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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 seda maailma muuta ning et meis kõigis
on peidus võime luua nii enese kui teiste jaoks paremat tulevikku.
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Sissejuhatus
Olin neljakümne kahe aastane ning keset oma abielu varemeid. Mu elus toimuv oli viinud mind nii sügavale emotsionaalsesse kriisi, et kuigi ma polnud ei usklik ega tegelenud tol ajal ka
ühegi vaimse praktikaga, hüüdsin siiski kogu südamest abi järele,
lastes kuuldavale hingepõhjast üleskerkinud karje. Seepeale ilmutas
end minu kaitseingel ning näitas mulle minu tulevikku. See kogemus muutis mu elu.
Minu ingli armastus ja vägi aitasid mul vabaneda minevikust ning alustada uut elu. Ma õppisin hüpnoterapeudiks ja asusin
vaimsele teele. Minust sai tervendaja ning ma pühendasin oma elu
teenimisele. Aastaid võtsin vastu kliente ning kuigi olin alati teadlik inglite kohalolekust, suhtlesin ma tol ajal enamasti oma
vaimsete juhendajatega.
Üksteist aastat hiljem pöördus mu ingel taas minu poole
ning palus mul pühendada end uuele ülesandele. Oli saabunud aeg
tutvustada inimestele ingleid. Esialgu olin veidi tõrges, kuid lõpuks võtsin väljakutse vastu. Mu elu muutus taas. Sellest ajast
peale olen olnud ümbritsetud inglitest ning nad on aidanud mind
minu püüdlustes juhtida inimeste tähelepanu inglite imelisele kohalolekule.
Ilma et oleksin kellelegi juhtunust sõnagi lausunud, kahekordistus minu seminaridest osavõtjate arv koheselt. Olles juhitud
oma inglite poolt, soovis üha rohkem ja rohkem inimesi tulla minu seminaridele.
Seejärel inspireerisid inglid mind kirjutama inglitest raamatut. Tegin seda rõõmuga ning raamat valmis väga kiiresti.
Inglid ütlesid mulle, millisele kirjastajale käsikiri saata, mis päeval
saadetis posti panna ning et raamat peaks trükist ilmuma jõulude
ajal. Vaatamata kõikidele probleemidele, täpselt nii juhtuski.
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Praegusel ajastul saadab Looja Maale oma saadikuid, ingleid, üha suuremate ja suuremata hulkadena – rohkem, kui kunagi
varem. Esimest korda toimus selline massiline inglite laskumine
kaugetel piibliaegadel. Teist korda kogeti inglivägede kohalolekut
keskajal ning nüüd oleme taas õnnistatud, elades Maa peal inglite
kolmanda massilise laskumise perioodil.
Üks anglikaani kiriku vaimulik jutustas mulle kord, et talle
õpetatud teoloogia kolledžis, nagu oleksid inglid vaid keskaegse
kujutlusvõime sünnitis. Kui ta sattus lugema minu raamatut inglitest, ütles ta endale: „Ei! See kõik on kindlasti väljamõeldis.”
Seejärel lausunud ta kõva häälega: „Kui inglid tõesti olemas on,
siis tehku nad palun nii, et täna süttivad foorides vaid rohelised
tuled!” Ta pidi läbima umbes viiekümne miili pikkuse teekonna.
Jõudes reisilt tagasi, helistas ta mulle ning ütles hämmeldunult:
„Nad tegidki seda!” Tõepoolest, kogu sõidu vältel põlesid kõikides
foorides, millele ta lähenes, rohelised tuled. Pean lisama, et hiljem
käisin nimetatud vaimulikuga mõned korrad koos lõunatamas
ning tõdesin, et tegemist oli väga erilise inimesega.
Meie, inimesed, oleme alles praegu avanemas inglite kohaloleku tajumisele. Inglid lubavad meile, et järgneva kahekümne
aasta jooksul saame me nende siinviibimise kohta hulgaliselt kõige
erinevamaid kinnitusi. Me oleme privilegeeritud, kuna elame Maa
peal just praegu – ajal, mil meie ees avanevad sellised uskumatult
soodsad tingimused vaimseks kasvuks.
Inglid on väga kõrgel sagedusribal vibreerivad olendid,
jumalikud sõnumitoojad, juhendajad ning tervendajad, kes toimivad täiuslikus kooskõlas Jumala Tahtega. Isiklik tahe neil aga
puudub.
Igal inimesel on oma kaitseingel, kes saadab teda läbi kõikide kehastuste. Inglite suurim soov ja igatsus on see, et nad saaksid meid aidata, kuid vaimse seaduse järgi ei tohi nad sekkuda
enne, kui me neilt abi palume. Niipea, kui me seda aga teeme, on
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nad väga rõõmsad, et saavad tasandada meie ees teed, kus see vähegi võimalikuks osutub. Veelgi enam ootavad nad aga seda, et
paluksime neil tervendada kogu maailma.
Sinu kaitseingel on alati sinuga, kiirates sulle armastavalt
oma valgust. Sind ümbritsevad veel paljud teisedki inglid, nagu ka
sinu vaimsed abistajad, kes on tavaliselt siit maailmast lahkunud,
sinu poolt armastatud inimesed või su esivanemad. Sinuga on ka
sinu vaimsed juhendajad ehk teejuhid. Sedamööda kuidas arened,
ümbritsevad sind üha kõrgematelt tasanditelt laskuvad juhendajad,
ülestõusnud meistrid ja isegi peainglid. Su nähtamatud kaaslased
suunavad sind pidevalt sinu hingeplaani teostumise suunas. Nad
loovad võimsa hoovuse ning kui sa lõdvestud ja lased sel jumalikul
jõul end juhtida, siis laabub su elus kõik. Nad aitavad sul vastu
astuda rasketele väljakutsetele ning läbistada probleemseid situatsioone. Kui sa aga tõrgud ning tahad järgida oma ego tahet, võid
kogeda valu ja takerduda raskustesse.
Kuna inimestele on kingitud vaba tahe, tuleb meil inglitelt abi saamiseks nende poole pöörduda. Inimene on
vahendaja, kelle läbi inglid oma vibratsioone Maale edastada
saavad. Kui valid koostöö inglitega, tulevad nad sinu lähedusse
ning ootavad, et saadaksid neid maailma tervendama.
Niipea kui palud, et inglid abistaksid mõnd inimest või
tervendaksid mõnd keerukat situatsiooni, loovad sinu mõtted ja
sõnad silla, mis lubab neil sekkuda ning oma imettegevat abi
anda. Ilma sinupoolse vahenduseta nad seda teha ei saa.
Kui aga inimesed üheskoos inglite poole pöörduvad, paludes tervendada mõnd inimest või olukorda, siis on ingellik jõud
määratult suur ning võimalikuks saavad imed. Üheskoos tegutsedes on inimestel ja inglitel vägi seda maailma muuta.
Kui inglid palusid, et ma nendega töötaksin ja neid inimestele tutvustaksin, hakkasin neid appi kutsuma nii endale kui
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teistele. Muutus, mis aset leidis, oli silmapilkne ning sestpeale on
ka küllus mu ellu voolanud.
Varsti pärast inglite ilmumist osalesin ma ühes kaugemas
linnas toimunud seminaril. Paljud seminaril osalejad ööbisid samas külalistemajas kus minagi, ning üllataval kombel osutus meie
perenaine selgeltnägijaks. Pärast pühapäevast hommikusööki ütles
ta mulle just nagu natuke süüdistavalt: „Teie, daam sinises, tõite
endaga kaasa väga palju ingleid ja kõik nad on viibinud minu majas ja aias kogu nädalavahetuse!” See oli arvatavasti esimene kord,
mil taipasin, et kui pühendad oma elu teenimisele, siis saadavad inglid
sind alati, lootes, et suunad neid oma mõtetega aitama ja tervendama
kogu maailma.
Nüüd olen ma mõnikord saadetud tuhandetest inglitest,
eriti siis, kui viin läbi mõnd seminari, sest alati saadame ingleid
maailma abistama. Paljud inimesed on mulle kirjutanud ja kinnitanud, et niipea, kui nad hakkasid saatma ingleid planeeti
tervendama, liitus nendega lõputu hulk ingleid.
Kui asud vaimsele teele ning pühendad oma elu teenimisele, siis leiavad inglid alati võimaluse sind sinu missiooni täitmisel
aidata. Pärast seda, kui olin kirjutanud raamatu A Little Light on
Angels, kutsuti mind esinema ühte tuntud telesaatesse. Just enne
eetrisse minekut küsiti minult ja saatejuhtidelt, kas tahaksime lasta
pildistada oma aurat. Loomulikult nõustusin. Automaatselt palusin ma oma inglitel tulla foto tegemise ajaks koos minuga pildile,
lootes, et nende valgus suudab foto kaudu inimesi aidata.
Ma ei kujutanud aga ette, et inglid võiksid ilmuda aurafotole nii, et vaatajad näevad nende kujusid selgelt minu taga
seismas. Kui imelised on inglid! Selle vahejuhtumi tulemuseks oli
see, et saade ujutati üle telefonikõnedega ja mind paluti veel järgmiselgi päeval tagasi tulla. Seda aurafotot, kus inglid mu selja taga
seisavad, on näidatud televisiooni vahendusel üle kogu maailma
ning iga kord on see saanud pretsedenditu vastukaja osaliseks.
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Inglid võivad sind aidata su elus ning su missiooni teostamisel,
kasutades mooduseid, mida sa ei pruugi võimalikukski pidada!
Kui inglid arvavad, et miski on oluline, siis äratavad nad
mind kas või keset ööd ning ütlevad, mida on vaja teha.
Ükskord viibisin ma Californias ja olin järgmiseks päevaks
kokku leppinud lõunasöögi Mount Shasta Magazine’i toimetaja
Dawn Fazende’iga. Kell 4.45 öösel äratasid inglid mind üles, teatades, et see kohtumine on väga tähtis, ja edastasid mulle täpselt
selle sõnumi, mida mul Dawnile öelda oli vaja. Niipea kui me
Dawniga kohtusime, teadsime mõlemad, et meid seob midagi
väga erilist. Me ühendasime käed, et õnnistada oma söömaaega,
ning sattusime mõlemad sellisesse armastuse ja valguse jõuvälja,
mis oli nii tugev, et me ei suutnud end liigutadagi. Ma ei ole iialgi
midagi säärast kogenud.
Dawn kirjutas artikli, mis sisaldas kõike, mida inglid tahtsid edastada. Veelgi enam, sellest alates aitan ma teda tema kauni
ajakirja regulaarselt ilmuva ingliveeru tegemisel. Sel viisil saavad
inglid ka Ameerikas üha enam ja enam tuntuks. Nad leiavad uskumatuid teid ja mooduseid, kindlustamaks, et Jumala Tahe saaks
täidetud!
Olin just lõpetanud ühe vaimse sisuga seiklusromaani kirjutamise, kui mu kirjastaja palus mind, et kirjutaksin veel ühe
ingliraamatu. Ütlesin, et mõtlen selle peale, kuigi tegelikkuses ma
seda tööd ette võtta ei kavatsenud. Järgmisel hommikul kell kolm
äratati mind aga sügavast unest ning olin korraga inglitest ümbritsetud. Nüüd täitis mõte uue raamatu kirjutamisest mind
imepärase rõõmutundega.
Nad palusid mul sulle meenutada, kui palju nad sind aidata saavad. Vastutasuks võid sina aga kasutada oma
jumalikku väge ning saata neid maailma tervendama.
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Teadsin, et pean alustama otsekohe ja nad on mind kogu
selle aja aidanud. Siin see raamat on.

6

Inglid

Esimene peatükk

Kaitseinglid
Sul on kaitseingel, kes määrati sulle siis, kui sa siia maailma esimest korda kehastusid. Sinu kaitseingel on saatnud sind läbi
kõikide su kehastuste, arenedes sel pikal teekonnal koos sinuga.
Nagu kõik inglid, on ka tema androgüünne olevus, puhas vaim.
Su kaitseingel hoiab alal nägemust sinu tõelisest jumalikust
olemusest ning tuletab seda sulle pidevalt meelde. Ta räägib sulle
harmooniast, tõest ja terviklikkusest. Kui sa kellegagi vaidled, siis
hoiavad sinu ja su vaidluspartneri kaitseinglid teineteisel täiuslikus
armastuses kätest kinni. Kui sa ei suuda mõnda probleemi lahendada, siis on sinu kaitseinglil olemas visioon kõrgeimast lahendusest ning ta teeb kõik, et ka sina seda märkaksid. Ükskõik kui
halvasti sa ka ei käituks, kaitseingel armastab sind tingimusteta.
Sinu kaitseingel tahab sind aidata, kuid vaimse seaduse
järgi ei või ta seda teha enne, kui sa seda temalt palud. Tema suurimaks rõõmuks on kergendada sinu elu. Mitte miski ei ole tema
jaoks liialt väike ega liialt suur ülesanne. Näiteks aitab ta sul leida
poest suurepäraseid kingitusi, kui seda soovid, või kaitseb sind,
kui oled roolis. Samuti võib ta sind kokku juhtida kellegagi, kes
saab sind aidata. Sinu kaitseingel loob kokkusattumisi ja juhatab
olulisi inimesi sinu ellu.
Kui sul pole ette nähtud kannatada või kui pole sinu aeg
surra, sekkub su kaitseingel ning päästab su.
Mary Davies suhtleb alati oma kaitseingliga, kes tema eest
hoolt kannab. Olles oma abikaasaga puhkusel, murdus Maryl
hammas. Kell oli kuus läbi. Kõik kohad olid juba suletud ning
lisaks hakkas murdunud hammas hirmsasti valutama. Mary ei
9
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teadnud, kust saada abi, kuid siis istus ta autosse ja kutsus appi
oma kaitseinglit.
Mary ja tema abikaasa sõitsid järgmisse külla, kust nad
leidsid väikese haigla ja peatusid, et küsida, kus asub kohalik hambaarst. Vastuvõtuõde tegi paar telefonikõnet ning sai teada, et
hambaarst elab sealsamas lähedal. Tal ei olnud ka parajasti ühtegi
patsienti ning ta sai Maryle kohe abi anda.
Mary lisas naeratades, et tal on endiselt suus see ajutine
hambatäidis, mille too arst paigaldas.
Ühel teisel korral olid Mary ja tema abikaasa rongiga koju
sõitmas. Nagu alati, palus Mary inglitel end kaitsta. Rong kihutas
parajasti täiel kiirusel, kui nende taga asuv aken purunes. Arvatavasti tabas seda sillalt visatud kivi. Mary ja tema mees olid
mõlemad klaasikildudega üle puistatud, kuid uskumatul kombel ei
saanud kumbki neist vähimalgi määral viga.
Mary tänas oma kaitseinglit, et too neid vigastustest oli
säästnud.
Minu sõbra Denise kaitseingel on teda mitu korda surmast
päästnud. Ükskord jalgrattaga sõites keeras ta täpselt ette ühele
autole, mida polnud märganud. Ta tundis end ümbritsetuna ingellikkust kohalolekust ning pääses napilt surmast.
Teine sündmus leidis samuti aset jalgrattaga sõites. Oli
vihmane päev, tee oli libe ja ta kukkus jalgrattaga suure veoauto
ette. Ta lamas abitult tee peal, vaadates, kuidas auto rattad üha
lähenevad. Ühe tolli kaugusel temast veoauto peatus.
Kui autojuhilt küsiti, miks ta peatus, vastas too, et tal polnud aimugi, et keegi rataste ees lamab, kuid et tal oli vastupandamatu soov pidurdada. Talle tundus, et ta polnud juhikabiinis üksi,
kuigi füüsiliselt ta seda oli.
Mõlemal korral oli Denis võimeline ise koju sõitma, nagu
polekski midagi hullu juhtunud.
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Ühel korral jäi ta aga autoroolis magama ning nägi ärgates, et üks kuldne olend juhib autot. See olend kadus niipea, kui ta
silmad avas.
Ma arvan, võime kindlalt öelda, et tema kaitseingel seisab
hea selle eest, et ta viibiks planeedil Maa piisavalt kaua, et viia lõpule seda, mida on tegema tulnud.
Sinu kaitseingel on sõna otseses mõttes sinu südametunnistuse hoidja ja annab sulle märku, et teeksid õigeid valikuid.
Ta läkitab sulle mõtteid. Kui sa oled kellegi peale vihane ja kavatsed oma viha välja valada, püüab sinu kaitseingel aidata sul näha
toimuvat kõrgemast perspektiivist.
Sherren Mayes rääkis mulle, et üüris puhkuse ajaks oma
korteri välja ühele tüdrukule, kes oli osalenud tema tervendamise
ja ülemeeleliste võimete arendamise kursusel. Sherren oli maruvihane, kui avastas tagasi tulles, et tüdruk oli kandnud tema riideid,
kutsunud oma sõpru tema korterisse ning jätnud korteri koristamata. Ta oli valmis oma pahameelt tüdrukule näkku paiskama, kui
üks selge hääl ütles: „Ole tema vastu hea. Ära vihasta. Vaata seda
olukorda kõrgemalt tasandilt ja näe tüdrukus häid omadusi.”
Sherren oli nii vapustatud, et ta ei öelnud tüdrukule midagi ning
oli tema vastu isegi väga sõbralik.
Hiljem sai Sherren aru, et kui ta oleks tüdruku peale karjunud, oleks too lõpetanud kursusel käimise. Siis poleks ta saanud
enam aidata tüdrukul oma tervendajavõimeid arendada. Ning hiljem saatis tüdruk Sherreni juurde veel palju uusi inimesi, kes
samuti abi said.
Paljudel tundlikel inimestel on raske hoida kontakti Maaga, mis aga võimaldab täielikku hetkes viibimist. Kord rääkisid
mulle kaks inimest ühe nädala jooksul, et nende kaitseingel on
aidanud neid maaühenduse loomisel. See tegi mind uudishimulikuks.
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Üks neist, olles kehast välja libisemas, nägi appi hüüdes,
kuidas inglid tema jalgade ümber liimi valasid, ning see aitas tal
kehasse jääda.
Teisel, Debbie Mannil, oli pidevalt raskusi hetkes viibimisega ning maaühenduse loomisel ja nii ütles ta ühel õhtul enne
magamaminekut oma kaitseinglile, et talle tundub, nagu oleks ta
pime ja kurt tolle juhtimise suhtes, ning palus, et ingel annaks talle
mõne selge märgi. Ta kirjutas: „Järgmisel hommikul tegin ma
instinktiivselt midagi niisugust, mida ma varem kunagi ei olnud
teinud. Ma võtsin kätte raamatu Vaimsete seaduste valguses1, kuigi
tavaliselt loen ma ainult õhtuti. Ma avasin selle vastupanuseaduse
koha pealt. Sellest ajast peale olen ma praktiseerinud afirmatiivset
tantsu, ülestõstetud kätega, rõõmustades ja jalgu trampides. Ma
laulan: „Ma olen terve ja ühenduses Maaga.” See toimib. Inglid
on mind üle valanud oma valgusega ja ma tunnen end suurepäraselt.”
Kui sinu kaitseingel ei saa sind otseselt aidata, siis juhatab
ta sind mõne raamatu juurde, mis sisaldab sinu jaoks vajalikku
vastust, või sisendab sulle, et paneksid mängima raadio või teleri
just parajal hetkel, et kuulda või näha midagi, mida sul edasiminekuks vaja on. Järgi alati sedasorti impulsse, kuna need pärinevad
sinu kaitseinglilt.
Ei ole tõesti vahet, kas sa palvetad abi saamiseks otse Jumala poole või räägid oma kaitseingliga. Sinu ingel on vahendaja
sinu ja Allika vahel ning nagunii tegeleb just tema su palvetega.
Siiski on tore omada oma ingliga ka isiklikku suhet ning seepärast
on abiks, kui tead tema nime. Igal nimel on oma kindel võnkesagedus ning ingli kutsumine nimepidi võimaldab sul temaga
lähedasemat kontakti luua. Su ingli nimi võib olla ükskõik milline,
alates kõige tavalisemast Fredist kuni eksootilise Auroriolini. See
võib aga ka olla mõne peaingli nimi, nagu näiteks Gabriel.
1

Ilmunud ka eesti keeles (Valgusesaar, 2005).
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Su aura on sind ümbritsev elektromagnetiline väli ning su
mõtted mõjutavad seda. Kui saadad endast välja viha ja raevu, siis
kõige tõenäolisemalt on su aura täis musti ja punaseid täppe.
Sinu inglitel on raske sinuga kontakti võtta, kui su emotsioonid on häiritud ja ebakõlalised. Inglid saavad sind kergemini
aidata, kui su aura on rahulik ja kuldne. Kui soovid saada ühendust oma kaitseingliga, siis keskendu ning hinga enda ümber
kuldset valgust, enne kui hakkad temaga rääkima.

Teenistus
Istu vaikselt ning saada oma kaitseingel teisi inimesi aitama. Seejärel palu abi endale.
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Peainglid
Peainglid seisavad taevases hierarhias inglitest kõrgemal.
Universumites on miljoneid peaingleid, kellest vaid vähesed on
otseselt seotud Maaga. Need võimsad olendid on pärit Suurelt
Keskpäikeselt ja kannavad endas erakordset jumalikku väge, mõõtmatut valgust ning armastust. Kõigil neist on olemas nii mees- kui
ka naisaspekt.
Seitse neist peainglitest ning nende kaksikleegid on seotud
seitsme kiirega. Nad töötavad koostöös seitsme ülestõusnud
meistriga (kiirtevalitsejatega) ning on tihedalt seotud meie planeediga. Seitsme kiirega seotud peainglid on:
1. kiir
2. kiir
3. kiir
4. kiir
5. kiir
6. kiir
7. kiir

Miikael ja Usk. Miikael tähendab „See, kes on nagu
Jumal.”
Jofiel ja Kristine. Jofiel tähendab „Jumala ilu.”
Chamuel ja Jumalik Armastus. Chamuel tähendab
„See, kes näeb Jumalat.”
Gabriel ja Lootus. Gabriel tähendab „Jumal on mu
jõud.”
Rafael ja Maarja. Rafael tähendab „Jumal on tervendanud.”
Uriel ja Aurora. Uriel tähendab „Jumala tuli.”
Zadkiel ja Ametüst. Zadkiel tähendab „Jumala õiglus.”

Iga peaingel on seotud kindla elemendiga. Sinu päikesemärk näitab, millise peaingli erilise kaitse all sa oled.
Miikael on tuli
Gabriel on vesi

Jäär, Lõvi, Ambur
Vähk, Skorpion, Kalad
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Rafael on õhk
Uriel on maa

Kaksikud, Kaalud, Veevalaja
Sõnn, Neitsi, Kaljukits

Kui kutsud seitset peainglit, tõmbad ligi suurt valgust,
rõõmu ning kaitset. Üks paremaid ja võimsamaid palveid kõlab
järgmiselt:
Ma kutsun sind, võimas peaingel Miikael, ning palun sul seista mu paremal käel. Palun lisa minusse julgust ja jõudu ning aita mul
saavutada mu ettevõtmistes positiivseid tulemusi. Palun lõika oma
mõõga abil läbi kõik mu negatiivsed energiasidemed ning klammerdumised. Ja aseta oma sügavsinine kaitsev mantel mu üle, nii et ainult
kõige kõrgem ja puhtam valgus võiks mu aurasse siseneda. Aitäh.
Pea pisut vahet, lastes Miikaelil lõpetada oma töö ning vahendada sulle, mida iganes sa parajasti vajad.
Ma kutsun sind, võimas peaingel Gabriel, ning palun sul seista mu vasakul käel. Palun vala oma puhast valget energiat minu
aurasse ja juhi mind mu teel ning näita mulle mu järgmist sammu.
Palun valgusta ja aktiveeri mu eluülesande sümboleid. Too rõõmu,
armu, selgust, arusaamist, suuremeelsust ning korda minu ellu. Aitäh.
Pea pisut vahet, lastes Gabrielil lõpetada oma töö ning vahendada sulle, mida iganes sa parajasti vajad.
Ma kutsun sind, võimas peaingel Uriel, ning palun sul seista
mu ees ja täita mu aura oma purpurse ning kuldse tarkuse ja rahu
kiirega. Lahusta kõik konfliktid mu elus ning asenda need kirkuse,
meelerahu ja vendlusega. Palun purusta kõik mu vaimsed ja mentaalsed ahelad ning vabasta mind mu hirmudest. Aitäh.
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Pea pisut vahet, lastes Urielil lõpetada oma töö ning vahendada sulle, mida iganes sa parajasti vajad.
Ma kutsun sind, võimas peaingel Rafael smaragdrohelisest kiirest, ning palun sul seista mu selja taga. Palun tervenda mind ja luba
küllusel minu suunas voolata. Kaitse mu teekonda ja täida mind alati
tõe, õigluse ning kõrgema visiooniga. Aitäh.
Pea pisut vahet, lastes Rafaelil lõpetada oma töö ning vahendada sulle, mida iganes sa parajasti vajad.
Ma kutsun sind, võimas peaingel Chamuel õrnroosast kiirest,
ning palun sul laiendada mu südames elavat armastuse leeki. Palun
aita mul leida kaastunnet ja andestust nii iseenda kui kõikide teiste
suhtes. Ava mu süda nii isiklikul kui kosmilisel tasandil. Aitäh.
Pea pisut vahet, lastes Chamuelil lõpetada oma töö ning
vahendada sulle, mida iganes sa parajasti vajad.
Ma kutsun sind, võimas peaingel Jofiel, ning palun sul valada
kuldset tarkuse ja valgustumise kiirt minusse läbi mu kroontšakra. Lase
oma tarkusel valgustada ja inspireerida mu mõistust, aidates mul õppida ning õpetada kõige kõrgemal tasandil. Palun valgusta ning
aktiveeri ka tarkusesümboleid, mida olen kogunud oma kõikide elude
jooksul. Aitäh.
Pea pisut vahet, lastes Jofielil lõpetada oma töö ning vahendada sulle, mida iganes sa parajasti vajad.
Ma kutsun sind, võimas peaingel Zadkiel, violetsest halastuse,
rõõmu ning transformatsiooni kiirest, ja palun sul täita mu aura violetse leegiga. Palun vabasta ning lahusta kogu mu negatiivsus ja
asenda see rõõmu, diplomaatia ning sallivusega. Aitäh.
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Pea pisut vahet, lastes Zadkielil lõpetada oma töö ning vahendada sulle, mida iganes sa parajasti vajad.
Sinu aura on nüüd täidetud peainglite energiaga ning sa
oled ühendatud ka oma võimsa MINA OLEN kohalolekuga. Oled
väga õnnistatud.
Traditsioonilises kabalas on kümme peainglit. Need on
Metatron, Ratziel, Zafkiel, Zadkiel, Hamael, Miikael, Auriel,
Rafael, Gabriel ja Sandalfon.
Sandalfon on Maa peaingel, kes toob au ja hiilgust maapealsesse Kuningriiki. Ta on peaingel, kes seda kuningriiki juhib,
vahendades rahu ja rõõmu ning viies kõik looduses esinevad elemendid omavahel harmooniasse. Tema pakutud tasakaal toob
meile vabaduse.
Metatron esindab Jumala sära ja hiilgust ning õigusemõistmist Jumaliku trooni ees, samal ajal kui Rachael, tema
kaksikleek, väljendab naiselikku jõudu. Öeldakse, et Metatroni
nimi tähendavat: „See, kes istub Jumaliku trooni kõrval.” Paljude
allikate järgi oli just tema prohvet Eenok. Metatron edastab teadmisi kõrgematest dimensioonidest kõigile neile, kes on selleks
valmis, ja sellisel tasandil, millest nad aru saavad.
Aga nii võimsad kui peainglid ka on, ilmuvad nad siiski
ainult neile, kes on selleks valmis.
Catherine Seileril on olnud palju kohtumisi inglitega. Mõni
aasta tagasi läks tema abikaasa äril kehvasti ning naine oli sügavalt
õnnetu. Sel õhtul ilmus ta ette võimas ingel, kes tundus olevat sama
suur kui kogu planeet Maa. „Ta tõstis mu üles ja hoidis mind oma
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ilusa näo ees ning kiirgas minu suunas tohutult armastust. Ta ütles
mulle, et tema nimi on Metatron.”
Järgmisel päeval istus Catherine ahastuses, pea käte vahel,
tundes end üksikuna ning suures piinas. Äkitselt kuulis ta häält ütlemas: „Laps, kes sa vaatasid näkku Metatronile, miks oled sa nii suures
ahastuses?”
Ta ehmatas ja küsis: „Kuidas palun?”
Jällegi ütles hääl: „Laps, kes sa vaatasid näkku Metatronile,
miks oled sa nii suures ahastuses?”
Ta küsis, kes räägib. Hääl vastas: „Võimas Metatron.”
Jällegi küsis ta sama küsimuse ning vastuseks öeldi taas: „Võimas Metatron.” Siiski küsis ta uuesti, kes räägib. Seekord kõlas vastus
nii: „MA OLEN SEE, KES MA OLEN.” Siis ütles hääl talle armastavalt, et ta ei muretseks ega tunneks hirmu, kuna juhtumas on nii
palju ilusaid ja imelisi asju ja et ta pole üksi, vaid on väga armastatud.
Catherine kirjutas: „Ausalt öeldes olin üllatunud, et inglid
võtsid vaevaks minuga tegelda. Armastus, mida tundsin, ja toetus, mis
mulle osaks sai, pärines sõna otseses mõttes väljastpoolt selle maailma
piire.”
Peaingel Moroni ilmus Joseph Smithile ning juhatas teda
graveeritud kullast tahvlite leidmisele, millest sai Mormooni Raamat. Üheskoos asutasid nad mormooni usu.
Melkisedek on samuti kõrge peaingel, kes kehastus inimesena ning asutas Melkisedeki Ordu, et õpetada vaimseid tõdesid ja
korraldada Kristuse tööd Maa peal ning kõikjal Universumites.
Jeesus Kristus oli samuti kõrge preester Melkisedeki Ordus.
Nii nagu kõikide vaimsete olendite puhul, saab ka peaingleid kutsuda selleks, et paluda toetust ja abi endale ning teistele.
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Teenistus
Kutsu seitsme kiire peaingleid ja palu neil ümbritseda ning
avardada ka teisi inimesi, eriti aga neid, kes on siin maailmas juhtivatel positsioonidel.
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Peaingel Miikael
Võimas peaingel Miikael esindab julgust ja jõudu ning
sümboliseerib kõrgeimat jumalikku kaitset.
Kui sa teda kutsud, seisab ta oma kilbi ja mõõgaga sinu
paremale käele, olles valmis sind kaitsma ning varjama. Ta katab
sind oma sügavsinise mantliga ja valvab su üle nii füüsilisel, psüühilisel kui ka vaimsel tasandil.
Ta on sõdalasest peaingel, ülemjuhataja ning tasakaalukas
valitseja. Ta jagab sulle algatusvõimet, tahtejõudu, raugematut
energiat ja elujõudu, varustades sind just nende omadustega, mis
võimaldavad sul teostada oma ülesandeid pingutuse ning hirmuta.
Ta aitab arendada sinus juhiomadusi, et võiksid olla tugev, kindel
ja keskendunud püstitatud eesmärgi saavutamisele.
Tema kaksikleek on Usk, kes tugevdab eneseusaldust ning
usku endasse, toetades sind su eluülesande teostamisel.
Miikael ja Usk on esimese kiire peainglid ning nad töötavad koos El Moryaga, kes on esimese kiire punase aspekti valitseja.
Üheskoos toetavad nad neid, kellel on tugev isiklik jõud ning kes
suudavad kanda tõemõõka. Inimesed, kes on peaingel Miikaeliga
tihedalt seotud, on tugevad ja võimsad, sõltumata sellest, kas nad
rakendavad seda jõudu äris, raamatuid kirjutades, politsei- või
sõjaväesüsteemis töötades või mõnel muul moel.
Need, kes väljendavad selle kiire jumalikke omadusi, on
tugevad, motiveeritud ja entusiastlikud ning pakuvad kaitset kõigile, kes kaitset vajavad. Esimese kiire madalamad omadused, mida
tuleks ületada, on aga ülbus, soov teisi kontrollida, kangekaelsus ja
sallivuse puudumine.
Kui oled ohus, kutsu peaingel Miikaeli. Tean naist, keda
üks mees psüühiliselt ründas, sest tundis end selle naise poolt
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eemaletõrjutuna. Mees külvas ta üle vihasööstude ning armukadeduse nooltega. See kestis mõnda aega ja kuna naine oli tundlik,
kannatas ta füüsiliste valude ning kurnatuse all. Kui naine hakkas
paluma, et peaingel Miikael teda oma kilbi ja mantliga kaitseks,
kadusid valu ja väsimus.
Miikael kaitseb ka sinu materiaalset vara. Palu tal sinu kodu järele valvata öösiti ja siis, kui oled kodunt ära. Sain järgneva
kirja Terri Myersilt, naiselt, kes on osalenud mõnedel mu seminaridel.
„Majanduslikel põhjustel otsustasime mehega oma korteri
kindlustamata jätta. Siiski palusin peaingel Miikaelil meie kodu valvata. Pärast palve esitamist teadsin kindlalt, et sellele vastati.
Umbes samal ajal osalesin ma koos vennapojaga sinu seminaril
„Seitsmes Taevas”. Alates sellest seminarist on Daniel vaimselt avanema hakanud ning tunnetab ja näeb erinevaid energiaid. Umbes kuu
aega tagasi, kui mina ja Daniel koju tulime, vaatas ta üles, kahvatus
ning sõnas: „Terri, katusel istub suur punakaslilla mõõgaga ingel.”
Loomulikult teadsin kohe, et see on üks meie kodu valvavatest Miikaeli
inglitest.”
Susie Anthony päästeti peaingel Miikaeli enese poolt mitu korda surmasuust. Olles kokaiinisõltlane, koges ta esmakordselt
surmalähedast kogemust 72-päevase tsükli tagajärjel, mille käigus ta
erinevaid A-klassi uimasteid pruukis. Surres tundis Susie, kuidas ta
vaim kehast lahkub ning talle lähenes hiigelsuur kuninglikult särav
safiirsinine valgusesammas, kes nimetas end Miikaeliks. Hiljem sai ta
teada, et tegu oli peaingliga.
Olles surnud, oli Susie ümbritsetud kujuteldamatu rahu, armastuse ja kaastundega, ning siis näidati talle ülevaadet tema elust.
Miikael ütles, et Susie isiksus oli täidetud nii sügava enesejälestuse ja
meeleheitega, et ükski surelik poleks saanud teda aidata. Kuid ta oli
enne sündimist sõlminud püha lepingu, et toob palju valgust Maal
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valitsevasse pimedusse. Ta sai teadlikuks oma hinge tohutust tarkusest
ja tervendamisvõimetest.
Tal oli valik, kas jääda teispoolsuse rahusse või tulla tagasi
Maale ning täita oma leping uute annete ja võimete abil, mis olid
saadud Miikaelilt.
Ta tuli tagasi ning tervendas täielikult oma laastatud ja uimastite läbi hävinenud keha. Hetkel kirjutab Susie oma imelisest
kohtumisest peaingel Miikaeliga raamatut.
Nora kirjutas mulle pärast üht seminari:
„Nüüd kogen ma sellist turvatunnet, mida ma pole tundnud
juba umbes kümme aastat. Olen ümbritsetud armastuse ja hoolitsuse
atmosfäärist. Ma poleks kunagi arvanud, et see on võimalik. Ma elan
üksinda, kuid ma pole enam üksi.” See on eriline tunne olla oma igapäevaelus inglitest ümbritsetud.
Nora usaldas mulle, et on alati kartnud paaniliselt hambaarsti. Kord oli ta siiski sunnitud vastuvõtuks aja kinni panema ning oli
sellepärast väga närvis. Seekord kutsus ta peaingel Miikaeli end toetama. Umbes viis minutit enne arstikabinetti sisenemist „teadis” ta, et
pole üksi. Ta kirjutas: „See rahu ja turvatunne, mis mind äkitselt
ümbritses, oli kirjeldamatu.” See tunne jäi temaga ka umbes kümme
minutit pärast lahkumist. Järgmisel nädalal oli peaingel Miikael taas
temaga, kui ta uuesti hambaarsti külastas.
Peaingel Miikaeli inglid saabuvad niipea, kui neid vajatakse. Iga kord, kui viibin Lõuna-Aafrikas, kuulen räägitavat seal
toimepandud vägivallategudest. Ent lisaks sellele olen kuulnud
lugusid ka ingelliku kaitse ilmumisest.
Gemma rääkis mulle, et oli üksinda kodus, kui viis musta
meest sisse tungisid ning ta kinni sidusid. Tema piirkonnas toimub
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palju vägistamisi ja röövimisi ning ta oli hüsteeriline inimene, kes satub kergesti paanikasse.
Niipea kui mehed sisse tungisid, tõmmati ta kehast välja
sündmuspaiga kohale. Ingel hoidis teda ning käskis tal olla vaikne ja
rahulik. Talle öeldi, et niikaua, kui ta on rahulik, ei juhtu temaga
midagi. Ta laskus tagasi kehasse, avas silmad ning tundis äkki täielikku rahu. Mehed ei puutunud teda.
Ta kaotas küll kogu oma maise vara, kuid tema enda sõnade
kohaselt „võitis suure vaimse varanduse”.
Gemma maailmavaade muutus selle inglikogemuse tagajärjel
täielikult.
Sa võid peaingel Miikaelil paluda kaitsta oma lähedasi.
Tema vägi annab neile julgust ja turvatunnet. Kui sa palud tal neid
oma kaitsva sügavsinise mantliga ümbritseda, voolab teiste inimeste negatiivne energia neist mööda ning aitab neil tunda end
enesekindlamana ja tugevamana.
Sa võid seda teha nii tuttavate kui võõraste puhul, kui
soovid teenida inimkonda ning tuua rohkem Miikaeli valgust sellele planeedile.

Teenistus
Palu peaingel Miikaelil ümbritseda end sügavsinise kaitsva
mantliga.
Seejärel palu tal ümbritseda oma sügavsinise kaitsva mantliga inimesi ja kohti, nii sulle tuttavaid kui tundmatuid. Su palved
võivad osutuda vajalikuks, lubades inglitel sekkuda kellegi päästmiseks.

92

Lisalugemist
Diana Cooper, Vaimsete seaduste valguses, Valgusesaar (2005)
Diana Cooper ja Shaaron Hutton, Avasta Atlantis,
Valgusesaar (2007)
Peatselt ilmub eesti keeles kirjastuse Valgusesaar väljaandena ka
Diana Cooperi Ülestõusmise valguses.
Valgusesaare kodulehekülg – www.valgusesaar.ee
Külastage ka Valgusesaare e-poodi – www.valgusesaar.com
(raamatud, mandalad, kristallid, CD-d).

215

