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INTRODUCERE

SCURTå PREZENTARE A CåRñII

I

niòial, o bunæ parte din informaòiile cuprinse în
aceastæ carte le-am scris în cartea ”Mesaje de la
îngerii tæi”. ïi în acea carte descriu cæile de comunicare cu lumile angelice, dar am dorit foarte mult sæ
realizez un ghid prin care sæ îndrum pas cu pas cititorii în aceste demersuri de comunicare. Am reuðit sæ
pun în practicæ aceste gânduri scriind cartea de faòæ.
Informaòiile cuprinse în aceastæ carte constituie
bibliograma necesaræ pentru cursanòii mei, care vor sæ
devinæ terapeuòi. Cartea rezumæ mai multe metode
de comunicare cu îngerii, metode pe care le pun în
practicæ atât pe parcursul seminariilor mele, cât ði în
unele workshop-uri.
În calitate de clarvæzætor, privind în viitor, am
constatat lucruri pozitive, precum faptul cæ oamenii
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vor începe sæ-ði asculte îngerii pæzitori din ce în ce
mai mult, astfel încât lumea va deveni mai plinæ de
luminæ, iubire, pace ði armonie.
În calitate de fost psihoterapeut, am descoperit
cæ aceastæ comunicare cu îngerii noðtri pæzitori constituie calea cea mai scurtæ prin care ne putem câðtiga
pacea ði fericirea. Capacitæòile ði darurile lor de vindecare se relevæ prin toate metodele terapeutice pe care
le-am învæòat de-a lungul facultæòii ði pe parcursul
pregætirii mele profesionale. Rugæmintea mea este
însæ de a-i asculta ði de a le urma sfaturile acestor
entitæòi angelice.
Începând cu anul 1995, am predat cursuri de
conectare la lumea spiritelor, de vindecare cu îngeri
ði de comunicare cu aceðtia. Aceastæ carte constituie
un rezultat al experienòei dobândite în urma acestor cursuri, dar ði a practicii mele. Am descoperit
cæ noi toòi avem abilitatea de a comunica ði de a ne
asculta îngerii; nu trebuie decât sæ ne încredem în
ea ði sæ înlæturæm toate temerile existente. Dacæ veòi
folosi metodele descrise în aceastæ carte, veòi reuði cu
siguranòæ sæ væ ascultaòi îngerii!
Væ sunt alæturi în spirit, în mecare moment!
Cu dragoste ði binecuvântarea îngerilor,
Doreen Virtue
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uvântul „înger” înseamnæ „mesagerul lui
Dumnezeu”. Îngerii sunt cei ce ne aduc
mesaje de la Creatorul Nostru. Ei sunt trimiði ca
daruri ale lui Dumnezeu pentru noi, pentru a ne
ajuta sæ ne reamintim de natura noastræ divinæ, sæ
mm mai buni ði mai iubitori, sæ ne descoperim ði sæ
ne valorimcæm talentele în benemciul oamenilor ði
sæ înlæturæm pæcatele ði carenòele din noi. Îngerii
ne ajutæ de asemenea în relaòiile pe care le avem, în
profesiile noastre, în domeniul sænætæòii ði chiar al
mnanòelor.
Îngerii sunt alæturi de noi pentru a împlini
planurile de pace ði armonie ale lui Dumnezeu pe
Pæmânt. Ei ne ajutæ sæ mm calmi, deoarece pacea
interioaræ a mecærui om duce la pacea interioaræ a

tuturor oamenilor, ceea ce va duce la pacea lumii
întregi. De aceea îngerii ne însoòesc mereu ði ne
ajutæ sæ ne pæstræm calmul ði armonia interioaræ.
Nu îi deranjaòi ði nici nu le irosiòi timpul dacæ le
cereòi favoruri mærunte. Ei ðtiu cæ problemele minore
adunate adeseori determinæ stæri grave de stres, astfel
încât marea lor plæcere este sæ væ ajute în depæðirea
oricæror obstacole ce væ pot apærea în cale.
Chiar dacæ se ðtie în zilele noastre cæ provocærile
ði obstacolele din viaòæ ne pot ajuta sæ creðtem ði
sæ elevæm, îngerii ne spun cæ pacea este cea care
determinæ o elevare mult mai rapidæ. Datoritæ pæcii
interioare, sufletele ði minòile noastre sunt mai
deschise spre înfæptuirea lucrurilor benemce, relaòiile
noastre sunt mai binecuvântate, iar noi putem
manifesta mai mult Iubirea Divinæ.
Din când în când, primesc câte o scrisoare de la
o persoanæ care mæ acuzæ de idolatrizarea îngerilor.
Scrisoarea subliniazæ faptul cæ singurul pe care ar
trebui sæ-L veneræm este Dumnezeu.
Eu ræspund mereu în aceeaði manieræ plinæ de
iubire. Cu toòii facem greðeala de a spune anumite
lucruri despre o persoanæ færæ sæ verimcæm dacæ este
într-adevær aða. Oricine mi-a citit mæcar o carte din
cele scrise, oricine mi-a ascultat vreunul din CD-urile
audio sau a asistat la conferinòele ði seminariile mele,
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trebuie sæ m realizat cæ eu subliniez foarte des faptul
cæ toatæ slava ði gloria este a lui Dumnezeu. Îngerii cu
siguranòæ nu-ði doresc sæ me veneraòi. Iar eu niciodatæ
n-am sugerat sæ se facæ acest lucru.
Acestea mind spuse, iatæ ce væ reamintesc cu
blândeòe: Dumnezeu este pretutindeni. Dumnezeu
este în voi, este în mine ði cu siguranòæ este în toòi
îngerii. Unii dintre cititori nu vor m de acord cu
acestea. Poate cæ o femeie abuzatæ de propriul tatæ
va respinge toate imaginile paterne – inclusiv pe cea
a lui Dumnezeu (bineînòeles cæ Dumnezeu este o
foròæ androginæ, întruchipând atât Mama, cât ði Tatæl
nostru spiritual; totuði eu folosesc pronumele la genul
masculin pentru a evita repetarea construcòiilor sub
forma el / ea). Sau poate cæ membrii vreunei miðcæri
religioase au pricinuit necazuri unui bærbat, astfel
încât el va refuza acum orice aspect de tip spiritual,
chiar ði pe îngerii ði coordonatorii sæi spirituali
personali. Sau se poate întâmpla ca unei persoane,
Dumnezeu sæ-i paræ ceva ilogic ði atunci ea înceteazæ
a mai m preocupatæ de orice òine de spiritual. Poate
cæ altcineva se simte vinovat pentru modul în care
ði-a træit viaòa ði în adâncul sunetului sæu se teme
ca Dumnezeu sæ nu-l „pedepseascæ”, astfel încât îði
blocheazæ orice formæ de comunicare cu Puterea
Cereascæ. Sau poate cæ o femeie se teme cæ Dumnezeu

va încerca sæ o controleze ði o va determina sæ renunòe
la stilul ei de viaòæ plin de distracòii.
Unii oameni mæ întreabæ dacæ este corect sæ se
adreseze direct lui Dumnezeu ði îngerilor sau dacæ
acest lucru este o blasfemie. Eu væ recomand cu
tærie sæ faceòi ceea ce væ spune sunetul. De ce ar m
ceva greðit sæ vorbiòi cu Dumnezeu sau cu îngerii?
Procedând în acest fel, nu faceòi decât sæ primiòi un
dar pe care Cerul vi-l face cu bucurie. Îngerii (la fel ca
Sinele vostru superior) nu vor încælca niciodatæ voia
lui Dumnezeu, astfel încât rugându-væ ði la ei nu aveòi
ce greðealæ sæ faceòi.
Îngerii sunt conðtienòi de aceste temeri ale
voastre, cât ði de adeværata manifestare a afecòiunii
divine. Dumnezeu, mind atotiubitor, nu manifestæ
altceva decât iubire. Creatorul ðtie atunci când væ
întrerupeòi în mod conðtient comunicarea cu El ði
totuði væ iubeðte.
Îngerii reprezintæ un pod între adevær ði iluziile
problemelor noastre. Ei væ pot ajuta sæ væ reveniòi din
starea de groazæ la cea de fericire, sænætate ði împlinire.
Ei se anæ în strânsæ legæturæ cu Sinele vostru superior ði
cu minòa în care credeòi, me cæ aceasta este Iisus, Moise,
Quan Yin, Sfântul Duh, Buddha, Yogananda sau alòii.
Îngerii nu væ judecæ credinòa ði gândirea. Uneori, ei
lucreazæ cu gândurile voastre, ca o modalitate de a
comunica cu voi.
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Într-un curs despre minuni, citeam cæ Dumnezeu
nu ne ajutæ atunci când ne anæm într-un impas,
deoarece El nu consideræ necesar acest lucru (El vede
numai iubire ði perfecòiune, nu iluzia lipsurilor sau a
problemelor). Oricum, El ne trimite ajutoare atunci
când ne credem în necaz. Deci nu suntem ignoraòi de
Divinitate; doar cæ modalitæòile divine de a ne acorda
ajutor presupun recunoaðterea ca adevær a faptului cæ
toate problemele sunt deja rezolvate. Atunci când noi
ne încæpæòânæm sæ realizæm acest lucru, Dumnezeu
trimite îngeri sæ ne ajute sæ ieðim din coðmarurile pe
care singuri ni le creæm.
Îngerii mi-au spus cæ nu am avea nevoie de ei
dacæ am træi numai în iubire tot timpul ði am m mereu
conðtienòi de prezenòa acesteia. Cât timp noi oscilæm
încæ între diferite stæri de iubire ði fricæ, Dumnezeu ne
va trimite îngeri care sæ ne ajute sæ depæðim situaòiile
dimcile din viaòa noastræ.

În activitatea de medium care a comunicat cu cei
decedaòi ði în calitate de cercetætor care a interacòionat
cu sute de cazuri în care persoanele se anau în pragul
moròii, m-am convins cæ noi nu putem deceda, decât
atunci când ne-a venit vremea. Ne putem bate joc

de vieòile ði trupurile noastre, dar pânæ când nu a
sosit momentul potrivit, moartea nu va bate la uða
noastræ.
Fiecare dintre noi îði realizeazæ un plan principal
pentru viaòæ, înainte încæ de a se întrupa. Acesta
include scopurile noastre în viaòæ (de exemplu, de
a deveni scriitor, vindecætor, muzician, profesor sau
aða mai departe). Acest plan traseazæ, de asemenea,
ði liniile generale privind principalele experienòe de
viaòæ ði relaòiile pe care le vom întâlni.
Nu e vorba de o mlozome fatalistæ. Fiecare dintre
noi ne alegem anumite experienòe de viaòæ atunci
când venim pe Pæmânt. Evident cæ nu ne plænuim
întreaga viaòæ înainte de a ne întrupa – ar m plictisitor!
Trasæm doar câteva direcòii generale ale vieòii, precum
ði momentele de ræscruce ði lecòiile de viaòæ pe care
trebuie sæ le învæòæm de-a lungul întrupærii noastre
(spre exemplu: ræbdarea, încrederea etc.).
Ne întrupæm, de asemenea, cu douæ, trei sau
mai multe repere de vârstæ, la care, când vom ajunge,
putem pæræsi trupul nostru ði ne putem reîntoarce
la Divinitate – de exemplu la vârsta de 18, 47 ði 89
de ani. De mecare datæ când ajungeòi la una dintre
aceste vârste, veòi avea câte o ræscruce (precum un
accident, o boalæ, o ameninòare cu moartea etc.),
care væ va da ocazia sæ alegeòi între a væ întoarce în

5

6

Despre momentul moròii unei persoane

Cine sunt îngerii?

CUM Så NE AUZIM ÎNGERII

Ceruri sau a mai ræmâne pe Pæmânt. Marea majoritate
a oamenilor opteazæ pentru continuarea vieòii pe
pæmânt, astfel încât sæ me alæturi de familiile lor
vreme de o generaòie sau douæ. Alòii îði aleg existenòe
scurte ði se întorc în Ceruri înainte ca trupurile lor
sæ m ajuns la maturitate. Însæ chiar dacæ corpurile
lor au ræmas tinere, sunetele acestora sunt cu mult
mai bætrâne atunci când pæræsesc pæmântul, decât
sunetele multora dintre noi.
Sunetul ði înòelepciunea voastræ interioaræ ðtiu
când este momentul sæ væ desprindeòi de lumea cu
trup – ði voi puteòi ana punând urmætoarea întrebare
Sinelui vostru superior: „Ce vârstæ voi avea când voi
pæræsi corpul meu mzic?” Mulòi dintre voi veòi auzi
automat trei vârste. Unii dintre voi veòi vedea cifrele
specimce vârstelor în faòa ochilor, în timp de alòii nu
vor primi niciun ræspuns – deoarece subconðtientul
lor nu vrea sæ ane niciun ræspuns.
Unii vor auzi o vârstæ care este foarte apropiatæ
de vârsta lor ði niciun alt ræspuns în plus. Aceasta
poate însemna cæ timpul de a pæræsi aceastæ lume cu
trup a sosit. În nouæzeci ði nouæ la sutæ din cazuri,
ræspunsurile sunt constituite din vârste mult mai
înaintate decât cea pe care o aveòi, dar frica din
interiorul fiinòei voastre væ face sæ nu le auziòi.

Relaxarea, exerciòiile de respiraòie ði meditaòiile væ
pot ajuta sæ recepòionaòi ræspunsurile corecte.
Existæ un fel de „comitet spiritual” care ne
ajutæ sæ ne îndeplinim misiunea în viaòa cu trup ði
el cuprinde îngerii noðtri pæzitori ði ghizii spirituali.
Fiecare din noi avem cel puòin doi îngeri pæzitori
ði cel puòin un ghid spiritual, de la începutul pânæ
la sfârðitul vieòii. Îngerii pæzitori sunt acele entitæòi
ce nu s-au întrupat niciodatæ ca oameni (doar ca
îngeri în trup – subiect tratat în detaliu în cartea mea
„Tærâmurile Îngerilor Pæmânteni”, carte tradusæ ði
publicatæ în limba românæ de Editura For You). Ghizii
spirituali provin de obicei din rândul celor pe care
i-am iubit odatæ ði acum sunt în ceruri. În tinereòe,
aceðti ghizi fac parte dintre rudele care au decedat
înainte de a ne m næscut noi.
Aceste entitæòi ne ajutæ sæ ne îndeplinim misiunea
ði sæ ne învæòæm lecòiile de viaòæ. De asemenea, ele
nu ne permit sæ ne batem joc de vieòile ði trupurile
noastre. Ele intervin, færæ a ne mai cere permisiunea,
dacæ ne anæm în pericolul de a muri înainte de vreme.
Dacæ ne anæm la vreuna din vârstele de ræscruce,
îngerii ne sprijinæ în luarea celei mai bune decizii.
De obicei, dacæ nu ne-am învæòat încæ lecòiile de viaòæ
sau dacæ avem persoane pe care le iubim, vom alege
sæ ræmânem în continuare în viaòæ.
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Am învæòat din experienòæ cæ îngerii ne ajutæ
numai pânæ în punctul în care le permitem acest
ajutor. În 1995, o voce claræ ði ræspicatæ a unui înger
m-a avertizat cæ, dacæ nu mut maðina în altæ parte,
mi-ar putea m furatæ. Din diverse motive, nu mi-am
ascultat îngerul, astfel încât, peste o oræ, am nimerit
în mijlocul unui jaf armat de maðini. Atunci îngerul
mi-a spus sæ òip cât pot de tare. De data asta l-am
ascultat, iar òipætul meu a atras atenòia unor persoane
care mi-au særit în ajutor.
În ambele cazuri, când îngerul m-a avertizat,
am avut libertatea de a-l asculta sau nu. Dacæ i-að m
ignorat ði cel de-al doilea sfat – „ñipæ cu toatæ puterea
ta!” – nu cred cæ að mai m fost în viaòæ astæzi. Dar ðtiu
urmætorul lucru: chiar dacæ að m murit, mæcar að m
ðtiut cæ îngerii au fæcut tot ce le-a stat în putinòæ sæ-mi
previnæ moartea. Am remarcat aceastæ libertate de
alegere la toòi cei cu care am discutat acest subiect –
atât la cei care au fost la un pas de moarte, cât ði la cei
care, decedaòi mind, mi-au vorbit din Ceruri.

Aða cum am mai menòionat, îngerii pæzitori væ
sunt dæruiòi sæ îngrijeascæ de minòa voastræ pe toatæ
durata vieòii cu trup. Ei nu au træit niciodatæ întrupaòi

ca oameni pe Pæmânt, doar dacæ nu au fost „îngeri
întrupaòi” (cei care iau trup uman, me pentru o scurtæ
perioadæ de timp, me pentru o viaòæ întreagæ).
Indiferent de credinòæ, de caracter sau de stilul de
viaòæ, orice persoanæ are cel puòin doi îngeri pæzitori
– chiar dacæ îi ascultæ sau nu. Unul este cel care væ
îndeamnæ din exterior ði væ ajutæ sæ luaòi hotærârile
cu Sinele vostru superior. El væ cunoaðte talentele
ði potenòele ði væ încurajeazæ sæ stræluciòi în toate
privinòele.
Celælalt înger pæzitor este mai „tæcut”. El
væ consoleazæ când sunteòi supæraòi, singuri sau
dezamægiòi. Væ îmbræòiðeazæ atunci când nu reuðiòi
sæ faceòi rost de slujba sau de casa pe care v-o doriòi
ði væ calmeazæ atunci când partenerul de vineri seara
nu mai apare.
Puteòi avea mai mult de doi îngeri pæzitori – de
fapt, majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit au
mai mulòi îngeri în jurul lor. Asta poate ði datoritæ
faptului cæ toate aceste persoane proveneau dintre
cititorii cæròilor mele; în general, cei care apreciazæ
îngerii îi atrag în preajma minòei lor. ïi nu pentru cæ
îngerii ar favoriza ði ajuta mai mult pe „fanii” lor, ci
datoritæ faptului cæ cei care sunt înclinaòi spre îngeri
tind sæ îi cheme mereu în ajutor. Aceste rugæciuni
sunt întotdeauna ascultate, indiferent cine le face.
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Îngerii noðtri au gen, determinat de energiile
emanate, ceea ce îi face sæ arate ði sæ se comporte
preponderent feminin sau masculin. Fiecare dintre
noi avem aceðti „însoòitori divini”, cu diferite virtuòi,
feminine sau masculine. Aðadar cineva poate avea trei
îngeri masculini ði unul feminin, în timp de altcineva
poate avea doi îngeri feminini.
Toòi îngerii au aripi ði o înfæòiðare angelicæ,
similaræ cu cea din picturile renascentiste. Ei nu-ði
folosesc aripile pentru a se deplasa. În experienòa
mea, nu am væzut îngeri zburând. I-am væzut în
schimb òinând o persoanæ între aripile lor pentru a o
ocroti ði consola.
Odatæ, îngerii mi-au spus cæ singurul motiv
pentru care ei au aripi este ca sæ ræspundæ aðteptærilor
noastre (ale occidentalilor). Mi-au mai spus cæ pictorii
primelor tablouri cu îngeri au interpretat greðit lumina
din aura lor, confundând-o cu aripile, astfel încât i-au
pictat în acest mod.
Interesant este faptul cæ îngerii care protejeazæ
religiile orientale ale Pæmântului, precum buddhismul
sau hinduismul, de obicei nu au aripi. Îngerii lor
sunt asemænætori cu minòele luminoase anate în
ascezæ, având acelaði rol ca ði cel al îngerilor pæzitori
occidentali: de a iubi, proteja, ghida persoanele pe
care le însoòesc. Singurele excepòii sunt cele ce vin

din zona esticæ, dinspre miðcærile „Noua Eræ”. Aceðti
indivizi au grupuri mari de îngeri ajutætori în preajmæ.
Evident, o astfel de persoanæ mi-ar spune: „Chem pe
oricine din Rai sæ mæ însoòeascæ ði sæ mæ ajute!”
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Arhanghelii
Arhanghelii supravegheazæ îngerii. Ei sunt mai
mari, mai puternici ði mai înòelepòi. În funcòie de
sistemul de credinòe agreat, existæ patru, ðapte sau un
inmnit numær de arhangheli. În viitor, vom descoperi
noi arhangheli pe care-i vom adæuga celor deja
cunoscuòi pânæ atunci, la fel cum vor m descoperite
noi planete din sistemul solar.
Arhanghelii nu sunt „atribuiòi nominal” cuiva
anume ði ei ajutæ pe oricine, indiferent de religia
sau trecutul religios al acestuia. Ei se pot ana în orice
moment alæturi de mecare dintre noi, cei care ne rugæm
lor – atât individual, cât ði în colectiv – deoarece ei
sunt mai presus de limitærile spaòiale ði temporale.
Imaginaòi-væ cum ar aræta viaòa noastræ dacæ aòi putea
m în mai multe locuri în acelaði timp! Ei bine, îngerii
spun cæ singurul motiv pentru care noi nu putem m
în douæ locuri în acelaði timp este acela cæ nu credem
în acest lucru; noi credem cæ putem m doar într-un
singur loc, într-un moment dat. Vom ana de la ei, în
curând, cum sæ depæðim aceastæ mentalitate.
12
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Motivul pentru care am atras atenòia asupra celor
de mai sus este acela cæ unii oameni se îngrijoreazæ de
faptul cæ, dacæ îl roagæ ceva pe Arhanghelul Mihail,
spre exemplu, ar putea sæ-i distragæ atenòia acestuia de
la îndeplinirea altor rugæciuni mult mai importante
sau l-ar împiedica sæ me în preajma unor persoane ce
ar avea mai mult nevoie de ajutorul sæu. Realitatea
este cæ arhanghelii ði îngerii pot m oriunde ði alæturi
de oricine îi cheamæ, în orice clipæ. Îi puteòi chema
în ajutor pe arhangheli printr-o simplæ rugæciune
fæcutæ în gând. Nu este neapærat nevoie de formulæri
ði rugæciuni omciale.
Numærul exact de arhangheli existenòi variazæ
în funcòie de sistemul de credinòe sau de textul
spiritual consultat. Biblia, Coranul, Testamentul lui
Levi, Kabbala, A treia carte a lui Enoh ði scrierile lui
Dionisius, toate enumeræ ði descriu diferite nume de
arhangheli.
Este sumcient sæ spunem cæ existæ mai mulòi
arhangheli, deði în cæròile ði scrierile mele eu pomenesc
mai des de Arhanghelii Mihail, Rafael, Uriel ði Gabriel.
Mai târziu, ði ceilalòi arhangheli m-au îndemnat sæ-i
implic în viaòa, activitæòile ði lucrærile mele astfel
încât am sæ aduc acum câteva descrieri suplimentare
ði completæri despre aceðtia ði despre modul în care
se poate colabora cu ei. Precizarea genului acestor

arhangheli s-a conturat în urma interacòiunii mele
cu ei. Deoarece îngerii ði arhanghelii nu au corpuri
mzice, genul lor este în corelaòie cu tipurile de energii
pentru care sunt specializaòi ði pe care le emit. De
exemplu, Arhanghelul Mihail, care este un înger
protector foarte puternic, este masculin, în timp ce
Arhanghelul Jomel, mind specializat în frumuseòe, este
feminin.
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•

Numele Arhanghelului Ariel înseamnæ
„leul sau leoaica lui Dumnezeu”. Ariel este
cunoscut drept Arhanghelul Pæmântului,
deoarece el lucreazæ neîncetat pentru binele
planetei. El protejeazæ regnurile mineral,
vegetal ði animal, ajutând la vindecarea
animalelor, în special a celor sælbatice.
Rugaòi-væ la Ariel pentru a cunoaðte mai
bine lumea îngerilor, pentru a primi ajutor
în soluòionarea problemelor privind mediul
înconjurætor sau pentru a vindeca pæsærile
ði animalele rænite.

•

Numele Arhanghelului Azrael semnimcæ
„cel pe care îl ajutæ Dumnezeu”. Azrael este
numit uneori ði „îngerul moròii”, deoarece
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el însoòeðte spre Celelalte Tærâmuri persoanele care trec prin moarte clinicæ. El
ajutæ sunetele celor decedaòi sæ se simtæ
iubite ði consolate. Acest arhanghel ajutæ
pe reprezentanòii tuturor religiilor ði, de
asemenea, pe toòi îndrumætorii spirituali.
Chemaòi-l aðadar pe Azrael pentru cei
dragi decedaòi, cât ði pentru a væ ajuta în
omcierea slujbelor ði ritualurilor formale sau
neformale.
•

•

Numele Arhanghelului Chamuel înseamnæ
„cel care îl vede pe Dumnezeu”. El ne
ajutæ sæ identimcæm aspectele importante
din viaòa noastræ. Chemaòi-l pe Chamuel
pentru a væ ajuta sæ gæsiòi persoana iubitæ,
un serviciu nou, prieteni noi sau orice lucru
pierdut. Îl puteòi invoca ði dacæ aveòi nevoie
de ajutorul sæu în pæstrarea ði îmbunætæòirea
unor relaòii personale sau de serviciu ori
pentru rezolvarea unor connicte din cadrul
acestor relaòii.
Numele Arhanghelului Gabriel înseamnæ
„trimisul, mesagerul lui Dumnezeu”. În
picturile din vremea Renaðterii, Arhan-
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ghelul Gabriel este reprezentat cu înfæòiðare
femininæ, deði scrierile ulterioare despre acest
arhanghel vorbesc despre o personalitate
masculinæ (poate ði din cauza scrierilor
apærute în urma Conciliului de la Niceea).
Acest arhanghel îi ajutæ pe mesageri, cum ar
m scriitori, profesori ði jurnaliðti. Chemaòi-l
pe Arhanghelul Gabriel atât pentru a înlætura orice sentiment de teamæ privind
problemele de comunicare, cât ði pentru a
væ ajuta în conceperea, adoptarea, naðterea
ði creðterea copiilor.
•

Numele Arhanghelului Haniel înseamnæ
„gloria lui Dumnezeu”. Chemaòi-l pe acest
arhanghel ori de câte ori doriòi sæ aduceòi
pacea, înòelegerea, armonia, prietenia ði
frumuseòea în vieòile voastre. Puteòi, de
asemenea, sæ-i cereòi ajutorul înaintea
oricærui eveniment în care doriòi sæ apæreòi
plini de graòie, cum ar fi: o prezentare
importantæ, un interviu pentru angajare
sau o primæ întâlnire romanticæ.

•

Numele Arhanghelului Jeremiel semnimcæ
„mila lui Dumnezeu”. El ne inspiræ ði ne
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motiveazæ în dezvoltarea noastræ spiritualæ.
Este, de asemenea, implicat în procesul de
transmitere a înòelepciunii divine. Chemaòi-l
pe Jeremiel dacæ væ simòiòi „blocaòi” spiritual
ði pentru a væ redobândi puterea spiritualæ
ði a væ înòelege misiunea divinæ. Jeremiel se
ocupæ de vindecarea emoòionalæ ði ajutæ în
problemele legate de iertare.
•

•

Numele Arhanghelului Jofiel înseamnæ
„frumuseòea lui Dumnezeu”. Este arhanghelul
ce patroneazæ artiðtii care ne ajutæ sæ vedem
ði sæ pæstræm frumuseòea în vieòile noastre.
Chemaòi-l în ajutor înainte de începerea
oricærui proiect artistic! Deoarece Jofiel
este implicat în înfrumuseòarea planetei,
în special prin îndepærtarea poluærii, puteòi
sæ-l rugaòi sæ væ ajute ði sæ væ sprijine în
realizarea acestei misiuni. Eu îl mai numesc
îngerul „Feng Shui”, deoarece ne poate ajuta
sæ „curæòæm” tot ce este malemc din biroul
unde lucræm, din casa în care locuim sau
chiar din viaòa noastræ.
Numele Arhanghelului Metatron î nseamnæ „îngerul prezenòei, al înfæòiðærii”.
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El este considerat a m cel mai tânær ði cel
mai înalt dintre îngeri ði unul dintre cei doi
arhangheli care s-au întrupat pe pæmânt ca
oameni (precum profetul Enoh). Metatron,
alæturi de Fecioara Maria, ajutæ copiii, atât
pe cei vii, cât ði pe cei din Ceruri. Chemaòi-l
în orice fel de problemæ pe care o aveòi
legatæ de copii. Adeseori el îði oferæ ajutorul
ði tinerilor, deschizându-le calea cunoaðterii
ði înòelegerii spirituale. Metatron oferæ,
de asemenea, ajutor copiilor de cristal
ði copiilor indigo sæ-ði valorimce darurile
spirituale ði sæ se acomodeze mai uðor la
ðcoalæ, acasæ ði-n alte împrejuræri.
•

Numele Arhanghelului Mihail înseamnæ
„cel care este asemenea lui Dumnezeu” sau
„cel care seamænæ cu Dumnezeu”. El este
arhanghelul care elibereazæ de teamæ ði de
îndoialæ planeta ði pe toòi locuitorii ei. Este
patronul omòerilor de poliòie ði ne dæ nouæ
tuturor curajul ði puterea de a ne îndeplini
misiunea divinæ. Chemaòi-l în ajutor pe
Arhanghelul Mihail atunci când væ temeòi
pentru siguranòa personalæ, când nu væ este
clar scopul divin al existenòei voastre sau când
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vreòi sæ faceòi o schimbare pe care o consideraòi
necesaræ în viaòæ. Îl puteòi, de asemenea, ruga
sæ væ ajute în rezolvarea oricæror probleme de
mecanicæ sau de electronicæ. Nu în ultimul
rând, Arhanghelul Mihail væ poate ajuta în
identimcarea sau regæsirea misiunii personale
în aceastæ viaòæ ði apoi væ va da curajul necesar
pentru a o duce la bun sfârðit ði a o îndeplini
cu succes.

pe toòi cei care s-au dedicat domeniului
sænætæòii, inclusiv pe cei care nu sunt încæ
activi în acest domeniu. Chemaòi-l pe Rafael
pentru vindecarea oricæror ræni sau boli
(inclusiv pentru animale). Rugaòi-l sæ væ
ajute în procesul vindecærii. Nu în ultimul
rând, Arhanghelul Rafael îi ajutæ pe cei ce
cælætoresc, deci puteòi sæ-l rugaòi sæ væ asigure
armonia ði siguranòa cælætoriilor voastre.

•

Numele Arhanghelului Raguel înseamnæ
„prietenul lui Dumnezeu”. Raguel este
adeseori numit si Arhanghelul Justiòiei ði
al Dreptæòii ði este ajutætorul celor umiliòi.
Chemaòi-l în ajutor ori de câte ori væ simòiòi
suprasolicitaòi sau manipulaòi. Chemaòi-l,
de asemenea, pe Raguel atunci când o
persoanæ a fost nedreptæòitæ. Raguel va
interveni, cælæuzindu-væ cum sæ obòineòi
echilibrul între putere ði dreptate în cadrul
relaòiilor. El væ va ajuta sæ væ armonizaòi
toate relaòiile.

•

Numele Arhanghelului Raziel înseamnæ
„secretele sau tainele lui Dumnezeu”.
Se spune cæ Raziel stæ foarte aproape de
Dumnezeu ði cæ aude toate conversaòiile
divine despre secretele universale ði
mistice. El ar m scris toate aceste secrete
într-un document pe care i l-a dat lui Adam,
ajungând mai târziu în mâinile profeòilor
Enoh ði Samuel. Chemaòi-l pe Raziel ori
de câte ori doriòi sæ înòelegeòi un material
ezoteric (inclusiv visele voastre) sau sæ
interpretaòi amintirile din vieòile trecute.

•

Numele Arhanghelului Rafael înseamnæ
„cel care vindecæ”, el mind cel ce coordoneazæ vindecarea psihicæ. Rafael îi ajutæ

•

Numele Arhanghelului Sandalfon înseamnæ „frate”, deoarece, la fel ca ði Arhanghelul Metatron, ði el a fost odatæ
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profet (Ilie). Sandalfon este arhanghelul
muzicii ði al rugæciunii. El îl ajutæ pe
Arhanghelul Mihail sæ înlæture teama ði
efectele acesteia, cu ajutorul muzicii.
Ascultaòi muzicæ relaxantæ ði chemaòi-l pe
Arhanghelul Sandalfon pentru a væ înlætura
orice confuzie spiritualæ, orice neliniðte sau
teamæ.
•

Numele Arhanghelului Uriel înseamnæ
„Dumnezeu este luminæ”. El este
lumina særacilor în situaòiile grele, cel
ce ne lumineazæ minòile în rezolvarea
problemelor. Chemaòi-l pe Uriel ori de
câte ori væ anaòi blocaòi într-o situaòie ði
aveòi nevoie de o gândire limpede pentru
a ana ræspunsurile cæutate. Uriel ajutæ, de
asemenea, studenòii ði pe toòi cei care depun
eforturi intelectuale.

•

Numele Arhanghelului Zadkiel înseamnæ
„dreptatea lui Dumnezeu”. El este considerat
îngerul coordonator al memoriei ði de aceea,
ca ði Uriel, este de mare folos studenòilor.
Chemaòi-l pe Zadkiel pentru a væ ajuta sæ
væ amintiòi de orice lucru pierdut.

CUM Så NE AUZIM ÎNGERII

Maeðtrii spirituali
Maeðtrii spirituali sunt minòe care s-au întrupat
pe pæmânt ca vindecætori, ca lideri sau propovæduitori
ai unor importante miðcæri spirituale ði care acum îði
continuæ împlinirea acestor misiuni din Ceruri. În
aceastæ categorie intræ Iisus, Moise, Buddha, Quan
Yin, Fecioara Maria, Yogananda ði alòi smnòi. Tot
maeðtri sunt consideraòi ði cei care în timpul vieòii
au manifestat calitæòi spirituale remarcabile, dar nu
au fost atât de cunoscuòi ði faimoði; astfel sunt mulòi
smnòi ði eroi necunoscuòi.
Având o inmnitæ iubire în sunete ði un devotament
remarcabil faòæ de oameni, aceðti maeðtri vin în
ajutorul oricui li-l cere. În cartea mea „Arhanghelii
ði Maeðtrii Spirituali Elevaòi” sunt descrise în detaliu
toate aceste minòe deosebite ði se prezintæ modul în
care le putem cere ajutorul.
Îngerii naturii
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Cunoscuòi ði sub numele de zâne, îngerii naturii
sunt îngeri divini, aða cum sunt ði îngerii pæzitori ði
arhanghelii. Priviòi cu suspiciune, oamenii nu cred
în ei sau îi înòeleg greðit. Am vizitat de curând o
bibliotecæ celebræ, unde am notat bucuroasæ toate
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cæròile despre îngeri ce se anau în rafturile special
amenajate la secòiunea „Îngeri”. Dar m-am întrebat:
„Unde sunt cæròile despre zâne?” Am mai cæutat ði
la rafturile despre spiritualitate ði miðcarea New Age,
însæ færæ succes. În cele din urmæ, le-am descoperit
la secòiunea „Mitologie”. Am simòit tristeòea acestor
îngeri ði am înòeles de ce mi s-a dat misiunea de a
prezenta lumea lor în cæròile ði seminariile mele.
Spre deosebire de îngerii pæzitori ði de arhangheli,
aceðti îngeri au ego. Sunt îngeri mai denði ði træiesc
mai aproape de Pæmânt.
Îngerii naturii, inclusiv zânele, constituie ajutoare
ale lui Dumnezeu pentru mediul înconjurætor. Ei
protejeazæ atmosfera, pæmântul cu vegetaòia sa, apele
ði animalele. Dacæ sunteòi o persoanæ care iubeðte ði
protejeazæ mediul înconjurætor, îngerii naturii væ vor
acorda mult respect; ba mai mult, dacæ væ purtaòi
frumos cu animalele, folosiòi substanòe netoxice,
reciclaòi diverse materiale, aceðti îngeri ai naturii
vor m încântaòi sæ væ ajute ði sæ lucreze împreunæ cu
dumneavoastræ.
Îngerii naturii observæ mecare persoanæ cu care
interacòioneazæ ði cunosc nivelul ei de respect faòæ
de mediul înconjurætor. De îndatæ ce începeòi sæ
comunicaòi cu ei, væ consideræ printre cei care luptæ
împreunæ pentru salvarea lumii.

Toòi cei pentru care susòinerea vieòuitoarelor ði
a mediului înconjurætor constituie un scop în viaòæ
au întotdeauna în preajma lor îngeri ai naturii – pe
lângæ ceilalòi îngeri pæzitori ði ghizi spirituali. Nici
aceðti îngeri ai naturii nu încalcæ liberul arbitru al
oamenilor. Intervenòiile lor sunt destul de limitate,
vizând în mod deosebit prevenirea cauzelor ce duc la
poluarea mediului înconjurætor. Mai multe informaòii
despre aceðti îngeri puteòi ana citind cartea mea
„Îngeri 101” (apærutæ în limba românæ la Editura
Adevær Divin, Braðov, 2008).
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acæ aveòi persoane care v-au fost foarte dragi
ði acum sunt decedate, trebuie sæ ðtiòi cæ acestea de cele mai multe ori se anæ în preajma voastræ ði
dupæ ce au murit. De altfel, pe lângæ îngeri pæzitori,
arhangheli ði ghizi spirituali, noi avem ca ajutoare ði persoane dragi care au decedat. Acestea pot m rude decedate
înainte ca voi sæ væ m næscut sau persoane cu care aòi
avut o legæturæ puternicæ în timpul vieòii ði care væ pot
ajuta acum sæ învæòaòi o anumitæ lecòie de viaòæ.
Când oamenii pæræsesc pæmântul, li se dæ ðansa
de a-ði dezvolta propriile calitæòi spirituale, ajutându-i
pe alòii. De aceea, mulòi se oferæ voluntari pentru a-i
însoòi pe cei dragi ræmaði în viaòæ; de obicei vor sta
alæturi de aceðtia pânæ când ði aceðtia din urmæ îði vor
pæræsi corpurile mzice. Mæsurarea timpului în Ceruri

este diferitæ de cea de pe Pæmânt, astfel încât 90 de
ani tereðtri echivaleazæ cu o perioadæ mult mai scurtæ
în Rai.
Aceste minòe ræmân alæturi de voi ði dupæ ce
pæræsesc viaòa cu trup, mindcæ væ iubesc. În acelaði
timp, mind alæturi de voi ði cælæuzindu-væ, aceste minòe
au ðansa de a-ði îndeplini unele misiuni pe care nu
au reuðit sæ le împlineascæ de-a lungul vieòii cu trup.
Dacæ purtaòi numele vreunei mætuði Aneta care nu
mai este în viaòæ, sunt foarte multe ðanse ca aceasta sæ
væ însoòeascæ în plan spiritual. De obicei, persoanele
decedate care au acelaði nume cu noi devin ghizii
noðtri spirituali dupæ ce pæræsesc corpul mzic.
Atunci când cineva vrea sæ væ însoòeascæ în spirit
dupæ ce a pæræsit lumea cu trup, trebuie sæ urmeze
o pregætire specialæ în acest sens. În ðcoala Raiului
va învæòa cum sæ væ ajute în mod emcient, færæ a væ
încælca liberul arbitru, cum sæ cælætoreascæ în planul
astral ði cum sæ væ recepòioneze mesajele atunci când
væ anaòi în nevoi, pentru a væ putea veni rapid în
ajutor. Va învæòa cum sæ comunice cu voi prin canale
de comunicare subtile, spirituale, cum ar m: prin vise,
prin vocea Eului interior, prin gânduri. Pregætirea pentru a deveni spirit cælæuzitor necesitæ timp. De aceea,
cei decedaòi de curând nu pot m tot timpul alæturi de
voi în spirit. Doar cei care au trecut prin pregætirea
necesaræ væ pot cælæuzi în spirit permanent.
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Chapter One
Capitolul
Doi

Despre cei dragi
care au decedat
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Sæ presupunem cæ mætuða voastræ care tocmai a
decedat a fost jurnalistæ de succes, iar dumneavoastræ
sunteòi scriitor debutant. Scrisul ar face parte din
misiunea vieòii voastre. Astfel încât atunci când veòi
întreba Cerul: „Care este misiunea mea în viaòæ?”,
mætuða væ va încuraja în mod telepatic sæ scrieòi.
Bineînòeles cæ ea va face acest lucru numai mindcæ
ðtie care este misiunea pe care Dumnezeu v-a
încredinòat-o.
Uneori, oamenii mæ întreabæ dacæ este bine sæ
vorbim cu cei moròi. Ei citeazæ din Torah, care ne previne sæ nu vorbim cu cei decedaòi. Pot înòelege aceste
avertismente, deoarece ar m o greðealæ sæ ne ghidæm
vieòile numai dupæ cei moròi.
Sinele nostru superior – în permanentæ legæturæ
cu Dumnezeu – este cel care vrea sæ deòinæ controlul.
Cei dragi decedaòi ne pot ajuta, dar ei nu sunt smnòi,
îngeri sau arhangheli, doar mindcæ sunetele lor au
trecut în lumea de dincolo. Totuði ei lucreazæ conform
planurilor lui Dumnezeu ði ajutæ la împlinirea Voii
Sale. Cred cæ principalul motiv pentru care putem sæ-i
contactæm este acela de a ne oferi un ajutor în plus în
mæsura în care o pot face.
Sunt adeseori întrebatæ ði dacæ nu deranjæm
spiritele celor decedaòi atunci când le cerem ajutorul. Exact ca ði entitæòile în trup, ði cele din ceruri au
libertatea de a spune „nu” atunci când nu vor sæ me

deranjate. Din experienòa mea, am constatat cæ ele
sunt foarte bucuroase atunci când ne pot ajuta.
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Pentru cei care sunt adoptaòi
Sunt adeseori întrebatæ despre legætura dintre spirite ði cei care sunt adoptaòi. Am descoperit
cæ persoanele adoptate au mai mulòi îngeri ði mai
multe spirite care îi cælæuzesc. O persoanæ adoptatæ
are întotdeauna printre spiritele însoòitoare, pe unul
care a fæcut parte din familia în care s-a næscut; poate
m unul dintre pærinòi, bunici, mætuði sau unchi, care
este decedat. Nu are importanòæ dacæ cei adoptaòi i-au
cunoscut sau nu pe acei membri ai familiei. Legætura
dintre ei existæ indiferent de situaòie.
Mai mult decât atât, persoanele adoptate au
spirite care îi ajutæ ði îi cælæuzesc ði din rândul prietenilor ði membrilor familiei adoptive. De aceea, persoanele adoptate au mai mulòi îngeri decât ceilalòi
oameni. Aceðtia îi vor proteja ði îi vor ajuta sæ facæ
faòæ schimbærilor apærute în viaòa lor ca urmare a
procesului de adopòie.
Valorimcarea relaòiei cu spiritele celor decedaòi
Aud destul de des întrebarea: „Sunt oare bine cei
dragi care au decedat?”. Motivul pentru care mi se
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pune aceastæ întrebare este teama celor ræmaði în viaòæ
ca nu cumva cei dragi decedaòi sæ se ane în Iad. Din
constatærile mele, pot spune cæ 90% dintre persoanele
decedate sunt foarte bine. Singurul lor disconfort
este determinat de persoanele dragi læsate în viaòæ,
mai ales dacæ acestea au dezvoltat ataðamente sau
obsesii faòæ de ele. Dupæ pæræsirea trupului, entitæòile
îði continuæ existenòa ði aða vor sæ faceòi ði voi. Dacæ
væ blocaòi evoluòia spiritualæ ði fericirea datoritæ acestor forme nepotrivite de ataðament faòæ de cei dragi
care au decedat, îi veòi òine ði pe ei în loc.
În realitate, putem amrma cæ singura problemæ
pe care cei decedaòi o au în Ceruri suntem noi, cei
care ne continuæm viaòa pe pæmânt. Dacæ ne vom
continua vieòile fericiòi, cei dragi decedaòi vor m ði ei
fericiòi.
Pe de altæ parte, spiritele se simt foarte bine
din punct de vedere mzic, dupæ ce pæræsesc corpul.
Toate bolile, rænile, problemele mzice dispar odatæ cu
pæræsirea trupului. Sunetul ræmâne intact ði în stare
de perfectæ sænætate.
În Rai, sunetele se simt excelent din punct de
vedere emoòional. Ne mai existând probleme mnanciare sau restricòii temporare, dispar ði presiunile ði
grijile (cu excepòia faptului cæ noi, cei ræmaði în viaòæ,
îi putem pune în continuare în suferinòæ din punct de
vedere emoòional). Cei din Rai sunt liberi sæ se mani-

feste în orice situaòie ði condiòie; nu sunt limitaòi de
diverse aspecte, cum ar m: o casæ frumoasæ, o cælætorie,
munca, timpul de petrecut împreunæ cu familia ði
prietenii etc.
„Dar dacæ cei dragi decedaòi sunt supæraòi pe
mine?” sunt întrebatæ uneori. Oamenii îði fac griji cæ
prietenii sau membrii familiei care au decedat ar putea
sæ me supæraòi pe ei din diverse motive, precum:
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•

Nu au fost alæturi de cel decedat spre
sfârðitul vieòii acestuia sau chiar în
momentul în care ði-a dat ultima sunare.

•

Au fost implicaòi în decizia de a opri mecanismele ce îl susòineau artimcial în viaòæ.

•

Sunt implicaòi în decizii de viaòæ cu care
cred cæ cei dragi decedaòi nu ar m fost de
acord.

•

Sunt implicaòi în connicte familiale, cauzate de problema moðtenirii.

•

Se învinovæòesc, crezând cæ ar m putut preveni moartea acelei persoane dragi.

•

Nu au identimcat încæ sau nu au pedepsit persoana care a fost responsabilæ de
moartea celor dragi.

Despre cei dragi care au decedat

•

Au avut o ceartæ puternicæ cu persoana
decedatæ, chiar înainte de moartea acesteia.

În realitate, în toatæ experienòa mea, nu am
întâlnit pânæ acum o persoanæ decedatæ care sæ me
supæratæ pentru vreunul din motivele enumerate mai
sus. În Rai te eliberezi de multe din grijile ði supærærile
care te macinæ pe Pæmânt. Ai o perspectivæ mult mai
bunæ asupra adeværatelor motive ale unei persoane,
aða cæ cei dragi decedaòi au o capacitate de înòelegere
mult mai profundæ a motivelor pentru care v-aòi comportat într-un anumit fel. În loc sæ væ judece, ei væ vor
privi cu compasiune ði înòelegere.
ïi nu væ îngrijoraòi cæ bunicul væ priveðte atunci
când faceòi duð sau dragoste. Aceste spirite nu sunt
privitori nepoftiòi. De fapt, aceste spirite nici nu ne
væd minòele mzice pe Pæmânt; ele percep energiile
noastre ði lumina sunetului nostru. Ele ne înòeleg
gândurile ði sentimentele în orice situaòie în care ne
anæm.
De vreme ce spiritele sunt conðtiente de ceea ce
simòiòi ði gândiòi, nu aveòi de ce sæ væ ascundeòi temerile de ele. Sæ presupunem cæ aveòi resentimente faòæ
de tatæl vostru care a decedat. Sunteòi furioði mindcæ
viciile acestuia – bæutul ði fumatul – i-au determinat
moartea timpurie. Dar væ simòiòi ði vinovat, deoarece

31

CUM Så NE AUZIM ÎNGERII

credeòi cæ nu e bine sæ mòi furioði pe persoanele decedate, mai ales mind vorba de propriul tatæ.
Tatæl dumneavoastræ ðtie exact ceea ce simòiòi,
deoarece el are capacitatea de a væ citi gândurile ði
stærile suneteðti, de acolo, din Ceruri. Persoanele dragi
decedate væ cer sæ eliminaòi din sunet toatæ teama,
furia, vinovæòia ði grija faòæ de ele. Este bine sæ purtaòi
o discuòie cu cei decedaòi, prin care sæ væ eliberaòi de
toate aceste sentimente negative. Puteòi sæ le scrieòi
chiar ði o scrisoare.
Puteòi comunica cu cei dragi decedaòi în orice
formæ ði oricând. Sunetele lor nu se anæ în cimitire;
ele sunt libere sæ cælætoreascæ prin univers. ïi nu væ
temeòi cæ le deranjaòi. Cei dragi decedaòi vor cu certitudine sæ clarimce relaòiile, astfel încât vor m foarte
fericiòi dacæ veòi discuta cu ei pentru a væ liniðti
suneteðte.
Animale devenite îngeri
Veòi m poate surprinði sæ descoperiòi cæ printre
sunetele celor dragi decedaòi, care væ privesc ði væ ajutæ,
se gæsesc ði cele ale animalelor voastre de casæ – ale
câinilor, pisicilor, cailor ði orice alte animale pe care
le-aòi iubit ði acum sunt decedate. Legætura pe care aòi
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format-o cu ele în timpul vieòii le va determina sæ væ
me mereu în preajmæ, chiar ði dupæ ce au murit.
Când òin seminarii, le povestesc ascultætorilor
mei despre câinii ði pisicile pe care le væd alergând ði
jucându-se prin încæpere. De obicei, ne dæm seama
foarte repede cærei persoane a aparòinut mecare câine,
deoarece aceste animale stau în preajma foðtilor lor
stæpâni. Aceste întâlniri, în care membrii participanòi
descoperæ cæ Rover este încæ în preajma lor, sunt de-a
dreptul emoòionante. Oamenii anæ cæ animalele lor
de companie au aceeaði personalitate, înfæòiðare ði
comportament pe care le-au avut în timpul vieòii.
Dacæ animalul a fost jucæuð, hiperactiv, prietenos,
morocænos sau foarte calm, îði va pæstra aceste caracteristici ði dupæ moartea mzicæ. Cæòeluðii jucæuði vor
særi în continuare ði în eter ði se vor juca cu mingi
invizibile.
Pisicile vor sta ði ele în preajma foðtilor stæpâni,
deði de obicei nu sunt foarte apropiate de corpul persoanei – ca în cazul câinilor – datoritæ independenòei
lor. Aðadar, în seminariile mele este destul de dimcil
sæ disting ce pisicæ aparòine mecærei persoane. Trebuie
sæ mæ bazez pe descrierile animalelor pe care le væd
alergând prin încæpere, astfel încât stæpânii lor sæ le
recunoascæ.

Mulòi dintre cursanòii mei mi-au mærturisit
cæ au væzut sau simòit apariòia fostelor animale de
companie, care acum sunt decedate. De exemplu,
au simòit-o pe pisica Fluffy særind în pat sau l-au
væzut pe câinele Red întins pe canapea. În viziunile
voastre puteòi, de asemenea, sæ observaòi animalul
de companie umblând prin cameræ, mai ales atunci
când este întuneric, datoritæ faptului cæ ochiul este
mai sensibil la luminæ ði miðcare, astfel încât puteòi
percepe mai multe apariòii pe întuneric ði folosind
mai mult vederea perifericæ.
Am væzut câòiva cai ði chiar un cobai (porc de
Guineea), stând precum îngerii pæzitori, nedespæròiòi
de foðtii lor stæpâni. Aceste animale ne ajutæ insunându-ne – prin iubire – din propria lor energie divinæ ði
totodatæ oferindu-ne compania lor de care doar Sinele
nostru superior e conðtient.
Am observat, de asemenea, spiritele unor animale
stând în jurul totemelor (pandantive cu animale).
Acestea pot m cu vulturi, lupi sau urði care înconjoaræ
capul persoanelor ce le poartæ, oferindu-le protecòie.
(Puteòi citi mai multe informaòii despre aceste spirite
ale animalelor în cartea soòului meu, Steven Farmer,
„Puterea animalelor ði a spiritelor acestora”).
Am observat spiritele delmnilor stând în preajma
oamenilor care sunt implicaòi în cercetæri oceanogramce,
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la fel cum unicornii Chapter
stau în Three
apropierea celor care sunt
foarte ataðaòi de naturæ ði de regnul mineral. Nu am væzut
niciodatæ spiritul vreunui peðte care sæ stea în preajma
cuiva, dar ðtim cæ peðtii pæræsesc viaòa cu trup printr-un
fel de tub de luminæ diferit de celelalte animale.
În mnal, nu uitaòi cæ puteòi comunica cu toate
animalele de casæ care au murit, oricând ði prin oricare din procedeele descrise în aceastæ carte.

CUM Så NE AUZIM ÎNGERII

Capitolul Trei

Evident cæ învinovæòindu-væ, nu veòi readuce copiii
la viaòæ. Að vrea, în continuare, sæ væ împærtæðesc niðte
informaòii care v-ar putea ajuta în procesul vindecærii:

robabil cæ nu existæ nimic mai tragic decât sæ-òi
iei ræmas bun de la un copil care a murit; cu
toate acestea, sunetele lor træiesc în continuare în Rai
foarte fericite. Timp de câòiva ani, mi-am concentrat
atenòia în a oferi pærinòilor posibilitatea de a vorbi cu
proprii lor copii decedaòi. Am învæòat foarte multe din
discuòiile cu cei mici, anaòi în Ceruri.
Pierderea unui copil ne aduce mai multe sentimente de vinovæòie decât orice altceva. Majoritatea
pærinòilor sunt distruði, se întreabæ dacæ n-ar m putut
preveni moartea copilului sau dacæ nu cumva ei au fost
cauza acestei moròi. Au remuðcæri de genul: „Dacæ nu að
m læsat-o pe Amy sæ conducæ maðina în noaptea aceea...”,
„Dacæ-i acordam mai multæ atenòie atunci când Dan îmi
spunea cæ e nefericit...” sau „Dacæ eram mai sever ði nu-l
læsam pe Jacob sæ stea afaræ pânæ târziu...”

– Copiii au o altæ viziune asupra moròii. Copiii
care au cinci sau mai puòini ani, nu au aceeaði viziune
asupra moròii, aða cum o avem noi, adulòii. De aceea este
atât de dimcil sæ explicæm iubirea permanentæ dintre
persoana decedatæ ði copilul ræmas în viaòæ. „Dar când
se întoarce bunicul?” va întreba încontinuu copilul,
indiferent cât de mult îi veòi explica faptul cæ bunicul
este în Rai.
Atunci când copiii trec în Ceruri, ei nu realizeazæ
cæ au murit. Ei se simt în continuare vii ði fericiòi. De
ce plânge toatæ lumea? se întreabæ ei miraòi. Deoarece
nu-ði dau seama cæ au murit, privesc din eter la cele
ce se petrec în continuare, oferindu-le daruri de iubire
celor dragi.
Odatæ, pe când realizam o citire (preluarea unui
mesaj) pentru o mamæ a cærei fetiòæ de patru ani decedase, femeia a început sæ ofteze profund. Din lumea
spiritelor, fetiòa a desenat un curcubeu pentru a-ði
bucura mama. Cum obiðnuia sæ înmâneze de mecare
datæ desenele mamei sale, i-am relatat acesteia ce desenase fetiòa.
„Îi plæcea sæ deseneze curcubee când era în viaòæ”
mi-a mærturisit mama fetiòei. „ïtia cæ de mecare datæ îmi
aduce zâmbetul pe buze cu ele.”
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– Copiii nu poartæ resentimente. Nu am întâlnit
niciun spirit în Ceruri (me de copil, me de adult), care sæ
învinovæòeascæ pe cineva de propria sa moarte. Chiar
ði cei care au fost uciði devin foarte iertætori cu cei care
le-au cauzat moartea, deoarece realizeazæ cæ neiertarea
ði resentimentele nu le fac decât ræu. Fiinòa care a fost
ucisæ poate ajuta din ceruri la prinderea criminalului
– nu din ræzbunare, ci pentru a preveni alte eventuale
crime.
Copiii care sunt avortaòi nu-ði condamnæ pærinòii
ði nici nu realizeazæ cæ au murit. De fapt, sunetele copiilor care nu au apucat sæ se nascæ pe pæmânt – din
cauza unui avort, a unei pierderi de sarcinæ sau a unor
probleme la naðtere – ræmân în preajma mamei lor.
Aceste sunete au întâietate la întrupare atunci când
mama ræmâne din nou însærcinatæ. Aðadar, dacæ aòi
pierdut vreo sarcinæ ði væ mai doriòi un copil, ðansele
ca la concepòie sæ vinæ sunetul copilului pierdut sunt
foarte mari.
Dacæ mama nu mai poate face copii, sunetul copilului pierdut sau avortat va creðte stând în preajma acesteia, 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 nepoatæ, sau poate
chiar sæ me adoptat(æ) de aceasta.
– Sunetul unui copil poate da dovadæ de multæ
înòelepciune. Chiar dacæ corpurile mzice ale copiilor

sunt foarte mici, nu înseamnæ cæ ði spiritele lor sunt
tinere, neajutorate sau naive. Aðadar ar trebui sæ luæm în
considerare cæ ði sunetul copilului a avut un cuvânt de
spus în momentul moròii sale. În „Cursul de miracole”,
se spune cæ „Nimeni nu moare færæ a consimòi acest
lucru” ði am descoperit cæ aða ði este. Întrebaòi orice
soræ medicalæ sau doctor ði væ vor spune poveðti despre
persoane care au decedat din boli minore, deoarece aða
a fost voia lor. Ei væ vor putea spune, de asemenea, ði
poveðti despre cei care ði-au dorit neapærat sæ træiascæ
ði au reuðit acest lucru, chiar dacæ medicii nu le mai
dædeau nicio ðansæ.
Oricât de greu ar m de acceptat, copilul vostru
decedat a ales sæ plece în ceruri înainte ca voi sæ væ
pregætiòi ði ca el sæ moaræ. În cartea mea „Terapia cu
îngeri” (apærutæ în limba românæ la Editura Adevær
Divin, Braðov, 2008), povestesc cum îngerii mi-au spus
cæ ei nu înòeleg de ce oamenii cred cæ toòi trebuie sæ
træiascæ neapærat pânæ la 90 de ani!
Aða cum am mai menòionat, înainte de concepòie,
decidem împreunæ cu îngerii ði ghizii noðtri spirituali
vârsta la care vom pæræsi corpurile mzice. Un adolescent
decedat mi-a relatat cæ, în timpul accidentului avut,
îngerii i-au dat ðansa de a alege între a muri ði a træi,
derulându-i mlmul pentru mecare din cele douæ alternative. În timpul preluærii mesajelor pentru mama lui,
bæiatul i-a comunicat urmætoarele:
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„Ti-am fæcut un bine alegând sæ mor, chiar
dacæ òi-e greu sæ înòelegi. Mi s-a arætat cæ, dacæ
aleg sæ træiesc, voi ræmâne imobilizat. Am realizat cât de dureros ar m fost pentru tine ði cât
de greu din punct de vedere mnanciar. Am væzut
cæ aceastæ situaòie îòi va distruge cæsnicia. M-að m
simòit neputincios ði vinovat cæ am ales sæ træiesc!
Aða cæ, te rog sæ mæ ieròi, dar am ales cæ e mai bine
sæ mor. Îngerii mi-au arætat cæ oricât de dureros va
m pentru tine decesul meu, în cele din urmæ îòi vei
reveni ði îòi vei continua viaòa. Tot ei mi-au arætat
cæ tu ði tata væ veòi sprijini ði iubi reciproc pânæ la
sfârðitul vieòii, ræmânând cæsætoriòi. Aðadar, te rog
sæ-mi accepòi darul.
Te rog sæ-mi înòelegi alegerea! Ai fost întotdeauna mândræ de mine, am nevoie sæ mi mândræ
ði acum de decizia pe care am luat-o. Te rog sæ mæ
crezi cæ sunt foarte, foarte fericit aici.”
Mama lui mi-a relatat cæ atunci când copilul se ana
în sala de operaòie în urma accidentului, semnele lui vitale
oscilau. „Parcæ se dædea o bætælie în sunetul bæiatului
meu, care pæræsea corpul pentru câteva momente, pentru
ca apoi sæ revinæ, apoi din nou sæ plece.”
Acea femeie a acceptat în mnal decizia bæiatului
sæu. Am sfætuit-o sæ se roage ði sæ îði întæreascæ convingerea cæ moartea copilului sæu nu a fost în van.
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– Toate suferinòele se risipesc. Mulòi pærinòi sunt
supæraòi crezând cæ, dupæ moarte, copiii lor suferæ foarte
mult. Nu pot nega faptul cæ mulòi oameni trec prin chinuri mzice ði sunt cuprinði de teamæ în timpul moròii.
Din fericire, Dumnezeu a creat niðte îngeri pæzitori, care
ne ajutæ sæ depæðim mai uðor momentul moròii. Trupul
îði înceteazæ activitatea ði funcòiile, iar spiritul va ieði
din el înainte cæ temerile sæ devinæ de nesuportat. Am
descoperit cæ majoritatea pærinòilor îði imagineazæ acest
proces ca mind de zeci de ori mai chinuitor decât este
în realitate.
– Copiii nu sunt niciodatæ singuri în Rai. Bunicii,
mætuðile, unchii, animalele de casæ, alòi copii, cu toòii
vin ði însoòesc sunetul nou sosit în Ceruri. De obicei,
copiii træiesc pe lumea cealaltæ cu rudele pe care le-au
cunoscut pe Pæmânt ði cu cei care le-au fost ghizi spirituali de-a lungul vieòii. Astfel, în Rai, copiii au în jurul
lor rude ði prieteni alæturi de care træiesc fericiòi. Nu am
întâlnit niciodatæ vreun copil în Rai care sæ me sigur.
– Majoritatea tinerilor care se sinucid sunt
bine în Ceruri. Miturile spun cæ oamenii care se sinucid merg în Iad ði suferæ pentru acest „pæcat”. Filmul
„What Dreams May Come” cu Robin Williams pare
sæ contrazicæ aceste mituri (deði cred cæ scenaristul a
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realizat o metaforæ despre sinucidere, multe persoane cu
care am discutat au preluat ad-litteram mesajul).
Sinuciderea nu este acceptatæ în Rai, deoarece presupune pierderea unui corp ce putea m încæ în serviciul
Luminii. Totuði, nimeni nu judecæ minòele sinucise,
care nu ajung nici în iad nici în vreo temniòæ. Acestea
îði pot crea propriul lor iad, datoritæ sentimentelor de
vinæ pe care le resimt atunci când realizeazæ cât de
multæ suferinòæ au provocat familiei ði celor dragi. Cu
toate acestea, majoritatea celor care s-au sinucis ði cu
care am vorbit se iartæ pe ei înðiði destul de repede, dar
ði pe celelalte persoane pe care erau supæraòi ði din vina
cærora s-au sinucis.
Îngerii înconjoaræ aceste minòe asemenea unor
consilieri de sænætate mintalæ. Rugæciunile celor dragi,
de asemenea, îi ajutæ în vindecarea spiritualæ. Foarte
des, dupæ moarte, spiritele acestor persoane ajutæ la consilierea altor persoane cu probleme asemænætoare lor.
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ne gândim cæ am m putut preveni un eveniment neplæcut. Poa
cæ am m putut, poate cæ nu. Dar ce rost mai are sæ manifestæ
sentimente de vinovæòie, dacæ faptul oricum a fost consuma
Cei dragi decedaòi, în special copiii, vor sæ ne vadæ feric
ïi modul cel mai emcient de a m aða îl putem obòine nu prin
ne învinovæòi, ci prin a ne valorimca ði a ne folosi în continua
calitæòile.
Putem face lucruri în amintirea copilului nostru deced
fapte bune pe care sæ i le dedicæm. De exemplu, am putea plan
un copac în cinstea copilului decedat, am putea strânge fond
pentru a ajuta alòi copii anaòi în situaòii similare, am putea vo
pærinòilor care trec prin aceeaði situaòie despre viaòa ði 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 siguranòæ. Poate chiar
va oferi ajutorul în ceea ce veòi realiza.
Viaòa merge mai departe!

Vina pærinteascæ apare adeseori în procesul creðterii
copiilor. Acest teribil sentiment ne însoòeðte atunci când
copilul nostru este bolnav, rænit, suferæ sau moare.
„Cursul de miracole” ne spune cæ vina nu este o formæ de
iubire, este de fapt o frustrare mascatæ. Când ne simòim
vinovaòi pentru ceva, ne facem ræu în primul rând nouæ
înðine. Vina nu este un sentiment benemc, care ne face sæ
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În urmætoarele capitole, veòi citi despre câteva din metod
care ne vor ajuta sæ ne pæstræm relaòiile cu cei dragi privi
comunicarea spiritualæ. Aða cum am væzut în primele do
capitole, cei dragi decedaòi îði doresc ca noi sæ ne continuæ
vieòile într-un mod fericit ði armonios. ïi aceasta poate cons
tui unul dintre cele mai minunate lucruri pe care le putem fa
pentru ei.

44

CUM Så NE AUZIM ÎNGERII

Capitolul Patru

Cum sæ deosebim îngerii de
închipuiri?

O

fetiòæ privea peste umærul ei stâng ði purta o
conversaòie aparent de una singuræ:

– Cu cine vorbeðti, draga mea? o întrebæ mama ei.
– Cu îngerul meu ræspunse fetiòa.
Mama fetiòei mi-a relatat ulterior:
„Este foarte ciudat cæ familia noastræ nu este
religioasæ ði niciodatæ nu am discutat despre îngeri cu
ea. Din câte ðtiu eu, nu a avut de unde auzi informaòii
religioase.”
Am mai auzit poveðti asemænætoare de la diverði
pærinòi. Copiii sunt mult mai receptivi în a auzi ði a
vedea îngerii lor, spre deosebire de adulòi. ïi de ce
se întâmplæ aða? Din cercetærile mele am descoperit
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cæ primul motiv ar m acela cæ un copil nu-ði pune
întrebarea dacæ îngerii ði mesajele lor constituie sau
nu o realitate. Ei se bucuræ de aceastæ experienòæ, færæ
sæ se îndoiascæ de realitatea ei. Poate cæ de aceea un
studiu al Dr. William MacDonald de la Universitatea
de stat din Ohio amrma cæ, la vârsta copilæriei, au loc
cele mai veritabile experienòe psihice, ði nu pe parcursul celorlalte categorii de vârstæ.
Noi, adulòii, ne punem mereu întrebæri: dacæ
este vorba de închipuirea noastræ sau de a o prezenòæ
angelicæ? Dacæ am putea m asemenea copiilor, atunci
ne-am înlætura îndoielile pentru o vreme ði ne-am
putea bucura de experienòe profunde cu Dumnezeu
ði cu minòele Sale angelice.
Partea stângæ, maturæ, a creierului nostru ne cere
mereu dovezi. ïi probabil cæ experienòele dureroase,
pe care le-am avut de-a lungul timpului, ne-au fæcut
sæ ne purtæm aða, sæ ne pierdem încrederea. Vrem
garanòii cæ vieòile noastre ar putea sæ me mai bune,
înainte de a face ceva efectiv în acest sens.
Din fericire, existæ anumite caracteristici care ne
ajutæ sæ distingem adeværatele experienòe angelice
de închipuirea noastræ. Îngerii ne apar prin semne
divine: îi putem vedea, auzi sau simòi. Cu toòii primim
mesaje de la îngeri într-un fel sau altul. Trebuie
doar sæ mm receptivi ði sæ ne descoperim propriile
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extrasensibilitæòi ði cæi prin care putem comunica cu
aceðtia.
Sæ simòim mesajele Cerului!
Calea prin care majoritatea oamenilor recepòioneazæ mesaje de la îngeri este printr-un sentiment
sau un gând. Atunci când nu sunteòi siguri cæ acestea
provin cu adeværat de la îngeri, verimcaòi urmætoarele
aspecte:
O adeværatæ experienòæ angelicæ
ce implicæ sentimente

CUM Så NE AUZIM ÎNGERII

•

Lasæ o urmæ uðoaræ pe canapea sau pat, ca ði
cum cineva ar m stat lângæ voi.

•

Determinæ schimbæri de temperaturæ sau
presiune în preajma voastræ.

•

Simòiòi cæ cineva væ atinge uðor inima, pærul
sau umerii.

•

Aveòi o stare de somnolenòæ sau din contræ,
deveniòi foarte activi.

•

Simòiòi o convingere interioaræ cum cæ ceea
ce se întâmplæ este real.

•

Træiòi certitudinea cæ trebuie sæ faceòi o
anumitæ schimbare în viaòa voastræ.

•

Træiòi senzaòia cæ lângæ voi ar sta o persoanæ
foarte apropiatæ, ca atunci când simòim
prezenòa cuiva drag decedat.

•

Totul pare natural, ca ði cum experienòa s-ar
desfæðura foarte mresc.

O prezenòæ angelicæ væ face sæ:
•

Simòiòi cælduræ în sunet, asemenea unei
îmbræòiðæri plæcute.

•

Aveòi un sentiment de siguranòæ, chiar dacæ
mesajul væ avertizeazæ în legæturæ cu un
posibil pericol.

•

Simòiòi mirosul unei nori plæcute sau parfumul unei persoane dragi.
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O falsæ experienòæ angelicæ
ce implicæ sentimentele
O astfel de experienòæ ne face:
•
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•

Nu ne face sæ ne simòim deloc în largul
nostru.

•

Nu simòim cæ experienòa s-ar m produs în mod
mresc.

Sæ ne simòim agitaòi ði neliniðtiòi.
Primirea mesajelor Cerului sub formæ de gânduri

•

Sæ ne me fricæ sau chiar sæ intræm în panicæ.

•

Nu are niciun miros cu care poate m
asociatæ, sau poate chiar apærea un miros
mai neplæcut.

•

Sæ simòim cæ cineva ne ia din energie (în
aceastæ situaòie chemaòi-l în ajutor imediat
pe Arhanghelul Mihail, pentru a væ curæòa
de energiile negative).

•

•

•

Sæ ne simòim de parcæ am m singuri pe
pæmânt.

Experienòele cu îngerii noðtri pot implica uneori
idei, revelaòii sau gânduri, în loc de sentimente. Mulòi
dintre marii mlozom ði inventatori ai lumii au preluat ideile inovatoare din eter. Iatæ cum sæ deosebim
adeværul de închipuire:
O adeværatæ experienòæ angelicæ ce implicæ
gândurile
Recunoaðtem o adeværatæ experienòæ angelicæ
realizatæ prin gânduri, atunci când aceasta:
•

Implicæ anumite concepte profunde, consistente ði care se repetæ constant.

Sæ ne aparæ gândul cæ acea experienòæ nu ar
m realæ.

•

Are o idee centralæ privind modul în care puteòi
rezolva o problemæ sau ajuta o persoanæ.

Sæ ne simòim cuprinði de o stare de disperare,
care ne determinæ sæ luæm decizii greðite.

•

Væ face sæ mòi mai puternici ði mai benemci.
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•
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Væ oferæ instrucòiuni explicite privind
mecare etapæ pe care o aveòi de parcurs ði
instrucòiuni particulare privind paðii mecærei
subetape de parcurs.

•

Sunt întâmplætoare ði schimbætoare.

•

Au o temæ centralæ vizând modalitæòi prin
care puteòi sæ ajungeòi bogaòi sau faimoði.

•

Væ aduce idei incitante, care væ umplu de
energie.

•

Sunt descurajante ði abuzive.

•

Væ fac sæ væ gândiòi la scenarii îngrozitoare.

•

Væ scoate din impas, ca urmare a
rugæciunilor fæcute.

•

Cuprind idei deprimante ði înspæi mântætoare.

•

În aceste mesaje ideile vin încet, iar ræspunsurile la întrebærile pe care le aveòi væ fac sæ
væ îngrijoraòi.

•

Cuprind scheme de îmbogæòire rapidæ.

•

Au multe goluri ði mesajele sunt neclare.

•

Nu se anæ în legæturæ cu ceva ce aòi fæcut sau
gândit anterior.

•

Au o motivaòie primaræ, rudimentaræ, vizând
dorinòa de a evada din cotidian.

•

Væ implicæ în realizarea unor activitæòi.

•

Mesajele cuprind adeværuri ði au logicæ.

•

Mesajele sunt compatibile cu interesele,
pasiunile ði talentele voastre.

•

Væ dau impresia cæ o anumitæ persoanæ
dragæ decedatæ este în preajma voastræ, færæ
însæ a o putea vedea.
Falsele experienòe ce implicæ imaginaòia

Astfel de experienòe se caracterizeazæ prin urmætoarele aspecte:
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•
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Nu oferæ niciodatæ informaòii despre cum
i-am putea ajuta pe alòii.

tome, în special de perturbæri ale atenòiei sau
pierderea conðtienòei. Experienòele psihice
spontane (denumite „paranormale”) constituie mai degrabæ un eveniment independent
de orice boalæ sau perturbare a individului ði
nu sunt însoòite de pierderea contactului cu
lumea înconjurætoare”1

Sæ auzim mesajele Cerului!
Este cunoscutæ mentalitatea psihologilor care
spun cæ cine aude voci este nebun. În opoziòie cu
ea, marii smnòi, oamenii de ðtiinòæ ði inventatorii din
întreaga lume spune cæ au primit ajutorul divin în
felul acesta. Prima experienòæ în acest sens a fost când
am auzit o voce puternicæ ði claræ care m-a avertizat
în legæturæ 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.
Diferenòa dintre a auzi adeværata voce a lui
Dumnezeu ði a ne auzi propria imaginaòie este foarte
mare ði se poate realiza uðor. Væ voi oferi câteva
informaòii cum sæ distingeòi între mesajele de la
Dumnezeu ði mesajele create de propria imaginaòie.
•

Cercetætorul D.J. West prezintæ aceastæ
diferenòæ dintre halucinaòii ði adeværatele
experienòe psihice:„Halucinaòiile patologice
tind sæ se repete constant pe parcursul unor
stæri patogene ði sæ me însoòite ði de alte simp-
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•

Cercetætorul Bruce Greyson, a studiat 68
de persoane care manifestau simptome de
schizofrenie. Dr. Greyson a descoperit cæ
jumætate dintre aceðti subiecòi au avut viziuni
cu persoane dragi care erau decedate.2

•

Cercetætorii - Dr. Karlis Osih ði Dr. Erlendur
Haraldsson, au observat cæ, pe parcursul
majoritæòii halucinaòiilor, oamenii cred cæ væd
o persoanæ decedatæ pe care ei o consideræ
încæ vie. Pe parcursul experimentelor realizate privind viziunile, cercetætorii au concluzionat cæ aceste persoane væd de fapt o
fæpturæ cereascæ precum un înger, pe cineva
drag decedat etc.3

A se consulta bibliograſa
Idem
Idem
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Cerul ne poate vorbi printr-o voce puternicæ ði
claræ, auzitæ din afara capului nostru; printr-o voce
interioaræ; printr-o conversaòie pe care se întâmplæ
sæ o purtæm cu cineva, sau prin muzica ascultatæ în
gând ori la radio.
O adeværatæ experienòæ angelicæ ce
implicæ auzul
• Propoziòiile încep de obicei cu pronumele
„tu” sau „noi”.
• Ai impresia cæ cineva îòi vorbeðte, chiar dacæ
sunæ asemenea vocii interioare.
• Este surprinzætoare asemænarea dintre mesajele primite ði grijile sau întrebærile care v-au
preocupat în ultimul timp.
• Vocea dispare brusc dupæ comunicarea
mesajului
• Vocea este plæcutæ ði plinæ de iubire, chiar
dacæ væ avertizeazæ în legæturæ cu vreun pericol .
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• Væ cere sæ acòionaòi imediat, chiar ði în
privinòa gândurilor voastre sau a unei atitudini mai pline de iubire.
• Puteòi auzi o voce care væ strigæ pe nume ði
în timp ce dormiòi.
• Puteòi percepe în acelaði timp un fond muzical celest.
• Puteòi primi un mesaj privind modul în care
sæ væ îmbunætæòiòi conduita sau cum sæ-i
ajutaòi pe alòii.
Imaginaòia sau falsele percepòii ale mesajelor
primite pe cale auditivæ
• Propoziòiile încep de obicei cu pronumele
„eu”.
• Simòiòi de parcæ aòi vorbi cu voi înðivæ.
• Mesajul este neclar, fragmentar ði adeseori
înspæimântætor.
• Informaòiile transmise sunt foarte vagi.
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• Vocea este alarmantæ ði ameninòætoare.
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•

Apare un sentiment de spontaneitate ði de
naturaleòe în timpul viziunii.

•

Træiòi repetarea unor cliðee ce implicæ imaginea tatælui, a unei pæsæri, un nuture, un
curcubeu, secvenòe de numere etc., înainte
ca acestea sæ me ulterior percepute ði în
realitate.

•

Prin aceste viziuni primiòi mesaje clare cum
sæ-i ajutaòi pe alòii.

• Sunt bârfe ði speculaòii despre alòii.
• Auziòi cerinòe abuzive la adresa cuiva.
• Percepeòi zgomote neplæcute, puternice, sau o
muzicæ nearmonioasæ în fundal.
• Este un mesaj ce væ ræneðte pe voi sau pe
ceilalòi

Imaginaòia sau falsa percepòie a
mesajelor divine pe cale vizualæ

Cum sæ vedem mesajele Cerului?
Se poate ca experienòele voastre cu îngerii sæ implice
væzul, me când sunteòi în stare de veghe, me de somn me
în timpul meditaòiei. Existæ mai multe cæi de a distinge
adeværatele mesaje percepute vizual de cele false.
O adeværatæ experienòæ angelicæ
ce implicæ væzul

•

Visele sunt obiðnuite ði se uitæ uðor.

•

Vizualizaòi scenariile unor evenimente nefavorabile, færæ a vi se da instrucòiuni cum sæ
le preveniòi ori sæ le evitaòi.

•

Aveòi impresia cæ viziunea este foròatæ.

•

Apariòiile din vise par reale.

•

Viziunea este lipsitæ de importanòæ.

•

Vedeòi fulgere de luminæ albæ sau coloratæ.

•

Percepeòi o viziune egocentricæ, în care
câðtigaòi în defavoarea altora.
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Daòi atenòie mesajelor!
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Indiferent de calea prin care primiòi mesajele:
vizualæ, auditivæ, prin gânduri, sentimente sau o
combinaòie a acestor patru modalitæòi, puteòi distinge
adeværul de fals, dând atenòie aspectelor enumerate
anterior. Fiòi siguri cæ, dacæ væ anaòi într-o situaòie
periculoasæ, înainte de a væ m venit timpul de plecare,
îngerii voðtri pæzitori væ vor avertiza în aða fel încât
sæ le percepeòi prompt ði clar mesajul. Informaòiile
privind diverse aspecte mai delicate din viaòa voastræ
presupun o percepòie mai subtilæ a planurilor astrale.
În capitolele urmætoare væ voi vorbi despre modul
de amplimcare a capacitæòii de percepere a mesajelor
angelice.
Toòi avem capacitæòi egale de a comunica cu
îngerii, deoarece toòi oamenii sunt egal „dotaòi spiritual”. Unii pot pærea mai sensibili decât alòii; aceasta
se întâmplæ din cauzæ cæ ei au fost mai receptivi în a
asculta ði a crede în toate aspectele ce òin de deschiderea lor spiritualæ.
Cel mai mare blocaj pe care-l regæsesc în dezvoltarea psihicæ a cursanòilor mei este acela cæ
se stræduiesc prea tare pentru a face sæ aibæ loc o
experienòæ angelicæ. Ei vor cu disperare sæ vadæ sau
sæ audæ un înger, încât uitæ ce trebuie sæ facæ pentru

a se petrece acest lucru. De multe ori, ei nu reuðesc.
Alteori, aceste blocaje provin din teama de a ana
adeværul. Se mai poate ca temerile sæ me determinate
de gândul :„Poate cæ nu voi m în stare sæ væd sau sæ
aud” sau „Poate cæ eu nu am îngeri în jurul meu”
sau alte griji de genul acesta. Egoul îði face simòitæ
prezenòa în aceste momente, deoarece el este bazat pe
temeri personale. Doar Sinele nostru superior, bazat
doar pe iubire, poate comunica cu Dumnezeu.
Aðadar, cu cât sunteòi mai relaxat(æ), cu atât veòi
putea comunica mai uðor cu îngerii. Respiraòia este un
important punct de plecare, la fel cum este gândirea
pe care o au majoritatea copiilor. Ei spun „Bineînòeles
cæ am îngeri! Toatæ lumea are!” Copiii nu-ði pun problema dacæ îngerii pe care-i væd sunt reali sau imaginari, ei se bucuræ doar de aceste prezenòe angelice.
Ca urmare a acestui mod de a gândi, copiii væd ði aud
mult mai uðor îngerii lor pæzitori. Aòi putea depæði
blocajele eului ði v-aòi elibera Sinele Superior, dacæ nu
v-aòi mai face griji în legæturæ cu realitatea sau iluzia
comunicærii divine pe care o træiòi, putând astfel sæ
percepeòi mult mai bine darurile divine.
Îngerii spun cæ teama ne încætuðeazæ psihicul.
Îl înrobeðte, blocându-i capacitatea creatoare, ði
ne dominæ atât stærile afective, cât ði deciziile. Ne
face sæ devenim slabi. Puterea de decizie va m astfel
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afectatæ. De aceea nu permiteòi niciunui sentiment
de teamæ sæ væ perturbe fericirea! Puteòi m mult mai
puternici decât orice sentiment de teamæ. Credinòa în
Dumnezeu væ poate înlætura orice sentiment nepotrivit. Lumina divinæ poate anihila orice malemcitate,
dacæ væ concentraòi pe puterea ei de radiere ði nu pe
mintea voastræ.
Aðadar, în loc sæ væ îndoiòi de abilitæòile voastre
de a væ conecta la Dumnezeu, mai bine mòi atenòi la
mesajele pe care Cerul vi le trimite deja ði la modalitatea în care puteòi sæ le percepeòi!
În capitolele urmætoare veòi descoperi diverse
metode prin care væ puteòi optimiza recepòionarea
mesajelor de la îngeri.
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Capitolul Cinci

Cum sæ ne simòim îngerii?

A

tunci când îngerii sau persoanele dragi
decedate vin foarte aproape de voi, le puteòi
simòi prezenòa. Multe dintre persoanele pe care le-am
intervievat, mi-au relatat cæ au simòit prezenòa unui
anumit spirit în preajma lor. Mulòi spun cæ: „Da, am
simòit-o pe mama alæturi de mine ieri noapte. Pærea
atât de realæ, dar încæ mæ întreb dacæ nu a fost falsa
mea imaginaòie.”
Este posibil sæ væ discreditaòi intuiòia ði sæ nu
aveòi încredere în voi. De câte ori nu aòi avut un sentiment ciudat în legæturæ cu o relaòie, un loc de muncæ
sau cu un drum pe care trebuia sæ-l faceòi? De câte ori
apoi nu aòi regretat mai târziu cæ nu v-aòi urmat acel
sentiment?
63

Bineînòeles cæ, indiferent dacæ væ urmaòi sau nu
impulsul interior, acest gen de situaòie væ oferæ ocazia de a învæòa sæ aveòi încredere pe viitor în Sinele
vostru Superior. Acesta este procesul de comunicare
cu îngerii sau cu spiritele persoanelor decedate – are
legæturæ cu încrederea în sentimentele ði intuiòia
voastræ, în acea scânteie divinæ pe care Dumnezeu a
semænat-o în voi. În cazul identimcærii prezenòei vreunei persoane decedate, aceasta presupune încrederea
cæ poòi distinge între o persoanæ ði alta. Din acest
punct de vedere, toatæ lumea este dotatæ cu calitæòi
de medium.
A m medium pentru alte persoane este la fel ca
a m medium pentru tine însuòi. Atunci când fac preluarea unui mesaj pentru cineva pe care nu-l cunosc,
mai întâi mæ concentrez asupra persoanei decedate cu
care urmeazæ sæ intru în contact. Majoritatea contactelor mele cu spiritele sunt vizuale, deoarece acesta este
modul meu principal de comunicare cu Dumnezeu, deði
multe din experienòele mele se bazeazæ ði pe senzaòii.
Dupæ moarte, oamenii îði mai pæstreazæ tiparul
energetic ði dimensiunea mzicæ ði acestea pot m percepute de un medium. Persoanele care simt apariòia
celor dragi decedaòi, spun cæ aceðtia aratæ exact ca
atunci când træiau, doar cæ sunt mai tineri ði mai
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radioði. Am descoperit cæ acest tipar energetic al celor
care au decedat este similar cu radiaòiile unui curcubeu. Persoanele mai în vârstæ au energia mai puòin
radiantæ decât cele mai tinere; de asemenea, femeile
rezoneazæ mai profund decât bærbaòii.
Este posibil sæ realizaòi contactul cu aceste spirite,
percepându-le tocmai aceste tipuri de energii. Fiecare persoanæ are o amprentæ a personalitæòii care
se manifestæ într-un mod unic, are anumite caracteristici unice. Aòi simòit vreodatæ cæ în casa voastræ
s-ar mai ana cineva? Aòi intrat vreodatæ într-o casæ
în care sæ simòiòi prezenòa unei alte minòe, chiar dacæ
nu i-aòi perceput încæ prezenòa mzicæ? Sau væ anaòi
în bucætærie, pregætind cina ði auziòi uða deschizându-se: færæ a væ folosi raòiunea, puteòi identimca cine
a sosit. Un alt exemplu este atunci când ajungeòi
într-o cameræ plinæ de oameni ði puteòi simòi starea,
dispoziòia generalæ a celor anaòi acolo.
La fel, atunci când cei dragi decedaòi væ stau pe
aproape, au aceeaði amprentæ specimcæ pe care voi o
puteòi percepe. Conducând ðedinòele prin care contactez
spiritele persoanelor decedate, am descoperit cæ 90%
dintre clienòii mei ðtiu deja cine se anæ lângæ ei – vin la
mine doar pentru a le conmrma acest lucru. Din anumite motive, ei nu pot avea încredere în propria intuiòie
ði au nevoie de conmrmarea unui aða-zis „expert”.

Væ puteòi imagina cât de dimcil este pentru un
medium profesionist sæ òinæ astfel de ðedinòe la televizor, în workshop-uri sau în emisiunile radio! De cele
mai multe ori, când mæ anu într-o astfel de situaòie, nu
fac decât sæ mæ bazez pe intuiòie ði pe ceea ce simt. ïi de
cele mai multe ori, clienòii îmi spun: „Da, exact aða este!”
Evident cæ mi-a luat mult timp de practicæ, de rugæciune,
de meditaòii, multe încercæri ði greðeli, pânæ sæ ajung la
acest nivel. Speranòa mea este ca toòi oamenii sæ ajungæ
la acea stare de adevær ði la acest nivel de percepere.

65

66

Cæile prin care puteòi simòi
prezenòa unui spirit
Iatæ câteva dintre cæile prin care puteòi lua
legætura cu îngerii voðtri sau cu spiritele persoanelor
care v-au fost dragi ði acum sunt decedate:
•

Percepând mirosul parfumului lor preferat
sau alt miros distinctiv.

•

Având o senzaòie plæcutæ, ca atunci când
cineva væ mângâie pærul, væ protejeazæ sau
væ îmbræòiðeazæ.

•

Percepând prezenòa unui spirit care se anæ
lângæ voi, poate chiar væzând o urmæ pe
canapeaua sau patul pe care a stat.

Cum sæ ne simòim îngerii?

•

Simòind o schimbare de presiune, o senzaòie de
greutate pe cap sau o senzaòie asemænætoare
celei când sunteòi scoði afaræ din apæ.
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Adeværatele experienòe angelice væ conferæ un
sentiment de plæcere, de cælduræ, de siguranòæ, de
iubire, în timp ce acelea false væ fac sæ væ temeòi,
sæ væ îngrijoraòi. Aceste percepòii false sunt date de
entitæòile decæzute, care se tem sæ meargæ spre Lumina
Divinæ dupæ moarte, me cæ sunt foarte ataðate de anumite bunuri terestre, me cæ se tem de Judecata Divinæ,
pentru a nu m trimise în Iad. Mai multe informaòii
privind acest subiect puteòi citi în cartea mea „Calea
Lucrætorilor întru Luminæ”.

Un subiect delicat este acela privind spiritele
foarte legate de pæmânt, care se apropie de oameni cu
diferite motivaòii sexuale. Am întâlnit multe persoane
væduve, care au continuat relaòiile intime cu foðtii soòi
/ fostele soòii decedate. Dar aceastæ situaòie este diferitæ
de cea din rândul miðcærii New Age, care încurajeazæ
raporturile sexuale cu entitæòi necunoscute din lumea
spiritelor. Consider cæ aceste schimburi sau aceste
contacte frâneazæ evoluòia oamenilor, deoarece un
înger sau o entitate foarte elevatæ nu ar face niciodatæ
asemenea favoruri oamenilor. Mesajele pe care le-am
primit în acest sens ne avertizeazæ cæ acest tip de
activitæòi atrag în jurul nostru entitæòi decæzute; ele ne
pot pune bariere în crearea unor noi relaòii, aða cum
ar m normal, aici, pe pæmânt.
Acest tip de entitæòi neelevate væ vor goli sunetul,
în timp ce contactele cu îngerii vi-l umplu de bucurie
ði de iubire. Energiile angelice væ vor da aripi; veòi
simòi o stare de bine ði de armonie, færæ sæ realizaòi
de unde provine sau væ va cuprinde un sentiment
de fericire. Prezenòa unui înger sau a unei persoane
dragi decedate væ va apærea ca familiaræ; o puteòi
distinge prin faptul cæ este însoòitæ de o senzaòie de
îmbræòiðare, de mângâiere, de schimbare a presiunii
sau de un miros specimc.
Væ puteòi testa intuiòia ði puteòi observa cum
reacòionaòi în astfel de situaòii. De exemplu: sæ pre-
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De asemenea, puteòi avea urmætoarele senzaòii:
•

Schimbæri de temperaturæ.

•

O senzaòie subtilæ de fericire ði de euforie.

•

Un sentiment puternic cæ aceastæ experienòæ
este realæ, chiar dacæ nu este altcineva sæ
v-o conmrme.

•

Un sentiment de familiaritate, ca ði cum
persoana dragæ decedatæ væ este alæturi.
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supunem cæ simòiòi dintr-o datæ nevoia de a væ muta
în altæ parte. Væ întrebaòi cum v-ar afecta aceastæ
schimbare familia, prietenii, cariera. Chiar dacæ unele
dintre aceste aspecte nu væ sunt clare, imaginaòi-væ
viitorul în acest fel. Imaginaòi-væ cum ar m dacæ aòi
ræmâne unde sunteòi ði concentraòi-væ pe sentimentele pe care le aveòi. Væ este inima împlinitæ, tristæ,
bucuroasæ? Existæ pæròi ale corpului care sunt relaxate
sau încordate ca urmare a imaginilor închipuite?
Apoi comparaòi cu starea psihicæ ði afectivæ pe
care le aveòi atunci când væ imaginaòi cum ar m acolo
unde vreòi sæ plecaòi. Sentimentele sunt cælæuze foarte
bune ale sunetului ði ale Voii Domnului.

Iatæ câòiva paði pe care-i puteòi urma pentru a væ
spori clarvederea:

Cum sæ væ dezvoltaòi clarvederea
Dacæ în mod obiðnuit nu aveòi dezvoltate anumite sensibilitæòi, puteòi utiliza diverse metode pentru
a væ deschide canalul de comunicare cu Cerul. Atunci
când veòi reuði sæ væ dezvoltaòi anumite percepòii, veòi
constata cæ viaòa vi se va îmbogæòi, iar relaòiile vor
deveni mai profunde; veòi simòi cæ sunteòi plini de
iubire divinæ ði cæ puteòi înòelege oamenii mai uðor,
cæ aòi devenit mai echilibraòi ði sunteòi mai apòi de a
væ urma intuiòia.
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– Dormiòi având alæturi cristale de cuarò purimcate. Læsaòi cristalul la soare timp de cel puòin patru
ore, pentru a-i m înlæturate orice amprente ræmase
de la alte persoane. Apoi, puneòi unul sau mai multe
din aceste cristale la capul patului în care dormiòi.
Puteòi, de asemenea, sæ le puneòi ði deasupra patului.
Cu cât este mai aproape de voi, cu atât efectul este
mai puternic.
Cu timpul, devenind mai sensibili, va trebui
probabil sæ mutaòi cristalul, sæ nu mai me orientat spre
voi. Va m probabil nevoie ði sæ îl repoziòionaòi într-un
loc mai îndepærtat de pat. Persoanele cu clarvedere
au uneori chiar insomnie atunci când cristalele sunt
foarte aproape de locul în care dorm.
– Utilizaòi pentru aromoterapie esenòa de
trandamr roz. Aroma trandamrului roz væ activeazæ
chakra inimii, care este centrul energetic ce guverneazæ
clarvederea. ñineòi un trandamr roz în preajma voastræ
pentru a-l putea mirosi; sau utilizaòi pentru aromoterapie ulei din trandamr roz ði inspiraòi cât mai des din
mirosul emanat de acesta.
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– Purtaòi un medalion din cuarò roz. Asemenea trandamrului roz, ði cuaròul roz are proprietatea
de a activa chakra inimii. Aceastæ frumoasæ piatræ
corespunde chakrei inimii. Pe lângæ amplimcarea clarvederii, cristalele de cuarò roz væ pot ajuta ði în viaòa
afectivæ.
– Amplimcaòi-væ sensibilitæòile prin exerciòii
de atingere. Închideòi ochii ði luaòi un obiect de pe
masæ. Pipæiòi-l încet, remarcând toate detaliile acestuia: mærimea, structura, compoziòia etc. Ajutat de
un prieten de încredere, schimbaòi aceste obiecte cu
altele ði investigaòi-le ði pe acestea. Puteòi sæ væ folosiòi
toate simòurile ði mòi atenòi la toate senzaòiile pe care
le aveòi.
– Întreòineòi corpul cu exerciòii mzice ði mâncare uðoaræ. Atunci când væ simòiòi obosiòi sau
epuizaòi, væ este mai greu sæ discerneòi senzaòiile ði
træirile avute. Exerciòiile mzice precum mersul „desculò
prin iarbæ”, alergatul, exerciòiile yoga etc. – væ pot
ajuta sæ desluðiòi mai uðor mesajele Cerului. Acelaði
lucru se întâmplæ ði dacæ mâncaòi mai uðor. Stærile de
obosealæ ði de îmbuibare væ pot bloca comunicarea
cu entitæòile divine. Orice væ poate face corpul sæ se
simtæ bine – inclusiv masajul, somnul, bæile – væ ajutæ
sæ væ amplimcaòi percepòiile.
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Autoprotecòia
Persoanele cu clarviziune se pot adeseori plânge
cæ sunt mult prea sensibile. „Absorb energiile malemce
din problemele celorlalòi” ði „Mæ simt copleðit uneori,
pentru cæ preiau toate emoòiile celorlalòi”. Sunt douæ
dintre cele mai des întâlnite observaòii.
Adeseori, persoanele cu clarvedere îmbræòiðeazæ
meserii în care au foarte multe contacte cu oamenii.
Medicii, masorii, bioterapeuòii, consilierii, iatæ doar
câteva exemple de astfel de profesii. ïi atunci când
cei care practicæ aceste meserii sunt foarte pasionaòi,
trebuie sæ aibæ grijæ sæ nu preia din emoòiile ði energiile negative ale „clienòilor” lor.
Existæ douæ cæi de a ne proteja în aceste situaòii:
mæsurile preventive ði activitæòile de curæòare. Mæsurile
preventive presupun curæòarea corpului ði sunetului
de orice energii malemce. Activitæòile de curæòare presupun eliminarea oricæror tipuri de energii malemce
pe care le-aòi absorbit, inclusiv pe cele generate de
voi înðivæ.
Protecòia împotriva energiilor malemce
Mæsurile preventive sunt asemenea mæsurilor de
contracepòie, în sensul cæ nu pot m 100% sigure, dar
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asiguræ o importantæ protecòie persoanei. Sunt zeci
de cæi de a ne asigura autoprotecòia, din care eu voi
prezenta doar douæ:

2. Lumina roz. Îngerii m-au învæòat aceastæ
metodæ, într-o zi când eram la o ðedinòæ de gimnasticæ
aerobicæ. Vorbeam cu o femeie pe care n-o mai întâlnisem niciodatæ. Ea începuse sæ-mi povesteascæ despre
numeroasele operaòii pe care le suferise. Am ðtiut cæ
avea nevoie sæ se descarce. Totodatæ, ðtiam cæ emanæ

– prin acea nesfârðitæ relatare despre bolile ei – energii
malemce. Mi-am chemat în gând îngerii în ajutor. Ei
m-au sfætuit sæ-mi imaginez cæ mæ anu într-un tub
luminos de culoare roz, ca ði cum m-að ana într-un
tub de ruj. Acest tub trebuie sæ se extindæ deasupra
capului ði mai jos de tælpi. „Nu òi-a plæcut niciodatæ
sæ te protejezi cu luminæ albæ – mi-au amintit îngerii
– deoarece simòeai cæ realizeazæ o barieræ între tine ði
ceilalòi. De vreme ce misiunea vieòii tale implicæ în
primul rând interacòiunea cu ceilalòi (aða cum a fost
ði în ultima mea întrupare ), trebuie sæ renunòi la a
te mai proteja cu luminæ albæ ði sæ o înlocuieðti cu
luminæ roz.”
Cuvintele lor erau adeværate. Deði ðtiam multe
lucruri despre metodele de protecòie, rareori le foloseam, deoarece consideram cæ trebuie sæ mu foarte
apropiatæ de clienòii mei. Din acest motiv, adeseori
mæ simòeam epuizatæ sau mæ încærcam cu problemele lor.
Îngerii mi-au amintit: „Observæ cât de diferitæ
este aceastæ luminæ roz. Imagineazæ-òi cum radiazæ
energie divinæ spre aceastæ femeie. Imagineazæ-òi
apoi cum emanæ raze de luminæ ði spre propria ta
minòæ. În felul acesta poòi m prezentæ mzic, poòi ajuta
persoana de lângæ tine ði nu în ultimul rând te poòi
autoproteja.”
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1. Muzica. Îngerii spun cæ muzica este asemenea
unui ecran mzic ce ne înconjoaræ cu energie protectoare. În situaòiile stresante, este bine sæ ascultæm un
fond muzical plæcut.
Muzica nu este doar o mæsuræ preventivæ, ea
este ði o modalitate emcientæ de curæòare. Arhanghelul Sandalfon este îngerul muzicii ði el coopereazæ
cu Arhanghelul Mihail pentru a înlætura energiile
malemce ði efectele negative ale acestora. Chemaòi-l
pe Sandalfon pentru a væ ajuta în alegerea celui mai
potrivit tip de muzicæ, în diverse situaòii cu care
væ confruntaòi. Pregætiòi un CD cu muzicæ pentru
momentele de meditaòie ði rugaòi-l pe Sandalfon sæ
væ ajute ca, pe acel fond muzical, sæ væ curæòaòi de
energiile malemce.
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Începând din acea zi, am folosit aceastæ tehnicæ
de protecòie cu luminæ roz, având rezultate foarte
bune. Mulòumesc îngerilor!

Dacæ lucraòi cu oamenii, în special ca terapeut
sau consilier, aduceòi plante la locul de muncæ. Realizând acest lucru, væ veòi simòi revigoraòi la sfârðitul
zilei.
Îngerii ne învæòæ cæ plantele cu frunze mari
sunt cele mai bune, deoarece ele absorb cel mai bine
energiile malemce. Aðadar un mcus sau un mlodendron ar m o alegere foarte bunæ. Evitaòi frunzele mici
ði ascuòite la plantele care væ înconjoaræ. Interesant
este cæ ði în Feng-Shui – strævechea artæ chinezeascæ a
amenajærilor interioare – se recomandæ, de asemenea,
sæ staòi departe de plantele cu frunze mici ði ascuòite.
Se pare cæ aceste frunze nu emanæ energii benemce.

Curæòarea
Uneori ne simòim obosiòi sau deprimaòi, færæ
sæ ðtim de ce. De cele mai multe ori, preluæm din
energiile malemce ale altor persoane cu care intræm
în contact. Dacæ aveòi meserii în care interacòionaòi
cu oamenii, expunerea la acest fel de energii malemce
este ridicatæ ði este extrem de important sæ væ curæòaòi
în mod regulat de aceste energii.
Iatæ metodele de curæòare pe care vi le propun:
1. Plantele. Probabil cæ cea mai uðoaræ cale de a ne
curæòa de energiile malemce din noi ne este dæruitæ de
Mama Naturæ. Aða cum plantele transformæ dioxidul
de carbon în oxigen, tot aða ele transformæ ði energiile
grosiere, malemce, în energii subtile, benemce.
Îngerii ne sfætuiesc sæ òinem câte o plantæ la
capul patului – un ghiveci pe noptieræ poate face
minuni în timpul somnului! Plantele absorb acele
energii malemce pe care le-am acumulat de-a lungul
întregii zile ði le trimit în eter. Nu væ temeòi, acestea
nu vor afecta planta!
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Tæierea stringurilor din eter. Oricine lucreazæ
cu alòi oameni, me profesional, me în timpul liber,
ar trebui sæ ðtie despre tæierea acelor stringuri ce se
formeazæ între oameni în eter. În general, atunci
când o persoanæ manifestæ faòæ de voi o formæ de
ataðament bazatæ pe fricæ (se teme cæ o veòi pæræsi,
crede cæ sunteòi singura ei sursæ de energie ði fericire),
se realizeazæ un string, o legæturæ energeticæ între acea
persoanæ ði voi. Aceastæ legæturæ este vizibilæ pentru
orice clarvæzætor ði palpabilæ pentru orice persoanæ
intuitivæ.
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Prin acest string, energia circulæ între cele douæ
persoane. Atunci când o persoanæ ði-a format un
ataðament faòæ de voi, ea væ poate fura energie prin
acest cordon energetic. Puteòi sæ nu vedeòi acest cordon, dar cu siguranòæ îi veòi simòi efectele: væ veòi
simòi obosiòi, triðti, epuizaòi færæ a ðti de ce. Ei bine,
este din cauzæ cæ altæ persoanæ væ furæ din energie
prin acest cordon.
Aðadar, de mecare datæ când ajutaòi pe cineva –
sau atunci când væ simòiòi færæ putere, obosit, supærat
– este bine sæ „tæiaòi” toate stringurile energetice malemce create între voi. Nu înseamnæ sæ respingeòi ori
sæ abandonaòi persoana, tæind aceste legæturi malemce. Eliminaòi doar partea disfuncòionalæ, teama,
dependenòa din acea relaòie. Partea de iubire a relaòiei
ræmâne.
Pentru a tæia aceste stringuri malemce, rostiòi
mental sau cu voce tare urmætoarele:

permite îngerilor sæ væ vinæ în ajutor. Probabil veòi
simòi cum se taie acel string.
Persoanele de la celælalt capæt al stringului
nu vor realiza ceea ce se întâmplæ ði væ vor privi la
fel ca înainte. Poate veòi primi chiar telefoane cu
replica „tocmai mæ gândeam la tine” sau e-mail-uri
de la aceste persoane ataðate de voi. Nu uitaòi, în
aceste situaòii, cæ nu voi sunteòi sursa lor de energie,
ci Dumnezeu. Stringul se va forma la loc în timp,
din cauza comportamentelor de ataðament ale persoanelor, de aceea tæiaòi-l ori de câte ori este nevoie.

Apoi pæstraòi tæcerea pentru câteva momente.
Respiraòi ði inspiraòi profund ði rar, deoarece respiraòia

3. Curæòarea energiilor. Atunci când ne facem
griji pentru cineva, când ne învinovæòim pentru problemele cuiva sau primim mesaje de la cineva care
este afectat din punct de vedere emoòional, putem
sæ preluæm din acele energii malemce. Toòi facem
aða, mai ales luptætorii întru luminæ, care sunt atât
de concentraòi în a-i ajuta pe ceilalòi, încât nu mai
au grijæ de ei. Îngerii ne oferæ metode prin care sæ ne
pæstræm echilibrul energetic. Ei vor ca noi sæ ajutæm
alte persoane, dar færæ a ne face nouæ înðine ræu.
Trebuie sæ învæòæm sæ primim ajutorul îngerilor în
astfel de situaòii. Mulòi luptætori întru luminæ sunt
minunaòi în a-ði oferi ajutorul altora, dar nu se pricep
sæ primeascæ ajutor.
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„Arhanghele Mihail, te chem în ajutor acum!
Te rog sæ tai legæturile bazate pe teamæ, prin
care mi se furæ energia ði vitalitatea.
Îòi mulòumesc!”
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Este o metodæ care ne învaòæ cum sæ ne echilibræm
energiile. Pentru realizarea ei, chemaòi îngerii în ajutorul ði spuneòi mental:

este o formæ de a umple cu energie benemcæ locurile
ræmase goale dupæ curæòarea de energiile negative.
Aceastæ tehnicæ este una dintre cele mai emciente. Eu o folosesc foarte des. O puteòi folosi, de
asemenea, ði pentru alòii. Chiar dacæ nu simòiòi nimic
în timpul acestui proces, mòi siguri cæ el se desfæðoaræ.
Marea majoritate a oamenilor constatæ, dupæ aplicarea acestei metode, o uðurare imediatæ, o stare de
bine ði de armonie.

„Arhanghele Mihail, te chem în ajutor
pentru a mæ curæòa de efectele negative ale
fricii!”
Vizualizaòi apoi cum apare Arhanghelul Mihail.
El va m însoòit de mai mulòi îngeri. Imaginaòi-væ cum
Arhanghelul Mihail òine în mâna sa un tub, asemænætor
cu cel al unui aspirator, pe care-l va pune deasupra
capului vostru (unde este ultima chakræ). Trebuie sæ væ
decideòi în privinòa vitezei de curæòare: rapidæ, medie
sau lentæ. Tot voi va trebui sæ-l ghidaòi unde sæ punæ
tubul în timpul procesului de curæòare a energiilor.
Direcòionaòi-l mental înæuntrul capului, al corpului
vostru ði în jurul tuturor organelor. Curæòaòi mecare
parte a corpului, pânæ la degete.
Puteòi vedea sau simòi cum se desprinde energia
malemcæ din minòa voastræ ði trece prin acel tub, la fel
ca atunci când aspiraòi un covor. Vizualizaòi acest tub
de curæòare pânæ simòiòi cæ nu mai existæ nicio energie
negativæ în minòa voastræ.
Dupæ ce v-aòi curæòat, Arhanghelul Mihail va
reværsa în minòa voastræ luminæ albæ, divinæ. Aceasta
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Exersaòi-væ simòurile!
Numai prin practicæ væ veòi putea dezvolta
sensibilitæòile ði veòi putea înòelege mesajele primite
în diverse moduri. Dacæ væ veòi adæuga la repertoriul
spiritual puterea gândurilor, veòi avea douæ cæi de
recepòionare a mesajelor divine. În capitolul urmætor,
vom analiza puterea conðtientizærii gândurilor trimise
din Ceruri.
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tunci când ðtiòi cæ un lucru este aða, færæ sæ
realizaòi de unde cunoaðteòi asta, putem vorbi
de clarcunoaðtere. Poate cæ ði aòi trecut prin situaòii de
genul acesta: discutaòi în contradictoriu cu cineva pe
un subiect cu care nu sunteòi foarte bine familiarizaòi,
dar ceva din interiorul dumneavoastræ væ determinæ
sæ susòineòi un anumit punct de vedere, chiar dacæ nu
puteòi aduce argumente în susòinerea acestuia. Atunci
când sunteòi întrebaòi „Dar de unde ðtii cæ este aða?”,
ræspundeòi: „Pur ði simplu ðtiu!”
Poate chiar cæ aòi fost poreclit „cel ce ðtie pur
ði simplu” ði aceastæ sintagmæ se conmrmæ. ïtiòi
multe ði adeseori væ întrebaòi cum aòi intrat în posesia informaòiilor pe care le scoateòi la ivealæ la un
moment dat.

Mulòi inventatori, oameni de ðtiinòæ, autori, lideri
ði-au utilizat darul clarcunoaðterii pentru a accesa noi
idei. Thomas Edison, de exemplu, spunea „Progresul
ði succesul decurg din gândire.” Se spune cæ Edison
ði alòi mari inventatori meditau pânæ primeau acele
mesaje ði idei inspiratoare.
Diferenòa dintre cineva care primeðte adeseori
astfel de informaòii ði cineva care doar benemciazæ de
ele este datæ de capacitatea de a accepta sæ mi util ði
special pentru ceilalòi. Mulòi dintre cei care acceseazæ
astfel de informaòii nu le transmit ði altora. Toatæ
lumea cunoaðte lucrurile acestea, îði spun ei. Apoi,
peste doi ani, constatæ cæ acea idee strælucitæ pe care
au avut-o a fost continuatæ ði prezentatæ de alte persoane. Aðadar, cei care primesc mesaje divine sub
forma gândurilor, a ideilor sau a revelaòiilor, trebuie sæ
le considere ca ði cum ar m informaòii unice, care pot
constitui ræspunsul la întrebærile pe care le-au pus.
Sæ presupunem cæ L-aòi rugat pe Dumnezeu sæ
væ ajute în schimbarea serviciului ði sæ lucraòi pe cont
propriu. Primiòi apoi ideea unui serviciu prin care
sæ-i ajutaòi pe ceilalòi ði aceastæ idee væ tot reapare
în minte (douæ caracteristici ale ideilor trimise de
îngeri). Veòi medita, væ veòi gândi asupra ei.
Am descoperit cæ cei care primesc astfel de idei
de la îngeri nu petrec prea mult timp în faòa calcula-
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Capitolul Sase

Cum sæ recunoaðtem ði sæ
primim idei divine ði gânduri
profunde?

A

Cum sæ recunoaðtem ði sæ primim...
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torului sau la birou, ci stau mult timp în naturæ. Mulòi
dintre aceðtia se stræduiesc sæ realizeze un echilibru
în viaòa lor între muncæ, familie, spiritualitate, relaòii,
momente de recreere. Aceasta deoarece ðtiu cæ scurtele
momente în care ne concentræm asupra unor lucruri
frumoase ne ajutæ sæ ne relaxam mintea ði sæ percepem mai uðor ideile ði mesajele divine.

Cei care preferæ un „stil de gândire” ce vizeazæ
comunicarea cu îngerii, au în general un nivel de
inteligenòæ mai ridicat. De altfel, ei sunt de cele mai
multe ori mari amatori de lecturæ, au o paletæ foarte
largæ de interese, ceea ce le mæreðte coemcientul de
inteligenòæ.
Una din modalitæòile de a vedea dacæ s-a ajuns
la acel nivel intelectual este de a observa dacæ persoana e capabilæ sæ diferenòieze singuræ când sæ-ði
foloseascæ discernæmântul ði când sæ se bazeze pe
judecatæ. Existæ diferenòe majore între aceste douæ
comportamente intelectuale.
Sæ începem printr-un exemplu privind fumatul. Sunteòi cu siguranòæ conðtient de multiplele
consecinòe negative ale acestui viciu. Discernæmântul
væ va spune: „Nu sunt atras(æ) de fumat sau de

fumætori. Nu-mi pasæ de fumul de òigaræ sau de
efectele acestuia.” Judecata væ va spune „Fumatul
dæuneazæ. Fumætorii fac ræu ði altora.” Observaòi
diferenòele. Una opereazæ conform Legii Atracòiei,
care cere doar sæ-òi onorezi preferinòele personale, færæ
a eticheta sau a critica.
La fel, atunci când sunteòi siguri cæ ideile pe
care le aveòi provin de la ghizii dumneavoastræ
spirituali, mòi atenòi la aceste mecanisme interne ale
discernæmântului. Vechea povaòæ „dacæ te îndoieðti,
atunci nu lua hotærâri” este plinæ de înòelepciune.
Poate cæ nu este nevoie sæ renunòaòi sau sæ respingeòi
o idee, poate trebuie doar sæ regândiòi ði sæ revizuiòi
anumite aspecte ale acesteia.
Puteòi cæuta specialiðti în domeniu care sæ væ
facæ o expertizæ. Puteòi sæ-l rugaòi pe Dumnezeu ði pe
îngeri sæ væ conducæ spre astfel de persoane ði veòi
vedea cât de repede le veòi întâlni.
Eu am experimentat acest lucru atunci când am
vrut sæ scriu o carte despre hrana vegetarianæ. ïtiam
cæ trebuie sæ gæsesc un colaborator care sæ me specialist
în nutriòionism, dar sæ aibæ ði deschidere spiritualæ ði
sæ me adept al vegetarianismului. Cu încredere totalæ
i-am adresat lui Dumnezeu rugæmintea sæ gæsesc o
astfel de persoanæ. Peste trei sæptæmâni, am cunoscut
la seminariile mele o nutriòionistæ pe nume Becky
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Prelitz. Venise sæ mæ asculte, deoarece era interesatæ
de tehnicile ði viaòa spiritualæ. Era exact persoana pe
care o cæutam! Cu cât discutam mai multe cu ea, cu
atât mæ convingeam cæ era persoana de care aveam
nevoie. Astæzi, Becky ði soòul ei sunt buni prieteni
de-ai familiei mele, iar cartea noastræ a fost publicatæ
în S.U.A. în anul 2001 („Sæ ne hrænim cu luminæ:
trecerea de la vegetarianism la hranæ spiritualæ”).
Modalitæòi de percepere a ideilor divine
Iatæ câteva cæi prin care este posibil ca deja sæ m
primit mesaje divine:
•

Aòi cunoscut o persoanæ ði aveòi impresia
cæ ðtiòi multe despre ea, færæ sæ m avut cu
aceasta vreo discuòie anterioaræ.

•

Constataòi cæ aveòi informaòii în legæturæ
cu un subiect despre care nu aòi citit nimic
pânæ atunci.

•

Aòi avut o premoniòie în legæturæ cu ceva (o
problemæ de afaceri, o excursie de relaxare,
o relaòie) ði aceasta s-a adeverit.

•

Aòi avut o idee pentru o afacere, o carte sau
o invenòie. Aòi pus în practicæ acea idee ði
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aòi descoperit cæ era foarte bunæ. Sau nu aòi
òinut seama de acea idee ði mai târziu aòi
constatat cæ altcineva a pus-o în practicæ ði
a avut mare succes.
•

V-aòi pierdut actele, cheile, portofelul
ði când v-aòi întrebat îngerii unde sunt
acestea, aòi primit instantaneu ræspunsul,
mergând direct la ele.

Adeværata clarcunoaðtere este beneficæ ði se
repetæ. Ni se relevæ prin diverse cæi, pentru a ne putea
îmbunætæòi viaòa. Chiar dacæ o idee væ poate face
bogaòi ði celebri, aceasta este partea sa care urmæreðte
benemciile ði nu motivaòia care a stat la baza punerii
ei în practicæ. De fapt, de cele mai multe ori, ideile
altruiste aduc indirect benemcii posesorilor lor.
Editorul ði mentorul meu, Louise L. Hay, mi-a
povestit cæ situaòia sa materialæ s-a îmbunætæòit atunci
când a început sæ se preocupe cum i-ar putea sluji pe
ceilalòi ði nu cum ar putea face bani. Când am aplicat ði eu aceleaði principii în viaòæ, am remarcat cæ
acestea mi-au adus un nivel ridicat de fericire, mi-am
îmbunætæòit cariera ði implicit veniturile.
Adeværaòii mentori te ajutæ sæ faci ceva ce-i poate
ajuta pe alòii, în aða fel încât oamenii sæ te descopere

86

Cum sæ recunoaðtem ði sæ primim...

CUM Så NE AUZIM ÎNGERII

în calitate de cumpærætori, de clienòi, de sponsori,
de cursanòi, de editori etc. Aceastæ foròæ vine de la
Dumnezeu, care ne cunoaðte talentele, pasiunile,
interesele ði astfel acestea pot sluji altora. În timpurile biblice, banii erau numiòi talanòi; cu siguranòæ
ði voi aòi primit talanòi ði talente, pe care le puteòi
valorimca.
Oamenii cu capacitæòi de clarcunoaðtere
nu-ði „fluturæ” ideile în faòæ noastræ. Nu! Ei ne
dau instrucòiuni complete, pas cu pas, cum sæ le
putem pune în practicæ. Trebuie doar sæ înòelegem
cæ Dumnezeu ne dezvæluie treptat ceea ce avem de
învæòat. Putem primi informaòiile prin care anæm
ce trebuie sæ facem, pe diverse cæi (senzaòii, viziuni,
cuvinte, vise etc.). De multe ori, aceste mesaje par a
m neînsemnate: telefoneazæ acestei persoane, scrie o
scrisoare, mergi la întâlnire, citeðte aceastæ carte etc.
Dacæ urmæm acest mesaj ði trecem de primul pas,
atunci în aceeaði manieræ vom primi urmætorul set
de instrucòiuni, necesare pentru pasul urmætor. Pas cu
pas, Dumnezeu ne ghideazæ pe calea pe care trebuie
sæ mergem pentru a ne putea împlini misiunea.
Cu liberul nostru arbitru, avem posibilitatea de
a urma sau de a nu òine seama de mesajele primite.
Majoritatea oamenilor simt cæ, dacæ nu urmeazæ unul
dintre paðii prevæzuòi de Dumnezeu, se împotmolesc,

asemenea roòilor în noroi. Eu îi întreb întotdeauna,
atunci când se simt blocaòi: „Ce mesaj aòi primit
în mod repetat ði l-aòi ignorat?”. Am anat astfel cæ
acel instinct interior (pe care de cele mai multe ori
îl evitæm sau îl ignoræm, temându-ne ca nu cumva
sæ mm nevoiòi sæ ne schimbæm viaòa) este de fapt
ræspunsul pe care-l cæutæm.
Îngerii ne oferæ idei ca ði ræspuns la rugæciunile
noastre. Primim aceste mesaje divine în momente
în care mintea noastræ este receptivæ, cum ar m în
timpul somnului, al meditaòiilor sau chiar atunci
când privim la televizor (adicæ în momentele în care
mintea tinde sæ me mai relaxatæ). Atunci vom simòi
un sentiment de liniðte interioaræ ði este foarte important sæ nu-l contracaræm cu gânduri pesimiste sau cu
îndoieli. În adâncul sunetului nostru, vom ðti cæ acele
mesaje sunt corecte.
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Scepticism, pragmatism ði credinòæ
Mai mult decât în celelalte stiluri de îndrumare
divinæ, persoanele care percep mesajele creðti pe cale
cognitivæ tind sæ se îndoiascæ mai mult de adeværul
acestora. Atunci când eðti raòional, este foarte uðor sæ
devii sceptic. Credinòa pare ilogicæ ði se bazeazæ pe
multe aspecte intangibile.
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Totuði, un om de ðtiinòæ, întotdeauna experimenteazæ înainte de a trage o concluzie. Atunci când
væ puneòi întrebarea dacæ sæ credeòi sau nu în îngeri,
faceòi-væ timp pentru a verimca ræspunsul. De exemplu, Dumnezeu ði îngerii væ aud gândurile (nu væ
temeòi, cæ Ei nu le judecæ!), astfel încât puteòi chema
Cerul în ajutor, în timp ce priviòi în continuare persoanele care væ sunt în preajmæ.
Cereòi în gând ajutorul îngerilor, în diverse
aspecte personale ði profesionale ale vieòii. Apoi, mòi
atenòi la ajutorul pe care-l primiòi dupæ ce lansaòi
aceste rugæciuni. Poate m un ræspuns instantaneu,
printr-un impuls sau o idee, sau printr-o situaòie de
genul: cineva væ va oferi un articol, o carte, un jurnal,
exact cu informaòia de care aveaòi nevoie. Cele douæ
aspecte esenòiale de care trebuie sæ òineòi cont sunt:
Cereòi ajutorul entitæòilor din Ceruri (deoarece
ele òin cont de liberul dumneavoastræ arbitru ði
nu væ vor ajuta dacæ nu le-o cereòi) ði mòi atenòi la
ræspunsurile pe care acestea vi le oferæ.
Conðtientizarea ajutorului primit de la asistenòii
voðtri divini este foarte diferitæ de cea primitæ de la
oamenii în trup sau de la entitæòile malemce. Falsele
conðtientizæri provin din starea de grijæ exageratæ.
Adeværata inspiraòie divinæ vine în mod mresc ði natural pe cæile iubirii.

Am descoperit cæ toate persoanele cu clarcunoaðtere au avut experienòe cu persoane dragi decedate, experienòe prin care le conðtientizau prezenòa,
me cæ le-au fost bunici, pærinòi sau buni prieteni. Færæ
a vedea sau a simòi prezenòa acestor persoane decedate, cei cu clarcunoaðtere au modul lor propriu prin
care le percep în preajmæ. Ei ðtiu pur ði simplu acest
lucru. Færæ a m conðtienòi de cum se realizeazæ acest
proces, clarcunoscætorii primesc adeseori informaòii
ði mesaje de la spiritele din Ceruri.
ïi cu cât vom învæòa sæ credem ði sæ ne ghidæm
dupæ astfel de informaòii, cu atât vom benemcia mai
mult de ajutorul spiritelor din Ceruri. De exemplu,
puteòi avea o idee sæ începeòi o afacere. Ideea este
foarte bunæ, încât væ întrebaòi cum de nu v-a venit
pânæ acum. Începeòi sæ o puneòi în practicæ ði toate
uðile vi se deschid: banii, locaòia, partenerii etc. Afacerea devine rapid un succes ði astfel veòi ðti cæ aòi fost
ghidaòi de sfaturi divine.
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Programul de cælæuzire spiritualæ
În Rai, sunt foarte multe spirite care vor sæ væ
ajute ði nu toate væ sunt îngeri pæzitori sau protectori
spirituali. Unele dintre aceste spirite sunt ale unor
persoane decedate care-ði doresc foarte mult sæ înveòe
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ði sæ ajute persoanele de pe pæmânt. Aceste spirite
sunt adeseori foarte dotate ði talentate ði formeazæ
aða-zisul: „Program de cælæuzire spiritualæ”.
Pe Pæmânt, un mentor este o persoanæ competentæ ði elevatæ spiritual, care coordoneazæ ði învaòæ
alòi oameni. Programul de cælæuzire spiritualæ væ
oferæ spirite experte într-un anumit domeniu, care
væ îndrumæ ði væ ajutæ în ceea ce aveòi de fæcut.
Puteòi fi ajutat(æ) fie de o persoanæ celebræ
decedatæ, me de cineva care nu a fost cunoscut ði
acum se anæ în Ceruri. Oricine ar m, este foarte fericit
cæ væ poate m de folos. Faptul cæ væ ajutæ îl împlineðte.
„Serviciile” acestor entitæòi nu costæ nimic, iar locul
de întâlnire cu ele îl puteòi stabili oriunde, chiar ði
acasæ, în pijama.
Când am simòit prima datæ nevoia de a contacta
un mentor, am ales un anume autor pe care-l admiram enorm (nu mi-a permis sæ-i dau numele, considerând cæ aceasta nu-i va aduce decât laude pe care nu
le meritæ). Aðadar, l-am rugat în gând sæ mæ ajute sæ
scriu cartea „Calea Lucrætorilor întru Luminæ”. Mi-a
acordat ajutorul imediat. Deði nu-l puteam vedea, îi
simòeam foarte bine prezenòa, auzindu-l, de asemenea, foarte clar.
Am fost foarte plæcut surprinsæ cæ acest scriitor a
venit sæ mæ ajute, încât nu mai ðtiam ce sæ zic. M-am

bâlbâit: „Tu…tu…eðti aici?” Scriitorul mi-a ræspuns:
„Se vede cæ nu eðti încæ pregætitæ. Cheamæ-mæ din
nou atunci când vei m pregætitæ sæ lucrezi cu mine.”
În perioada aceea, abia începusem sæ citesc
despre diverði oameni ce deveniseræ celebri ði faòæ
de care eu aveam un respect profund. Am constatat
cæ admiraòia faòæ de munca lor mæ fæcea sæ mæ simt
intimidatæ de ei. Mæ comportam diferit în preajma
lor, faòæ de cum mæ comportam în preajma oamenilor
obiðnuiòi. Acest fapt îmi displæcea, mindcæ ðtiam cæ era
o problemæ legatæ de egoul meu. Însemna cæ percepeam acei oameni faimoði ca mindu-mi superiori, cu
alte cuvinte îi simòeam separaòi de mine.
De aceea, l-am rugat pe Iisus ði pe arhangheli sæ
vinæ în vis ði sæ-mi înlæture toate problemele legate
de egoul meu, care mæ fac sæ consider cæ unii oameni
îmi sunt superiori, iar alòii inferiori. Ca întotdeauna,
rugæciunea mi-a fost ascultatæ. Dimineaòæ m-am
trezit mai curatæ suneteðte. Nu pot sæ explic cum s-a
întâmplat. Pot doar sæ væ spun cæ s-a petrecut acea
schimbare. ïi din acel moment, nu m-am mai simòit
intimidatæ de persoanele pe care le admiram.
Tot de atunci, m-am obiðnuit sæ chem în ajutor
diverði mentori spirituali. Odatæ, pe când alergam,
m-a cuprins o teribilæ durere de stomac. Am cerut
imediat ajutorul ði am fost plæcut surprinsæ când
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o persoanæ din lumea spiritelor mi-a venit în ajutor – era Jim Fixx, autorul cæròii „Cartea completæ
despre alergat.” Mi-a spus sæ mæ concentrez asupra
pæròii superioare a corpului meu ði sæ nu mai adopt
stilul alergatului „care òopæie”. Asta înseamnæ sæ mæ
concentrez asupra efectuærii mecærui pas. Când am
încetat sæ mai dau din cap în sus ði-n jos în timp ce
alergam, durerea de stomac m-a læsat. Jim m-a ajutat,
de asemenea, ði cu sfaturi privind rezistenòa ði viteza
în timpul alergærii.
Am povestit multor persoane despre „Programul
de Cælæuzire Spiritualæ” ði majoritatea ði-au gæsit câte
un mentor în Ceruri. Unii dintre aceðti mentori sunt
persoane celebre, inventatori, scriitori, vindecætori,
muzicieni care au decedat. De exemplu, un student
din Chicago îi scrie scrisori lui Albert Einstein ði
primeðte îndrumare din partea lui; un compozitor
din Atlanta corespondeazæ cu John Denver, folosind
„dicteul automat” („persoana scrie mesajul preluat”),
iar un arhitect din Midwest vorbeðte cu Michelangelo
prin inspiraòie.
Pentru a intra în „Programul de Cælæuzire
Spiritualæ” nu trebuie decât sæ væ gândiòi la o persoanæ
cu care v-ar plæcea sæ comunicaòi. Dacæ nu væ puteòi
gândi la cineva anume, rugaòi-L pe Dumnezeu sæ væ
trimitæ o persoanæ care este expertæ în domeniul în

care aveòi nevoile de ajutor (aða cum am fæcut eu
atunci când alergam ði am avut durerea de stomac).
Apoi, chiar dacæ nu puteòi auzi, vedea sau simòi
prezenòa acestui mentor, puneòi-i oricum o întrebare.
Puteòi sæ scrieòi acea întrebare, me pe o coalæ de hârtie,
me pe calculator, puteòi sæ o rostiòi cu voce tare sau
puteòi doar sæ væ gândiòi la ea. Mentorul væ va auzi
întrebarea, indiferent cum i-o veòi adresa.
Observaòi cu atenòie ræspunsurile care væ vin
prin gândurile, cuvintele, sentimentele sau viziunile voastre. O idee ar m sæ notaòi întrebærile puse
ði ræspunsurile primite, asemenea unui interviu (o
explicaòie completæ despre cum se realizeazæ „dicteul
automat” se gæseðte în capitolul urmætor al cæròii).
Veòi observa în timp cæ, în urma ræspunsurilor
primite de la mentorii voðtri, me sub formæ de cuvinte,
de sentimente, sau de viziuni, veòi deveni mai plini
de idei ði de intuiòii.
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Cum sæ ne dezvoltæm clarcunoaðterea
De vreme ce perceperea mesajelor din Ceruri se
face în plan subtil, prin gânduri ði idei (ca în cazul
clarcunoaðterii), este foarte uðor sæ pierdem aceastæ
modalitate de comunicare a noastræ cu Cerul. Este
posibil ca nici sæ nu bægaòi de seamæ o inspiraòie
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sau o idee divinæ ce vine ca ræspuns la rugæciunile
dumneavoastræ.
Unele persoane ignoræ aceste mesaje divine,
considerând cæ ceea ce ðtiu ei este cunoscut de toatæ
lumea „Toatæ lumea ðtie asta!” vor spune ei ði nu
vor valorimca ði ræspândi acea idee strælucitæ pe care
tocmai au primit-o. Se mai întâmplæ, de asemenea,
ca unele persoane sæ nu transmitæ anumite mesaje
divine de teamæ sæ nu me ridicularizate de alòii.
Este foarte important sæ acordaòi atenòia cuvenitæ
tuturor ideilor ce væ vin în minte, inclusiv gândurilor
repetitive. Îndrumarea divinæ ia de obicei forma unor
sugestii care se tot repetæ ði ni se relevæ în diverse
moduri, inclusiv prin scurtele momente de inspiraòie.
Una dintre cele mai bune cæi de a m atenòi la modul
în care vi se relevæ îndrumarea divinæ este aceea de
a òine un jurnal în care sæ notaòi conversaòiile, ideile
ði gândurile care væ vin. Aici puteòi trece interviurile cu Sinele vostru Superior, poate chiar sub forma
întrebærilor ði ræspunsurilor. În felul acesta, puteòi
scoate la ivealæ mai multe informaòii neconðtientizate
de pânæ atunci.
Atunci când primiòi un ræspuns, nu væ îndoiòi de
adeværul sæu. Mai bine ascultaòi-væ gândurile ði ideile
ði anaòi ce vor sæ væ transmitæ de fapt. Puteòi ana foarte
multe în felul acesta, spre exemplu cæ „Persoana care

v-a fost prezentatæ adineauri nu este cinstitæ”. Sau vi
s-ar putea releva o idee privind un anumit principiu
spiritual sau cum sæ væ îmbunætæòiòi afacerea.
ñinând un jurnal, væ puteòi evolua acurateòea
gândurilor ði ideilor scrise în el. Væ veòi dezvolta
capacitæòile de a le identimca pe cele care sunt cu
adeværat de la Dumnezeu. Cu siguranòæ aòi træit
momente în care aòi ignorat anumite gânduri, pentru ca ulterior sæ constataòi cæ era bine sæ le m urmat;
v-aòi spus atunci „ïtiam eu cæ aða se va întâmpla!”
Din succese ði eðecuri veòi învæòa cum sæ væ urmaòi
instinctele ði gândurile, cum sæ ðtiòi dacæ acestea vin
sau nu de la Dumnezeu
Am constatat adeseori cæ mulòi oameni raòionali
(opuði celor intuitivi, senzitivi) tind sæ-ði petreacæ
foarte mult timp la serviciu. Stau închiði birourile lor,
în faòa calculatorului. Însæ toatæ munca aceasta trebuie
alternatæ ði cu momente petrecute în afara biroului,
în naturæ, dacæ este posibil. În naturæ, aceste persoane
foarte raòionale descoperæ cæ aerul curat, plantele ði
copacii îi ajutæ sæ-ði limpezeascæ mintea ði sæ-ði identimce rostul în viaòæ. În felul acesta, vor putea deveni
mai deschiði în perceperea mesajelor divine.
Pacea din afara uðilor biroului ne face sæ putem
percepe mai uðor ideile divine, sæ ne auzim propriile
gânduri. Este necesar ði util sæ ne luæm câte o pauzæ
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de relaxare, în care sæ læsæm de-o parte ceasurile ði
telefoanele. Atunci ne vom putea concentra mai
bine asupra propriei noastre minòe, asupra gândurilor
noastre, ascultând ritmul vieòii noastre interioare.
Printre multele benemcii ale petrecerii timpului liber
în naturæ, acela de a ne relaxa ði de a asculta interiorul sunetului ði al minòii noastre este extrem de
important. Apoi, când ne reîntoarcem la serviciu,
vom observa cæ randamentul nostru va m mai bun ði
cæ vom benemcia de mai multe idei inspiratoare.

1. Ideea noastræ a fost de inspiraòie divinæ,
dar nu am avut curajul sæ o punem în practicæ.
Iniòial am primit ideea de inspiraòie divinæ printr-un

proces ce are la bazæ iubirea. Dar, la un moment
dat, pe parcursul punerii ei în practicæ, ne-am speriat. Aceastæ fricæ ne blocheazæ receptivitatea, astfel
încât nu mai putem primi urmætoarele instrucòiuni
din îndrumarea divinæ ði nici alte idei creatoare; ne
îndepærteazæ de calea realizærii ideii inspiratoare,
ne perturbæ comportamentul ði deciziile ði astfel ne
determinæ sæ facem greðeli.
De exemplu, o femeie pe care o cunoðteam,
pe nume Bernice, a avut o idee minunatæ despre
cum sæ înceapæ o afacere personalæ ca antrenor de
mtness. Ideea pærea perfectæ, deoarece constituia o
activitate prin care îi ajuta pe ceilalòi sæ-ði menòinæ
forma mzicæ, fæcea ceea ce îi plæcea ði câðtiga ði bani
din asta. Aðadar Bernice a renunòat la slujba pe care
o avea ði ði-a deschis aceastæ afacere. În prima lunæ,
a avut cinci clienòi, ceea ce a fæcut ca Bernice sæ aibæ
bani sumcienòi pentru achitarea facturilor ði sæ ræmânæ
ði cu ceva în plus.
Totuði, Bernice ði-a fæcut griji cæ acest succes iniòial
nu ar continua. Vor mai veni clienòii mei în continuare?
se temea ea. Dupæ ce s-a îngrijorat referitor la viitorul
ei, timp de câteva zile, Bernice a decis sæ-ði mai facæ
publicitate ði în ziare. ïi-a fæcut, de asemenea, nuturaði
publicitari ði cæròi de vizitæ. Cheltuielile pentru aceste
investiòii au fost destul de mari, dar Bernice hotærâse cæ
„trebuie sæ cheltuiascæ bani, ca sæ facæ bani”.
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Adeværata ði falsa clarcunoaðtere
Unii oameni sunt sceptici în ceea ce priveðte
intuiòia proprie, deoarece s-au mai încrezut în ea
în trecut ði nu a avut rezultate bune. Este posibil sæ
m avut mai multe idei grozave la un moment dat,
dar când au început sæ le punæ în practicæ, totul s-a
dovedit a m un dezastru, aða cæ au renunòat sæ mai
creadæ vreodatæ în intuiòia lor.
De obicei, aceste situaòii implicæ douæ tipuri de
explicaòii:
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În urmætoarea lunæ, Bernice a avut doar un
nou client. A început sæ-ði facæ ði mai tare griji pentru afacerea ei ði a cheltuit mai mulòi bani pentru
a-ði face publicitate. Dar nimic din ce încerca nu
pærea sæ meargæ ði în patru luni, Bernice a decis sæ
se reîntoarcæ la locul de muncæ anterior pentru a-ði
echilibra veniturile.
Ce s-a întâmplat? s-a întrebat ea. Rememorând
situaòia ei, am constatat cæ Bernice primise cu adeværat
o idee de inspiraòie divinæ pentru a-ði începe afacerea.
Acest fapt a fost conmrmat ði de succesul ei iniòial –
din prima lunæ. Dar atunci când Bernice a început sæ
se îngrijoreze prea mult pentru afacerea ei, lucrurile
s-au înræutæòit. Ea a încercat sæ foròeze lucrurile ði nu
a bægat de seamæ avertismentele primite: oricât de
mult cheltuise, numærul clienòilor nu s-a înmulòit
simòitor. A mærit cheltuielile, în timp ce veniturile se
micðorau, deoarece ea a început sæ-ði asculte temerile
egoului, în loc sæ aibæ încredere în îndrumærile Sinelui
sæu Superior.

cæ acel mesaj ar m cel de inspiraòie divinæ. Aða luæm
decizia de a renunòa la munca pe care o avem ca sæ
plecæm în Sedona, Arizona, când în realitate, Sinele
læuntric ne spune cæ ar m mult mai bine sæ facem
schimbæri treptate în carieræ. De multe ori, ne trædæm
intuiòia ði facem lucruri care nu sunt spre binele nostru, deoarece ascultæm de alòii ði nu òinem seama de
Sinele nostru Superior.
Adeværata ði falsa îndrumare divinæ prin idei
Aðadar, cum ðtim dacæ o idee este sau nu este de
inspiraòie divinæ? În capitolul 4 am enumerat o serie
de diferenòe între adeværatele ði falsele îndrumæri
divine de mai multe tipuri. În ceea ce priveðte gândurile, ideile, revelaòiile, se observæ o serie de caracteristici ale acestor îndrumæri divine:
– Consistenòa. Îndrumærile divine se repetæ ði
ideile væ reapar în minte dupæ o vreme. Chiar dacæ
vor apærea noi detalii, tema centralæ se va pæstra
aceeaði. Falsele îndrumæri îði schimbæ în mod constant structura pe parcursul timpului.

2. În loc sæ urmæm îndrumarea divinæ, noi
foròæm lucrurile sau ascultæm de opinia altor persoane, ignorând Sinele nostru Superior. Uneori
auzim ceea ce am vrea sæ auzim, astfel încât decidem

– Motivaòia. Adeværatele idei divine au la bazæ
motivaòia de a genera schimbæri în bine. Falsele
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îndrumæri au la bazæ motivaòia de a væ face sæ deveniòi
bogaòi ði faimoði. Deði adeværatele îndrumæri divine
pot viza ði ele anumite aspecte materiale, acestea nu
constituie niciodatæ motivaòia centralæ a unei astfel
de idei, de inspiraòie divinæ.

ral, înclinaòiilor, talentelor, pasiunilor sau intereselor dumneavoastræ. Falsele idei conòin de obicei
informaòii din domenii de activitate cu care nu aveòi
tangenòæ ði de care nu sunteòi preocupaòi.
Observând aceste caracteristici, væ puteòi
îmbunætæòi capacitatea de a distinge între ideile care
sunt cu adeværat de inspiraòie divinæ ði cele care nu
sunt. Veòi ðti când aòi urmat corect o cale ði væ veòi
folosi toate resursele pentru a pune cu succes în
practicæ o îndrumare divinæ. Pentru a obòine un nivel
corect de percepere a acestor idei divine este necesar
sæ væ pæstraòi mintea curatæ ði sæ mòi atenòi la tot ce se
întâmplæ în jurul vostru.
Dacæ veòi combina clarcunoaðterea cu abilitatea
de a asculta Vocea lui Dumnezeu – despre care vom
discuta în capitolul urmætor – veòi face ca acest proces de comunicare cu Divinitatea sæ devinæ mult mai
benemc ði mai util pentru dumneavoastræ ði pentru
ceilalòi.

– Tonul. Adeværatele idei de inspiraòie divinæ sunt
încurajatoare, motivante, stimulatoare. Væ încarcæ energetic ði væ dau curajul de a „trece la treaba”. În schimb,
falsele idei væ fac sæ væ pierdeòi încrederea pe parcurs.
– Originea. Adeværatele idei de inspiraòie
divinæ apar instantaneu – asemenea unei licæriri în
întuneric – ca ræspuns la rugæciunile sau meditaòiile
dumneavoastræ. Falsele idei apar mai lent, ca ræspuns
la grijile pe care le aveòi. Atunci când primiòi o idee,
întoarceòi-væ puòin în trecut ði observaòi ce anume a
determinat-o. Dacæ aòi fost îngrijoraòi în legæturæ cu
ceva, egoul vostru este posibil sæ m realizat o strategie
mai puòin benemcæ, oferindu-væ drept ræspuns aceastæ
idee falsæ. Dacæ aòi meditat în pace, Sinele vostru Superior a avut posibilitatea de a se conecta la Divinitate ði
de a primi drept ræspuns o idee corectæ ði utilæ.
– Familiaritatea. O idee ce are inspiraòie divinæ, de obicei, vi se potriveðte în mod mresc, natu-
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Cæi prin care puteòi auzi Vocea Raiului

Capitolul Sapte
¸

Cum sæ ne auzim îngerii?

I

ronia soròii este cæ eu, fost psihoterapeut, care
am lucrat în spitale de psihiatrie, acum îi învæò
pe oameni cum sæ audæ voci! Totuði, atunci când
ascultæm vocea lui Dumnezeu ði a îngerilor, putem
spune cæ ascultæm cele mai sænætoase sunete existente. Aceste voci ne vorbesc despre iubire ði nu despre haos, ne oferæ soluòii optime atunci când ne anæm
într-un impas.
Capacitatea de a asculta vocea Divinitæòii poartæ
numele de claraudiòie. În acest capitol, voi explica pe
larg ce înseamnæ acest termen ði ce putem face pentru
a ne dezvolta ði amplimca aceastæ extrasensibilitate de
a percepe Vocea lui Dumnezeu.
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Este minunatæ ðansa pe care o avem ca îngerii
sau alte entitæòi spirituale sæ ne vorbeascæ. Poate cæ
mulòi dintre dumneavoastræ aòi træit deja aceastæ
experienòæ. Iatæ când ði cum vorbesc entitæòile din
Ceruri:
•

Când væ treziòi, væ auziòi numele strigat de
cætre o voce plæcutæ;

•

Brusc ði neaðteptat auziòi o muzicæ cereascæ;

•

Auziòi în mod repetat o melodie, me numai
în mintea voastræ, me la radio;

•

Percepeòi un sunet puternic ði ascuòit în
ureche;

•

Auziòi o conversaòie în care un necunoscut
væ spune exact ceea ce aveaòi nevoie sæ
auziòi;

•

Se întâmplæ sæ deschideòi televizorul sau
radioul chiar atunci când se transmite un
mesaj important pentru voi;
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•

Auziòi vocea unei persoane dragi decedate, me
în mintea voastræ, me în vis;

•

Ræspundeòi la telefon unei persoane dragi ði
constataòi cæ aceasta chiar avea nevoie de
ajutorul vostru;

•

Sunæ telefonul sau soneria, ræspundeòi la telefon ori deschideòi uða ði nu e nimeni, dar ðtiòi
cu siguranòæ cæ cineva decedat încearcæ sæ væ
atragæ atenòia;

•

O voce væ avertizeazæ sau væ sfætuieðte în
legæturæ cu ceva;

•

Cæutaòi disperat un lucru pierdut, væ rugaòi
sæ-l gæsiòi ði dintr-o datæ auziòi o voce care væ
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Odatæ am vrut sæ ðtiu de ce o anumitæ miðcare
creðtinæ promoveazæ ideea cæ trebuie sæ ne purtæm
„cu fricæ de Dumnezeu”. Nu puteam înòelege de ce
cuiva i-ar putea m fricæ de Atotiubitorul Creator ði
nici cum o persoanæ poate aspira la o miðcare cu un
astfel de scop. Aða cæ mi-am rugat îngerii sæ mæ ajute
sæ înòeleg acest sistem de credinòe. Nu la mult timp
dupæ ce am lansat întrebarea, am surprins la radio o
emisiune despre acest subiect. Chiar în acel moment,
invitatul emisiunii explica de ce oamenii trebuie sæ se
teamæ de Dumnezeu. Nu am fost de loc de acord cu
explicaòia datæ de el, dar am fost foarte mulòumitæ de
faptul cæ mi s-a ræspuns atât de repede la rugæminte.
Aveòi vreo întrebare la care cæutaòi ræspuns
sau existæ un domeniu în viaòa dumneavoastræ în
care aveòi nevoie de îndrumare? Gæsiòi-væ timp ði

Dumnezeu ði îngerii ne vorbesc, ræspunzându-ne
la întrebæri, astfel încât putem purta permanent
conversaòii cu Ei, adresându-le direct întrebæri care
ne preocupæ.

întrebaòi-L pe Dumnezeu ði pe îngeri în legæturæ
cu acel subiect. Pæstraòi o vreme în gând respectiva
intenòie de a adresa cerului acea întrebare ði credeòi cu
tærie cæ veòi ði primi ræspunsul. Chiar dacæ nu auziòi
pe moment entitæòile celeste cæ væ ræspund, mòi siguri
cæ ele v-au auzit întrebarea.
Va trebui sæ primiòi un ræspuns la întrebarea
pusæ în zilele imediat urmætoare. Uneori puteòi auzi
ræspunsul sub forma unui cântec. Veòi remarca o
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spune exact locul în care se anæ.
Ræspunsurile vin în urma întrebærilor
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anumitæ bucatæ muzicalæ cântatæ în mod repetitiv me
la radio, me în mintea voastræ. Ræspunsul la întrebarea
voastræ ar putea sta în versurile acelui cântec. Sau
dacæ melodia væ aminteðte de cineva, ar putea m un
mesaj pe care acea persoanæ (în viaòæ sau decedatæ)
doreðte sæ vi-l transmitæ.
De obicei, atunci când auzim o voce strigându-ne
dimineaòa înseamnæ cæ îngerii ði ghizii noðtri spirituali
vor doar sæ ne salute. Este mai uðor pentru ei sæ ne
vorbeascæ în acel moment al zilei, deoarece mintea
odihnitæ este mai deschisæ la comunicarea spiritualæ.
De asemenea, suntem mai apòi sæ ne amintim
mesajele atunci când suntem semiadormiòi decât
atunci când dormim. Dacæ îngerii vor dori sæ ne mai
comunice ði un mesaj pe lângæ salut, atunci ni-l vor
comunica îndatæ. Aðadar, atunci când væ auziòi strigaòi
pe nume, nu væ neliniðtiòi. Este doar o formulæ de
salut plinæ de iubire din partea îngerilor voðtri, care
vor sæ ðtiòi cæ nu sunteòi singuri.
Dacæ, dupæ ce aòi adresat Cerului o întrebare,
nu primiòi niciun ræspuns, ar putea m din cauzæ cæ
l-aòi cæutat prea mult sau poate cæ nu vreòi sæ auziòi
informaòia pe care Cerul v-o trimite, væ puteòi bloca
perceperea acestor informaòii, deoarece nu aòi apreciat
sfaturile ði protecòia care vi s-au oferit la un moment

dat în trecut. În aceste situaòii, continuaòi sæ puneòi
acea întrebare Cerului. Rugaòi îngerii sæ væ ajute sæ
auziòi mesajul care vine ca ræspuns.
Una din cursantele mele, pe nume Tienna, era
frustratæ pentru cæ fusese la cursul meu de dezvoltare
psihicæ timp de trei zile ði nu-ði auzea îngerii. Ea se
plângea cæ, în timpul comunicærii cu îngerii, auzea
doar unu douæ cuvinte din mesaj. Spre exemplu,
oferind o „citire a unui mesaj” pentru un coleg de-al
ei de clasæ, a auzit cuvintele „unchi” ði „accident de
maðinæ”. Colegul sæu i-a relatat ulterior cæ unchiul
murise într-un accident de maðinæ. „Dar eu vreau
sæ aud mai mult decât unul sau douæ cuvinte din
mesajele îngerilor!” s-a plâns Tienna „Vreau sæ am o
conversaòie completæ cu Dumnezeu ði cu îngerii”.
Am rugat îngerii Tiennei sæ o ajute în aceastæ
situaòie, iar ei mi-au ræspuns: „Mai ai ræbdare, Tienna.
Cu perseverenòæ ði cu ræbdare ne vei auzi foarte
curând.” I-am transmis apoi mesajul Tiennei.
În a cincea zi de curs, Tienna a venit la mine
entuziasmatæ „Îi aud! Îi aud!” a exclamat ea. Învæòase
ce înseamnæ perseverenòa ði ræbdarea, nu a renunòat
ði a reuðit sæ ajungæ acolo unde ði-a dorit, exact atunci
când i-au ræspuns îngerii. De atunci, Tienna poartæ
foarte des discuòii cu îngerii sæi, oferind apoi sfaturi
ði informaòii clienòilor ei.
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ñiuitul în urechi
Mulòi luptætori întru luminæ mi-au relatat cæ
aud în urechi un sunet înalt ði ascuòit, ca atunci când
telefonul sunæ ocupat sau apare o defecòiune. Este
un sunet foarte puternic, chiar dureros. La controlul
medical, nu apare nicio problemæ a urechii, pentru cæ
apariòia acestui sunet nu se datoreazæ unei probleme
mzice. Este de fapt o bandæ de informaòii codimcate în
impulsuri electrice. Cerul transmite informaòii prin
aceastæ bandæ, care funcòioneazæ asemenea unui computer modern conectat la internet.
Uneori, acele sunete sunt însoòite de o senzaòie
de furnicæturi în urechi, pentru cæ îngerii ði ghizii
spirituali vor sæ væ atragæ atenòia. Nu trebuie sæ
înòelegeòi în mod conðtient mesajul transmis prin acea
bandæ sonoræ. Trebuie în primul rând sæ manifestaòi
deschidere pentru a recepta mesajul. Informaòia va m
stocatæ în inconðtientul dumneavoastræ, de unde væ
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întunecate, ale ræului, nu sunt capabile sæ lucreze cu
frecvenòe sonore atât de înalte.
ñiuitul în urechi este de fapt un ræspuns la rugæciunile dumneavoastræ, o îndrumare a misiunii pe
care o aveòi. Dacæ devine prea puternic sau prea dureros, spuneòi în gând îngerilor cæ væ deranjeazæ ði
cereòi-le sæ-i mai reducæ din intensitate. Informaòia væ
va m oricum transmisæ; doar cæ va m perceputæ într-o
manieræ mai „tæcutæ”. De asemenea, dacæ acel sunet
este însoòit de furnicæturi în urechi sau de senzaòia
cæ v-ar trage sau ciupi cineva de urechi ði fenomenul
devine prea dureros, rugaòi îngerii sæ væ ajute. Întotdeauna când am rugat îngerii sæ reducæ intensitatea
sunetelor pe care le auzeam în ureche ori sæ înceteze
cu ciupitul ði trasul de urechi, am fost ascultatæ. Iar
îngerii nu se simt jigniòi sau supæraòi de cererile noastre. Ei chiar aðteaptæ ræspunsuri de la noi, pentru a ðti
cum sæ ne me de folos în comunicare.
De unde ðtiu cine vorbeðte cu mine?

va innuenòa acòiunile în mod pozitiv, ajutându-væ în
împlinirea misiunii de lucrætori întru luminæ.
Sæ nu væ speriaòi crezând cæ aceste sunete vin din
surse întunecate, malemce. Sunetul aratæ cæ frecvenòa
energeticæ a informaòiilor codimcate provine din
cerurile înalte ði este transmisæ prin iubire. Foròele

Dacæ væ preocupæ identitatea persoanei a cærei
voce o auziòi, nu trebuie decât sæ o rugaòi sæ v-o
spunæ. Dacæ nu credeòi în ræspunsul primit, cereòi
acelei entitæòi sæ væ dovedeascæ cine sunt. Veòi desco-
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peri cæ entitatea va face sau va spune ceva care væ va
provoca emoòii plæcute sau ceva despre care numai
dumneavoastræ ðtiaòi. Iatæ câteva îndrumæri:
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•

noastræ interioaræ.
•

•

•

Vocea lui Dumnezeu se aude puternic, este
prietenoasæ, o simòiòi ca mind familiaræ, are
simòul umorului ði vorbeðte pe înòelesul
vostru (o limbæ internaòionalæ).
Arhanghelii vorbesc ði ei tare ði pânæ la
un punct sunt foarte formali ði direcòi. Ei
væ vorbesc mult despre iubirea divinæ; væ
sfætuiesc în legæturæ cu misiunea personalæ;
væ ajutæ sæ væ læmuriòi anumite îndoieli ði sæ
væ înlæturaòi temerile.

Sinele nostru Superior ne vorbeðte prin vocea

Egoul ne vorbeðte în mod agresiv, pesimist,
chiar depresiv uneori; de obicei, relatærile
încep cu formularea „eu”, deoarece discursul
este egocentric.
Cum sæ ne dezvoltæm claraudiòia?
Datoritæ naturii noastre psihice, cu toòii avem

aceastæ capacitate numitæ claraudiòie, la fel ca multe
alte sensibilitæòi. De obicei, descoperim cæ mecare
persoanæ are un canal principal de comunicare cu
Dumnezeu. Unii oameni preferæ comunicarea auditivæ

•

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

ði primul lucru pe care-l observæ atunci când se întâlnesc cu cineva este vocea acestei persoane. Alòii sunt
preponderent vizuali ði primul lucru observat la o
persoanæ este înfæòiðarea acesteia, inclusiv gesturile

•

Persoanele dragi decedate ne vorbesc exact ca
atunci când erau în viaòæ, deði vocea lor ne-ar
putea pærea acum mai puternicæ ði mai tânæræ.
Vor folosi acelaði vocabular ði acelaði stil de
vorbire obiðnuit din timpul vieòii cu trup.
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ði modul ei de a se comporta. Cei care sunt preponderent senzitivi, preferæ sæ atingæ persoanele cu care
comunicæ. Indivizii raòionali ðtiu de la început dacæ
o persoanæ este inteligentæ, interesantæ, utilæ într-un
anumit sector, dacæ are sau nu logicæ bunæ etc.
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Aceste tipologii sunt asemænætoare cu motorul
cu patru cilindri al unei maðini. Toòi cei patru cilindri
funcòioneazæ ði sunt la fel de importanòi; totuði unul
porneðte primul, dupæ care urmeazæ ceilalòi. Aðadar,
dacæ væ descoperiòi principalul canal de comunicare
cu Dumnezeu, puteòi apoi sæ-l dezvoltaòi ði prin celelalte forme de comunicare.
Dacæ sunteòi preponderent auditiv(æ), deja auziòi
vocea lui Dumnezeu ði a îngerilor. Dar ði dacæ acesta
nu este modul vostru principal de comunicare cu
Cerul, puteòi sæ væ concentraòi pentru a-l dezvolta.
Puteòi citi despre cum au primit alòi oameni, în acest
fel, mesaje de la îngeri ði sæ væ întrebaòi „De ce nu au
vorbit niciodatæ cu îngerii în felul acesta?”
Iatæ câteva metode care væ pot ajuta sæ auziòi
vocea lui Dumnezeu:
– Curæòaòi chakrele ce corespund urechii. Aða
cum am mai discutat, mecare organ este guvernat de
o anumitæ chakræ. Tot în felul acesta, sentimentele
sunt coordonate de chakra inimii, clarcunoaðterea
de chakra coroanei, claraudiòia de chakrele din cele
douæ urechi. Urmætorul capitol va vorbi despre cel
de-al treilea ochi (chakra frontalæ), care este corelat
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Chakrele urechilor sunt localizate în interiorul
capului, mai sus de sprânceanæ. Ele au culoarea roðuviolet, învârtindu-se în sensul acelor de ceasornic,
deasupra sprâncenelor. Vizualizaòi sau simòiòi cum le
trimiteòi sægeòi de luminæ pentru a le curæòa, purimca.
Observaòi cum se curæòæ ði devin mai mari. Repetaòi
zilnic aceastæ metodæ sau ori de câte ori væ simòiòi
blocatæ capacitatea de a auzi.
– Eliberaòi-væ de încærcæturile malemce. Dacæ
aòi fost agresat verbal de alte persoane, cu siguranòæ
chakrele urechilor au fost poluate cu energii toxice
generate de acele cuvinte malemce care v-au fost
adresate. Cereòi în gând ajutorul îngerilor ði rugaòi-i
sæ væ cuprindæ cu energiile lor benemce. Puteòi sæ væ
eliberaòi de acele energii malemce ði scriind pe o hârtie
numele persoanei care v-a agresat, dupæ care puneòi
hârtia într-un recipient din plastic plin cu apæ. Puneòi
apoi recipientul în congelator la îngheòat. Veòi simòi
îndatæ o senzaòie de uðurare. Læsaòi recipientul acolo
timp de cel puòin trei luni (Este o metodæ emcientæ de
a ne elibera de orice problemæ).
– Redeschideòi frecvenòele blocate. Atunci
când aòi fost copil, cu siguranòæ v-aòi fæcut cæ nu

cu clarvederea.
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auziòi vocea mamei, a tatælui, a profesoarei sau a
altei persoane – inclusiv a voastræ. Când eraòi copil,
blocarea auzului pentru a nu mai putea percepe anumite mesaje neplæcute constituia singurul mecanism
de apærare.
Problema este cæ acele blocaje s-au realizat nu
numai pentru anumite voci pe care nu mai voiaòi sæ
le auziòi, ci ði pentru alte voci cu o frecvenòæ asemænætoare acelora. Aðadar, acum puteòi avea probleme
în perceperea anumitor voci din Ceruri, datoritæ acelor blocaje. S-ar putea sæ nu væ mai puteòi auzi vocea
interioaræ, dacæ aòi închis acest canal de comunicare
mai demult. Din fericire, puteòi redeschide aceste
canale, doar propunându-væ mental acest lucru. De
vreme ce singuri aòi blocat acele frecvenòe sonore, tot
dumneavoastræ trebuie sæ mòi cei care sæ væ doriòi sæ
le deblocaòi.

pagina unei cæròi, scriu sau respiræ. Fiind atenòi la
sunetele subtile ði mai puòin subtile din jurul vostru,
væ puteòi creðte sensibilitatea faòæ de vocile îngerilor
ði ghizilor spirituali, putând ulterior sæ le percepeòi
mai uðor.

– Mæriòi-væ sensibilitatea faòæ de sunete. Faceòi-væ

Fiòi atent(æ), de asemenea, la sunetele ce însoòesc
comportamentele oamenilor, ca atunci când dau

– Întrebaòi-væ îngerii. Unii oameni au îngeri mai
tæcuòi ði spirite însoòitoare introvertite. Aða cum faceòi
ði atunci când comunicaòi cu o persoanæ în trup, tot
la fel nu trebuie sæ væ temeòi sæ cereòi spiritelor sæ væ
vorbeascæ mai tare, dacæ nu le auziòi. Prietenii noðtri
din ceruri vor sæ comunice cu noi ði pentru asta au
nevoie de cererile noastre oneste care sæ-i ghideze.
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zilnic timp sæ ascultaòi cu atenòie sunetele din jurul
vostru. Spre exemplu, ascultaòi ciripitul unor pæsæri,
râsul unor copii, motoarele maðinilor, bætaia vântului
etc.

– Protejaòi-væ urechile. Odatæ ce væ veòi dezvolta sensibilitatea auditivæ faòæ de vocile îngerilor,
veòi constata cæ sunetele foarte puternice ði zgomotele
væ deranjeazæ mai mult decât væ deranjau înainte. Va
m nevoie sæ væ acoperiòi urechile atunci când un avion
aterizeazæ ði sæ evitaòi rândurile din faòæ la un concert
de muzicæ rock. Va trebui, de asemenea, sæ væ rugaòi
prietenii sæ vorbeascæ mai încet la telefon, sæ rezervaòi
mese la restaurant în zone mai liniðtite ði camere la
hotel poziòionate mai departe de lift sau de maðina
de fæcut gheaòæ.

Cum sæ ne auzim îngerii?

Mama mea, Joan Hannan, avea dimcultæòi în a-ði auzi
îngerii, astfel încât i-a rugat sæ-i vorbeascæ mai tare.
Dar nici dupæ aceea nu i-a auzit, dar a insistat: „Væ
rog, vorbiòi-mi ði mai tare” Apoi a auzit vocea bunicii
ei spunându-i clar „Sunt aici!”. Stræbunica voia de
fapt sæ-i spunæ „Nu trebuie sæ òipi – stau chiar lângæ
tine. Eu te pot auzi foarte bine!”.
Puteòi deòine mereu controlul asupra comunicærii
dumneavoastræ cu Dumnezeu ði, dacæ vreòi ca Cerul
sæ væ vorbeascæ mai tare sau mai încet, nu trebuie
decât sæ-i cereòi acest lucru. În capitolul urmætor, vom
explora lumea clarvederii ði vom identimca modalitæòi
de dezvoltare a capacitæòii de a vedea îngerii.
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Mulòi dintre cursanòii mei înòeleg greðit faptul
cæ a m clarvæzætor înseamnæ sæ vezi îngerii asemenea
unor minòe umane, ca mguri individuale ði tridimensionale. Ei se aðteaptæ ca aceste viziuni sæ vinæ „din
afara capului lor”, în loc sæ le vadæ cu ochii minòi.

Totuði, majoritatea exemplelor de vizualizare
a îngerilor sunt similare imaginilor mentale pe care
le vedem în timpul zilei sau în timp ce dormim.
Faptul cæ imaginea este perceputæ de ochii minòii nu
înseamnæ cæ este mai puòin realæ sau solidæ. Când
explic aceste lucruri cursanòilor mei, de cele mai
multe ori ei exclamæ „O, deci chiar am væzut îngeri
pânæ la urmæ!”.
Având motivaòii benemce, oamenii îði pot dezvolta abilitatea de a vedea îngerii cu ochii deschiði. Cu
alte cuvinte, ei se vor putea uita la o persoanæ ði vor
vedea îngerii deasupra umerilor acesteia. De obicei,
clarvæzætorii începætori trebuie sæ închidæ ochii în
timp ce „scaneazæ” o persoanæ. Apoi, cu ochii strânði,
væd imaginile îngerilor pæzitori ai persoanei.
Unii oameni væd lumini, culori, în fazele iniòiale
de dezvoltare a clarvederii. Alòii observæ doar anumite
pæròi ale unui înger, cum ar m capul sau aripile. Unii
oameni væd îngerii ca siluete transparente ði colorate
sau opalescente, cu licæriri luminoase radiind din
pærul lor. Alòii îi væd ca siluete complete, în culori vii,
cu pærul ði hainele strælucitoare.
În momentele stresante sau de rugæciune læuntricæ, unor oameni li se pot aræta îngerii. Când este
în stare de veghe, cu ochii larg deschiði, o persoanæ
poate vedea îngerii, care pot aræta asemenea unor
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ngerii vor sæ interacòioneze cu noi ði vizual – aða
cum o fac ði prin alte cæi: auditive, prin gânduri,
prin sentimente etc. Îngerii ne ajutæ sæ comunicæm
cu ei fæcându-ði simòitæ prezenòa atunci când ne sunt
în preajmæ. Cartea mea „Viziuni cu îngeri” (vol. I ði
II) conòine zeci de poveðti despre viziuni ale unor
oameni în care apæreau îngerii.
Cum este sæ vezi un înger?
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minòe umane sau pot avea chipul tradiòional al unui
înger, cu auræ ði aripi. Indiferent de înfæòiðare, îngerii
se anæ acolo! Unele persoane pot chiar sæ-i atingæ
ori sæ-i audæ færæ sæ-ði dea seama cæ nu sunt entitæòi
din lumea noastræ, pânæ când, la un moment dat,
dispar.

La fel ca orice altæ rugæciune adresatæ mental
îngerilor, ði în aceste situaòi puteòi sæ le cereòi acestora
sæ aparæ în fotogramile pe care le faceòi. Noile aparate
de fotogramat reuðesc acum sæ surprindæ foarte bine
aceste apariòii angelice.
Alte viziuni cu îngeri

Apariòii fotogramce
Alte cæi prin care væ puteòi vedea îngerii sunt:
Una din cæile prin care îngerii ni se aratæ este
apariòia lor în fotogrami, asemenea unor globuri sau
licæriri de luminæ. Dacæ doriòi sæ aveòi dovada unui
prezenòe angelice, o puteòi vedea într-o fotograme.
Imaginea unui înger apare ca un glob sau ca o luminæ
albæ, atunci când fotograma este developatæ. ïi zânele
apar în fotogrami, în special în cele realizate în aer
liber, în pæduri sau pe câmpii, imaginea lor arætând
asemenea unui glob colorat în culorile curcubeului.
Cea mai bunæ cale de a surprinde aceste globuri
luminoase este de a fotograma un bebeluð sau o persoanæ
elevatæ spiritual, deoarece în jurul lor se anæ mai mulòi
îngeri. Sau încercaòi sæ faceòi fotogrami în magazinele
cu obiecte ce au ca subiect îngerii. Veòi vedea zeci de
globuri luminoase odatæ ce developaòi fotogramile.
Aceasta metodæ funcòioneazæ mai bine atunci când
faceòi fotogrami cu intenòia sæ vedeòi îngerii.

121

– Visele. Dr. Ian Stevenson de la Universitatea
din Virginia a adunat sute de cazuri de „vise cu îngeri”,
în care oamenii au interacòionat în timpul somnului
cu persoanele dragi decedate sau cu îngerii. Domnul
dr. Stevenson spune cæ mæsura în care scenele ni se
par vii este caracteristica ce deosebeðte visurile sau
închipuirile de adeværatele apariòii divine. Viziunile
includ culori ði emoòii intense ði o senzaòie de „mai
mult ca real” privind ceea ce se întâmplæ. Când te
trezeðti dupæ un astfel de vis, experienòa træitæ dureazæ
mai mult decât cea a unui vis obiðnuit. Væ puteòi
aminti toate detaliile chiar ði dupæ câòiva ani.
– Lumini angelice. Atunci când vedeòi sægeòi
sau licæriri de luminæ, înseamnæ cæ îngerii væ sunt
prin preajmæ. Sunteòi martorii energiilor emanate de
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aceðtia spre câmpul vostru vital. Efectul este similar
cu acela de a vedea luminând din spate farurile unei
maðini.
Luminile colorate sunt nuanòate la arhangheli
ði la maeðtri spirituali (cartea mea „Medicina cu
îngeri” enumeræ culorile potrivite pentru aura mecærui
arhanghel), în timp ce luminile simple indicæ prezenòa
îngerilor.
Mai mult de jumætate dintre cursanòii mei mi-au
relatat cæ au avut astfel de viziuni. Multe persoane nu
recunosc încæ acest lucru, temându-se ca nu cumva sæ
se creadæ despre ei cæ au halucinaòii. A vedea luminile
angelice constituie un lucru cât se poate de normal.

licæriri luminoase sau alte aspecte virtuale mai ciudate, înseamnæ cæ îngerii vor sæ væ spunæ: „Bunæ!
Suntem aici!” Persoanele dragi decedate adeseori îði
fac simòitæ prezenòa trimiòându-væ pæsæri, nuturi sau
diverse nori.

– Valuri de ceaòæ colorate. Atunci când în faòa
ochilor væ apare un val de ceaòæ de diverse culori,
verde, violet etc., înseamnæ cæ o prezenòæ angelicæ este
în preajmæ ði vi se relevæ în felul acesta.

– Viziuni cu îngeri. Atunci când se deruleazæ
mental un mlm care væ oferæ informaòii adeværate
referitoare la o persoanæ sau o situaòie, sau care væ
determinæ sæ væ schimbaòi în bine scopul dorit, acesta
este un alt semn al unei apariòii angelice în preajma
voastræ. Tot aða pot apærea doar imagini fugitive, dar
pline de semnimcaòii.
De exemplu, când întâlnesc o persoanæ care
lucreazæ în domeniul sænætæòii, întotdeauna væd
capul unei asistente medicale stând deasupra respectivei persoane. Îngerii ne trimit toate aceste viziuni
ði informaòii în special atunci când ne stræduim sæ

– Nori angelici. Dacæ væ uitaòi spre cer ði observaòi
un nor luând forma unui înger, acesta constituie o altæ
cale prin care ni se înfæòiðeazæ minòele angelice.

facem ca lumea sæ devinæ un loc mai bun.

– Când observæm diverse semne. Atunci când
gæsiòi o panæ, o monedæ, un ceas oprit din mers, un
obiect mutat de la locul sæu; atunci când vedeòi

Centrul energetic dintre ochi este cunoscut
sub denumirea de cel de-al treilea ochi; el regleazæ
amploarea ði intensitatea clarvederii noastre. Deschi-
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derea celui de-al treilea ochi este o componentæ
esenòialæ pentru a putea vedea lumea spiritelor.
Iatæ ðapte paði necesari pentru a reuði sæ ne
deschidem cel de-al treilea ochi:

4. Apoi puneòi degetul mijlociu al celeilalte
mâini (cea pe care nu o folosiòi la scris) în punctul
cel mai din spate (nu deasupra) al capului.

1. În primul rând, spuneòi-væ „Este sigur ði bine
pentru mine sæ væd cu cel de-al treilea ochi”. Repetaòi
aceastæ amrmaòie ði dacæ simòiòi orice tensiune sau
temere atunci când pronunòaòi aceste cuvinte,
respiraòi profund. La mecare expiraòie, imaginaòi-væ cæ
înlæturaòi orice temere sau grijæ referitoare la dorinòa
de a deveni clarvæzætori (Mai multe informaòii privind
eliminarea temerilor urmeazæ sæ me prezentate).
2. Luaòi un cristal de cuarò curat ði òineòi-l în
mâna dominantæ (mâna pe care obiðnuiòi sæ o folosiòi
la cele mai multe activitæòi). Imaginaòi-væ o minòæ de
luminæ care vine spre voi ði intræ în cristal. Vizualizaòi
cum acea minòæ de luminæ curæòæ cristalul de orice
existæ malemc în el.

5. Imaginaòi-væ o luminæ puternicæ ði strælucitoare
ieðind din degetul mijlociu al mâinii dominante
mergând spre cel de-al treilea ochi ði apoi spre degetul
mijlociu al celeilalte mâini. Veòi realiza astfel un circuit energetic în care mâna dominantæ va transmite
energie mâinii opuse. Cum acest nux energetic va
trece prin cap, væ va înlætura toate manifestærile de
stres psihic, deschizându-væ al treilea ochi. Acest proces dureazæ în mod normal unu-douæ minute; puteòi
simòi în aceste momente o presiune în cap, cælduræ
în degete ði furnicæturi în mâini. Toate acestea sunt
senzaòii normale, determinate de energiile implicate
în proces

3. Ridicaòi cristalul òinându-l în aceeaði mânæ
ca ði pânæ acum, pânæ când ajungeòi cu el la nivelul frunòii ði-l aðezaòi în faòa celui de-al treilea ochi.
Îndreptaòi apoi degetul mijlociu spre cristal.

6. În continuare, puneòi mâna dreaptæ peste urechea dreaptæ, òinând în continuare cristalul în cealaltæ
mânæ. Faceòi apoi acelaði lucru cu mâna stângæ peste
urechea stângæ. Imaginaòi-væ o luminæ albæ ieðind din
degetul mijlociu al mâinii dominante. Mutaòi apoi
încet ði simultan ambele mâini spre partea cea mai
din spate a capului. Repetaòi aceste miðcæri de ðapte
ori cu gesturi lente. Menòineòi-væ permanent concen-
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trarea pe cel de-al treilea ochi (acesta seamænæ cu fundul de ochi normal, mzic) ði pe lobul occipital al capului; aceasta este partea din creier care înregistreazæ,
recunoaðte ði conðtientizeazæ viziunile. Cu ajutorul
luminii vizualizate, puteòi curæòa regiunea cuprinsæ
între cel de-al treilea ochi ði lobul occipital. Aceastæ
regiune este responsabilæ de transmiterea viziunilor
de la al treilea ochi spre creier. În acest fel, puteòi
conðtientiza mai uðor viziunile pe care le aveòi ði mai
ales le veòi putea înòelege semnimcaòia. Am lucrat cu
mai mulòi oameni care ði-au curæòat ði deschis cel
de-al treilea ochi ði care totuði se plângeau cæ nu au
clarvedere. Sæ ai al treilea ochi curat ði deschis nu este
sumcient pentru clarvedere. Færæ conectarea dintre
cel de-al treilea ochi ði lobul occipital, o persoanæ
nu va putea m conðtientæ de viziunile ei ði nici nu le
va înòelege. E ca ði cum am urmæri un mlm a cærui
proiecòie nu o putem vedea.

acest proces de cel puòin ðapte ori sau pânæ atunci
când simòiòi cæ nu mai existæ nicio barieræ.

7. Pasul final este acela de a pune degetul
mijlociu al mâinii dominante pe cristalul lipit de cel
de-al treilea ochi. Veòi ridica astfel orice barieræ care
existæ peste acest centru energetic. Cu o miðcare mnæ,
îndepærtaòi acea barieræ ði deschideòi cel de-al treilea
ochi asemenea unei ferestre. Nu uitaòi sæ respiraòi
profund în timp ce realizaòi acest ultim pas. Repetaòi

Puteòi realiza toòi aceðti paði ði cu alòi oameni.
Dacæ cunoaðteòi persoane care sunt deschise spiritual, mai ales persoane care au experienòæ în lucrul
cu energiile vindecætoare, îi puteòi ghida în realizarea
acestor paði asupra voastræ sau asupra lor înðile. Chiar
dacæ aceðti paði pot m realizaòi de voi înðivæ, puterea
lor se amplimcæ atunci când o altæ persoanæ lucreazæ
asupra voastræ.
Dupæ ce veòi parcurge aceðti ðapte paði, veòi constata o amplimcare a viziunilor mentale. Atunci când
veòi închide ochii ði væ veòi imagina o grædinæ, veòi
percepe imaginea mult mai luminoasæ ði mai viu
coloratæ decât o percepeaòi înainte. Visele din timpul
nopòii vor deveni mai interesante ði le veòi reòine mai
uðor; memoria dumneavoastræ vizualæ se va dezvolta
considerabil.
Væ reamintesc cæ imaginile pe care le veòi vedea
pot sæ nu aparæ ca mind în exteriorul nostru. Filmele
mentale se pot derula ca pe un ecran ce se anæ în
mintea noastræ. În timp, prin practicæ, vom m capabili sæ proiectæm ði sæ vedem imaginile ði în afara
noastræ. Însæ faptul cæ viziunea este în interiorul sau
în exteriorul nostru este irelevant. Am constatat cæ

127

128

Cum sæ ne vedem îngerii?

CUM Så NE AUZIM ÎNGERII

acurateòea percepòiilor mele este aceeaði, indiferent
dacæ este vorba de o imagine mentalæ sau de ceea
ce væd în afara mea. Locaòia viziuni nu este atât de
importantæ. Ceea ce conteazæ este sæ observaòi ði sæ
daòi atenòie imaginilor, deoarece ele cuprind de cele
mai multe ori mesaje vizuale transmise de îngeri.

Adeværul: Clarvederea este asemenea unui televizor, pe care îl putem deschide ði închide atunci când
dorim. Iar voia lui Dumnezeu, planurile sale pentru
noi sunt aceleaði cu cele pe care le are ði Sinele nostru
Superior. „Marele plan” prevede multe evenimente
fericite de care nu aveòi de ce væ teme; în plus veòi
descoperi înòelesuri profunde ale diverselor aspecte
din viaòa dumneavoastræ.

Depæðiòi blocajele clarvederii
Dacæ, dupæ ce aòi urmat toòi cei ðapte paði descriði
anterior, constataòi cæ imaginile mentale nu sunt
încæ aða cum aòi dori, sub aspectul mærimii, claritæòii,
culorilor, atunci cu siguranòæ întâmpinaòi anumite
blocaje. Aceste blocaje pot m generate de anumite
temeri, îngrijoræri, care sunt relativ normale ði pot
m uðor îndepærtate oricând sunteòi pregætiòi sæ faceòi
acest lucru.
De exemplu, væ puteòi teme de:

2. Viziuni ciudate
Frica: Nu suportaòi casele bântuite de fantome
sau mlmele cu monðtri ði nu vreòi sæ vedeòi nimic
înspæimântætor în faòa ochilor.

Frica: væ temeòi cæ, dacæ veòi deveni clarvæzætori,
veòi m copleðiòi cu viziuni de la îngeri sau de la persoane
dragi decedate, oriunde veòi merge. Væ puteòi teme, de
asemenea, cæ Dumnezeu va încerca sæ væ controleze
sau sæ facæ planuri cu care nu aòi m de acord.

Adeværul: Dacæ aòi rezistat sæ vizionaòi cu ochii
deschiði mlmul „Al ðaselea simò” aòi trecut de ceea
ce era mai ræu. Lumea spiritelor este frumoasæ, însæ
Hollywoodul nu a descoperit încæ acest lucru. Chiar
ði spiritele legate de Pæmânt sau îngerii cæzuòi nu sunt
nici pe jumætate atât de mari cum au fost prezentaòi
în mlm. Majoritatea persoanelor decedate aratæ mult
mai tinere ði mai radiante decât au fost pe Pæmânt
ði mai ales sunt mai fericite. Dumneavoastræ n-aòi m
mult mai liniðtiòi ði mai fericiòi dacæ aòi ðti cæ nu va
trebui sa mai plætiòi vreo facturæ?
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3. Teama de a nu m pæcæliòi

Adeværul: Motivul pentru care studiile aratæ cæ
cei mici au cele mai veritabile experienòe senzitive ði
extrasenzitive este acela cæ ei nu se tem, nu se lasæ
surprinði de îndoieli de felul: „Este imaginaòia mea,
sau e realitate?” Ioana d’Arc este citatæ ca spunându-le inchizitorilor care o întrebau dacæ îði imagina
vocea lui Dumnezeu: „Cum altfel sæ-mi vorbeascæ
Dumnezeu, dacæ nu prin imaginaòia mea?” Cu alte
cuvinte, chiar dacæ totul se petrece în mintea noastræ,
nu înseamnæ cæ nu este real.
Uneori sunt întrebatæ: „Nu te temi cæ ai putea m
contactatæ de un demon ce ia înfæòiðarea unui înger?”
Aceastæ întrebare insinueazæ faptul cæ demonii merg
la cumpæræturi de haine albe, le îmbracæ ði îði fac
apariòia în ele, în viziunile noastre. Realitatea este
alta: existæ într-adevær energii ði persoane malemce,
însæ pe acestea nu le invit în casa mea, aða cum existæ
oameni alæturi de care eu nu-mi petrec timpul. Dar

acesta nu este un motiv sumcient de puternic pentru
a renunòa la clarvedere.
Dacæ ar m sæ mergeòi, pe o alee întunecatæ, în
cealaltæ parte a oraðului ði v-að întreba când vreòi sæ
mergeòi, la miezul nopòii sau la prânz, normal cæ îmi
veòi ræspunde la prânz. ïi care ar m motivul pentru
acest ræspuns? Pentru a putea vedea pe unde mergeòi,
bineînòeles. Ei bine, acelaði raòionament este valabil
ði pentru lumea spiritelor. ïi de vreme ce în aceastæ
lume convieòuiesc entitæòi benemce cu cele malemce,
chemaòi-l în ajutor pe Arhanghelul Mihail, care o
sæ me asemenea unei bariere în faòa casei voastre,
asigurându-væ cæ toòi vizitatorii vor m benemci, venind
din lumea spiritelor de luminæ ði nepermiòând accesul
spiritelor întunecate. Cel mai bun indicator al calitæòii
unei entitæòi spirituale este lumina ei centralæ. Având
clarvedere, veòi putea distinge caracterul ði benemcitatea minòelor cu care veniòi în contact. Veòi ðti dacæ
o persoanæ e integræ sau nu; având clarvedere, veòi
putea vedea licærirea din sunetul mecærei entitæòi pe
care o priviòi.
Aða-numitele entitæòi decæzute din lumea spiritelor nu pot avea imensul glob de luminæ specimc
entitæòilor benemce. Chiar dacæ aceste entitæòi îði vor
lua înfæòiðarea unor îngeri sau arhangheli, ele nu
ne vor putea pæcæli, deoarece le lipseðte elementul
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Frica: Væ sperie urmætorul gând: „Dacæ ceea ce
væd este doar închipuirea mea ði eu sunt cel care
a inventat totul?” sau chiar mai ræu: „Dacæ sunt
contactat de entitæòi decæzute care trec drept îngeri
pæzitori?”
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esenòial: luminozitatea aurei, ca rezultat al træirii vieòii
cu iubirea lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere,
clarvederea ne ajutæ sæ nu „scanæm” prietenii din
planul mzic sau din cel spiritual ði sæ ne pæzim de cei
care nu sunt benemci.

m folosite în interesul propriului ego (ceea ce ar constitui un mare pæcat) sau în interesul Sfântului Duh,
al divinitæòii ði al oamenilor. Cu alte cuvinte, putem
utiliza clarvederea în scopul iubirii ði al binelui sau în
scopul fricii ði al ræului. Dacæ aplicaòi aceste capacitæòi
în serviciul lui Dumnezeu ði cu scop de a vindeca
oameni, nu aveòi de ce væ teme.

4. Pedeapsa pentru ceva ce poate
m „ræu” sau „greðit”

5. Sæ mi ridiculizat
Frica: Væ temeòi cæ acest dar al clarvederii ar m
venit de la demoni ði cæ voia lui Dumnezeu este de a
væ pedepsi cæ aòi pæcætuit în acest fel.

Frica: Væ temeòi sæ nu mòi considerat „nebun”,
„ciudat”, „prea sensibil”, „atotðtiutor”... sau sæ væ
confruntaòi cu critici ði judecæòi venite din partea
celor apropiaòi.

Adeværul: Aceastæ temere se bazeazæ pe o serie
de citate din Vechiul Testament, citate care sunt
ameninòætoare pentru clarvæzætori, mediumi ði cei
care vorbesc cu moròii. Totuði, în Noul Testament,
îl vedem pe Iisus ði pe mulòi alòi ucenici de-ai Sæi
vorbind cu moròii ði cu îngerii. Sfântul Pavel, în Epistola cætre Corinteni, spune cæ noi toòi avem darul
de a m profeòi ði cæ ar trebui sæ aspiræm spre aceste
daruri spirituale, cât timp ele sunt folosite cu iubire.
ïi aceasta este de fapt diferenòa!
Manualul pentru profesori, volumul III din
„Cursul de Miracole” (distribuit în România de
Editura Adevær Divin) spune cæ abilitæòile psihice pot

Adeværul: Sunteòi probabil un „lucrætor întru
luminæ” sau un „copil indigo”, ceea ce înseamnæ
cæ væ simòiòi împlinit numai atunci când ajutaòi ca
lumea sæ devinæ un loc mai bun, dintr-o perspectivæ
spiritualæ. Lucrætorii întru luminæ ði colaboratorii lor,
copiii indigo, simt adesea cæ ei sunt diferiòi de restul
lumii sau cæ nu-ði gæsesc locul pe Pæmânt. Atunci
când oamenii væ tachineazæ în legæturæ cu interesele ði
calitæòile dumneavoastræ spirituale, aceste sentimente
se amplimcæ ði mai mult. Dacæ aòi fost foarte agresat
verbal în copilærie, este probabil sæ aveòi încæ ræni
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afective nevindecate. Rugaòi-væ îngerii sæ intervinæ ði
sæ væ ajute în astfel de situaòii ði urmaòi-le sfaturile pe
care ei vi le vor da.

7. Privind în viitor

6. Realizarea unui inventar
al vieòii voastre
Frica: Væ temeòi cæ nu veòi putea m pregætit(æ) sæ
realizaòi anumite schimbæri în viaòa dumneavoastræ,
schimbæri pe care le-aòi vizualizat, dar care nu væ
plac.
Adeværul: Clarvederea væ va amplimca nivelul
de conðtientizare ði de înòelegere a unor aspecte din
viaòæ. Este adeværat cæ, realizând un bilanò al vieòii
voastre, puteòi sæ væ întristaòi din diverse motive;
totuði, realizarea acestor analize în ceea ce priveðte
munca, relaòiile, familia, sænætatea sau alte segmente
de viaòæ, nu presupune ði o schimbare subitæ de 180 de
grade. Neîmplinirea constituie o sursæ motivaòionalæ
foarte puternicæ ði væ poate determina sæ faceòi paði
spre schimbare. Væ inspiræ sæ faceòi mai mult sport,
sæ mâncaòi mai sænætos, sæ mergeòi la un consilier
matrimonial sau væ oferæ alte soluòii de îmbunætæòire
a propriei vieòii.
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Frica: Væ temeòi sæ nu vedeòi schimbæri planetare
sau sociale înspæimântætoare.
Adeværul: dacæ vedeòi astfel de evenimente ði
sunteòi absolut siguri cæ ele nu vin dinspre Egoul
vostru, atunci mòi siguri cæ acestea fac parte din misiunea voastræ de „lucrætori întru luminæ”. Veòi m, de
asemenea, cælæuziòi cum sæ mòi de folos societæòii ði
omenirii, prevenind acele evenimente sau ajutând
atunci când se vor petrece. Spre exemplu, veòi m
chemaòi sæ væ rugaòi pentru pace, pentru a trimite
energii vindecætoare altor persoane, pentru a trimite
lumina divinæ în diverse locuri; veòi m puði sæ învæòaòi
alòi lucrætori cu luminæ diverse aspecte sau sæ vindecaòi
persoane afectate în respectivele evenimente.
Dacæ o astfel de sarcinæ vi se pare prea grea sau
poate chiar væ înspæimântæ, amintiòi-væ cæ voi singuri
aòi ales-o înainte de a væ întrupa, iar Dumnezeu ði
îngerii nu v-ar m încredinòat astfel de misiuni dacæ
n-ar m ðtiut cu siguranòæ cæ le puteòi duce la bun
sfârðit. De asemenea, pe tot parcursul realizærii acestor
sarcini, îngerii væ vor acorda tot ajutorul de care aveòi
nevoie – dar numai dacæ li-l cereòi ði sunteòi deschiði
sæ colaboraòi cu ei.
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8. Asumarea unor responsabilitæòi prea mari

sæ simòiòi cæ e bine sæ væ comparaòi temerile interioare (ca teama pentru nou, necunoscut, teama de
nereuðitæ) cu stærile exterioare ale acestor oameni de
succes (care par calmi, încrezætori).
Egoul, sau sinele nostru inferior, uzeazæ de
temeri precum cele enumerate anterior, pentru a ne
determina sæ uitæm cine suntem ði ceea ce avem de
fæcut în viaòæ.

Frica: întrevæzând o situaòie negativæ, ajungeòi sæ
væ întrebaòi: „Ar trebui sæ intervin sau nu?”
Adeværul: îngerii pæmântului au de obicei misiunea de a se ruga pentru diverse probleme terestre. Dar
dacæ apar situaòii speciale, ei au sarcina de a væ ajuta
sæ interveniòi emcient atunci când este cazul. Aðadar,
nu væ temeòi, mindcæ veòi primi instrucòiuni clare de
la ei atât pentru a interveni într-o anumitæ situaòie,
cât ði în privinòa modului în care sæ interveniòi.
9. Nu væ simòiòi în stare
Frica: Væ temeòi sæ nu mòi consideraòi impostori
în vindecæri spirituale sau alte lucræri benemce. Væ
întrebaòi dacæ într-adevær aveòi îngeri care væ ajutæ,
dacæ reuðiòi sæ-i înòelegeòi corect.
Adeværul: Oricine se simte impostor din când în
când. Psihologii numesc aceastæ teamæ „sindromul
impostorului”. Cercetætorii aratæ cæ unii dintre cei
mai competenòi ði de succes oameni experimenteazæ
aceastæ stare. Aceasta nu însemnæ cæ trebuie sæ væ
simòiòi ca un impostor; înseamnæ doar cæ trebuie
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Blocaje ale clarvederii din alte vieòi
Uneori, blocajele clarvederii îði au originea în alte
vieòi. Chiar ði persoanele care nu cred în reîntrupare
recunosc cæ evenimentele semnimcative din istorie
afecteazæ prezentul. Unul dintre ele este Inchiziòia, în
care sute de oameni au fost arði, spânzuraòi, torturaòi
ði robiòi în timpul secolului al XV-lea, deoarece
aveau orientæri ði practici spirituale diferite de cele
ale bisericii. Durerea ði teama marcatæ de acest eveniment – la fel ca ði de multe altele – se resimte ði în
zilele noastre.
„Conformaòi-væ acestor credinòe sau suportaòi
consecinòele” are la bazæ frica, la fel ca sintagma „staòi
în toaletele spirituale” care væ fac sæ òineòi ascunse
capacitæòile psihice ði credinòele spirituale.
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Dar cum puteòi ana dacæ un anumit aspect din
altæ viaòæ væ blocheazæ clarvederea? Semnele includ
urmætoarele:

În contrast, iatæ câteva experienòe din copilærie
care væ pot bloca clarvederea:

•

Consideraòi cæ nu v-aòi putea dezvolta clarvederea, deoarece nu puteòi vizualiza nimic
uðor; rar væ aduceòi aminte visele ði nu væ
puteòi concentra prea tare asupra modului
în care oamenii sau lucrurile aratæ.

•

Aòi avut foarte puòin sau chiar deloc viziuni
psihice.

•

Væ simòiòi încordat(æ) ði îngrijorat(æ) de mecare datæ când væ gândiòi sæ lucraòi asupra
clarvederii voastre.

•

•

Aveòi un inexplicabil sentiment de fricæ,
atunci când este vorba de calitæòile voastre
spirituale, ca ði când cineva v-ar pedepsi
pentru ele.
Când væ gândiòi la oamenii arði pe rug
sau spânzuraòi, corpul vi se înmoaræ, væ
cuprinde o senzaòie stranie de fricæ, deveniòi
tensionat(æ), iar respiraòia vi se accelereazæ.
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•

Aòi væzut îngeri sau persoane dragi decedate atunci când aòi fost copil, dar aceste
capacitæòi s-au diminuat odatæ ce aòi înaintat în vârstæ.

•

Sunteòi o persoanæ extrem de sensibilæ.

•

Aòi fost numit „nebun”, „ciudat” sau
„demonic” în ultima parte a copilæriei ði
adolescenòei.

•

Væ îngrijoraòi ce ar putea gândi membrii
familiei dumneavoastræ dacæ le-aòi vorbi
despre darurile voastre psihice.

•

Væ temeòi cæ dacæ sunteòi foarte deschis(æ)
în dezvoltarea acestor calitæòi psihice, veòi m
determinat(æ) sæ faceòi schimbæri majore în
viaòa voastræ, schimbæri care i-ar dezamægi
sau supæra pe cei dragi vouæ.

•

O reîntoarcere în altæ viaòæ, realizatæ sub
îndrumarea unui terapeut prin hipnozæ
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sau ascultând CD-ul despre „Reîntoarcerea
în alte vieòi, cu îngerii mei” ar m cea mai
emcientæ cale pentru eliberarea acestor blocaje. Mintea inconðtientæ nu væ va mai speria cu amintiri pe care nu le puteòi gestiona,
aðadar nu væ temeòi sæ realizaòi o astfel de
regresie în timp.
Stræduinòa prea mare...
Una dintre cele mai mari bariere pentru clarvedere este aceea în care ne stræduim prea mult sæ
ne dezvoltæm aceastæ calitate. Aða cum v-am învæòat
mai înainte, atunci când foròæm realizarea unui
lucru, creæm un blocaj. De aceea orice tip de presiune determinæ sentimente de fricæ, iar acestea îði au
originea în egoul nostru, iar acesta este sutæ la sutæ
non spiritual.
Atunci când ne temem, ne stræduim din ræsputeri
sæ facem ca un anumit lucru sæ se petreacæ, astfel
încât s-ar putea ca acesta sæ nu se realizeze precum
ne-am propus. Aceastæ foròare a lucrurilor face ca ele
sæ nu mai aibæ loc. Ea aduce o încærcæturæ negativæ
care, pentru a m înlæturatæ, va necesita multe eforturi
spirituale ulterioare. Frica devine o rugæciune negativæ
care, din pæcate, atrage dupæ sine acele profeòii malemce gândite.

141

CUM Så NE AUZIM ÎNGERII

Sæ înlæturæm blocajele psihice
Toatæ lumea are blocaje psihice mai multe sau
mai puòine, ceea ce face ca nu întotdeauna sæ putem
vedea foarte clar obiectivele ði misiunile noastre în
viaòæ ði, drept urmare, nici sæ le putem îndeplini
corespunzætor. Uneori devenim conðtienòi de blocajele noastre ði le recunoaðtem: faòæ de noi sau faòæ de
alòii. Blocajele, deði nu sunt benemce, nu constituie
nici cauze pentru a ne simòi ruðinaòi. Ele constituie
aspecte ale vieòii noastre ce necesitæ atenòie pentru a
m înlæturate.
„Vindecætorii vindecaòi” (pentru a utiliza un
cuvânt împrumutat din „Cursul de miracole”) nu
sunt oameni færæ niciun fel de probleme – ceea ce este
imposibil pentru cineva de pe pæmânt. Mai degrabæ,
ei sunt persoane foarte conðtiente de problemele lor
ði pe care se stræduiesc sæ le înlæture pentru a realiza
mai mult Voia lui Dumnezeu în vieòile lor ði pentru
a-ði îndeplini misiunile.
Nu în ultimul rând, putem înlætura aceste blocaje psihice. Aceste tehnici ði mijloace de vindecare
pot avea rezultate pozitive ði în alte aspecte din viaòa
noastræ, aspecte colaterale clarviziunii.
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– Vindecarea în timpul somnului
Atunci când dormim, se odihneðte ði mintea
noastræ scepticæ. De aceea, somnul constituie o
perioadæ extrem de potrivitæ pentru a dobândi vindecarea spiritualæ. Având mintea adormitæ, egoul nostru
nu mai poate bloca îngerii în realizarea purimcærii
ði vindecærii noastre spirituale. Deci, de îndatæ ce
suntem pregætiòi sæ ne dezvoltæm clarvederea, rugæm
îngerii ði alte entitæòi din lumina înaltæ a spiritelor sæ
ne viziteze în timpul somnului. Iatæ un exemplu de
rugæciune pe care o puteòi rosti: „Arhanghele Rafael,
te rog sæ intri în visele mele în aceastæ noapte. Te rog
sæ trimiòi energia ta vindecætoare spre al treilea ochi
ði sæ înlæturi din minòa mea orice temeri care mi-ar
putea bloca clarviziunea. Te rog sæ mæ ajuòi sæ væd
clar semnele spirituale ce mi se aratæ”.
– Tæierea stringurilor cu membrii familiei
Dacæ, spre exemplu, constataòi cæ væ temeòi de criticile ði judecæòile mamei voastre privind principiile ði
raòionamentele spirituale pe care le aveòi, puteòi folosi
tehnica tæierii stringurilor descrisæ în Capitolul 5. Când
realizaòi tæierea, specimcaòi în mod direct, temerile pe
care le aveòi în legæturæ cu mama voastræ. Puteòi realiza ði
repara acest proces cu orice persoanæ – membru al familiei sau cunoðtinòæ – de care væ temeòi cæ ar putea avea
reacòii negative privitoare la clarvederea voastræ.

Nu în ultimul rând, puteòi tæia – ði este chiar
recomandat – toate stringurile negative realizate cu
persoane din trecut care v-au ridiculizat sau pedepsit
cândva pentru aceste calitæòi psihice pe care le-aòi
manifestat.
– Sprijinul din partea altor persoane
Atunci când m-am simòit pregætitæ sæ „ies
afaræ din închisoarea spiritualæ” ði sæ admit public
clarvederea, am fost evident îngrijoratæ în privinòa
consecinòelor negative. Am avut însæ ðansa de a
cunoaðte un medic psihiatru care recunoscuse ði
el public acest lucru. Jordan Weiss fusese medic de
medicinæ internæ la universitate ði 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 sæ vadæ în interiorul pacienòilor sæi. Dr. Weiss
putea sæ vadæ, de asemenea, chakrele din sistemul
energetic ði emoòiile negative existente în ele. Dar o
perioadæ bunæ de vreme s-a temut sæ-ði anunòe public
capacitatea de clarvedere, temându-se sæ nu-ði riðte
licenòa ði reputaòia medicalæ.
Ne-am motivat, susòinut ði consolat reciproc
privitor la dezvæluirea în public a clarvederii. Ne-am
reamintit reciproc cæ, dacæ nu vom recunoaðte
adeværul faòæ de noi înðine ði faòæ de ceilalòi, nu vom
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putea ajuta pacienòii în cel mai emcient mod posibil.
Azi, dr. Weiss a terminat de scris cea de-a doua carte
privind experienòele mediumice ca psihiatru.
Cred cæ veòi considera acest exemplu util ði folositor pentru a avea curajul sæ væ recunoaðteòi, la rândul
vostru, calitæòile mediumice. Rugaòi-væ sæ aparæ în
viaòa voastræ acea persoanæ cu care sæ purtaòi astfel de
discuòii; dacæ væ doriòi acest lucru, cu siguranòæ o veòi
întâlni. De asemenea, puteòi cæuta ajutorul conðtient
la diverse miðcæri de spiritualitate, unde oamenii au
deschiderea necesaræ pentru aceste subiecte.
– Ceremonii sacre
Soòul meu, Steven Farmer, autorul cæròii „Ceremonii sacre”, a prezentat ceremoniile de vindecare în
numeroase ðedinòe. Am væzut atunci cum acele ritualuri ajutæ oamenii sæ se descarce de blocajele psihice
acumulate. Væ puteòi crea ði voi propriul ceremonial
sacru, cu scopul de a væ dezvolta clarvederea.
Spre exemplu, adresaòi-le îngerilor o întrebare
precum: „Ce îmi blocheazæ clarvederea?”. Apoi mòi
atenòi ði înregistraòi toate semnele ði ræspunsurile
primite. Ulterior, aprindeòi o lumânare. Meditaòi asupra ræspunsului ði notaòi-l pe o hârtie. Când væ simòiòi
pregætiòi sæ scæpaòi de acele blocaje, aruncaòi foaia de
hârtie în foc. Veòi simòi o mare uðurare în sunet când
veòi face acest lucru.

– Regresia spre vieòile trecute
Mai bine de jumætate dintre blocajele pe care
le-am descoperit la cursanòii ði la pacienòii mei provin
din vieòile anterioare. Aða cum am menòionat anterior, este foarte importantæ reîntoarcerea în acele vieòi
pentru a putea elimina din blocajele create atunci.
Marea majoritate a terapeuòilor prin hipnozæ sunt
pregætiòi pentru a realiza astfel de întoarceri. Singura
voastræ sarcinæ ar m sæ gæsiòi unul în preajma cæruia
sæ væ simòiòi confortabil, deoarece încrederea în terapeut este cheia succesului eliberærii de acele tensiuni
ði blocaje ði ea permite scoaterea la ivealæ a memoriei
inconðtiente. Ca o alternativæ, puteòi folosi casete
audio care væ ghideazæ cum sæ realizaòi reîntoarcerea
în trecut, cum sunt casetele publicate de mine privind
„Reîntoarcerea la vieòile trecute cu îngerii”.
– Gândirea pozitivæ
Sunt uimitæ de cât de mulòi oameni mi se plâng
cæ nu-ði pot dezvolta clarvederea. Când le explic cæ
aceastæ gândire este negativæ ði cæ le creeazæ blocaje,
ei realizeazæ de fapt cæ acesta este motivul pentru care
nu au clarvedere. Apoi ei încep sæ foloseascæ amrmaòii
pozitive, în care înlocuiesc temerile cu ceea ce doresc
sæ li se întâmple. „Pot avea clarvedere”, „Væd îngerii
din jurul meu”, iatæ doar câteva exemple de amrmaòii
pozitive pe care puteòi sæ vi le adresaòi, chiar dacæ nu

145

146

Cum sæ ne vedem îngerii?

CUM Så NE AUZIM ÎNGERII

credeòi deocamdatæ cæ sunt ði adeværate. Credeòi-mæ,
întotdeauna realitatea vine în urma gândurilor ði
amrmaòiilor pe care le rostiòi.
– Solicitaòi ajutorul îngerilor specializaòi
Existæ îngeri specializaòi pentru mecare situaòie,
iar dezvoltarea mediumicæ nu face excepòie. Îngerii
clarvederii monitorizeazæ ði administreazæ cea de-a
treia chakræ, ajutându-væ sæ væ dezvoltaòi spiritual.
Rugaòi-i mental:

plimbærile în naturæ, alimentaòia uðoaræ, bazatæ pe
legume ði fructe ði eliminând toxinele ði carnea, toate
acestea væ ajutæ sæ væ curæòaòi canalele de comunicare
cu Dumnezeu.
Dupæ ce veòi folosi una sau mai multe din tehnicile descrise mai sus, clarvederea ar trebui sæ devinæ
mai profundæ.
În capitolul urmætor vom aduna toate informaòiile
prezentate pânæ acum ði vom vedea cum putem primi
mesaje de la îngeri pentru noi ði pentru alòii.

„Îngeri ai clarvederii, væ rog sæ veniòi
acum! Væ rog sæ-mi înconjuraòi al treilea
ochi cu energia voastræ purimcatoare ði
vindecætoare. Væ rog sæ mæ ajutaòi ði sæ-mi
deschideòi aceastæ fereastræ spre clarvedere!
Væ mulòumesc!”.
Veòi simòi probabil furnicæturi în cap ði schimbarea presiunii – în special în zona dintre cei doi
ochi mzici – tot timpul în care îngerii vor lucra asupra
dumneavoastræ.
– Optimizarea modului de viaòæ
Existæ o legæturæ foarte strânsæ între modul în
care væ îngrijiòi de corpul vostru ði dezvoltarea clarvederii. Viziunile voastre vor m cu mult mai clare, mai
detaliate ði mai pline de acurateòe dacæ duceòi un stil
de viaòæ sænætos. Exerciòiile mzice, odihna potrivitæ,
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Capitolul Nouã

Primirea mesajelor
de la îngeri

M

isiunea vieòii mele este de a mæ ocupa de vindecæri spirituale ði de a realiza comunicæri cu
minòele din lumea spiritelor pentru alte persoane. Un
alt scop al vieòii mele este de a învæòa oamenii cum sæ
facæ singuri aceste lucruri, pentru a nu mai depinde
de mine; astfel, eu îi fac sæ me conðtienòi de faptul ca
noi toòi avem îngeri, cæ noi toòi putem comunica cu
ei ði cæ toòi avem daruri ði calitæòi spirituale pe care le
putem valorimca în folosul nostru ði al lumii.
În acest capitol, veòi citi câteva informaòii privind
paðii dupæ care îi învæò pe cursanòii mei sæ comunice
cu îngerii, pentru ei sau pentru alte persoane.
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Cum se realizeazæ o ðedinòæ de comunicare cu
îngerii
O ðedinòæ de comunicare cu îngerii este asemænætoare cu o ðedinòæ de comunicare mediumicæ, cu
excepòia faptului cæ adresaòi întrebærile direct îngerilor pæzitori sau ghizilor spirituali, cu scopul de a vindeca pe cineva sau de a acorda îndrumare în legæturæ
cu diverse aspecte de viaòæ.
Cele mai bune comunicæri cu îngerii le puteòi
realiza pentru persoanele pe care le cunoaðteòi foarte
puòin, dar care au deschidere spiritualæ ði nu sunt
sceptice. Un coleg nou, ce s-a alæturat grupului
spiritual, ar putea m partenerul ideal pentru care sæ
intraòi în comunicare cu îngerii. Totuði, nu puteòi
realiza o astfel de comunicare pentru membrii familiei voastre sau pentru prietenii foarte vechi. Aceasta
deoarece egoul vostru va striga „Deja ðtiòi totul despre
aceastæ persoanæ!” Dacæ puteòi ignora ego-ul ði nu
væ læsaòi innuenòaòi de mesajele pe care vi le trimite,
puteòi realiza comunicarea cu îngerii pentru orice
persoanæ, me cæ o cunoaðteòi sau nu. Puteòi începe
cu o comunicare reciprocæ cu îngerii, în sensul cæ
dumneavoastræ realizaòi o comunicare cu îngerii pentru o altæ persoanæ, care în acelaði timp realizeazæ o
comunicare cu îngerii pentru dumneavoastræ.
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Începeòi prin a spune o rugæciune cætre îngerii sau
entitæòile spirituale cu care veòi intra în comunicare:

În continuare aðezaòi-væ faòæ în faòæ cu partenerul.
Apoi, amândoi luaòi câte un obiect de metal (cum ar
m ceasul, inelul, colierul, cureaua, clipsuri de pær,
ochelari etc.) ði òineòi-l în mânæ. Este bine sæ òineòi
obiectul luat de la partener în mâna dominantæ – cea
cu care scrieòi de obicei. Aceasta este mâna cu care
primiòi energie – „mâna ce primeðte”.
În continuare, luaòi cu cealaltæ mânæ, mâna
partenerului vostru. ñineòi-væ mâinile într-un loc în
care sæ stea confortabil pentru urmætoarele câteva
momente – cum ar m pe genunchii voðtri sau ai
partenerului. Acum væ voi duce pe amândoi într-o
scurtæ vacanòæ, bine? Væ rog sæ închideòi ochii ði sæ
inspiraòi ði sæ expiraòi profund…

Imaginaòi-væ mental cæ amândoi væ
anaòi în interiorul unei piramide violete
care v-a transportat în mod miraculos pe
o plajæ cu nisip alb din Hawai. Piramida
aterizeazæ uðor pe nisip ði se deschide, din
ea pornind un covor pe care sæ puteòi pæði
voi. Este o vreme perfectæ, cu o plajæ complet izolatæ, accesul aici se poate face doar
cu barca sau cu avionul, astfel cæ veòi avea
toatæ intimitatea ði liniðtea de care aveòi
nevoie. Simòiòi cum bate uðor briza mærii în
pærul vostru. Bucuraòi-væ de mirosul særat al
aerului ði de sunetele valurilor ce se lovesc
de stânci. Simòiòi dansul plæcut al unor
raze de soare în capul vostru, care parcæ ar
vrea sæ væ lumineze mintea ði corpul prin
interior.
În depærtare, observaòi un grup de delfini înotând jucæuði în apa oceanului. Væ
concentraòi asupra lor ði simòiòi cum aceste
minunate creaturi væ trimit din energia ði
din iubirea lor divinæ. De vreme ce sunetul væ este plin de cælduræ ði de armonie
datoritæ acestei minunate zile petrecute
pe plajæ, realizaòi cæ, de fapt, aòi devenit
una cu delmnii. Apoi aceastæ conðtientizare
se extinde ði mai mult: deveniòi una cu
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„Va rog sæ mæ ajutaòi sæ-mi curæò canalul
de comunicare cu Dumnezeu! Væ rog sæ-mi
permiteòi sæ aud clar, sæ væd limpede, sæ înòeleg
ði sæ simt corespunzætor toate mesajele ce vor
m transmise prin mine partenerului meu. Væ
rog sæ supravegheaòi aceastæ comunicare a
mesajelor divine, pentru ca totul sæ se realizeze
corect. Væ mulòumesc! Amin!”
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toate vieòuitoarele din ocean – inclusiv cu
broaðtele òestoase de mare ði cu multicolorii
peðti tropicali, una cu nisipul, cu soarele ði
cu valurile.
Realizaòi cæ deveniòi una cu tot ce
înseamnæ viaòæ, inclusiv cu partenerul
vostru. Îi puteòi vorbi atunci partenerului:
„Tu ði cu mine suntem un întreg… Tu ði
cu mine suntem un întreg… Eu sunt în
tine ði tu eðti în mine… Tu ði cu mine
formæm un întreg.” Conðtientizaòi, de
asemenea, cæ acest întreg este cu adeværat
real, cæ deði puteòi aræta diferit în exterior,
în interior, dumneavoastræ ði partenerul
împærtæðiòi acelaði spirit, aceeaði luminæ
ði iubire. Spuneòi apoi partenerului: „O
singuræ iubire… o singuræ iubire… o singuræ
iubire…”.
Odatæ ce aceste conðtientizæri devin
mai profunde, realizaòi cæ sunteòi una cu
îngerii. Pe mæsuræ ce væ scanaòi partenerul
cu ochii mzici închiði, dar cu cel de-al treilea
ochi, cel spiritual, larg deschis, imaginaòi-væ
cum ar m dacæ aòi putea vedea îngerii pæzitori
ai acestuia. Cum aratæ aceðti îngeri?
Vedeòi ceva ce seamænæ cu un îngerað?
Dar cu unul de mærime medie? Dar cu îngeri

foarte mari? Puteòi vedea aceste entitæòi cu
toate detaliile, în mintea voastræ, sau puteòi
sæ le surprindeòi doar anumite caracteristici.
S-ar putea, de asemenea, sæ nu le vedeòi
efectiv, ci doar sæ le simòiòi prezenòa, sau
pur ði simplu sæ ðtiòi cæ sunt acolo.
Pe mæsuræ ce veòi continua sæ „scanaòi”
spaòiul din jurul partenerului, folosindu-væ
capacitæòile psihice ði spirituale, puteòi
remarca apariòia unor fiinòe dragi, care
acum sunt decedate – minòe care stau exact
în spatele partenerului vostru, de obicei
pærinòii decedaòi ai acestuia. Vedeòi vreun
bærbat sau vreo femeie stând în spatele
partenerului vostru? Dacæ da, observaòi-le
caracteristicile neobiðnuite, precum ceva
neobiðnuit ce poartæ, ochelarii sau orice
altceva ce òin în mânæ. Apoi scanaòi zona
din jurul capului ði umerilor partenerului
vostru. Vedeòi minòe luminoase cu pærul
grizonat, care au decedat pe vremea când
partenerul vostru era doar un copil? Ce alte
caracteristici distinctive observaòi la acestea? Dar minòe care au decedat în perioada
tinereòii partenerului vostru? Vreo persoanæ
care pare sæ m decedat de tânæræ? Fiòi atenòi
la detaliile ce caracterizeazæ minòele care vi
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se aratæ ði nu væ temeòi cæ ceea ce percepeòi
nu ar m real!
Vedeòi vreun animal în jurul partenerului vostru? Vreun câine sau vreo pisicæ?
Vreun animal mai mic sau mai mare? Ce
observaòi în legæturæ cu blana acestuia? Este
închisæ sau deschisæ la culoare, are pete, este
deasæ, este lungæ, medie sau tunsæ scurt?
Mai scanaòi-væ partenerul o datæ ði
observaòi alòi îngeri, persoane dragi sau animale decedate, ce sunt prezente în preajma
acestuia. Dacæ una sau mai multe dintre
aceste entitæòi væ atrag în mod deosebit
atenòia, concentraòi-væ acum asupra lor,
încercând sæ intraòi în comunicare cu ele.
Chiar dacæ nu vedeòi nicio minòæ în
jurul partenerului ði sunteòi nesiguri pe voi,
totuði puteòi primi mesaje foarte clare de la
îngerii spirituali ai acestuia, mesaje care væ
vor ajuta pe amândoi. În timp ce inspiraòi
ði expiraòi profund, menòineòi intenòia de a
purta o conversaòie mentalæ cu aceste minòe
din lumea spiritelor.
Apoi rugaòi-le mental „Ce aòi vrea ca
eu sæ ðtiu despre partenerul meu?” Repetaòi
întrebarea, în timp ce notaòi deja primele
informaòii ði semne care væ vin drept

ræspuns. Fiòi conðtienòi de gândurile, cuvintele, imaginile vizuale, sentimentele care væ
încearcæ ði continuaòi sæ puneòi întrebarea:
„Ce aòi vrea ca eu sæ ðtiu despre partenerul
meu?” Nu încercaòi sæ foròaòi primirea unui
anumit ræspuns. Încredeòi-væ pur ði simplu
în ræspunsurile pe care le primiòi ði observaòi
pânæ ði cel mai subtil gând, sentiment, viziune sau cuvânt pe care îl percepeòi.
Apoi întrebaòi mental îngerii spirituali
ai partenerului vostru „Ce mesaj aòi dori
sæ-i comunic partenerului meu din partea
voastræ?”. Din nou mòi foarte conðtienòi
de orice ræspuns v-ar veni, sub forma gândurilor, sentimentelor, viziunilor sau cuvintelor. Nu judecaòi sau interpretaòi aceste
ræspunsuri. Pur ði simplu primiòi-le cu
detaðare.
Întrebaòi apoi îngerii pæzitori ai
partenerului: „Aveòi vreun mesaj de transmis ði pentru mine?” Asiguraòi-væ cæ aveòi
o respiraòie corectæ ði cæ væ concentraòi profund atunci când puneòi întrebarea.
În mnal, întrebaòi îngerii: „Mai aveòi
ceva de transmis partenerului meu?” Din
nou, mòi foarte atenòi la ræspunsul primit.
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Cel mai important aspect al unei ðedinòe de
comunicare cu îngerii este acela de a avea curajul
sæ-i transmiteòi partenerului vostru toate informaòiile
primite, chiar dacæ nu sunteòi foarte siguri pe ele sau
væ temeòi cæ l-aòi putea jigni (caz în care væ puteòi
ruga sæ gæsiòi acea cale diplomaticæ ði plinæ de iubire
pentru a-i putea transmite mesajul). Chiar dacæ mesajul transmis de îngeri væ pare a m lipsit de înòeles, cu
siguranòæ el va avea sens pentru partenerul vostru.
Dupæ câteva momente de reculegere, dupæ ce aòi
încheiat ðedinòa de comunicare cu îngerii, puteòi
începe sæ-i împærtæðiòi partenerului tot ceea ce aòi
perceput, simòit, væzut sau auzit de la îngeri.

Mesajele de la îngeri pe care le-am scris în cartea
„Terapia cu îngeri” (apærutæ în România la Editura
Adevær Divin, Braðov, 2008), au fost primite prin
procedura de „dicteu automat”. Aceasta este o metodæ
care væ permite sæ transmiteòi mesaje destinate oamenilor de la entitæòile din Ceruri. Uneori, oamenii se
tem de scrierea automatæ, deoarece au auzit poveðti
despre spirite decæzute, încæ ataðate de pæmânt,
care vin în preajma persoanei atunci când scrie ði
se pretind a m îngeri sau ghizi spirituali. Existæ însæ

metode foarte sigure de a væ autoproteja împotriva
unor astfel de întâmplæri – aða cum veòi citi în cele
ce urmeazæ.
Puteòi realiza ðedinòe de scriere automatæ cu
orice entitate din lumea spiritelor. Aceasta este o cale
nemaipomenitæ de a menòine ði de a adânci legætura cu
cei dragi decedaòi, punând capæt anumitor subiecte triste
ði vindecând supæræri.
Puteòi folosi aceastæ tehnicæ pentru a comunica
cu orice persoanæ dragæ decedatæ, chiar ði cu cele
care au murit înainte ca voi sæ væ m næscut sau pe
parcursul copilæriei voastre. Puteòi contacta chiar ði
persoane care vorbesc limbi diferite de a voastræ sau
care au fost retardate ori mute în timpul vieòii cu
trup. Puteòi, de asemenea, sæ intraòi în legæturæ ði cu
animalele de casæ care au decedat. Aceste lucruri sunt
posibile deoarece spiritele noastre comunicæ nonverbal ði pot „traduce” mesajele în limbajul nostru nativ.
Veòi constata, probabil, cæ aceste transmisii prin intermediul scrisului automat implicæ anumite cuvinte
care nu fac parte din vocabularul vostru obiðnuit.
Puteòi descoperi cæ scrisul vi se poate modimca ði cæ,
dintr-o datæ, înòelegeòi anumite cuvinte care væ erau
necunoscute pânæ-n prezent .
Scrisul automat væ poate însoòi pe calea spiritualæ.
De exemplu, prin aceastæ metodæ puteòi purta
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conversaòii cu Dumnezeu, cu îngerii voðtri pæzitori,
cu arhanghelii ði cu ghizii spirituali. Væ puteòi întreba
îngerul: ”Cum te cheamæ?” sau îi puteòi pune orice
alte întrebæri. Puteòi cere arhanghelilor ði altor entitæòi
elevate sæ væ ajute sæ væ identimcaòi ði sæ împliniòi
misiunea pe care o aveòi în viaòæ.
Puteòi, de asemenea, folosi scrisul automat pentru
a væ conecta la un mentor spiritual (Vedeòi explicaòia
completæ în „Programul de cælæuzire spiritualæ” din
Capitolul 6).
Puteòi scrie mesajele de mânæ sau le puteòi scrie
la computer. Dacæ scrieòi de mânæ, veòi avea nevoie de
cel puòin patru coli de hârtie, un instrument de scris
ði o suprafaòæ netedæ de scris. O idee foarte bunæ ar m
aceea de a avea un fond muzical relaxant în fundal
ði de a adopta o poziòie cât mai confortabilæ de scris.
Începeòi sesiunea de scris automat cu o rugæciune.
În continuare, aveòi un exemplu de rugæciune pe care
eu o folosesc. Se bazeazæ pe credinòa mea spiritualæ,
aðadar va m probabil nevoie sæ o adaptaòi la sistemul
vostru de credinòe. Nu impun nimænui cum sæ se
roage, doar ofer aceastæ rugæciune ca un model:

supravegheaòi aceastæ sesiune de scris automat
ði sæ mæ asiguraòi cæ oricine vine în preajma
mea este o minòæ pozitivæ ði iubitoare. Væ rog,
daòi-mi abilitatea de a væ auzi, vedea, gândi ði
simòi foarte clar mesajul divin. Væ rog sæ mæ
ajutaòi sæ primesc cât mai corect aceste mesaje,
prin care sæ aduc binecuvântare altor persoane.
Væ mulòumesc! Amin!”

„Doamne Dumnezeule, Smnte Duh,
Iisuse Hristoase ði Smnte Arhanghele Mihail,
toòi îngerii mei pæzitori ði sfætuitori, væ rog sæ

Apoi, gândiòi-væ cum vreòi sæ væ conectaòi la Cer.
Cereòi mental acelor entitæòi sæ poarte o conversaòie
cu voi. Veòi pune mai întâi câte o întrebare ði apoi
veòi scrie ræspunsul pe care-l primiòi, într-un format
de tipul întrebare - ræspuns. Cel mai important lucru,
pe care trebuie sæ-l aveòi mereu în minte pe parcursul
scrierii automate, este acela de a m absolut autentic.
Înregistraòi orice impresie pe care o aveòi, chiar dacæ
aveòi impresia cæ este doar imaginaòia voastræ. Dacæ
nu receptaòi nimic, atunci notaòi pe hârtie acest lucru.
Veòi începe astfel prin a nota tot ce se petrece ði veòi
sfârði prin a purta o discuòie spiritualæ automatæ.
Pe parcursul sesiunii de scriere automatæ, puteòi
simòi cæ altcineva væ controleazæ ði conduce instrumentul de scris. Aða cum am mai menòionat, scrisul,
vocabularul, elementele de exprimare ði stil vi se vor
schimba adeseori în timpul acestor ðedinòe. Nu væ
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temeòi însæ de acest lucru, deoarece frica væ poate
bloca comunicarea divinæ. Amintiòi-væ cæ sunteòi în
siguranòæ ði protejaòi de Arhanghelul Mihail ði de
Dumnezeu, care nu vor permite niciunei minòe malemce sæ se apropie de voi.
La un moment dat, mâna voastræ ar putea începe
sæ deseneze cercuri mici, care în lumea spiritelor au
rolul unor formule de salut; în felul acesta, entitæòile
vor sæ væ comunice: „Ne bucuræm cæ aòi intrat în
legæturæ cu noi!” Dacæ desenul continuæ, spuneòi-le
ði voi cæ væ bucuraòi sæ mòi în legæturæ cu ele ði cæ le
rugaòi sæ schimbe modul de comunicare, pentru a le
putea înòelege mai bine.
Egoul vostru ar putea m iritat de aceste tipuri de
ðedinòe. S-ar putea sæ òipe la voi, spunându-væ: „Tu eðti
cel care inventeazæ toate acestea!” Dacæ vi se întâmplæ
aða, læsaòi pe seama entitæòilor cu care comunicaòi
sarcina de a-i dovedi cæ aceasta este cu adeværat o
comunicare divinæ. Întrebaòi entitæòile: ”Cum ðtiu cæ
nu eu sunt cel care a inventat toate acestea?” Ræspunsul
væ va convinge cu siguranòæ în privinòa autenticitæòii
mesajelor divine. Dacæ tot nu sunteòi siguri, continuaòi
sæ întrebaòi entitæòile, pânæ ce mesajele primite væ vor
calma egoul. Sau cereòi îngerilor sæ væ dea un semn de
conmrmare ði veòi vedea cæ, de îndatæ ce-l primiòi, væ
veòi simòi încrezætor.
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Acum sæ începem prin a pune o întrebare la care
væ doriòi în mod deosebit sæ primiòi ræspuns. Adresaòi
mental îngerilor acea întrebare. Apoi, notaòi-o pe
foaia de hârtie, chiar în capul paginii, în timp ce o
repetaòi mental. Fiòi optimiðti ði încrezætori cæ vi se
va ræspunde.
Înregistraòi orice impresie, culeasæ prin oricare
din canalele de comunicare cu Dumnezeu: gânduri,
sentimente, cuvinte sau imagini. Apoi adresaòi o
nouæ întrebare ði înregistraòi ræspunsul… ði aða mai
departe.
Când aòi încheiat comunicarea cu o minòæ, puteòi
începe o nouæ comunicare cu o altæ minòæ din lumea
spiritelor. Când consideraòi comunicarea încheiatæ
demnitiv, nu uitaòi sæ mulòumiòi tuturor entitæòilor
implicate ði cu care aòi comunicat. Se spune cæ îngerilor le place în mod deosebit sæ ne comunice ði nu
au nevoie de recompense, deoarece în felul acesta ei
împlinesc Voia lui Dumnezeu. Totuði, atunci când
mulòumim îngerilor, inimile noastre se umplu de
bucurie, iar ei radiazæ de fericire.
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ricine poate primi mesaje de la îngeri! De fapt,
cu toòii primim astfel de mesaje, chiar dacæ nu
suntem conðtienòi de acest lucru. Dacæ nu puteòi
înòelege aceste mesaje, rugaòi îngerii sæ væ ajute ði
utilizaòi metodele de comunicare pe care le-am descris
în aceastæ carte.
Atunci când le cerem îngerilor sæ ne ræspundæ la
întrebæri ði sæ ne ofere îndrumarea lor nu îi deranjæm.
Din contræ, ei se bucuræ sæ ne ajute cu orice este posibil, deoarece în felul acesta pot aduce mai multæ pace
ði armonie pe pæmânt ði îði pot îndeplini misiunea.
Dacæ vreòi sæ aduceòi ði voi pacea prin intermediul unei relaòii, al unui loc de muncæ sau prin alte
activitæòi, cereòi ajutorul îngerilor pentru a væ putea
realiza cât mai emcient aceastæ misiune. Nu existæ
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nicio rugæminte imposibil de realizat pentru îngeri.
ïi nici nu trebuie sæ gândiòi cæ, adresându-le întrebæri,
le veòi distrage atenòia de la alte lucruri mai importante pe care le au de fæcut. Fiòi siguri cæ numærul
îngerilor este sumcient de mare pentru a ræspunde
tuturor solicitærilor ce vin din partea oamenilor. Orice
înger este fericit atunci când væ poate veni în ajutor,
deoarece în felul acesta îði poate realiza ði el misiunea
cereascæ ði se poate simòi împlinit.
Fiecare dintre noi meritæ iubire ði atenòie din
partea lui Dumnezeu, cât ði binecuvântarea Sa prin
minunile realizate de îngeri. Toate entitæòile cereðti ne
iubesc necondiòionat, indiferent de ceea ce facem. Fiecare persoanæ de pe pæmânt este la fel de importantæ
pentru îngeri. Dacæ væ este util, amintiòi-væ cæ Dumnezeu ne-a creat pe toòi la fel de minunaòi. De aceea,
atunci când væ desconsideraòi, îl desconsideraòi de
fapt pe Dumnezeu.
Egoul încearcæ sæ væ convingæ cæ nu puteòi benemcia de ajutorul ði atenòia entitæòilor din ceruri, dacæ
sunteòi ræi sau nerecunoscætori. Aceasta este încercarea egoului de a væ îndepærta de adeværata voastræ
identitate spiritualæ. De aceea, væ rog sæ nu ascultaòi
aceastæ voce, deoarece ea væ poate îndepærta de la
realizarea scopului ði misiunii voastre în viaòæ.
Fiòi deschiði la toate mesajele pe care le primiòi de
la îngeri! Cu siguranòæ, ei nu væ vor spune nimic din
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ceea ce nu aòi putea face sau merita. Eu nu vor încerca
nici sæ væ controleze viaòa. Mesajele lor væ ajutæ întotdeauna sæ væ simòiòi mai siguri, mai fericiòi ði væ vor
face sæ înòelegeòi mai bine sensul vieòii voastre.
Puteòi sæ chemaòi îngerii în jurul vostru doar
gândindu-væ cæ v-ar plæcea sæ-i aveòi în preajmæ. Puteòi
sæ adresaòi aceastæ rugæciune direct lui Dumnezeu sau
îngerilor. Rezultatul este acelaði, de vreme ce îngerii
fac parte din Fiinòa Divinæ; ei sunt forme ale iubirii
divine manifestate cætre noi. Cereòi atât de mulòi
îngeri câòi vreòi, pentru voi sau pentru alte persoane,
ði mòi siguri cæ ei vor veni.
Cerurile sunt pline de entitæòi angelice, specializate în diverse misiuni. Puteòi cere ajutorul acestora
pentru a væ gæsi o nouæ casæ, sunetul pereche sau
pentru a væ însænætoði. Existæ îngeri care væ pot ajuta
în misiunea pe care o aveòi ca pærinte, me la ðcoalæ,
me în orice altæ situaòie. Aceste ajutoare divine vor
sæ væ însoòeascæ ði sæ væ trimitæ mesaje doar dacæ voi
sunteòi de acord. ïi cu cât permiteòi mai mult Cerului
sæ væ ajute, cu atât veòi putea m mai utili lumii.
Atunci când væ veòi deprinde cu obiceiul de a
chema în ajutor îngerii în toate sectoarele de activitate ði în mecare moment al vieòii voastre, veòi deveni
unul dintre lucrætorii întru luminæ ði veòi face parte
din armata de luminæ a lui Dumnezeu. Asta nu
înseamnæ cæ le veòi ceda îngerilor toate sarcinile voas-

tre de viaòæ, ci doar cæ le veòi deveni colaboratori în
realizarea Voii lui Dumnezeu. Atunci când veòi reuði
sæ realizaòi acest lucru, viaòa dumneavoastræ va deveni
cu mult mai frumoasæ ði mai armonioasæ.
Dacæ ðtim cæ oamenii eleveazæ prin suferinòæ,
atunci trebuie sæ ðtim ði cæ ei pot eleva mult mai rapid
cu ajutorul îngerilor. În felul acesta, ei învaòæ ce este
aceea pacea pe pæmânt ði, mai mult decât atât, îði
vor putea educa proprii copii în spiritul binelui ði al
frumosului. Aðadar nu aveòi de ce væ teme de elevare!
Cu siguranòæ, Dumnezeu nu-ði doreðte sæ væ vadæ în
suferinòæ ði în durere.
Nu uitaòi: îngerii væ iubesc ði vor sæ væ ajute
cu orice le stæ în putinòæ, pentru a aduce pacea pe
pæmânt. Nu trebuie decât sæ le cereòi ajutorul, iar apoi
sæ le urmaòi sfaturile divine, care vor veni ca ræspuns
la rugæciunile voastre. Atunci când veòi începe sæ
comunicaòi cu îngerii voðtri, væ veòi simòi mai aproape
de Cer ði de Dumnezeu.
Dacæ permiteòi Cerului sæ væ vorbeascæ prin
îngeri, atunci veòi putea contribui – cu ajutorul lor
– la realizarea unei lumi mai bune ði mai paðnice...
mecare pe rând... unul câte unul... începând chiar cu
voi!...
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