
Crystal Ra Meistriklubi külalisintervjuude Sisukord

Rohkem kui 12 tundi põnevaid ja inspireerivaid vestluseid

Intervjuu nr 1

Kosmiliste lainete ilmateade aastateks 2018 ja 2020 Katrin Haibaga New Yorkist

Selles videos kuulete: 

• Kuidas meie omavahel tuttavaks saime? 

• Teadlikud valikud Katrini minevikust, mis aitasid luua tuleviku iseenda tingimustel.

• Mis juhtus 9/11 ajal Katriniga? 

• Vaatame ka kuidas tema elus avaldub  Külluse  Ratas ja puudutame ka kergelt tema
eluülesannete ratast.

• Mis on uutmoodi astroloogia?

• Milline  on  kosmiliste  lainete  ilmateade 2018.  aastaks?Fookuses  on erinevate
planeetide mõjutused - alates Saturni ja Uraani vastuolust kuni siis Jupiterini välja.

• Nelja  elemendi  tähtsusest  astroloogias  ja  ka  sellest  kuidas  kõik  on  omavahel
ühendatud.  Ta  annab  ka  mõtteid  millistel  tähemärkidel  2018. aastal  oli eriti  tore
voolamine.

• Vaatame ka Katrini julget otsuste tegemist  (kinnisvara ostud New Yorkis, Eestis ja ka
purjeka ostmine Mehhikos) ja kuidas see on tema unistuste elu toetanud. 

• Kinnisvarast ja investeeringutest ja maailmas toimuvatest protsessidest. 

• Lisatud on ka eriline 2020 aasta kosmoselainete kokkuvõte boonusvideo  lindistatud
2020 aasta jaanuaris koos selle aasta kosmiliste lainete ilmateatega.

Vestlus salvestati Havai – New Yorki vahel online teel. 



Intervjuu nr 2

Uusaastalubadustest,  eesmärkide  seadmisest  ja  takistustest  –  Michael  Dittoniga
Havailt

Selles videos kuulete: 

• Blogipostitus  uusaastalubadustest  ja  miks  need  ei  toimi?  Mida  tegelikult  peaks
tegema?

• Käime Michaeliga läbi 10 erinevat eesmärki, mida inimesed tavaliselt valivad uue aasta
alguses. Seejärel vaatame statistikat, mis antud teemat ilmekalt toetab.

• Michael annab samm sammulise teejuhi kas ja mida teha sellel 2018. või 2019. või
2020. (kui jõuad selle materjalini hiljem) aastal teistmoodi.

• Mis on need peamised teemad, mis takistavad meil oma eesmärke saavutamast?

• Michael mainib ka veel lisaks mida tähendab finantsiliste- ja suhte teema eesmärkide
seadmine ja miks ka need on väga olulised.

• Michael vaatab ka tagasi 2017 aastale ja nimetab mõned oma edu hetked. Samuti
vaatab ta teadlikumalt 2018 aastasse.

Vestlus on lindistatud meie eelmises Hawaii kodus, Big Islandil, Kailua-Konas.

Intervjuu nr 3

Julgus kui su pilet su unistusteni – eestlasest brändijuhi Valev Laubega New Yorkist.

Selles videos kuulete:

• Kuidas sai meie tutvumine teoks? Kes meid omavahel tutvustasid? 

• Valev jagab oma isiklikku lugu seiklustest maailmas ja kuidas julgus oli tema piletiks
tema unistusteni mitmel korral. 

• Kas ja kuidas ta hakkas looma võimalusi seal kus teised seda ei näinud.

• Unistused ja kuidas neid teoks teha.

• Elu välismaal.

• Katsumuste ületamisest välismaal. 

Vestlus salvestati Havai – New Yorki vahel online teel. 

Intervjuu nr 4

Tantsides läbi takistuste New Yorki – eestlannast tantsija Diina Tammega New Yorkist

Selles videos kuulete:

• Kas ja kuidas Crystal Ra ja Diina esmakordselt kohtusid?



•  Kuidas on elada New Yorkis tantsijana?

• Raskete katsumuste ületamise trikid Diinalt

• Oma unistuste elamine ja valimine

• Julguse ja hirmu suhe Diina lähenemise kohaselt

• Kuidas on olla naisena tantsija New Yorgis?

• Koostöö kogemused NYCis?

• Suhe rahaga ja kuidas rahaga teadlikult suhestuda

• Diina soovitused kas ja kuidas oma unistusi elama hakata

Vestlus salvestati Havai – New Yorki vahel online teel. 

Intervjuu nr 5

Mehhiko pealinnast Eesti ülikooli õppima – Yuri Joshua Buccioga Transferwise-ni välja

Selles videos kuulete:

• Kuidas jõudis üks mehhiklane Eestisse õppima? 

• Kuidas ta sai töö Transferwise-is?

• Kuidas me kohtusime?

• Kuidas Yuri sai oma nime? 

• Kuidas on olnud elada mehhiklasena Eestis?

• Kuhu ta on veel reisinud? 

• Rahast, küllusest, hirmudest ja võimalustest!

Vestlus salvestati Havai – Tallinna ja Eesti vahel online teel. 

Intervjuu nr 6

Hüpe läbi õhu elemendi oma südame teele – Sarah E Parnelliga – minu õhukangaste
õpetajaga Havailt

Selles videos kuulete: 

• Kas ja kui oluline on järgneda oma südame häälele ja kuhu see võib sind juhatada? 

• Burning Man-i maagia kogemusest.

• Kas ja kuidas ta jõudis õhukangaste ja õhukunstideni?

• Mis juhtub siis kui süda puruneb ja tuleb kutse minna Havaile? 

• Mida ta on Havail õppinud?



• Seikluskoolituste tegemise algus Mehhikos.

• Traditsioonilised teemad – katsumused, küllus ja oma elu elamine iseenda tingimustel
ja vabaduses.  

See video sai lindistatud Havail meie Kailua-Kona kodus.

Intervjuu nr 7

Kokast moodulmajade ehitajaks – Henri Bekmanniga Lihulast

Selles videos kuulete: 

• Meie kohtumise lugu

• Kuidas saab kokast moodulmajade ehitaja? 

• Mida on Henri õppinud äri loomisest? 

• Kas ja kuidas on ta lähenenud meediale ja marketingile? 

• Mismoodi ta ostis ära maja millest lõi töökoha oma naisele (Lihula hostel)

• Nippe ja inspiratsiooni katsumustest, küllusest, rahast ja elust.

Vestlus salvestati Havai – Lihula, Eesti vahel online teel. 

Intervjuu nr 8

Kokast klaasimüüjaks ja seejärel firmaomanikuks – Riti Karuga – minu õde – üks kõige
edukamaid KSUE kursusel osalejaid.

Selles videos kuulete: 

• KSUE kursuse tulemuste jagamine – oma vana korteri müümine mis oli  turul olnud
kuus aastat, vana auto müük, uue kasutatud auto ost, oma firma registreerimine, siis
täiesti uue auto ost ja lõpuks ka oma maja ost

• Mis oli tema suureks inspiratsiooniks suurte elumuudatuste sisseviimisel? 

• Kas iga koduperenaine saab ka luua oma unistuste elu nagu Riti seda tegi? 

• Kas ja kust võtab Riti selle aja et hoolitseda ka oma kaksikute eest nii nagu ka oma
kodu ja abikaasa eest, nüüd ka koera eest? 

Vestlus salvestati Havai – Eesti vahel online teel. 



Intervjuu nr 9

Julgete Muutuste Elu Uues Ajas Berit Hickmaniga Inglismaalt - minu Aurainstruktor™
ja AuraMediaator™

Selles videos kuulete: 

• Energiatöö ja Auratransformatsiooni™ Direktori olemise kogemus ja õppetunnid.

• Elu tasakaalus Uues Energias.

• Elu emana ja abikaasana Inglise villas.

• Uue Aja energiatest.

• Kuidas elada oma tõe järgi?

• Kellele ta soovitab Auratransformatsiooni™?

Vestluse salvestasime mõlema kohaloluga Inglismaal. 

Intervjuu nr 10 

Advokaadist professionaalseks merineitsiks - Vyana Reynoldsiga otse Havailt!

Selles videos kuulete: 

• Kas ja kuidas saab ühest advokaadist professionaalne merineitsi? 

• Kas ja kuidas ta unistab suurelt ja mis olid selle tulemused?

• Kas ja kuidas ta kolis Havaile? 

• Kuidas ta manifesteeris oma raamatu?

• Merineitsi inspiratsiooniimpulsid meile kõigile. 

Vestluse salvestasime kohaloluga Havail Vyana imelises merineitsi paradiisis. 

Intervjuu nr 11

Teekond oma väe ja vabaduseni - Nigel B. Pattersoniga Havailt 

Selles videos kuulete: 

• Nigeli elulugu – kesk Aafrikast  Lõuna-Aafrikasse ja hiljem Austraaliasse, Miamisse ja
lõpuks Havaile. 

• 35-aastaselt avaldus tal suurem vaimne avanemine läbi personaalse kriisi.

• Kes teda aitas kriisist välja?

• Mil moel saame me jõuda oma väe ja vabaduseni praegusel ajal?



Vestluse salvestasime kohaloluga Havail. 

Intervjuu nr 12 

Intervjuu Eesti kuldreketi Kaia Kanepiga otse Havailt!

Selles videos kuulete: 

• Kaia  räägib oma tennise  ajaloost  ja  lugudest  ning  kas  ja  mis  on  olnud tema edu
võtmed sellel teekonnal.

• Kuidas eesmärke saavutada?

• Kuidas prioriteete paika seada?

• Kuidas on Kaia katsumustest läbi liikunud?

• Kui palju tunde Kaia magab ja miks magamine on vajalik?

• Milline on Kaia treeningprogramm ja millal ta treenib?

• Kas ja kuidas on Kaial Ei ütlemisega lood?

• Millal Kaia pensionile läheb?

• Kuidas on puhkamise ja loobumisega?

• Mida Kaia oma suurimaks saavutuseks hindab?

• Kaia avastus Havail - millest tema sõltuvuses on?

• Distsipliini nipid Kaialt?

• Kuidas ennast tasakaalus hoida?

• Juustukoogi lugu?

• Kaia aja planeerimise nipid?

• Kaia mõtteid üksindusest ja harjumustest?

• Kaia mõtteid oma kirjutatud raamatust

• Kaia arvamus teiste arvamustest

• Kaia üks hobi milledest paljud ei tea

• Kuidas driftida?

• Kaia side loomadega?

• Mida Kaia soovitab teha kui kinni jooksed?

• Rahaga õppetunnid ja küllus?

• Kaia suhe hirmudega?

• Kaia lemmikkohad maailmas?

• Havai delfiiniujumiste kogemused



• Waimea üllatuse jagamine

• Mis Kaiale meeldib tennise kui mängu juures ja mis on katsumusteks?

• Tennisemängud Serena Williamsiga?

• Tennisemaailmas sõbrustamine?

• Küsimus miks me midagi teeme?

• Kaia Hula tunni kogemused?

• Kuidas Kaia pingeseisundites hakkama saab?

• Kui pikalt on Kaia enesearenguga tegelenud?

• Suurte unistuste poole liikumise nipid Kaialt?

• Kas Kaia mediteerib?

• Mis on Kaia soovitused Meistriklubi liikmetele?

Vestluse lindistasime Havail, Vyana Merineitsi paradiisis Konas.

**

Lisainfo: www.crystalralaksmi.com/eesti

Email: crystalralaksmi@gmail.com

FB: Crystal Ra Laksmi-Ditton

http://www.crystalralaksmi.com/eesti
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