öeldud, et ta on oodatud “Päikesekiir” igas päevas
või siis samal-ajal, teiste jaoks, on teda olnud “liiga palju”, et
taluda kogu seda positiivsust, mis temast kiirgab.
Alates 2021 aastast on ta pühendunud 100% oma Hinge ülesande
täitmisele, oma kehastuse transformatsioonile ja kogu tema
teadmiste ja kogemuste pagas teenib tema poolt loodud toetus- ja
annetuspõhist veebi- kogukonda ärkavatele Hingedele eestikeelses
Elulooja.ee keskkonnas. Https://elulooja.ee
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Katrini blogiga al.2009 a. - The Way from Dreams to Reality ehk Teekond 6-st Dimensioonist 3-sse Dimensiooni…
saab tutvuda veebis: https://katrinsuie.wordpress.com

