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Kirjastus Valgusesaar on meie panus, aitamaks luua reaalsust, mis
põhineb koostööl. Me oleme veendunud, et kogu inimkond on üks tervik ning et igaühe panus selle terviku harmoniseerimisel ja rikastamisel on ainukordne ning väärtuslik. Raamatud, mida avaldame,
aitavad inimestel avastada iseennast ning meenutada oma hingesuurust – eneses peituvat jumalikku potentsiaali. Meie eesmärgiks on
edastada sõnumit, et üheskoos suudame me seda maailma muuta ning
et meis kõigis on peidus võime luua nii enese kui teiste jaoks paremat
tulevikku.
Valgusesaar

Sinu sünni puhul valgusesse.
Orin

Käesolev raamat on koostatud ühele rühmale aasta jooksul
korraldatud õppetsükli materjalide põhjal. Aasta pärast kursuse lõppemist said rühma liikmed taas kokku, et kõnelda muutustest, mida nad olid omandatud tehnikaid kasutades ning
oma vaimse kasvu teekonda jätkates kogenud. Soovime teiega
jagada ka mõningaid tähelepanekuid selle kohta, mida oli
vaimse kasvu kursus osalejate endi arvates neile andnud:
„Rohkem rõõmu, uskumatult palju rõõmu.”
„Ma ei tunne end enam üksikuna, ma ei karda olla see, kes ma olen.”
„Ootustest vabanemine – see on tervendanud kõiki minu suhteid.”
„Eneseaustus ja täiesti uus tasand enese armastamises.”
„Olen taibanud, et võin lasta asjadel lihtsalt
ja ilma pingutuseta oma ellu tulla.”
„Meelerahu ja terviklikkuse tunne.”
„Kirg – kirg elada.”
„Tunnen end palju sagedamini suhtlemisvalmina ja mõistetuna.”
„Mõtestatus ja eesmärgitunne.”
„See on andnud mulle väe olla mina ise ning väljendada oma tõde.”
„Mul on olnud lõbusam kui kunagi varem.”
„Kõigega üksolemine, rohkem ühtsuse tunnet ning toetust
ümbritsevatelt.”
„Mõistan, et olen alati kulgenud vaimse kasvu teel,
ma pole sellest lihtsalt varem teadlik olnud.”
v

„Mul pole enam iialgi igav.”
„Rohkem võimalusi ja valikuid kui eales varem.”
„Tunnen, et olen lõpuks ometi koduteel. Kõik on arusaadav
ja ma tean nüüd vastuseid oma küsimustele.”
„On kasvanud sisemise teadlikkuse tunne,
sisehääle sosinad on nüüd valjemad.”
„See kursus andis mulle julguse lasta inimestel olla nemad ise
ning toetada neid nende õppetundide läbimisel, selle asemel
et püüda neid nende õppetundidest säästa.”
„Ma ei võta oma õppetunde ja väljakutseid enam kui takistusi,
vaid kui ärgitust kiiremaks ja harmoonilisemaks kasvuks.”
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Tänuavaldused
Ma tänan Orinit, kelle armastus, juhatus ja tarkus on
toetanud mind mu elu igas valdkonnas ning aidanud mul kontakti saada oma Kõrgema Minaga.
Tahan tänada ka Duane Packerit ja tema teejuhti
DaBeni, kes on toonud mu ellu palju armastust ja mõistmist
ning toetanud mu vaimset edasiminekut. DaBen on kulutanud
tunde, et täiustada Oriniga peetud loendamatute vestluste käigus raamatu filosoofilisi osi ja arendada välja energiatöö tehnikaid. Minu sügav tänu kuulub ka Duane’ile koos minuga tehtud energeetilise töö eest. Duane on mulle õpetanud, kuidas
tõsta oma sagedust, saavutada selgeltnägemisvõime ja arendada välja valguskeha. Tahan tänada Duane’i ka nende paljude
tundide eest, mis ta veetis koos minu ja Oriniga seda raamatut
Orinile ette lugedes, küsimusi esitades ja väärtuslikku tagasisidet andes. Tema ja DaBen on lisanud palju valgust nii sellesse
raamatusse kui ka minu ellu tervikuna.
See raamat on sündinud väikesele õpperühmale aasta
jooksul jagatud juhiste üleskirjutustest. Rühma liikmed järgisid
raamatus esitatud põhimõtteid oma elus ja saavutasid suurepäraseid tulemusi. Nende tagasiside oli eriti väärtuslik. Sooviksin ära märkida need, kes raamatus esitatut kõige esimeste
seas praktiseerisid: Ed Alpern, Amerinda Alpern, Marianne
Anderson, Mary Beth Braun, Rosemary Crane, Dona Crowder,
Wendy Grace, Carol Hawkinson, Roberta Heath, Colleen
Hicks, Sandy Hobson, Sylvia Larson, Trudie London, Mary Pat
Mahan, Sara McJunkin, Nancy McJunkin, Patrice Noli, Jill
O’Hara, Eva Rosa, Jan Shelley ja Leah Warren.
Veel soovin tänada neid, kes aitasid kaasa Orini
kanalduste kirjapanekule. Ma tänan Elanie Ratnerit suurepärase toimetajatöö ja soovituste eest ning Linda Merrilli tähelepaneliku abi eest tekstile korrektuuri tegemisel. Ma tahan tänada
ka Hal ja Linda Kramerit toreda koostöö ja terviklikkuses elavii

mise eeskuju eest ning nende julgustuse ja toetuse eest Orini ja
DaBeni tööle. Lisaks tänan ka Denise Lawsi Orini kanalduste
ümberkirjutamise eest ning JoAnn Johnsonit, Gloria Dozieri ja
Georgia Schrorerit, kes on meie kontoris töötades aidanud
Orini sõnumil levida.
Ma tahan tänada ka neid teie seast, kes on lisanud palju
valgust minu ellu: mu õe- ja vennalapsi Johni, Eliset, Maryt,
Tabathat, Heatherit ja Justinit, mu vanemaid Court ja Shirley
Smithi, onu Otto Browni, Rob Romanit, mu vendi ja õdesid –
Debrat, Patriciat, Davidit ja Robertit ning oma suurepärast sõpra LaUna Huffinesit. Palju tänu ja rohkelt armastust kõikidele
abistajatele, k.a nendele, keda juba nimetasin. Sandy Chapin,
Cindy Haupert, Judy Heckerman, Johanna Holmes, Rhonda
Holt, Rikki Kirtzner, JoAnne Marsau, Tom Oliver, Nina Page,
Shirley Runco, Phillip Weber ja Cheryle Winn – teie olete lisanud palju valgust nii minu kui ka paljude teiste ellu!
Samuti tänan Cometit – üht väga erilist koera tema suurepärase seltskonna ja meie pikkade ühiste jalutuskäikude eest
Mount Shastas ning tema omanikke Sued, Richi ja Shannonit,
kes nii heldelt mulle Cometiga koosviibimist võimaldasid.
Eriline tänu ka raamatukauplustele, kus müüakse uue
ajastu raamatuid, nende imelise panuse eest inimeste äratamisel igaühes peituvale kõrgeimale potentsiaalile ning ka toetuse
eest Orini ja DaBeni tööle.

viii

Sisukord
Eessõna
Sissejuhatus: Maa on muutumas

xi
1

ÜLESPOOLE SIRUTUMINE
I
II
III
IV
V
VI
VII

Elu Kõrgema Minana
Loomine valguse abil
Ühendus Universaalse Teadvusega
Ühenduse loomine Kõrgema Tahtega
Suurema pildi haaramine: ilmutuste
vastuvõtmine
Siseplaanidest teadlikuks saamine
Teadvuse kõrgematele tasanditele tõusmine

9
18
28
40
49
59
70

AVANEMINE SISSEPOOLE
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Võnkesageduse tõstmine
Emotsioonide valitsemine
Enesele ülima hüve lubamine
Kasvu kiirendamine
Oma reaalsuse valimine: võimalike
tulevike loomine
Läbiminek tühjusest
Aja laiendamine ja kokkusurumine

ix

79
88
99
108
119
128
137

AVARDUMINE VÄLJAPOOLE
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

Valguse allikaks saamine
Valgustumine teenimise kaudu
Illusioonilooride eemaldamine
Suhtlemine Kõrgema Minana
Tahte õige kasutamine
Kiindumatus
Läbipaistvaks muutumine

Lõppsõna: Visioon

149
158
171
179
188
198
208
217

x

Eessõna
Orin ja mina tervitame sind, kes sa asud just praegu lugema Maa Elu sarja kolmandat raamatut. Sa võid lugeda ja kasutada iga selle sarja raamatut eraldi, kuid koos moodustavad
nad terviku – kõrgemale teadvustasandile viiva kursuse.
Olen kanaldanud Orinit, oma vaimset teejuhti ja õpetajat, enam kui kümme aastat. Orin nimetab end valgusolendiks,
kes abistab meid seetõttu, et oleme läbimas olulist ülemineku ja
ärkamise aega. Ta ütleb, et elab meie Kõrgemate Minadega
ühes sageduses ning et üks osa tema eesmärgist on aidata meil
ankurdada oma Kõrgem Mina meie igapäevaelu kogemusse.
Olen Orinit alati tajunud väga targa ja armastava olendina. Tema soovitused aitavad meil kõigil sirutuda meie Kõrgematele Minadele omase sisemise tarkuseni. Orinit kanaldades viibin ma meditatsiooniga sarnanevas sügavas rahuseisundis ning olen teadlik tema juhatusest sel ajal, kui see energia kujul läbi minu voolab.
Ma tajun tema sõnumeid mõttevoona, mis ilmuvad
kõrvuti mu enese mõtetega, ning ma mõistan, et tegemist on
kahe erineva teadvusevooga. Kanaldades kümblen valguses
ning mind täidab uskumatult suur armastuse ja mõistmise
tunne. Orini sõnad on vaid murdosa sellest, mida ma kogen,
sest sõnadega koos kandub minusse ka kirjeldamatu tunnete ja
piltide küllus ning valgusemäng.
Võid seda külluslikkust raamatut lugedes ka ise kogeda, sest Orini sõnul on ta laused nii kujundanud, et nende rütm
aitab sul muuta oma hingemise rütmi ning liikuda kõrgemale
teadvustasandile. Sel tasandil oled oma Kõrgema Minaga rohkem ühenduses ning võid kogeda pilte, tundeid ja sisemist
teadmist, mis on loetava taga. Orin meenutab, et peaksime
omaks võtma ainult selle osa infost, mis meie sügavaimas sisemuses tõena kaasa heliseb, kõik muu aga kõrvale jätma.
xi

Käesoleva raamatu materjali edastas Orin algselt väikesele õpperühmale, jagades seminaride käigus sügavamaid
teadmisi vaimse kasvu kohta, et kiirendada avardumist ja aidata meil areneda pigem rõõmu kui võitluse kaudu. Orin andis
meile teavet ja õpetas saavutama kõrgemaid teadvusseisundeid juhitud meditatsioonide, energiatehnikate ja hingamisharjutuste abil.
Meil on olnud palju võimalusi raamatus kirjeldatud
tehnikaid rakendada. Need on andnud häid tulemusi. Me kõik
tunneme, et oleme teinud vaimses kasvus kvanthüppe ning
kogenud oma elus imelisi muutusi. Kõrgemate maailmade
poolt pakutud vahendeid kasutades oleme õppinud looma paljusid asju, mille ilmumist oma ellu varem imedeks oleksime
pidanud. Praegu kasutame neid tehnikaid peaaegu automaatselt, need tunduvad täiesti loomulikud. Peame nende mõjusust
enesestmõistetavaks ja oleme unustanud, et kunagi tegime asju
teisiti.
Rühmaga töötades kutsusime alati kohale valguse väge,
et transformeerida mis tahes keerulisi olukordi. Õppisime
muutuma läbipaistvaks ning laskma võõrastel energiatel enesest läbi voolata, neist ise puutumatuks jäädes. Saime tarku
nõuandeid oma Kõrgematelt Minadelt ning leidsime uusi viise
vanade käitumismustrite muutmiseks. Me nägime järjest selgemini suuremat pilti ja saime rohkem teada oma kõrgematest
eesmärkidest, nagu ka sellest, kes me tõeliselt oleme. Leidsime,
et vaimne kasv pakub palju rohkem rahuldust ja naudingut,
kui seda arvata oskasime.
Orin ütles, et õpperühmas käsitletav materjal peab
saama selle raamatu aluseks ning et ta on teadlik igast inimesest, kes seda raamatut kunagi lugema hakkab. Reaalsuses,
kust tema pärit on, pole aega ega ruumi. Orin andis teada, et
meiega kõneldes räägib ta samal ajal ka teiega. Õppetöö kestel
palus ta meil võtta aega teiega ühenduse loomiseks ja kujutleda valguskiiri, mis kulgevad meie südametest teie südameteni,
tervitades teid läbi aja ja ruumi kui meie kaaskursuslasi.
Kui Orin ja mina kursuse märkmeid korrastasime ja seda raamatut kokku panime, peatas ta mind tihti ja saatis teile
xii

läbi minu energiat. Ma tundsin, kuidas tohutu kogus armastust
minust läbi voolas ning teadsin ka, et kui see energia minust
lahkub, siis suundub see välisilmas kellenigi teie seast. Kuigi
ma ei tea, kellele teist Orin energiat saatis, tajute seda ise, kui
raamatut loete ja tema armastust ja toetust kogete.
Teinekord, kui me raamatu kallal töötasime, palus Orin
mul teile kõigile korraga läbi südame armastust saata. Kujutlesin meid kõiki armastavate mõttekaaslaste kogukonnana, mille
liikmed üksteist sisemise ühenduse kaudu abistavad. Ta ütles,
et me kõik, kes me kasvame ja areneme, loome üheskoos määratult palju valgust, mis saab omakorda aluseks ka paljude teiste ärkamisele.
Mul on hea meel jagada teiega kõiki neid vahendeid,
mida Orin mulle mu vaimse kasvu edendamiseks, oma kõrgema tee leidmiseks ja valguse allikaks saamiseks on andnud.
Olen jõudnud äratundmisele, et vaimne kasv on imepärane
teekond, ja ma tervitan teid kui oma teekaaslasi. Saadan teile
valgust, ühinedes teiega siseplaanidel, kus me kõik alati omavahel koostööd teeme.

Kuidas seda raamatut kasutada
See raamat sisaldab vaimse kasvu kursust.
1. osa – Ülespoole sirutumine – räägib ühekssaamisest
oma Kõrgema Minaga ja ühenduse loomisest Universumi kõrgemate jõududega: Universaalse Teadvuse, Kõrgema Tahte ja
Valguse kui elava olemisvormiga.
2. osa – Avanemine sissepoole – räägib kõigi su olemuse osade vahelise ühtsuse saavutamisest südame avatuse kaudu. Sa võid õppida end rohkem armastama, lubama oma ellu
kõrgemat hüvangut, vaigistama oma tundeid, viibima tühjuses, valima soovitud reaalsust ja muutma oma kogemust aja
kulgemisest.
3. osas – Avardumine väljapoole – võid õppida looma
ühtsust ja kooskõla füüsilise tasandiga ja saada valguse allixiii

kaks. Sa mõistad paremini seda, kes sa oled ja milline on sinu
kõrgem eesmärk. Saad teada, kuidas anda oma panus maailma
hüvanguks ja kasvada teenimise kaudu. Teiste toetamine ja
nende teadvuse tõstmine võib aidata ka sul endal kõrgemale
tõusta.
Orin on kujundanud igale peatükile järgnevad juhitud
meditatsioonid nii, et need viivad su samm-sammult läbi
vaimse kasvu protsessi. Mediteerides istu vaikselt, loe teksti ja
kasuta oma kujutlusvõimet. Toimi nii kõrgel ja keskendunud
teadvuse tasandil kui saad. Tunneta, kuidas su energia muutub. Need meditatsioonid on kujundatud su teadvust kõrgemale tasandile viima. Kujutle end tegemas kõike, mida meditatsioon ette näeb, ning kasuta kujutluspilte, mõtteid või ideid,
mis Kõrgema Mina juhtimisena su teadvusesse ilmuvad. Oleme kasutanud teatavaid pilte ja sümboleid, et juhatada sind
teatud eriliste kogemuste juurde. Kasuta neid pilte või muuda
neid vastavalt oma sisetundele enda jaoks sobivamaks, sest kirjeldatud tasandite kogemine on tähtsam kui kujutluspildid,
mida oleme su kohale juhatamiseks välja pakkunud.
Kui loed läbi ja teed kaasa iga meditatsiooni, omandad
vahendid kõrgematele tasanditele tõusmiseks ja enese arendamiseks. Nii saab sinust valguse allikas teistele. Võid meditatsiooni käiku järgida mõttes, paluda sõbral seda endale ette lugeda või teksti salvestada ja seda seejärel kuulata. Et asja sinu
jaoks hõlbustada, on paljude raamatus käsitletavate teemade
kohta loodud ka meditatsioone sisaldavad audiokassetid (inglise keeles, vt www.orindaben.com).
Orin ja mina saadame teile oma armastust ajal, mil olete
saamas iseenda Kõrgemaks Minaks ning avanemas eneses peituvale ülimale potentsiaalile.
Sanaya
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Sissejuhatus:
Maa on muutumas
Tervitused Orinilt!
Olete sisenenud murrangulisse ja põnevasse aega. Teie
galaktikat on läbimas energialaine, mis muudab kõige elava
kulgemist. See laine mõjutab energia ja mateeria olemust, viies
mateeria kõrgemale võnkesagedusele. Kuigi see protsess pole
veel väga kaua kestnud, saate juba praegu tunda valguse kõrgemate võnkesageduste mõju. Võite võtta vastu teie sisemusest
esilekerkivaid pilte, saada ülemeelelisi ja telepaatilisi kogemusi
ning tunda sügavat vajadust mõista oma elueesmärki ning seda teostama asuda. Teile võib tunduda, et aega on vähem ja teha üha rohkem, sest saabuv energialaine muudab ka aja olemust.
Mõned meist on valinud olla sel erilisel ajal teile teejuhtideks. Oleme uue energialaine kohta palju teada saanud: mõistame, et see on valgus, mis omab teadvust. Ka oleme avastanud, et koostöös valgusega, sellele häälestunult, on arengu- ja
kasvuvõimalused määratud.
Teie muistsed prohvetid kõnelesid uue laine tulekust.
Mõte praegusel ajal toimuvatest muudatustest pandi idanema
selleks, et teid ette valmistada. Mõned on seda ette näinud kui
aega, mil maapealset elu tabavad suured vapustused. Need
vapustused ei pruugi aga tegelikkuses kunagi aset leida, pigem
sümboliseerivad need sisemisi muutusi, mis toimuvad teie
madalamat olemust peegeldavate mõtete, tunnete ja suhtumiste asendumisel kõrgema loomusega.
Sa võid lasta end sellel valguselainel kanda ning kogeda rohkem rõõmu, rahu ja armastust kui iial varem. Alusta
teekonda, seades sihiks vaimse kasvu. Loo ühendus oma Kõr1
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gema Minaga ja ava end saabuvale valgusele. Astu sammhaaval, kasva kooskõlas looduse ja Maaga, nii häälestud energialaine kõrgeimatele vibratsioonidele.

Sa kujundad enesele valguskeha.
Te arenete kiiresti uueks rassiks. Uus, massiline valguse
juurdevool põhjustab valguskeha väljaarenemise inimese auras. Oma algstaadiumites kujuneb valguskeha välja südame
ümbruses ja pisut südamest ülalpool, rinnakorvi ülaosas. Mõned teist põevad valguskeha kujunemise ajal alumiste hingamisteede haigusi või kogevad südame pekslemist. Uus valguslaine kutsub teid üles oma südant avama ja viima nii oma südamekeskuse kui ka füüsilise südame kõrgemasse sagedusse.
Su valguskeha võimaldab sul saada kiirgavaks valgusallikaks. Nii nagu Maa taasloob pidevalt enese ümber olevat
magnetvälja, võid ka sina oma valguskeha ehitades luua ja välja kiirata valgust ning vaimset väge, mis aitab nii sinul kui neil,
kes on sinu ümber, kõrgemasse sagedusse tõusta.
Kiirgavamaks saades võid muutuda toidu suhtes järjest
tundlikumaks. Võid tunda soovi muuta oma toiduvalikut või
parandada füüsilist vormi, sest su keha juhib sind muutuste
suunas, mis võimaldavad sul endasse talletada rohkem valgust.
Kui ehitate üles oma valguskeha, säilitate küll oma intellekti, ent see hakkab üha enam ühte sulama intuitsiooniga.
Teid võivad köita loomingulised tegevused, mis võimaldavad
teil tungida oma olemuse sügavamate kihtideni. Võite tunda
tugevnevat sidet ja ühtekuuluvust kõikide eluvormidega. Juba
praegu on märgata inimkonna ärkavat teadlikkust, mis väljendub loomade õiguste eest seismises ning üleskutses hoida metsi ja kaitsta puutumatut loodust.
Te valmistute saama telepaatiliseks rassiks ja osa teie ettevalmistusest seisneb teadlikuks saamises paljudest teistest
olemasolevatest reaalsustest. Te kogete lakkamatut uue info
2
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tulva ja saate teavet paljudest allikatest. Otsustamine, mis nende seast on teie jaoks tõde, aitab kaasa teie eristusvõime arengule. Telepaatiliselt avatuna võib teil tekkida vajadus valida,
mida te oma mõtteruumi lubate, sest soovite jääda oma keskmesse ning tunda ära arvamused ja tõekspidamised, mis pole
teie sisetundega kooskõlas, et nendest eemalduda.
Te tulite siia, et ehitada üles oma valguskeha ja transformeerida mateeria, viia see kõrgemasse võnkesagedusse.
Teie nimetate seda transformatsiooni vaimseks kasvuks. Kasvades saab igaüks iseenese Kõrgemaks Minaks, valgusolendiks. Te ankurdate oma Kõrgema Mina peene ja kõrgsagedusliku energia mateeriasse, muutes teadvuse potentsiaali selles
dimensioonis.

Paljud teist on ülimalt energiatundlikud.
Teie tundlikkus lubab teil saabuvaid peeneid ja kõrgemaid energiaid tajuda, suunata ja kasutada. Te nõustusite minema esimeste seas ja olema seda maist tasandit läbiva energialaine eesotsas, et leida võimalusi kasvamiseks ja enesetervendamiseks – et seejärel abistada neid, kes end samuti sellest lainest mõjutatuna tunnevad. Olete ehk märganud, et viimaste
aastate jooksul on teie areng olnud väga kiire, olete kogenud
suuri muutusi ja omandanud mitmeid õppetunde. Valguslaine
tugevnedes saab üha enam inimesi sellest teadlikuks ning ka
nemad kogevad seda, mida teie praegu läbite. Kui nad ärkavad, avaneb teie ees üha rohkem võimalusi olla õpetajaks, olla
teenäitajaks, olla valguse allikaks.
Laine laine järel jõuavad kohale kõrgema teadvuse
vood. Iga laine võimaldab järjest suurematel inimhulkadel
kõrgematele energiatele avaneda. Laine taandudes järgneb
lõimumise ajajärk. Iga järgnev kõrgema võnkesagedusega laine
on eelmisest võimsam. Selle tagajärjed on märgatavamad, sest
neid laineid kogevate inimeste arv kasvab üha. Muuhulgas
võib see valgus võimendada teie soovi pühenduda vaimsele
3
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kasvule ja mõista oma kehastumise kõrgemat eesmärki. Need
lained võivad aidata teil avastada kõrgemaid dimensioone ja
liikuda järgmisele teadvustasandile.
Kui uued lained saabuvad, võivad nad esialgu rahutust
tekitada. Nad võivad teie elu segi pöörata, et saaksite teha
muutusi, mis võimaldavad teil tõusta järjest kõrgemale. Iga
muutuse järel on aga üha kergem olla iseenda Kõrgem Mina
ning sirutuda veelgi ülespoole. Kui arenete kooskõlas oma
Kõrgema Minaga, ei koge te lainete saabudes enam torme, vaid
oskate nende väge kasutada, et tõusta üha kõrgemale ning
teostada oma eesmärke senisest kiiremini.
Paljud inimesed võivad need muutused algul kõrvale
lükata, sest nendega kaasaminek võib tähendada täielikku
pööret selles, kuidas nad oma elu seni mõistnud ja elanud on.
Mõned võivad tunda, et ei suuda kõrgemaid energiaid taluda,
ning püüda nende mõju alkoholi või narkootikumide abil
summutada. Mõned püüavad vanast kramplikult kinni hoida
ja avastavad, et selline teguviis põhjustab aina suuremat võitlust. Mõned avaldavad vastupanu nii, et kritiseerivad uusi teid
või kahtlevad neis. Mõnedel inimestel tuleb kõrgemat tasandit
kõigepealt võitluse ja valu kaudu kogeda, alles siis hakkavad
nad oma sisemistele sõnumitele tähelepanu pöörama ning asuvad neid järgima. Tegelikult võite te mis tahes hetkel võtta vastu otsuse, et nüüdsest alates kuulate oma sisemisi sõnumeid
ning kasvate rõõmu kaudu.
Enese sulgemisel kõrgematele vibratsioonidele ning
nendega kaasaminekust keeldumisel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed. Kui üks osa su elust on probleemidesse takerdunud, rõõmutu ega toimi nii, nagu sa tahaksid, siis võib
see mõjutada ka su elu kõiki teisi tahke. Varsti ei õnnestu sul
enam ignoreerida valdkondi, millega sa tegelda ei taha. Kui
sulle ei meeldi su töö, kui maadled suhteprobleemidega või kui
su keskkond sind ei toeta, vähendab see elusolekutunnet ka
kõikides teistes eluvaldkondades.
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Sissejuhatus
Sellel uuel energialainel on tohutu mõju nendele elualadele, kus leidub kõige vähem selgust ja harmooniat. Uus
laine lisab su ellu valgust, kuid saad seda säilitada vaid seal,
kus juba on selgus ja kooskõla. Võid avastada, et on ülimalt
tähtis probleemsed valdkonnad oma elus toimima panna, ning
seda tehes koged suurimat edasiminekut.
Kui häälestud uutele valguslainetele, võib see omakorda abistada kogu inimkonda ja Maad sujuva ning rahumeelse
ülemineku saavutamisel. Viis, kuidas tervitad muutusi enese
elus, taotled kasvu ja lased kerge südamega lahti asjadest, mis
sind enam ei teeni, mõjutab kogu inimkonna ja Maa arengut.
Siirdumine kõrgemale võnkesagedusele võib toimuda pigem
armastuse ja rõõmu kui valu ja vapustuste teel.
Valgus pole veel ühtlaselt üle kogu planeedi jaotunud,
kõige tugevamalt ilmutab ta end paikades, mida teie „väepunktideks” nimetate. Neist väepunktidest kiirguvad lained
üha laiemate ja laiemate mõjuringidena väljapoole. Väepunktid
asuvad kõikjal üle maailma, igas linnas ja asulas. Te tunnete
nad ära selle järgi, et nende vahetus läheduses viibides kasvab
teie suutlikkus sirutuda kõrgemale. Me näeme väepunkte
moodustamas tohutu suurt arenevat energiavõrgustikku, mis
mõjutab mateeriat üha enam.
Kuigi uued energiad üha tugevnevad, on nad siiski veel
tavamaailmale nähtamatud. Sulle, kes sa oled oma teadlikkust
kanaldamise, meditatsiooni ja teiste eneseteadlikkust suurendavate tehnikate abil vastuvõtlikumaks häälestanud, on need
energiad aga järjest rohkem märgatavad.
Selles kõrgema energia laines võid tunda vajadust enese eest rohkem hoolitseda ning järgida hetkest hetkesse oma sisehäält, mis juhib sind rõõmutoovate tegevuste suunas. Kui
hoolitsed iseenda eest, siis kasvab ka su soov väljapoole sirutuda ning teisi toetada. Saabuvad ajad pööravad erinevalt minevikust enam tähelepanu ühiskonnale, perekonnale ja sidemetele lähedastega. Sa võid soovida teha teistega koostööd ja
luua ühendust sarnaselt mõtlevate inimestega. Ühiselt tegutse5
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des saab palju ära teha. Ka on inimkond varasemast enam
koostööaldis ja rühmatööle orienteeritud.
Olete juba olnud tunnistajaks inimkonna telepaatilisele
koostööle, kus inimesed üle kogu maailma on rahumeditatsioonides positiivseid muutusi taotlenud. See miljonite inimeste kollektiivne pingutus on avaldanud tohutut vaimset mõju,
äratanud paljusid ning kiirendanud kogu inimkonna vaimset
transformatsiooni.
Planeedile saabuv kõrgem võnkesagedus on vaimse
arengu teel olijaile suuremaks toetuseks ja abiks kui mis tahes
muu minevikus kogetud energia. Tehes muutusi kooskõlas
oma sisehäälega, saavutate edu ja teostate oma unistused –
muidugi juhul, kui need teenivad teie kõrgemat hüvangut.
Enam pole küsimus soovitu saamises, vaid kindlakstegemises, kas te ikka tahate seda, mida küsite – sest te saate selle. See, mida küsite, saabub aina kiiremini, sest manifesteerimine allub üha enam kõrgematel tasanditel toimivatele seadustele. Kõrgematel tasanditel kogete seda, millest mõtlete, silmapilkselt.
Iial varem pole teie ees olnud nii palju uusi võimalikke
teeradu, nii palju võimalusi valida enda jaoks meelepärast
reaalsust. Kõige tähtsam aspekt nende uute energiate juures on
see, et nad toovad teie ellu rõõmu-, edasimineku- ja elusolekutunde. Nad aitavad teil ärgata nendeks multidimensioonilisteks olenditeks, kes te tegelikult olete, leida oma koht inimkonna kõrgemas arenguplaanis ja avastada roll, mida tulite
mängima neil imelistel ja põnevatel transformatsiooniaegadel.
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Vaimne kasv on imeline enese avastamise teekond. Sulle avanevad Universumi saladused ning sa saad enese käsutusse vahendid, mis toetavad su isiklikku transformatsiooniprotsessi. Kõrgematele tasanditele jõudes ei pea sa tulemuste saavutamiseks enam nii palju pingutama. Kõik, mida vajad, ilmub
su ellu just siis, kui selleks on õige aeg, ning su ettevõtmiste tulemused ületavad su kõige julgemadki ootused.
Vaimse kasvu teekond on sama lõpmatu kui teadvus.
Selles raamatus jagan soovitusi ning annan su käsutusse mõned abivahendid, et su kasvuprotsessi lihtsamaks ja rõõmuküllasemaks muuta. Need teadmised aitavad sul tõusta järgmisele
tasandile, kus areng lähtub juba peaaegu täielikult kõrgemate
energiaseisundite otsesest kogemisest ja võimest olla ühenduses iseenda Kõrgema Minaga.
Antud kontekstis tähendab „vaimne kasv” arenguteed,
mis lähtub ühendusest nii iseenda Kõrgema Minaga kui sellest
veelgi kõrgema väega – Jumala/Jumalannaga meie sees ja meie
ümber, Kristuse, Allahi või Buddhaga, Kõigega-Mis-OlemasOn. Ühendusesolek Vaimse Allikaga tagab sulle elusolekutunde, annab hea tervise, armastavad sõbrad, toetava keskkonna ja
võimaluse muuta maailma.

Vaimne teekond võib olla lakkamatu seiklus ja
sügav sisemine rõõm.
Vaimne kasv annab sulle vahendid su igapäevaelu parandamiseks ning toob kõrgema tasandi korra, harmoonia, selguse ja armastuse sinu elu igasse valdkonda. Kui igatsed
9
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rõõmsat, rahulikku ja armuküllast elu, on vaimne kasv ja avardumine tähtsaim tegevus, millele pühenduda.
Vaimselt kasvades oled võimeline nägema elu avaramast perspektiivist. Ühendades oma tahte Kõrgema Tahtega,
saad üha enam teadlikuks inimkonna arenguteest ja oma osast
selles. Sa mõistad oma eluülesannet ning omandad vahendid
selle teostamiseks. Sinu elutööks võib olla inimeste, taime- või
loomariigi ning Maa abistamine. See on miski, mida sulle teha
meeldib. Sa võid teha tööd, mida armastad. Sinu tööks võib olla su lemmiktegevus.
Kui avaned iseenda kõrgematele olemistasanditele,
suudad vabaneda pettekujutelmadest ja näha maailma läbi
oma Kõrgema Mina silmade. Kui su kurgukeskus saab ühendatud Kõrgema Minaga, väljendad üksnes tõde ja armastust.
Kõrgema Mina valgusega ühtesulanult on su mõistus valgustunud ja tunded harmoonilised.
Vaimne kasv aitab sul luua armastavaid suhteid. Vaimselt kasvades suhtled inimestega uuel tasandil. Sul on lihtne
neid rohkem usaldada, hoida südant avatuna, olla hoolivam ja
armastavam. Sinu suhted lähedastega on sügavamad ja tähendusrikkamad.
Paljud teist ootavad kaastunnet, mõistmist ja armastust
väljastpoolt, kuid olles ühenduses oma Kõrgema Minaga, leiate
selle kõik enese seest. Ühendus Kõrgema Minaga lubab sul end
rohkem armastada ning tõusta kõrgemale ja armastavamale tasandile ka teistega suhtlemisel.

Sinu Kõrgem Mina armastab sind tingimusteta.
Sedamööda, kuidas arenete, õpite välja kiirgama valgust, et tugevdada ja väestada nii ennast kui oma sõpru. Te
usaldate oma võimet tajuda energiaid sellise määrani, et tunnete end kõikjal kaitstuna. Te kuulete selgelt oma sisehääle sõnumeid ja järgite neid. Te harmoniseerute kergesti erinevate inimeste energiatega. Te õpite muutuma läbipaistvaks võõrastele
10
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energiatele või koguni „negatiivseid“ energiaid teisendama.
Kõikjal, kuhu lähete, kohtate sõbralikkust, kogete armastust ja
rahu.
Teadvuse kõrgematel tasanditel saate peenematest
energiatest üha enam teadlikuks. Te tajute ja isegi näete teiste
eluvormide ja dimensioonide peenemaid võnkumisi ning võite
jälgida inimesi ümbritsevaid aurasid. Teie selgeltnägemis- ja
telepaatiavõime ning teised ülemeelelised oskused arenevad.
See pole aga eesmärk omaette, vaid alus edasiseks arenguks.
Ka omandate kõik vahendid ja oskused iseennast tervendada
ning luua kiireid ja positiivseid muutusi oma kehas.
Võimalik, et teie hirmud pole veel täielikult kadunud,
kuid kui mõni neist pinnale kerkib, ei reageeri te sellele veelgi
suurema hirmutundega. Selle asemel räägite oma hirmuga,
saadate talle armastust ning küsite, mis sõnumit ta teile tooma
tuli. Te märkate otsekohe, kui ei viibi parajasti kõrgemal teadvustasandil, ning suudate kiiresti taastada rahu, tasakaalu ja
keskmesoleku tunde.
Teatud mõttes sarnaneb vaimne kasv isiksuse arendamisega, kuid ometi on siin üks suur erinevus – vaimselt kasvades olete ühenduses kõrgema väega ning kasutate seda ühendust oma kasvu võimendamiseks. See kõrgem vägi – teie Kõrgem Mina ja Jumal/Kõik-Mis-Olemas-On – toimib koos teie
isiksusminaga ning abistab teid eneseusalduse, enesearmastuse, selguse ja teiste oluliste väärtuste arendamisel. Kui arendate
oma isiksust ja teete seda, olles ühenduses kõrgema väega, on
teie teekond veelgi rõõmupakkuvam, kiirem ja sügavaid muutusi loov.

Sinu kasvul ja avardumisel pole piire.
Valgustatus on võime valgust talletada ja enesest välja
kiirata. Valgustatus pole koht, kuhu jõuate arengu lõppedes,
kui olete täiuslikuks saanud. Ükskõik, kui kõrgele te oma
arengus jõuate, ikka leidub veelgi kõrgemaid teadvustasan11
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deid, mille poole sirutuda. Ükskõik, kui kaugele arenete, alati
on midagi veel ees. Valgustatus annab vahendid energiate kasutamiseks viisil, mis lisab selgust, harmooniat ja valgust kõigele teie ümber. Energia on igaveses muutumises ja niipalju,
kui meie – mina ja teised vaimsetes dimensioonides elavad
olendid – öelda teame, ei ole kasvul mitte mingeid piire.
Kui olete jõudnud teatud kindlale valgustatuse ja valguse väljakiirgamise tasandile, võite otsustada Maa peale rohkem mitte kehastuda. Selle asemel elate teistes mõõtmetes, mis
pakuvad teistsuguseid võimalusi muutuda üha enam valgust
väljakiirgavaks. Kuid võite valida ka tagasituleku ja saada teisi
teenides veelgi säravamaks.
Valgustuseni viib palju teid. Vali rada, mis tundub sulle
kõige rõõmupakkuvam ning kus saad ka oma andeid rakendada. Võid proovida kord üht ja kord teist teed või katsetada erinevaid radu samaaegselt. Vali valdkond, mille poole sind tõmbab, ning ära tunne kohustust järgida midagi, mis sinus sügavamat huvi ei tekita. Ei ole vaja teha midagi ainult sellepärast,
et teiste arvates on see õige arengutee. Igaüks teist on ainulaadne. Usalda oma Kõrgemat Mina, kes juhatab sulle kätte sinu jaoks sobivaima tee.
Loobu varasematest ettekujutustest vaimse kasvu ja sinu praeguse arengutaseme kohta. Võib-olla oled kuulnud, et
vaimselt arenenud inimene suudab meenutada oma eelmisi
elusid, on võimeline tundide kaupa mediteerima, elab püsivas
õndsuses, omandab imevõimed – näiteks oskab lahkuda oma
kehast või elab sadu aastaid. Kuigi erinevatel arenguastmetel
võivad sellised võimed loomulikul teel ilmneda, pole nende
kogemine kõrge arengutaseme ainsaks tunnuseks.
Paljud kõrgeltarenenud hinged ei mäleta oma eelmisi
elusid, ei valda ülivõimeid ega veeda päevi mediteerides. Sa
võid kohata arenenud hingi kõikvõimalikel elualadel. Nad teevad oma tööd, et tõsta kogu inimkonna sagedust, et avardada
kaasinimeste teadlikkust ning vahendada rohkem valgust just
sellesse valdkonda, mille nad on oma panuse edastamiseks väl12
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ja valinud. Nad teevad praktilisi töid ja saavutavad häid tulemusi. Nende töö on nende meditatsioon ning võimaldab neil
vaimselt kasvada. Nad on õppinud hoidma tähelepanu kõrgemal tasandil, pühendudes samal ajal teiste teenimisele. Oma
kõrgema eesmärgi teostamiseks ei vaja nad ülivõimeid.

Vaimne areng on Kõrgemaks Minaks saamise protsess.
Sinu Kõrgem Mina on kasvamises ja arenemises oleva
elujõu teadvus. Ta eksisteerib aladel, kus kõik olendid on
ühendatud mitmemõõtmeliseks teadvusväljaks. Sinu tavateadvus on see osa sinu Kõrgemast Minast, mis elab füüsilises
reaalsuses. Sinu Kõrgem Mina saadab sulle impulsse olla armastav ning teistega ühenduses. Tema omadusteks on harmoonia, kord ja valgus. Kui lisad need oma ellu, tegutsedki
Kõrgema Minana.
Su Kõrgem Mina teab, miks on su elus just need väljakutsed, mida parajasti koged. Su Kõrgem Mina on su olemuse
tuum, kuhu on talletatud teadmised kõikidest sinu eludest. Ta
on tark õpetaja sinu sees. Su Kõrgem Mina ei tunne mingeid
piire ega lase end segada rollidest, mida mängid. Ta võib sind
tervendada ning oma kohalolekuga täita – nii ankurdad sa tema kõrged ja selged vibratsioonid oma kehasse ning kõikidesse
oma energiaväljadesse.
Su Kõrgem Mina kõneleb sinuga tavaliselt intuitsiooni
ja tunnete keeles. Samuti võib ta saata su teele seletamatuid
kokkusattumusi, anda vastuseid inimeste, ajalehtede, raamatute, filmide ning kõige muu kaudu, edastades teateid, mida sul
on vaja kuulda. Kui tugevdad ühendust oma Kõrgema Minaga,
koged äratundmisi, ilmutusi ja laiendatud teadvusseisundeid.
Ühenduse tõttu oma Kõrgema Minaga võid teha suure
arenguhüppe. Mõned alustavad ühenduse loomist sellega, et
kujutavad ette tarka õpetajat või nõuandjat ning küsivad temalt nõu. Meie võtame käsile järgmise sammu, milleks on
Kõrgemaks Minaks olemine. Sa õpid kogema oma Kõrgema
13
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Mina tundeid, mõtteid ja tarkust ning oled aina sagedamini
iseenda Kõrgem Mina, kuni jõuad seisundini, kus viibid selles
seisundis pidevalt.
Sa võid olla iseenda Kõrgem Mina igal hetkel. Sinu
Kõrgem Mina on su laiendatud, armastav, tark ja kaastundlik
mina. Sa juba oledki iseenda Kõrgem Mina ajal, mil täielikult
oma tegevusele keskendud, kui teed midagi südamega või kui
võtad vastu inspiratsiooni millegi loomiseks. Sa oled iseenda
Kõrgem Mina, kui töötad valgusega, kutsud esile positiivseid
teadvusnihkeid teistes inimestes või kui keskendud maailma
teenimisele ja muutmisele. Aitan sul mõista, milline tundub elu
Kõrgema Minana, ja õpetan, kuidas tuua seda suurepärast valgust oma elu igasse valdkonda. Kui tunned ära hetked, mil juba toimid Kõrgema Minana, võid hakata seda seisundit järjest
sagedamini saavutama.
Vaimne areng lähtub üha sagenevatest kontaktidest
Kõrgema Minaga ning sellest, et lubad oma Kõrgemal Minal
juhtida su elu iga valdkonda. Kui oled kord seda teekonda
alustanud – asunud iseenda avaramat olemust tundma õppima
ja universumi saladusi avastama –, ei saa sa enam iial endiseks.
Sa võid küll vahel veidikeseks peatuda ning otsustada hoogu
maha võtta, kuid kui oled kord kogenud edasiminekust tulenevat rõõmu, ei taha sa pikemalt peatuma jääda. Paljud teist on
juba ärkvel ning olles kord alustanud vaimse kasvuga kaasnevat seiklust, ei soovi te seda enam katkestada!
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MEDITATSIOON
Käesoleva meditatsiooni eesmärk on ühendada sind
Kõrgema Minaga, nii et hakkaksid end iseenda Kõrgema Minana kogema.
Kõikides meditatsioonides istu vaikselt ja keskendu.
Lõdvesta keha ja hinga sügavalt. Taustaks võid kuulata rahustavat ja ülendavat muusikat. Üks võimalus on meditatsioonitekste endale kõva häälega ette lugeda või paluda sõbral seda
teha. Võid teksti ka kõigepealt salvestada ning seda seejärel
kuulata. Varusta end paberi ja pliiatsiga või hoia käepärast diktofoni, et ka meditatsioonis saadud vastuseid salvestada või
üles kirjutada.
Sammud:
1. Istu avatud või suletud silmadega. Leia endale mugav
asend. Alusta paari sügava hingetõmbega.
2. Lõdvesta oma keha. Alusta varvastest. Seejärel too taotluse
abil lõdvestus labajalgadesse, sääremarjadesse, reitesse,
sealt üles kõhtu, alaselga, rindkeresse, ülaselga ja õlgadesse. Edasi lõdvesta käsivarred, käelabad, kael ja nägu. Lase
lõdvaks silma- ja lõualihased. Jätka lõdvestumist, kuni tunned end rahulikult, keskendunult ja mugavalt.
3. Leia asend, kus energia saab kergesti mööda su selgroogu
üles ja alla voolata. Hinga sügavalt rinna ülaossa, rinna
alaosa ja kõhupiirkonda võimalikult vähe liigutades. Hinga
sel viisil mõned korrad ja pane tähele, kuidas end tunned.
15
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Nüüd hinga mõned korrad kõhupiirkonda, hingates seejärel mitu korda nii rinna ülaossa kui kõhtu.
4. Aja selg sirgeks ja kergita rinnakorvi ülaosa ühe sügava
hingetõmbega, et oma selgroog veelgi sirgemaks saada.
Pane tähele, et seda tehes tahad ehk ka kukalt ja kaela sirutada. See kõik aitab tuua voolavust sinu emotsionaalkehasse, avada su südamekeskust ja võimaldada mõtlemist kõrgemal tasandil.
5. Nüüd oled valmis kohtumiseks oma Kõrgema Minaga. Kujutle, et sinuga ühinevad paljud kõrgemad olendid, kes istuvad ringis ümber sinu. Tunneta enese ümber rahu, rõõmu ja armastust. Need olendid on siin selleks, et aidata sul
oma Kõrgema Minaga ühendust luua.
6. Kujutle, et su Kõrgem Mina hakkab nüüd kaugusest sinu
poole tulema. Võid kujustada teda imekauni särava valgusena. Tervita teda ning kutsu ta endale lähemale. Palu, et ta
aitaks tugevdada teievahelist ühendust. Tunne, kuidas tema armastuse kiirgus sind ümbritseb ja embab. Taju, kuidas temast lähtuvad valguskiired sinuni jõuavad ja sind
puudutavad. Tunneta oma võnkesageduse tõusu sel ajal,
kui oma Kõrgema Minaga ühined. Sa saad oma Kõrgema
Minaga üheks. Kui ta sinu keha molekulidesse ja aatomitesse sulandub, on sul tunne, otsekui naaseks sinusse suur
osa sulle alati kuulunud energiast. Lase oma Kõrgemal Minal sinuga veelgi enam ühte sulada, kuni kõik su energiamustrid Kõrgema Mina kiirgusest täidetuks saavad. Sina ja
sinu Kõrgem Mina olete nüüd üks.
7. Iseenda Kõrgema Minana loo oma kehas hingamise abil
võimas energiavoog. Kohanda oma asendit Kõrgemale Minale sobivaks. Jälgi, et ka su õlad ja rind peegeldaksid su
enesekindlust ja tarkust. Milline on sinu näoilme, kui oled
iseenda Kõrgem Mina?
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8. Mõtle mõnele olukorrale, kus vajad juhatust. Kõrgema Minana anna endale nõu selle olukorra lahendamiseks. Kujutle, et oled tark õpetaja ja juhendaja. Mida soovitad endal
antud olukorras ette võtta? Sul võib tulla tahtmine vastata
häälega või saadud vastused paberile üles kirjutada.
9. Olles iseenda Kõrgem Mina, on sul ehk veel midagi endale
teatada? Võib-olla puudutavad need su vaimset arengut,
kõrgemat eesmärki või midagi muud?
10. Täna oma Kõrgemat Mina sinuga üheks saamise eest ja püsi Kõrgema Minaga üksolemise seisundis nii kaua, kui vähegi soovid.
Nimetan seda Kõrgema Mina seisundiks. Äsjakirjeldatud samme saad kasutada kõigis meditatsioonides, kus on
märge: „Mine oma Kõrgema Mina seisundisse.” Mida rohkem
seda seisundit praktiseerid, seda enam soovid mõelda oma tulevikust ning teha tähtsaid otsuseid üksnes siis, kui viibid nimetatud seisundis. Kõrgema Mina tasandile tõustes saavutad
oskuse ja võime elada oma elu Kõrgema Minana.
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