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Kirjastus Valgusesaar on meie panus, aitamaks luua reaalsust, mis põ-
hineb 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 – ene-
ses peituvat jumalikku potentsiaali. Meie eesmärgiks on edastada sõ-
numit, et üheskoos suudame seda maailma muuta ning et meis kõigis 
on peidus võime luua nii enese kui teiste jaoks paremat tulevikku. 
 

Valgusesaar 





 
iana Cooper saatis meile oma raamatu Ülestõusmise valgu-
ses esialgse käsikirja 1997. aastal. Aasta varem olime aval-
danud tema raamatu Inglite valguses. Meenutades kõiki 

neid erakordseid sündmusi, mis eelnesid ja järgnesid Diana ingli-
raamatu väljaandmisele, tundsin, et tahan ka selle uue raamatu 
võimalikult kiiresti läbi lugeda. Võtsin käsikirja veel samal õhtul 
endaga voodisse kaasa. Kuigi sellest on nüüd möödas juba roh-
kem kui seitse aastat, on see öö mul siiani selgelt meeles. Kuna mu 
abikaasa oli tookord külmetunud ning norskas kõvasti, kolisin 
ümber tuppa, mida kasutasime pühamu ja meditatsiooniruumina. 
(Usun, et inglid rakendavad kõikvõimalikke vahendeid, et meie 
tähelepanu püüda ning meid õigesse suunda juhatada!) 

Sättisin end voodil mugavalt istuma ning asusin lugema. 
Mõne tunniga (väljas hakkas juba koitma) olin kogu raamatu läbi 
lugenud. Kirjastajana saan ma sadu, võib-olla isegi tuhandeid käsi-
kirju ning enamasti loen neist üksnes katkendeid ja juhuslikke le-
hekülgi, enne kui käsikirjad teistele lugejatele arvustamiseks edasi 
annan. Raamatu Ülestõusmise valguses puhul teadsin sedamaid ja 
ilma igasuguse kahtluseta, et peame selle viivitamatult välja and-
ma. Loetu pani mind õhku ahmima, see oli uus, erutav ja inspiree-
riv, kuid samas kõlas see sügaval mu sisimas kokku kõigega, mida 
juba ennegi teadsin. 

Raamat ilmus ja ma usun, et tuhanded inimesed üle kogu 
maailma on kogenud sama mis mina. Võib-olla olete teie üks 
nende seast. Aastate jooksul olen kasvanud ja muutunud, õppinud 
uut moodi elama ja toimima, elu on mind proovile pannud ning 
ma olen hakanud üha sügavamalt mõistma oma eluülesannet ja 
hinge eesmärki. 

Diana Cooper on samuti kasvanud ning arenenud veelgi 
võimsamaks kanaliks ja valgustööliseks. Inglid ja meistrid on juh-
tinud teda jagama oma teadmisi, mis aitavad meil nii isiklikul kui 
kollektiivsel tasandil üksolemise valguse poole liikuda. Nii et kui 
Diana mulle ütles, et on saanud ülestõusmise osas uut informat-
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siooni, ning küsis, kas sooviksime välja anda selle raamatu uue, 
täiendatud väljaande, oli mu vastus silmapilkne JAH. 

Siin see uus versioon ongi, koos uue sissejuhatuse ja kahe-
teistkümne uue peatükiga. Ja kui ma need uued peatükid enne tei-
le selle kirja kirjutamist läbi lugesin, tundsin, et tahan kogu raama-
tu uuesti üle lugeda. Teadsin, et taas kord kõnelevad minuga ing-
lid ning et loetu mõjutab minu isiklikku elu ja arengut ning kogu 
mu planetaarse transformatsiooni toetamisele pühendunud tee-
konda. Võib-olla kogete ka teie seda raamatut lugedes midagi sar-
nast. 
 

Karin Bogliolo 
Findhorni kirjastus 

juuli, 2004 
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UUS  SISSEJUHATUS  KUMEKA  
TUTVUSTAMISEKS 

(jaanuar, 2004) 
 

2003. aasta 31. detsembril, täpselt üheksa aastat pärast se-
da, kui Kumeka end meile esmakordselt tutvustas, otsustasime 
Shaaron Huttoniga aastavahetuse taas üheskoos veeta. Mõistsime, 
kui palju me oma esimesest kohtumisest saadik muutunud ja are-
nenud olime. 

Nagu te varsti raamatu Ülestõusmise valguses uuest, kaas-
ajastatud variandist loete, on Maale ankurdunud nüüdseks ka 
Üheksas, Kümnes, Üheteistkümnes ja Kaheteistkümnes kiir, sa-
muti Kaheksas kiir, mille khohan ehk meister on Kumeka. Sellel 
võimsal olendil on võimalik üheaegselt lävida miljonite inimestega, 
ta vahendab oma energiaid ning infot läbi paljude kanalite, mõju-
tades uskumatult paljusid Maa valgustöölisi, kuid minu üllatuseks 
kinnitab ta, et Shaaron ja mina oleme endiselt tema peamisteks 
kanaliteks. 

Shaaroni selgeltnägemisvõime ja teised ülemeelelised või-
med on nüüdseks teravnenud ning ta on kõige puhtam, täpsem ja 
tagasihoidlikum kanal, keda ma tean. Samal ajal on Shaaron väga 
iseseisev ning küsib Kumekalt vaid harva abi isiklikes küsimustes. 
Shaaronil on täielik usk oma ühendusse ning Kumeka ja teiste 
vaimsete teejuhtide toetusel aitab ta nüüd paljusid inimesi, juhata-
des neid kõrgemale rajale. 

Kumeka ja inglite abiga ning nende inspiratsiooni toel 
olen alates raamatu Ülestõusmise valguses esmatrüki ilmumisest kir-
jutanud veel viis raamatut. Teadvusevood voogavad sageli minust 
läbi, kuid kui ma küsisin, miks ei võiks see kogu aeg nii olla, vastas 
Kumeka, et ma pole stenografist. Ma pean otsima, reisima, luge-
ma ja uurima ning jätma end samal ajal avatuks jumalikule ilmutu-
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sele. Ega ma ei soovigi olukorda muuta, sest just nii säilitan ma 
oma vabaduse.  

Kaks aastat tagasi lõin ma Diana Cooperi Inglite ja Üles-
tõusmise Kooli (Diana Cooper School of Angels and Ascension), 
eesmärgiga innustada inimesi levitama inglite ja ülestõusmise val-
gust, ent ka selleks, et taastutvustada Universumi pühasid müstee-
riume. Nüüdseks on meil juba üle saja valgust vahendava õpetaja 
ning vastavalt Veevalaja ajastu printsiipidele olen jätnud neile täie-
liku vabaduse õpetussüsteemi ise edasi arendada. See on olnud au-
kartustäratav ja erutav projekt. Nüüd soovib Kumeka, et arendak-
sime koos Shaaroniga välja Atlantise Müsteeriumkooli, koondak-
sime ühte puhta Atlantise tarkused ja teadmised ning õpetaksime 
neid, kes selleks valmis on. Informatsiooni selle kohta leiate minu 
kodulehelt: www.dianacooper.com 

Kumeka soovib nüüd paljude uute inimestega ühendust 
luua. Ta palus mul leida helilooja, kes suudaks luua tema energiaid 
vahendavat muusikat ning võimaldaks seda kuulavatel inimestel 
kergemini Kumekaga kontakteeruda. Andrew Brel on loonud suu-
repärase CD pealkirjaga „Kumeka“ ning teinud võimalikuks tun-
netada muusika abil Kumeka võimsust, hiilgust ja väge, aga ka 
tema headust, kaastunnet, selgust ja jõudu. 

Loodan, et naudite raamatu Ülestõusmise valguses uut ja 
ajakohastatud varianti ning et see aitab teid teie teekonnal Valguse 
poole. 
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KUMEKA  TUTVUSTAMINE 
(sissejuhatus „Ülestõusmise valguses“ esmatrükile aastal 1997) 

 

1994. aasta 31. detsembril, vana-aastaõhtul, tulid mitmed 
sõbrad minu juurde mediteerima ja järgmiseks aastaks eesmärke 
paika panema. Nad lahkusid ükshaaval, kuni jäime Shaaroniga ka-
hekesi. Ma ei tundnud Shaaronit siis veel kuigi hästi. Ta oli pigem 
kauaaegne tuttav kui sõber, ent ma teadsin, et tema ülemeelelised 
võimed olid viimasel ajal üha tugevnenud.  

Sellel õhtul võttiski meiega ühendust Kumeka. Ta ütles, et 
oli oodanud, kuni me selleks valmis oleme. Kui olime eraldi, ei 
saanud ta meiega otsekontakti luua, kuid koos olles võnkusime 
temani ulatumiseks piisavalt kõrgel sagedusel. Selgus, et juba 
mõnda aega oli ta mulle informatsiooni vahendanud, kui klienti-
dega töötasin või kirjutasin, ning inspireerinud Shaaronit, kui ta 
tarokaarte tõlgendas. Ma ei mäleta sellest õhtust kuigi palju, ka ei 
kirjutanud me Kumeka poolt öeldust sõnagi üles. Mäletan vaid 
seda, et see oli mu elu parim vanaaasta ärasaatmine ning et see õh-
tu muutis mu elu. 

Hiljem sain teada, et Kumeka oli mu valgust esmakordselt 
märganud juba kakskümmend aastat tagasi, kui elasin ühel Venet-
sueela ranniku lähedal asuval saarel. Väljendasin oma üllatust, öel-
des, et minu arvates polnud mu ümber tol ajal mitte mingit val-
gust, kuid tema väitis, et oli, ning et sellest ajast saadik oli ta 
oodanud, et saaksin valmis tema õpetuste vastuvõtmiseks. Sel 
eesmärgil oli ta ka minu ja Shaaroni õigeks ajahetkeks maailma eri 
nurkadest kokku juhatanud. 

Ta ütles, et just Shaaron peab minuga koos töötama, sest 
me oleme pärit samast monaadist ehk Jumalikust sädemest ning 
seega vaimsed lähisugulased. 

Sellest ajast saadik oleme Shaaroniga mõlemad kasvanud ja 
arenenud. Tema on alati olnud väga ülemeeleline, paljudes vara-
semates eludes on ta olnud võimas šamaan. Nüüd näeb ja kuuleb 
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ta Kumekat nii selgelt, nagu istuks meiega ühes ruumis tõeline 
luust ja lihast inimene. Pikka aega oli ta kõige asetleidva suhtes 
väga skeptiline ning teatud mõttes eiras toimuvat, kaasa arvatud 
kogu Kumeka poolt edastatud informatsioon, mis oli mõeldud nii 
meie endi kui paljude teiste vaimse arengu toetamiseks. Nüüd on 
ta aga juba palju rohkem avatud, ehkki veel mitte täielikult antud 
informatsiooni vahendamisele pühendunud. 

Kumeka on öelnud, et Shaaron on ülemeeleliselt palju 
enam arenenud kui mina. Mina seevastu olen jälle Shaaronist 
vaimses mõttes mõni samm eespool. Selleks, et minu kaudu val-
gust levitada, tuli tal meid kokku viia, sest üksi poleks ma suutnud 
Kumekaga ühendust luua. Me pidime Shaaroniga umbes aasta ae-
ga koos töötama, et selle aja jooksul ühisel jõul Kumekaga kontak-
teeruda. Seejärel ütles Kumeka meile, et enam pole selline koos 
kanaldamine vajalik, ning sellest ajast alates võisime temaga ka ise-
seisvalt ühendust luua. Siiski töötame endiselt koos, kui mul Ku-
mekalt üksikasjalikumat informatsiooni vaja läheb. 

Praegusel ajal ümbritseb Kumeka mind sageli oma ener-
giaga, meie teadvused ühinevad ning ta kõneleb minu kaudu. Kui 
see sünnib, tunnen end suuremana ja täielikus rahus olevana. Va-
hel olen väsinud ja kurnatud ning ei suuda hoida seda sagedust, 
mis võimaldaks tal minu teadvusruumi siseneda, ning siis tajun 
end jälle tagasi piiratud olekusse libisemas. 

Oleme Shaaroniga tasapisi mõistma hakanud, et Kumeka 
on palju suurem ja võimsam olend, kui me esialgu arvasime.  

Kes ta siis on, see hämmastav ja imetlusväärne Valgus-
olend, üks meie vaimsetest juhtidest? 

Kumeka pole kunagi Maa peal kehastunud, ka ülestõusmi-
se on ta sooritanud ühel teisel planeedil. Kuni viimase ajani oli ta 
seotud ülesannetega kahes paralleelses universumis, mis kuuluvad 
sarnaselt meie universumiga samasse kaheteistkümnest universu-
mist koosnevasse tervikusse. Nüüd on ta hakanud tegelema ka 
meie universumiga. Maa peal on meid siiani mõjutanud peamiselt 
seitse kiirt Kõiksuses kättesaadavast kaheteistkümnest kiirest. Jär-
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jest enam hakkame aga avanema kõrgema, Kaheksanda kiire mõ-
judele. Ning Kumeka on Kaheksanda kiire khohan ehk meister.  
 

Lõpuks ometi on ka Maa välja teeninud õiguse saada 
meister Kumeka tähelepanu ja kohaloleku osaliseks. 

 
Kaheksas kiir on kõrgeima puhastumise kiir. Kumeka vas-

tutabki planetaarse puhastuse eest, eriti väepunktide puhastamise 
eest nii Maa peal kui ka teistel planeetidel. Tema juhtimise all toi-
mub ka valgusportaalide ja jõujoonte puhastamine. Ta töötab 
koos peainglite ja seeravitega ning vahendab meie planeedile pu-
hast rõõmu. Tema ülestõusmiskamber – valgusekamber – asub 
eetertasandil Caracase kohal Venetsueelas. 

Kumeka aitab eemaldada implantaate, elementaale, nega-
tiivseid olendeid ning vananenud ja arengut pidurdavaid mõtte-
mustreid. Kui teda appi kutsute, võite lisaks temale kutsuda ka 
Vywamust, peaingel Miikaeli ja Djwhal Khuli. Üheskoos moodus-
tavad nad võimsa meeskonna. 

Esoteerilist informatsiooni pakub Kumeka harva. Kõige-
pealt pean sõnastama küsimuse ning siis ta vastab, juhul kui vastu-
se andmine on lubatud. Sain temalt huvitava infokillu, kui küsisin, 
kas Jeesus Kristus oli tõepoolest Jumala ainuke poeg. Kumeka 
vastas, et Jeesus oli Jumala ainuke poeg/tütar, kes on kunagi Maa 
peal kehastunud. Ta selgitas, et Jumala poeg/tütar on ühekordselt 
lahjendatud Allika energiat kandev olend ning et universumites 
töötab kaksteist Jumala poega/tütart, kelle seast on üks ka tema, 
Kumeka. Avataarad, nagu Ema Meera, on Jumala poegade (tütar-
de) pojad (tütred), ehk teisisõnu – Jumala energia kaks korda lah-
jendatud kujul. 

 
Teda kutsutakse meister Kumekaks, Valguse Isandaks, 
ülestõusnud meistriks ja Kaheksanda kiire valitsejaks. 

Ta on Jumala poeg/tütar, kellel on alati olnud otseühendus 
oma Isaga ning kes kannab ka kogu vastutust, mis sellega kaasneb. 
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Kumeka on töötanud galaktikaga, mis erineb meie omast. 
Ta rääkis meile, et on olemas mitmeid galaktikaid, millest me veel 
mitte midagi ei tea ning mis ei eksisteeri meile mõistetavas aeg-
ruumis. Ka need galaktikad on oma arenguteekonnal. 

Kuna meie planeedi võnkesagedus tõuseb, oleme võimeli-
sed vastu võtma uute, kõrgemate kiirte energiaid, saades seeläbi 
valmis ka Kumeka tulekuks. Ta ütleb, et mida lähemale meie pla-
neet ülestõusmisele jõuab, seda rohkem temasarnaseid olendeid 
meile appi laskub. 

Nii nagu ülal, nõnda ka all. Kuigi on igati loogiline, et 
kõrgeimast kõrgeimad resoneeruvad nendega, kellel on sarnane 
võnkesagedus, olin üllatunud, kui sain teada, et ka ülestõusnud 
meistritel võib olla oma lemmikuid. Kumeka kaks erilist sõpra, kes 
töötavad meie universumis, on Valge Kotkas, kelle suurepärased 
õpetused on paljudele tuttavad, ning Merlin. 

Kui inimesed tulevad minu juurde konsultatsioonile või 
osalevad mu seminaridel, jätkab Kumeka sageli nendega töötamist 
ning nende abistamist ka pärast meie kohtumist. 

Ma ei suuda seda siiani uskuda, et Kumeka võis tahta just 
minuga töötada. Tunnen end austatu, priviligeeritu ja alandlikuna, 
et võin teda vahendada. See raamat sisaldab tema energiat ning 
ühendab teid temaga.  

 
Harjutus  –  Kohtumine  meister  Kumekaga 

 
1. Lõdvestu, ole vaikselt ja rahulikult. 
 
2. Kujutle end puhtaid valgeid trepiastmeid mööda üles hiiglas-

liku templi poole astumas. 
 
3. Lükka lahti tohutud uksed ja sisene pühamusse. Seal pole ke-

dagi peale Kumeka. 
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4. Mine altari juurde ja süüta küünal. 
 
5. Võta istet Kumeka läheduses. Tutvusta ennast ja ütle talle, 

mida sa soovid. 
 
6. Küsi küsimusi või mis tahes abi, mida parajasti vajad. 
 
7. Täna Kumekat ja lahku. 
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I  PEATÜKK 

 

ÜLESTÕUSMINE 
 

lestõusmine tähendab võnkesageduse tõstmist tasandile, 
kus kogete end puhta valgusena. Kuna igal meie mõttel, 
sõnal, tundel ja teol on oma kindel sagedus, millest kokku 

moodustub meie aura, põhineb Ülestõusmine mõtete puhastami-
sel, emotsioonide korrastamisel ning armastavate, kõikidele kõige 
kõrgemat hüve taotlevate tegude tegemisel, kuni hakkame viimaks 
võnkuma kõrgemal valgustasandil ning valgust ka enesest välja 
kiirgama. Siis elame me rõõmus ja vabaduses. 

Inimesed, kes on teadlikud ainuüksi füüsilise kogemuse ta-
sandist, kes uskuvad vaid seda, mida neil on võimalik näha, kuulda 
ja tunda, liiguvad elust läbi n-ö kolmanda käiguga. Ülalt vaadatu-
na klammerduvad nad rooli külge ning tunnevad hirmu selle ees, 
mis nendega tulevikus juhtuda võib. Nad elavad inimlike seaduste 
järgi, needes ja süüdistades teisi autojuhte, ning kardavad hirmust 
tagajärgede ees sõidurada vahetada. Sageli usuvad nad koguni, et 
nende sõidurada ongi ainuke tee, mida mööda ka kõik teised 
sõitma peaksid.  

Kui me avaneme elu vaimsele küljele ning eelkõige tingi-
musteta armastusele, lükkame kolmanda käigu asemel sisse nel-
janda, ehk teiste sõnadega, liigume neljandasse dimensiooni. See 
tähendab seda, et kulgeme nüüd elust läbi palju lõdvestunumalt ja 
usaldavamalt, austades ka kõiki teisi teel olevaid juhte ning järgi-
des oma intuitsiooni. Me teame, et iga inimese isiklik teekond on 
tema jaoks ainulaadne ning et igaühel on oma eriline eesmärk ja 
ülesanne.  

Kui aktsepteerime, et meie tõeline olemus on eelkõige 
vaim ning et oleme osakesed Suurest Tervikust ja Üksolemises 
Jumalaga, saavad meist iseenda saatuse peremehed. Mõistes, et 

Ü
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oleme kaasloojad, ning võttes enda kanda kogu sellega kaasneva 
väe ja vastutuse, hakkame sõitma viienda käiguga ehk liigume eda-
si viiendasse dimensiooni. Nüüd rändame oma eluteel veelgi suju-
vamalt, abistades ka teisi kaasteelisi. Me loobume madalamast tah-
test ning pühendume oma teekonnal kõrgemale eesmärgile. 

Kui otsustame lõdvestuda ja seda teekonda nautida, siis 
avame otsekui katuseakna, nii et Valgus sisse pääseb. See ongi 
Ülestõusmine. 

Paljudel inimestel on Ülestõusmisega seotud hirme ja 
väärarusaamu. Mõned arvavad, et ülestõusmine tähendab koos 
füüsilise kehaga siit maailmast lahkumist, kuid see pole nii. Sel vii-
sil toimus ülestõusmine kaks tuhat aastat tagasi, kuna inimeste 
võnketasand ei suutnud siis veel sedavõrd suurt valgushulka taluda, 
kuid tänaseks on inimkond edasi arenenud. Nii et ärge muretsege, 
te ei pea oma perekonda maha jätma! Keegi ei palu teil läbi katu-
seakna välja hõljuda. Ülestõusmist sooritades jääte te kindlalt ja 
rõõmsalt edasi juhiistmele, lastes Allikal, Jumalal, Loojal (või mis 
tahes viisil te Kõiksuse Väge ka ei nimetaks) endale teed juhatada. 
 

Varasematel aegadel polnud võimalik oma võnkesagedust tõsta 
ning samaaegselt füüsilisse kehasse jääda, 

kuid nüüd on see võimalik. 
Enamik inimesi, kes praegusel ajal ülestõusmist kogevad, 

otsustavad jääda Maa peale ning teenida inimkonda. 
 

Seega, kui valid Ülestõusmisel füüsilisse kehasse jäämise, 
elad sa edasi, kuid hiilgad, särad ja kiirgad endisest kõrgemal võn-
ketasandil. Tundes rõõmu, tingimusteta armastust ja üksolemist 
kõige ja kõigiga, võid luua enesele ka oma isikliku maapealse pa-
radiisi.  

Kuid kuna oled asunud planetaarsesse teenistusse, polegi 
su isiklikud soovid ja vajadused enam nii olulised, kui seda on 
soov teenida Kõike Olemasolevat. 
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Kui sinust saab ülestõusnud meister, piisab millegi loomiseks 
ainuüksi su mõtetest ja sõnadest. Seetõttu oled sa ääretult võimas. 

 
Et sooritada Ülestõusmine, tuleb sul esmalt tasakaalustada 

eelnevate kehastuste jooksul kuhjunud karma. Karma on kõikide 
su elude jooksul registreeritud heade ja halbade mõtete, sõnade ja 
tegude bilanss. Kolmandas dimensioonis ei tarvitse madalasage-
dusliku teo eest tagasimaksenõuet tulla enne kui alles mõnes järg-
mises elus, seega ei pruugigi kolmanda dimensiooni inimese elu-
stiili ja saatuse poolt väljajagatud kaartide vahel mingit nähtavat 
seost olla. 

Kõrgemates dimensioonides tuleb sul aga oma võlad kii-
remini tagasi maksta. Kui su varasemate elude karma on lõplikult 
tasakaalustatud, hakkab su elus toimima kohene karma. See tä-
hendab, et kui mõtled mõne negatiivse mõtte või teed midagi 
ebaväärikat, pöörduvad su tegude tagajärjed silmapilkselt bume-
rangina sinu juurde tagasi. Kui sulle tundub, et sa ei pääse enam 
väiksemastki eksimusest karistuseta, ole tänulik. Oled jõudnud 
kohese karma kogemuseni ning sul on nüüd lihtsam oma karmat 
tasakaalus hoida.  

Iga mõte, tunne, sõna või tegu on kindla võnkesagedusega, 
mis tõmbab ligi samas lainepikkuses võnkuvaid sündmusi, inimesi 
ja olukordi. Seetõttu tuleb kõik, mida sa välja saadad, sulle tagasi, 
tagades nii, et su elu välised sündmused peegeldaksid sulle täpselt 
seda, mis toimub sinu sisemuses. Meile tuleb kasuks, kui vaatak-
sime peeglisse, mille elu meie ette seab, ning muudaksime iseen-
nast, mitte ei üritaks muuta peegelpilti.  
 

Selle reegli puhul võib esineda kolm erandit: 
 

 Esiteks võib sul olla eelmistest eludest pärit lepinguid, mis 
tõmbavad ligi teatavaid madalasageduslikke inimesi või olu-
kordi. Neid lepinguid tuleb austada. 
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 Teiseks võid seista vastamisi raskete olukordade ja inimestega 
seepärast, et üksnes nii saad teostada valitud missiooni või 
oma saatust. Just seepärast näivad suured vaimsed õpetajad 
sageli ligi tõmbavat kohutavaid traumasid. Meenuta suurte 
meistrite elulugusid, kaasa arvatud Jeesus Kristuse oma.  

 
 Kolmandaks võib tegu olla katsumustega, mis on seotud 

pühitsusprotsessiga. Paljud Ülestõusmise rajal kulgejad on 
oma karma küll tasakaalu viinud, kuid siis langevad neile osaks 
katsumused, mis on esile kutsutud vaimsete meistrite poolt, et 
tugevdada pühitsetavate nõrku külgi. Pühitsusteste võidakse 
meie ette seada näiteks probleemsete suhete, keeruliste fi-
nantsolukordade või ametialaste probleemide näol.  

 
Selleks et sooritada Ülestõusmine, peame esmalt lõpule 

viima selleks maiseks kehastuseks püstitatud eesmärgi. Mõnel ini-
mesel on sisemine teadmine, et ta juba teebki seda, mida on tege-
ma tulnud. Teistel aga alles tuleb (näiteks meditatsiooni abil) oma 
eluülesannet mõistma õppida. Kui te ei kulge veel oma tõelisel 
hingerajal, siis on oluline, et võtaksite vastu need otsused, mis ai-
taksid teil õigele teele suunduda. Selleks et täita enne kehastumist 
antud lubadusi, on vahel vaja päris keerulisi valikuid teha.  

Mõned aastad tagasi olin küll laias laastus õigel rajal, kuid 
mõistsin siiski, et pean tegema muudatusi ega saa oma ülesannet 
täielikult täita enne, kui olen muutnud mõningaid olukordi oma 
elus. Varsti pärast vajalike muudatuste tegemist anti mulle teada, 
et eelnevate elude jooksul polnud mu tšakrates mõningad värvid 
korralikult välja arenenud. Need vajakajäämised olid seotud raha-
asjadega ja muudatuste tegemise võimega. Mul soovitati kasutada 
järgneva kahe-kolme aasta jooksul iga võimalust nende värvide 
edasiseks arendamiseks, et võiksin end oma ülesande täitmiseks 
paremini ette valmistada.  

Sellest soovitusest oli mul ääretult palju abi. Kui sattusin 
vastamisi keeruliste ja korduvate väljakutsetega, ei mõelnud ma: 
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„Appi, kuidas ma küll sellega hakkama saan?“. Selle asemel ütlesin 
endale: „Ahhaa, see on järjekordne võimalus tugevamaks saada, et 
ees ootava tööga paremini toime tulla.“ Kogu mu suhtumine 
muutus ja ma sain tõesti tugevamaks. 

Inimesed ütlevad mulle tihti: „Ma tean, et ei tee praegu 
seda, mida ma tegema tulin, aga ma pean sel töökohal veel veidi 
aega vastu pidama, selleks et raha koguda.“ Kuulen sageli: „Ma 
tean, et see suhe pole õige, aga ma ei usu, et saaksin üksi hakka-
ma.“ Olen olnud sarnastes olukordades ja mõistan neid hirme vä-
ga hästi. Ometi, mida kauem me viivitame, seda aeglasemalt me 
edasi liigume. Vahel küsin endalt: „Kui mitmes elus olen ma sama 
probleemiga kimpus olnud?“ Ja sageli antakse mulle teada, et 
kuues või isegi kümnes elus! 
 

Ülestõusmisel muutub kogu su keha Valguseks, kaasa ar-
vatud sinu riided. Seejärel pöördud sa kas tagasi oma füüsilisse 
kehasse, et teenida inimkonda kõrgemal tasandil, või lahkud, et 
pakkuda teenistust kõrgemates vaimsetes maailmades. 
 

Käesoleval ajal on avanenud enneolematu võimalus tõusta 
Valgusesse ning aset leiavad massilised Ülestõusmised. 

Meid on aitamas paljud kõrgemad vaimsed olendid, peainglid ja 
inglid ning sageli kogeme võimsaid vaimse energiaga ülevalamisi. 

 
Üks Ülestõusmise teekonna aluseid on koostöö. Vähesed 

tõusevad üles eraldatuses. Seepärast palutaksegi meil hoida oma 
kaaslastel kätest kinni ning liikuda edasi üheskoos.  

Te võite olla Ülestõusmisele palju lähemal kui arvate. Kui 
soovite kasutada neid enneolematuid võimalusi, mida meile just 
praegu hingearengu kiirendamiseks pakutakse, keskenduge ees-
märgile ja soovile rääkida, mõelda ja teha kõike vaid kõige kõrge-
matest ja puhtamatest taotlustest lähtudes.  
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Ülestõusnud meister Kuthumi ütleb: „Kui vaid need pu-
haste südamete ja puhaste mõtetega inimesed teaksid, kui lähedal 
nad on Ülestõusmisele.“ 
 

Me elame imepärastel aegadel. 
Mitte kunagi varem kogu inimkonna ajaloos 

pole olnud selliseid võimalusi vaimseks arenguks nagu praegu. 
 

See raamat pakub inspiratsiooni ja teavet, et aidata teil veel 
selles elus Ülestõusmise laineharjale tõusta ning sellel liueldes su-
rematuks saada. Te võite lahkuda taaskehastumise rattast. Teil 
kõigil on võimalik saada valgustunuks ehk ülestõusnud meistriks.  
 





 

  53

 
IX  PEATÜKK 

 

ERISTAMINE 
 

õigil valgustöölistel ja eriti neil, kes soovivad järgida Üles-
tõusmise rada, tuleb pidevalt kuulata ja järgida oma sise-
tunnet. Intuitsioon ei ilmuta end üksnes äkitselt ilmuvates 

taipamistes, vaid ka entusiasmi- ja elevusetundena ning sisemise 
äratundmisena, et see, mida teete või teha kavatsete, on õige. 
Meistrid ei toetu kunagi väljastpoolt tulevatele nõuannetele, vaid 
ainuüksi omaenda sisetundele.  

Vaistlikult teame, milline on ühe või teise inimese või olu-
korra energia, isegi kui me seda kohe päris täpselt määratleda ei 
suuda. Esimene mulje, mis tekib enne, kui ratsionaalne mõtlemine 
juhtimise üle võtab, on üsna sageli õige. Kui teile tundub, et asjad 
liiguvad teie jaoks liiga kiiresti, võtke aeg maha. Kui teie sisetunne 
hoiatab, et miski pole päris õige, siis vaadelge seda lähemalt. Ini-
mesed ütlevad mulle sageli: „Mingil tasandil ma teadsin, et nad 
valetavad, kuid sellele vaatamata tegin nende tahtmise jär-
gi.“ Usaldage oma sisetunnet või olge valmis tegelema oma tegu-
de või tegemata jätmiste tagajärgedega. 

Neitsi tähtkujus sündinuna on minu elus olnud põhilised 
just eristamisega ja vahettegemisega seotud õppetunnid. Vaatan 
nüüd hämmastuse ja naeruga tagasi nii mõnelegi valikule oma elus, 
mille puhul ma ei järginud oma intuitsiooni. 

Palju aastaid tagasi, kui keegi veel reikist suurt midagi ei 
teadnud, sattusin üht santehnikust reiki meistrit kohates nii suurde 
vaimustusse, et kutsusin ta oma majja uut vanni paigaldama – ai-
nult sel põhjusel, et ta oli reiki meister, ning ma arvasin, et kind-
lasti on tal seetõttu ka väga hea energia. Kas ma pöörasin tähele-
panu faktile, et see reiki meister elas töötu abirahadest ning ei ka-
vatsenudki tööle hakata (väga halb karma), et ta oli hüljanud oma 

K
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naise ja väikese lapse, jättes nad ilma igasuguse emotsionaalse ja 
finantsilise abita? Loomulikult mitte. Kas ma panin tähele, kui ta 
rääkis mulle, et oli ostnud oma reiki meistri tunnistuse odavalt, 
kuna on töötu? Loomulikult mitte. Kas ma kontrollisin tema ehi-
tusalast või santehnilist kvalifikatsiooni? Loomulikult mitte. Ma 
mõtlesin vaid: „Kui fantastiline, et meile paigaldab uue vanni reiki 
meister.“ 

Minu puuduliku eristamisvõime tagajärjeks oli karma, mis 
väljendus nädalaid kestvate probleemidena. „Meister“ monteeris 
vana vanni lahti ning jättis selle kuueks nädalaks trepikäänakule 
seisma. Kui ta siis lõpuks pärast minu lugematuid telefonikõnesid 
kohale ilmus, et seda eemaldada, teatas ta: „Pole mingi ime, et 
vann just siia kohta seisma jäi. Tunnetan selles kohas halba ener-
giat.“ Olles jälle mõistusele tulnud, suutsin rõhutada, et kogu see 
halb energia oli tekkinud frustratsiooni tõttu, mida me kõik tund-
sime, kui pidime end nädalate kaupa trepil vannist mööda pressi-
ma. 

Kui oleksin kasutanud oma eristamisvõimet, oleksin järgi-
nud oma esmast tunnetust ning otsinud tavalise usaldusväärse to-
rulukksepa. 

Sul on täielik õigus ise otsustada, keda sa kutsud oma koju 
ja lubad oma ellu. Vahettegemine ei tähenda teiste üle kohtu-
mõistmist. Kuid kas sa tahaksid endale sõbraks varast? Me võime 
austada kellegi eluvalikuid, ent me võime alati teha valiku, et ei 
soovi olla selle inimesega seotud.  

Paljud valgustöölised tunnevad, just nagu mõistaksid nad 
ei öeldes iga kord kohut. Sageli ei suuda tervendajad ja ravitsejad 
keelduda aitamast kedagi, kes nende juurde abi otsima tuleb, ja nii 
mattuvad nad nende inimeste raskete energiate alla, kes on sageli 
huvitatud lihtsalt tervendajate valguse imemisest, mitte aga tegeli-
kust abisaamisest. 

Igal energial on oma sagedus. Sul tuleb õppida eristama 
sind ümbritsevate inimeste energiaid, et siis selle põhjal otsustada, 
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milliseid inimesi soovid oma ellu, kellega soovid koos töötada, ke-
da saad tervendada ja keda mitte. 

Sektid, religioonid ja paljud valitsused dikteerivad, mida 
inimesed teha või mõelda tohivad. Selline range kontroll ja piiran-
gud pärsivad inimesi. Inglismaale pidi kehastuma terve hulk nais-
sõdalasi, kes olid valmis end oma veendumuste nimel ohverdama, 
enne kui naistele anti õigus hääletada. Need naised olid oma tões 
veendunud ning valmis selle nimel ka tagajärgi kartmata tegutse-
ma. 

Meister peab olema sõltumatu ning tegema oma otsused 
ise. Kuni me ei suuda teha vahet, mis on meie jaoks õige, mis mit-
te, ei ole me meistrid. 

Selles seisnebki sektides ja usulahkudes peituv oht. Kui la-
seme kellelgi teisel endale öelda, millesse uskuda või mida meil te-
ha tuleb, siis muutume hüpiknukkudeks. Sektantlike usugruppide 
noorte liikmete massilised enesetapud, mis on ikka ja jälle ajaleh-
tede esikaantele sattunud, on tragöödiad ning saanud alguse just 
sellest, et inimesed on loovutanud oma jõu kellelegi, kes on pime-
duse poolel, ehk teisisõnu, Jumalast eraldatud. Religiooni nimel 
on peetud rohkem sõdu ning tapetud ja piinatud inimesi enam kui 
ühelgi muul põhjusel. Sellistel puhkudel on religioossed juhid te-
gutsenud tegelikult pimeduse hüvanguks ning nende järgijad pole 
osanud rakendada oma jumalikku vahettegemise võimet. 

Kuid religioonid võivad olla ka suure headuse, valguse ja 
vaimsuse allikaks. 

Mäetippu viib lugematu hulk radasid ning on palju mäge-
sid, mida võime ülespoole liikumiseks valida. Kõikide nende mä-
gede kohal säravad päike, kuu ja tähed, kummub taevavõlv ning 
just ülespoole sirutumine ongi mäe otsa tõusmise tegelik eesmärk 
ja tähendus. 

Jeesus Kristus ütles: „On vaid üks tee.“ Ta pidas silmas, et 
ainus tee Allikasse tagasipöördumiseks viib läbi kristusteadvuse. Et 
kristusteadvust kogeda, tuleb avada oma süda ning õppida kogu 
inimkonda tingimusteta armastama ja omaks võtma. 
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Kristusteadvus on tee koju. Kristusteadvuses elamata pole meil 
võimalik Ülestõusmist kogeda. Kui meie süda pole avatud, ei ole 
ka kogu universumi intellektuaalsed teadmised mitte midagi väärt.  

Selleks et saada ülestõusnud meistriks, tuleb sul täielikult 
valgustada oma meel ja saada Buddhaks ehk Virgunuks, ning ko-
geda ka südame valgustumist – mis tähendab ühekssaamist Kristu-
sega. Armastus ja tarkus peavad üksteist täiendama. 
 

Kui nii lastel kui täiskasvanutel lubataks oma tõde väljen-
dada, kui neid õpetataks oma intuitsiooni järgima ning kui neid 
selle eest ka austataks ja tunnustataks, siis ei oleks meil enam sõdu. 
Hitler poleks sellisel juhul mitte kunagi võimule pääsenudki. Ini-
mesed, kes järgivad oma sisetunnet, on rahumeelsed, õnnelikud ja 
ka rahulolevad. 

Meid kõiki pommitatakse kõikvõimalikest allikatest päri-
neva informatsiooni ja kanaldustega. On inimesi, kes kalduvad 
kogu seda infot lugema või kuulama ning kõike edastatut tõe pähe 
võtma. See võib olla äärmiselt segadusttekitav. Mitte igaüks ei too 
läbi teavet, mis pärineb kõrgeimast allikast, ning sõltub juba meist 
endist, millisel määral oleme võimelised oma eristamisvõimet ra-
kendama, et vastu võtta vaid seda, mis on meie jaoks õige ning 
mis meie sees kaasa heliseb. Pimedus mitte ainult ei anna läbi eba-
puhaste kanalite valet ja ebatäpset informatsiooni, vaid võib sageli 
tõde ka üksnes väga õrnalt moonutada, tekitades segadust ja kaht-
lusi, mis ongi pimeduse eesmärk. Ärge unustage, et mitte ükski 
füüsilises kehas viibija ei saa olla täiesti puhas kanal, seega ka kõige 
parimate taotlustega tehtud kanaldused on ikkagi mingil moel 
kanaldaja isiksuse ja uskumuste poolt mõjutatud. 

Ärge laske end mõjutada mitte kellegi teise vaatenurgast. 
Miks arvate, et keegi teine teab teist rohkem või et teistel on kind-
lasti õigus? Isegi kui keegi kinnitab, et ta kanaldab Allikat ennast 
või Jeesus Kristust või mõnd eriti võimast peainglit, isegi kui sel 
inimesel on mitu teaduskraadi, kui ta on kõnelenud tulnukatega, 
kirjutanud kümmekond raamatut, viinud läbi seminare ja esinenud 
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meedias – kui sinu intuitsioon ei kinnita ta sõnade õigsust, siis 
heida need kõrvale. 

Iga Valguse õpetaja ütleks: „Kui see, millest ma räägin, si-
nus kaasa heliseb, siis võta see vastu. Sel juhul on see sinu jaoks 
õige ja vajalik. Kui see aga sinus helinat ei tekita, siis lase see liht-
salt kõrvust mööda. Sel juhul pole mu jutt sinu jaoks üldse oluli-
ne.“ Ja kui see jutt sinuga alles kuid või isegi aastaid hiljem 
resoneerub, on mu jutt alles siis sinu jaoks õige ja vajalik. 

Kellelgi pole õigust öelda: „See on tõde“, sest mitte kellel-
gi pole inimkehas viibides tõest tervikpilti. 

Mõelge ka selle peale, et kõikidel kanalitel võib olla nende 
endi seisukohast õigus. Kujutle hiiglaslikku puuviljakaussi. Seda 
ühelt poolt vaadates näete banaane, õunu ja kirsse. Teiselt poolt 
vaadates näete ploome, pirne ja banaane. Ülalt vaadates ei pruugi 
külje peal olevad väikesed kirsid üldse nähtaval olla. Iga isik kirjel-
dab nähtut õigesti, ometi pole kellelgi tervikpilti.  

Valgustöölisena läbisid sa enne Maale tulekut teatud välja-
õppe. Sinusse on talletatud tohutul hulgal teadmisi ja tarkust. Ava 
end oma tõelisele olemusele ning usalda täielikult omaenda intuit-
siooni. 

Mõned suhelda püüdvad kehatud olendid on pahatahtli-
kud või kinnijäänud. On palju neid, kes on läinud teise ilma, kuid 
pole pärast seda enam edasi arenenud. Kui neil pole sündsustun-
net või arusaamisvõimet, võivad nad meile ligineda ning anda sel-
list informatsiooni või juhtnööre, mis eksitavad või on läbinisti 
halvad. Kui sa ei usaldanud onu Charliet tavaelus, miks peaksid 
teda usaldama nüüd ja ainult seetõttu, et ta on surnud? Ta võib 
näiteks öelda, et on valguseingel või kõrgema tasandi teejuht, kui 
ta seda soovib. Sinu asi on eristada, milline energia sind temaga 
suhtlemisel ümbritseb. 

Sinu eesmärk on võtta ühendust valgusolenditega, kes on 
pärit kõrgemalt tasandilt kui sinu enda monaad, või vähemasti 
kõrgemalt tasandilt kui su kõrgem mina (ehk hing). Kui nad seda 
pole, teeksid paremini, kui kuulaksid omaenda sisemist juhatust.  
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Maa on vaba tahte planeet, kus valguse kõrval eksisteerib 
ka pimedus. Nii võib iga valguseingli kohta, kes sinuga lävib, olla 
olemas ka üks tume ingel. Igal puhtal valguse tasandi teejuhil, kes 
sinuga töötab, on temale vastav teisik pimedal poolel. Sinu osaks 
jääb eristada ja nende vahel vahet teha. 

Tänu sellisele duaalsele olukorrale on üheks meie planeeti 
valitsevaks seaduseks Väljakutseseadus. See ütleb, et kui me üks-
kõik millisele olendile või energiaüksusele kolm korda Jumala ja 
kogu Valguse nimel väljakutse esitame, siis peab see oma olemuse 
paljastama või lahkuma. 

Kõrgemad valgusolendid armastavad väljakutseid. See on 
neile kinnituseks, et oleme teadlikud vajadusest eristada. 

Kui teil tekib vähimgi kahtlus, millisest allikast juhtnöörid 
pärinevad, siis öelge või mõelge: „Jumala ja kogu Valguse nimel, 
kas sa oled ...?“ Oodake vastust. Kui vastuseks on „jah“, korrake 
väljakutset veel kaks korda ning oodake iga kord vastus ära.  

Ma pole seda küll ise kogenud, aga – kui vastuseks on 
„mina“, siis kuulake väga tähelepanelikult, et pärast ei lisanduks 
vaikselt sõna „pole“. Parem oleks küsida küsimus, millele saab vas-
tata kas jah või ei. 

Kui oled saadud vastusega rahul ning soovid edasi suhelda, 
on igati sobiv küsida, mis eesmärgil ja kavatsustega sinuga ühen-
dust võeti. Kui sul tekib edasise suhtluse või kanaldamise käigus 
vähimgi kahtlus, peatu ning esita väljakutse uuesti. 

Seejärel lõdvestu ja naudi kõrgema energiaga suhtlemise 
protsessi, võttes alati omaks vaid seda, mis sinu jaoks intuitiivselt 
õige tundub. 
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ELUÜLESANDE 
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inu kõrgeim eesmärk ehk teiste sõnadega, sinu hinge tee, te-
kitab sinus sügavaima rõõmu ja rahulolu tunde. Kui oled 
täidetud elevusest, elujõust ja inspiratsioonist, siis kulgedki 

õigel rajal. Seega, kui teed midagi, mis sulle tõelist rahuldust pa-
kub, ega lepi millegi vähemaga, teostad sa oma elu eesmärki. 

Eluülesande mõistmiseks on aga veel teisigi mooduseid. 
 

Vähem arenenud hingedel on palju valikuvõimalusi. Ka 
algkoole on rohkem kui võimalusi doktoriõppeks. Arenenud hing 
valib aga tingimusi hoolikalt ning valmistub oma eluülesandeks 
väga põhjalikult. Vajadusel on ta valmis ootama, et aeg ja koht 
tõepoolest sobivaks osutuksid.  

See tähendab, et enne kehastumist otsid välja mitte ainult 
õige sündimise aja ja koha, vaid ka vanemad, kes saaksid pakkuda 
sulle kõige vajalikumaid õppetunde ning tagaksid võimaluse aren-
guks. 
 

Oma elutee kohta võid saada küllalt palju informatsiooni 
ka astroloogia vahendusel. Hea astroloog aitab sul mõista nii su 
varasemaid elusid kui ka su praegust saatust. Et asja lihtsustada, 
mõtle järele, kuidas suhtud oma sünnihetke mõjutanud päikese-
märki? Kui sa pole selle peale kunagi mõelnud, tee seda nüüd. 
Milliseid tundeid tekitab sinus koht, kus sa sündisid? Kuidas tun-
ned end oma sünnipäevadel? 
 

 

S
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Iga päikesemärgiga on seotud teatud kindel õppetund: 
 

 Tulemärkide – Jäära, Lõvi ja Amburi – õppetunniks on juma-
liku, väljapoole suunatud, kõikehõlmava armastuse jagamine 
teistele. 

 
 Maamärkide – Sõnni, Neitsi ja Kaljukitse – õppetunniks on 

Maa-ühenduses püsimine ja teiste teenimine. 
 

 Õhumärkide – Kaksikute, Kaalude ja Veevalaja – õppetunniks 
on mõista vendluse tõelist tähendust ning seda, et kõik inime-
sed on omavahel õed ja vennad. 

 
 Veemärkide – Vähi, Skorpioni ja Kalade – õppetunniks on 

kõigele välisele vaatamata oma keskmesse jääda, nii et enda 
tunded teiste omadega segamini ei läheks.  

 
Numeroloogia on teadus numbrite kohta. Igal numbril on 

oma võnge ja sinu sünnikuupäeva numbrid annavad informat-
siooni ka sinu elutee kohta. 

 
Vaimselt tasandilt vaadates võib täheldada, et iga sündiv 

hing teatab telepaatilisel teel oma emale ja isale, millist nime ta 
soovib kanda. Nii nime igal tähel kui ka nimel tervikuna on oma 
kindel vibratsioon. Me elame vibratsioonilises universumis, kus 
sarnane tõmbab ligi sarnast. Seetõttu tõmbuvad teatud kogemu-
sed ja õppetunnid meie suunas iga kord, kui meie nime öeldakse. 

Lapsepõlves on paljudel hüüdnimi või kutsutakse last tema 
nime lühendatud variandi järgi. Sel juhul tõmbame oma õppetun-
dide täisvõnkeid ligi alles täiskasvanuna. Minu lapsepõlvekogemus 
oli üsna tavapärane. Mind kutsuti mu nime lühendatud variandi 
järgi, aga kui täiskasvanud soovisid oma rahulolematust või vas-
tumeelsust väljendada, kasutasid nad mu täisnime. Selline muster 
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viitab tundlikele lastele, kelle eluülesanne on raske või koguni oht-
lik. 

Kui su nimi sulle ei meeldi, ei tähenda see veel, et su va-
nemad sind kuulda poleks võtnud. Pigem on asi selles, et sulle ei 
meeldi su elu õppetunnid! 

Kui sa ei tunne, et su nimi sinuga kooskõlas oleks, on täh-
tis aru saada, miks see nii on. Kui aga kooskõla on olemas, oled 
ilmselt rahul nii enda kui oma saatusega. 

Mu mõlemad tütred otsustasid täpselt ühel ajal muuta oma 
eesnimesid. Mu teejuht teatas mulle, et vanem tütar, kes võttis en-
dale teiseks eesnimeks Dawn, toetas selle abil oma elutee ülemee-
lelist ja vaimset aspekti. Mu noorem tütar vahetas nimekuju 
Lorraine Laureniks, lubades sel viisil oma ellu õrnemaid energiaid. 

Tunnen paari inimest, kes olles õppinud selgeks oma ni-
mega seotud õppetunnid, muutsid oma nime, ning kohe toimus 
peen muutus ka nende saatustes. Ka siis, kui naine võtab abiellu-
des mehe nime, siseneb tema ellu uus võnge. (Vt ka 37. peatükk 
„Nimes peituv vägi“.) 

Kuna lapsed on oma hingega tugevamas ühenduses, viita-
vad lapsepõlveunistused sageli eluülesandele. Laps, kes tahab saa-
da medõeks, võib väljendada soovi teenida või tervendada. Lap-
sest, kes soovib saada mägironijaks, võib saada millegi uue avastaja. 
Ka võib ta ilmutada oma hingeigatsust olla teerajaja või vaimne 
juht. Väike poiss, kelle unistuseks on saada rongijuhiks, tunnetab 
ehk oma hinge soovi juhtida mõnd suurt ettevõtmist. 

Vanemad on need, kes annavad meile esmase tõuke ning 
suunavad lapsi nende saatuse suunas. Just vanemad suunavad 
meid meie elurajale, isegi kui nad meid maha jätavad või meid 
vääralt kohtlevad. Vanemate valik on hinge jaoks ülitähtis otsus. 
 

Sa oled valgusolend, kes tuli Maale selleks, et talletada 
oma vanemate head omadused ning õppida ületama nende puudusi. 

See on tähtis osa sinu eluülesandest. 
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Näiteks, kui vanem oli nõrk või ei toetanud sind, on su 
ülesandeks ületada oma nõrkused ning saada tugevaks ja sõltuma-
tuks. 

Kriitiline lapsevanem viitab õppetunnile, mille sisuks on 
nii enda kui teiste hindamine. Kamandav ja ühest äärmusest teise 
kalduv vanem näitab, et sul tuleb õppida tasakaalus püsimist. 
Kangekaelne ja põikpäine lapsevanem aitab õppida leplikkust ning 
arendada vastupidavust. 

Ahistajast lapsevanem näitab aga, et valisid eluülesandeks 
tingimusteta armastuse õppimise. Lapsepõlves kogetud väärkoht-
lemistest võib vahel saada alus tervendamisvõimete arendamiseks, 
kuid see võib olla ka meeldetuletuseks, et sa ise omakorda teistele 
liiga ei teeks. Mõned vaprad hinged läbivad väärkohtlemise ja hül-
jatuse pühitsuskatsumused, kuna just need kogemused annavad 
neile vajaliku aluspõhja, et juhatada teisi väärkohtlemise all kanna-
tanud inimesi tagasi Valgusesse.  

Kui su vanemad viibisid pidevalt kodust eemal või ei 
tundnud sinu vastu huvi, juhatasid nad su teele, kus sul tuleb mo-
tivatsiooni edasiliikumiseks leida enese seest. Lisaks õpetasid nad 
sul endaga ise toime tulema. 

Vanemate häid omadusi tuleb sul aga endasse võtta ning 
neid võimendada. Helded vanemad aitavad elada avatud südame-
ga, julged aitavad saada tugevaks. Kui su hing valis soojad, armas-
tavad ja toetavad vanemad, saab sellest suurepärane aluspõhi, et 
luua oma ellu vastupidavaid suhteid, mis sulle suurt tuge pakuvad.  

Seega varustasid just vanemad sind omadustega, mida va-
jad oma eluülesande teostamiseks. Millistest puudustest pead aga 
jagu saama? Milliseid hingeomadusi arendad? 
 

Kõik suured hirmud su elus on just kui draakonid su teel. 
Nad ei lase edasi liikuda ning ähmastavad su eesmärke. Isegi kui sa 
kõrvalteele suundudes neist mööda pääsed, tuleb sul varem või 
hiljem nendega ikkagi silmitsi seista! Ära unusta, et hirm teenib 
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armastust. Häälestu kõrgemale juhtimisele ning saa oma draakoni-
test võitu. 

Iga kogemus, mis sulle su eluteel siiani osaks on saanud, 
valmistab sind ette tulevikuks. 

Kuigi on suurepärane teada, et tulid Maa peale ülesandega 
saada arstiks, tervendajaks või tehasedirektoriks, või veel mingi 
erilise ülesandega, nagu maailma tähelepanu juhtimine delfiinide 
olukorrale, ei ole oma missiooni teadmine sugugi vältimatult vaja-
lik. Palu lihtsalt iga päev, et sulle näidatakse meditatsioonis su 
järgmist sammu, ning uksed avanevad üksteise järel, kuni sa lõ-
puks täielikult oma eluülesannet mõistad. 
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Teised  Diana  Cooperi  raamatud 
 

Vaimsete seaduste valguses, Valgusesaar (2005) 
Ingli ilmutus, Valgusesaar (2005) 

Avasta Atlantis, Valgusesaar (2007) 
Inglite valguses, Valgusesaar (2008) 

 
*** 

 
Püha Geomeetria ja Loomise Kooli „Ühe Seadus“ 

3-osaline audiokursus 
 

INGLIMEDITATSIOONID I-III 
Riina Grethiel 

 
Selle audiokursuse eesmärgiks on aidata luua selget ühen-

dust inglitega, kes viibivad kõikjal meie ümber ning on alati val-
mis meid abistama – vahendama Allika puhtaid jumalikke ener-
giaid ja väärtusi: valgust, armastust, tarkust, küllust, rõõmu, tur-
vatunnet, edasimineku jõudu ja tervendust.  

Audiokursus koosneb kolmest CD-st, igal CD-l on kaks 
inglimeditatsiooni. Iga CD on omaette tervik, seega võib neid 
kuulata ka eraldi. Ühe CD kestvus on ca 60 minutit.  

 
 

Müügil Valgusesaare e-poes – www.valgusesaar.com (vaimsed raa-
matud, mandalad, kristallid, kristallikomplektid, meditatsiooni-CD-d, 
muusika jpm). 
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