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SCURT  PREZENTARE A C R II

INTRODUCERE

Ini ial, o bun  parte din informa iile cuprinse în 
aceast  carte le-am scris în cartea ”Mesaje de la 

îngerii t i”. i în acea carte descriu c ile de comuni-
care cu lumile angelice, dar am dorit foarte mult s  
realizez un ghid prin care s  îndrum pas cu pas citi-
torii în aceste demersuri de comunicare. Am reu it s  
pun în practic  aceste gânduri scriind cartea de fa .

Informa iile cuprinse în aceast  carte constituie 
bibliogra  a necesar  pentru cursan ii mei, care vor s  
devin  terapeu i. Cartea rezum  mai multe metode 
de comunicare cu îngerii, metode pe care le pun în 
practic  atât pe parcursul seminariilor mele, cât i în 
unele workshop-uri.

În calitate de clarv z tor, privind în viitor, am 
constatat lucruri pozitive, precum faptul c  oamenii 

viii
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vor începe s - i asculte îngerii p zitori din ce în ce 
mai mult, astfel încât lumea va deveni mai plin  de 
lumin , iubire, pace i armonie. 

În calitate de fost psihoterapeut, am descoperit 
c  aceast  comunicare cu îngerii no tri p zitori con-
stituie calea cea mai scurt  prin care ne putem câ tiga 
pacea i fericirea. Capacit ile i darurile lor de vinde-
care se relev  prin toate metodele terapeutice pe care 
le-am înv at de-a lungul facult ii i pe parcursul 
preg tirii mele profesionale. Rug mintea mea este 
îns  de a-i asculta i de a le urma sfaturile acestor 
entit i angelice.

Începând cu anul 1995, am predat cursuri de 
conectare la lumea spiritelor, de vindecare cu îngeri 
i de comunicare cu ace tia. Aceast  carte constituie 

un rezultat al experien ei dobândite în urma aces-
tor cursuri, dar i a practicii mele. Am descoperit 
c  noi to i avem abilitatea de a comunica i de a ne 
asculta îngerii; nu trebuie decât s  ne încredem în 
ea i s  înl tur m toate temerile existente. Dac  ve i 
folosi metodele descrise în aceast  carte, ve i reu i cu 
siguran  s  v  asculta i îngerii!

V  sunt al turi în spirit, în  ecare moment!
Cu dragoste i binecuvântarea îngerilor,

Doreen Virtue
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Cine sunt îngerii?

Capitolul Unu

Cuvântul „înger” înseamn  „mesagerul lui 
Dumnezeu”. Îngerii sunt cei ce ne aduc 

mesaje de la Creatorul Nostru. Ei sunt trimi i ca 
daruri ale lui Dumnezeu pentru noi, pentru a ne 
ajuta s  ne reamintim de natura noastr  divin , s  
 m mai buni i mai iubitori, s  ne descoperim i s  

ne valori  c m talentele în bene  ciul oamenilor i 
s  înl tur m p catele i caren ele din noi. Îngerii 
ne ajut  de asemenea în rela iile pe care le avem, în 
profesiile noastre, în domeniul s n t ii i chiar al 
 nan elor. 

Îngerii sunt al turi de noi pentru a împlini 
planurile de pace i armonie ale lui Dumnezeu pe 
P mânt. Ei ne ajut  s   m calmi, deoarece pacea 
interioar  a  ec rui om duce la pacea interioar  a 
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tuturor oamenilor, ceea ce va duce la pacea lumii 
întregi. De aceea îngerii ne înso esc mereu i ne 
ajut  s  ne p str m calmul i armonia interioar . 
Nu îi deranja i i nici nu le irosi i timpul dac  le 
cere i favoruri m runte. Ei tiu c  problemele minore 
adunate adeseori determin  st ri grave de stres, astfel 
încât marea lor pl cere este s  v  ajute în dep irea 
oric ror obstacole ce v  pot ap rea în cale.

Chiar dac  se tie în zilele noastre c  provoc rile 
i obstacolele din via  ne pot ajuta s  cre tem i 

s  elev m, îngerii ne spun c  pacea este cea care 
determin  o elevare mult mai rapid . Datorit  p cii 
interioare, sufletele i min ile noastre sunt mai 
deschise spre înf ptuirea lucrurilor bene  ce, rela iile 
noastre sunt mai binecuvântate, iar noi putem 
manifesta mai mult Iubirea Divin .

Din când în când, primesc câte o scrisoare de la 
o persoan  care m  acuz  de idolatrizarea îngerilor. 
Scrisoarea subliniaz  faptul c  singurul pe care ar 
trebui s -L vener m este Dumnezeu.

Eu r spund mereu în aceea i manier  plin  de 
iubire. Cu to ii facem gre eala de a spune anumite 
lucruri despre o persoan  f r  s  veri  c m dac  este 
într-adev r a a. Oricine mi-a citit m car o carte din 
cele scrise, oricine mi-a ascultat vreunul din CD-urile 
audio sau a asistat la conferin ele i seminariile mele, 
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trebuie s    realizat c  eu subliniez foarte des faptul 
c  toat  slava i gloria este a lui Dumnezeu. Îngerii cu 
siguran  nu- i doresc s   e venera i. Iar eu niciodat  
n-am sugerat s  se fac  acest lucru.

Acestea  ind spuse, iat  ce v  reamintesc cu 
blânde e: Dumnezeu este pretutindeni. Dumnezeu 
este în voi, este în mine i cu siguran  este în to i 
îngerii. Unii dintre cititori nu vor   de acord cu 
acestea. Poate c  o femeie abuzat  de propriul tat  
va respinge toate imaginile paterne – inclusiv pe cea 
a lui Dumnezeu (bineîn eles c  Dumnezeu este o 
for  androgin , întruchipând atât Mama, cât i Tat l 
nostru spiritual; totu i eu folosesc pronumele la genul 
masculin pentru a evita repetarea construc iilor sub 
forma el / ea). Sau poate c  membrii vreunei mi c ri 
religioase au pricinuit necazuri unui b rbat, astfel 
încât el va refuza acum orice aspect de tip spiritual, 
chiar i pe îngerii i coordonatorii s i spirituali 
personali. Sau se poate întâmpla ca unei persoane, 
Dumnezeu s -i par  ceva ilogic i atunci ea înceteaz  
a mai   preocupat  de orice ine de spiritual. Poate 
c  altcineva se simte vinovat pentru modul în care 
i-a tr it via a i în adâncul su  etului s u se teme 

ca Dumnezeu s  nu-l „pedepseasc ”, astfel încât î i 
blocheaz  orice form  de comunicare cu Puterea 
Cereasc . Sau poate c  o femeie se teme c  Dumnezeu 
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va încerca s  o controleze i o va determina s  renun e 
la stilul ei de via  plin de distrac ii.

Unii oameni m  întreab  dac  este corect s  se 
adreseze direct lui Dumnezeu i îngerilor sau dac  
acest lucru este o blasfemie. Eu v  recomand cu 
t rie s  face i ceea ce v  spune su  etul. De ce ar   
ceva gre it s  vorbi i cu Dumnezeu sau cu îngerii? 
Procedând în acest fel, nu face i decât s  primi i un 
dar pe care Cerul vi-l face cu bucurie. Îngerii (la fel ca 
Sinele vostru superior) nu vor înc lca niciodat  voia 
lui Dumnezeu, astfel încât rugându-v  i la ei nu ave i 
ce gre eal  s  face i.

Îngerii sunt con tien i de aceste temeri ale 
voastre, cât i de adev rata manifestare a afec iunii 
divine. Dumnezeu,  ind atotiubitor, nu manifest  
altceva decât iubire. Creatorul tie atunci când v  
întrerupe i în mod con tient comunicarea cu El i 
totu i v  iube te.

Îngerii reprezint  un pod între adev r i iluziile 
problemelor noastre. Ei v  pot ajuta s  v  reveni i din 
starea de groaz  la cea de fericire, s n tate i împlinire. 
Ei se a   în strâns  leg tur  cu Sinele vostru superior i 
cu  in a în care crede i,  e c  aceasta este Iisus, Moise, 
Quan Yin, Sfântul Duh, Buddha, Yogananda sau al ii. 
Îngerii nu v  judec  credin a i gândirea. Uneori, ei 
lucreaz  cu gândurile voastre, ca o modalitate de a 
comunica cu voi.
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Într-un curs despre minuni, citeam c  Dumnezeu 
nu ne ajut  atunci când ne a  m într-un impas, 
deoarece El nu consider  necesar acest lucru (El vede 
numai iubire i perfec iune, nu iluzia lipsurilor sau a 
problemelor). Oricum, El ne trimite ajutoare atunci 
când ne credem în necaz. Deci nu suntem ignora i de 
Divinitate; doar c  modalit ile divine de a ne acorda 
ajutor presupun recunoa terea ca adev r a faptului c  
toate problemele sunt deja rezolvate. Atunci când noi 
ne înc p ân m s  realiz m acest lucru, Dumnezeu 
trimite îngeri s  ne ajute s  ie im din co marurile pe 
care singuri ni le cre m.

Îngerii mi-au spus c  nu am avea nevoie de ei 
dac  am tr i numai în iubire tot timpul i am   mereu 
con tien i de prezen a acesteia. Cât timp noi oscil m 
înc  între diferite st ri de iubire i fric , Dumnezeu ne 
va trimite îngeri care s  ne ajute s  dep im situa iile 
di  cile din via a noastr .

Despre momentul mor ii unei persoane

În activitatea de medium care a comunicat cu cei 
deceda i i în calitate de cercet tor care a interac ionat 
cu sute de cazuri în care persoanele se a  au în pragul 
mor ii, m-am convins c  noi nu putem deceda, decât 
atunci când ne-a venit vremea. Ne putem bate joc 
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de vie ile i trupurile noastre, dar pân  când nu a 
sosit momentul potrivit, moartea nu va bate la u a 
noastr .

Fiecare dintre noi î i realizeaz  un plan principal 
pentru via , înainte înc  de a se întrupa. Acesta 
include scopurile noastre în via  (de exemplu, de 
a deveni scriitor, vindec tor, muzician, profesor sau 
a a mai departe). Acest plan traseaz , de asemenea, 
i liniile generale privind principalele experien e de 

via  i rela iile pe care le vom întâlni.
Nu e vorba de o  lozo  e fatalist . Fiecare dintre 

noi ne alegem anumite experien e de via  atunci 
când venim pe P mânt. Evident c  nu ne pl nuim 
întreaga via  înainte de a ne întrupa – ar   plictisitor! 
Tras m doar câteva direc ii generale ale vie ii, precum 
i momentele de r scruce i lec iile de via  pe care 

trebuie s  le înv m de-a lungul întrup rii noastre 
(spre exemplu: r bdarea, încrederea etc.).

Ne întrup m, de asemenea, cu dou , trei sau 
mai multe repere de vârst , la care, când vom ajunge, 
putem p r si trupul nostru i ne putem reîntoarce 
la Divinitate – de exemplu la vârsta de 18, 47 i 89 
de ani. De  ecare dat  când ajunge i la una dintre 
aceste vârste, ve i avea câte o r scruce (precum un 
accident, o boal , o amenin are cu moartea etc.), 
care v  va da ocazia s  alege i între a v  întoarce în 
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Ceruri sau a mai r mâne pe P mânt. Marea majoritate 
a oamenilor opteaz  pentru continuarea vie ii pe 
p mânt, astfel încât s   e al turi de familiile lor 
vreme de o genera ie sau dou . Al ii î i aleg existen e 
scurte i se întorc în Ceruri înainte ca trupurile lor 
s    ajuns la maturitate. Îns  chiar dac  corpurile 
lor au r mas tinere, su  etele acestora sunt cu mult 
mai b trâne atunci când p r sesc p mântul, decât 
su  etele multora dintre noi.

Su  etul i în elepciunea voastr  interioar  tiu 
când este momentul s  v  desprinde i de lumea cu 
trup – i voi pute i a  a punând urm toarea întrebare 
Sinelui vostru superior: „Ce vârst  voi avea când voi 
p r si corpul meu  zic?” Mul i dintre voi ve i auzi 
automat trei vârste. Unii dintre voi ve i vedea cifrele 
speci  ce vârstelor în fa a ochilor, în timp de al ii nu 
vor primi niciun r spuns – deoarece subcon tientul 
lor nu vrea s  a  e niciun r spuns.

Unii vor auzi o vârst  care este foarte apropiat  
de vârsta lor i niciun alt r spuns în plus. Aceasta 
poate însemna c  timpul de a p r si aceast  lume cu 
trup a sosit. În nou zeci i nou  la sut  din cazuri, 
r spunsurile sunt constituite din vârste mult mai 
înaintate decât cea pe care o ave i, dar frica din 
interiorul fiin ei voastre v  face s  nu le auzi i. 
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Relaxarea, exerci iile de respira ie i medita iile v  
pot ajuta s  recep iona i r spunsurile corecte.

Exist  un fel de „comitet spiritual” care ne 
ajut  s  ne îndeplinim misiunea în via a cu trup i 
el cuprinde îngerii no tri p zitori i ghizii spirituali. 
Fiecare din noi avem cel pu in doi îngeri p zitori 
i cel pu in un ghid spiritual, de la începutul pân  

la sfâr itul vie ii. Îngerii p zitori sunt acele entit i 
ce nu s-au întrupat niciodat  ca oameni (doar ca 
îngeri în trup – subiect tratat în detaliu în cartea mea 
„T râmurile Îngerilor P mânteni”, carte tradus  i 
publicat  în limba român  de Editura For You). Ghizii 
spirituali provin de obicei din rândul celor pe care 
i-am iubit odat  i acum sunt în ceruri. În tinere e, 
ace ti ghizi fac parte dintre rudele care au decedat 
înainte de a ne   n scut noi.

Aceste entit i ne ajut  s  ne îndeplinim misiunea 
i s  ne înv m lec iile de via . De asemenea, ele 

nu ne permit s  ne batem joc de vie ile i trupurile 
noastre. Ele intervin, f r  a ne mai cere permisiunea, 
dac  ne a  m în pericolul de a muri înainte de vreme. 
Dac  ne a  m la vreuna din vârstele de r scruce, 
îngerii ne sprijin  în luarea celei mai bune decizii. 
De obicei, dac  nu ne-am înv at înc  lec iile de via  
sau dac  avem persoane pe care le iubim, vom alege 
s  r mânem în continuare în via .
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Am înv at din experien  c  îngerii ne ajut  
numai pân  în punctul în care le permitem acest 
ajutor. În 1995, o voce clar  i r spicat  a unui înger 
m-a avertizat c , dac  nu mut ma ina în alt  parte, 
mi-ar putea   furat . Din diverse motive, nu mi-am 
ascultat îngerul, astfel încât, peste o or , am nimerit 
în mijlocul unui jaf armat de ma ini. Atunci îngerul 
mi-a spus s  ip cât pot de tare. De data asta l-am 
ascultat, iar ip tul meu a atras aten ia unor persoane 
care mi-au s rit în ajutor.

În ambele cazuri, când îngerul m-a avertizat, 
am avut libertatea de a-l asculta sau nu. Dac  i-a    
ignorat i cel de-al doilea sfat – „ ip  cu toat  puterea 
ta!” – nu cred c  a  mai   fost în via  ast zi. Dar tiu 
urm torul lucru: chiar dac  a    murit, m car a    
tiut c  îngerii au f cut tot ce le-a stat în putin  s -mi 

previn  moartea. Am remarcat aceast  libertate de 
alegere la to i cei cu care am discutat acest subiect – 
atât la cei care au fost la un pas de moarte, cât i la cei 
care, deceda i  ind, mi-au vorbit din Ceruri.

Îngerii p zitori

A a cum am mai men ionat, îngerii p zitori v  
sunt d rui i s  îngrijeasc  de  in a voastr  pe toat  
durata vie ii cu trup. Ei nu au tr it niciodat  întrupa i 
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ca oameni pe P mânt, doar dac  nu au fost „îngeri 
întrupa i” (cei care iau trup uman,  e pentru o scurt  
perioad  de timp,  e pentru o via  întreag ).

Indiferent de credin , de caracter sau de stilul de 
via , orice persoan  are cel pu in doi îngeri p zitori 
– chiar dac  îi ascult  sau nu. Unul este cel care v  
îndeamn  din exterior i v  ajut  s  lua i hot rârile 
cu Sinele vostru superior. El v  cunoa te talentele 
i poten ele i v  încurajeaz  s  str luci i în toate 

privin ele.
Cel lalt înger p zitor este mai „t cut”. El 

v  consoleaz  când sunte i sup ra i, singuri sau 
dezam gi i. V  îmbr i eaz  atunci când nu reu i i 
s  face i rost de slujba sau de casa pe care v-o dori i 
i v  calmeaz  atunci când partenerul de vineri seara 

nu mai apare.
Pute i avea mai mult de doi îngeri p zitori – de 

fapt, majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit au 
mai mul i îngeri în jurul lor. Asta poate i datorit  
faptului c  toate aceste persoane proveneau dintre 
cititorii c r ilor mele; în general, cei care apreciaz  
îngerii îi atrag în preajma  in ei lor. i nu pentru c  
îngerii ar favoriza i ajuta mai mult pe „fanii” lor, ci 
datorit  faptului c  cei care sunt înclina i spre îngeri 
tind s  îi cheme mereu în ajutor. Aceste rug ciuni 
sunt întotdeauna ascultate, indiferent cine le face.
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Îngerii no tri au gen, determinat de energiile 
emanate, ceea ce îi face s  arate i s  se comporte 
preponderent feminin sau masculin. Fiecare dintre 
noi avem ace ti „înso itori divini”, cu diferite virtu i, 
feminine sau masculine. A adar cineva poate avea trei 
îngeri masculini i unul feminin, în timp de altcineva 
poate avea doi îngeri feminini.

To i îngerii au aripi i o înf i are angelic , 
similar  cu cea din picturile renascentiste. Ei nu- i 
folosesc aripile pentru a se deplasa. În experien a 
mea, nu am v zut îngeri zburând. I-am v zut în 
schimb inând o persoan  între aripile lor pentru a o 
ocroti i consola.

Odat , îngerii mi-au spus c  singurul motiv 
pentru care ei au aripi este ca s  r spund  a tept rilor 
noastre (ale occidentalilor). Mi-au mai spus c  pictorii 
primelor tablouri cu îngeri au interpretat gre it lumina 
din aura lor, confundând-o cu aripile, astfel încât i-au 
pictat în acest mod. 

Interesant este faptul c  îngerii care protejeaz  
religiile orientale ale P mântului, precum buddhismul 
sau hinduismul, de obicei nu au aripi. Îngerii lor 
sunt asem n tori cu  in ele luminoase a  ate în 
ascez , având acela i rol ca i cel al îngerilor p zitori 
occidentali: de a iubi, proteja, ghida persoanele pe 
care le înso esc. Singurele excep ii sunt cele ce vin 
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din zona estic , dinspre mi c rile „Noua Er ”. Ace ti 
indivizi au grupuri mari de îngeri ajut tori în preajm . 
Evident, o astfel de persoan  mi-ar spune: „Chem pe 
oricine din Rai s  m  înso easc  i s  m  ajute!”

Arhanghelii

Arhanghelii supravegheaz  îngerii. Ei sunt mai 
mari, mai puternici i mai în elep i. În func ie de 
sistemul de credin e agreat, exist  patru, apte sau un 
in  nit num r de arhangheli. În viitor, vom descoperi 
noi arhangheli pe care-i vom ad uga celor deja 
cunoscu i pân  atunci, la fel cum vor   descoperite 
noi planete din sistemul solar.

Arhanghelii nu sunt „atribui i nominal” cuiva 
anume i ei ajut  pe oricine, indiferent de religia 
sau trecutul religios al acestuia. Ei se pot a  a în orice 
moment al turi de  ecare dintre noi, cei care ne rug m 
lor – atât individual, cât i în colectiv – deoarece ei 
sunt mai presus de limit rile spa iale i temporale. 
Imagina i-v  cum ar ar ta via a noastr  dac  a i putea 
  în mai multe locuri în acela i timp! Ei bine, îngerii 

spun c  singurul motiv pentru care noi nu putem   
în dou  locuri în acela i timp este acela c  nu credem 
în acest lucru; noi credem c  putem   doar într-un 
singur loc, într-un moment dat. Vom a  a de la ei, în 
curând, cum s  dep im aceast  mentalitate.
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Motivul pentru care am atras aten ia asupra celor 
de mai sus este acela c  unii oameni se îngrijoreaz  de 
faptul c , dac  îl roag  ceva pe Arhanghelul Mihail, 
spre exemplu, ar putea s -i distrag  aten ia acestuia de 
la îndeplinirea altor rug ciuni mult mai importante 
sau l-ar împiedica s   e în preajma unor persoane ce 
ar avea mai mult nevoie de ajutorul s u. Realitatea 
este c  arhanghelii i îngerii pot   oriunde i al turi 
de oricine îi cheam , în orice clip . Îi pute i chema 
în ajutor pe arhangheli printr-o simpl  rug ciune 
f cut  în gând. Nu este neap rat nevoie de formul ri 
i rug ciuni o  ciale.

Num rul exact de arhangheli existen i variaz  
în func ie de sistemul de credin e sau de textul 
spiritual consultat. Biblia, Coranul, Testamentul lui 
Levi, Kabbala, A treia carte a lui Enoh i scrierile lui 
Dionisius, toate enumer  i descriu diferite nume de 
arhangheli.

Este su  cient s  spunem c  exist  mai mul i 
arhangheli, de i în c r ile i scrierile mele eu pomenesc 
mai des de Arhanghelii Mihail, Rafael, Uriel i Gabriel. 
Mai târziu, i ceilal i arhangheli m-au îndemnat s -i 
implic în via a, activit ile i lucr rile mele astfel 
încât am s  aduc acum câteva descrieri suplimentare 
i complet ri despre ace tia i despre modul în care 

se poate colabora cu ei. Precizarea genului acestor 
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arhangheli s-a conturat în urma interac iunii mele 
cu ei. Deoarece îngerii i arhanghelii nu au corpuri 
 zice, genul lor este în corela ie cu tipurile de energii 

pentru care sunt specializa i i pe care le emit. De 
exemplu, Arhanghelul Mihail, care este un înger 
protector foarte puternic, este masculin, în timp ce 
Arhanghelul Jo  el,  ind specializat în frumuse e, este 
feminin.

• Numele Arhanghelului Ariel înseamn  
„leul sau leoaica lui Dumnezeu”. Ariel este 
cunoscut drept Arhanghelul P mântului, 
deoarece el lucreaz  neîncetat pentru binele 
planetei. El protejeaz  regnurile mineral, 
vegetal i animal, ajutând la vindecarea 
animalelor, în special a celor s lbatice. 
Ruga i-v  la Ariel pentru a cunoa te mai 
bine lumea îngerilor, pentru a primi ajutor 
în solu ionarea problemelor privind mediul 
înconjur tor sau pentru a vindeca p s rile 
i animalele r nite.

• Numele Arhanghelului Azrael semni  c  
„cel pe care îl ajut  Dumnezeu”. Azrael este 
numit uneori i „îngerul mor ii”, deoarece 
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el înso e te spre Celelalte T râmuri persoa-
nele care trec prin moarte clinic . El 
ajut  su  etele celor deceda i s  se simt  
iubite i consolate. Acest arhanghel ajut  
pe reprezentan ii tuturor religiilor i, de 
asemenea, pe to i îndrum torii spirituali. 
Chema i-l a adar pe Azrael pentru cei 
dragi deceda i, cât i pentru a v  ajuta în 
o  cierea slujbelor i ritualurilor formale sau 
neformale.

• Numele Arhanghelului Chamuel înseamn  
„cel care îl vede pe Dumnezeu”. El ne 
ajut  s  identi  c m aspectele importante 
din via a noastr . Chema i-l pe Chamuel 
pentru a v  ajuta s  g si i persoana iubit , 
un serviciu nou, prieteni noi sau orice lucru 
pierdut. Îl pute i invoca i dac  ave i nevoie 
de ajutorul s u în p strarea i îmbun t irea 
unor rela ii personale sau de serviciu ori 
pentru rezolvarea unor con  icte din cadrul 
acestor rela ii. 

• Numele Arhanghelului Gabriel înseamn  
„trimisul, mesagerul lui Dumnezeu”. În 
picturile din vremea Rena terii, Arhan-
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ghelul Gabriel este reprezentat cu înf i are 
feminin , de i scrierile ulterioare despre acest 
arhanghel vorbesc despre o personalitate 
masculin  (poate i din cauza scrierilor 
ap rute în urma Conciliului de la Niceea). 
Acest arhanghel îi ajut  pe mesageri, cum ar 
  scriitori, profesori i jurnali ti. Chema i-l 

pe Arhanghelul Gabriel atât pentru a înl -
tura orice sentiment de team  privind 
problemele de comunicare, cât i pentru a 
v  ajuta în conceperea, adoptarea, na terea 
i cre terea copiilor.

• Numele Arhanghelului Haniel înseamn  
„gloria lui Dumnezeu”. Chema i-l pe acest 
arhanghel ori de câte ori dori i s  aduce i 
pacea, în elegerea, armonia, prietenia i 
frumuse ea în vie ile voastre. Pute i, de 
asemenea, s -i cere i ajutorul înaintea 
oric rui eveniment în care dori i s  ap re i 
plini de gra ie, cum ar fi: o prezentare 
important , un interviu pentru angajare 
sau o prim  întâlnire romantic .

• Numele Arhanghelului Jeremiel semni  c  
„mila lui Dumnezeu”. El ne inspir  i ne 
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motiveaz  în dezvoltarea noastr  spiritual . 
Este, de asemenea, implicat în procesul de 
transmitere a în elepciunii divine. Chema i-l 
pe Jeremiel dac  v  sim i i „bloca i” spiritual 
i pentru a v  redobândi puterea spiritual  
i a v  în elege misiunea divin . Jeremiel se 

ocup  de vindecarea emo ional  i ajut  în 
problemele legate de iertare.

• Numele Arhanghelului Jofiel înseamn  
„frumuse ea lui Dumnezeu”. Este arhanghelul 
ce patroneaz  arti tii care ne ajut  s  vedem 
i s  p str m frumuse ea în vie ile noastre. 

Chema i-l în ajutor înainte de începerea 
oric rui proiect artistic! Deoarece Jofiel 
este implicat în înfrumuse area planetei, 
în special prin îndep rtarea polu rii, pute i 
s -l ruga i s  v  ajute i s  v  sprijine în 
realizarea acestei misiuni. Eu îl mai numesc 
îngerul „Feng Shui”, deoarece ne poate ajuta 
s  „cur m” tot ce este male  c din biroul 
unde lucr m, din casa în care locuim sau 
chiar din via a noastr .

• Numele Arhanghelului Metatron î n-
seam  n  „îngerul prezen ei, al înf i rii”. 
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El este considerat a   cel mai tân r i cel 
mai înalt dintre îngeri i unul dintre cei doi 
arhangheli care s-au întrupat pe p mânt ca 
oameni (precum profetul Enoh). Metatron, 
al turi de Fecioara Maria, ajut  copiii, atât 
pe cei vii, cât i pe cei din Ceruri. Chema i-l 
în orice fel de problem  pe care o ave i 
legat  de copii. Adeseori el î i ofer  ajutorul 
i tinerilor, deschizându-le calea cunoa terii 
i în elegerii spirituale. Metatron ofer , 

de asemenea, ajutor copiilor de cristal 
i copiilor indigo s - i valori  ce darurile 

spirituale i s  se acomodeze mai u or la 
coal , acas  i-n alte împrejur ri.

• Numele Arhanghelului Mihail înseamn  
„cel care este asemenea lui Dumnezeu” sau 
„cel care seam n  cu Dumnezeu”. El este 
arhanghelul care elibereaz  de team  i de 
îndoial  planeta i pe to i locuitorii ei. Este 
patronul o  erilor de poli ie i ne d  nou  
tuturor curajul i puterea de a ne îndeplini 
misiunea divin . Chema i-l în ajutor pe 
Arhanghelul Mihail atunci când v  teme i 
pentru siguran a personal , când nu v  este 
clar scopul divin al existen ei voastre sau când 
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vre i s  face i o schimbare pe care o considera i 
necesar  în via . Îl pute i, de asemenea, ruga 
s  v  ajute în rezolvarea oric ror probleme de 
mecanic  sau de electronic . Nu în ultimul 
rând, Arhanghelul Mihail v  poate ajuta în 
identi  carea sau reg sirea misiunii personale 
în aceast  via  i apoi v  va da curajul necesar 
pentru a o duce la bun sfâr it i a o îndeplini 
cu succes. 

• Numele Arhanghelului Raguel înseamn  
„prietenul lui Dumnezeu”. Raguel este 
adeseori numit si Arhanghelul Justi iei i 
al Drept ii i este ajut torul celor umili i. 
Chema i-l în ajutor ori de câte ori v  sim i i 
suprasolicita i sau manipula i. Chema i-l, 
de asemenea, pe Raguel atunci când o 
persoan  a fost nedrept it . Raguel va 
interveni, c l uzindu-v  cum s  ob ine i 
echilibrul între putere i dreptate în cadrul 
rela iilor. El v  va ajuta s  v  armoniza i 
toate rela iile. 

• Numele Arhanghelului Rafael înseamn  
„cel care vindec ”, el  ind cel ce coor-
doneaz  vindecarea psihic . Rafael îi ajut  
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pe to i cei care s-au dedicat domeniului 
s n t ii, inclusiv pe cei care nu sunt înc  
activi în acest domeniu. Chema i-l pe Rafael 
pentru vindecarea oric ror r ni sau boli 
(inclusiv pentru animale). Ruga i-l s  v  
ajute în procesul vindec rii. Nu în ultimul 
rând, Arhanghelul Rafael îi ajut  pe cei ce 
c l toresc, deci pute i s -l ruga i s  v  asigure 
armonia i siguran a c l toriilor voastre.

• Numele Arhanghelului Raziel înseamn  
„secretele sau tainele lui Dumnezeu”. 
Se spune c  Raziel st  foarte aproape de 
Dumnezeu i c  aude toate conversa iile 
divine despre secretele universale i 
mistice. El ar   scris toate aceste secrete 
într-un document pe care i l-a dat lui Adam, 
ajungând mai târziu în mâinile profe ilor 
Enoh i Samuel. Chema i-l pe Raziel ori 
de câte ori dori i s  în elege i un material 
ezoteric (inclusiv visele voastre) sau s  
interpreta i amintirile din vie ile trecute. 

• Numele Arhanghelului Sandalfon în -
seamn  „frate”, deoarece, la fel ca i Ar -
han ghelul Metatron, i el a fost odat  
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profet (Ilie). Sandalfon este arhanghelul 
muzicii i al rug ciunii. El îl ajut  pe 
Arhanghelul Mihail s  înl ture teama i 
efectele acesteia, cu ajutorul muzicii. 
Asculta i muzic  relaxant  i chema i-l pe 
Arhanghelul Sandalfon pentru a v  înl tura 
orice confuzie spiritual , orice nelini te sau 
team .

• Numele Arhanghelului Uriel înseamn  
„Dumnezeu este lumin ”. El este 
lumina s racilor în situa iile grele, cel 
ce ne lumineaz  min ile în rezolvarea 
problemelor. Chema i-l pe Uriel ori de 
câte ori v  a  a i bloca i într-o situa ie i 
ave i nevoie de o gândire limpede pentru 
a a  a r spunsurile c utate. Uriel ajut , de 
asemenea, studen ii i pe to i cei care depun 
eforturi intelectuale.

• Numele Arhanghelului Zadkiel înseamn  
„dreptatea lui Dumnezeu”. El este considerat 
îngerul coordonator al memoriei i de aceea, 
ca i Uriel, este de mare folos studen ilor. 
Chema i-l pe Zadkiel pentru a v  ajuta s  
v  aminti i de orice lucru pierdut.
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Mae trii spirituali

Mae trii spirituali sunt  in e care s-au întrupat 
pe p mânt ca vindec tori, ca lideri sau propov duitori 
ai unor importante mi c ri spirituale i care acum î i 
continu  împlinirea acestor misiuni din Ceruri. În 
aceast  categorie intr  Iisus, Moise, Buddha, Quan 
Yin, Fecioara Maria, Yogananda i al i s  n i. Tot 
mae tri sunt considera i i cei care în timpul vie ii 
au manifestat calit i spirituale remarcabile, dar nu 
au fost atât de cunoscu i i faimo i; astfel sunt mul i 
s  n i i eroi necunoscu i.

Având o in  nit  iubire în su  ete i un devotament 
remarcabil fa  de oameni, ace ti mae tri vin în 
ajutorul oricui li-l cere. În cartea mea „Arhanghelii 
i Mae trii Spirituali Eleva i” sunt descrise în detaliu 

toate aceste  in e deosebite i se prezint  modul în 
care le putem cere ajutorul.

Îngerii naturii

Cunoscu i i sub numele de zâne, îngerii naturii 
sunt îngeri divini, a a cum sunt i îngerii p zitori i 
arhanghelii. Privi i cu suspiciune, oamenii nu cred 
în ei sau îi în eleg gre it. Am vizitat de curând o 
bibliotec  celebr , unde am notat bucuroas  toate 
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c r ile despre îngeri ce se a  au în rafturile special 
amenajate la sec iunea „Îngeri”. Dar m-am întrebat: 
„Unde sunt c r ile despre zâne?” Am mai c utat i 
la rafturile despre spiritualitate i mi carea New Age, 
îns  f r  succes. În cele din urm , le-am descoperit 
la sec iunea „Mitologie”. Am sim it triste ea acestor 
îngeri i am în eles de ce mi s-a dat misiunea de a 
prezenta lumea lor în c r ile i seminariile mele.

Spre deosebire de îngerii p zitori i de arhangheli, 
ace ti îngeri au ego. Sunt îngeri mai den i i tr iesc 
mai aproape de P mânt.

Îngerii naturii, inclusiv zânele, constituie ajutoare 
ale lui Dumnezeu pentru mediul înconjur tor. Ei 
protejeaz  atmosfera, p mântul cu vegeta ia sa, apele 
i animalele. Dac  sunte i o persoan  care iube te i 

protejeaz  mediul înconjur tor, îngerii naturii v  vor 
acorda mult respect; ba mai mult, dac  v  purta i 
frumos cu animalele, folosi i substan e netoxice, 
recicla i diverse materiale, ace ti îngeri ai naturii 
vor   încânta i s  v  ajute i s  lucreze împreun  cu 
dumneavoastr .

Îngerii naturii observ   ecare persoan  cu care 
interac ioneaz  i cunosc nivelul ei de respect fa  
de mediul înconjur tor. De îndat  ce începe i s  
comunica i cu ei, v  consider  printre cei care lupt  
împreun  pentru salvarea lumii.
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To i cei pentru care sus inerea vie uitoarelor i 
a mediului înconjur tor constituie un scop în via  
au întotdeauna în preajma lor îngeri ai naturii – pe 
lâng  ceilal i îngeri p zitori i ghizi spirituali. Nici 
ace ti îngeri ai naturii nu încalc  liberul arbitru al 
oamenilor. Interven iile lor sunt destul de limitate, 
vizând în mod deosebit prevenirea cauzelor ce duc la 
poluarea mediului înconjur tor. Mai multe informa ii 
despre ace ti îngeri pute i a  a citind cartea mea 
„Îngeri 101” (ap rut  în limba român  la Editura 
Adev r Divin, Bra ov, 2008).
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Dac  ave i persoane care v-au fost foarte dragi 
i acum sunt decedate, trebuie s  ti i c  aces-

tea de cele mai multe ori se a   în preajma voastr  i 
dup  ce au murit. De altfel, pe lâng  îngeri p zitori, 
arhangheli i ghizi spirituali, noi avem ca ajutoare i per-
soane dragi care au decedat. Acestea pot   rude decedate 
înainte ca voi s  v    n scut sau persoane cu care a i 
avut o leg tur  puternic  în timpul vie ii i care v  pot 
ajuta acum s  înv a i o anumit  lec ie de via .

Când oamenii p r sesc p mântul, li se d  ansa 
de a- i dezvolta propriile calit i spirituale, ajutându-i 
pe al ii. De aceea, mul i se ofer  voluntari pentru a-i 
înso i pe cei dragi r ma i în via ; de obicei vor sta 
al turi de ace tia pân  când i ace tia din urm  î i vor 
p r si corpurile  zice. M surarea timpului în Ceruri 

Capitolul Doi

Despre cei dragi 
care au decedat
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este diferit  de cea de pe P mânt, astfel încât 90 de 
ani tere tri echivaleaz  cu o perioad  mult mai scurt  
în Rai.

Aceste  in e r mân al turi de voi i dup  ce 
p r sesc via a cu trup,  indc  v  iubesc. În acela i 
timp,  ind al turi de voi i c l uzindu-v , aceste  in e 
au ansa de a- i îndeplini unele misiuni pe care nu 
au reu it s  le împlineasc  de-a lungul vie ii cu trup. 
Dac  purta i numele vreunei m tu i Aneta care nu 
mai este în via , sunt foarte multe anse ca aceasta s  
v  înso easc  în plan spiritual. De obicei, persoanele 
decedate care au acela i nume cu noi devin ghizii 
no tri spirituali dup  ce p r sesc corpul  zic.

Atunci când cineva vrea s  v  înso easc  în spirit 
dup  ce a p r sit lumea cu trup, trebuie s  urmeze 
o preg tire special  în acest sens. În coala Raiului 
va înv a cum s  v  ajute în mod e  cient, f r  a v  
înc lca liberul arbitru, cum s  c l toreasc  în planul 
astral i cum s  v  recep ioneze mesajele atunci când 
v  a  a i în nevoi, pentru a v  putea veni rapid în 
ajutor. Va înv a cum s  comunice cu voi prin canale 
de comunicare subtile, spirituale, cum ar  : prin vise, 
prin vocea Eului interior, prin gânduri. Preg tirea pen-
tru a deveni spirit c l uzitor necesit  timp. De aceea, 
cei deceda i de curând nu pot   tot timpul al turi de 
voi în spirit. Doar cei care au trecut prin preg tirea 
necesar  v  pot c l uzi în spirit permanent.



Despre cei dragi care au decedat

27

S  presupunem c  m tu a voastr  care tocmai a 
decedat a fost jurnalist  de succes, iar dumneavoastr  
sunte i scriitor debutant. Scrisul ar face parte din 
misiunea vie ii voastre. Astfel încât atunci când ve i 
întreba Cerul: „Care este misiunea mea în via ?”, 
m tu a v  va încuraja în mod telepatic s  scrie i. 
Bineîn eles c  ea va face acest lucru numai  indc  
tie care este misiunea pe care Dumnezeu v-a 

încredin at-o.
Uneori, oamenii m  întreab  dac  este bine s  

vorbim cu cei mor i. Ei citeaz  din Torah, care ne pre-
vine s  nu vorbim cu cei deceda i. Pot în elege aceste 
avertismente, deoarece ar   o gre eal  s  ne ghid m 
vie ile numai dup  cei mor i.

Sinele nostru superior – în permanent  leg tur  
cu Dumnezeu – este cel care vrea s  de in  controlul. 
Cei dragi deceda i ne pot ajuta, dar ei nu sunt s  n i, 
îngeri sau arhangheli, doar  indc  su  etele lor au 
trecut în lumea de dincolo. Totu i ei lucreaz  conform 
planurilor lui Dumnezeu i ajut  la împlinirea Voii 
Sale. Cred c  principalul motiv pentru care putem s -i 
contact m este acela de a ne oferi un ajutor în plus în 
m sura în care o pot face.

Sunt adeseori întrebat  i dac  nu deranj m 
spiri tele celor deceda i atunci când le cerem ajuto-
rul. Exact ca i entit ile în trup, i cele din ceruri au 
libertatea de a spune „nu” atunci când nu vor s   e 
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deranjate. Din experien a mea, am constatat c  ele 
sunt foarte bucuroase atunci când ne pot ajuta.

Pentru cei care sunt adopta i

Sunt adeseori întrebat  despre leg tura din-
tre spirite i cei care sunt adopta i. Am descoperit 
c  persoanele adoptate au mai mul i îngeri i mai 
multe spirite care îi c l uzesc. O persoan  adoptat  
are întotdeauna printre spiritele înso itoare, pe unul 
care a f cut parte din familia în care s-a n scut; poate 
  unul dintre p rin i, bunici, m tu i sau unchi, care 

este decedat. Nu are importan  dac  cei adopta i i-au 
cunoscut sau nu pe acei membri ai familiei. Leg tura 
dintre ei exist  indiferent de situa ie. 

Mai mult decât atât, persoanele adoptate au 
spirite care îi ajut  i îi c l uzesc i din rândul prie-
tenilor i membrilor familiei adoptive. De aceea, per-
soanele adoptate au mai mul i îngeri decât ceilal i 
oameni. Ace tia îi vor proteja i îi vor ajuta s  fac  
fa  schimb rilor ap rute în via a lor ca urmare a 
procesului de adop ie.

Valori  carea rela iei cu spiritele celor deceda i

Aud destul de des întrebarea: „Sunt oare bine cei 
dragi care au decedat?”. Motivul pentru care mi se 
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pune aceast  întrebare este teama celor r ma i în via  
ca nu cumva cei dragi deceda i s  se a  e în Iad. Din 
constat rile mele, pot spune c  90% dintre persoanele 
decedate sunt foarte bine. Singurul lor disconfort 
este determinat de persoanele dragi l sate în via , 
mai ales dac  acestea au dezvoltat ata amente sau 
obsesii fa  de ele. Dup  p r sirea trupului, entit ile 
î i continu  existen a i a a vor s  face i i voi. Dac  
v  bloca i evolu ia spiritual  i fericirea datorit  aces-
tor forme nepotrivite de ata ament fa  de cei dragi 
care au decedat, îi ve i ine i pe ei în loc.

În realitate, putem a  rma c  singura problem  
pe care cei deceda i o au în Ceruri suntem noi, cei 
care ne continu m via a pe p mânt. Dac  ne vom 
continua vie ile ferici i, cei dragi deceda i vor   i ei 
ferici i.

Pe de alt  parte, spiritele se simt foarte bine 
din punct de vedere  zic, dup  ce p r sesc corpul. 
Toate bolile, r nile, problemele  zice dispar odat  cu 
p r sirea trupului. Su  etul r mâne intact i în stare 
de perfect  s n tate. 

În Rai, su  etele se simt excelent din punct de 
vedere emo ional. Ne mai existând probleme  nan-
ciare sau restric ii temporare, dispar i presiunile i 
grijile (cu excep ia faptului c  noi, cei r ma i în via , 
îi putem pune în continuare în suferin  din punct de 
vedere emo ional). Cei din Rai sunt liberi s  se mani-
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feste în orice situa ie i condi ie; nu sunt limita i de 
diverse aspecte, cum ar  : o cas  frumoas , o c l torie, 
munca, timpul de petrecut împreun  cu familia i 
prietenii etc. 

„Dar dac  cei dragi deceda i sunt sup ra i pe 
mine?” sunt întrebat  uneori. Oamenii î i fac griji c  
prietenii sau membrii familiei care au decedat ar putea 
s   e sup ra i pe ei din diverse motive, precum:

• Nu au fost al turi de cel decedat spre 
sfâr itul vie ii acestuia sau chiar în 
momentul în care i-a dat ultima su  are.

• Au fost implica i în decizia de a opri meca-
nis mele ce îl sus ineau arti  cial în via .

• Sunt implica i în decizii de via  cu care 
cred c  cei dragi deceda i nu ar   fost de 
acord.

• Sunt implica i în con  icte familiale, cau-
zate de problema mo tenirii.

• Se învinov esc, crezând c  ar   putut pre-
veni moartea acelei persoane dragi.

• Nu au identi  cat înc  sau nu au pedep-
sit persoana care a fost responsabil  de 
moartea celor dragi.
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• Au avut o ceart  puternic  cu persoana 
decedat , chiar înainte de moartea acesteia.

În realitate, în toat  experien a mea, nu am 
întâlnit pân  acum o persoan  decedat  care s   e 
sup rat  pentru vreunul din motivele enumerate mai 
sus. În Rai te eliberezi de multe din grijile i sup r rile 
care te macin  pe P mânt. Ai o perspectiv  mult mai 
bun  asupra adev ratelor motive ale unei persoane, 
a a c  cei dragi deceda i au o capacitate de în elegere 
mult mai profund  a motivelor pentru care v-a i com-
portat într-un anumit fel. În loc s  v  judece, ei v  vor 
privi cu compasiune i în elegere.

i nu v  îngrijora i c  bunicul v  prive te atunci 
când face i du  sau dragoste. Aceste spirite nu sunt 
privitori nepofti i. De fapt, aceste spirite nici nu ne 
v d  in ele  zice pe P mânt; ele percep energiile 
noastre i lumina su  etului nostru. Ele ne în eleg 
gândurile i sentimentele în orice situa ie în care ne 
a  m.

De vreme ce spiritele sunt con tiente de ceea ce 
sim i i i gândi i, nu ave i de ce s  v  ascunde i teme-
rile de ele. S  presupunem c  ave i resentimente fa  
de tat l vostru care a decedat. Sunte i furio i  indc  
viciile acestuia – b utul i fumatul – i-au determinat 
moartea timpurie. Dar v  sim i i i vinovat, deoarece 
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crede i c  nu e bine s   i furio i pe persoanele dece-
date, mai ales  ind vorba de propriul tat .

Tat l dumneavoastr  tie exact ceea ce sim i i, 
deoarece el are capacitatea de a v  citi gândurile i 
st rile su  ete ti, de acolo, din Ceruri. Persoanele dragi 
decedate v  cer s  elimina i din su  et toat  teama, 
furia, vinov ia i grija fa  de ele. Este bine s  purta i 
o discu ie cu cei deceda i, prin care s  v  elibera i de 
toate aceste sentimente negative. Pute i s  le scrie i 
chiar i o scrisoare.

Pute i comunica cu cei dragi deceda i în orice 
form  i oricând. Su  etele lor nu se a   în cimitire; 
ele sunt libere s  c l toreasc  prin univers. i nu v  
teme i c  le deranja i. Cei dragi deceda i vor cu cer-
titudine s  clari  ce rela iile, astfel încât vor   foarte 
ferici i dac  ve i discuta cu ei pentru a v  lini ti 
su  ete te.

Animale devenite îngeri

Ve i   poate surprin i s  descoperi i c  printre 
su  etele celor dragi deceda i, care v  privesc i v  ajut , 
se g sesc i cele ale animalelor voastre de cas  – ale 
câinilor, pisicilor, cailor i orice alte animale pe care 
le-a i iubit i acum sunt decedate. Leg tura pe care a i 
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format-o cu ele în timpul vie ii le va determina s  v  
 e mereu în preajm , chiar i dup  ce au murit.

Când in seminarii, le povestesc ascult torilor 
mei despre câinii i pisicile pe care le v d alergând i 
jucându-se prin înc pere. De obicei, ne d m seama 
foarte repede c rei persoane a apar inut  ecare câine, 
deoarece aceste animale stau în preajma fo tilor lor 
st pâni. Aceste întâlniri, în care membrii participan i 
descoper  c  Rover este înc  în preajma lor, sunt de-a 
dreptul emo ionante. Oamenii a   c  animalele lor 
de companie au aceea i personalitate, înf i are i 
comportament pe care le-au avut în timpul vie ii. 
Dac  animalul a fost juc u , hiperactiv, prietenos, 
moroc nos sau foarte calm, î i va p stra aceste carac-
teristici i dup  moartea  zic . C elu ii juc u i vor 
s ri în continuare i în eter i se vor juca cu mingi 
invizibile.

Pisicile vor sta i ele în preajma fo tilor st pâni, 
de i de obicei nu sunt foarte apropiate de corpul per-
soanei – ca în cazul câinilor – datorit  independen ei 
lor. A adar, în seminariile mele este destul de di  cil 
s  disting ce pisic  apar ine  ec rei persoane. Trebuie 
s  m  bazez pe descrierile animalelor pe care le v d 
alergând prin înc pere, astfel încât st pânii lor s  le 
recunoasc .
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Mul i dintre cursan ii mei mi-au m rturisit 
c  au v zut sau sim it apari ia fostelor animale de 
companie, care acum sunt decedate. De exemplu, 
au sim it-o pe pisica Fluffy s rind în pat sau l-au 
v zut pe câinele Red întins pe canapea. În viziunile 
voastre pute i, de asemenea, s  observa i animalul 
de companie umblând prin camer , mai ales atunci 
când este întuneric, datorit  faptului c  ochiul este 
mai sensibil la lumin  i mi care, astfel încât pute i 
percepe mai multe apari ii pe întuneric i folosind 
mai mult vederea periferic .

Am v zut câ iva cai i chiar un cobai (porc de 
Guineea), stând precum îngerii p zitori, nedesp r i i 
de fo tii lor st pâni. Aceste animale ne ajut  insu  ân-
du-ne – prin iubire – din propria lor energie divin  i 
totodat  oferindu-ne compania lor de care doar Sinele 
nostru superior e con tient.

Am observat, de asemenea, spiritele unor animale 
stând în jurul totemelor (pandantive cu animale). 
Acestea pot   cu vulturi, lupi sau ur i care înconjoar  
capul persoanelor ce le poart , oferindu-le protec ie. 
(Pute i citi mai multe informa ii despre aceste spirite 
ale animalelor în cartea so ului meu, Steven Farmer, 
„Puterea animalelor i a spiritelor acestora”).

Am observat spiritele del  nilor stând în preajma 
oame nilor care sunt implica i în cercet ri oceanogra  ce, 
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la fel cum unicornii stau în apropierea celor care sunt 
foarte ata a i de natur  i de regnul mineral. Nu am v zut 
niciodat  spiritul vreunui pe te care s  stea în preajma 
cuiva, dar tim c  pe tii p r sesc via a cu trup printr-un 
fel de tub de lumin  diferit de celelalte animale.

În  nal, nu uita i c  pute i comunica cu toate 
animalele de cas  care au murit, oricând i prin ori-
care din procedeele descrise în aceast  carte.

Chapter Three
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Capitolul Trei

Mesaje ale copiilor din Rai

Probabil c  nu exist  nimic mai tragic decât s - i 
iei r mas bun de la un copil care a murit; cu 

toate acestea, su  etele lor tr iesc în continuare în Rai 
foarte fericite. Timp de câ iva ani, mi-am concentrat 
aten ia în a oferi p rin ilor posibilitatea de a vorbi cu 
proprii lor copii deceda i. Am înv at foarte multe din 
discu iile cu cei mici, a  a i în Ceruri.

Pierderea unui copil ne aduce mai multe senti-
mente de vinov ie decât orice altceva. Majoritatea 
p rin ilor sunt distru i, se întreab  dac  n-ar   putut 
preveni moartea copilului sau dac  nu cumva ei au fost 
cauza acestei mor i. Au remu c ri de genul: „Dac  nu a  
  l sat-o pe Amy s  conduc  ma ina în noaptea aceea...”, 

„Dac -i acordam mai mult  aten ie atunci când Dan îmi 
spunea c  e nefericit...” sau „Dac  eram mai sever i nu-l 
l sam pe Jacob s  stea afar  pân  târziu...”
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Evident c  învinov indu-v , nu ve i readuce copiii 
la via . A  vrea, în continuare, s  v  împ rt esc ni te 
informa ii care v-ar putea ajuta în procesul vindec rii:

– Copiii au o alt  viziune asupra mor ii. Copiii 
care au cinci sau mai pu ini ani, nu au aceea i viziune 
asupra mor ii, a a cum o avem noi, adul ii. De aceea este 
atât de di  cil s  explic m iubirea permanent  dintre 
persoana decedat  i copilul r mas în via . „Dar când 
se întoarce bunicul?” va întreba încontinuu copilul, 
indiferent cât de mult îi ve i explica faptul c  bunicul 
este în Rai.

Atunci când copiii trec în Ceruri, ei nu realizeaz  
c  au murit. Ei se simt în continuare vii i ferici i. De 
ce plânge toat  lumea? se întreab  ei mira i. Deoarece 
nu- i dau seama c  au murit, privesc din eter la cele 
ce se petrec în continuare, oferindu-le daruri de iubire 
celor dragi.

Odat , pe când realizam o citire (preluarea unui 
mesaj) pentru o mam  a c rei feti  de patru ani dece-
dase, femeia a început s  ofteze profund. Din lumea 
spiritelor, feti a a desenat un curcubeu pentru a- i 
bucura mama. Cum obi nuia s  înmâneze de  ecare 
dat  desenele mamei sale, i-am relatat acesteia ce dese-
nase feti a.

„Îi pl cea s  deseneze curcubee când era în via ” 
mi-a m rturisit mama feti ei. „ tia c  de  ecare dat  îmi 
aduce zâmbetul pe buze cu ele.”
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– Copiii nu poart  resentimente. Nu am întâlnit 
niciun spirit în Ceruri (  e de copil,  e de adult), care s  
învinov easc  pe cineva de propria sa moarte. Chiar 
i cei care au fost uci i devin foarte iert tori cu cei care 

le-au cauzat moartea, deoarece realizeaz  c  neiertarea 
i resentimentele nu le fac decât r u. Fiin a care a fost 

ucis  poate ajuta din ceruri la prinderea criminalului 
– nu din r zbunare, ci pentru a preveni alte eventuale 
crime.

Copiii care sunt avorta i nu- i condamn  p rin ii 
i nici nu realizeaz  c  au murit. De fapt, su  etele copi-

ilor care nu au apucat s  se nasc  pe p mânt – din 
cauza unui avort, a unei pierderi de sarcin  sau a unor 
probleme la na tere – r mân în preajma mamei lor. 
Aceste su  ete au întâietate la întrupare atunci când 
mama r mâne din nou îns rcinat . A adar, dac  a i 
pierdut vreo sarcin  i v  mai dori i un copil, ansele 
ca la concep ie s  vin  su  etul copilului pierdut sunt 
foarte mari.

Dac  mama nu mai poate face copii, su  etul copi-
lului pierdut sau avortat va cre te stând în preajma aces-
teia, purtându-se ca un ghid spiritual al ei. Sau spiritul 
copilului se poate întrupa în familia mamei, dar prin 
alte persoane, devenindu-i nepot sau nepoat , sau poate 
chiar s   e adoptat( ) de aceasta.

– Su  etul unui copil poate da dovad  de mult  
în elepciune. Chiar dac  corpurile  zice ale copiilor 
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sunt foarte mici, nu înseamn  c  i spiritele lor sunt 
tinere, neajutorate sau naive. A adar ar trebui s  lu m în 
considerare c  i su  etul copilului a avut un cuvânt de 
spus în momentul mor ii sale. În „Cursul de miracole”, 
se spune c  „Nimeni nu moare f r  a consim i acest 
lucru” i am descoperit c  a a i este. Întreba i orice 
sor  medical  sau doctor i v  vor spune pove ti despre 
persoane care au decedat din boli minore, deoarece a a 
a fost voia lor. Ei v  vor putea spune, de asemenea, i 
pove ti despre cei care i-au dorit neap rat s  tr iasc  
i au reu it acest lucru, chiar dac  medicii nu le mai 

d deau nicio ans . 
Oricât de greu ar   de acceptat, copilul vostru 

decedat a ales s  plece în ceruri înainte ca voi s  v  
preg ti i i ca el s  moar . În cartea mea „Terapia cu 
îngeri” (ap rut  în limba român  la Editura Adev r 
Divin, Bra ov, 2008), povestesc cum îngerii mi-au spus 
c  ei nu în eleg de ce oamenii cred c  to i trebuie s  
tr iasc  neap rat pân  la 90 de ani! 

A a cum am mai men ionat, înainte de concep ie, 
decidem împreun  cu îngerii i ghizii no tri spirituali 
vârsta la care vom p r si corpurile  zice. Un adolescent 
decedat mi-a relatat c , în timpul accidentului avut, 
îngerii i-au dat ansa de a alege între a muri i a tr i, 
derulându-i  lmul pentru  ecare din cele dou  alterna-
tive. În timpul prelu rii mesajelor pentru mama lui, 
b iatul i-a comunicat urm toarele: 
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„Ti-am f cut un bine alegând s  mor, chiar 
dac  i-e greu s  în elegi. Mi s-a ar tat c , dac  
aleg s  tr iesc, voi r mâne imobilizat. Am rea-
lizat cât de dureros ar   fost pentru tine i cât 
de greu din punct de vedere  nanciar. Am v zut 
c  aceast  situa ie î i va distruge c snicia. M-a    
sim it neputincios i vinovat c  am ales s  tr iesc! 
A a c , te rog s  m  ier i, dar am ales c  e mai bine 
s  mor. Îngerii mi-au ar tat c  oricât de dureros va 
  pentru tine decesul meu, în cele din urm  î i vei 

reveni i î i vei continua via a. Tot ei mi-au ar tat 
c  tu i tata v  ve i sprijini i iubi reciproc pân  la 
sfâr itul vie ii, r mânând c s tori i. A adar, te rog 
s -mi accep i darul. 

Te rog s -mi în elegi alegerea! Ai fost întot-
deauna mândr  de mine, am nevoie s   i mândr  
i acum de decizia pe care am luat-o. Te rog s  m  

crezi c  sunt foarte, foarte fericit aici.” 

Mama lui mi-a relatat c  atunci când copilul se a  a 
în sala de opera ie în urma accidentului, semnele lui vitale 
oscilau. „Parc  se d dea o b t lie în su  etul b iatului 
meu, care p r sea corpul pentru câteva momente, pentru 
ca apoi s  revin , apoi din nou s  plece.” 

Acea femeie a acceptat în  nal decizia b iatului 
s u. Am sf tuit-o s  se roage i s  î i înt reasc  convin-
gerea c  moartea copilului s u nu a fost în van.
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– Toate suferin ele se risipesc. Mul i p rin i sunt 
sup ra i crezând c , dup  moarte, copiii lor sufer  foarte 
mult. Nu pot nega faptul c  mul i oameni trec prin chi-
nuri  zice i sunt cuprin i de team  în timpul mor ii. 
Din fericire, Dumnezeu a creat ni te îngeri p zitori, care 
ne ajut  s  dep im mai u or momentul mor ii. Trupul 
î i înceteaz  activitatea i func iile, iar spiritul va ie i 
din el înainte c  temerile s  devin  de nesuportat. Am 
descoperit c  majoritatea p rin ilor î i imagineaz  acest 
proces ca  ind de zeci de ori mai chinuitor decât este 
în realitate. 

– Copiii nu sunt niciodat  singuri în Rai. Bunicii, 
m tu ile, unchii, animalele de cas , al i copii, cu to ii 
vin i înso esc su  etul nou sosit în Ceruri. De obicei, 
copiii tr iesc pe lumea cealalt  cu rudele pe care le-au 
cunoscut pe P mânt i cu cei care le-au fost ghizi spiri-
tuali de-a lungul vie ii. Astfel, în Rai, copiii au în jurul 
lor rude i prieteni al turi de care tr iesc ferici i. Nu am 
întâlnit niciodat  vreun copil în Rai care s   e sigur. 

– Majoritatea tinerilor care se sinucid sunt 
bine în Ceruri. Miturile spun c  oamenii care se sinu-
cid merg în Iad i sufer  pentru acest „p cat”. Filmul 
„What Dreams May Come” cu Robin Williams pare 
s  contrazic  aceste mituri (de i cred c  scenaristul a 
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realizat o metafor  despre sinucidere, multe persoane cu 
care am discutat au preluat ad-litteram mesajul). 

Sinuciderea nu este acceptat  în Rai, deoarece pre-
supune pierderea unui corp ce putea   înc  în serviciul 
Luminii. Totu i, nimeni nu judec   in ele sinucise, 
care nu ajung nici în iad nici în vreo temni . Acestea 
î i pot crea propriul lor iad, datorit  sentimentelor de 
vin  pe care le resimt atunci când realizeaz  cât de 
mult  suferin  au provocat familiei i celor dragi. Cu 
toate acestea, majoritatea celor care s-au sinucis i cu 
care am vorbit se iart  pe ei în i i destul de repede, dar 
i pe celelalte persoane pe care erau sup ra i i din vina 

c rora s-au sinucis.
Îngerii înconjoar  aceste  in e asemenea unor 

consilieri de s n tate mintal . Rug ciunile celor dragi, 
de asemenea, îi ajut  în vindecarea spiritual . Foarte 
des, dup  moarte, spiritele acestor persoane ajut  la con-
silierea altor persoane cu probleme asem n toare lor. 

Vina p rinteasc  apare adeseori în procesul cre terii 
copiilor. Acest teribil sentiment ne înso e te atunci când 
copilul nostru este bolnav, r nit, sufer  sau moare. 
„Cursul de miracole” ne spune c  vina nu este o form  de 
iubire, este de fapt o frustrare mascat . Când ne sim im 
vinova i pentru ceva, ne facem r u în primul rând nou  
în ine. Vina nu este un sentiment bene  c, care ne face s  

ne gândim c  am   putut preveni un eveniment nepl cut. Poa
c  am   putut, poate c  nu. Dar ce rost mai are s  manifest
sentimente de vinov ie, dac  faptul oricum a fost consuma

Cei dragi deceda i, în special copiii, vor s  ne vad  feric
i modul cel mai e  cient de a   a a îl putem ob ine nu prin

ne învinov i, ci prin a ne valori  ca i a ne folosi în continua
calit ile. 

Putem face lucruri în amintirea copilului nostru deced
fapte bune pe care s  i le dedic m. De exemplu, am putea plan
un copac în cinstea copilului decedat, am putea strânge fond
pentru a ajuta al i copii a  a i în situa ii similare, am putea vo
p rin ilor care trec prin aceea i situa ie despre via a i moart
copiilor; am putea dona un organ cuiva care are nevoie; a
putea scrie un articol despre copilul nostru sau am putea înce
un roman în memoria acestuia. Indiferent de ce tip de efort v
depune, copilul vostru îl va aprecia cu siguran . Poate chiar
va oferi ajutorul în ceea ce ve i realiza. 

Via a merge mai departe!

În urm toarele capitole, ve i citi despre câteva din metod
care ne vor ajuta s  ne p str m rela iile cu cei dragi privi
comunicarea spiritual . A a cum am v zut în primele do
capitole, cei dragi deceda i î i doresc ca noi s  ne continu
vie ile într-un mod fericit i armonios. i aceasta poate cons
tui unul dintre cele mai minunate lucruri pe care le putem fa
pentru ei. 
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Ofeti  privea peste um rul ei stâng i purta o 

conversa ie aparent de una singur : 

– Cu cine vorbe ti, draga mea? o întreb  mama ei.

– Cu îngerul meu r spunse feti a.

Mama feti ei mi-a relatat ulterior: 

„Este foarte ciudat c  familia noastr  nu este 

religioas  i niciodat  nu am discutat despre îngeri cu 

ea. Din câte tiu eu, nu a avut de unde auzi informa ii 

religioase.” 

Am mai auzit pove ti asem n toare de la diver i 

p rin i. Copiii sunt mult mai receptivi în a auzi i a 

vedea îngerii lor, spre deosebire de adul i. i de ce 

se întâmpl  a a? Din cercet rile mele am descoperit 

Cum s  deosebim îngerii de 
închipuiri?
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c  primul motiv ar   acela c  un copil nu- i pune 
întrebarea dac  îngerii i mesajele lor constituie sau 
nu o realitate. Ei se bucur  de aceast  experien , f r  
s  se îndoiasc  de realitatea ei. Poate c  de aceea un 
studiu al Dr. William MacDonald de la Universitatea 
de stat din Ohio a  rma c , la vârsta copil riei, au loc 
cele mai veritabile experien e psihice, i nu pe parcur-
sul celorlalte categorii de vârst . 

Noi, adul ii, ne punem mereu întreb ri: dac  
este vorba de închipuirea noastr  sau de a o prezen  
angelic ? Dac  am putea   asemenea copiilor, atunci 
ne-am înl tura îndoielile pentru o vreme i ne-am 
putea bucura de experien e profunde cu Dumnezeu 
i cu  in ele Sale angelice. 

Partea stâng , matur , a creierului nostru ne cere 
mereu dovezi. i probabil c  experien ele dureroase, 
pe care le-am avut de-a lungul timpului, ne-au f cut 
s  ne purt m a a, s  ne pierdem încrederea. Vrem 
garan ii c  vie ile noastre ar putea s   e mai bune, 
înainte de a face ceva efectiv în acest sens.

Din fericire, exist  anumite caracteristici care ne 
ajut  s  distingem adev ratele experien e angelice 
de închipuirea noastr . Îngerii ne apar prin semne 
divine: îi putem vedea, auzi sau sim i. Cu to ii primim 
mesaje de la îngeri într-un fel sau altul. Trebuie 
doar s   m receptivi i s  ne descoperim propriile 
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extrasensibilit i i c i prin care putem comunica cu 
ace tia. 

S  sim im mesajele Cerului! 

Calea prin care majoritatea oamenilor recep-
ioneaz  mesaje de la îngeri este printr-un sentiment 

sau un gând. Atunci când nu sunte i siguri c  acestea 
provin cu adev rat de la îngeri, veri  ca i urm toarele 
aspecte: 

O adev rat  experien  angelic  
ce implic  sentimente

O prezen  angelic  v  face s : 

Sim i i c ldur  în su  et, asemenea unei • 
îmbr i ri pl cute. 

Ave i un sentiment de siguran , chiar dac  • 
mesajul v  avertizeaz  în leg tur  cu un 
posibil pericol. 

Sim i i mirosul unei  ori pl cute sau parfu-• 
mul unei persoane dragi. 
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Las  • o urm  u oar  pe canapea sau pat, ca i 
cum cineva ar   stat lâng  voi.

Determin  schimb ri de temperatur  sau • 
presiune în preajma voastr . 

Sim i i c  cineva v  atinge u or inima, p rul • 
sau umerii. 

Ave i o stare de somnolen  sau din contr , • 
deveni i foarte activi. 

Sim i i o convingere interioar  cum c  ceea • 
ce se întâmpl  este real. 

Tr i i certitudinea c  trebuie s  face i o • 
anumit  schimbare în via a voastr . 

Tr i i senza ia c  lâng  voi ar sta o persoan  • 
foarte apropiat , ca atunci când sim im 
prezen a cuiva drag decedat. 

Totul pare natural, ca i cum experien a s-ar • 
desf ura foarte  resc. 
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O fals  experien  angelic  
ce implic  sentimentele

O astfel de experien  ne face: 

S  ne sim im agita i i nelini ti i. • 

S  ne  e fric  sau chiar s  intr m în panic .• 

Nu are niciun miros cu care poate   • 
asociat , sau poate chiar ap rea un miros 
mai nepl  cut.

S  sim im c  cineva ne ia din energie (în • 
aceast  situa ie chema i-l în ajutor imediat 
pe Arhanghelul Mihail, pentru a v  cur a 
de energiile negative). 

S  ne sim im de parc  am   singuri pe • 
p mânt.

S  ne apar  gândul c  acea experien  nu ar • 
  real . 

S  ne sim im cuprin i de o stare de disperare, • 
care ne determin  s  lu m decizii gre ite.
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Nu ne face s  ne sim im deloc în largul • 
nostru.

Nu sim im c  experien a s-ar   produs în mod • 
 resc.

Primirea mesajelor Cerului sub form  de gânduri

Experien ele cu îngerii no tri pot implica uneori 
idei, revela ii sau gânduri, în loc de sentimente. Mul i 
dintre marii  lozo   i inventatori ai lumii au pre-
luat ideile inovatoare din eter. Iat  cum s  deosebim 
adev rul de închipuire: 

O adev rat  experien  angelic  ce implic  
gândurile

Recunoa tem o adev rat  experien  angelic  
realizat  prin gânduri, atunci când aceasta:

 Implic  anumite concepte profunde, consis-• 
tente i care se repet  constant. 

Are o idee central  privind modul în care pute i • 
rezolva o problem  sau ajuta o persoan . 

V  face s   i mai puternici i mai bene  ci. • 
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V  ofer  instruc iuni explicite privind • 
 ecare etap  pe care o ave i de parcurs i 

instruc iuni particulare privind pa ii  ec rei 
subetape de parcurs. 

V  aduce idei incitante, care v  umplu de • 
energie. 

V  scoate din impas, ca urmare a • 
rug ciunilor f cute.

V  implic  în realizarea unor activit i.• 

Mesajele cuprind adev ruri i au logic .• 

Mesajele sunt compatibile cu interesele, • 
pasiunile i talentele voastre. 

V  dau impresia c  o anumit  persoan  • 
drag  decedat  este în preajma voastr , f r  
îns  a o putea vedea. 

Falsele experien e ce implic  imagina ia

Astfel de experien e se caracterizeaz  prin urm -
toarele aspecte:
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Sunt î• ntâmpl toare i schimb toare.

Au o tem  central  vizând modalit i prin • 
care pute i s  ajunge i boga i sau faimo i.

Sunt descurajante i abuzive.• 

V  fac s  v  gândi i la scenarii îngrozitoare.• 

Cuprind idei deprimante i însp i mân-• 
t toare.

În aceste mesaje ideile vin încet, iar r spun-• 
surile la întreb rile pe care le ave i v  fac s  
v  îngrijora i.

Cuprind scheme de îmbog ire rapid .• 

Au multe goluri i mesajele sunt neclare.• 

Nu se a   în leg tur  cu ceva ce a i f cut sau • 
gândit anterior.

Au o motiva ie primar , rudimentar , vizând • 
dorin a de a evada din cotidian. 
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Nu ofer  niciodat  informa ii despre cum • 
i-am putea ajuta pe al ii.

S  auzim mesajele Cerului!

Este cunoscut  mentalitatea psihologilor care 
spun c  cine aude voci este nebun. În opozi ie cu 
ea, marii s  n i, oamenii de tiin  i inventatorii din 
întreaga lume spune c  au primit ajutorul divin în 
felul acesta. Prima experien  în acest sens a fost când 
am auzit o voce puternic  i clar  care m-a avertizat 
în leg tur  cu ceva. Sute de oameni mi-au povestit 
cum au primit avertismente ce i-au salvat pe ei sau 
pe cei dragi ai lor de la anumite pericole într-un mod 
similar. 

Diferen a dintre a auzi adev rata voce a lui 
Dumnezeu i a ne auzi propria imagina ie este foarte 
mare i se poate realiza u or. V  voi oferi câteva 
informa ii cum s  distinge i între mesajele de la 
Dumnezeu i mesajele create de propria imagina ie. 

Cercet torul D.J. West prezint  aceast  • 
diferen  dintre halucina ii i adev ratele 
experien e psihice:„Halucina iile patologice 
tind s  se repete constant pe parcursul unor 
st ri patogene i s   e înso ite i de alte simp-
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tome, în special de perturb ri ale aten iei sau 
pierderea con tien ei. Experien ele psihice 
spontane (denumite „paranormale”) consti-
tuie mai degrab  un eveniment independent 
de orice boal  sau perturbare a individului i 
nu sunt înso ite de pierderea contactului cu 
lumea înconjur toare”1 

Cercet torul Bruce Greyson, a studiat 68 • 
de persoane care manifestau simptome de 
schizofrenie. Dr. Greyson a descoperit c  
jum tate dintre ace ti subiec i au avut viziuni 
cu persoane dragi care erau decedate.2

Cercet torii - Dr. Karlis Osih i Dr. Erlendur • 
Haraldsson, au observat c , pe parcursul 
majorit ii halucina iilor, oamenii cred c  v d 
o persoan  decedat  pe care ei o consider  
înc  vie. Pe parcursul experimentelor reali-
zate privind viziunile, cercet torii au con-
cluzionat c  aceste persoane v d de fapt o 
f ptur  cereasc  precum un înger, pe cineva 
drag decedat etc.3

1   A se consulta bibliogra  a
2   Idem
3   Idem



Cum s  deosebim ...

55

Cerul ne poate vorbi printr-o voce puternic  i 
clar , auzit  din afara capului nostru; printr-o voce 
interioar ; printr-o conversa ie pe care se întâmpl  
s  o purt m cu cineva, sau prin muzica ascultat  în 
gând ori la radio. 

O adev rat  experien  angelic  ce 
implic  auzul

Propozi iile încep de obicei cu pronumele • 
„tu” sau „noi”. 

Ai impresia c  cineva î i vorbe te, chiar dac  • 
sun  asemenea vocii interioare. 

Este surprinz toare asem narea dintre mesa-• 
jele primite i grijile sau întreb rile care v-au 
preocupat în ultimul timp. 

Vocea dispare brusc dup  comunicarea • 
mesajului 

Vocea este pl cut  i plin  de iubire, chiar • 
dac  v  avertizeaz  în leg tur  cu vreun peri-
col .
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V  cere s  ac iona i imediat, chiar i în • 
privin a gândurilor voastre sau a unei atitu-
dini mai pline de iubire. 

Pute i auzi o voce care v  strig  pe nume i • 
în timp ce dormi i. 

Pute i percepe în acela i timp un fond muzi-• 
cal celest. 

Pute i primi un mesaj privind modul în care • 
s  v  îmbun t i i conduita sau cum s -i 
ajuta i pe al ii. 

Imagina ia sau falsele percep ii ale mesajelor 
primite pe cale auditiv

Propozi iile încep de obicei cu pronumele • 
„eu”. 

Sim i i de parc  a i vorbi cu voi în iv .• 

Mesajul este neclar, fragmentar i adeseori • 
însp imânt tor.

Informa iile transmise sunt foarte vagi.• 
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Vocea este alarmant  i amenin toare. • 

Sunt bârfe i specula ii despre al ii. • 

Auzi i cerin e abuzive la adresa cuiva. • 

Percepe i zgomote nepl cute, puternice, sau o • 
muzic  nearmonioas  în fundal.

Este un mesaj ce v  r ne te pe voi sau pe • 
ceilal i 

Cum s  vedem mesajele Cerului?

 Se poate ca experien ele voastre cu îngerii s  implice 
v zul,  e când sunte i în stare de veghe,  e de somn  e 
în timpul medita iei. Exist  mai multe c i de a distinge 
adev ratele mesaje percepute vizual de cele false.

O adev rat  experien  angelic  
ce implic  v zul

Apari iile din vise par reale. • 

Vede i fulgere de lumin  alb  sau colorat . • 
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Apare un sentim• ent de spontaneitate i de 
naturale e în timpul viziunii.

Tr i i repetarea unor cli ee ce implic  imag-• 
inea tat lui, a unei p s ri, un  uture, un 
curcubeu, secven e de numere etc., înainte 
ca acestea s   e ulterior percepute i în 
realitate. 

Prin aceste viziuni primi i mesaje clare cum • 
s -i ajuta i pe al ii.

 
Imagina ia sau falsa percep ie a 
mesajelor divine pe cale vizual

Visele sunt obi nuite i se uit  u or.• 

Vizualiza i scenariile unor evenimente nefa-• 
vorabile, f r  a vi se da instruc iuni cum s  
le preveni i ori s  le evita i. 

Ave i impresia c  viziunea este for at . • 

Viziunea este lipsit  de importan .• 

Percepe i o viziune egocentric , în care • 
câ tiga i în defavoarea altora. 
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Da i aten ie mesajelor!

Indiferent de calea prin care primi i mesajele: 
vizual , auditiv , prin gânduri, sentimente sau o 
combina ie a acestor patru modalit i, pute i distinge 
adev rul de fals, dând aten ie aspectelor enumerate 
anterior. Fi i siguri c , dac  v  a  a i într-o situa ie 
periculoas , înainte de a v    venit timpul de plecare, 
îngerii vo tri p zitori v  vor avertiza în a a fel încât 
s  le percepe i prompt i clar mesajul. Informa iile 
privind diverse aspecte mai delicate din via a voastr  
presupun o percep ie mai subtil  a planurilor astrale. 
În capitolele urm toare v  voi vorbi despre modul 
de ampli  care a capacit ii de percepere a mesajelor 
angelice. 

To i avem capacit i egale de a comunica cu 
îngerii, deoarece to i oamenii sunt egal „dota i spiri-
tual”. Unii pot p rea mai sensibili decât al ii; aceasta 
se întâmpl  din cauz  c  ei au fost mai receptivi în a 
asculta i a crede în toate aspectele ce in de deschi-
derea lor spiritual . 

Cel mai mare blocaj pe care-l reg sesc în dez-
voltarea psihic  a cursan ilor mei este acela c  
se str duiesc prea tare pentru a face s  aib  loc o 
experien  angelic . Ei vor cu disperare s  vad  sau 
s  aud  un înger, încât uit  ce trebuie s  fac  pentru 
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a se petrece acest lucru. De multe ori, ei nu reu esc. 
Alteori, aceste blocaje provin din teama de a a  a 
adev rul. Se mai poate ca temerile s   e determinate 
de gândul :„Poate c  nu voi   în stare s  v d sau s  
aud” sau „Poate c  eu nu am îngeri în jurul meu” 
sau alte griji de genul acesta. Egoul î i face sim it  
prezen a în aceste momente, deoarece el este bazat pe 
temeri personale. Doar Sinele nostru superior, bazat 
doar pe iubire, poate comunica cu Dumnezeu. 

A adar, cu cât sunte i mai relaxat( ), cu atât ve i 
putea comunica mai u or cu îngerii. Respira ia este un 
important punct de plecare, la fel cum este gândirea 
pe care o au majoritatea copiilor. Ei spun „Bineîn eles 
c  am îngeri! Toat  lumea are!” Copiii nu- i pun pro-
blema dac  îngerii pe care-i v d sunt reali sau imagi-
nari, ei se bucur  doar de aceste prezen e angelice. 
Ca urmare a acestui mod de a gândi, copiii v d i aud 
mult mai u or îngerii lor p zitori. A i putea dep i 
blocajele eului i v-a i elibera Sinele Superior, dac  nu 
v-a i mai face griji în leg tur  cu realitatea sau iluzia 
comunic rii divine pe care o tr i i, putând astfel s  
percepe i mult mai bine darurile divine. 

Îngerii spun c  teama ne înc tu eaz  psihicul. 
Îl înrobe te, blocându-i capacitatea creatoare, i 
ne domin  atât st rile afective, cât i deciziile. Ne 
face s  devenim slabi. Puterea de decizie va   astfel 
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afectat . De aceea nu permite i niciunui sentiment 
de team  s  v  perturbe fericirea! Pute i   mult mai 
puternici decât orice sentiment de team . Credin a în 
Dumnezeu v  poate înl tura orice sentiment nepo-
trivit. Lumina divin  poate anihila orice male  citate, 
dac  v  concentra i pe puterea ei de radiere i nu pe 
mintea voastr . 

A adar, în loc s  v  îndoi i de abilit ile voastre 
de a v  conecta la Dumnezeu, mai bine  i aten i la 
mesajele pe care Cerul vi le trimite deja i la modali-
tatea în care pute i s  le percepe i! 

În capitolele urm toare ve i descoperi diverse 
metode prin care v  pute i optimiza recep ionarea 
mesajelor de la îngeri.



Atunci când îngerii sau persoanele dragi 
decedate vin foarte aproape de voi, le pute i 

sim i prezen a. Multe dintre persoanele pe care le-am 
intervievat, mi-au relatat c  au sim it prezen a unui 
anumit spirit în preajma lor. Mul i spun c : „Da, am 
sim it-o pe mama al turi de mine ieri noapte. P rea 
atât de real , dar înc  m  întreb dac  nu a fost falsa 
mea imagina ie.”

Este posibil s  v  discredita i intui ia i s  nu 
ave i încredere în voi. De câte ori nu a i avut un senti-
ment ciudat în leg tur  cu o rela ie, un loc de munc  
sau cu un drum pe care trebuia s -l face i? De câte ori 
apoi nu a i regretat mai târziu c  nu v-a i urmat acel 
sentiment?

Cum s  ne sim im îngerii?

Capitolul Cinci
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Bineîn eles c , indiferent dac  v  urma i sau nu 
impulsul interior, acest gen de situa ie v  ofer  oca-
zia de a înv a s  ave i încredere pe viitor în Sinele 
vostru Superior. Acesta este procesul de comunicare 
cu îngerii sau cu spiritele persoanelor decedate – are 
leg tur  cu încrederea în sentimentele i intui ia 
voastr , în acea scânteie divin  pe care Dumnezeu a 
sem nat-o în voi. În cazul identi  c rii prezen ei vreu-
nei persoane decedate, aceasta presupune încrederea 
c  po i distinge între o persoan  i alta. Din acest 
punct de vedere, toat  lumea este dotat  cu calit i 
de medium.

A   medium pentru alte persoane este la fel ca 
a   medium pentru tine însu i. Atunci când fac pre-
luarea unui mesaj pentru cineva pe care nu-l cunosc, 
mai întâi m  concentrez asupra persoanei decedate cu 
care urmeaz  s  intru în contact. Majoritatea contacte-
lor mele cu spiritele sunt vizuale, deoarece acesta este 
modul meu principal de comunicare cu Dumnezeu, de i 
multe din experien ele mele se bazeaz  i pe senza ii.

Dup  moarte, oamenii î i mai p streaz  tiparul 
energetic i dimensiunea  zic  i acestea pot   per-
cepute de un medium. Persoanele care simt apari ia 
celor dragi deceda i, spun c  ace tia arat  exact ca 
atunci când tr iau, doar c  sunt mai tineri i mai 
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radio i. Am descoperit c  acest tipar energetic al celor 
care au decedat este similar cu radia iile unui cur-
cubeu. Persoanele mai în vârst  au energia mai pu in 
radiant  decât cele mai tinere; de asemenea, femeile 
rezoneaz  mai profund decât b rba ii.

Este posibil s  realiza i contactul cu aceste spiri te, 
percepându-le tocmai aceste tipuri de energii. Fie-
care persoan  are o amprent  a personalit ii care 
se manifest  într-un mod unic, are anumite carac-
teristici unice. A i sim it vreodat  c  în casa voastr  
s-ar mai a  a cineva? A i intrat vreodat  într-o cas  
în care s  sim i i prezen a unei alte  in e, chiar dac  
nu i-a i perceput înc  prezen a  zic ? Sau v  a  a i 
în buc t rie, preg tind cina i auzi i u a deschizân-
du-se: f r  a v  folosi ra iunea, pute i identi  ca cine 
a sosit. Un alt exemplu este atunci când ajunge i 
într-o camer  plin  de oameni i pute i sim i starea, 
dispozi ia general  a celor a  a i acolo.

La fel, atunci când cei dragi deceda i v  stau pe 
aproape, au aceea i amprent  speci  c  pe care voi o 
pute i percepe. Conducând edin ele prin care contactez 
spiritele persoanelor decedate, am descoperit c  90% 
dintre clien ii mei tiu deja cine se a   lâng  ei – vin la 
mine doar pentru a le con  rma acest lucru. Din anu-
mite motive, ei nu pot avea încredere în propria intui ie 
i au nevoie de con  rmarea unui a a-zis „expert”.
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V  pute i imagina cât de di  cil este pentru un 
medium profesionist s  in  astfel de edin e la televi-
zor, în workshop-uri sau în emisiunile radio! De cele 
mai multe ori, când m  a  u într-o astfel de situa ie, nu 
fac decât s  m  bazez pe intui ie i pe ceea ce simt. i de 
cele mai multe ori, clien ii îmi spun: „Da, exact a a este!” 
Evident c  mi-a luat mult timp de practic , de rug ciune, 
de medita ii, multe încerc ri i gre eli, pân  s  ajung la 
acest nivel. Speran a mea este ca to i oamenii s  ajung  
la acea stare de adev r i la acest nivel de percepere.

C ile prin care pute i sim i 
prezen a unui spirit

Iat  câteva dintre c ile prin care pute i lua 
leg tura cu îngerii vo tri sau cu spiritele persoanelor 
care v-au fost dragi i acum sunt decedate:

Percepând mirosul parfumului lor preferat • 
sau alt miros distinctiv.

Având o senza ie pl cut , ca atunci când • 
cineva v  mângâie p rul, v  protejeaz  sau 
v  îmbr i eaz .

Percepând prezen a unui spirit care se a   • 
lâng  voi, poate chiar v zând o urm  pe 
canapeaua sau patul pe care a stat.
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Sim ind o schimbare de presiune, o senza ie de • 
greutate pe cap sau o senza ie asem n toare 
celei când sunte i sco i afar  din ap .

De asemenea, pute i avea urm toarele senza ii:

Schimb ri de temperatur .• 

O senza ie subtil  de fericire i de euforie.• 

Un sentiment puternic c  aceast  experien  • 
este real , chiar dac  nu este altcineva s  
v-o con  rme.

Un sentiment de familiaritate, ca i cum • 
persoana drag  decedat  v  este al turi.

Adev ratele experien e angelice v  confer  un 
sentiment de pl cere, de c ldur , de siguran , de 
iubire, în timp ce acelea false v  fac s  v  teme i, 
s  v  îngrijora i. Aceste percep ii false sunt date de 
entit ile dec zute, care se tem s  mearg  spre Lumina 
Divin  dup  moarte,  e c  sunt foarte ata ate de anu-
mite bunuri terestre,  e c  se tem de Judecata Divin , 
pentru a nu   trimise în Iad. Mai multe informa ii 
privind acest subiect pute i citi în cartea mea „Calea 
Lucr torilor întru Lumin ”.
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Un subiect delicat este acela privind spiritele 
foarte legate de p mânt, care se apropie de oameni cu 
diferite motiva ii sexuale. Am întâlnit multe persoane 
v duve, care au continuat rela iile intime cu fo tii so i 
/ fostele so ii decedate. Dar aceast  situa ie este diferit  
de cea din rândul mi c rii New Age, care încurajeaz  
raporturile sexuale cu entit i necunoscute din lumea 
spiritelor. Consider c  aceste schimburi sau aceste 
contacte frâneaz  evolu ia oamenilor, deoarece un 
înger sau o entitate foarte elevat  nu ar face niciodat  
asemenea favoruri oamenilor. Mesajele pe care le-am 
primit în acest sens ne avertizeaz  c  acest tip de 
activit i atrag în jurul nostru entit i dec zute; ele ne 
pot pune bariere în crearea unor noi rela ii, a a cum 
ar   normal, aici, pe p mânt.

Acest tip de entit i neelevate v  vor goli su  etul, 
în timp ce contactele cu îngerii vi-l umplu de bucurie 
i de iubire. Energiile angelice v  vor da aripi; ve i 

sim i o stare de bine i de armonie, f r  s  realiza i 
de unde provine sau v  va cuprinde un sentiment 
de fericire. Prezen a unui înger sau a unei persoane 
dragi decedate v  va ap rea ca familiar ; o pute i 
distinge prin faptul c  este înso it  de o senza ie de 
îmbr i are, de mângâiere, de schimbare a presiunii 
sau de un miros speci  c.

V  pute i testa intui ia i pute i observa cum 
reac iona i în astfel de situa ii. De exemplu: s  pre-
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supunem c  sim i i dintr-o dat  nevoia de a v  muta 
în alt  parte. V  întreba i cum v-ar afecta aceast  
schim bare familia, prietenii, cariera. Chiar dac  unele 
dintre aceste aspecte nu v  sunt clare, imagina i-v  
viitorul în acest fel. Imagina i-v  cum ar   dac  a i 
r mâne unde sunte i i concentra i-v  pe sentimen-
tele pe care le ave i. V  este inima împlinit , trist , 
bucuroas ? Exist  p r i ale corpului care sunt relaxate 
sau încordate ca urmare a imaginilor închipuite?

Apoi compara i cu starea psihic  i afectiv  pe 
care le ave i atunci când v  imagina i cum ar   acolo 
unde vre i s  pleca i. Sentimentele sunt c l uze foarte 
bune ale su  etului i ale Voii Domnului.

Cum s  v  dezvolta i clarvederea

Dac  în mod obi nuit nu ave i dezvoltate anu-
mite sensibilit i, pute i utiliza diverse metode pentru 
a v  deschide canalul de comunicare cu Cerul. Atunci 
când ve i reu i s  v  dezvolta i anumite percep ii, ve i 
constata c  via a vi se va îmbog i, iar rela iile vor 
deveni mai profunde; ve i sim i c  sunte i plini de 
iubire divin  i c  pute i în elege oamenii mai u or, 
c  a i devenit mai echilibra i i sunte i mai ap i de a 
v  urma intui ia.
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Iat  câ iva pa i pe care-i pute i urma pentru a v  
spori clarvederea:

– Dormi i având al turi cristale de cuar  puri  -
cate. L sa i cristalul la soare timp de cel pu in patru 
ore, pentru a-i   înl turate orice amprente r mase 
de la alte persoane. Apoi, pune i unul sau mai multe 
din aceste cristale la capul patului în care dormi i. 
Pute i, de asemenea, s  le pune i i deasupra patului. 
Cu cât este mai aproape de voi, cu atât efectul este 
mai puternic.

Cu timpul, devenind mai sensibili, va trebui 
probabil s  muta i cristalul, s  nu mai  e orientat spre 
voi. Va   probabil nevoie i s  îl repozi iona i într-un 
loc mai îndep rtat de pat. Persoanele cu clarvedere 
au uneori chiar insomnie atunci când cristalele sunt 
foarte aproape de locul în care dorm.

– Utiliza i pentru aromoterapie esen a de 
tranda  r roz. Aroma tranda  rului roz v  activeaz  
chakra inimii, care este centrul energetic ce guverneaz  
clarvederea. ine i un tranda  r roz în preajma voastr  
pentru a-l putea mirosi; sau utiliza i pentru aromoter-
apie ulei din tranda  r roz i inspira i cât mai des din 
mirosul emanat de acesta.
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– Purta i un medalion din cuar  roz. Aseme-
nea tranda  rului roz, i cuar ul roz are proprietatea 
de a activa chakra inimii. Aceast  frumoas  piatr  
corespunde chakrei inimii. Pe lâng  ampli  carea clar-
vederii, cristalele de cuar  roz v  pot ajuta i în via a 
afectiv .

– Ampli  ca i-v  sensibilit ile prin exerci ii 
de atingere. Închide i ochii i lua i un obiect de pe 
mas . Pip i i-l încet, remarcând toate detaliile aces-
tuia: m rimea, structura, compozi ia etc. Ajutat de 
un prieten de încredere, schimba i aceste obiecte cu 
altele i investiga i-le i pe acestea. Pute i s  v  folosi i 
toate sim urile i  i aten i la toate senza iile pe care 
le ave i.

– Între ine i corpul cu exerci ii  zice i mân-
care u oar . Atunci când v  sim i i obosi i sau 
epuiza i, v  este mai greu s  discerne i senza iile i 
tr irile avute. Exerci iile  zice precum mersul „descul  
prin iarb ”, alergatul, exerci iile yoga etc. – v  pot 
ajuta s  deslu i i mai u or mesajele Cerului. Acela i 
lucru se întâmpl  i dac  mânca i mai u or. St rile de 
oboseal  i de îmbuibare v  pot bloca comunicarea 
cu entit ile divine. Orice v  poate face corpul s  se 
simt  bine – inclusiv masajul, somnul, b ile – v  ajut  
s  v  ampli  ca i percep iile.
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Autoprotec ia

Persoanele cu clarviziune se pot adeseori plânge 
c  sunt mult prea sensibile. „Absorb energiile male  ce 
din problemele celorlal i” i „M  simt cople it uneori, 
pentru c  preiau toate emo iile celorlal i”. Sunt dou  
dintre cele mai des întâlnite observa ii.

Adeseori, persoanele cu clarvedere îmbr i eaz  
meserii în care au foarte multe contacte cu oamenii. 
Medicii, masorii, bioterapeu ii, consilierii, iat  doar 
câteva exemple de astfel de profesii. i atunci când 
cei care practic  aceste meserii sunt foarte pasiona i, 
trebuie s  aib  grij  s  nu preia din emo iile i energi-
ile negative ale „clien ilor” lor.

Exist  dou  c i de a ne proteja în aceste situa ii: 
m surile preventive i activit ile de cur are. M surile 
preventive presupun cur area corpului i su  etului 
de orice energii male  ce. Activit ile de cur are pre-
supun eliminarea oric ror tipuri de energii male  ce 
pe care le-a i absorbit, inclusiv pe cele generate de 
voi în iv .

Protec ia împotriva energiilor male  ce

M surile preventive sunt asemenea m surilor de 
contracep ie, în sensul c  nu pot   100% sigure, dar 
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asigur  o important  protec ie persoanei. Sunt zeci 
de c i de a ne asigura autoprotec ia, din care eu voi 
prezenta doar dou :

1. Muzica. Îngerii spun c  muzica este asemenea 
unui ecran  zic ce ne înconjoar  cu energie protec-
toare. În situa iile stresante, este bine s  ascult m un 
fond muzical pl cut.

Muzica nu este doar o m sur  preventiv , ea 
este i o modalitate e  cient  de cur are. Arhanghe-
lul Sandalfon este îngerul muzicii i el coopereaz  
cu Arhanghelul Mihail pentru a înl tura energiile 
male  ce i efectele negative ale acestora. Chema i-l 
pe Sandalfon pentru a v  ajuta în alegerea celui mai 
potrivit tip de muzic , în diverse situa ii cu care 
v  confrunta i. Preg ti i un CD cu muzic  pentru 
momentele de medita ie i ruga i-l pe Sandalfon s  
v  ajute ca, pe acel fond muzical, s  v  cur a i de 
energiile male  ce.

2. Lumina roz. Îngerii m-au înv at aceast  
metod , într-o zi când eram la o edin  de gimnastic  
aerobic . Vorbeam cu o femeie pe care n-o mai întâl-
nisem niciodat . Ea începuse s -mi povesteasc  despre 
numeroasele opera ii pe care le suferise. Am tiut c  
avea nevoie s  se descarce. Totodat , tiam c  eman  
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– prin acea nesfâr it  relatare despre bolile ei – energii 
male  ce. Mi-am chemat în gând îngerii în ajutor. Ei 
m-au sf tuit s -mi imaginez c  m  a  u într-un tub 
luminos de culoare roz, ca i cum m-a  a  a într-un 
tub de ruj. Acest tub trebuie s  se extind  deasupra 
capului i mai jos de t lpi. „Nu i-a pl cut niciodat  
s  te protejezi cu lumin  alb  – mi-au amintit îngerii 
– deoarece sim eai c  realizeaz  o barier  între tine i 
ceilal i. De vreme ce misiunea vie ii tale implic  în 
primul rând interac iunea cu ceilal i (a a cum a fost 
i în ultima mea întrupare ), trebuie s  renun i la a 

te mai proteja cu lumin  alb  i s  o înlocuie ti cu 
lumin  roz.”

 Cuvintele lor erau adev rate. De i tiam multe 
lucruri despre metodele de protec ie, rareori le folo-
seam, deoarece consideram c  trebuie s   u foarte 
apropiat  de clien ii mei. Din acest motiv, adeseori 
m  sim eam epuizat  sau m  înc rcam cu prob-
lemele lor. 

 Îngerii mi-au amintit: „Observ  cât de diferit  
este aceast  lumin  roz. Imagineaz - i cum radiaz  
energie divin  spre aceast  femeie. Imagineaz - i 
apoi cum eman  raze de lumin  i spre propria ta 
 in . În felul acesta po i   prezent   zic, po i ajuta 

persoana de lâng  tine i nu în ultimul rând te po i 
autoproteja.”
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 Începând din acea zi, am folosit aceast  tehnic  
de protec ie cu lumin  roz, având rezultate foarte 
bune. Mul umesc îngerilor!

Cur area

Uneori ne sim im obosi i sau deprima i, f r  
s  tim de ce. De cele mai multe ori, prelu m din 
energiile male  ce ale altor persoane cu care intr m 
în contact. Dac  ave i meserii în care interac iona i 
cu oamenii, expunerea la acest fel de energii male  ce 
este ridicat  i este extrem de important s  v  cur a i 
în mod regulat de aceste energii.

Iat  metodele de cur are pe care vi le propun:

1. Plantele. Probabil c  cea mai u oar  cale de a ne 
cur a de energiile male  ce din noi ne este d ruit  de 
Mama Natur . A a cum plantele transform  dioxidul 
de carbon în oxigen, tot a a ele transform  i energiile 
grosiere, male  ce, în energii subtile, bene  ce.

 Îngerii ne sf tuiesc s  inem câte o plant  la 
capul patului – un ghiveci pe noptier  poate face 
minuni în timpul somnului! Plantele absorb acele 
energii male  ce pe care le-am acumulat de-a lungul 
întregii zile i le trimit în eter. Nu v  teme i, acestea 
nu vor afecta planta!
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 Dac  lucra i cu oamenii, în special ca terapeut 
sau consilier, aduce i plante la locul de munc . Reali-
zând acest lucru, v  ve i sim i revigora i la sfâr itul 
zilei. 

 Îngerii ne înv  c  plantele cu frunze mari 
sunt cele mai bune, deoarece ele absorb cel mai bine 
energiile male  ce. A adar un  cus sau un  loden-
dron ar   o alegere foarte bun . Evita i frunzele mici 
i ascu ite la plantele care v  înconjoar . Interesant 

este c  i în Feng-Shui – str vechea art  chinezeasc  a 
amenaj rilor interioare – se recomand , de asemenea, 
s  sta i departe de plantele cu frunze mici i ascu ite. 
Se pare c  aceste frunze nu eman  energii bene  ce.

T ierea stringurilor din eter. Oricine lucreaz  
cu al i oameni,  e profesional,  e în timpul liber, 
ar trebui s  tie despre t ierea acelor stringuri ce se 
formeaz  între oameni în eter. În general, atunci 
când o persoan  manifest  fa  de voi o form  de 
ata ament bazat  pe fric  (se teme c  o ve i p r si, 
crede c  sunte i singura ei surs  de energie i fericire), 
se realizeaz  un string, o leg tur  energetic  între acea 
persoan  i voi. Aceast  leg tur  este vizibil  pentru 
orice clarv z tor i palpabil  pentru orice persoan  
intuitiv .
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 Prin acest string, energia circul  între cele dou  
persoane. Atunci când o persoan  i-a format un 
ata ament fa  de voi, ea v  poate fura energie prin 
acest cordon energetic. Pute i s  nu vede i acest cor-
don, dar cu siguran  îi ve i sim i efectele: v  ve i 
sim i obosi i, tri ti, epuiza i f r  a ti de ce. Ei bine, 
este din cauz  c  alt  persoan  v  fur  din energie 
prin acest cordon.

 A adar, de  ecare dat  când ajuta i pe cineva – 
sau atunci când v  sim i i f r  putere, obosit, sup rat 
– este bine s  „t ia i” toate stringurile energetice ma -
le   ce create între voi. Nu înseamn  s  respinge i ori 
s  abandona i persoana, t ind aceste leg turi male-
 ce. Elimina i doar partea disfunc ional , teama, 

dependen a din acea rela ie. Partea de iubire a rela iei 
r mâne.

 Pentru a t ia aceste stringuri male  ce, rosti i 
mental sau cu voce tare urm toarele: 

„Arhanghele Mihail, te chem în ajutor acum! 
Te rog s  tai leg turile bazate pe team , prin 

care mi se fur  energia i vitalitatea.
 Î i mul umesc!”

 Apoi p stra i t cerea pentru câteva momente. 
Respira i i inspira i profund i rar, deoarece respira ia 
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permite îngerilor s  v  vin  în ajutor. Probabil ve i 
sim i cum se taie acel string.

 Persoanele de la cel lalt cap t al stringului 
nu vor realiza ceea ce se întâmpl  i v  vor privi la 
fel ca înainte. Poate ve i primi chiar telefoane cu 
replica „tocmai m  gândeam la tine” sau e-mail-uri 
de la aceste persoane ata ate de voi. Nu uita i, în 
aceste situa ii, c  nu voi sunte i sursa lor de energie, 
ci Dumnezeu. Stringul se va forma la loc în timp, 
din cauza comportamentelor de ata ament ale per-
soanelor, de aceea t ia i-l ori de câte ori este nevoie.

3. Cur area energiilor. Atunci când ne facem 
griji pentru cineva, când ne învinov im pentru prob-
lemele cuiva sau primim mesaje de la cineva care 
este afectat din punct de vedere emo ional, putem 
s  prelu m din acele energii male  ce. To i facem 
a a, mai ales lupt torii întru lumin , care sunt atât 
de concentra i în a-i ajuta pe ceilal i, încât nu mai 
au grij  de ei. Îngerii ne ofer  metode prin care s  ne 
p str m echilibrul energetic. Ei vor ca noi s  ajut m 
alte persoane, dar f r  a ne face nou  în ine r u. 
Trebuie s  înv m s  primim ajutorul îngerilor în 
astfel de situa ii. Mul i lupt tori întru lumin  sunt 
minuna i în a- i oferi ajutorul altora, dar nu se pricep 
s  primeasc  ajutor.
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 Este o metod  care ne înva  cum s  ne echilibr m 
energiile. Pentru realizarea ei, chema i îngerii în aju-
torul i spune i mental: 

„Arhanghele Mihail, te chem în ajutor 
pentru a m  cur a de efectele negative ale 

fricii!” 

Vizualiza i apoi cum apare Arhanghelul Mihail. 
El va   înso it de mai mul i îngeri. Imagina i-v  cum 
Arhanghelul Mihail ine în mâna sa un tub, asem n tor 
cu cel al unui aspirator, pe care-l va pune deasupra 
capului vostru (unde este ultima chakr ). Trebuie s  v  
decide i în privin a vitezei de cur are: rapid , medie 
sau lent . Tot voi va trebui s -l ghida i unde s  pun  
tubul în timpul procesului de cur are a energiilor. 
Direc iona i-l mental în untrul capului, al corpului 
vostru i în jurul tuturor organelor. Cur a i  ecare 
parte a corpului, pân  la degete.

 Pute i vedea sau sim i cum se desprinde energia 
male  c  din  in a voastr  i trece prin acel tub, la fel 
ca atunci când aspira i un covor. Vizualiza i acest tub 
de cur are pân  sim i i c  nu mai exist  nicio energie 
negativ  în  in a voastr . 

 Dup  ce v-a i cur at, Arhanghelul Mihail va 
rev rsa în  in a voastr  lumin  alb , divin . Aceasta 
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este o form  de a umple cu energie bene  c  locurile 
r mase goale dup  cur area de energiile negative.

 Aceast  tehnic  este una dintre cele mai e  -
ciente. Eu o folosesc foarte des. O pute i folosi, de 
asemenea, i pentru al ii. Chiar dac  nu sim i i nimic 
în timpul acestui proces,  i siguri c  el se desf oar . 
Marea majoritate a oamenilor constat , dup  apli-
carea acestei metode, o u urare imediat , o stare de 
bine i de armonie.

Exersa i-v  sim urile!

Numai prin practic  v  ve i putea dezvolta 
sensibilit ile i ve i putea în elege mesajele primite 
în diverse moduri. Dac  v  ve i ad uga la repertoriul 
spiritual puterea gândurilor, ve i avea dou  c i de 
recep ionare a mesajelor divine. În capitolul urm tor, 
vom analiza puterea con tientiz rii gândurilor trimise 
din Ceruri.
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Cum s  recunoa tem i s  
primim idei divine i gânduri 

profunde?

Atunci când ti i c  un lucru este a a, f r  s  
realiza i de unde cunoa te i asta, putem vorbi 

de clarcunoa tere. Poate c  i a i trecut prin situa ii de 
genul acesta: discuta i în contradictoriu cu cineva pe 
un subiect cu care nu sunte i foarte bine familiariza i, 
dar ceva din interiorul dumneavoastr  v  determin  
s  sus ine i un anumit punct de vedere, chiar dac  nu 
pute i aduce argumente în sus inerea acestuia. Atunci 
când sunte i întreba i „Dar de unde tii c  este a a?”, 
r spunde i: „Pur i simplu tiu!” 

Poate chiar c  a i fost poreclit „cel ce tie pur 
i simplu” i aceast  sintagm  se con  rm . ti i 

multe i adeseori v  întreba i cum a i intrat în pose-
sia informa iilor pe care le scoate i la iveal  la un 
moment dat. 

   Capitolul Sase
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Mul i inventatori, oameni de tiin , autori, lideri 
i-au utilizat darul clarcunoa terii pentru a accesa noi 

idei. Thomas Edison, de exemplu, spunea „Progresul 
i succesul decurg din gândire.” Se spune c  Edison 
i al i mari inventatori meditau pân  primeau acele 

mesaje i idei inspiratoare. 
Diferen a dintre cineva care prime te adeseori 

astfel de informa ii i cineva care doar bene  ciaz  de 
ele este dat  de capacitatea de a accepta s   i util i 
special pentru ceilal i. Mul i dintre cei care acceseaz  
astfel de informa ii nu le transmit i altora. Toat  
lumea cunoa te lucrurile acestea, î i spun ei. Apoi, 
peste doi ani, constat  c  acea idee str lucit  pe care 
au avut-o a fost continuat  i prezentat  de alte per-
soane. A adar, cei care primesc mesaje divine sub 
forma gândurilor, a ideilor sau a revela iilor, trebuie s  
le considere ca i cum ar   informa ii unice, care pot 
constitui r spunsul la întreb rile pe care le-au pus. 

S  presupunem c  L-a i rugat pe Dumnezeu s  
v  ajute în schimbarea serviciului i s  lucra i pe cont 
propriu. Primi i apoi ideea unui serviciu prin care 
s -i ajuta i pe ceilal i i aceast  idee v  tot reapare 
în minte (dou  caracteristici ale ideilor trimise de 
îngeri). Ve i medita, v  ve i gândi asupra ei. 

Am descoperit c  cei care primesc astfel de idei 
de la îngeri nu petrec prea mult timp în fa a calcula-
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torului sau la birou, ci stau mult timp în natur . Mul i 
dintre ace tia se str duiesc s  realizeze un echilibru 
în via a lor între munc , familie, spiritualitate, rela ii, 
momente de recreere. Aceasta deoarece tiu c  scurtele 
momente în care ne concentr m asupra unor lucruri 
frumoase ne ajut  s  ne relaxam mintea i s  per-
cepem mai u or ideile i mesajele divine. 

Ra ionament i discern mant

Cei care prefer  un „stil de gândire” ce vizeaz  
comunicarea cu îngerii, au în general un nivel de 
inteligen  mai ridicat. De altfel, ei sunt de cele mai 
multe ori mari amatori de lectur , au o palet  foarte 
larg  de interese, ceea ce le m re te coe  cientul de 
inteligen . 

Una din modalit ile de a vedea dac  s-a ajuns 
la acel nivel intelectual este de a observa dac  per-
soana e capabil  s  diferen ieze singur  când s - i 
foloseasc  discern mântul i când s  se bazeze pe 
judecat . Exist  diferen e majore între aceste dou  
comportamente intelectuale. 

S  începem printr-un exemplu privind fuma-
tul. Sunte i cu siguran  con tient de multiplele 
consecin e negative ale acestui viciu. Discern mântul 
v  va spune: „Nu sunt atras( ) de fumat sau de 

ˆ
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fum tori. Nu-mi pas  de fumul de igar  sau de 
efectele acestuia.” Judecata v  va spune „Fumatul 
d uneaz . Fum torii fac r u i altora.” Observa i 
diferen ele. Una opereaz  conform Legii Atrac iei, 
care cere doar s - i onorezi preferin ele personale, f r  
a eticheta sau a critica. 

La fel, atunci când sunte i siguri c  ideile pe 
care le ave i provin de la ghizii dumneavoastr  
spirituali,  i aten i la aceste mecanisme interne ale 
discern mântului. Vechea pova  „dac  te îndoie ti, 
atunci nu lua hot râri” este plin  de în elepciune. 
Poate c  nu este nevoie s  renun a i sau s  respinge i 
o idee, poate trebuie doar s  regândi i i s  revizui i 
anumite aspecte ale acesteia. 

Pute i c uta speciali ti în domeniu care s  v  
fac  o expertiz . Pute i s -l ruga i pe Dumnezeu i pe 
îngeri s  v  conduc  spre astfel de persoane i ve i 
vedea cât de repede le ve i întâlni. 

Eu am experimentat acest lucru atunci când am 
vrut s  scriu o carte despre hrana vegetarian . tiam 
c  trebuie s  g sesc un colaborator care s   e specialist 
în nutri ionism, dar s  aib  i deschidere spiritual  i 
s   e adept al vegetarianismului. Cu încredere total  
i-am adresat lui Dumnezeu rug mintea s  g sesc o 
astfel de persoan . Peste trei s pt mâni, am cunoscut 
la seminariile mele o nutri ionist  pe nume Becky 
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Prelitz. Venise s  m  asculte, deoarece era interesat  
de tehnicile i via a spiritual . Era exact persoana pe 
care o c utam! Cu cât discutam mai multe cu ea, cu 
atât m  convingeam c  era persoana de care aveam 
nevoie. Ast zi, Becky i so ul ei sunt buni prieteni 
de-ai familiei mele, iar cartea noastr  a fost publicat  
în S.U.A. în anul 2001 („S  ne hr nim cu lumin : 
trecerea de la vegetarianism la hran  spiritual ”).

Modalit i de percepere a ideilor divine

 Iat  câteva c i prin care este posibil ca deja s    
primit mesaje divine: 

A i cunoscut o persoan  i ave i impresia • 
c  ti i multe despre ea, f r  s    avut cu 
aceasta vreo discu ie anterioar . 

Constata i c  ave i informa ii în leg tur  • 
cu un subiect despre care nu a i citit nimic 
pân  atunci. 

A i avut o premoni ie în leg tur  cu ceva (o • 
problem  de afaceri, o excursie de relaxare, 
o rela ie) i aceasta s-a adeverit. 

A i avut o idee pentru o afacere, o carte sau • 
o inven ie. A i pus în practic  acea idee i 
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a i descoperit c  era foarte bun . Sau nu a i 
inut seama de acea idee i mai târziu a i 

constatat c  altcineva a pus-o în practic  i 
a avut mare succes. 

V-a i pierdut actele, cheile, portofelul • 
i când v-a i întrebat îngerii unde sunt 

acestea, a i primit instantaneu r spunsul, 
mergând direct la ele. 

Adev rata clarcunoa tere este benefic  i se 
repet . Ni se relev  prin diverse c i, pentru a ne putea 
îmbun t i via a. Chiar dac  o idee v  poate face 
boga i i celebri, aceasta este partea sa care urm re te 
bene  ciile i nu motiva ia care a stat la baza punerii 
ei în practic . De fapt, de cele mai multe ori, ideile 
altruiste aduc indirect bene  cii posesorilor lor. 

Editorul i mentorul meu, Louise L. Hay, mi-a 
povestit c  situa ia sa material  s-a îmbun t it atunci 
când a început s  se preocupe cum i-ar putea sluji pe 
ceilal i i nu cum ar putea face bani. Când am apli-
cat i eu acelea i principii în via , am remarcat c  
acestea mi-au adus un nivel ridicat de fericire, mi-am 
îmbun t it cariera i implicit veniturile. 

Adev ra ii mentori te ajut  s  faci ceva ce-i poate 
ajuta pe al ii, în a a fel încât oamenii s  te descopere 
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în calitate de cump r tori, de clien i, de sponsori, 
de cursan i, de editori etc. Aceast  for  vine de la 
Dumnezeu, care ne cunoa te talentele, pasiunile, 
interesele i astfel acestea pot sluji altora. În tim-
purile biblice, banii erau numi i talan i; cu siguran  
i voi a i primit talan i i talente, pe care le pute i 

valori  ca. 
Oamenii cu capacit i de clarcunoa tere 

nu- i „flutur ” ideile în fa  noastr . Nu! Ei ne 
dau instruc iuni complete, pas cu pas, cum s  le 
putem pune în practic . Trebuie doar s  în elegem 
c  Dumnezeu ne dezv luie treptat ceea ce avem de 
înv at. Putem primi informa iile prin care a  m 
ce trebuie s  facem, pe diverse c i (senza ii, viziuni, 
cuvinte, vise etc.). De multe ori, aceste mesaje par a 
  neînsemnate: telefoneaz  acestei persoane, scrie o 

scrisoare, mergi la întâlnire, cite te aceast  carte etc. 
Dac  urm m acest mesaj i trecem de primul pas, 
atunci în aceea i manier  vom primi urm torul set 
de instruc iuni, necesare pentru pasul urm tor. Pas cu 
pas, Dumnezeu ne ghideaz  pe calea pe care trebuie 
s  mergem pentru a ne putea împlini misiunea. 

Cu liberul nostru arbitru, avem posibilitatea de 
a urma sau de a nu ine seama de mesajele primite. 
Majoritatea oamenilor simt c , dac  nu urmeaz  unul 
dintre pa ii prev zu i de Dumnezeu, se împotmolesc, 
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asemenea ro ilor în noroi. Eu îi întreb întotdeauna, 
atunci când se simt bloca i: „Ce mesaj a i primit 
în mod repetat i l-a i ignorat?”. Am a  at astfel c  
acel instinct interior (pe care de cele mai multe ori 
îl evit m sau îl ignor m, temându-ne ca nu cumva 
s   m nevoi i s  ne schimb m via a) este de fapt 
r spunsul pe care-l c ut m. 

Îngerii ne ofer  idei ca i r spuns la rug ciunile 
noastre. Primim aceste mesaje divine în momente 
în care mintea noastr  este receptiv , cum ar   în 
timpul somnului, al medita iilor sau chiar atunci 
când privim la televizor (adic  în momentele în care 
mintea tinde s   e mai relaxat ). Atunci vom sim i 
un sentiment de lini te interioar  i este foarte impor-
tant s  nu-l contracar m cu gânduri pesimiste sau cu 
îndoieli. În adâncul su  etului nostru, vom ti c  acele 
mesaje sunt corecte.

 
Scepticism, pragmatism i credin

Mai mult decât în celelalte stiluri de îndrumare 
divin , persoanele care percep mesajele cre ti pe cale 
cognitiv  tind s  se îndoiasc  mai mult de adev rul 
acestora. Atunci când e ti ra ional, este foarte u or s  
devii sceptic. Credin a pare ilogic  i se bazeaz  pe 
multe aspecte intangibile.
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Totu i, un om de tiin , întotdeauna experi-
menteaz  înainte de a trage o concluzie. Atunci când 
v  pune i întrebarea dac  s  crede i sau nu în îngeri, 
face i-v  timp pentru a veri  ca r spunsul. De exem-
plu, Dumnezeu i îngerii v  aud gândurile (nu v  
teme i, c  Ei nu le judec !), astfel încât pute i chema 
Cerul în ajutor, în timp ce privi i în continuare per-
soanele care v  sunt în preajm . 

Cere i în gând ajutorul îngerilor, în diverse 
aspecte personale i profesionale ale vie ii. Apoi,  i 
aten i la ajutorul pe care-l primi i dup  ce lansa i 
aceste rug ciuni. Poate   un r spuns instantaneu, 
printr-un impuls sau o idee, sau printr-o situa ie de 
genul: cineva v  va oferi un articol, o carte, un jurnal, 
exact cu informa ia de care avea i nevoie. Cele dou  
aspecte esen iale de care trebuie s  ine i cont sunt: 

Cere i ajutorul entit ilor din Ceruri (deoarece 
ele in cont de liberul dumneavoastr  arbitru i 
nu v  vor ajuta dac  nu le-o cere i) i  i aten i la 
r spunsurile pe care acestea vi le ofer . 

Con tientizarea ajutorului primit de la asisten ii 
vo tri divini este foarte diferit  de cea primit  de la 
oamenii în trup sau de la entit ile male  ce. Falsele 
con tientiz ri provin din starea de grij  exagerat . 
Adev rata inspira ie divin  vine în mod  resc i natu-
ral pe c ile iubirii. 
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Am descoperit c  toate persoanele cu clar-
cunoa tere au avut experien e cu persoane dragi dece-
date, experien e prin care le con tientizau prezen a, 
 e c  le-au fost bunici, p rin i sau buni prieteni. F r  

a vedea sau a sim i prezen a acestor persoane dece-
date, cei cu clarcunoa tere au modul lor propriu prin 
care le percep în preajm . Ei tiu pur i simplu acest 
lucru. F r  a   con tien i de cum se realizeaz  acest 
proces, clarcunosc torii primesc adeseori informa ii 
i mesaje de la spiritele din Ceruri. 

i cu cât vom înv a s  credem i s  ne ghid m 
dup  astfel de informa ii, cu atât vom bene  cia mai 
mult de ajutorul spiritelor din Ceruri. De exemplu, 
pute i avea o idee s  începe i o afacere. Ideea este 
foarte bun , încât v  întreba i cum de nu v-a venit 
pân  acum. Începe i s  o pune i în practic  i toate 
u ile vi se deschid: banii, loca ia, partenerii etc. Aface-
rea devine rapid un succes i astfel ve i ti c  a i fost 
ghida i de sfaturi divine. 

Programul de c l uzire spiritual

În Rai, sunt foarte multe spirite care vor s  v  
ajute i nu toate v  sunt îngeri p zitori sau protectori 
spirituali. Unele dintre aceste spirite sunt ale unor 
persoane decedate care- i doresc foarte mult s  înve e 
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i s  ajute persoanele de pe p mânt. Aceste spirite 
sunt adeseori foarte dotate i talentate i formeaz  
a a-zisul: „Program de c l uzire spiritual ”. 

Pe P mânt, un mentor este o persoan  compe-
tent  i elevat  spiritual, care coordoneaz  i înva  
al i oameni. Programul de c l uzire spiritual  v  
ofer  spirite experte într-un anumit domeniu, care 
v  îndrum  i v  ajut  în ceea ce ave i de f cut. 

Pute i fi ajutat( ) fie de o persoan  celebr  
decedat ,  e de cineva care nu a fost cunoscut i 
acum se a   în Ceruri. Oricine ar  , este foarte fericit 
c  v  poate   de folos. Faptul c  v  ajut  îl împline te. 
„Serviciile” acestor entit i nu cost  nimic, iar locul 
de întâlnire cu ele îl pute i stabili oriunde, chiar i 
acas , în pijama. 

Când am sim it prima dat  nevoia de a contacta 
un mentor, am ales un anume autor pe care-l admi-
ram enorm (nu mi-a permis s -i dau numele, conside-
rând c  aceasta nu-i va aduce decât laude pe care nu 
le merit ). A adar, l-am rugat în gând s  m  ajute s  
scriu cartea „Calea Lucr torilor întru Lumin ”. Mi-a 
acordat ajutorul imediat. De i nu-l puteam vedea, îi 
sim eam foarte bine prezen a, auzindu-l, de aseme-
nea, foarte clar. 

Am fost foarte pl cut surprins  c  acest scriitor a 
venit s  m  ajute, încât nu mai tiam ce s  zic. M-am 
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bâlbâit: „Tu…tu…e ti aici?” Scriitorul mi-a r spuns: 
„Se vede c  nu e ti înc  preg tit . Cheam -m  din 
nou atunci când vei   preg tit  s  lucrezi cu mine.” 

În perioada aceea, abia începusem s  citesc 
despre diver i oameni ce deveniser  celebri i fa  
de care eu aveam un respect profund. Am constatat 
c  admira ia fa  de munca lor m  f cea s  m  simt 
intimidat  de ei. M  comportam diferit în preajma 
lor, fa  de cum m  comportam în preajma oamenilor 
obi nui i. Acest fapt îmi displ cea,  indc  tiam c  era 
o problem  legat  de egoul meu. Însemna c  perce-
peam acei oameni faimo i ca  indu-mi superiori, cu 
alte cuvinte îi sim eam separa i de mine. 

De aceea, l-am rugat pe Iisus i pe arhangheli s  
vin  în vis i s -mi înl ture toate problemele legate 
de egoul meu, care m  fac s  consider c  unii oameni 
îmi sunt superiori, iar al ii inferiori. Ca întotdeauna, 
rug ciunea mi-a fost ascultat . Diminea  m-am 
trezit mai curat  su  ete te. Nu pot s  explic cum s-a 
întâmplat. Pot doar s  v  spun c  s-a petrecut acea 
schimbare. i din acel moment, nu m-am mai sim it 
intimidat  de persoanele pe care le admiram. 

Tot de atunci, m-am obi nuit s  chem în ajutor 
diver i mentori spirituali. Odat , pe când alergam, 
m-a cuprins o teribil  durere de stomac. Am cerut 
imediat ajutorul i am fost pl cut surprins  când 
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o persoan  din lumea spiritelor mi-a venit în aju-
tor – era Jim Fixx, autorul c r ii „Cartea complet  
despre alergat.” Mi-a spus s  m  concentrez asupra 
p r ii superioare a corpului meu i s  nu mai adopt 
stilul alergatului „care op ie”. Asta înseamn  s  m  
concentrez asupra efectu rii  ec rui pas. Când am 
încetat s  mai dau din cap în sus i-n jos în timp ce 
alergam, durerea de stomac m-a l sat. Jim m-a ajutat, 
de asemenea, i cu sfaturi privind rezisten a i viteza 
în timpul alerg rii. 

Am povestit multor persoane despre „Programul 
de C l uzire Spiritual ” i majoritatea i-au g sit câte 
un mentor în Ceruri. Unii dintre ace ti mentori sunt 
persoane celebre, inventatori, scriitori, vindec tori, 
muzicieni care au decedat. De exemplu, un student 
din Chicago îi scrie scrisori lui Albert Einstein i 
prime te îndrumare din partea lui; un compozitor 
din Atlanta corespondeaz  cu John Denver, folosind 
„dicteul automat” („persoana scrie mesajul preluat”), 
iar un arhitect din Midwest vorbe te cu Michelangelo 
prin inspira ie. 

Pentru a intra în „Programul de C l uzire 
Spiritual ” nu trebuie decât s  v  gândi i la o persoan  
cu care v-ar pl cea s  comunica i. Dac  nu v  pute i 
gândi la cineva anume, ruga i-L pe Dumnezeu s  v  
trimit  o persoan  care este expert  în domeniul în 
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care ave i nevoile de ajutor (a a cum am f cut eu 
atunci când alergam i am avut durerea de stomac). 

Apoi, chiar dac  nu pute i auzi, vedea sau sim i 
prezen a acestui mentor, pune i-i oricum o întrebare. 
Pute i s  scrie i acea întrebare,  e pe o coal  de hârtie, 
 e pe calculator, pute i s  o rosti i cu voce tare sau 

pute i doar s  v  gândi i la ea. Mentorul v  va auzi 
întrebarea, indiferent cum i-o ve i adresa. 

Observa i cu aten ie r spunsurile care v  vin 
prin gândurile, cuvintele, sentimentele sau viziu-
nile voastre. O idee ar   s  nota i întreb rile puse 
i r spunsurile primite, asemenea unui interviu (o 

explica ie complet  despre cum se realizeaz  „dicteul 
automat” se g se te în capitolul urm tor al c r ii). 

Ve i observa în timp c , în urma r spunsurilor 
primite de la mentorii vo tri,  e sub form  de cuvinte, 
de sentimente, sau de viziuni, ve i deveni mai plini 
de idei i de intui ii. 

Cum s  ne dezvolt m clarcunoa terea

De vreme ce perceperea mesajelor din Ceruri se 
face în plan subtil, prin gânduri i idei (ca în cazul 
clarcunoa terii), este foarte u or s  pierdem aceast  
modalitate de comunicare a noastr  cu Cerul. Este 
posibil ca nici s  nu b ga i de seam  o inspira ie 
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sau o idee divin  ce vine ca r spuns la rug ciunile 
dumneavoastr . 

Unele persoane ignor  aceste mesaje divine, 
considerând c  ceea ce tiu ei este cunoscut de toat  
lumea „Toat  lumea tie asta!” vor spune ei i nu 
vor valori  ca i r spândi acea idee str lucit  pe care 
tocmai au primit-o. Se mai întâmpl , de asemenea, 
ca unele persoane s  nu transmit  anumite mesaje 
divine de team  s  nu  e ridicularizate de al ii. 

Este foarte important s  acorda i aten ia cuvenit  
tuturor ideilor ce v  vin în minte, inclusiv gândurilor 
repetitive. Îndrumarea divin  ia de obicei forma unor 
sugestii care se tot repet  i ni se relev  în diverse 
moduri, inclusiv prin scurtele momente de inspira ie. 
Una dintre cele mai bune c i de a   aten i la modul 
în care vi se relev  îndrumarea divin  este aceea de 
a ine un jurnal în care s  nota i conversa iile, ideile 
i gândurile care v  vin. Aici pute i trece intervi-

urile cu Sinele vostru Superior, poate chiar sub forma 
întreb rilor i r spunsurilor. În felul acesta, pute i 
scoate la iveal  mai multe informa ii necon tientizate 
de pân  atunci. 

Atunci când primi i un r spuns, nu v  îndoi i de 
adev rul s u. Mai bine asculta i-v  gândurile i ideile 
i a  a i ce vor s  v  transmit  de fapt. Pute i a  a foarte 

multe în felul acesta, spre exemplu c  „Persoana care 
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v-a fost prezentat  adineauri nu este cinstit ”. Sau vi 
s-ar putea releva o idee privind un anumit principiu 
spiritual sau cum s  v  îmbun t i i afacerea. 

inând un jurnal, v  pute i evolua acurate ea 
gândurilor i ideilor scrise în el. V  ve i dezvolta 
capacit ile de a le identi  ca pe cele care sunt cu 
adev rat de la Dumnezeu. Cu siguran  a i tr it 
momente în care a i ignorat anumite gânduri, pen-
tru ca ulterior s  constata i c  era bine s  le   urmat; 
v-a i spus atunci „ tiam eu c  a a se va întâmpla!” 
Din succese i e ecuri ve i înv a cum s  v  urma i 
instinctele i gândurile, cum s  ti i dac  acestea vin 
sau nu de la Dumnezeu 

Am constatat adeseori c  mul i oameni ra ionali 
(opu i celor intuitivi, senzitivi) tind s - i petreac  
foarte mult timp la serviciu. Stau închi i birourile lor, 
în fa a calculatorului. Îns  toat  munca aceasta trebuie 
alternat  i cu momente petrecute în afara biroului, 
în natur , dac  este posibil. În natur , aceste persoane 
foarte ra ionale descoper  c  aerul curat, plantele i 
copacii îi ajut  s - i limpezeasc  mintea i s - i iden-
ti  ce rostul în via . În felul acesta, vor putea deveni 
mai deschi i în perceperea mesajelor divine. 

Pacea din afara u ilor biroului ne face s  putem 
percepe mai u or ideile divine, s  ne auzim propriile 
gânduri. Este necesar i util s  ne lu m câte o pauz  
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de relaxare, în care s  l s m de-o parte ceasurile i 
telefoanele. Atunci ne vom putea concentra mai 
bine asupra propriei noastre  in e, asupra gândurilor 
noastre, ascultând ritmul vie ii noastre interioare. 
Printre multele bene  cii ale petrecerii timpului liber 
în natur , acela de a ne relaxa i de a asculta inte-
riorul su  etului i al min ii noastre este extrem de 
important. Apoi, când ne reîntoarcem la serviciu, 
vom observa c  randamentul nostru va   mai bun i 
c  vom bene  cia de mai multe idei inspiratoare.

Adev rata i falsa clarcunoa tere

Unii oameni sunt sceptici în ceea ce prive te 
intui ia proprie, deoarece s-au mai încrezut în ea 
în trecut i nu a avut rezultate bune. Este posibil s  
  avut mai multe idei grozave la un moment dat, 

dar când au început s  le pun  în practic , totul s-a 
dovedit a   un dezastru, a a c  au renun at s  mai 
cread  vreodat  în intui ia lor. 

De obicei, aceste situa ii implic  dou  tipuri de 
explica ii: 

Ideea noastr  a fost de inspira ie divin , 1. 
dar nu am avut curajul s  o punem în practic . 
Ini ial am primit ideea de inspira ie divin  printr-un 
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proces ce are la baz  iubirea. Dar, la un moment 
dat, pe parcursul punerii ei în practic , ne-am spe-
riat. Aceast  fric  ne blocheaz  receptivitatea, astfel 
încât nu mai putem primi urm toarele instruc iuni 
din îndrumarea divin  i nici alte idei creatoare; ne 
îndep rteaz  de calea realiz rii ideii inspiratoare, 
ne perturb  comportamentul i deciziile i astfel ne 
determin  s  facem gre eli. 

 De exemplu, o femeie pe care o cuno team, 
pe nume Bernice, a avut o idee minunat  despre 
cum s  înceap  o afacere personal  ca antrenor de 
 tness. Ideea p rea perfect , deoarece constituia o 

activitate prin care îi ajuta pe ceilal i s - i men in  
forma  zic , f cea ceea ce îi pl cea i câ tiga i bani 
din asta. A adar Bernice a renun at la slujba pe care 
o avea i i-a deschis aceast  afacere. În prima lun , 
a avut cinci clien i, ceea ce a f cut ca Bernice s  aib  
bani su  cien i pentru achitarea facturilor i s  r mân  
i cu ceva în plus. 

 Totu i, Bernice i-a f cut griji c  acest succes ini ial 
nu ar continua. Vor mai veni clien ii mei în continuare? 
se temea ea. Dup  ce s-a îngrijorat referitor la viitorul 
ei, timp de câteva zile, Bernice a decis s - i mai fac  
publicitate i în ziare. i-a f cut, de asemenea,  utura i 
publicitari i c r i de vizit . Cheltuielile pentru aceste 
investi ii au fost destul de mari, dar Bernice hot râse c  
„trebuie s  cheltuiasc  bani, ca s  fac  bani”. 
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 În urm toarea lun , Bernice a avut doar un 
nou client. A început s - i fac  i mai tare griji pen-
tru afacerea ei i a cheltuit mai mul i bani pentru 
a- i face publicitate. Dar nimic din ce încerca nu 
p rea s  mearg  i în patru luni, Bernice a decis s  
se reîntoarc  la locul de munc  anterior pentru a- i 
echilibra veniturile. 

 Ce s-a întâmplat? s-a întrebat ea. Rememorând 
situa ia ei, am constatat c  Bernice primise cu adev rat 
o idee de inspira ie divin  pentru a- i începe afacerea. 
Acest fapt a fost con  rmat i de succesul ei ini ial – 
din prima lun . Dar atunci când Bernice a început s  
se îngrijoreze prea mult pentru afacerea ei, lucrurile 
s-au înr ut it. Ea a încercat s  for eze lucrurile i nu 
a b gat de seam  avertismentele primi te: oricât de 
mult cheltuise, num rul clien ilor nu s-a înmul it 
sim itor. A m rit cheltuielile, în timp ce veniturile se 
mic orau, deoarece ea a început s - i asculte temerile 
egoului, în loc s  aib  încredere în îndrum rile Sinelui 
s u Superior. 

2. În loc s  urm m îndrumarea divin , noi 
for m lucrurile sau ascult m de opinia altor per-
soane, ignorând Sinele nostru Superior.  Uneori 
auzim ceea ce am vrea s  auzim, astfel încât decidem 
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c  acel mesaj ar   cel de inspira ie divin . A a lu m 
decizia de a renun a la munca pe care o avem ca s  
plec m în Sedona, Arizona, când în realitate, Sinele 
l untric ne spune c  ar   mult mai bine s  facem 
schimb ri treptate în carier . De multe ori, ne tr d m 
intui ia i facem lucruri care nu sunt spre binele nos-
tru, deoarece ascult m de al ii i nu inem seama de 
Sinele nostru Superior.

Adev rata i falsa îndrumare divin  prin idei

A adar, cum tim dac  o idee este sau nu este de 
inspira ie divin ? În capitolul 4 am enumerat o serie 
de diferen e între adev ratele i falsele îndrum ri 
divine de mai multe tipuri. În ceea ce prive te gân-
durile, ideile, revela iile, se observ  o serie de carac-
teristici ale acestor îndrum ri divine: 

– Consisten a. Îndrum rile divine se repet  i 
ideile v  reapar în minte dup  o vreme. Chiar dac  
vor ap rea noi detalii, tema central  se va p stra 
aceea i. Falsele îndrum ri î i schimb  în mod cons-
tant structura pe parcursul timpului.

– Motiva ia. Adev ratele idei divine au la baz  
motiva ia de a genera schimb ri în bine. Falsele 
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îndrum ri au la baz  motiva ia de a v  face s  deveni i 
boga i i faimo i. De i adev ratele îndrum ri divine 
pot viza i ele anumite aspecte materiale, acestea nu 
constituie niciodat  motiva ia central  a unei astfel 
de idei, de inspira ie divin .

– Tonul. Adev ratele idei de inspira ie divin  sunt 
încurajatoare, motivante, stimulatoare. V  încarc  ener-
getic i v  dau curajul de a „trece la treaba”. În schimb, 
falsele idei v  fac s  v  pierde i încrederea pe parcurs.

– Originea. Adev ratele idei de inspira ie 
divin  apar instantaneu – asemenea unei lic riri în 
întuneric – ca r spuns la rug ciunile sau medita iile 
dumneavoastr . Falsele idei apar mai lent, ca r spuns 
la grijile pe care le ave i. Atunci când primi i o idee, 
întoarce i-v  pu in în trecut i observa i ce anume a 
determinat-o. Dac  a i fost îngrijora i în leg tur  cu 
ceva, egoul vostru este posibil s    realizat o strategie 
mai pu in bene  c , oferindu-v  drept r spuns aceast  
idee fals . Dac  a i meditat în pace, Sinele vostru Supe-
rior a avut posibilitatea de a se conecta la Divinitate i 
de a primi drept r spuns o idee corect  i util .

– Familiaritatea. O idee ce are inspira ie di vi-
 n , de obicei, vi se potrive te în mod  resc, natu-
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ral, înclina iilor, talentelor, pasiunilor sau inte-
reselor dumneavoastr . Falsele idei con in de obicei 
informa ii din domenii de activitate cu care nu ave i 
tangen  i de care nu sunte i preocupa i. 

Observând aceste caracteristici, v  pute i 
îmbun t i capacitatea de a distinge între ideile care 
sunt cu adev rat de inspira ie divin  i cele care nu 
sunt. Ve i ti când a i urmat corect o cale i v  ve i 
folosi toate resursele pentru a pune cu succes în 
practic  o îndrumare divin . Pentru a ob ine un nivel 
corect de percepere a acestor idei divine este necesar 
s  v  p stra i mintea curat  i s   i aten i la tot ce se 
întâmpl  în jurul vostru. 

Dac  ve i combina clarcunoa terea cu abilitatea 
de a asculta Vocea lui Dumnezeu – despre care vom 
discuta în capitolul urm tor – ve i face ca acest pro-
ces de comunicare cu Divinitatea s  devin  mult mai 
bene  c i mai util pentru dumneavoastr  i pentru 
ceilal i.
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Capitolul Sapte

Ironia sor ii este c  eu, fost psihoterapeut, care 
am lucrat în spitale de psihiatrie, acum îi înv  

pe oameni cum s  aud  voci! Totu i, atunci când 
ascult m vocea lui Dumnezeu i a îngerilor, putem 
spune c  ascult m cele mai s n toase sunete exis-
tente. Aceste voci ne vorbesc despre iubire i nu des-
pre haos, ne ofer  solu ii optime atunci când ne a  m 
într-un impas. 

Capacitatea de a asculta vocea Divinit ii poart  
numele de claraudi ie. În acest capitol, voi explica pe 
larg ce înseamn  acest termen i ce putem face pentru 
a ne dezvolta i ampli  ca aceast  extrasensibilitate de 
a percepe Vocea lui Dumnezeu.

¸
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C i prin care pute i auzi Vocea Raiului

Este minunat  ansa pe care o avem ca îngerii 
sau alte entit i spirituale s  ne vorbeasc . Poate c  
mul i dintre dumneavoastr  a i tr it deja aceast  
experien . Iat  când i cum vorbesc entit ile din 
Ceruri:

Când v  trezi i, v  auzi i numele strigat de • 
c tre o voce pl cut ;

Brusc i nea teptat auzi i o muzic  cereasc ;• 

Auzi i în mod repetat o melodie,  e numai • 
în mintea voastr ,  e la radio;

Percepe i un sunet puternic i ascu it în • 
ureche;

Auzi i o conversa ie în care un necunoscut • 
v  spune exact ceea ce avea i nevoie s  
auzi i;

Se întâmpl  s  deschide i televizorul sau • 
radioul chiar atunci când se transmite un 
mesaj important pentru voi;



Cum s  ne auzim îngerii?

105

Auzi i vocea unei persoane dragi decedate,  e • 
în mintea voastr ,  e în vis;

R spunde i la telefon unei persoane dragi i • 
constata i c  aceasta chiar avea nevoie de 
ajutorul vostru;

Sun  telefonul sau soneria, r spunde i la tele-• 
fon ori deschide i u a i nu e nimeni, dar ti i 
cu siguran  c  cineva decedat încearc  s  v  
atrag  aten ia;

O voce v  avertizeaz  sau v  sf tuie te în • 
leg tur  cu ceva;

C uta i disperat un lucru pierdut, v  ruga i • 
s -l g si i i dintr-o dat  auzi i o voce care v  
spune exact locul în care se a  .

R spunsurile vin în urma întreb rilor

Dumnezeu i îngerii ne vorbesc, r spunzându-ne 
la întreb ri, astfel încât putem purta permanent 
conversa ii cu Ei, adresându-le direct întreb ri care 
ne preocup .
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Odat  am vrut s  tiu de ce o anumit  mi care 
cre tin  promoveaz  ideea c  trebuie s  ne purt m 
„cu fric  de Dumnezeu”. Nu puteam în elege de ce 
cuiva i-ar putea   fric  de Atotiubitorul Creator i 
nici cum o persoan  poate aspira la o mi care cu un 
astfel de scop. A a c  mi-am rugat îngerii s  m  ajute 
s  în eleg acest sistem de credin e. Nu la mult timp 
dup  ce am lansat întrebarea, am surprins la radio o 
emisiune despre acest subiect. Chiar în acel moment, 
invitatul emisiunii explica de ce oamenii trebuie s  se 
team  de Dumnezeu. Nu am fost de loc de acord cu 
explica ia dat  de el, dar am fost foarte mul umit  de 
faptul c  mi s-a r spuns atât de repede la rug minte. 

Ave i vreo întrebare la care c uta i r spuns 
sau exist  un domeniu în via a dumneavoastr  în 
care ave i nevoie de îndrumare? G si i-v  timp i 
întreba i-L pe Dumnezeu i pe îngeri în leg tur  
cu acel subiect. P stra i o vreme în gând respectiva 
inten ie de a adresa cerului acea întrebare i crede i cu 
t rie c  ve i i primi r spunsul. Chiar dac  nu auzi i 
pe moment entit ile celeste c  v  r spund,  i siguri 
c  ele v-au auzit întrebarea.

Va trebui s  primi i un r spuns la întrebarea 
pus  în zilele imediat urm toare. Uneori pute i auzi 
r spunsul sub forma unui cântec. Ve i remarca o 
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anumit  bucat  muzical  cântat  în mod repetitiv  e 
la radio,  e în mintea voastr . R spunsul la întrebarea 
voastr  ar putea sta în versurile acelui cântec. Sau 
dac  melodia v  aminte te de cineva, ar putea   un 
mesaj pe care acea persoan  (în via  sau decedat ) 
dore te s  vi-l transmit . 

De obicei, atunci când auzim o voce strigându-ne 
diminea a înseamn  c  îngerii i ghizii no tri spirituali 
vor doar s  ne salute. Este mai u or pentru ei s  ne 
vorbeasc  în acel moment al zilei, deoarece mintea 
odihnit  este mai deschis  la comunicarea spiritual . 

De asemenea, suntem mai ap i s  ne amintim 
mesajele atunci când suntem semiadormi i decât 
atunci când dormim. Dac  îngerii vor dori s  ne mai 
comunice i un mesaj pe lâng  salut, atunci ni-l vor 
comunica îndat . A adar, atunci când v  auzi i striga i 
pe nume, nu v  nelini ti i. Este doar o formul  de 
salut plin  de iubire din partea îngerilor vo tri, care 
vor s  ti i c  nu sunte i singuri. 

Dac , dup  ce a i adresat Cerului o întrebare, 
nu primi i niciun r spuns, ar putea   din cauz  c  
l-a i c utat prea mult sau poate c  nu vre i s  auzi i 
informa ia pe care Cerul v-o trimite, v  pute i bloca 
perceperea acestor informa ii, deoarece nu a i apreciat 
sfaturile i protec ia care vi s-au oferit la un moment 
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dat în trecut. În aceste situa ii, continua i s  pune i 
acea întrebare Cerului. Ruga i îngerii s  v  ajute s  
auzi i mesajul care vine ca r spuns. 

Una din cursantele mele, pe nume Tienna, era 
frustrat  pentru c  fusese la cursul meu de dezvoltare 
psihic  timp de trei zile i nu- i auzea îngerii. Ea se 
plângea c , în timpul comunic rii cu îngerii, auzea 
doar unu dou  cuvinte din mesaj. Spre exemplu, 
oferind o „citire a unui mesaj” pentru un coleg de-al 
ei de clas , a auzit cuvintele „unchi” i „accident de 
ma in ”. Colegul s u i-a relatat ulterior c  unchiul 
murise într-un accident de ma in . „Dar eu vreau 
s  aud mai mult decât unul sau dou  cuvinte din 
mesajele îngerilor!” s-a plâns Tienna „Vreau s  am o 
conversa ie complet  cu Dumnezeu i cu îngerii”.

Am rugat îngerii Tiennei s  o ajute în aceast  
situa ie, iar ei mi-au r spuns: „Mai ai r bdare, Tienna. 
Cu perseveren  i cu r bdare ne vei auzi foarte 
curând.” I-am transmis apoi mesajul Tiennei. 

În a cincea zi de curs, Tienna a venit la mine 
entuziasmat  „Îi aud! Îi aud!” a exclamat ea. Înv ase 
ce înseamn  perseveren a i r bdarea, nu a renun at 
i a reu it s  ajung  acolo unde i-a dorit, exact atunci 

când i-au r spuns îngerii. De atunci, Tienna poart  
foarte des discu ii cu îngerii s i, oferind apoi sfaturi 
i informa ii clien ilor ei. 



Cum s  ne auzim îngerii?

109

iuitul în urechi

Mul i lupt tori întru lumin  mi-au relatat c  
aud în urechi un sunet înalt i ascu it, ca atunci când 
telefonul sun  ocupat sau apare o defec iune. Este 
un sunet foarte puternic, chiar dureros. La controlul 
medical, nu apare nicio problem  a urechii, pentru c  
apari ia acestui sunet nu se datoreaz  unei probleme 
 zice. Este de fapt o band  de informa ii codi  cate în 

impulsuri electrice. Cerul transmite informa ii prin 
aceast  band , care func ioneaz  asemenea unui com-
puter modern conectat la internet.

Uneori, acele sunete sunt înso ite de o senza ie 
de furnic turi în urechi, pentru c  îngerii i ghizii 
spirituali vor s  v  atrag  aten ia. Nu trebuie s  
în elege i în mod con tient mesajul transmis prin acea 
band  sonor . Trebuie în primul rând s  manifesta i 
deschidere pentru a recepta mesajul. Informa ia va   
stocat  în incon tientul dumneavoastr , de unde v  
va in  uen a ac iunile în mod pozitiv, ajutându-v  în 
împlinirea misiunii de lucr tori întru lumin . 

S  nu v  speria i crezând c  aceste sunete vin din 
surse întunecate, male  ce. Sunetul arat  c  frecven a 
energetic  a informa iilor codi  cate provine din 
cerurile înalte i este transmis  prin iubire. For ele 
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întunecate, ale r ului, nu sunt capabile s  lucreze cu 
frecven e sonore atât de înalte.

iuitul în urechi este de fapt un r spuns la rug -
ciunile dumneavoastr , o îndrumare a misiunii pe 
care o ave i. Dac  devine prea puternic sau prea dure-
ros, spune i în gând îngerilor c  v  deranjeaz  i 
cere i-le s -i mai reduc  din intensitate. Informa ia v  
va   oricum transmis ; doar c  va   perceput  într-o 
manier  mai „t cut ”. De asemenea, dac  acel sunet 
este înso it de furnic turi în urechi sau de senza ia 
c  v-ar trage sau ciupi cineva de urechi i fenomenul 
devine prea dureros, ruga i îngerii s  v  ajute. Întot-
deauna când am rugat îngerii s  reduc  intensitatea 
sunetelor pe care le auzeam în ureche ori s  înceteze 
cu ciupitul i trasul de urechi, am fost ascultat . Iar 
îngerii nu se simt jigni i sau sup ra i de cererile noas-
tre. Ei chiar a teapt  r spunsuri de la noi, pentru a ti 
cum s  ne  e de folos în comunicare. 

De unde tiu cine vorbe te cu mine?

Dac  v  preocup  identitatea persoanei a c rei 
voce o auzi i, nu trebuie decât s  o ruga i s  v-o 
spun . Dac  nu crede i în r spunsul primit, cere i 
acelei entit i s  v  dovedeasc  cine sunt. Ve i desco-
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peri c  entitatea va face sau va spune ceva care v  va 
provoca emo ii pl cute sau ceva despre care numai 
dumneavoastr  tia i. Iat  câteva îndrum ri:

Vocea lui Dumnezeu se aude puternic, este • 
prietenoas , o sim i i ca  ind familiar , are 
sim ul umorului i vorbe te pe în elesul 
vostru (o limb  interna ional ).

Arhanghelii vorbesc i ei tare i pân  la • 
un punct sunt foarte formali i direc i. Ei 
v  vorbesc mult despre iubirea divin ; v  
sf tuiesc în leg tur  cu misiunea personal ; 
v  ajut  s  v  l muri i anumite îndoieli i s  
v  înl tura i temerile.

Îngerii vorbesc uneori în stilul personajelor • 
lui Shakespeare, utilizând un limbaj mai 
arhaic i mai formal. 

Persoanele dragi decedate ne vorbesc exact ca • 
atunci când erau în via , de i vocea lor ne-ar 
putea p rea acum mai puternic  i mai tân r . 
Vor folosi acela i vocabular i acela i stil de 
vorbire obi nuit din timpul vie ii cu trup.
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Sinele nostr• u Superior ne vorbe te prin vocea 

noastr  interioar .

Egoul ne vorbe te în mod agresiv, pesimist, • 

chiar depresiv uneori; de obicei, relat rile 

încep cu formularea „eu”, deoarece discursul 

este egocentric.

Cum s  ne dezvolt m claraudi ia?

Datorit  naturii noastre psihice, cu to ii avem 

aceast  capacitate numit  claraudi ie, la fel ca multe 

alte sensibilit i. De obicei, descoperim c   ecare 

persoan  are un canal principal de comunicare cu 

Dumnezeu. Unii oameni prefer  comunicarea auditiv  

i primul lucru pe care-l observ  atunci când se întâl-

nesc cu cineva este vocea acestei persoane. Al ii sunt 

preponderent vizuali i primul lucru observat la o 

persoan  este înf i area acesteia, inclusiv gesturile 

i modul ei de a se comporta. Cei care sunt prepon-

derent senzitivi, prefer  s  ating  persoanele cu care 

comunic . Indivizii ra ionali tiu de la început dac  

o persoan  este inteligent , interesant , util  într-un 

anumit sector, dac  are sau nu logic  bun  etc.
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Aceste tipologii sunt asem n toare cu motorul 
cu patru cilindri al unei ma ini. To i cei patru cilindri 
func ioneaz  i sunt la fel de importan i; totu i unul 
porne te primul, dup  care urmeaz  ceilal i. A adar, 
dac  v  descoperi i principalul canal de comunicare 
cu Dumnezeu, pute i apoi s -l dezvolta i i prin cele-
lalte forme de comunicare. 

Dac  sunte i preponderent auditiv( ), deja auzi i 
vocea lui Dumnezeu i a îngerilor. Dar i dac  acesta 
nu este modul vostru principal de comunicare cu 
Cerul, pute i s  v  concentra i pentru a-l dezvolta. 
Pute i citi despre cum au primit al i oameni, în acest 
fel, mesaje de la îngeri i s  v  întreba i „De ce nu au 
vorbit niciodat  cu îngerii în felul acesta?”

Iat  câteva metode care v  pot ajuta s  auzi i 
vocea lui Dumnezeu:

– Cur a i chakrele ce corespund urechii. A a
cum am mai discutat,  ecare organ este guvernat de 
o anumit  chakr . Tot în felul acesta, sentimentele
sunt coordonate de chakra inimii, clarcunoa terea 
de chakra coroanei, claraudi ia de chakrele din cele 
dou  urechi. Urm torul capitol va vorbi despre cel 

de-al treilea ochi (chakra frontal ), care este corelat 

cu clarvederea. 
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Chakrele urechilor sunt localizate în interiorul 

capului, mai sus de sprâncean . Ele au culoarea ro u-

violet, învârtindu-se în sensul acelor de ceasornic, 

deasupra sprâncenelor. Vizualiza i sau sim i i cum le 

trimite i s ge i de lumin  pentru a le cur a, puri  ca. 

Observa i cum se cur  i devin mai mari. Repeta i 

zilnic aceast  metod  sau ori de câte ori v  sim i i 

blocat  capacitatea de a auzi.

– Elibera i-v  de înc rc turile male  ce. Dac  

a i fost agresat verbal de alte persoane, cu siguran  

chakrele urechilor au fost poluate cu energii toxi ce 

generate de acele cuvinte male  ce care v-au fost 

adresate. Cere i în gând ajutorul îngerilor i ruga i-i 

s  v  cuprind  cu energiile lor bene  ce. Pute i s  v  

elibera i de acele energii male  ce i scriind pe o hârtie 

numele persoanei care v-a agresat, dup  care pune i 

hârtia într-un recipient din plastic plin cu ap . Pune i 

apoi recipientul în congelator la înghe at. Ve i sim i 

îndat  o senza ie de u urare. L sa i recipientul acolo 

timp de cel pu in trei luni (Este o metod  e  cient  de 

a ne elibera de orice problem ).

– Redeschide i frecven ele blocate. Atunci 

când a i fost copil, cu siguran  v-a i f cut c  nu 
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auzi i vocea mamei, a tat lui, a profesoarei sau a 
altei persoane – inclusiv a voastr . Când era i copil, 
blocarea auzului pentru a nu mai putea percepe anu-
mite mesaje nepl cute constituia singurul mecanism 
de ap rare.

Problema este c  acele blocaje s-au realizat nu 
numai pentru anumite voci pe care nu mai voia i s  
le auzi i, ci i pentru alte voci cu o frecven  asem -
n toare acelora. A adar, acum pute i avea probleme 
în perceperea anumitor voci din Ceruri, datorit  ace-
lor blocaje. S-ar putea s  nu v  mai pute i auzi vocea 
interioar , dac  a i închis acest canal de comunicare 
mai demult. Din fericire, pute i redeschide aceste 
canale, doar propunându-v  mental acest lucru. De 
vreme ce singuri a i blocat acele frecven e sonore, tot 
dumneavoastr  trebuie s   i cei care s  v  dori i s  
le debloca i. 

– M ri i-v  sensibilitatea fa  de sunete. Face i-v  
zilnic timp s  asculta i cu aten ie sunetele din jurul 
vostru. Spre exemplu, asculta i ciripitul unor p s ri, 
râsul unor copii, motoarele ma inilor, b taia vântului 
etc. 

Fi i atent( ), de asemenea, la sunetele ce înso esc 
comportamentele oamenilor, ca atunci când dau 
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pagina unei c r i, scriu sau respir . Fiind aten i la 
sunetele subtile i mai pu in subtile din jurul vostru, 
v  pute i cre te sensibilitatea fa  de vocile îngerilor 
i ghizilor spirituali, putând ulterior s  le percepe i 

mai u or.

– Proteja i-v  urechile. Odat  ce v  ve i dez-
volta sensibilitatea auditiv  fa  de vocile îngerilor, 
ve i constata c  sunetele foarte puternice i zgomotele 
v  deranjeaz  mai mult decât v  deranjau înainte. Va 
  nevoie s  v  acoperi i urechile atunci când un avion 

aterizeaz  i s  evita i rândurile din fa  la un concert 
de muzic  rock. Va trebui, de asemenea, s  v  ruga i 
prietenii s  vorbeasc  mai încet la telefon, s  rezerva i 
mese la restaurant în zone mai lini tite i camere la 
hotel pozi ionate mai departe de lift sau de ma ina 
de f cut ghea . 

– Întreba i-v  îngerii. Unii oameni au îngeri mai
t cu i i spirite înso itoare introvertite. A a cum face i 
i atunci când comunica i cu o persoan  în trup, tot 

la fel nu trebuie s  v  teme i s  cere i spiritelor s  v  
vorbeasc  mai tare, dac  nu le auzi i. Prietenii no tri 
din ceruri vor s  comunice cu noi i pentru asta au 
nevoie de cererile noastre oneste care s -i ghideze. 
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Mama mea, Joan Hannan, avea di  cult i în a- i auzi 
îngerii, astfel încât i-a rugat s -i vorbeasc  mai tare. 
Dar nici dup  aceea nu i-a auzit, dar a insistat: „V  
rog, vorbi i-mi i mai tare” Apoi a auzit vocea bunicii 
ei spunându-i clar „Sunt aici!”. Str bunica voia de 
fapt s -i spun  „Nu trebuie s  ipi – stau chiar lâng  
tine. Eu te pot auzi foarte bine!”.

Pute i de ine mereu controlul asupra comunic rii 
dumneavoastr  cu Dumnezeu i, dac  vre i ca Cerul 
s  v  vorbeasc  mai tare sau mai încet, nu trebuie 
decât s -i cere i acest lucru. În capitolul urm tor, vom 
explora lumea clarvederii i vom identi  ca modalit i 
de dezvoltare a capacit ii de a vedea îngerii. 



Îngerii vor s  interac ioneze cu noi i vizual – a a 
cum o fac i prin alte c i: auditive, prin gânduri, 

prin sentimente etc. Îngerii ne ajut  s  comunic m 
cu ei f cându- i sim it  prezen a atunci când ne sunt 
în preajm . Cartea mea „Viziuni cu îngeri” (vol. I i 
II) con ine zeci de pove ti despre viziuni ale unor
oameni în care ap reau îngerii.

Cum este s  vezi un înger?

Mul i dintre cursan ii mei în eleg gre it faptul 
c  a   clarv z tor înseamn  s  vezi îngerii asemenea 
unor  in e umane, ca  guri individuale i tridimen-
sionale. Ei se a teapt  ca aceste viziuni s  vin  „din 
afara capului lor”, în loc s  le vad  cu ochii min i.

Cum s  ne vedem îngerii?

Capitolul Opt

119
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Totu i, majoritatea exemplelor de vizualizare 
a îngerilor sunt similare imaginilor mentale pe care 
le vedem în timpul zilei sau în timp ce dormim. 
Faptul c  imaginea este perceput  de ochii min ii nu 
înseamn  c  este mai pu in real  sau solid . Când 
explic aceste lucruri cursan ilor mei, de cele mai 
multe ori ei exclam  „O, deci chiar am v zut îngeri 
pân  la urm !”.

Având motiva ii bene  ce, oamenii î i pot dez-
volta abilitatea de a vedea îngerii cu ochii deschi i. Cu 
alte cuvinte, ei se vor putea uita la o persoan  i vor 
vedea îngerii deasupra umerilor acesteia. De obicei, 
clarv z torii încep tori trebuie s  închid  ochii în 
timp ce „scaneaz ” o persoan . Apoi, cu ochii strân i, 
v d imaginile îngerilor p zitori ai persoanei. 

Unii oameni v d lumini, culori, în fazele ini iale 
de dezvoltare a clarvederii. Al ii observ  doar anumite 
p r i ale unui înger, cum ar   capul sau aripile. Unii 
oameni v d îngerii ca siluete transparente i colorate 
sau opalescente, cu lic riri luminoase radiind din 
p rul lor. Al ii îi v d ca siluete complete, în culori vii, 
cu p rul i hainele str lucitoare.

În momentele stresante sau de rug ciune l un-
tric , unor oameni li se pot ar ta îngerii. Când este 
în stare de veghe, cu ochii larg deschi i, o persoan  
poate vedea îngerii, care pot ar ta asemenea unor 
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 in e umane sau pot avea chipul tradi ional al unui 
înger, cu aur  i aripi. Indiferent de înf i are, îngerii 
se a   acolo! Unele persoane pot chiar s -i ating  
ori s -i aud  f r  s - i dea seama c  nu sunt entit i 
din lumea noastr , pân  când, la un moment dat, 
dispar.

Apari ii fotogra  ce

Una din c ile prin care îngerii ni se arat  este 
apari ia lor în fotogra  i, asemenea unor globuri sau 
lic riri de lumin . Dac  dori i s  ave i dovada unui 
prezen e angelice, o pute i vedea într-o fotogra  e. 
Imaginea unui înger apare ca un glob sau ca o lumin  
alb , atunci când fotogra  a este developat . i zânele 
apar în fotogra  i, în special în cele realizate în aer 
liber, în p duri sau pe câmpii, imaginea lor ar tând 
asemenea unui glob colorat în culorile curcubeului.

Cea mai bun  cale de a surprinde aceste globuri 
luminoase este de a fotogra  a un bebelu  sau o persoan  
elevat  spiritual, deoarece în jurul lor se a   mai mul i 
îngeri. Sau încerca i s  face i fotogra  i în magazinele 
cu obiecte ce au ca subiect îngerii. Ve i vedea zeci de 
globuri luminoase odat  ce developa i fotogra  ile. 
Aceasta metod  func ioneaz  mai bine atunci când 
face i fotogra  i cu inten ia s  vede i îngerii. 
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La fel ca orice alt  rug ciune adresat  mental 
îngerilor, i în aceste situa i pute i s  le cere i acestora 
s  apar  în fotogra  ile pe care le face i. Noile aparate 
de fotogra  at reu esc acum s  surprind  foarte bine 
aceste apari ii angelice.

Alte viziuni cu îngeri

Alte c i prin care v  pute i vedea îngerii sunt: 

– Visele. Dr. Ian Stevenson de la Universitatea
din Virginia a adunat sute de cazuri de „vise cu îngeri”, 
în care oamenii au interac ionat în timpul somnului 
cu persoanele dragi decedate sau cu îngerii. Domnul 
dr. Stevenson spune c  m sura în care scenele ni se 
par vii este caracteristica ce deosebe te visurile sau 
închipuirile de adev ratele apari ii divine. Viziunile 
includ culori i emo ii intense i o senza ie de „mai 
mult ca real” privind ceea ce se întâmpl . Când te 
treze ti dup  un astfel de vis, experien a tr it  dureaz  
mai mult decât cea a unui vis obi nuit. V  pute i 
aminti toate detaliile chiar i dup  câ iva ani. 

– Lumini angelice. Atunci când vede i s ge i
sau lic riri de lumin , înseamn  c  îngerii v  sunt 
prin preajm . Sunte i martorii energiilor emanate de 
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ace tia spre câmpul vostru vital. Efectul este similar 
cu acela de a vedea luminând din spate farurile unei 
ma ini.

Luminile colorate sunt nuan ate la arhangheli 
i la mae tri spirituali (cartea mea „Medicina cu 

îngeri” enumer  culorile potrivite pentru aura  ec rui 
arhanghel), în timp ce luminile simple indic  prezen a 
îngerilor.

Mai mult de jum tate dintre cursan ii mei mi-au 
relatat c  au avut astfel de viziuni. Multe persoane nu 
recunosc înc  acest lucru, temându-se ca nu cumva s  
se cread  despre ei c  au halucina ii. A vedea luminile 
angelice constituie un lucru cât se poate de normal.

– Valuri de cea  colorate. Atunci când în fa a
ochilor v  apare un val de cea  de diverse culori, 
verde, violet etc., înseamn  c  o prezen  angelic  este 
în preajm  i vi se relev  în felul acesta. 

– Nori angelici. Dac  v  uita i spre cer i observa i
un nor luând forma unui înger, acesta constituie o alt  
cale prin care ni se înf i eaz   in ele angelice.

– Când observ m diverse semne. Atunci când
g si i o pan , o moned , un ceas oprit din mers, un 
obiect mutat de la locul s u; atunci când vede i 
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lic riri luminoase sau alte aspecte virtuale mai ciu-
date, înseamn  c  îngerii vor s  v  spun : „Bun ! 
Suntem aici!” Persoanele dragi decedate adeseori î i 
fac sim it  prezen a trimi ându-v  p s ri,  uturi sau 
diverse  ori.

– Viziuni cu îngeri. Atunci când se deruleaz  
mental un  lm care v  ofer  informa ii adev rate 
referitoare la o persoan  sau o situa ie, sau care v  
determin  s  v  schimba i în bine scopul dorit, acesta 
este un alt semn al unei apari ii angelice în preajma 
voastr . Tot a a pot ap rea doar imagini fugitive, dar 
pline de semni  ca ii.

De exemplu, când întâlnesc o persoan  care 
lucreaz  în domeniul s n t ii, întotdeauna v d 
capul unei asistente medicale stând deasupra respec-
tivei persoane. Îngerii ne trimit toate aceste viziuni 
i informa ii în special atunci când ne str duim s  

facem ca lumea s  devin  un loc mai bun.

apte pa i pentru a v  deschide al treilea ochi

Centrul energetic dintre ochi este cunoscut 
sub denumirea de cel de-al treilea ochi; el regleaz  
am ploarea i intensitatea clarvederii noastre. Deschi-
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derea celui de-al treilea ochi este o component  
esen ial  pentru a putea vedea lumea spiritelor.

Iat  apte pa i necesari pentru a reu i s  ne 
deschidem cel de-al treilea ochi:

1. În primul rând, spune i-v  „Este sigur i bine
pentru mine s  v d cu cel de-al treilea ochi”. Repeta i 
aceast  a  rma ie i dac  sim i i orice tensiune sau 
temere atunci când pronun a i aceste cuvinte, 
respira i profund. La  ecare expira ie, imagina i-v  c  
înl tura i orice temere sau grij  referitoare la dorin a 
de a deveni clarv z tori (Mai multe informa ii privind 
eliminarea temerilor urmeaz  s   e prezentate).

2. Lua i un cristal de cuar  curat i ine i-l în
mâna dominant  (mâna pe care obi nui i s  o folosi i 
la cele mai multe activit i). Imagina i-v  o  in  de 
lumin  care vine spre voi i intr  în cristal. Vizualiza i 
cum acea  in  de lumin  cur  cristalul de orice 
exist  male  c în el.

3. Ridica i cristalul inându-l în aceea i mân
ca i pân  acum, pân  când ajunge i cu el la nive-
lul frun ii i-l a eza i în fa a celui de-al treilea ochi. 
Îndrepta i apoi degetul mijlociu spre cristal.
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4. Apoi pune i degetul mijlociu al celeilalte 
mâini (cea pe care nu o folosi i la scris) în punctul 
cel mai din spate (nu deasupra) al capului.

5. Imagina i-v  o lumin  puternic  i str lucitoare 
ie ind din degetul mijlociu al mâinii dominante 
mergând spre cel de-al treilea ochi i apoi spre degetul 
mijlociu al celeilalte mâini. Ve i realiza astfel un cir-
cuit energetic în care mâna dominant  va transmite 
energie mâinii opuse. Cum acest  ux energetic va 
trece prin cap, v  va înl tura toate manifest rile de 
stres psihic, deschizându-v  al treilea ochi. Acest pro-
ces dureaz  în mod normal unu-dou  minute; pute i 
sim i în aceste momente o presiune în cap, c ldur  
în degete i furnic turi în mâini. Toate acestea sunt 
senza ii normale, determinate de energiile implicate 
în proces

6. În continuare, pune i mâna dreapt  peste ure-
chea dreapt , inând în continuare cristalul în cealalt  
mân . Face i apoi acela i lucru cu mâna stâng  peste 
urechea stâng . Imagina i-v  o lumin  alb  ie ind din 
degetul mijlociu al mâinii dominante. Muta i apoi 
încet i simultan ambele mâini spre partea cea mai 
din spate a capului. Repeta i aceste mi c ri de apte 
ori cu gesturi lente. Men ine i-v  permanent concen-
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trarea pe cel de-al treilea ochi (acesta seam n  cu fun-
dul de ochi normal,  zic) i pe lobul occipital al capu-
lui; aceasta este partea din creier care înregistreaz , 
recunoa te i con tientizeaz  viziunile. Cu ajutorul 
luminii vizualizate, pute i cur a regiunea cuprins  
între cel de-al treilea ochi i lobul occipital. Aceast  
regiune este responsabil  de transmiterea viziunilor 
de la al treilea ochi spre creier. În acest fel, pute i 
con tientiza mai u or viziunile pe care le ave i i mai 
ales le ve i putea în elege semni  ca ia. Am lucrat cu 
mai mul i oameni care i-au cur at i deschis cel 
de-al treilea ochi i care totu i se plângeau c  nu au 
clarvedere. S  ai al treilea ochi curat i deschis nu este 
su  cient pentru clarvedere. F r  conectarea dintre 
cel de-al treilea ochi i lobul occipital, o persoan  
nu va putea   con tient  de viziunile ei i nici nu le 
va în elege. E ca i cum am urm ri un  lm a c rui 
proiec ie nu o putem vedea.

7. Pasul final este acela de a pune degetul
mijlociu al mâinii dominante pe cristalul lipit de cel 
de-al treilea ochi. Ve i ridica astfel orice barier  care 
exist  peste acest centru energetic. Cu o mi care  n , 
îndep rta i acea barier  i deschide i cel de-al treilea 
ochi asemenea unei ferestre. Nu uita i s  respira i 
profund în timp ce realiza i acest ultim pas. Repeta i 
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acest proces de cel pu in apte ori sau pân  atunci 
când sim i i c  nu mai exist  nicio barier .

Pute i realiza to i ace ti pa i i cu al i oameni. 
Dac  cunoa te i persoane care sunt deschise spiri-
tual, mai ales persoane care au experien  în lucrul 
cu energiile vindec toare, îi pute i ghida în realizarea 
acestor pa i asupra voastr  sau asupra lor în ile. Chiar 
dac  ace ti pa i pot   realiza i de voi în iv , puterea 
lor se ampli  c  atunci când o alt  persoan  lucreaz  
asupra voastr .

Dup  ce ve i parcurge ace ti apte pa i, ve i con-
stata o ampli  care a viziunilor mentale. Atunci când 
ve i închide ochii i v  ve i imagina o gr din , ve i 
percepe imaginea mult mai luminoas  i mai viu 
colorat  decât o percepea i înainte. Visele din timpul 
nop ii vor deveni mai interesante i le ve i re ine mai 
u or; memoria dumneavoastr  vizual  se va dezvolta 
considerabil.

V  reamintesc c  imaginile pe care le ve i vedea 
pot s  nu apar  ca  ind în exteriorul nostru. Filmele 
mentale se pot derula ca pe un ecran ce se a   în 
mintea noastr . În timp, prin practic , vom   capa-
bili s  proiect m i s  vedem imaginile i în afara 
noastr . Îns  faptul c  viziunea este în interiorul sau 
în exteriorul nostru este irelevant. Am constatat c  
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acurate ea percep iilor mele este aceea i, indiferent 
dac  este vorba de o imagine mental  sau de ceea 
ce v d în afara mea. Loca ia viziuni nu este atât de 
important . Ceea ce conteaz  este s  observa i i s  
da i aten ie imaginilor, deoarece ele cuprind de cele 
mai multe ori mesaje vizuale transmise de îngeri.

Dep i i blocajele clarvederii

Dac , dup  ce a i urmat to i cei apte pa i descri i 
anterior, constata i c  imaginile mentale nu sunt 
înc  a a cum a i dori, sub aspectul m rimii, clarit ii, 
culorilor, atunci cu siguran  întâmpina i anumite 
blocaje. Aceste blocaje pot   generate de anumite 
temeri, îngrijor ri, care sunt relativ normale i pot 
  u or îndep rtate oricând sunte i preg ti i s  face i 

acest lucru.
De exemplu, v  pute i teme de:

1. Pierderea controlului

Frica: v  teme i c , dac  ve i deveni clarv z tori, 
ve i   cople i i cu viziuni de la îngeri sau de la persoane 
dragi decedate, oriunde ve i merge. V  pute i teme, de 
asemenea, c  Dumnezeu va încerca s  v  controleze 
sau s  fac  planuri cu care nu a i   de acord.
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Adev rul: Clarvederea este asemenea unui televi-
zor, pe care îl putem deschide i închide atunci când 
dorim. Iar voia lui Dumnezeu, planurile sale pentru 
noi sunt acelea i cu cele pe care le are i Sinele nostru 
Superior. „Marele plan” prevede multe evenimente 
fericite de care nu ave i de ce v  teme; în plus ve i 
descoperi în elesuri profunde ale diverselor aspecte 
din via a dumneavoastr .

2. Viziuni ciudate

Frica: Nu suporta i casele bântuite de fantome 
sau  lmele cu mon tri i nu vre i s  vede i nimic 
însp imânt tor în fa a ochilor.

Adev rul: Dac  a i rezistat s  viziona i cu ochii 
deschi i  lmul „Al aselea sim ” a i trecut de ceea 
ce era mai r u. Lumea spiritelor este frumoas , îns  
Hollywoodul nu a descoperit înc  acest lucru. Chiar 
i spiritele legate de P mânt sau îngerii c zu i nu sunt 

nici pe jum tate atât de mari cum au fost prezenta i 
în  lm. Majoritatea persoanelor decedate arat  mult 
mai tinere i mai radiante decât au fost pe P mânt 
i mai ales sunt mai fericite. Dumneavoastr  n-a i   

mult mai lini ti i i mai ferici i dac  a i ti c  nu va 
trebui sa mai pl ti i vreo factur ?
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3. Teama de a nu   p c li i

Frica: V  sperie urm torul gând: „Dac  ceea ce 
v d este doar închipuirea mea i eu sunt cel care 
a inventat totul?” sau chiar mai r u: „Dac  sunt 
contactat de entit i dec zute care trec drept îngeri 
p zitori?”

Adev rul: Motivul pentru care studiile arat  c  
cei mici au cele mai veritabile experien e senzitive i 
extrasenzitive este acela c  ei nu se tem, nu se las  
surprin i de îndoieli de felul: „Este imagina ia mea, 
sau e realitate?” Ioana d’Arc este citat  ca spunân-
du-le inchizitorilor care o întrebau dac  î i imagina 
vocea lui Dumnezeu: „Cum altfel s -mi vorbeasc  
Dumnezeu, dac  nu prin imagina ia mea?” Cu alte 
cuvinte, chiar dac  totul se petrece în mintea noastr , 
nu înseamn  c  nu este real. 

Uneori sunt întrebat : „Nu te temi c  ai putea   
contactat  de un demon ce ia înf i area unui înger?” 
Aceast  întrebare insinueaz  faptul c  demonii merg 
la cump r turi de haine albe, le îmbrac  i î i fac 
apari ia în ele, în viziunile noastre. Realitatea este 
alta: exist  într-adev r energii i persoane male  ce, 
îns  pe acestea nu le invit în casa mea, a a cum exist  
oameni al turi de care eu nu-mi petrec timpul. Dar 
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acesta nu este un motiv su  cient de puternic pentru 
a renun a la clarvedere.

Dac  ar   s  merge i, pe o alee întunecat , în 
cealalt  parte a ora ului i v-a  întreba când vre i s  
merge i, la miezul nop ii sau la prânz, normal c  îmi 
ve i r spunde la prânz. i care ar   motivul pentru 
acest r spuns? Pentru a putea vedea pe unde merge i, 
bineîn eles. Ei bine, acela i ra ionament este valabil 
i pentru lumea spiritelor. i de vreme ce în aceast  

lume convie uiesc entit i bene  ce cu cele male  ce, 
chema i-l în ajutor pe Arhanghelul Mihail, care o 
s   e asemenea unei bariere în fa a casei voastre, 
asigurându-v  c  to i vizitatorii vor   bene  ci, venind 
din lumea spiritelor de lumin  i nepermi ând accesul 
spiritelor întunecate. Cel mai bun indicator al calit ii 
unei entit i spirituale este lumina ei central . Având 
clarvedere, ve i putea distinge caracterul i bene  ci-
tatea  in elor cu care veni i în contact. Ve i ti dac  
o persoan  e integr  sau nu; având clarvedere, ve i 
putea vedea lic rirea din su  etul  ec rei entit i pe 
care o privi i. 

A a-numitele entit i dec zute din lumea spiri-
telor nu pot avea imensul glob de lumin  speci  c 
entit ilor bene  ce. Chiar dac  aceste entit i î i vor 
lua înf i area unor îngeri sau arhangheli, ele nu 
ne vor putea p c li, deoarece le lipse te elementul 
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esen ial: luminozitatea aurei, ca rezultat al tr irii vie ii 
cu iubirea lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, 
clarvederea ne ajut  s  nu „scan m” prietenii din 
planul  zic sau din cel spiritual i s  ne p zim de cei 
care nu sunt bene  ci.

4. Pedeapsa pentru ceva ce poate
  „r u” sau „gre it”

Frica: V  teme i c  acest dar al clarvederii ar   
venit de la demoni i c  voia lui Dumnezeu este de a 
v  pedepsi c  a i p c tuit în acest fel.

Adev rul: Aceast  temere se bazeaz  pe o serie 
de citate din Vechiul Testament, citate care sunt 
amenin toare pentru clarv z tori, mediumi i cei 
care vorbesc cu mor ii. Totu i, în Noul Testament, 
îl vedem pe Iisus i pe mul i al i ucenici de-ai S i 
vorbind cu mor ii i cu îngerii. Sfântul Pavel, în Epis-
tola c tre Corinteni, spune c  noi to i avem darul 
de a   profe i i c  ar trebui s  aspir m spre aceste 
daruri spirituale, cât timp ele sunt folosite cu iubire. 
i aceasta este de fapt diferen a!

Manualul pentru profesori, volumul III din 
„Cursul de Miracole” (distribuit în România de 
Editu ra Adev r Divin) spune c  abilit ile psihice pot 
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  folosite în interesul propriului ego (ceea ce ar cons-
titui un mare p cat) sau în interesul Sfântului Duh, 
al divinit ii i al oamenilor. Cu alte cuvinte, putem 
utiliza clarvederea în scopul iubirii i al binelui sau în 
scopul fricii i al r ului. Dac  aplica i aceste capacit i 
în serviciul lui Dumnezeu i cu scop de a vindeca 
oameni, nu ave i de ce v  teme.

5. S   i ridiculizat

Frica: V  teme i s  nu  i considerat „nebun”, 
„ciudat”, „prea sensibil”, „atot tiutor”... sau s  v  
confrunta i cu critici i judec i venite din partea 
celor apropia i.

Adev rul: Sunte i probabil un „lucr tor întru 
lumin ” sau un „copil indigo”, ceea ce înseamn  
c  v  sim i i împlinit numai atunci când ajuta i ca 
lumea s  devin  un loc mai bun, dintr-o perspectiv  
spiritual . Lucr torii întru lumin  i colaboratorii lor, 
copiii indigo, simt adesea c  ei sunt diferi i de restul 
lumii sau c  nu- i g sesc locul pe P mânt. Atunci 
când oamenii v  tachineaz  în leg tur  cu interesele i 
calit ile dumneavoastr  spirituale, aceste sentimente 
se ampli  c  i mai mult. Dac  a i fost foarte agresat 
verbal în copil rie, este probabil s  ave i înc  r ni 
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afective nevindecate. Ruga i-v  îngerii s  intervin  i 
s  v  ajute în astfel de situa ii i urma i-le sfaturile pe 
care ei vi le vor da.

6. Realizarea unui inventar
al vie ii voastre

Frica: V  teme i c  nu ve i putea   preg tit( ) s  
realiza i anumite schimb ri în via a dumneavoastr , 
schimb ri pe care le-a i vizualizat, dar care nu v  
plac.

Adev rul: Clarvederea v  va ampli  ca nivelul 
de con tientizare i de în elegere a unor aspecte din 
via . Este adev rat c , realizând un bilan  al vie ii 
voastre, pute i s  v  întrista i din diverse motive; 
totu i, realizarea acestor analize în ceea ce prive te 
munca, rela iile, familia, s n tatea sau alte segmente 
de via , nu presupune i o schimbare subit  de 180 de 
grade. Neîmplinirea constituie o surs  motiva ional  
foarte puternic  i v  poate determina s  face i pa i 
spre schimbare. V  inspir  s  face i mai mult sport, 
s  mânca i mai s n tos, s  merge i la un consilier 
matrimonial sau v  ofer  alte solu ii de îmbun t ire 
a propriei vie ii. 
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7. Privind în viitor

Frica: V  teme i s  nu vede i schimb ri planetare 
sau sociale însp imânt toare.

Adev rul: dac  vede i astfel de evenimente i 
sunte i absolut siguri c  ele nu vin dinspre Egoul 
vostru, atunci  i siguri c  acestea fac parte din misi-
unea voastr  de „lucr tori întru lumin ”. Ve i  , de 
asemenea, c l uzi i cum s   i de folos societ ii i 
omenirii, prevenind acele evenimente sau ajutând 
atunci când se vor petrece. Spre exemplu, ve i   
chema i s  v  ruga i pentru pace, pentru a trimite 
energii vindec toare altor persoane, pentru a trimite 
lumina divin  în diverse locuri; ve i   pu i s  înv a i 
al i lucr tori cu lumin  diverse aspecte sau s  vindeca i 
persoane afectate în respectivele evenimente. 

Dac  o astfel de sarcin  vi se pare prea grea sau 
poate chiar v  însp imânt , aminti i-v  c  voi singuri 
a i ales-o înainte de a v  întrupa, iar Dumnezeu i 
îngerii nu v-ar   încredin at astfel de misiuni dac  
n-ar   tiut cu siguran  c  le pute i duce la bun 
sfâr it. De asemenea, pe tot parcursul realiz rii acestor 
sarcini, îngerii v  vor acorda tot ajutorul de care ave i 
nevoie – dar numai dac  li-l cere i i sunte i deschi i 
s  colabora i cu ei.
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8. Asumarea unor responsabilit i prea mari

Frica: întrev zând o situa ie negativ , ajunge i s  
v  întreba i: „Ar trebui s  intervin sau nu?”

Adev rul: îngerii p mântului au de obicei misiu-
nea de a se ruga pentru diverse probleme terestre. Dar 
dac  apar situa ii speciale, ei au sarcina de a v  ajuta 
s  interveni i e  cient atunci când este cazul. A adar, 
nu v  teme i,  indc  ve i primi instruc iuni clare de 
la ei atât pentru a interveni într-o anumit  situa ie, 
cât i în privin a modului în care s  interveni i. 

9. Nu v  sim i i în stare

Frica: V  teme i s  nu  i considera i impostori 
în vindec ri spirituale sau alte lucr ri bene  ce. V  
întreba i dac  într-adev r ave i îngeri care v  ajut , 
dac  reu i i s -i în elege i corect.

Adev rul: Oricine se simte impostor din când în 
când. Psihologii numesc aceast  team  „sindromul 
impostorului”. Cercet torii arat  c  unii dintre cei 
mai competen i i de succes oameni experimenteaz  
aceast  stare. Aceasta nu însemn  c  trebuie s  v  
sim i i ca un impostor; înseamn  doar c  trebuie 
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s  sim i i c  e bine s  v  compara i temerile inte-
rioare (ca teama pentru nou, necunoscut, teama de 
nereu it ) cu st rile exterioare ale acestor oameni de 
succes (care par calmi, încrez tori).

Egoul, sau sinele nostru inferior, uzeaz  de 
temeri precum cele enumerate anterior, pentru a ne 
determina s  uit m cine suntem i ceea ce avem de 
f cut în via .

Blocaje ale clarvederii din alte vie i

Uneori, blocajele clarvederii î i au originea în alte 
vie i. Chiar i persoanele care nu cred în reîntrupare 
recunosc c  evenimentele semni  cative din istorie 
afecteaz  prezentul. Unul dintre ele este Inchizi ia, în 
care sute de oameni au fost ar i, spânzura i, tortura i 
i robi i în timpul secolului al XV-lea, deoarece 

aveau orient ri i practici spirituale diferite de cele 
ale bisericii. Durerea i teama marcat  de acest eveni-
ment – la fel ca i de multe altele – se resimte i în 
zilele noastre. 

„Conforma i-v  acestor credin e sau suporta i 
consecin ele” are la baz  frica, la fel ca sintagma „sta i 
în toaletele spirituale” care v  fac s  ine i ascunse 
capacit ile psihice i credin ele spirituale. 
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Dar cum pute i a  a dac  un anumit aspect din 
alt  via  v  blocheaz  clarvederea? Semnele includ 
urm toarele:

Considera i c  nu v-a i putea dezvolta clar-•
vederea, deoarece nu pute i vizualiza nimic
u or; rar v  aduce i aminte visele i nu v
pute i concentra prea tare asupra modului
în care oamenii sau lucrurile arat .

A i avut foarte pu in sau chiar deloc viziuni•
psihice.

V  sim i i încordat( ) i îngrijorat( ) de  e-•
care dat  când v  gândi i s  lucra i asupra
clarvederii voastre.

Ave i un inexplicabil sentiment de fric ,•
atunci când este vorba de calit ile voastre
spirituale, ca i când cineva v-ar pedepsi
pentru ele.

Când v  gândi i la oamenii ar i pe rug•
sau spânzura i, corpul vi se în  oar , v
cuprinde o senza ie stranie de fric , deveni i
tensionat( ), iar respira ia vi se accelereaz .
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În contrast, iat  câteva experien e din copil rie 
care v  pot bloca clarvederea:

A i v zut îngeri sau persoane dragi dece-• 
date atunci când a i fost copil, dar aceste 
capacit i s-au diminuat odat  ce a i înain-
tat în vârst . 

Sunte i o persoan  extrem de sensibil .• 

A i fost numit „nebun”, „ciudat” sau • 
„demonic” în ultima parte a copil riei i 
adolescen ei.

V  îngrijora i ce ar putea gândi membrii • 
familiei dumneavoastr  dac  le-a i vorbi 
despre darurile voastre psihice.

V  teme i c  dac  sunte i foarte deschis( ) • 
în dezvoltarea acestor calit i psihice, ve i   
determinat( ) s  face i schimb ri majore în 
via a voastr , schimb ri care i-ar dezam gi 
sau sup ra pe cei dragi vou .

O reîntoarcere în alt  via , realizat  sub • 
îndrumarea unui terapeut prin hipnoz  
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sau ascultând CD-ul despre „Reîntoarcerea 
în alte vie i, cu îngerii mei” ar   cea mai 
e  cient  cale pentru eliberarea acestor blo-
caje. Mintea incon tient  nu v  va mai spe-
ria cu amintiri pe care nu le pute i gestiona, 
a adar nu v  teme i s  realiza i o astfel de 
regresie în timp.

Str duin a prea mare...

Una dintre cele mai mari bariere pentru clar-
vedere este aceea în care ne str duim prea mult s  
ne dezvolt m aceast  calitate. A a cum v-am înv at 
mai înainte, atunci când for m realizarea unui 
lucru, cre m un blocaj. De aceea orice tip de presi-
une determin  sentimente de fric , iar acestea î i au 
originea în egoul nostru, iar acesta este sut  la sut  
non spiritual.

Atunci când ne temem, ne str duim din r sputeri 
s  facem ca un anumit lucru s  se petreac , astfel 
încât s-ar putea ca acesta s  nu se realizeze precum 
ne-am propus. Aceast  for are a lucrurilor face ca ele 
s  nu mai aib  loc. Ea aduce o înc rc tur  negativ  
care, pentru a   înl turat , va necesita multe eforturi 
spirituale ulterioare. Frica devine o rug ciune negativ  
care, din p cate, atrage dup  sine acele profe ii male-
 ce gândite. 

CUM S  NE AUZIM ÎNGERII

142

S  înl tur m blocajele psihice

Toat  lumea are blocaje psihice mai multe sau 
mai pu ine, ceea ce face ca nu întotdeauna s  putem 
vedea foarte clar obiectivele i misiunile noastre în 
via  i, drept urmare, nici s  le putem îndeplini 
corespunz tor. Uneori devenim con tien i de bloca-
jele noastre i le recunoa tem: fa  de noi sau fa  de 
al ii. Blocajele, de i nu sunt bene  ce, nu constituie 
nici cauze pentru a ne sim i ru ina i. Ele constituie 
aspecte ale vie ii noastre ce necesit  aten ie pentru a 
  înl turate. 

„Vindec torii vindeca i” (pentru a utiliza un 
cuvânt împrumutat din „Cursul de miracole”) nu 
sunt oameni f r  niciun fel de probleme – ceea ce este 
imposibil pentru cineva de pe p mânt. Mai degrab , 
ei sunt persoane foarte con tiente de problemele lor 
i pe care se str duiesc s  le înl ture pentru a realiza 

mai mult Voia lui Dumnezeu în vie ile lor i pentru 
a- i îndeplini misiunile.

Nu în ultimul rând, putem înl tura aceste blo-
caje psihice. Aceste tehnici i mijloace de vindecare 
pot avea rezultate pozitive i în alte aspecte din via a 
noastr , aspecte colaterale clarviziunii. 
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– Vindecarea în timpul somnului
Atunci când dormim, se odihne te i mintea 

noastr  sceptic . De aceea, somnul constituie o 
perioad  extrem de potrivit  pentru a dobândi vinde-
carea spiritual . Având mintea adormit , egoul nostru 
nu mai poate bloca îngerii în realizarea puri  c rii 
i vindec rii noastre spirituale. Deci, de îndat  ce 

suntem preg ti i s  ne dezvolt m clarvederea, rug m 
îngerii i alte entit i din lumina înalt  a spiritelor s  
ne viziteze în timpul somnului. Iat  un exemplu de 
rug ciune pe care o pute i rosti: „Arhanghele Rafael, 
te rog s  intri în visele mele în aceast  noapte. Te rog 
s  trimi i energia ta vindec toare spre al treilea ochi 
i s  înl turi din  in a mea orice temeri care mi-ar 

putea bloca clarviziunea. Te rog s  m  aju i s  v d 
clar semnele spirituale ce mi se arat ”. 

– T ierea stringurilor cu membrii familiei
Dac , spre exemplu, constata i c  v  teme i de crit-

icile i judec ile mamei voastre privind principiile i 
ra ionamentele spirituale pe care le ave i, pute i folosi 
tehnica t ierii stringurilor descris  în Capitolul 5. Când 
realiza i t ierea, speci  ca i în mod direct, temerile pe 
care le ave i în leg tur  cu mama voastr . Pute i realiza i 
repara acest proces cu orice persoan  – membru al fami-
liei sau cuno tin  – de care v  teme i c  ar putea avea 
reac ii negative privitoare la clarvederea voastr . 
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Nu în ultimul rând, pute i t ia – i este chiar 
recomandat – toate stringurile negative realizate cu 
persoane din trecut care v-au ridiculizat sau pedepsit 
cândva pentru aceste calit i psihice pe care le-a i 
manifestat. 

– Sprijinul din partea altor persoane
Atunci când m-am sim it preg tit  s  „ies 

afar  din închisoarea spiritual ” i s  admit public 
clarvederea, am fost evident îngrijorat  în privin a 
consecin elor negative. Am avut îns  ansa de a 
cunoa te un medic psihiatru care recunoscuse i 
el public acest lucru. Jordan Weiss fusese medic de 
medicin  intern  la universitate i psihiatru într-un 
cabinet privat din Newport Beach, California. În 
urma unei lovituri puternice la cap, în timpul unui 
accident, i s-a deschis cel de-al treilea ochi. Era acum 
capabil s  vad  în interiorul pacien ilor s i. Dr. Weiss 
putea s  vad , de asemenea, chakrele din sistemul 
energetic i emo iile negative existente în ele. Dar o 
perioad  bun  de vreme s-a temut s - i anun e public 
capacitatea de clarvedere, temându-se s  nu- i ri te 
licen a i reputa ia medical . 

Ne-am motivat, sus inut i consolat reciproc 
privitor la dezv luirea în public a clarvederii. Ne-am 
reamintit reciproc c , dac  nu vom recunoa te 
adev rul fa  de noi în ine i fa  de ceilal i, nu vom 
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putea ajuta pacien ii în cel mai e  cient mod posibil. 
Azi, dr. Weiss a terminat de scris cea de-a doua carte 
privind experien ele mediumice ca psihiatru. 

Cred c  ve i considera acest exemplu util i folos-
itor pentru a avea curajul s  v  recunoa te i, la rândul 
vostru, calit ile mediumice. Ruga i-v  s  apar  în 
via a voastr  acea persoan  cu care s  purta i astfel de 
discu ii; dac  v  dori i acest lucru, cu siguran  o ve i 
întâlni. De asemenea, pute i c uta ajutorul con tient 
la diverse mi c ri de spiritualitate, unde oamenii au 
deschiderea necesar  pentru aceste subiecte.

– Ceremonii sacre
So ul meu, Steven Farmer, autorul c r ii „Cere-

monii sacre”, a prezentat ceremoniile de vindecare în 
numeroase edin e. Am v zut atunci cum acele ritu-
aluri ajut  oamenii s  se descarce de blocajele psihice 
acumulate. V  pute i crea i voi propriul ceremonial 
sacru, cu scopul de a v  dezvolta clarvederea. 

Spre exemplu, adresa i-le îngerilor o întrebare 
precum: „Ce îmi blocheaz  clarvederea?”. Apoi  i 
aten i i înregistra i toate semnele i r spunsurile 
primite. Ulterior, aprinde i o lumânare. Medita i asu-
pra r spunsului i nota i-l pe o hârtie. Când v  sim i i 
preg ti i s  sc pa i de acele blocaje, arunca i foaia de 
hârtie în foc. Ve i sim i o mare u urare în su  et când 
ve i face acest lucru.
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– Regresia spre vie ile trecute
Mai bine de jum tate dintre blocajele pe care 

le-am descoperit la cursan ii i la pacien ii mei provin 
din vie ile anterioare. A a cum am men ionat ante-
rior, este foarte important  reîntoarcerea în acele vie i 
pentru a putea elimina din blocajele create atunci. 
Marea majoritate a terapeu ilor prin hipnoz  sunt 
preg ti i pentru a realiza astfel de întoarceri. Singura 
voastr  sarcin  ar   s  g si i unul în preajma c ruia 
s  v  sim i i confortabil, deoarece încrederea în tera-
peut este cheia succesului eliber rii de acele tensiuni 
i blocaje i ea permite scoaterea la iveal  a memoriei 

incon tiente. Ca o alternativ , pute i folosi casete 
audio care v  ghideaz  cum s  realiza i reîntoarcerea 
în trecut, cum sunt casetele publicate de mine privind 
„Reîntoarcerea la vie ile trecute cu îngerii”.

– Gândirea pozitiv
Sunt uimit  de cât de mul i oameni mi se plâng 

c  nu- i pot dezvolta clarvederea. Când le explic c  
aceast  gândire este negativ  i c  le creeaz  blocaje, 
ei realizeaz  de fapt c  acesta este motivul pentru care 
nu au clarvedere. Apoi ei încep s  foloseasc  a  rma ii 
pozitive, în care înlocuiesc temerile cu ceea ce doresc 
s  li se întâmple. „Pot avea clarvedere”, „V d îngerii 
din jurul meu”, iat  doar câteva exemple de a  rma ii 
pozitive pe care pute i s  vi le adresa i, chiar dac  nu 
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crede i deocamdat  c  sunt i adev rate. Crede i-m , 
întotdeauna realitatea vine în urma gândurilor i 
a  rma iilor pe care le rosti i. 

– Solicita i ajutorul îngerilor specializa i
Exist  îngeri specializa i pentru  ecare situa ie, 

iar dezvoltarea mediumic  nu face excep ie. Îngerii 
clarvederii monitorizeaz  i administreaz  cea de-a 
treia chakr , ajutându-v  s  v  dezvolta i spiritual.

Ruga i-i mental:

„Îngeri ai clarvederii, v  rog s  veni i 
acum! V  rog s -mi înconjura i al treilea 
ochi cu energia voastr  puri  catoare i 

vindec toare. V  rog s  m  ajuta i i s -mi 
deschide i aceast  fereastr  spre clarvedere! 

V  mul umesc!”.

Ve i sim i probabil furnic turi în cap i schim-
barea presiunii – în special în zona dintre cei doi 
ochi  zici – tot timpul în care îngerii vor lucra asupra 
dumneavoastr . 

– Optimizarea modului de via
Exist  o leg tur  foarte strâns  între modul în 

care v  îngriji i de corpul vostru i dezvoltarea clar-
vederii. Viziunile voastre vor   cu mult mai clare, mai 
detaliate i mai pline de acurate e dac  duce i un stil 
de via  s n tos. Exerci iile  zice, odihna potrivit , 
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plimb rile în natur , alimenta ia u oar , bazat  pe 
legume i fructe i eliminând toxinele i carnea, toate 
acestea v  ajut  s  v  cur a i canalele de comunicare 
cu Dumnezeu.

Dup  ce ve i folosi una sau mai multe din teh-
nicile descrise mai sus, clarvederea ar trebui s  devin  
mai profund . 

În capitolul urm tor vom aduna toate informa iile 
prezentate pân  acum i vom vedea cum putem primi 
mesaje de la îngeri pentru noi i pentru al ii. 



Misiunea vie ii mele este de a m  ocupa de vin-
dec ri spirituale i de a realiza comunic ri cu 

 in ele din lumea spiritelor pentru alte persoane. Un 
alt scop al vie ii mele este de a înv a oamenii cum s  
fac  singuri aceste lucruri, pentru a nu mai depinde 
de mine; astfel, eu îi fac s   e con tien i de faptul ca 
noi to i avem îngeri, c  noi to i putem comunica cu 
ei i c  to i avem daruri i calit i spirituale pe care le 
putem valori  ca în folosul nostru i al lumii.

În acest capitol, ve i citi câteva informa ii privind 
pa ii dup  care îi înv  pe cursan ii mei s  comunice 
cu îngerii, pentru ei sau pentru alte persoane.

Primirea mesajelor 
de la îngeri

Capitolul Nouã

149
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Cum se realizeaz  o edin  de comunicare cu 
îngerii

O edin  de comunicare cu îngerii este asem -
n toare cu o edin  de comunicare mediumic , cu 
excep ia faptului c  adresa i întreb rile direct înger-
ilor p zitori sau ghizilor spirituali, cu scopul de a vin-
deca pe cineva sau de a acorda îndrumare în leg tur  
cu diverse aspecte de via .

Cele mai bune comunic ri cu îngerii le pute i 
realiza pentru persoanele pe care le cunoa te i foarte 
pu in, dar care au deschidere spiritual  i nu sunt 
sceptice. Un coleg nou, ce s-a al turat grupului 
spiritual, ar putea   partenerul ideal pentru care s  
intra i în comunicare cu îngerii. Totu i, nu pute i 
realiza o astfel de comunicare pentru membrii fami-
liei voastre sau pentru prietenii foarte vechi. Aceasta 
deoarece egoul vostru va striga „Deja ti i totul despre 
aceast  persoan !” Dac  pute i ignora ego-ul i nu 
v  l sa i in  uen a i de mesajele pe care vi le trimite, 
pute i realiza comunicarea cu îngerii pentru orice 
persoan ,  e c  o cunoa te i sau nu. Pute i începe 
cu o comunicare reciproc  cu îngerii, în sensul c  
dumneavoastr  realiza i o comunicare cu îngerii pen-
tru o alt  persoan , care în acela i timp realizeaz  o 
comunicare cu îngerii pentru dumneavoastr . 
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Începe i prin a spune o rug ciune c tre îngerii sau 
entit ile spirituale cu care ve i intra în comunicare:

„Va rog s  m  ajuta i s -mi cur  canalul 
de co mu    nicare cu Dumnezeu! V  rog s -mi 

permite i s  aud clar, s  v d limpede, s  în eleg 
i s  simt corespunz tor toate mesajele ce vor 
  transmise prin mine partenerului meu. V  
rog s  supraveghea i aceast  comunicare a 

mesajelor divine, pentru ca totul s  se realizeze 
corect. V  mul umesc! Amin!”

În continuare a eza i-v  fa  în fa  cu partenerul. 
Apoi, amândoi lua i câte un obiect de metal (cum ar 
  ceasul, inelul, colierul, cureaua, clipsuri de p r, 

ochelari etc.) i ine i-l în mân . Este bine s  ine i 
obiectul luat de la partener în mâna dominant  – cea 
cu care scrie i de obicei. Aceasta este mâna cu care 
primi i energie – „mâna ce prime te”.

În continuare, lua i cu cealalt  mân , mâna 
partenerului vostru. ine i-v  mâinile într-un loc în 
care s  stea confortabil pentru urm toarele câteva 
momente – cum ar   pe genunchii vo tri sau ai 
partenerului. Acum v  voi duce pe amândoi într-o 
scurt  vacan , bine? V  rog s  închide i ochii i s  
inspira i i s  expira i profund…
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Imagina i-v  mental c  amândoi v  
a  a i în interiorul unei piramide violete 
care v-a transportat în mod miraculos pe 
o plaj  cu nisip alb din Hawai. Piramida 
aterizeaz  u or pe nisip i se deschide, din 
ea pornind un covor pe care s  pute i p i 
voi. Este o vreme perfect , cu o plaj  com-
plet izolat , accesul aici se poate face doar 
cu barca sau cu avionul, astfel c  ve i avea 
toat  intimitatea i lini tea de care ave i 
nevoie. Sim i i cum bate u or briza m rii în 
p rul vostru. Bucura i-v  de mirosul s rat al 
aerului i de sunetele valurilor ce se lovesc 
de stânci. Sim i i dansul pl cut al unor 
raze de soare în capul vostru, care parc  ar 
vrea s  v  lumineze mintea i corpul prin 
interior.

În dep rtare, observa i un grup de delf-
ini înotând juc u i în apa oceanului. V  
concentra i asupra lor i sim i i cum aceste 
minunate creaturi v  trimit din energia i 
din iubirea lor divin . De vreme ce su  e-
tul v  este plin de c ldur  i de armonie 
datorit  acestei minunate zile petrecute 
pe plaj , realiza i c , de fapt, a i devenit 
una cu del  nii. Apoi aceast  con tientizare 
se extinde i mai mult: deveni i una cu 
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toate vie uitoarele din ocean – inclusiv cu 
broa tele estoase de mare i cu multicolorii 
pe ti tropicali, una cu nisipul, cu soarele i 
cu valurile.

Realiza i c  deveni i una cu tot ce 
înseamn  via , inclusiv cu partenerul 
vostru. Îi pute i vorbi atunci partenerului: 
„Tu i cu mine suntem un întreg… Tu i 
cu mine suntem un întreg… Eu sunt în 
tine i tu e ti în mine… Tu i cu mine 
form m un întreg.” Con tientiza i, de 
asemenea, c  acest întreg este cu adev rat 
real, c  de i pute i ar ta diferit în exterior, 
în interior, dumneavoastr  i partenerul 
împ rt i i acela i spirit, aceea i lumin  
i iubire. Spune i apoi partenerului: „O 

singur  iubire… o singur  iubire… o singur  
iubire…”.

Odat  ce aceste con tientiz ri devin 
mai profunde, realiza i c  sunte i una cu 
îngerii. Pe m sur  ce v  scana i partenerul 
cu ochii  zici închi i, dar cu cel de-al treilea 
ochi, cel spiritual, larg deschis, imagina i-v  
cum ar   dac  a i putea vedea îngerii p zitori 
ai acestuia. Cum arat  ace ti îngeri?

Vede i ceva ce seam n  cu un îngera ? 
Dar cu unul de m rime medie? Dar cu îngeri 
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foarte mari? Pute i vedea aceste entit i cu 
toate detaliile, în mintea voastr , sau pute i 
s  le surprinde i doar anumite caracteristici. 
S-ar putea, de asemenea, s  nu le vede i 
efectiv, ci doar s  le sim i i prezen a, sau 
pur i simplu s  ti i c  sunt acolo. 

Pe m sur  ce ve i continua s  „scana i” 
spa iul din jurul partenerului, folosindu-v  
capacit ile psihice i spirituale, pute i 
remarca apari ia unor fiin e dragi, care 
acum sunt decedate –  in e care stau exact 
în spatele partenerului vostru, de obicei 
p rin ii deceda i ai acestuia. Vede i vreun 
b rbat sau vreo femeie stând în spatele 
partenerului vostru? Dac  da, observa i-le 
caracteristicile neobi nuite, precum ceva 
neobi nuit ce poart , ochelarii sau orice 
alt ceva ce in în mân . Apoi scana i zona 
din jurul capului i umerilor partenerului 
vostru. Vede i  in e luminoase cu p rul 
grizonat, care au decedat pe vremea când 
partenerul vostru era doar un copil? Ce alte 
caracteristici distinctive observa i la aces-
tea? Dar  in e care au decedat în perioada 
tinere ii partenerului vostru? Vreo persoan  
care pare s    decedat de tân r ? Fi i aten i 
la detaliile ce caracterizeaz   in ele care vi 
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se arat  i nu v  teme i c  ceea ce percepe i 
nu ar   real!

Vede i vreun animal în jurul partener-
ului vostru? Vreun câine sau vreo pisic ? 
Vreun animal mai mic sau mai mare? Ce 
observa i în leg tur  cu blana acestuia? Este 
închis  sau deschis  la culoare, are pete, este 
deas , este lung , medie sau tuns  scurt?

Mai scana i-v  partenerul o dat  i 
observa i al i îngeri, persoane dragi sau ani-
male decedate, ce sunt prezente în preajma 
acestuia. Dac  una sau mai multe dintre 
aceste entit i v  atrag în mod deosebit 
aten ia, concentra i-v  acum asupra lor, 
încercând s  intra i în comunicare cu ele.

Chiar dac  nu vede i nicio  in  în 
jurul partenerului i sunte i nesiguri pe voi, 
totu i pute i primi mesaje foarte clare de la 
îngerii spirituali ai acestuia, mesaje care v  
vor ajuta pe amândoi. În timp ce inspira i 
i expira i profund, men ine i inten ia de a 

purta o conversa ie mental  cu aceste  in e 
din lumea spiritelor.

Apoi ruga i-le mental „Ce a i vrea ca 
eu s  tiu despre partenerul meu?” Repeta i 
întrebarea, în timp ce nota i deja primele 
informa ii i semne care v  vin drept 
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r spuns. Fi i con tien i de gândurile, cuvin-
tele, imaginile vizuale, sentimentele care v  
încearc  i continua i s  pune i întrebarea: 
„Ce a i vrea ca eu s  tiu despre partenerul 
meu?” Nu încerca i s  for a i primirea unui 
anumit r spuns. Încrede i-v  pur i simplu 
în r spunsurile pe care le primi i i observa i 
pân  i cel mai subtil gând, sentiment, viz-
iune sau cuvânt pe care îl percepe i. 

Apoi întreba i mental îngerii spirituali 
ai partenerului vostru „Ce mesaj a i dori 
s -i comunic partenerului meu din partea 
voastr ?”. Din nou  i foarte con tien i 
de orice r spuns v-ar veni, sub forma gân-
durilor, sentimentelor, viziunilor sau cuvin-
telor. Nu judeca i sau interpreta i aceste 
r spunsuri. Pur i simplu primi i-le cu 
deta are.

Întreba i apoi îngerii p zitori ai 
partenerului: „Ave i vreun mesaj de trans-
mis i pentru mine?” Asigura i-v  c  ave i 
o respira ie corect  i c  v  concentra i pro-
fund atunci când pune i întrebarea.

În  nal, întreba i îngerii: „Mai ave i 
ceva de transmis partenerului meu?” Din 
nou,  i foarte aten i la r spunsul primit.
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Cel mai important aspect al unei edin e de 
comunicare cu îngerii este acela de a avea curajul 
s -i transmite i partenerului vostru toate informa iile 
primite, chiar dac  nu sunte i foarte siguri pe ele sau 
v  teme i c  l-a i putea jigni (caz în care v  pute i 
ruga s  g si i acea cale diplomatic  i plin  de iubire 
pentru a-i putea transmite mesajul). Chiar dac  mesa-
jul transmis de îngeri v  pare a   lipsit de în eles, cu 
siguran  el va avea sens pentru partenerul vostru. 
Dup  câteva momente de reculegere, dup  ce a i 
încheiat edin a de comunicare cu îngerii, pute i 
începe s -i împ rt i i partenerului tot ceea ce a i 
perceput, sim it, v zut sau auzit de la îngeri.

Cum s  scrie i mesajele de la îngeri 
într-o manier  sigur  i controlat

Mesajele de la îngeri pe care le-am scris în cartea 
„Terapia cu îngeri” (ap rut  în România la Editura 
Adev r Divin, Bra ov, 2008), au fost primi te prin 
procedura de „dicteu automat”. Aceasta este o metod  
care v  permite s  transmite i mesaje destinate oame-
nilor de la entit ile din Ceruri. Uneori, oamenii se 
tem de scrierea automat , deoarece au auzit pove ti 
despre spirite dec zute, înc  ata ate de p mânt, 
care vin în preajma persoanei atunci când scrie i 
se pretind a   îngeri sau ghizi spirituali. Exist  îns  
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metode foarte sigure de a v  autoproteja împotriva 
unor astfel de întâmpl ri – a a cum ve i citi în cele 
ce urmeaz .

Pute i realiza edin e de scriere automat  cu 
orice entitate din lumea spiritelor. Aceasta este o cale 
nemaipomenit  de a men ine i de a adânci leg tura cu 
cei dragi deceda i, punând cap t anumitor subiecte triste 
i vindecând sup r ri. 

Pute i folosi aceast  tehnic  pentru a comunica 
cu orice persoan  drag  decedat , chiar i cu cele 
care au murit înainte ca voi s  v    n scut sau pe 
parcursul copil riei voastre. Pute i contacta chiar i 
persoane care vorbesc limbi diferite de a voastr  sau 
care au fost retardate ori mute în timpul vie ii cu 
trup. Pute i, de asemenea, s  intra i în leg tur  i cu 
animalele de cas  care au decedat. Aceste lucruri sunt 
posibile deoarece spiritele noastre comunic  nonver-
bal i pot „traduce” mesajele în limbajul nostru nativ. 
Ve i cons tata, probabil, c  aceste transmisii prin inter-
mediul scrisului automat implic  anumite cuvinte 
care nu fac parte din vocabularul vostru obi nuit. 
Pute i descoperi c  scrisul vi se poate modi  ca i c , 
dintr-o dat , în elege i anumite cuvinte care v  erau 
necunoscute pân -n prezent .

Scrisul automat v  poate înso i pe calea spiritual . 
De exemplu, prin aceast  metod  pute i purta 
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conversa ii cu Dumnezeu, cu îngerii vo tri p zitori, 
cu arhanghelii i cu ghizii spirituali. V  pute i întreba 
îngerul: ”Cum te cheam ?” sau îi pute i pune orice 
alte întreb ri. Pute i cere arhanghelilor i altor entit i 
elevate s  v  ajute s  v  identi  ca i i s  împlini i 
misiunea pe care o ave i în via .

Pute i, de asemenea, folosi scrisul automat pentru 
a v  conecta la un mentor spiritual (Vede i explica ia 
complet  în „Programul de c l uzire spiritual ” din 
Capitolul 6).

Pute i scrie mesajele de mân  sau le pute i scrie 
la computer. Dac  scrie i de mân , ve i avea nevoie de 
cel pu in patru coli de hârtie, un instrument de scris 
i o suprafa  neted  de scris. O idee foarte bun  ar   

aceea de a avea un fond muzical relaxant în fundal 
i de a adopta o pozi ie cât mai confortabil  de scris.

Începe i sesiunea de scris automat cu o rug ciune. 
În continuare, ave i un exemplu de rug ciune pe care 
eu o folosesc. Se bazeaz  pe credin a mea spiritual , 
a adar va   probabil nevoie s  o adapta i la sistemul 
vostru de credin e. Nu impun nim nui cum s  se 
roage, doar ofer aceast  rug ciune ca un model:

„Doamne Dumnezeule, S  nte Duh, 
Iisuse Hristoase i S  nte Arhanghele Mihail, 

to i îngerii mei p zitori i sf tuitori, v  rog s  
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supraveghea i aceast  sesiune de scris automat 
i s  m  asigura i c  oricine vine în preajma 

mea este o  in  pozitiv  i iubitoare. V  rog, 
da i-mi abilitatea de a v  auzi, vedea, gândi i 
sim i foarte clar mesajul divin. V  rog s  m  

ajuta i s  primesc cât mai corect aceste mesaje, 
prin care s  aduc binecuvântare altor persoane. 

V  mul umesc! Amin!”

Apoi, gândi i-v  cum vre i s  v  conecta i la Cer. 
Cere i mental acelor entit i s  poarte o conversa ie 
cu voi. Ve i pune mai întâi câte o întrebare i apoi 
ve i scrie r spunsul pe care-l primi i, într-un format 
de tipul întrebare - r spuns. Cel mai important lucru, 
pe care trebuie s -l ave i mereu în minte pe parcursul 
scrierii automate, este acela de a   absolut autentic. 
Înregistra i orice impresie pe care o ave i, chiar dac  
ave i impresia c  este doar imagina ia voastr . Dac  
nu recepta i nimic, atunci nota i pe hârtie acest lucru. 
Ve i începe astfel prin a nota tot ce se petrece i ve i 
sfâr i prin a purta o discu ie spiritual  automat .

Pe parcursul sesiunii de scriere automat , pute i 
sim i c  altcineva v  controleaz  i conduce instru-
mentul de scris. A a cum am mai men ionat, scrisul, 
vocabularul, elementele de exprimare i stil vi se vor 
schimba adeseori în timpul acestor edin e. Nu v  
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teme i îns  de acest lucru, deoarece frica v  poate 
bloca comunicarea divin . Aminti i-v  c  sunte i în 
siguran  i proteja i de Arhanghelul Mihail i de 
Dumnezeu, care nu vor permite niciunei  in e male-
 ce s  se apropie de voi. 

La un moment dat, mâna voastr  ar putea începe 
s  deseneze cercuri mici, care în lumea spiritelor au 
rolul unor formule de salut; în felul acesta, entit ile 
vor s  v  comunice: „Ne bucur m c  a i intrat în 
leg tur  cu noi!” Dac  desenul continu , spune i-le 
i voi c  v  bucura i s   i în leg tur  cu ele i c  le 

ruga i s  schimbe modul de comunicare, pentru a le 
putea în elege mai bine.

Egoul vostru ar putea   iritat de aceste tipuri de 
edin e. S-ar putea s  ipe la voi, spunându-v : „Tu e ti 

cel care inventeaz  toate acestea!” Dac  vi se întâmpl  
a a, l sa i pe seama entit ilor cu care comunica i 
sarcina de a-i dovedi c  aceasta este cu adev rat o 
comunicare divin . Întreba i entit ile: ”Cum tiu c  
nu eu sunt cel care a inventat toate acestea?” R spunsul 
v  va convinge cu siguran  în privin a autenticit ii 
mesajelor divine. Dac  tot nu sunte i siguri, continua i 
s  întreba i entit ile, pân  ce mesajele primite v  vor 
calma egoul. Sau cere i îngerilor s  v  dea un semn de 
con  rmare i ve i vedea c , de îndat  ce-l primi i, v  
ve i sim i încrez tor.

Acum s  începem prin a pune o întrebare la care 
v  dori i în mod deosebit s  primi i r spuns. Adresa i 
mental îngerilor acea întrebare. Apoi, nota i-o pe 
foaia de hârtie, chiar în capul paginii, în timp ce o 
repeta i mental. Fi i optimi ti i încrez tori c  vi se 
va r spunde.

Înregistra i orice impresie, culeas  prin oricare 
din canalele de comunicare cu Dumnezeu: gânduri, 
sentimente, cuvinte sau imagini. Apoi adresa i o 
nou  întrebare i înregistra i r spunsul… i a a mai 
departe.

Când a i încheiat comunicarea cu o  in , pute i 
începe o nou  comunicare cu o alt   in  din lumea 
spiritelor. Când considera i comunicarea încheiat  
de  nitiv, nu uita i s  mul umi i tuturor entit ilor 
implicate i cu care a i comunicat. Se spune c  îngeri-
lor le place în mod deosebit s  ne comunice i nu 
au nevoie de recompense, deoarece în felul acesta ei 
împlinesc Voia lui Dumnezeu. Totu i, atunci când 
mul umim îngerilor, inimile noastre se umplu de 
bucurie, iar ei radiaz  de fericire.



Oricine poate primi mesaje de la îngeri! De fapt, 
cu to ii primim astfel de mesaje, chiar dac  nu 

suntem con tien i de acest lucru. Dac  nu pute i 
în elege aceste mesaje, ruga i îngerii s  v  ajute i 
utiliza i metodele de comunicare pe care le-am descris 
în aceast  carte.

Atunci când le cerem îngerilor s  ne r spund  la 
întreb ri i s  ne ofere îndrumarea lor nu îi deranj m. 
Din contr , ei se bucur  s  ne ajute cu orice este posi-
bil, deoarece în felul acesta pot aduce mai mult  pace 
i armonie pe p mânt i î i pot îndeplini misiunea.

Dac  vre i s  aduce i i voi pacea prin interme-
diul unei rela ii, al unui loc de munc  sau prin alte 
activit i, cere i ajutorul îngerilor pentru a v  putea 
realiza cât mai e  cient aceast  misiune. Nu exist  
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nicio rug minte imposibil de realizat pentru îngeri. 
i nici nu trebuie s  gândi i c , adresându-le întreb ri, 

le ve i distrage aten ia de la alte lucruri mai impor-
tante pe care le au de f cut. Fi i siguri c  num rul 
îngerilor este su  cient de mare pentru a r spunde 
tuturor solicit rilor ce vin din partea oamenilor. Orice 
înger este fericit atunci când v  poate veni în ajutor, 
deoarece în felul acesta î i poate realiza i el misiunea 
cereasc  i se poate sim i împlinit.

Fiecare dintre noi merit  iubire i aten ie din 
partea lui Dumnezeu, cât i binecuvântarea Sa prin 
minunile realizate de îngeri. Toate entit ile cere ti ne 
iubesc necondi ionat, indiferent de ceea ce facem. Fie-
care persoan  de pe p mânt este la fel de important  
pentru îngeri. Dac  v  este util, aminti i-v  c  Dum-
nezeu ne-a creat pe to i la fel de minuna i. De aceea, 
atunci când v  desconsidera i, îl desconsidera i de 
fapt pe Dumnezeu.

Egoul încearc  s  v  conving  c  nu pute i bene-
 cia de ajutorul i aten ia entit ilor din ceruri, dac  

sunte i r i sau nerecunosc tori. Aceasta este încer-
carea egoului de a v  îndep rta de adev rata voastr  
identitate spiritual . De aceea, v  rog s  nu asculta i 
aceast  voce, deoarece ea v  poate îndep rta de la 
realizarea scopului i misiunii voastre în via .

Fi i deschi i la toate mesajele pe care le primi i de 
la îngeri! Cu siguran , ei nu v  vor spune nimic din 
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ceea ce nu a i putea face sau merita. Eu nu vor încerca 
nici s  v  controleze via a. Mesajele lor v  ajut  întot-
deauna s  v  sim i i mai siguri, mai ferici i i v  vor 
face s  în elege i mai bine sensul vie ii voastre.

Pute i s  chema i îngerii în jurul vostru doar 
gândindu-v  c  v-ar pl cea s -i ave i în preajm . Pute i 
s  adresa i aceast  rug ciune direct lui Dumnezeu sau 
îngerilor. Rezultatul este acela i, de vreme ce îngerii 
fac parte din Fiin a Divin ; ei sunt forme ale iubirii 
divine manifestate c tre noi. Cere i atât de mul i 
îngeri câ i vre i, pentru voi sau pentru alte persoane, 
i  i siguri c  ei vor veni.

Cerurile sunt pline de entit i angelice, speciali-
zate în diverse misiuni. Pute i cere ajutorul acestora 
pentru a v  g si o nou  cas , su  etul pereche sau 
pentru a v  îns n to i. Exist  îngeri care v  pot ajuta 
în misiunea pe care o ave i ca p rinte,  e la coal , 
 e în orice alt  situa ie. Aceste ajutoare divine vor 

s  v  înso easc  i s  v  trimit  mesaje doar dac  voi 
sunte i de acord. i cu cât permite i mai mult Cerului 
s  v  ajute, cu atât ve i putea   mai utili lumii.

Atunci când v  ve i deprinde cu obiceiul de a 
chema în ajutor îngerii în toate sectoarele de activi-
tate i în  ecare moment al vie ii voastre, ve i deveni 
unul dintre lucr torii întru lumin  i ve i face parte 
din armata de lumin  a lui Dumnezeu. Asta nu 
înseamn  c  le ve i ceda îngerilor toate sarcinile voas-
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tre de via , ci doar c  le ve i deveni colaboratori în 
realizarea Voii lui Dumnezeu. Atunci când ve i reu i 
s  realiza i acest lucru, via a dumneavoastr  va deveni 
cu mult mai frumoas  i mai armonioas .

Dac  tim c  oamenii eleveaz  prin suferin , 
atunci trebuie s  tim i c  ei pot eleva mult mai rapid 
cu ajutorul îngerilor. În felul acesta, ei înva  ce este 
aceea pacea pe p mânt i, mai mult decât atât, î i 
vor putea educa proprii copii în spiritul binelui i al 
frumosului. A adar nu ave i de ce v  teme de elevare! 
Cu siguran , Dumnezeu nu- i dore te s  v  vad  în 
suferin  i în durere.

Nu uita i: îngerii v  iubesc i vor s  v  ajute 
cu orice le st  în putin , pentru a aduce pacea pe 
p mânt. Nu trebuie decât s  le cere i ajutorul, iar apoi 
s  le urma i sfaturile divine, care vor veni ca r spuns 
la rug ciunile voastre. Atunci când ve i începe s  
comunica i cu îngerii vo tri, v  ve i sim i mai aproape 
de Cer i de Dumnezeu.

Dac  permite i Cerului s  v  vorbeasc  prin 
îngeri, atunci ve i putea contribui – cu ajutorul lor 
– la realizarea unei lumi mai bune i mai pa nice... 
 ecare pe rând... unul câte unul... începând chiar cu 

voi!...
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