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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 
 
 

Planeet Maa sarnaneb mänguväljakuga, millel on käimas 
suur mäng. Meie nimetame seda mängu eluks. Et selles osaleda, 
tuleb meil teada reegleid. Ka jalgpallimäng muutuks kaoseks, kui 
igaüks teeks seda, mis talle pähe tuleb. Seepärast õpetataksegi 
mängijaile selgeks reeglid, enne kui neid mänguväljakule üldse lu-
batakse. Samamoodi õpetati ka meile enne siia kehastumist selgeks 
vaimsed seadused. Kui sa neid seadusi mõistad ning järgid, võid 
luua Maa peale paradiisi. Kaoseks on maine elu muutunud üksnes 
seetõttu, et paljud on need seadused kas unustanud või siis teinud 
valiku neid eirata.  
 Käesoleva raamatu eesmärgiks on meenutada meile taas 
seda imelist, elumängu harmoniseerivat reeglistikku ning aidata 
lugejail vaimseid seadusi ka sügavamal tasandil mõista ning läbi 
tunnetada. 
 Tuhandeid aastaid on inimkond mänginud elumängu laste 
kombel, mõistmata selle tegelikku tähendust. Inimsuhted on põhi-
nenud sageli vaid ihal üksteisest üle olla. Edukust on mõõdetud 
materiaalse kasu või omandi suuruse järgi. Viha, haavatavus ja 
hirm on valitsenud inimeste tundeid, sest inimesed on kogenud 
reaalsust üksnes oma füüsilistele ning seksuaalsetele aistingutele 
tuginedes.  
 Kui võtame endid liiga tõsiselt, siis kritiseerime ja mõista-
me hukka nii ennast kui teisi. See on kurnav ning võtab meilt jõu 
positiivsete muutuste tegemiseks. Sageli arvavad inimesed, et 
peavad oma olemasolu õigustama või oma üleolekut tõestama – 
nii muutub elu võimuvõitluseks ning inimestevahelised suhted 
lähevad tasakaalust välja.  
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 See on Maa vana paradigma. 
 Käes on muutuste aeg. Oma südameis on inimesed haka-
nud mõistma, et midagi on valesti. Massiteadvus Maa peal muu-
tub, paljud ei lepi enam maailmaga, mis põhineb vaesusel ning kus 
liikumapanevaks jõuks on inimeste ahnus. Me igatseme leida 
paremat viisi toimimiseks. Et seda saavutada, tuleb meil õppida 
selgeks mängureeglid, teha omavahel koostööd ning juhtida elu-
mäng õigetele rööbastele. Me valmistume selleks, et meid tõste-
takse kõrgemasse liigasse. 
 Oleme kollektiivselt liikumas järgmisesse dimensiooni. 
Üha enam hakkavad meie edasiminekut takistama vanad harju-
mused ning seni lahendamata jäänud probleemid. Kuid kuna need 
mustrid on nüüd läbinähtavaks muutunud, on võimalik end nende 
mõju alt vabastada, et luua oma teadvuses ruumi uutele toimimis-
viisidele. Sotsiaalsed struktuurid on kokku varisemas. Monarhiad, 
parlamendid, suurtööstused, finantsmaailm ja kõik dinosaurusli-
kud institutsioonid on muutumas või lagunemas. Sõjad sarna-
nevad paisetega – viha on muutunud mädaseks põletikuks ning 
voolab nüüd mädana paisest välja. 
 Osa inimesi on aga nüüdseks tänu pidevale enesevaatlusele 
ja koostööle teiste „mängijatega” tõusnud kõrgemasse liigasse. 
Nüüd mängivad nad juba kogu maailma silme all kõiki inspi-
reerivas finaalmängus. Kui oled selle taseme saavutanud, ära mu-
retse nende pärast, kes ikka veel reegleid eiravad. Pigem keskendu 
oma mänguoskuse täiustamisele, nii et võiksid oma eeskujuga tei-
sigi edasi liikuma innustada. 
 Vaimseid seadusi järgides oleme võimelised jõudma val-
gustumiseni. Me kogeme üksolemist ning elame armastuses, kaas-
tundes ja usalduses. Me saame meistriteks, järgime oma sisemist 
juhtimist ega lase kellelgi end oma teelt kõrvale kallutada. Meie 
ülim rõõm on teenida inimkonda ja universumit. 
 See ongi maapealne paradiis. Elu muutub rõõmsaks, rahu-
küllaseks ja harmooniliseks. Me teeme omavahel koostööd ning 
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toetame üksteist. Me loobume oma egoistlikest soovidest ja elame 
kooskõlas suurema tervikuga. 
 Maa on vaba tahte planeet. Me võime valida, kas tahame 
vaimseid seadusi järgida või mitte. Ent siiski: meile tasutakse, kui 
seda teeme, ning meil tuleb arvestada ebameeldivate tagajärgede-
ga, kui valime nende reeglite eiramise.  
 Inimesed küsivad tihti, kui suur on tegelikult meie valiku-
vabadus ning kui palju on meile osakslangevas paratamatut. Sinu 
kõrgem mina langetab teatud otsused, enne kui sa siia ilma tuled. 
Sinu hing teeb valiku vastavalt sellele, milliseid kogemusi sa oma 
arengu huvides vajad. Sa võid otsustada, et sünnid probleemsete 
vanematega perre, kuna just selline keskkond saab pakkuda õppe-
tunde, mida su hing kasvamiseks vajab. Sulle ei pruugi see meeldi-
da, kuid su hing vaatleb elu hoopis kõrgemast perspektiivist. Sa 
võid kohtuda inimesega, kellega abiellud, kuna oled talle võlgu, 
või siis seepärast, et olete ära teeninud võimaluse ühisele õnnele. 
Võib-olla sureb üks sinu lastest, kuna su hing vajab kaotuse koge-
must. Või võib su elu teatud vanuses ootamatute sündmuste tõttu 
täielikult pea peale pöörduda – näiteks siis, kui oled saanud kolme-
kümneaastaseks.  
 Need kõik on otsused, mida oled langetanud juba enne 
sündimist ning mis on seetõttu vältimatud. Siiski on see sinu vaba 
valik, kuidas sa neile olukordadele reageerid, ning oma elu kõigis 
ülejäänud situatsioonides oled sa täiesti vaba otsuseid langetama. 
See on nii, nagu ostaksid pileti ümbermaailmareisile. Enne kui 
teele asud, valid välja paigad, mida soovid kindlasti külastada, ja 
broneerid lennupiletid. Mida sa aga vahepealsel ajal teed, on täieli-
kult sinu vaba valik.  
 Kui jälgid vaimseid seadusi ning viid oma mängu kõrge-
male tasandile, avaldatakse sulle su maise elu ülesanne ning sa 
mõistad oma siinviibimise kõrgemat eesmärki. Kui sul on olemas 
nägemus ja teadmine selle kohta, mida soovid antud kehastuse 
jooksul teostada, täidavad selgus ja sihi mõistmine sind rõõmuga. 
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 Hingetasandil valmistame end ette sündmuseks, mis suure 
tõenäosusega leiab aset 2012. aasta paiku, mil inimkonna kol-
lektiivses teadvuses toimub muutus – me suundume kõrgemale 
teadvustasandile. Tegemist on kvanthüppega kogu inimkonna 
arengus. 

Kord kümne miljoni aasta jooksul saabub selline rahu hetk 
– täielik vaikus kogu universumis. Sel momendil juhtub midagi, 
mida me oma praeguste arusaamade valguses haarata ei suuda – 
meil puuduvad mõisted, et kirjeldada eelseisva hetke määratust. 

Maiade kalender lõpeb aastal 2012, sest nemadki ei suut-
nud ette näha, mis hakkab juhtuma pärast sellist suurt ärkamist. 
Aasta 2012 märgib elu lõppemist nii, nagu meie seda tunneme. 
Kogu planeedi ajaloo vältel pole aga kunagi olnud soodsamat het-
ke vaimseks ärkamiseks kui praegune aeg. Meie ülesanne on end 
selleks ette valmistada ja olla valmis suureks muutuseks oma tead-
vuses. Loobugem siis ekslemast hirmude ja segaduste labürindis. 
On saabunud aeg liikuda edasi – sihikindlalt ja usaldavalt uuele 
tasandile. 

See raamat siin on lihtne teejuht, mille järgimine võimal-
dab sul saada meistriks.  

 

 
 

Järgi vaimseid seadusi 
ning sa lood 

Maa peale paradiisi. 
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ÜLEVAADE  VAIMSEST 
MAAILMAST 

 
Me kõik oleme vaimsed olendid, kes inkarneeruvad, et 

kogeda elu füüsilises kehas. Maa on müsteeriumkool, koht, kus 
õppetunnid esitatakse meile teatud situatsioonide või inimeste 
kaudu. See, mismoodi me oma elus ettetulevate olukordadega 
ümber käime, määrab, kas saame eksamid sooritatud või mitte. 
Kui astume oma teel esilekerkivatele katsumustele vastu julgelt ja 
püstipäi, jäädes sealjuures kaastundlikuks ja mõistvaks, saavad 
meist meistrid. 

Iga Maale kehastunud hinge eesmärk on ülestõusmine ehk 
valgustumine, mis kätkeb endas kõikide maapealsete õppetundide 
sügavat mõistmist ning läbitunnetamist. See võib nõuda palju 
elusid, sest kui me üksteist haavame või kahjustame, siis loome me 
karmat ning see on võlg, mis tuleb varem või hiljem tagasi maks-
ta. Tihti võib olla nii, et hing nõuab tagasipöördumist Maale, et 
kohata sama inimest või sarnast situatsiooni, kogemaks uuesti tea-
tud väljakutseid ning tervendamaks mõnd varem lahendamata jää-
nud suhet või olukorda. 

Planeet Maa on universaalne õppeasutus, millel on oma 
kindel ülesanne: siin pakutakse meile õppetunde seksuaalsuse, 
emotsioonide ja raha kohta, mida me sellisel kujul kusagil mujal 
kogeda ei saa. Lisaks omame siin füüsilist keha, mida kõik meie 
mõtted ja tunded väga sügaval tasandil mõjutavad ja kujundavad. 

Kui sünnime, unustame oma jumaliku päritolu ja vara-
semad kogemused Maa peal või kusagil mujal. Siiski ei käi me 
oma teed üksinda – igal inimesel on kaitseingel, kes jääb temaga 
kogu eluks. Inglid on puhtad vaimsed olendid kõrgematest 
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dimensioonidest, kes vaid haruharva füüsilisusesse kehastuvad. 
Meie kaitseingel kaitseb ja julgustab meid, ta on ka meie südame-
tunnistuse hääl. Kui oleme selleks valmis, tõmbame ligi veel teisigi 
ingleid – kas mingi kindla ülesande sooritamiseks või lihtsalt sel-
leks, et nad meid tervendaksid ja juhiksid. 

Igaühel on ka vaimne õpetaja, kes on Maa peal elanud 
ning nõustunud pärast oma surma läbima väljaõppe, et aidata siin-
olijaid. Sa tõmbad vaimse õpetaja ligi oma valgusega, mida välja 
kiirgad. Ning vastavalt sellele, kuidas sa oma arenguteekonnal eda-
si kulged, tulevad su juurde üha uued ja uued õpetajad. Kõrgelt-
arenenud isik tõmbab ligi ka kõrgeltarenenud õpetajaid. Meil on 
palju teejuhte, kes abistavad meid erinevates eluvaldkondades ning 
meie ümber on ka teisi vaimseid abilisi – näiteks füüsilisest plaa-
nist lahkunud inimesi, meie lähedasi, kes on pärast oma surma tei-
nud valiku meie lähedusse jääda.  

Samal ajal kui inglid hoolitsevad sinu eest igapäevaelus, on 
olemas veel palju teisigi silmapaistvaid ning inglihierarhias kõrge-
mal asuvaid valgusolendeid – eelkõige on need peainglid, vürstid ja 
väed, kes Maa üle valvavad. Peale selle on ka veel ülestõusnud 
meistrid, kes on oma õppetunnid Maa peal juba omandanud ning 
aitavad nüüd kogu planeeti tema arenguteekonnal. Me võime neid 
endale appi kutsuda palves või meditatsioonis. Ent kõik nad on 
siiski vaid sõnumitoojad, kes vahendavad meile Algallikat ehk 
Loojat. 

Me võime appi paluda igaüht neist nähtamatuist valgus-
olendeist ja nad teevad meie aitamiseks kõik, mida nad vaimsete 
seaduste kohaselt teha tohivad. 

Me oleme multidimensioonilised olendid. Dimensioon on 
teatud sagedus. Samal ajal kui üks osa meist on kinni negatiivsete 
emotsioonide madalsageduses, võib teine osa meist kiirata univer-
sumisse kaastunnet ja armastust. Lihtsustatult võiks öelda, et esi-
mene dimensioon on mineraalide kuningriik, kus idanevad uued 
ideed. Teine dimensioon on taimeriik, mis vajab kasvamiseks 
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valgust – valgus sisaldab aga vaimset informatsiooni ja teadmisi. 
Kolmas dimensioon on loomariik. Väga materialistlikult meelesta-
tud inimesed asuvad samuti selles dimensioonilises sageduses ning 
on sageli unustanud oma ühenduse Jumalaga. Meie planeet liigub 
praegu neljandasse dimensiooni: selles sageduses hakkavad inimes-
tele meenuma nende varasemad elud ja tõde selle kohta, kes nad 
tegelikult on. Ka on meie südamed avanemas tingimusteta armas-
tusele. 

Kui jõuame viiendasse dimensiooni, oleme andestanud nii 
endale kui ka teistele; hirm ja negatiivsus on nüüdseks transfor-
meeritud. Siin mõistame me Üksolemist. Kuues dimensioon on 
sagedus, kuhu tõuseme pärast füüsilisest kehast loobumist ning 
kus täiustame oma valguskeha Universumi ulatuslikumaks teeni-
miseks. Seitsmes dimensioon on tuntud kui seitsmes taevas: siin 
asuvad kosmilise tasandi ülestõusnud meistrid ning suurem osa 
inglitest. 

Sinu hing on sinu olemuse kõrgem väljendus, mis hõlmab 
kõiki su kogemusi, mida oled ammutanud oma rännakutel läbi 
eksistentsi paljude tasandite. Üks osa sinu hingest on saadetud 
Maa peale õppima. Samal ajal kui su hing, su kõrgem mina teab, 
et oled vaimne olend inimkehas, on sinu olemuse madalam osa 
ehk personaalne aspekt selle unustanud. Sinu ülesanne Maa peal 
olles on meenutada, kes sa tegelikult oled. Paljud inimesed alles 
magavad ning pole seepärast oma vaimsest olemusest teadlikud. 
Seepärast saadabki kõrgem mina nende teele raskusi ja valu, et 
aidata neil ärgata ning meenutada oma olemuse tegelikku suurust.  

Meie ajastu pakub erakordselt soodsat võimalust vaimseks 
arenguks. Paljud hinged on avaldanud soovi inkarneeruda, et seda 
võimalust kasutada. Me saame tasuda karmavõlad ning omandada 
kõik vajalikud õppetunnid. Täna on meie käsutuses rohkem vaim-
set juhatust ja abi kui kunagi varem, seetõttu saame liikuda kiiresti 
edasi ülestõusmise poole. Et see õnnestuks, tuleb meil aga tunda 
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vaimseid seadusi – mõistmaks selgemalt oma teed, mis meie ees 
lahti rullub.  



 

 

 
 
 
 
 

ELU 
PÕHISEADUSED 
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ESIMENE  PEATÜKK 
 

ÜLEMISE  JA  ALUMISE  SEADUS 
 
 
Nii nagu ülal, nõnda ka all. See on Universumi esimene 

seadus. Nii nagu Taevas, nõnda ka Maa peal.  
Kui oled lapsevanem, armastad sa oma lapsi ühepalju, on 

nad siis imikud, väikelapsed või täiskasvanud. Sa usud neisse, isegi 
kui nad parasjagu mõnd rasket õppetundi läbistavad. Ema võib 
oma laste käitumise pärast küll mures olla, kuid ta ei pea neid veel 
seepärast hukkaläinuteks. Ema teab, et kord saavad ta lapsed suu-
reks ning õpivad ise enda eest vastutama. 

Väikelapse vanemad ei armasta teda seepärast vähem, et ta 
on armukade oma imikust õe peale. Nad saavad sellest aru ja 
püüavad aidata lapsel toime tulla oma vastuoluliste tunnetega. Kui 
laps saab vanemaks, ei lakka nad teda armastamast, kui tal on 
probleeme kooliülesannetega. Nad pakuvad oma lapsele alati abi. 

Jumal ei lakka sind armastamast, kui sul on raskusi millegi 
läbistamisel või kui sa oma emotsioone ohjeldada ei suuda. Ta ei 
mõista su üle iialgi kohut, vaid julgustab sind ning saadab sulle 
appi oma ingleid.  
 

Universum armastab sind ja –  
vaatamata kõikidele su eksisammudele –  

hoiab sinust alal pilti kui tulevikus valgustuvast isikust. 
 
Targad vanemad suunavad oma lapsi õrnalt ja julgustavad 

neid arendama oma andeid. Samal ajal jätavad nad neile vabaduse 
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õppida oma vigadest. Mida tundlikum on laps, seda rohkem või-
maldad sa talle valikuvabadust. 

Me ei saa alati ära hoida seda, et lapsed oma vigade taga-
järjel ei kannataks. Tugeva isikliku tahtega lapsed järgivad oma 
soove ning tõmbavad endale sellega probleeme kaela. Oled sa jäl-
ginud väikelast, kes on kindlalt otsustanud katsuda kuuma ahju, 
ehkki talle on rohkem kui tosin korda öeldud, et see põhjustab va-
lu? Sageli on üksnes valu kogemus see, mis annab talle võimaluse 
õppida. 

Ka meile on antud vabadus valida. Vaimne maailm sekkub 
nii nagu targad vanemadki ja püüab meid suunata üksnes siis, kui 
on karta, et me oma teelt liiga kaugele kõrvale kaldume. Aga 
vaimsete seaduste kohaselt ei sunni Jumal meid oma tahte järgi 
toimima. Kui tunneme tõmmet „põrgu” suunas, tõmbub ta tagasi 
ja lubab meil õppida ränkade katsumuste kaudu. 

Nii nagu igas perekonnas, kaitseb Jumal hoolikalt noori 
hingi, samal ajal kui vanemaks saanud hinged oma tegude eest ju-
ba suuremat vastutust kannavad. 
 

Kuni me oma kogemusi omandame ning neist õpime,  
ootab Universum kannatlikult, ega mõista meie üle kohut.  

Kui oleme valmis edasi liikuma, avanevad meie ees uued uksed. 
 
Kas tahad, et need, keda armastad, oleksid terved ja rõõm-

sad ning elaksid igas mõttes külluslikku elu? Loomulikult soovid 
sa neile seda, kui neid tõeliselt armastad. Samamoodi soovib 
Allikas, et sina, tema armastatud laps, oleksid terve ja rõõmus ning 
elaksid külluses. 

Rääkisin kord ühe naisega, kes tundis end süüdi olevat 
sellepärast, et oli oma tööd tehes nii õnnelik. Millegipärast arvas 
ta, et Jumal ei kiida seda heaks, kui töö talle nii palju rõõmu val-
mistab! Tegelikult on just vastupidi. 
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Kui oled õnnelik, siis Taevas rõõmustab.  
Jumal tahab, et teeksid seda, mis aitab sul tunda end 

väärtuslikuna, mis valmistab sulle rõõmu ning pakub rahuldust. 
 
Targad vanemad juhendavad oma lapsi ja lubavad neil see-

järel ise vabalt otsuseid langetada. Kui lapsed seda juhendamist 
ignoreerivad, toetavad armastavad vanemad neid ikkagi kõigis 
nende otsustes.  

Ka Looja juhendab meid unenägudes ja meditatsioonides 
saabuvate sõnumite või siis intuitiivsete impulsside kaudu. Ta jä-
tab meile aga täieliku vabaduse neid juhtnööre kas järgida või eira-
ta ning toetab meid ikka tingimusteta, ükskõik millist rada me ka 
ei eelistaks. Ta ei sunni meid tegema mitte ühtegi kindlat valikut.  

Kuigi ka sinul on valikuvabadus, igatseb su hing ikkagi, et 
valiksid raja, mis kõige enam soodustaks su vaimset arengut. Ena-
mikul meist tuleb õppida oma kogemuste varal, et rumalad ja ise-
kad valikud viivad haiguse, ebaõnnestumise ja viletsuseni.  

Tihti tuleb meil karme katsumusi läbides õppida, et kui 
lähtume oma madalamast tahtmisest, oma ego isekaist soovidest, 
on selle vältimatuks tagajärjeks ebaõnn.  

John oli suurt kasvu, vanamoodne ja autoritaarne mees, 
pahur, kui talle tee peale ette jäädi, ning joviaalne, kui sai oma 
tahtmise. Tema vanaisa oli rajanud perekonnaettevõtte, päranda-
nud selle tema isale ning see omakorda talle. John eeldas, et tema 
poeg Ronaldki võtab ettevõtte ühel päeval üle; Ronald tahtis aga 
saada muusikuks ning oli ka väga andekas. Isa Johni iseloomustas 
äärmine järeleandmatus. Ta naeruvääristas Ronaldi musikaalsust 
igati, et poega manipuleerimisega firmaga liituma sundida. John 
väitis end toimivat oma poja kõrgeimatest huvidest lähtudes, sest 
keegi ei saavat muusikuna arvestatavat elatist teenida. Ta väitis, et 
püüab ainult Ronaldit muredest ja pettumustest säästa.  

Johni kontrolliv käitumine põhines hirmul. Pole ime, et ta 
oli pidevalt ärritunud ning tülitses naise ja pojaga. Samal ajal 
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vaevas see tema südant. Lõpuks otsustas Ronald perekonnast täie-
likult lahku lüüa ja muusikale pühenduda. Tema isa tundis end 
üksijäetu, haige ja ebakindlana, kuna oli oma käitumisega tekita-
nud võõrdumise. Poega kontrollida püüdes oli ta saavutanud soo-
vitule hoopis vastupidise tulemuse. 

Targad vanemad julgustavad last oma andeid arendama 
ega ole kinnisidee küüsis, nagu peaks nende laps ilmtingimata mi-
nema mööda üht kindlat, vanemate poolt määratud rada. Hirmul 
põhinevad valikud pärinevad meie madalamalt tahtelt. „Sinu taht-
mine sündigu” tähendab: „Palun aita mul teha valikuid minu kõr-
gema mina tasandilt lähtudes.” Targad ja julged otsused viivad õn-
ne, tervise ning heaoluni.  
 

Otsused, mis viivad armastuse, harmoonia ning rõõmuni, 
lähtuvad kõrgemast ehk jumalikust tahtest 

ning lisavad meile väge. 
 
Meile kõigile meeldib olla hinnatud. Kui keegi tänab meid 

südamepõhjast millegi eest, mida oleme teinud, siis tunneme alati 
rahulolu ja rõõmu ning sageli tahaksime anda veelgi enam. Ja nii 
on see ka ülal: Taevas naeratab meile, kui oskame hinnata seda, 
mida meile on antud, ning kui me selle eest täname. Universumi 
jõud saadavad meile siis veelgi rohkem.  

Paljud inimesed räägivad mulle, et nad küll kutsuvad ing-
leid appi, kuid midagi ei juhtu. Nad ei mõista, miks neile ei vas-
tata. Võtame ühe näite maisest elust: laps vingub ja viriseb, nõu-
des sinult abi oma kooliülesannete lahendamisel. On üsna tõe-
näoline, et tunned end sellisel puhul tülpinuna ning sul ei ole min-
git tahtmist tema eest tööd ära teha. Ka inglid ei võta kuulda ise-
kaid abipalveid. Kui su laps sind aga ilusasti palub ning on valmis 
su abi vastu võtma ning seda hindama, siis oled kahtlemata rõõ-
muga nõus teda aitama. Sama kehtib ka valgusejõudude puhul. 
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Niipea kui oled valmis Universumilt abi vastu võtma, 
esita oma palve rahulikult, lähtudes südamest. 

Inglid on rõõmsad, et saavad sind aidata. 
Kui su soov täidetakse, hinda kingitust ja ole tänulik. 
 
On ebameeldiv olla koos negatiivselt meelestatud inimese-

ga. Kui püüad aidata kedagi, kes eelistab püherdada masenduse-
mudas, siis jätad ta mõne aja pärast sinnapaika. Kui sa tast aga 
hoolid, võid teda teatud kaugusest edasi jälgida. Nii toimivad ka 
taevased jõud. 
 

Inglitel on väga raske leida teed sinuni, 
kui oled põikpäine ja negatiivne. 
Siis saavad nad üksnes oodata, 

et oma hoiakuid muudaksid ning 
end nende abi vastuvõtmisele avaksid. 

 
Kui keegi on sõbralik sinu või su laste ja koduloomade 

vastu, siis avaneb su süda. Oled sa hea enda või ükskõik kelle vastu 
Jumala poolt loodud olendeist, siis koged ka Universumi armas-
tavat toetust. Kui keegi on vaimustunud, siis sütitab ta vaimustus 
sindki ning sa tunned soovi teda toetada. Samamoodi toimib ka 
Universum. Ta toetab su südame igatsusi. Kui keegi usub sinusse, 
püüad sa tema usku õigustada. Kui usume millessegi kogu süda-
mest, võime kogeda imesid. Kellegi suuremeelsus äratab meis 
imetlust. Ka Jumal hindab seda, kui oleme suuremeelsed ja 
helded. 

Sa ei saa manipuleerida ega tingida tarkade vanematega. 
Ka Jumalaga pole võimalik tingida ega manipuleerida.  
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See, mis puudutab inimsüdant, 
puudutab ka Jumala südant. 
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VIIETEISTKÜMNES  PEATÜKK 
 

MANIFESTATSIOONISEADUS 
 
 

 Kõik asjad oma elus oled sa manifesteerinud ise. Võib-olla 
oled kasutanud tähelepanu-, külgetõmbe-, palve- või mõnd muud 
vaimset seadust, et neid asju oma ellu tuua. Suurema osa oled aga 
manifesteerinud ebateadlikult. 
 

Vaimsel teel kulgejad, kes häälestavad end inglite ja 
kõrgemate valgusolendite tarkusele ja juhendamisele 

ning kes valitsevad oma mõistust ja emotsioone, 
võivad manifesteerida teadlikult – 

kasutades selleks oma taotluse jõudu. 
 

 Me elame jumalikus teadvuseookeanis, milles ujuvad meie 
südamesoovide sümbolid. See, mida sa oma ellu kutsuda soovid, 
ujub mittemanifesteerununa maailma eetertasandi meres justnagu 
ilus kalake, kes ainult ootab, et sa ta kinni püüaksid. Igal kalakesel 
on oma sagedus, mida ta vastaval taevasel lainepikkusel välja kiir-
gab. Sinu esimene ülesanne on häälestada end oma igatsuse laine-
pikkusele. Sellega lood juurdepääsu informatsioonile, mida vajad 
selleks, et soovitut oma ellu kutsuda.  
 Taevastes vetes ujuv kala kiirgab välja kõrgsageduslikke 
võnkeid. Et teda enda juurde meelitada, pead saatma välja selle 
signaaliga resoneeruvaid helisid. 
 Sinu lakkamatu mõttevool saadab aga välja segavaid ener-
giaid, tõkestades peenhäälestumist sagedusele, mille kuulmine on 
sulle oluline. See on nii, nagu tahetaks püüda kala, ise samal ajal 
ägedalt vees ringi pladistades. Hääled, paadimootori müra, siree-
nid ja välismaailma lärm takistavad sind häälestumast kala sagedu-
sele.  
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Kui ujud sogases vees, siis kala sulle tõenäoliselt ei lähene, 
või ei märka sa, kui ta seda ka teeb. Otsi selget vett nii, et vaigis-
tad oma meele.  

Tee endale selgeks, millist laadi kala sa tegelikult otsid – 
muidu võib juhtuda, et õngitsed endale hai. Selgus on manifestee-
rimise võti. 

Viibi vaikuses, lubades oma meelel selgineda. Häälesta end 
vastavale lainepikkusele, et see, mida manifesteerida soovid, saaks 
sulle läheneda. Kui soovid endale avatud südame, hea huumori-
meele ja avara vaimuga sõpra, tuleb sul neid omadusi ka iseendas 
arendada.  

Manifesteerimise oskus on võimas vägi, seega on ülimalt 
oluline, et sa manifesteeriksid üksnes kõrgeimast plaanist lähtudes. 
Esimene samm selleks on endasse süüvimine ja oma sisemise juh-
timise kuulamine, nii et sulle saaks täiesti selgeks, mida sa tegeli-
kult taotled ning oma ellu tõmmata tahad.  

Niipea kui oled jõudnud selgusele, kujusta seda, mida sa 
soovid. Visualiseerimine on oluline võti, et kujustatu saaks sisene-
da sinu paremasse ajupoolkerra, mis funktsioneerib nagu vägev 
loominguline arvuti.  

Sul tuleb uskuda, et soovitu on juba teel. Ära kahtle. Ära 
lase end teelt kõrvale kallutada. Hoia oma visiooni. 

Kui oleksid kõrgema dimensiooni olend nagu Jeesus Kris-
tus, siis suudaksid oma selge visiooni ja usu väel materialiseerida 
leiba ja kala puhtast energiast. Indias elav avataara Sai Baba teeb 
sedasama. Ta manifesteerib oma järgijaile ehteasju või vibhuutit 
ehk tervendavat tuhka. Olen kuulnud, et on palju gurusid ning 
maage, kes seda väge omavad. Nad häälestavad end piltlikult 
väljendudes selle kala lainele, mida nad püüda soovivad, ning see 
ujubki nende käte vahele.  

Sel ajal kui viienda dimensiooni inimesed suudavad asju 
koheselt manifesteerida, kasutades üksnes oma mõttejõu abi, pea-
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vad kolmanda või neljanda dimensiooni inimesed manifesteerimi-
seks ka tegutsema. 

Kui ma kord oma tütrega manifesteerimisest rääkisin, ütles 
ta: „Tuleta inimestele meelde, et alustada tuleks tagasihoidlikult.” 
Ta jutustas mulle, kuidas ta oli samal hommikul manifesteerinud 
endale taskuräti. Teel linna raamatukokku hakkas tal nina tilkuma. 
Tal ei olnud kaasas taskurätti ning ta ei soovinud mingil juhul osta 
suurt pakki, mida oleks siis pidanud endaga kaasas tassima. Niisiis 
otsustas ta endale taskuräti manifesteerida. Ta tõepoolest vajas se-
da! Ta teadis ka, et taskuräti manifesteerimine on kooskõlas kõr-
gema tahtega. Seega eksisteeris kusagil üks taskurätik tema jaoks. 
Tal ei olnud vähimatki kahtlust, et üks taskurätik oli tema poole 
teel, niisiis hoidis ta silmad lahti. Kui ta jõudis raamatukokku, siis 
lebas üks suur pakk pabertaskurätte raamatukoguhoidja laual. Mu 
tütar kõnetas teda ja palus endale ühte. Raamatukoguhoidja ütles: 
„Võtke aga nii palju, kui teil vaja on, mu armas.” 

Ei ole mingit vahet, kas manifesteerida taskurätti või mida-
gi suuremat. Peaasi on usk meie võimesse seda teha.  

Kui sul on raskusi oma soovide selge formuleerimisega, 
siis kirjuta täpselt üles, mida sa soovid. Soovid sa endale partnerit, 
siis kirjuta detailselt üles, millised omadused peaksid tal olema. 
See annab infot sinu vasaku ajupoolkera arvutile, su loogilisele 
mõtlemisele. Lõdvestu ning kujusta sellist isikut, nii et su parema 
poolkera arvuti, su loov vaim, võiks töötada vasaku ajupoolkeraga 
sünkroonselt.  

Seejärel tee kindlaks, et ka sul endal need omadused ole-
mas on. Soovid sa oma ellu avatud vaimu ja sooja südamega isi-
kut, siis küsi endalt, kas oled ka ise avatud vaimu ja sooja süda-
mega. 

Kui soovid manifesteerida autot, siis kirjuta täpselt üles, 
millist autod vajad. Visualiseeri seda. Siis hoolitse selle eest, et 
saadaksid välja sagedust, mis vastaks soovitud auto vibratsioonile. 
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Kui su teadvus saadab välja väikese auto vibratsiooni, pole mingit 
mõtet oodata Rolls-Royce’i manifesteerumist. 

Sul tuleks endas esile kutsuda ka see meeldiv tunne, mida 
tunneksid siis, kui juba omaksid seda, mida manifesteerimas oled. 
Suuna kogu oma tähelepanu loodava asja kõrgeimatele omadus-
tele ning seejärel loo eneses ka vastav meeleseisund. Kui teatud 
töökoha omamine annaks sulle rahuldustunde, siis keskendu 
rahulolule. Tee asju, mis pakuvad sulle rahuldust, kuni su sise-
tunne häälestab sind pakutud töökoha lainele. Siis manifesteerub 
see sinu jaoks.  

Üks meetod õnge väljaheitmiseks on soovitu joonistamine 
paberi peale. Hoolitse selle eest, et energia oleks õige. Niisiis pane 
tähele värve, mida sa kasutad, sest igal värvil on oma võnke-
sagedus. Kirjuta oma pildi peale: „See või midagi veelgi paremat 
manifesteerub nüüd kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks.” Sa oled 
võib-olla palunud räime, samal ajal kui Universum on sulle valmis 
kinkima lõhet. 

Kui oled nüüd oma õngekonksu varustanud kala jaoks ligi-
tõmbava söödaga, võta ette jalutuskäik ning oota, et kala sulle lä-
heneks. Teiste sõnadega: lase oma soov lahti. Seejärel pöördu 
tagasi ning tee kõike seda, mis on kala ligitõmbamiseks vajalik.  
 Om on loomise heli. Igal helil on oma võnkesagedus. Mõ-
ningad helid lõhuvad, teised tervendavad. Om puhastab, toob 
rahu ning manifesteerib. Niipea kui oled sooritanud ülalloetletud 
sammud, keskendu oma visioonile, ise samal ajal Om’i toonides. 
(Erinevad traditsioonid pakuvad kirjapildiks kas Om, Ohm või 
Aum.) Om’i toonimine kiirendab manifesteerumise protsessi. 
  

Siin on kokkuvõte sammudest, mis on vajalikud manifes-
tatsiooni seaduse aktiveerimiseks: 
 

1. Vaigista oma meel ja keskendu. 
2. Jõua selgusele selles, mida sa tahad. 



VAIMSED  SEADUSED 

 90

3. Lõdvestu ning visualiseeri, et soovitu jõuab sinuni. 
4. Häälesta end selle asja või olukorra lainele, mida manifes-

teerimas oled. 
5. Ole kindel, et küsitu on sinu poole teel, ja lase siis tulemus 

lahti. 
6. Hoia oma visiooni ja tooni manifesteerimise toetamiseks 

Om’i. 
7. Tee, mis iganes soovitu saamiseks vajalikuks osutub. 

 
 

 
 

Heida oma õng taevasesse ookeani. 
Häälesta oma vibratsioon kujustatava visiooni sagedusele 

ning see manifesteerubki sinu reaalsuses. 
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