Dr Doren Virtue
Angyalokkal gyógyítás

Párbeszéd, gyógyítás
és élet
az angyalokkal

Köszönet nektek, Angyalok,
kik a Mennyekben és a Földön szolgáltok,
szeretetetekért, odaadásotokért és szolgálataitokért.
Legyetek továbbra is türelmesek velünk,
míg megtanuljuk
ajándékaitokat hálával és kegyelemmel
elfogadni.
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Bevezetés
Nem a képzelet játéka ez. Az Angyalok valóban köztünk vannak. Most sokkal inkább,
mint valaha, és nem csak a reklámokban. Egyre többen számolnak be az égi
lényekkel való találkozásukról. E találkozások alkalmával az Angyalok időszerű
üzeneteket, gyógyító recepteket, életmentő tanácsokat közvetítenek.
Mi lehet az oka annak, hogy mostanában ilyen gyakran jelennek meg az Angyalok
bolygónk körül? Részben az égi segítségért fohászkodó imáink, részben pedig az,
hogy Isten és az Angyalok tudják, hogy eljött az ideje önmagunk, életünk, világunk
meggyógyításának. Miközben átlépünk az ezredfordulón, az Angyalok segítenek
abban, hogy kigyógyuljunk betegségeink teljességének megélésében.
Az Angyalok eljöttek, hogy megtanítsák nekünk: Isten szeretete minden kérésre és
hívásra bennünket a félelem következményeiből. Az Angyalok nagyhatalmú
gyógyítók, és mi magunk is együttműködhetünk velük, hogy felgyorsítsuk a
gyógyulási folyamatot.
Minél inkább behívjuk életünkbe az Angyalokat, annál inkább visszatükrözi életünk a
mennyország ragyogását.
Az Angyalok gyógyító hatalmának nincs határa. Segíteni tudnak kapcsolataink
megjavításában, munkahelyi gondjainkban, pénzügyi nehézségeinkben,
lakásgondjainkban, és bármi másban, ami gondot okoz nekünk. Csak néhány lépést
kell betartanunk, ezzel segítjük őket abban, hogy ők is segíthessenek nekünk.
1. Kérdés – A Szabad Akarat törvénye szerint az Angyalok nem avatkozhatnak
bele az életünkbe kifejezett engedélyünk nélkül. Ez alól egyetlen kivétel
létezik: ha életveszélyes helyzetbe kerülnénk, mielőtt még lejárt volna az
időnk. Minden más esetben kérnünk kell a segítséget. De hogyan kell kérni?
Semmilyen formális megidézésre nincs szükség ahhoz, hogy az Angyalok
segítségét kérjük. Csak rájuk kell gondolnunk – Angyalok! – és azonnal
válaszolnak. Mindenkit két vagy több őrzőangyal kísér, születésünktől
halálunkig. Semmi olyat nem tudunk tenni, mondani, vagy gondolni, ami miatt
elhagynánk, vagy kevésbé szeretnének bennünket. Irántunk tanúsított
szeretetük hatalmas és feltétel nélküli! Kérhetjük azt is, hogy még több Angyal
legyen körülöttünk. Vagy Istent kérjük, hogy küldjön hozzánk Angyalokat, vagy
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fordulhatunk közvetlenül az Angyalokhoz is. Mindegy melyik utat választjuk,
hiszen az Angyalok mindig Isten akarata szerint cselekednek. Az, pedig
mindig Isten akarata szerint való, hogy amikor csak kérjük, Angyalok
vegyenek körül és támogassanak bennünket.
2. A probléma felajánlása – Ahhoz, hogy Isten és az Angyalok helyrehozhassák
problémáinkat, teljes mértékben fel kell ajánlanunk nekik gondjainkat. Olyan
ez, mintha egy levelet postáznánk: a levelet ki kell adnunk a kezeink közül
ahhoz, hogy a posta eljuttathassa a címzetthez. Gyakran fordulunk az éghez
segítségért. Mégis ahelyett, hogy engednénk a változást megtörténni,
ragaszkodunk az adott helyzethez, és ezzel megakadályozzuk az Angyalokat
a közbelépésben. Ha valóban segítséget akarunk, teljes mértékben adjuk át a
problémát Istennek és az Angyaloknak.
3. Bizalom Istenben – Nem adhatunk Istennek és az Angyaloknak egy listát,
amelyben felsoroljuk, milyen lépéseket tegyenek helyzetünk orvoslása
érdekében. Bíznunk kell abban, hogy Isten végtelen bölcsessége és
kreativitása olyan jó megoldásokat eredményez, amilyenekről az emberi elme
még álmodni sem képes. Soha ne feledjük: Isten akarata az, hogy boldogok
legyünk!
4. Kövessük az égi irányítást – Miután felajánlottuk problémánkat Istennek és az
Angyaloknak, arra kérhetnek bennünket, hogy tegyünk meg bizonyos
lépéseket a megoldás érdekében. Ezek az utasítások érkezhetnek hang
formájában, álomban, vízióban, a tudás biztos érzetével, vagy intuitív módon.
Ha bizonytalanok vagyunk az üzenet forrásában, kérjük Istent, hogy
hitelesítse az üzenetet forrásában, kérjük Istent, hogy hitelesítse az üzenetet
számunkra. Isten és az Angyalok mindig szerető, támogató üzeneteket
küldenek, ha tehát félelmet keltő, bántó utasításokat kapunk, semmiképp se
tegyünk eleget nekik! Ha szívünkben és tudatunkban ragaszkodunk Istenhez,
nem kell aggódnunk úgynevezett bukott Angyalok látogatásai miatt. Isten
mennyei szeretete az egyetlen valóságos hatalom. A félelem és sötétség
gondolatformái illúziók, melyek csak akkor „árthatnak” nekünk, ha hatalmat
adunk nekik. Miután segítséget kérünk az Angyaloktól, legyünk nyitottak az
égből érkező üzenetekre, melyek eligazítanak bennünket kihívásaink
megoldásában. Ezek az utasítások az imáinkra érkező válaszok, nekünk,
pedig cselekednünk kell, hogy Isten segíthessen rajtunk. Az utasítások
lehetnek egészen konkrétak is, például hogy elmenjünk egy bizonyos helyre,
vagy felhívjunk egy bizonyos személyt. Máskor az utasítások szívünkre és
elménkre hatnak, például mikor az Angyalok arra kérnek, hogy bocsássunk
meg magunknak és másoknak. Bármi legyen is az üzenet, tudnunk kell, hogy
a gyógyulás és megoldás Forrásából származik. Ha követjük az előirányzott
lépéseket, helyzetünk tökéletesen meg fog oldódni. Nincs túl kicsi probléma
az Angyalok számára. Akár parkolóhelyre van szükségünk, akár pénzre
számláink befizetéséhez, vagy jobb egészségre vágyunk, az Angyalok
boldogan segítenek. Legnagyobb jutalmuk a mi boldogságunk, mindent
megadnak tehát, ami örömet okoz nekünk, ha az egybeesik az Isten
akaratával. Hiszen jogunk van a boldogsághoz, és meg is érdemeljük azt!
Mások gyógyítása
Mi a teendő akkor, ha azt szeretnénk, hogy az Angyalok valaki máson segítsenek?
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Mondjuk, azt szeretnénk, hogy az Angyalok segítsenek egy szeretett ismerősünknek,
vagy egy embercsoportnak, akikről a hírekben hallottunk, és megesett rajtunk a
szívünk.
Ha arra kérjük Istent, hogy Angyalokat küldjön valaki mellé, az mindig szeretetből
fakadó cselekedet. Ezzel nem akadályozzuk a másik ember szabad akaratát, hiszen
ők döntik el, hogy hallgatnak-e az Angyalok tanácsaira. Azzal csak jót teszünk, hogy
angyali védelmet kérünk valaki mellé. Különösen gyors válasz érkezik Istentől
azokban az esetekben, amikor szülők imádkoznak angyali „baby sitterekért”
gyermekeik mellé.
Az Angyalok sosem sértik meg Isten akaratát, így ha a szeretett ismerősünk ideje
eljött, akkor az Angyalok annyit tehetnek, hogy örömöt és vigaszt nyújtanak neki
utolsó napjaiban itt a Földön. A legnagyszerűbb ima, amit szívünkben hordozhatunk
a „Legyen meg a Te akaratod”. Ezáltal sok felesleges aggodalomtól szabadulhatunk
meg, és biztosak lehetünk abban, hogy Isten mindenről tökéletesen gondoskodik.

Raphael Arkangyal:
A legfelsőbb gyógyító az Angyalok között
Fizikai kihívások esetén, mint amilyen a fájdalom és a betegségek, nincs jobb
gyógyító az angyali birodalmakban, mint Raphael Arkangyal. Ez az Angyal, kinek
neve annyit jelent: „Isten Gyógyít” azonnali megkönnyebbülést tud hozni a
szenvedőnek. Raphael gyönyörű, sugárzó, smaragdzöld gyógyító energia veszi
körül. Gyakran beburkolja a fájó testrészt ezzel a gyógyító fénnyel. A fény úgy hat,
mint egy gyógyító balzsam, és azonnali, teljes gyógyításra képes.
Raphael, mint a szellemvilág többi lakója is, egyszerre képes jelen lenni mindenki
mellett, aki tőle kér segítséget. Az idő és a tér nem korlátozza őt. Ezért soha nem
kell attól tartanunk, hogy egyéb kötelességeiben zavarnánk meg, amikor a
segítségét kérjük.
A gyógyító arkangyal abban a pillanatban megjelenik mellettünk, amint szólítjuk.
Hívhatjuk gondolatban, vagy fennhangon „Raphael, kérlek, segíts!” Kérésünkre
szeretteinknek is segítségére siet.
Raphael hatalmas gyógyító ereje úgy hat, mint egy spirituális operáció –
eltávolítja a félelmet és a sötétséget testünkből és tudatunkból. Előfordul azonban,
hogy segítségül hívjuk Raphaelt, mégis útjába állunk gyógyító tevékenységének.
Például nem engedjük, hogy hozzáférjen „bűnös titkainkhoz”, így nem tudja azokat
eltávolítani belőlünk. Vagy azzal próbálunk segítségére lenni, megmondjuk, mit
tegyen. Bármennyire is a jó szándék vezérli, az ilyen emberi közbelépés otrombán az
arkangyal útjába áll. Ezért, miután segítségül hívtuk Raphaelt, legjobb, ha teljesen
megnyitjuk előtte testünket, tudatunkat, és szívünket. Így lesz lehetősége
beteljesíteni Istentől kapott feladatát, hogy mindent tökéletesen meggyógyítson.
Nem számít, hogy csak egy letört köröm, vagy látszólag végzetes betegség
nyomaszt bennünket, mindig hívjuk Istent és az Arkangyalokat segítségül. Az Ég
nem azt várja tőlünk, hogy csak a teljes rettegés és elkeseredés állapotában
forduljunk hozzá. Így írtak erről az Arkangyalok az én közvetítésemmel az ANGEL
5

THERAPY – ANGYAL TERÁPIA c. könyvben:
Hívd segítségül Isten mennyei teremtményeit, amint tudatosul benned belső
fájdalmad. A bölcs házigazda, ha füstszagot érez, nem várja meg, hogy a házát
elborítsák a lángok, mielőtt felhívná a tűzoltókat. Ezen a ponton már szinte
felesleges is a segélyhívás. Ne várjatok Isten nevének szólításával addig, míg
mérhetetlen félelem borít el benneteket.
Ő mindig segítséget és vigaszt nyújt nektek, még ha percekig nem is érzitek szerető
karjait, mert a félelem rétegei elválasztanak a mennyektől. A bölcs ember megtanulja
felügyelni saját jól-létét, és nem haboz segítséget vagy vigasztalást kérni az égi
lényektől.
Tanuld meg jól ezt a leckét szeretett gyermek, mindig törődj bensőddel, mindig hívj
segítséget, ha szükséged van rá. Így félelmeid árapálya nem hoz majd csapkodó
hullámokat, csak csendes ringatózást, mely nem korbácsolja fel lelked nyugalmát.
Az Angyalok azért vannak itt, hogy segítsenek rendbe hozni az életünket. Csak arra
várnak, hogy kérjük a segítséget.

A spirituális út áldásai és kihívásai
Első Fejezet
Mi késztetett bennünket arra, hogy spirituális útra lépjünk? A vágy, hogy
megismerjük az élet igazságait? A boldogság, megelégedettség, és belső szeretet
iránti vágy? Egy tragédia, vagy csodálatos esemény kényszerített rá, hogy
megismerjük a lét spirituális oldalát? Vagy egy másik ember példája, egy spirituális
emberé, akire tisztelettel nézünk?
Bármi is vonzott bennünket erre az útra, az összekötő szál a vágy, hogy javítsunk
az életünkön. Akár megvilágosodást, akár válaszokat, új képességeket vagy lelki
békét keresünk, mindenképpen hittük, hogy a spiritualitás valami pozitívat hozhat az
életünkbe.
A boldogság szent
Klienseim közül sokan olyan vallások szerint nevelkedtek, melyek a szenvedést
erénynek tekintik. Az ilyen hiedelmek mártír életstílushoz vezetnek, és termékeny
talajt biztosítanak a bűntudat, a félelem és neheztelés számára. Így ha az ilyen
ember olyan spirituális úttal találkozik, amely boldogságot és bőséget ígér, nyugtalan
lesz. Lehet a szeretet és a bőség „helyes” célkitűzés? – kérdezik magukban.
Azok, akik a keresztény eszmerendszer szerint nevelkednek, megtanulják Jézus
tanítását, miszerint könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdag embernek
bejutni a mennyek országába. Míg másutt Jézus azt hangsúlyozza, hogy
kopogtatnunk kell, és az ajtók megnyílnak előttünk. Többször bíztat bennünket, hogy
legyen hitünk abban, hogy anyagi szükségleteink kielégíttetnek.
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A legtöbb spirituális kereső megérti, hogy Jézus tanításai nem azt sugallják, hogy
a pénz ördögi. A pénzhez való mániákus ragaszkodás az, ami akadályozza a
boldogságot itt, és a túlvilágon egyaránt.
A pénzhez való ragaszkodás kétirányú utca: azok, akik krónikusan azon
aggódnak, hogy lesz-e elég pénzük a számláik kifizetésére, spirituális szempontból
egyenértékűek azokkal, akik rögeszmésen halmozzák fel dollárjaikat. Mindkét fajta
pénz-rögeszme abban a félelemben gyökerezik, hogy nem lesz elég. Ez az
alattomos félelem elrabolja a boldogságukat.
Ha elhisszük, hogy a szenvedés és a szükség normális állapot, vagy hogy Isten
próbatétele, akkor elfogadjuk a fájdalmat az élet részeként. Ha azonban elhisszük,
hogy Isten száz százalékos éradó szeretet, és hogy teremtményeit a saját képére és
hasonlatosságára teremtette, ebből következik, hogy nem teremtett fájdalmat és
korlátokat.
Istennel, az Angyalokkal, és Jézussal folytatott hosszú beszélgetéseim
meggyőztek engem arról, hogy Isten nem akarja, hogy bármi módon szenvedjünk.
Isten, mint minden szerető szülő, boldog, békés, és biztonságos életet kíván nekünk.
Isten azt akarja, hogy időnket és energiánkat mások segítségére fókuszáljuk,
természetadta tehetségünkre és érdeklőséi körünkre támaszkodva. Míg mi másokon
segítünk, Ő ellát bennünket elegendő idővel, pénzzel, intelligenciával, kreativitással,
és mindennel, amire szükségünk van. Isten tudja, hogy ha mi azon aggódunk, hogy
lesz-e elég, akkor elpocsékoljuk az időnket és energiánkat, amit jobban
hasznosíthattunk volna.
Isten és az Angyalok tehát igazán segíteni akarnak nekünk! A szabad akarat
törvénye miatt azonban csak akkor segíthetnek, ha erre megkérjük őket. Ez a könyv
a lehetséges tapasztalatok széles tárházát mutatja meg azoknak, akik valóban
kérnek.

Angyalok és az ezredforduló
Nagyon szerencsések vagyunk, hogy az emberi történelemnek ebben az
időszakában élhetünk. Egyébként minden itt töltött időszak maga a csoda. Az
Angyalok elmondták, hogy több lélek szeretne földi életet élni, mint ahány
befogadóképes test létezik. A lelkek valósággal sorban állnak, a Földön
végrehajtandó isteni megbízatásukra várva. A tény, hogy itt vagyunk emberi testben,
azt jelenti, hogy nyertesek vagyunk. Isten kiválasztott bennünket, hogy eljöjjünk ide,
tudva, hogy sok tehetséggel és képességgel bírunk, amiből többi gyermekei is
részesülhetnek majd.
Az Angyalok üzenete az olvasóhoz
„Te, mint mindenki más, aki ebben az időben öltött testet, Isten szent és tökéletes
gyermeke vagy. Tudjuk, hogy nem mindig érzed magad tökéletesnek, és szentnek,
és azt is tudjuk, hogy gyakran nem is eszerint cselekszel. Mégis, Isten teremtette
lelkedet és az alma nem eshet messze a fájától. Isten-esszenciát, isteni fényt
tartalmaz, amit nem lehet eloltani, beszennyezni, vagy elvenni tőled. Nem tudsz olyat
tenni, ami eltörölné Isteni örökségedet.”
Azért jó, hogy ebben az időszakban élünk, mert az a korszaka a vége felé közeledik,
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melyben az emberek agresszív állatok módjára viselkednek a spirituális tudatossá
hiányában. Egy olyan időszak küszöbén állunk, amikor kollektíven visszanyerjük
majd spirituális képességeinket, a gyógyítást és az intuíciót. Legyünk résen, mert
amikor az intuíciót elfogadják természetes emberi jellemzőként, a világ drasztikusan
meg fog változni! Képzeljük el egy pillanatra egy teljesen hiteles intuitív lényekkel
benépesített világot. Minél inkább elfogadjuk belső képességünket, annál inkább
megnyitjuk csatornáinkat az isteni kommunikáció előtt. Olyan vezető egyetemeken
folytatott kutatások, mint Princeton, a Nevadai Egyetem, az Ohiói és Cornelli
Egyetem bizonyítják, hogy mindannyiunkban megvan a potenciális képesség
telepatikus információk küldésére és fogadására. Azért mondom, hogy potenciális,
mert a képességeknek tudatában kell lennünk, és gyakorolnunk kell, ahhoz, hogy
valóban uralni tudjuk őket.
Egyre többen válnak intuitívakká és nyitják meg magukat az isteni vezettetésnek.
Saját praxisomban lenyűgözően nagy számú magasan képzett szakemberrel
találkozom – férfivakkal és nőkkel egyaránt – akik angyali üzeneteket kérnek rajtam
keresztül. Ezek az emberek három-négy évvel ezelőtt egyáltalán nem gondoltak a
halál utáni életre. Istenre vagy spirituális témákra. Most azonban, e spirituális
reneszánsz idején a kollektív tudat az Ég felé tekint.
Gondoljunk csak bele, milyen lesz a világ körülöttünk, ha mindannyian
visszanyerjük természetes intuitív tudatosságunkat. Többé senki sem tud majd
hazudni (az „ártatlan kis hazugságok” elhalványult emlékekké válnak). Ez
természetesen változást idéz majd elő jogi, oktatási és politikai rendszerünkben.
Többé nem lesz szükségünk technikai eszközökre az egymással való
kommunikációhoz.
Hitem szerint többünk életcéljának része mások tanítása saját spirituális
eredetünk felfedezésére. Sok ember még mindig alszik, nincs tudatában isteni belső
lényegének. Csak testként ismerik önmagukat, és csak sodródnak az árral. Isten és
az Angyalok másként gondolják. Tudják, hogy mi magunk teremtjük meg saját
valóságunkat tudatos döntéseinkkel és szándékainkkal.
„Szándékaink határozzák meg tapasztalataidat” – ez az Angyalok egyik kedvenc
mondata. Azt értik ezalatt, hogy a szívünk mélyén rejlő elvárásaink írják a
forgatókönyvét annak a filmnek, amit mi „élet”-nek nevezünk, és tapasztalunk. Ha
minden adott helyzetben megkérdeznénk magunktól, mielőtt bármit tennénk – „mire
számítok igazából, mi fog itt történni?” – a világ legjobb jósaivá válhatnánk.
Elvárásaink a szó szoros értelmében megjósolják, hogy mi fog velünk történni.

A finomodási folyamat
Spirituális tanulmányaink változást eredményeznek ízlésvilágunkban. Nem vagyunk
már hangulat-módosító anyagokra, visszataszít a médiákban sugárzott erőszak,
megváltozik vonzalmunk barátaink és szeretőink felé. Az Angyalok e változásokat
sok estben a „frekvencia-változás” eredményeként magyarázzák. Azt mondják,
minden ember rendelkezik egy, az Angyalok számára látható rezgés frekvenciával –
úgy, mint ahogy egy autó szerkezete látható az oszcilloszkópon vagy az emberi
agyhullámok a különféle monitorokon.
Az Angyalok szerint frekvenciánk alkalmazkodik gondolatainkhoz, és
érzelmeinkhez. Az aggodalmaskodó, nyugtalan, rögeszmés emberek frekvenciája
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alacsony, azok, akik rendszeresen meditálnak és imádkoznak, magasabb
frekvenciával bírnak. Ahogy emelkedik a frekvenciánk, magasabb rezgésszámú
helyzetekhez, emberekhez, ételekhez és energiákhoz vonzódunk. Ez azzal is jár,
hogy többé nem érdekelnek már azok a barátaink, vagy olyan események, amelyek
régebben magukkal ragadtak bennünket.
Az olyan ego-problémák mint a harag, az erőszak, a hiánytudat (abban való hit,
hogy nincs elegendő), az áldozat-tudat (a hiedelem, hogy mások uralkodnak
felettünk, vagy okozói boldogtalanságunknak) a versenyszellem, az őszintétlenség
és a féltékenység rendkívül alacsony frekvenciával járnak. Magas frekvencia veszi
körül a spirituális-tudatosságot, mint a meditáció, ima, önfeláldozás, önzetlen
szolgálat, önkéntes segítségnyújtás, gyógyító munka, tanítás, javak megosztása, és
a szeretet kifejezése.
Az Angyalok azt ajánlják, kerüljük az alacsony frekvenciájú helyzeteket, hogy
ezzel is emeljük spirituális rezgésszámunkat. Kifejezetten hajthatatlanul
ragaszkodnak ahhoz, hogy kerüljük el a nyomtatásban megjelent és a médiában
sugárzott negatív híradásokat.
Íme két angyal-terápia ülés átirata, melyek során az Angyalok arra kérték
kliensemet, hogy kerüljék el az ilyen élményeket:
Doreen: Üzenet érkezik az Angyalaidtól. Azt mondják, felkavar téged, amikor a
híreket olvasod, nézed, vagy hallgatod, és ez negatívan befolyásolja az
energis-szintedet, törekvéseiddel éppen ellentétesen. Ez egy nagyon erőteljes
figyelmeztető üzenet számodra. Az Angyalok azt mondják „ne vedd félvállról”.
Barbara: Igen, érthető. Sokat hallgatom a híreket a rádióban, és tényleg felkavar. Azt
hiszem, kevesebbet fogok híreket hallgatni.
Egyik másik ülés alkalmával az Angyalok elmagyarázták, mennyire felfokozódott
kliensem önbizalomhiánya azoktól a negatív képektől és üzenetektől, melyeket a
szappanoperák és más filmek közvetítettek számára.
Michelle: Időnként úgy érzem, totális csalódást, csődöt jelentek nem csak magam
számára, de a férjem és a lányom szemében is az vagyok. Valamint elrontottam
vagy mi van velem? Nagyon szeretem a családomat, és mindent megtennék értük,
de ami a férjemet illeti, valami megváltozott (azt hiszem). Valami hiányzik. Hogyan
szerezzem, vagy szerezzük vissza?
Doreen: Semmit nem csináltál rosszul, viszont az Angyalok azt mutatják, hogy a
téged körülvevő média, hatással van a gondolataidra, és ezáltal az életedre. Sokat
nézed a tévét? (Michaelle elismeri, hogy igen). Úgy tűnik, sok negatívumot szívsz
magadba a tévéműsorokból, és ez befolyásolja gondolataidat és életedet. Ki tudnád
próbálni, mi változik, ha egy hétre kikapcsolod a tévét?
Michelle megfogadta az Angyalok tanácsát, és észrevette, hogy egy hét elteltével
már nem pergetett „legrosszabb-esetben” típusú filmeket a tudatában. Többé nem
egy negatív szappanopera-lencsén keresztül szemlélte az életét, és képes volt
megtalálni a finom szépséget családi életén belül.

Frekvenciánk megváltoztatása
Az Angyalok velünk vannak, hogy segítsenek nekünk a gyógyulás különféle
területein, a világinak tetsző kihívásoktól a sürgős, vagy mélyen spirituális
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kérdésekig. Az Angyalok gyógyító tevékenységének része, hogy segítsenek nekünk
rezgésünket a lehető legmagasabb, és legfinomabb frekvenciára emelni. Két okból is
szeretnék, ha megemelnénk frekvenciánkat. Egyrészt ez a „felemelkedés”
folyamatának része. Mindannyian azon az úton haladunk, melyen felfedezhetjük és
éljük is ezt a tudást, akkor a felemelkedés állapotában vagyunk.
Ez a tudás mélyrehatóan befolyásolja a többiekkel való érintkezésünket.
Gondoljuk csak el, milyen lenne az életünk, ha tudatában lennénk annak, hogy
mindenki, akihez szólunk, Isten-énünk egy mennyei aspektusa. Teljes és tökéletes
szeretetet éreznénk mindenki és önmagunk iránt egyformán. Az élet számunkra
mennyország lenne itt a Földön.
Másrészt azért szeretnék az Angyalok, hogy megemeljük frekvenciájukat, mert
így jobban tudunk majd alkalmazkodni változó anyagi világunkhoz. Az ezredforduló
jelentős pozitív változásokat fog hozni oktatási, kormányzási, jogi, és
telekommunikációs rendszereinkben. Étkezési szokásaink drasztikusan
megváltoznak majd, várható életkorunk jelentősen megemelkedik.
Minél magasabb a frekvenciánk, annál könnyebben alkalmazkodunk majd a
változásokhoz. Intuitív módon tudatában leszünk a Föld változásainak, valahogy úgy,
ahogy az állatok érzik a földrengéseket és a viharokat. Magas rezgésű testünk képes
lesz a teleportációra, dematerializációra, és olyan események átélésére, ami egy
sűrűbb, alacsonyabb frekvenciájú testnek traumát jelentene. A magas rezgésű tudat
képes lesz élelem vagy bármi más materializására.
Az Angyalok tehát segíteni akarnak bennünket egy változó világhoz való
alkalmazkodásban, azzal, hogy energiát, és ó útmutatást adnak frekvenciánk
emeléséhez.
Jeleket, isteni vezettetést küldenek nekünk, és belépnek életünkbe, testünkbe.
Így segítenek lelki békénk megőrzésében. A békesség az egyik alsórendű célja
életünknek, és az Angyalok segítenek elérni ezt a célt. Az Angyalok dalra fakadnak
örömükben, amikor békésnek és boldognak látnak bennünket. A következő
fejezetből megtudhatjuk, hogyan játszanak szerepet az Angyalok romantikus
kapcsolatainkban.

Angyali beavatkozások szerelmi életünkbe
Második Fejezet
Az Angyalok képesek segíteni nekünk kapcsolataink problémáink megoldásában, ha
a segítségüket kérjük. Hívjuk segítségül őrzőangyalunkat, vagy társunk Angyalát, és
figyeljük a következő csodákat.
Új szerelem
Egy Beth nevű hölgy arra kérte Angyalait, hogy segítsenek megtalálni az Igazit, ők
azonnal munkába is álltak, mint égi házassági közvetítők. Elmesélte, hogyan
segítették az Angyalok abban, hogy rendbe jöjjön a szerelmi élete.
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„ Igazából, soha nem gondoltam az Angyalokra, de egy napon hallottalak egy
rádióműsorban, ahol azt mondtad, hogy kérni kell az Angyalok segítségét. Úgy
döntöttem, hogy megpróbálom. Megkértem őket, segítsenek abban, hogy találjak
egy jó társat. Egy héten belül találkoztam egy csodálatos emberrel. Azonnal
összeillettünk. Hiszem, hogy őt és engem egymásnak szánt a sors. Döbbenetes
mennyi minden közös bennünk, mennyi közös célunk van. Mondanom sem kell, ma
máshogy gondolok az Angyalokra. Egyre gyakrabban kérem a segítségüket.”
Kölcsönös megbocsátás
Az Angyalok elkötelezett párkapcsolatokban is segítenek a szeretet-kötelék
megerősítésében. Barbara tanítványom volt a spirituális tanácsadó kurzuson.
Kitűnően tanult. Komolyan elkötelezte magát a spirituális tanulmányok és a
gyógyítás mellett. Egyik órán néhány tanulónak közvetítettem az Angyalokat.
Barbara is köztük volt.
Ő és a férje sokat veszekedtek, ezzel kapcsolatosan tett fel kérdéseket.
Megkérdezte, hogy az Angyalok egy közelgő válást látnak-e, vagy ki kell még
tartania ebben a házasságban. Az Angyalok ezt mondták rajtam keresztül:
„Házasságod a célját betöltötte. Választhatsz, hogy maradsz, vagy elválsz. Teljesen
a te döntéseden múlik. „Barbara úgy döntött, hogy kitart házassága mellett, és
imádkozni kezdett égi közbenjárásért.
Így írta le, mi történt ezután, hogy felajánlotta házasságát Istennek és az
Angyaloknak.
„Férjem és én vagy egy éve küszködtünk házasságunk problémáival. Vasárnap este,
az angyali médiumi ülés után, ahol házasságomat Istennek ajánlottam, a férjem
spirituális mélypontra jutott. Hónapok óta éltünk már haragban és keserűségben
egymás iránt. Megint veszekedtünk, és utána John megkért, hogy beszélgessünk.
Tudtam, hogy az Angyalok vigyáznak rám, mert hiszen megkértem őket, hogy
legyenek velem, és végig teljesen nyugodt voltam. John azt mondta, nem tudja, hol
van Isten ebben a zaklatott házasságban. Emlékeztettem rá, hogy Isten nem tud
munkálkodni bennünk, csak ha megnyitjuk magunkat Neki. És abban a pillanatban
John Istenhez kiáltott, hogy jöjjön el hozzá, és segítsen neki. „Oké Barbara, tudod,
mit kell tenned. Itt az ideje, hogy elmond, amit akarsz!” Végig vezettem Johnt a
„Megbocsátás épülete” vizualizációs gyakorlaton. (E hatékony gyógyító gyakorlat
megtalálható e könyv függelékében).
Beszéltem neki az egoról, és mondtam neki, hogy az egoink veszekednek – nem
valódi énjeink. Hajnalig beszélgettünk Istenről és spirituális hitvilágunkról.
Kapcsolatunk hatalmas változáson ment keresztül. A következő napon nem mentem
dolgozni, egész nap folytattuk az újraépítkezést. Csodálatos volt. Mindketten úgy
döntöttünk, hogy újra elkötelezzük magunkat szerelmünket és kapcsolatunkat.
Másnap, egy gyönyörű napfényes szombati napon, John és én végig csináltuk a
„Megbocsátás – Szabadíts fel magad most!” gyakorlatot. „Ez a gyakorlat, amely
feltétele a spirituális tanácsadói programom elvégzésének, szintén megtalálható a
függelékben). Autóval kimentünk egyik kedvenc helyünkre, és találtunk egy kis
patakot egy apró vízeséssel, így hallhattuk a víz csobogását.
Leültünk egymás mellé, párhuzamos világainkban, mindenki saját megbocsátási
listán dolgozott csendben. Amikor végeztem, lesétáltam a vízhez, hogy ott végezzem
el a gyakorlat oldási részét. Listám végén két név szerepelt: John és én magam.
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Megbocsátottam önmagamnak a leáradó víz segítségével, a Johnnak való
megbocsátást viszont vele együtt akartam átélni, majd ha visszamegyek mellé.
Mielőtt otthagytam a patakot, egy apró levendula színű pillangót láttam körülöttem
repkedni. John elmesélte, hogy ahogy egymás után kimondta a megbocsátási listán
szereplő neveket, gondolatban egyenként a kezében tartotta, majd pillangóként
szabadon engedte őket. Miután tökéletesen megbocsátottunk egymásnak, és
felszabadítottuk egymást, élveztük környezetünk szépségét és nyugalmát.
Mindketten csodálatosan könnyűnek és szabadnak éreztük magunkat.
A szeretet, amit most egymás és önmagunk iránt érzünk semmi eddigihez nem
fogható! Olyan mintha – John szavaival – egy teljes spirituális, érzelmi, mentális és
fizikai generálozáson estünk volna át! Ez a hét rengeteg pozitív változást hozott.
Meggyőződésem, hogy John depressziójának gyökere önmagával szembeni
engesztelhetetlenség volt. Most, hogy ez már a múlté, a depresszió fátyla is
felemelkedett. Saját iránta táplált haragom és keserűségem is feloldódott.
Megbocsátásunk önmagunknak és egymásnak lehetővé tette, hogy új szemekkel
nézzünk egymásra. Döbbenetes, hogy mennyire hagytuk eltörpülni belső szikránkat,
és hogy most mégis újra lánggá változott.

Lehetséges jövőképek
Az Angyalok ritkán mondják a jövőről, hogy kőbe van vésve. Azt állítják, lehetséges
jövőnk jelen gondolataink következménye. Ha klienseim gondolatmintái jelentősen
megváltoznak negatív, vagy pozitív irányba, a jövőjük is a szerint alakul. Ezt
magyarázták el Kevinnek, amikor megfogalmazta félelmeit jövőjével és
házasságával kapcsolatosan:
Kevin: A fiam hamarosan elköltözik hazulról – szerintem leginkább azért, hogy távol
kerüljön attól, ami itt zajlik. Nem tudok rá haragudni. Nem mindig kellemesek a
dolgok, sőt időnként kifejezettem rosszra fordulnak. Miután elköltözik, jól megy majd
a sora? Együtt maradunk a feleségemmel, vagy külön utakra térünk?
Doreen: Az Angyalok azt mondják, hogy óriási változásokon mész majd keresztül.
Hálásak neked, amiért megfigyeled belső világodat, és életed sok területéért
felvállalod a felelősséget. Arra figyelmeztetnek azonban, hogy ne hibáztasd magad,
csak vedd számba a dolgokat, önmagad megbecsülésére alapozva.
A házasságod most nem áll biztos alapokon. Meg van a hatalmad ahhoz, hogy
megmentsd a házasságot, és működőképessé alakítsd, de hinned kell és szerető,
pozitív állapodra kell helyezkedned. Lehet, hogy támogatásra lesz szükséged ahhoz,
hogy megtartsd pozitív hozzáállásodat, mondjuk egy pszichológusra, egy spirituális
csoportra, vagy egy közeli barátra, akivel mindent megbeszélhetsz.
Senki nem hibáztat téged, csak te gondolod így. Ha viszont úgy hiszed, hogy a
többiek téged hibáztatnak, akkor meg is tapasztalod ezt, önbeteljesítő jóslatként. Mi
azt reméljük, úgy döntesz majd, hogy a gyógyulás csodáját választod, amiben az
Angyalok a segítségedre kívánnak lenni. Imádkozni fogok érted.
A szeretet nem múlik el soha
A következő történet megmutatja, hogy az igaz házasság valóban örökérvényű, meg
akkor is, ha az egyik fél eltávozik az élők sorából. Az elmúlt társ gyakran angyali
közvetítővé válik az élő számára.
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Anette: Együtt járok egy fiúval, akinek meghalt a felesége, és úgy érzem, valaki azt
mondja nekem, hogy jól van ez így. Lehetséges, hogy egy Angyaltól, vagy akár a volt
feleségétől jövő üzenet? Megnyugtató üzenetnek érzem.
Doreen: Igen, intuitív vagy! A volt felesége bíztat téged, mert látja, hogy milyen jó
hatással vagy a férfira. Felette áll mindenféle féltékenységnek, csak azt kívánja,
hogy a szeretet – ami egyedül számít, és ami az egyetlen valóság – ragyogjon,
sugározzon belőletek. Gratulálok, hogy ilyen csodálatos kapcsolatban élsz, és hogy
élő összeköttetésben állsz természetes intuitív képességeddel!
Bell Angyal
Az Angyalok mindig hangsúlyozzák az igaz és világos kommunikáció fontosságát
kapcsolatainkban. Egy terapeuta mesélte el ezt az esetet, aki elvégezte az
angyal-terápia kurzusomat. Itt láthatjuk, hogyan segítettek az Angyalok egy párnak a
világos kommunikációban.
„Egy kliensem többször próbálta elérni barátját a mobil telefonjával, de
sikertelenül. Nagyon ideges volt a lány, mert fontos volt számára, hogy azonnal
beszélhessen a barátjával. Miért nem kérsz segítséget Belltől? – kérdeztem, tudva,
hogy őrzőangyalai egyikét Bellnek hívják. Úgy is tett, és a következő pillanatban a
vonal szabad volt, el tudta küldeni fontos üzenetét. Azt mondta, sosem gondolt volna
arra, hogy ilyesmiben kérjen segítséget az Angyaloktól.”
Az Angyalokhoz szóló imák
Példaképpen következzen két segítség-kérő ima, a szerelmi élet meggyógyítására.
Mindenki saját körülményeinek megfelelően alakíthatja ezeket az imákat.
Elmondhatjuk az imákat hangosan, gondolatban, vagy írásban. Isten és az Angyalok
minden gondolatunkat, érzésünket, szándékunkat látják. Az ima nagyon hatékony
módja az Éggel való kapcsolatteremtésnek, gyógyítás-gyógyulás céljából.

Ima lélektársunk megtalálásáért
Istenem,
Kérlek téged és a romantika Angyalait, segítsetek nekem abban, hogy csodálatos
kapcsolatban éljek a lélektársammal. Kérlek, vezess engem, hogy megtalálhassam
lélektársamat, segíts, hogy találkozhassunk, és késedelem nélkül boldogíthassuk
egymást. Kérlek, segíts olyan körülményeket teremteni, melyek hozzásegítenek
ehhez a csodálatos párkapcsolathoz most azonnal. Segíts meggyógyítani és
feloldani minden blokkot tudatomban, testemben és érzelmeimben, melyek félelmet
kelthetnek bennem az igaz szerelemmel szemben. Segíts, hogy meghalljam, és
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követni tudjam isteni vezettetésedet, amely elvezet a lélektársi kapcsolathoz, és
segít élvezni azt. Tudom, hogy lélektársam ugyanolyan lázasan keres engem, mint
én őt. Mindketten kérjük, hogy segíts nekünk összetalálkozni, és segíts nekünk
megismerni és elfogadni az igaz szerelem áldását.
Köszönöm.
Ima egy meglévő kapcsolat meggyógyításáért
Szeretett Istenem
Kérlek téged és az Angyalokat, segítsetek meggyógyítani szerelmi életemet.
Szándékomban áll elengedni minden, még bennem élő engesztelhetetlenséget
önmagam és társam felé, és kérem az Angyalokat, hogy tisztítsanak meg minden
haragtól, sértődöttségtől most. Segíts, Kérlek, hogy én és a társam a szeretet
tekintetével tudjuk egymásra nézni. Kérem, hogy minden hibáink következménye
törlődjön el az idő minden terjedelmében. Kérlek, segíts társamnak is, hogy
harmóniában, barátságban, romantikus szerelemben, tiszteletben, őszinteségben és
igaz szerelemben élhessünk. Kérlek, újítsd meg szerelmünket.
Köszönöm.
A szeretet már most ott van mindannyiunkban, és nincs szükségünk egy másik
emberre ahhoz, hogy szeretve érezzük magunkat. Mégis megelégedettséget hoz egy
másik embertől érkező, vagy a másik ember felé áramló szeretet kifejezése. Ezért
van az, hogy az Angyalok olyan szívesen segítenek nekünk lélektársi kapcsolatok
megteremtésében és fenntartásában. Más típusú kapcsolatainkban is szívesen
sietnek segítségünkre, pl. barátságokban, családi kapcsolatainkban. Erről a
következő fejezetben olvashatunk majd.

Angyali áldás egész családunk részére
Harmadik Fejezet
Az Angyalok ugyanúgy meggyógyítják kapcsolatunkat gyermekeinkkel, és más
családtagjainkkal, mint ahogy szerelmi életünkön segítenek.
Angyalok és a Fény új gyermekei
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Az Angyalok szerint, új „típusú” emberek jelentek meg közöttünk. Átható pszichikus
képességekkel rendelkeznek, erős akaratúak, rendkívüli a képzelőerejűk, és ezért
vannak itt, hogy a béke új korszakába vezessenek bennünket. E nagyhatalmú,
intuitív emberek igen rosszul tűrik az őszintétlenséget, és nem tudnak mit kezdeni az
értelmetlen beszélgetésekkel, vagy céltalan tevékenységekkel. Ezeket a lelkeket
azért választották ki arra, hogy ebben az időszakban a Földre szülessenek, hogy
megtanítsanak másokat az igaz beszéd és a harmónia fontosságára.
Kik ezek a titokzatos emberek? Gyakran nevezik őket a Fény Gyermekeinek,
Millenniumi Gyerekeknek, vagy Indigó Gyerekeknek. A 80-as, 90-es években
születtek, hogy 2012-re, a béke új korszakának előre jelzett kezdetére elérjék a
felnőttkort. Az INDIGÓ GYEREKEK című könyv, Lee Carolltól és Jan Tobertől,
melynek én is társszerzője vagyok, ezt a témát tárja fel.
Gondot jelent, hogy ezek a különleges gyerekek a régi energiakorszak utolsó
fázisában növekednek, melyben az emberek még hazudnak egymásnak, még
mindig versengenek, mert azt hiszik, nem jut mindenből mindenkinek, és még mindig
folytatnak értelmetlen tevékenységeket. Mivel a gyerekek nem rendelkeznek
megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy megbirkozzanak e végét járó civilizációval,
gyakorlatlannak és sebezhetőnek érzik magukat.
Vegyünk egy példát. Bobby egy kilencéves Fénygyermek. Kiskorában tisztán látta
az Angyalokat, és kommunikált velük. Gyakran lát előre jövőképeket, és sokszor
helyesen megjósolja barátai, vagy családtagjai jövőjét. Bobby őszinte, és nem tartja
magában a véleményét, ha úgy érzi valakit igazságtalanság ért.
Az iskolában Bobby nehezen birkózik meg a számára érthetetlen feladatokkal.
Mélyen a lelkében tudja, hogy a jelenlegi oktatási rendszer felváltja majd egy új, mely
jobban alkalmazható majd a mindennapi életben. Most mégis a jelenlegi oktatási
rendszerben él, és valahogy meg kell birkóznia ezzel. Szerencsére sok társa érez
ugyanígy, mivel ők is a Fény Gyermekei. Így legalább Bobby nem magányos.
Bobby intuitíve tudja, hogy valami nagyszerűt kell véghez vinnie ebben az
életében. Érzi, hogy valami nagyszerűt kell véghez vinnie ebben az életében. Érzi,
hogy sok emberen fog segíteni, bár azt még nem tudja, hogyan. Azt tudja csak, hogy
reggelente, mikor felébred, olyan mintha a lelke egy messzi iskolából térne vissza,
ahol olyan tárgyakat tanul, amelyek valóban érdekli őt, és amelyek mélyértelműek –
mint például az anyag geometriai alapjai, az ok okozat univerzális törvénye, és a
Föld és az emberiség lehetséges jövője.
Ezzel szemben Kolumbusz Kristófról, meg nyelvtanról tanulni feleslegesnek tűnik
számára. Unatkozik, nyugtalan lesz, a figyelme elkalandozik. Végül a tanára elküldi
Bobbyt az iskola pszichológushoz, aki továbbküldi egy másik orvoshoz. Pillanatok
alatt meg van a diagnózis: attention deficit disorder. Hazafelé menet Bobby
édesanyja kiváltja a gyógyszert, Bobby Ritalint kap.
Bobby tényleg jobban lesz, miután Ritalint kezd szedni. Nem annyira veszi észre
a dolgokat. A gyógyszer lecsendesíti benne az irritációt, amit attól érez, hogy a házi
feladatának semmi köze nincs életfeladatához. A Ritalin sok minden iránt
közömbösé teszi Bobbyt. Már nem érdekli az Angyalokkal való beszélgetés, és a
lélek-utazások. A diagnózisnak és a gyógyszernek köszönhetően Bobby most már
egy normális ember, aki nem emlékszik élet-feladatára.
A teljességen múlik minden
Az Angyalok azt állítják, hogy az ezredfordulót közvetlenül megelőző és követő évek
a teljességre akarnak bennünket megtanítani. Más szóval jelenlegi kollektív
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életfeladatunk az, hogy igazak legyünk önmagunkhoz. Ez azt is jelenti, hogy
másoknak is igaznak kell lennünk, beleértve a gyerekeinket.
Úgy tíz évvel ezelőtt, mi pszichológusok arra intettük a szülőket, hogy ne keverjék
össze a szülőséget a barátsággal. Arra tanítottuk a szülőket, hogy kerüljék el a
lelküket feltáró beszélgetéseket gyermekeikkel, különben olyan információkat
ömlesztenek rájuk, melyeknek kezeléséhez még túl fiatalok.
Mégis, az új millenniumi gyerekek igénylik az érzelmekben és kommunikációban
megnyilvánuló intimitást. Az őszinteségtől gyarapodnak. Ha egy Fény gyermek érzi,
hogy valami nincs rendben, mondjuk a szülei házasságában, akkor destruktív lenne
a szülei részéről, ha megpróbálnák ezt letagadni előle. Sokkal egészségesebb a
szülőknek is, ha nyíltan megbeszélik a gyerekkel a helyzetet (olyan szavakkal és
kifejezésekkel, melyek jól érthetőek korosztálya számára), mintha a gyermek
bolondnak hinné magát, amiért megérzései ellentétesek azzal, amit a szülei
mondanak.
Az Angyalok védelmezik ezeket a gyerekeket, biztosítják a feltételeket
életfeladatuk betöltéséhez. Így szólnak hozzánk:
„Figyeljetek jól, 90-es évek gyakorló szülői. Nektek magatoknak is szerfelett fontos
küldetésetek van. Gondoskodnotok kell arról, hogy gyermekeitek intuitívak
maradjanak, és nagyon közel maradhassanak a természethez. Ne azt erőltessétek,
hogy sikeresek legyenek küldetésük elveszítése árán. A mi feladatunk az ő
vezetésük. Vezettetés nélkül elveszettnek, magányosnak érzik majd magukat, és
félelem tölti el őket.
Jobban teszitek tehát, ha gyermekeitek figyelmét spirituális tanulmányok felé
fordítjátok, mert ez az ő valódi táplálékuk, ez biztosítja növekedésüket, túlélésüket.
Mi Angyalok azért vagyunk itt, hogy segítsünk titeket. Semmibe se fogunk
beleavatkozni, nem fogunk az utatokba állni. Egyszerűen engedjétek meg, hogy új
fényben mutassunk meg egy nehéz helyzetet. Örömmel a szívünkben végezzük ezt
a feladatot, minden alkalommal, amikor nyitottan segítségül hívtok bennünket. Soha
de soha ne gondoljátok, hogy Isten nem hallja imáitokat, mert Ő abban a pillanatban
elküld bennünket hozzátok, amint hívjátok a segítséget.”
A következő esetekben láthatjuk az Angyalok szülőknek nyújtott erős és biztos
útmutatást. Segítenek a gyermeknevelés minden területén, a fogantatástól a
kamaszkori problémákig. Véleményem szerint az Angyalok különösen sokat
törődnek gyermekeinkkel. Bizonyos szempontból gyermekeink Isten földi Angyalai,
akik fontos küldetéssel érkeztek ide.
Gólyák és Angyalok
Szüleim fogantatásomkor egy csodaszerű élményen estek át, ami hozzájárult ahhoz,
hogy bőven elláttak spirituális tanításokkal növekedésem alatt. Sokévi gyermektelen
házasság után, szüleim kétségbeesetten vágytak egy kisbabára. Végül anyám egy
Új Gondolat Templomhoz fordult, hogy imádkozzanak azért, hogy megfoganjon.
Három hét múlva várandós volt velem.
Klienseim és hallgatóságom közül sokan tesznek fel kérdéseket a fogantatással
és születéssel kapcsolatosan. Gyakran kérdeznek tőlem ilyesmiket: „Mikor lesz
gyermekünk?”, „Milyen nemű lesz a kisbabám?”, „Egészségesen születik majd meg
a gyermekem?” – mint látni fogjuk, az Angyalok előrelátóan, és szeretettel kezelik az
ilyen kérdéseket.
Gyakran beszélek gyermekek szellemeivel, akik anyjuk mellett maradnak egy
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vetélés vagy aburtusz után. A gyermekek jól vannak, és boldogok, egyszerűen
anyjukkal akarnak lenni, hogy segítsék és vezessék őt. Ha az anya ismét megfogan,
akkor elfoglalhatják az új testet, és egészségesen megszülethetnek. Azok, akiknek
nincs lehetőségük újra megszületni, felnőnek a másik oldalon, körülbelül olyan
ritmusban, mintha itt megszülettek volna. Az elveszett gyerekek egyébként nem
hordoznak magukban neheztelést. Lelkük éppoly érintetlen, mint volt.
Angyali gyerekvigyázók
Az Angyalok szeretett teljes nővérkékre és gyerekfelügyelőkre emlékeztetnek
engem. Mint Mary Poppins, az Angyalok is szigorú, de kedves alapállásba
helyezkednek, mikor arról van szó, hogyan neveljük gyermekeinket (akik az ő
szemükben valójában Isten gyermekei). Az Angyalok egyenesek és nyersen
őszinték, de mindig szeretetteljesek. Nagyon szeretnek gyereknevelési ügyekben
segítségünkre lenni.
Janet: Van két gyönyörű lányom, és most várom a harmadik gyermekemet. Azt
szeretném megtudni az Angyaloktól, hogy hogyan lehetnék jobb anya spirituális
értelemben? Nagyon érzékeny gyerek voltam, és beszélgettem a plafonon
megjelenő lényekkel, amíg saját félelmeim el nem űzték őket. A bátyám, aki
nyolcéves koromban halt meg, eljött hozzám álmaimba,.
Idősebb lányom fél a sötétben, beszél álmában, és rémálmai vannak, amelyekre már
soha nem emlékszik. Szellemektől, Angyaloktól, vagy valamilyen előző életbeli
emlékektől fél? Hogyan tudnám bátorítani, hogy ne féljen? Úgy gondolom azért fél,
mert tudja, hogy mindig vannak szellemek, és Angyalok körülöttünk, és lehet, hogy
nem látja, csak érzékeli, vagy hallja őket. Amikor én annyi idős voltam, mint ő, féltem
a hangoktól, amiket hallottam, és kizártam őket magamból. Most viszont szeretném,
ha visszatérnének, már felkészültem rájuk. Fiatalabb lányom olyan, mint a fény.
Boldog, de én időnként borzasztó félelmeket élek át, hogy el fogják venni tőlem.
Megmondanátok, hogyan lehetnék jobb anyja a gyermekeimnek?
Doreen: Az Angyalok azt mondják, hogy csodálatos anya vagy! Arra akarnak
emlékeztetni, hogy szándékaid a legnemesebbek, és a te szándékaid nagyon
komolyam arra irányulnak, hogy jó anya légy. Ez számít igazán – a komoly szándék!
Gyermekeid egyértelműen látnak Angyalokat, és kommunikálnak velük, és igen, ez
néha félelmet is kelthet bennük. Most arra van tőled szükségük, hogy átöleld őket,
beszélj hozzájuk, légy ott számukra, és mond el nekik valódi érzéseidet.
Kicsit érzékenynek, kimerültnek érzed magad az állapotod miatt, és ettől van egy kis
bűntudatod. Úgy érzed, nem tudsz mindenki számára mindent megadni most, és ez
igaz! Ez egy összeszokási periódus családotok számára, az az időszak, amikor a
gyermekeid felnőhetnek egy kicsit, hogy ne legyél mindig annyira kimerült. Ettől több
energiád lesz, jobb lesz a kedved, és ez az, amire a gyermekeidnek a legnagyobb
szükségük van tőled.
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Angyalok és kamaszkori problémák
Istenek és az Angyalok briliáns segítőtársak, amikor kamasz gyerekeink által
támasztott kihívásokról van szó. Mindössze kérnünk kell, és követnünk döbbenetes
tanácsaikat, ahogy egyik tanítványom Jackie Saunders is tette.
Jackie tizenéves fiával nagyon komoly problémák voltak otthon és az iskolában is,
és ez annyira bántotta Jackie-t, hogy fizikailag megbetegedett. Kétségbeesésében
Istenhez fordult segítségért. „Csodára van szükségem Istenem” – mondta
határozottan „Szükségem van a segítségedre ahhoz, hogy segíteni tudjak fiamon
most rögtön”.
Néhány perccel később Jackie egy távoli hangot hallott: „Menj el most rögtön
Danny Családi Autómosójába”. Jackie tudta, hogy az isteni vezettetés néha bizarr
formákban nyilvánul meg, de ez minden eddigit felülmúlt. „Danny Családi
Autómosója?” Kérdezte. Erre megerősítve a korábbiakat, a hang így szólt: „Igen,
menj Danny Családi Autómosójába most rögtön… és siess!”
Jackie kisietett az autójához, nem igazán értette, hogy miért, de engedelmesen
követte az égi utasítást. Amint megérkezett az autómosóba, az ott dolgozó
fiatalember ezzel fogadta: „Fél áron lefényezzük az autóját” Jacki azt mondta, nincs
elég ideje erre, de a fiatalember így válaszolt: De igen, van. Jackie megadta magát a
helyzetnek, és hagyta, hadd fényezzék le az autóját.
Ahogy az autóját várta, egy szendergő embert vett észre egy sarokban, akinek
egy rakás könyv feküdt a hasán. Jobban megnézve Jackie észrevette, hogy a
könyvek a kamaszkor pszichológiai problémáiról szólnak. Jackie gondolkodás nélkül
felébresztette az embert, és a kamaszkori viselkedés iránti érdeklődésről faggatta.
Az ember felrázta magát, és mosolyogva mesélte, hogy régebben saját fia
mennyi gondot jelentett neki. Aztán felfedezett egy pszichológust, aki csodákat tett a
kamasz fiúkkal. Most már a fia nagyon jól van. Ezeket a könyveket a pszichológus
ajánlotta neki.
Jackie izgatottan elkérte a pszichológus nevét. Ahogy megkapta a nevet és a
telefonszámot, érezte, hogy imáját meghallgatták és megérkezett rá a válasz.
Békésen vezetett hazáig, és eltervezte, hogy a következő napokban felhívja a
pszichológust, hogy kérjen egy időpontot a fia számára.
A következő reggel Jackie 6 körül ébredt. Megint azt a hangot hallotta, amelyik
elirányította őt az autómosóba. A hang most ezt mondta: - Hívd fel a doktornőt most
azonnal! De hát reggel hat óra van! – vitatkozott Jackie. Hívd fel a doktornőt most
rögtön – ismételte a hang. – Hamarosan elutazik, most kell felhívnod!
Hamarosan elutazik, most kell felhívnod!
Bízva a vezettetésben, Jackie felhívta a pszichológust, és elnézést kért a korai
zavarásért. Érezte, hogy felébresztette a doktornőt, és félt hogy ezzel elriasztja.
Aztán rátért a telefonálása céljára.
-Egy időpontot szeretnék kérni, hogy a fiam elmehessen önhöz. – De én ma
délután elutazom – mondta a doktornő – és egyébként is, egyszerre maximum öt
kamasszal foglalkozom, és már így is hatan vannak. Jackie tudta, hogy az isteni
vezettetés nem vetette volna el ehhez az orvoshoz ok nélkül, úgyhogy kitartott. Nem
tudom megmagyarázni – mondta -, de tudom, hogy rendkívül fontos, hogy a fiam
most azonnal találkozzon önnel.
Lehetett valami Jackie hangjában, vagy az Angyalok segítettek, mindenesetre Jackie
megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor a doktornő így felelt:
- Rendben, ma 8.30. Ez az egy időpontom van, mielőtt egy hétre elutazom.
Végül is Jackie fia a pszichológus kliense lett, és a fiú kivirágzott az ő
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gondolkodása alatt. Ma Jackie fia boldog, jól beilleszkedett és Jackie hálás, hogy
Isten és az Angyalok elvezették őt Danny Autómosójába.
Gyógyulás az Angyalokkal
Több mint 300 jól dokumentált tanulmány mutatja, hogy az ima hatékony szerepet
játszik fizikai testünk gyógyulásában. A kutatók tudják, hogy a placebo effektus és a
vágyak nem magyarázzák meg ezt a jelenséget. A tanulmányok sok olyan esetről is
beszámolnak, ahol a beteg nem is tudta, hogy imádkoznak érte. Az imák pozitív
hatást értek el növények és kisbabák esetében is, akik érezhetik, de tudatosan nem
tudhatják, hogy imádkoznak értük.
Sok esetben a kutatók, az orvosok – csakúgy, mint a betegek – nem tudják, hogy
imádkoznak-e értük, vagy nem. Mindenesetre, azok, akikért imádkoznak általában
tovább élnek, gyorsabban gyógyulnak, és kevesebb orvosi ellátásra van szükségük,
mint azoknak, akikért nem imádkoznak. Rengeteg esetről tudok, akik azt állítják,
hogy családtagjaik, vagy ők maguk azért gyógyultak meg, mert imádkoztak gyógyító
Angyalokért. Tanítványom, Karen Montano elmesélte, hogy a lánya még látta is az őt
gyógyító Angyalt! Karen így meséli el a történetét:
„El kellett vinnünk a kislányunkat Jourdant (6éves) a sürgősségi ambulanciára.
Nagyon magas láza volt, és erős hasi és háti fájdalmakra panaszkodott. Mielőtt az
orvos bejött kezelőbe, behunytam a szemeimet és imádkoztam Michael
Arkangyalhoz, és a kislányom összes Angyalaihoz, hogy legyenek ott velünk.
Amikor kinyitottam a szemem, egy tavaly elhunyt családi barátot láttam a
kislányom fejénél! Úgy láttam, valamiféle kézrátétes gyógyítást végzett.
Aztán megláttam a nagynénémet, akit nagyon szerettem és csak hat héttel
azelőtt halt meg. Az ajtóban állt. Rám mosolygott, és azt mondta: „Minden rendben
lesz!” majd elfordította a fejét. Aztán, mint aki forgalmat irányít, meglengette a karját
a folyosón lézengő lelkek felé, és így szólt: „Minden jól van így! Nem kell már itt
lennetek, minden rendben, haladjatok csak tovább…menjetek mindig a fény felé!”
Csodálatosan békés élmény volt, és tudtam, hogy minden rendben lesz.
Jourdan ma otthon van, és jól érzi magát. Azt mondja tisztán emlékszik arra, hogy
a nagynéném gyógyította őt.”
Egy gyermek örök szeretete
A legszívszorítóbb alkalmak azok, mikor klienseim elhunyt gyermekeivel beszélek.
Sok olyan ülést vezettem, ahol öngyilkos gyermekek magyarázták indokaikat, és
küldték el mély bocsánatkérésüket. Több tucat kamasszal beszéltem, akik
autóbalesetben haltak meg. Segítségére lehettem meggyilkolt gyermekek szüleinek
abban, hogy megértsék az eseménysorozatot, ami gyermekük halálához vezetett. Az
ilyen alkalmak gyakran könnyeket csalnak a szemembe. Elmesélek egy különösen
megrendítő alkalmat, ahol egy elhunyt fiatalember küldi el szeretetét az anyjának.
Ginny: Látsz valamit a fiamról, aki meghalt?
Doreen: Mi a neve?
Ginny: Rendben. Robert . Robert. (Azért ismétlem a nevet, hogy a nevek
tulajdonosai eljöjjenek hozzám a túlvilági síkról. Miután kb. két percig hívtam,
megláttam egy magas fiatalembert Ginny mellett). Magas volt?
Ginny: Igen.
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Dorren: Látok egy magas fiatalembert, éppen most lép melléd. Nagyon csontos, az
arca fiatalos. Kissé régimódian öltözködik. Olyan fiatalos az arca, hogy nehéz
megmondani, hány éves lehetett. 18 is lehetett, de 25 is.
Ginny: Igen ez ő. 22 éves volt és szellemi fogyatékos.
Doreen: A bal oldalon áll, bár nincs mindig melletted. Nagyon nyugodt, derűs
energiájú. Azt mutatja, hogy sok örömben van része ott a túloldalom. Egy képet
mutat önmagáról, ahogy fut. Nem tudom, mennyire ismered a túlvilági síkot, de
rengeteg különféle szint és réteg létezik, olyan, mint a Föld legcsodálatosabb tájai. A
túlvilág lakói teremtették ezeket a Földhöz hasonló tájakat, mentális képeikről.
Robert egy vidéki területen él, és éppen azt mutatja, ahogy átfut egy búzamezőn
kitárt karokkal, mintha repülne.
Ginny: Imádta a farmot.
Doreen: Hát, a túlvilágon, egy farmszerű helyen él, és azt mondja. Nagyon
szabadnak érzi magát. Azt mondja:”Mama, ne légy szomorú!” egy betűt mutat.
Tudott írni?
Ginny: Le tudta írni a nevét, és néhány egyszerű szót.
Doreen: Igen. Látom már, azt írja: „Szeretlek”.
Változó kapcsolatok, és a spirituális út
A spirituális tanulmányok természetesen sok területen megváltoztathatják életünket.
Új lehetőségek nyílnak meg előttünk, csodás esetek. Gyógyulások történnek.
Kapcsolatrendszerünk is meglehetősen megváltozik.
A spirituális úton járókat a kapcsolati kérdés foglalkoztatja legjobban.
Aggodalmak tölthetnek el: „Vajon barátaim és a családtagjaim velem maradnak új
érdeklődési körömmel, és új perspektíváimmal együtt?” Azt tapasztalhatjuk, hogy
régi barátaink nem vonzzanak már, és olyan emberek barátságára vágyunk, akik
hozzánk hasonlóan gondolkoznak. Aggodalommal tölthet el minket, hogy családunk
hogyan reagál majd spirituális utunkra. Akik tradicionális vallási nevelét kaptak,
elutasításba ütközhetnek családtagjaink részéről, akik félve tekintenek a nem
tradicionális metafizikára. Amikor megnyitjuk tudatunkat, szívünket, és életünket a
Szellemeknek, a változás elkerülhetetlen. A változások lehetnek csodálatos,
gyönyörű élmények, ha bízni tudunk a folyamatban, de lehetnek félelmetesek és
fájdalmasak is, ha erősen ragaszkodunk elképzeléseinkhez arról, hogy hogyan
kellene a dolgoknak alakulni, vagy ha félünk attól, hogy elveszítünk embereket. Az
ilyen félelmek gyakran ön-beteljesítőnek bizonyulnak.
Szerencsére az Angyalok rendelkezésünkre állnak, hogy átvezessenek
bennünket a fordulatokon és elsímitsák előttünk az utat.
Változó tudatok, változó barátságok
„Spirituális tanulmányaim alatt hoztam egypár döntést arról, hogy hogyan fogom
megváltoztatni az életemet” – mesélte Cecilia, egy hallgatóm. „Először is döntöttem,
hogy abbahagyom a pletykálást, és mások kibeszélését. Spirituális tanulmányaim
ráébresztettek arra, hogy saját magamat bántom minden alkalommal, amikor
pletykálok, vagy rosszat mondok valakiről”.
Celia eleinte kényelmetlenül érezte magát új elhatározásaiban, mert barátnőivel
korábban gyakran töltötték az időt pletykálkodással. Hogy reagálnak a barátai, ha ő
nem tart velük? Celia isteni vezettetést kért. Intuitív érzékelésével választ kapott
imáira.
20

„Tudtam, hogy segítenem kell barátaimnak abban, hogy belássák, sokkal több
öröm van abban, ha nem pletykálunk, mintha igen! Végül is csak azért pletykáltunk,
mert azt hittük, ez a létező legjobb szórakozás. Egy éjszaka azt mondtam a
barátaimnak, hogy az ilyen beszéd csak lehúz mindannyiunkat. Hagyjuk abba, és
fogadjuk meg, hogy figyelmeztetjük egymást minden alkalommal, amint
észrevesszük, hogy egyikünk pletykálkodott. Ha egyikünk valami negatívat mond
másról, akkor valaki más közülünk azt mondja „Hoppá!” vagy valami ehhez hasonlót.
Észrevesszük, hogy a pletyka mindannyiunk szokásává vált, és eltartott egy ideig,
míg leszoktunk róla. Mindannyian sokkal jobban érezzük magunkat, amióta pozitív
dolgokról beszélgetünk.”
Ahogy Celia elmondta, amikor spirituális utunk eredményeképpen viselkedésünk
megváltozik, akkor lehetőségünk nyílik utat mutatni barátainknak és
családtagjainknak. Nagyon kényes az egyensúly ezekben a helyzetekben. Senki –
különösen nem barátaink és családtagjaink – nem akar szentbeszédeket és
prédikációkat hallgatni. A béke tanításának az a legjobb módja, ha saját
cselekedeteinkkel demonstráljuk. Ha ráordítunk barátainkra és családtagjainkra:
Miért nem tudtok már ti is olyan spirituálisak lenni, mint én?!” – akkor modorunkra
fognak felfigyelni, nem a szavainkra.
Kérjük az Angyalokat, hogy vezessék szavainkat és tetteinket, hogy hatékony
tanítói lehessünk másoknak.
Csakrák és a vonzás törvénye
A valódi isteni vezettetés sohasem hibázhat, nem okoz bűntudatot, nem mondja,
hogy valaki igaz vagy hamis, jó vagy rossz. Az Angyalok mindig olyan megoldást
keresnek. Amelyben mindenki nyer. Előfordul azonban, hogy kivezetnek bennünket
kapcsolatokból, és becsukják a kaput olyan barátságok felé, melyek már
megszolgálták céljaikat.
Egy kapcsolat befejezése félelmet kelthet bárkiben, de azokban, akik spirituális
úton járnak, külön bűntudatot is ébreszthet. „Segítenem kellene az embereket, és
szeretetteljesnek kellene lennem” – gondoljunk aggodalmasan. „Elhanyagolom a
barátomat, ha kevesebb időt töltök vele?”
Dönthetünk úgy, hogy kevesebb időt töltünk régi barátainkkal, és többet életünk új
szereplőivel. Ez nem jelenti azt, hogy ítélkezzünk, kritizálunk, vagy magára hagyunk
valakit. Nem válunk sznobbá, és nem szigeteljük el magunkat. Csak engedjük, hogy
a vonzás spirituális törvénye vezessen bennünket.
Olyan emberekhez vonzódunk, akiknek gondolkodásmódja a miénket tükrözi. A
barátságok a közös érdeklődési körön alapulnak. Ahogy életstílusunk változik,
természetes, hogy embereket keresünk, akikkel megoszthatjuk mindezt. Még
mélyebb, metafizikai szinten, tudatunk befolyásolja testünk energiaközpontjait,
melyeket „csakráknak” hívunk. Minden csakra egy-egy élet-területhez kapcsolható.
Amelyik életterületünkre a legtöbbet gondolunk, az a csakránk stimulálódik, és mint
egy radarral, megtaláljuk azokat az embereket, akik hasonlóan gondolkodnak.
Az Angyalok elmondták, hogy csakráink energia hullámokat bocsátanak ki,
amelyek úgy működnek, mint egy szolárrendszer. Ha találkozunk hozzánk hasonló
energiarendszerű emberekkel, az ő energiáik jó érzést okozva sugároznak vissza
ránk. Ekkor vonzódni kezdünk hozzájuk, és jóleső meglepetéssel vesszük észre,
hogy érdeklődési körünk megegyezi.
Ha például a legtöbbet a pénz, és a biztonság foglalkoztat bennünket, akkor ez az
első csakránkra lesz hatással. Ezt gyökér csakrának nevezik, és a gerinc alapjánál
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található. Mágnesként fogjuk vonzani azokat az embereket baráti körünkben, akik
szintén az anyagiak és a biztonság miatt aggódnak.
A második a szakrális csakra, a test dolgaival kapcsolatos. A farkcsont és a
köldök között helyezkedik el félúton. Fizikai problémákkal küzdő emberek, a
súlyukkal rögeszmésen foglalkozók, egészségmániások, vagy-függők szakrális
csakrája nincs egyensúlyban. Olyan emberekkel barátkoznak, akiknek hasonló
problémáik vannak.
A harmadik csakrához, a napfonat tartozó terület a hatalommal és irányítással
kapcsolatos rögeszmék és félelmek. Ez a csakra testünk középpontán helyezkedik
el, a köldök mögött. Ha sokat törjük ilyesmin a fejünket, olyan embereket vonzunk
magunkhoz, akik szintén ilyeneken gondolkodnak.
A három alsó csakrákhoz földi problémák sorolhatók.
A negyedik, a szívcsakra az első a magasabb szintű témákhoz tartozó csakrák
közül. Nem véletlen, hogy a spirituális csakrák a test felső részén találhatók. A
szívcsakra a mellkasban található és ide tartozik a szeretet. Az olyan embereket,
akik szeretetteljes tevékenységeket folytatnak, mint amilyen az odaadás, a
megbocsátás, a lélektársi kapcsolatok, szívközpontú embereknek nevezik. Ők
gyakran vonzzanak életükbe más szeretetteljes embereket.
Az ötödik csakra az ádámcsutka területén található és torok csakrának hívják. A
kreatív önkifejezés és kommunikáció energiáját hívják segítségül. Ezt a csakrát
különösen stimulálja az a fajta teljesség, amikor mindig arra törekszünk, hogy
szavaink és tetteink híven tükrözzék belső igazságunkat. Ha ezekre a témákra
koncentrálunk, ilyen embereket vonzzunk magunkhoz.
A harmadik szem a hatodik csakra, ami a spirituális látás és látomások csakrája.
Aki sokat vizualizál vagy meditál, vagy természetes képessége a tisztánlátás annak
ez a csakrája nyitva van. Ilyen érdeklődésű embereket is vonzzanak magukhoz.
A fülcsakrák, amik közvetlenül a szemöldök fölött helyezkednek el, jobb és bal
oldalon, a Szellem hangjának meghallásához tartoznak. Azok, akik csendben
meditálnak, és ráhangolódnak az égi üzenetekre, stimulálják fülcsakráikat, és
hasonló embereket vonzzanak magukhoz.
A fejtetőn található korona csakra, ami akkor aktiválódik, ha az illető ráébred,
hogy mindannyian egyek vagyunk egymással és Istennel. Az ilyen tudatállapotú
emberek természetes módon vonz magához spirituális úton járókat.
Mondjuk, hogy a múltban gondolataink túlnyomórésze földi kérdések körül forgott,
minta a pénz iránti aggodalom vagy a szexuális rögeszmék. Baráti körünk hasonlóan
gondolkodott. Azután felébredtünk a spirituális úton, aminek hatására spirituális
témákról kezdtünk olvasni és meditálni. Ezzel együtt csakra-energiánk megindult
fölfelé. Most már nem az első (pénzzel kapcsolatos), esetleg a harmadik
becsvággyal, a hatalommal kapcsolatos csakránkból működünk, hanem a negyedik
(szeretet) vagy az ötödik (igazság) csakránkból.
Miután ez a változás végbe ment, természetes módon elveszítjük vonzódásunkat
azok iránt, akik úgy, mint mi korábban, alsó csakráikra fókuszálnak. Vágyódni
kezdünk olyan emberek után, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak és be is hívjuk
őket életünkbe. A vonzás törvénye által – amíg elvárásaink pozitívak – új, hasonló
tudatú emberek fognak életünkbe lépni.
A vonzás törvénye, véletlen találkozások barátainkkal
Egy Charles nevű ember mesélte el ezt a történetet:
22

„A karácsonyi vásárlás intéztem egy Boston melletti áruházban egyik barátommal, és
éppen egyszerre léptünk be az üzletbe egy fiatal nővel, aki évekkel ezelőtt velünk járt
egyetemre. Épp aznap reggel beszéltem róla, hogy milyen régen láttam már, és jó
lenne vele összefutni.”
Az ehhez hasonló esetek is bizonyítják, hogy ebben az univerzumban isteni rend
uralkodik. Ahelyett, hogy azonban aggódnánk, hogyan alakulnak majd a dolgaink,
arra kell fordítanunk időnket és energiánkat, hogy pozitív gondolataink legyenek
arról, amire vágyunk. A vonzás törvénye alapján hívjuk magunkhoz az ennek
megfelelő helyzeteket és tapasztalatokat.
Maria Stephenson, egy arizonai spirituális tanácsadó mesélte, hogy az alábbi
tapasztalat tudatosította benne, hogy vigyáznak rá és barátaira, nem csak a vonzás
törvénye által, hanem segítő Angyalok útján is.

„Egy konferenciára gyűltünk össze egy New Port Beach-i hotelben. Többágyas
szobákat vettünk ki, hogy lejjebb vigyük az árakat. Péntek este későn érkeztem meg
a szállodába, és azt hittem, hogy már mindenki megérkezett közülünk, mert a
többiek járata több órával előttem érkezett. Amikor bejelentkeztem, megtudtam, hogy
ők még nem foglalták el szobájukat. Felmentem a szobába, és vártam a többieket.
Az idő haladt és fél kilenc tájban elaludtam.
10.40 körül egy hangot hallottam a fejemben: ’Kelj fel’ – felültem, és körülnéztem.
Senki nem volt ott. Visszafeküdtem a párnámra, és azon gondolkodtam, hol lehetnek
a barátaim. Egy erős érzés kíséretében megint megszólalt a hang a fejemben: ’Kelj
fel, vedd fel a cipődet, és menj ki az ajtón.’ Először nem akartam tudomásul venni,
de az érzés erősödött. Felkeltem, felvettem a cipőmet…és az ajtóhoz mentem.
Ahogy kinyitottam, megpillantottam a barátaimat amint a folyosón haladtak tovább.
A szálloda hibát követett el, és az én nevem helyett egy teljesen más névre vette
fel a szobát. A barátaim épp egy másik szobát akartak kivenni, amiért külön fizettek
volna, mivel nem találtak meg. Már éppen be akarták tenni a kulcsot a zárba. Ha
éppen nem megyek ki az ajtón, akkor bemennek a szobájukba, és soha nem találom
meg őket. Két szobáért fizethettünk volna. Alig akartuk elhinni, ami történt. Nemcsak
idejében elcsíptem őket, de annak sem volt sok esélye, hogy ugyanarra a folyósora
kerüljenek, mint én! Aztán csak nevettünk, tudtuk már mi történt – hála kitartó
Angyalomnak, aki felébresztett, és kitessékelt az ajtón!”
Angyalgyógyítás családtagjaink számára
A most következő történetben Cheryl Anne meséli el, hogyan gyógyították meg az
Angyalok a nővérét és a kutyáját.
„Egyik nap korán keltem, hogy imádkozzam a nővéremért, aki borzasztó
próbákon ment keresztül magánéletében. A kutyája is beteg volt. Imádkoztam érte,
aztán elfújtam a gyertyát. Sehogy sem aludt ki a láng. Újra és újra megpróbáltam,
aztán rájöttem, mi történik.
Becsuktam a szemem, és csendben ültem a gyertyafényben. Aztán megjelentek
előttem az unokaöcsém, az unokahúgom és a nővérem őrangyalai – sőt még a
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kutyáé is! Teljesen tisztám láttam őket, megmondták a nevüket és feladataikat is. A
nővéremnek két Angyala volt, mindkét oldalán egy, egy férfi és egy nő. Nevük
Michael Edward és Ruth Ann.
Egy e-mailben mindezt megírtam a nővéremnek. Nem igen hitt az ilyesmiben,
úgyhogy féltem tőle hogy kinevet, vagy mérges lesz rám, mégis tudtam, hogy el kell
mondanom neki. Levegő után kapkodott, amikor a neveket megtudta. Elmesélte egy
álmát, amit előző éjszaka látott: egy férfi és egy nő követte. Elfutott előlük, de ők
utána kiáltottak ’Ne szaladj! Szükséged van ránk!’ Ahogy ébredezett, saját hangját
hallotta, amint egy nevet, vagy egy furcsa szót ismétel. Elhatározta, hogy leírja, hogy
ne felejtse el. A szó, amit álmában kiáltott, és leírt az éjjeliszekrényénél ez volt:
MERA.
Megkért, hogy ismételjem el az Angyalok neveit. Amikor kimondtam: Michael
Edward, Ruth Ann – aminek e rövidítése MERA, nem is tudom ki döbbent meg
jobban. Minden korábbi találkozásom az Angyalokkal személyes jellegű volt, és
semmi más hozzájuk kapcsolódó jel nem érkezett hozzám. Eddig mindig csak az én
furcsaságom volt ez. (Egyébként a kutyája, aki akkor halálán volt, és akit akkor apró
angyali lények vettek körül, már teljesen jól van.)
A nővérem most jól érzi magát. Évekig ateistának tartotta magát és most a
spirituális ébredés kellős közepén van. Kedves kiskutyája is teljesen meggyógyult.
Csodálatos időszak ez a családja számára. Bár az elmúlt évben hatalmas
nehézségekkel küzdöttek, mára életüket betölti a szeretet, Isten és az őrangyalok
fénye.”
Imák családi kapcsolataink megjavulásáért
Néhány hatékony ima következik, amit elmondhatunk (gondolatban, vagy írásban )
Istennek és az Angyaloknak, hogy segítsenek családi életünkön.
Ima a fogantatásért
Istenem!
Olyan sok szeretet van bennünk, és párommal szeretnénk ezt a szeretetet egy
kisbabával megosztani. Kérünk téged és az Angyalokat, segítsetek nekünk, hogy
megfoganjon a gyermek. Kérünk, küld el az egyik legragyogóbb, legvidámabb lelket
az életünkbe, hogy ő lehessem a gyermekünk. Köszönjük.
Ima a szülő-gyermek kapcsolat megjavulásáért
Istenem!
Kérlek, segíts, hogy én és a gyermekem harmonikus kapcsolatban élhessünk
egymással. Kérlek, segíts meggyógyítani minden félelmet, ami megakadályoz
bennünket abban, hogy szeretetünket kifejezzük egymás iránt. Kérlek, segíts, hogy a
gyermekem összeszedje magát, és boldog legyen. Kérlek, segíts neki, hogy
elfogadjon engem, és a körülményeimet. Arra kérlek, hogy Te és az Angyalok
segítsetek nekünk elengedni minden neheztelést és haragot. Kérlek, segíts, hogy
kapcsolatunk szeretetteljes és bensőséges legyen. Ámen.
Ima gyermekkori viselkedési ügyekben
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Istenem!
Kérlek, segíts, hogy megértsem a gyermekemet. Kérlek, vedd őt körbe szeretettel,
bölcsességgel és intelligenciával. Kérlek, segítsd a gyermekemet, hogy felelősséget
vállaljon viselkedéséért. Vezesd őt, hogy ne félelmen, hanem szereteten alapuló,
intelligens döntéseket hozzon. Kérlek, Téged és Michael Arkangyalt, hogy tisztítsák
meg őt minden görcstől vagy blokktól, ami boldogsága útjában állhat. Köszönöm.
Ima családi kapcsolatok megjavulásáért
Istenem!
Tudom, hogy nekem is és családtagomnak is vannak őrangyalai. Kérem ezeket az
őrangyalokat, segítsenek rendbe hozni a köztünk lévő félreértéseket. Segíts, hogy el
tudjuk engedni minden haragot, és képesek legyünk megbocsátani. Kérem, hogy
hibáink minden következménye törlődjön el, és felejtse el mindenki, akit érint. Segíts,
hogy képes legyek elengedni az ítélkezést, amit magam vagy mások ellen hordozok.
Kérem, hogy az őrangyalaink közvetítsék hozzánk utasításaidat, mert tudom hogy a
Te akaratod a béke. Köszönöm.
Ima egy családtagért
Szeretlek Istenem!
Kérlek, hogy családtagom békét és boldogságot érezzen ebben az időszakban.
Kérlek, küldj külön Angyalokat mellé, hogy megvigasztalják őt. Kérlek, borítsd be
egész családunkat isteni szereteted egy újabb rétegével. Segíts, hogy
megnyugodjunk, hogy legyen hitünk és bizalmunk. Kérlek, küldj egy jelet
szeretetedről, hogy elengedhessük félelmeinket.
Köszönet gyógyító szeretetedért.
Ima egy véget érő barátságért
Szeretett Teremtő!
Mélyen belül tudom, hogy barátságom X. Y. -nal lejárt. Kérlek, segíts, hogy ezt az
átalakulást méltósággal és békében fogadjam el. Kérlek Téged, és az Angyalokat
segítsetek, hogy szeretetteljesen tudjak őszinte lenni, magammal, és barátommal
egyaránt. Segíts, hogy hű legyek önmagamhoz, hogy tetteim szeretetből, és ne
félelemből, bűntudatból, vagy kötelességérzetből fakadjanak. Kérlek, vigasztald meg
barátomat, hogy mindketten pozitívan tudjuk elfogadni ezt a változást.
Ima új barátokért
Drága Istenem!
Látom magamat, amint szerető barátok vesznek körül, akikkel sok mindenben közös
az érdeklődésünk. Érzem új barátságok jelenetét hozzám hasonló lelkületű
emberekkel, és a Te segítségedet kérem abban, hogy ez a látomás valóra váljon.
Kérlek, vezess engem, hogy megismerkedhessek olyan emberekkel, akik pozitívak,
spirituális érdeklődésűek, fontos számukra az egészség, és szórakoztatóak. Kérlek,
segíts tudatosítani magamban, hogy megérdemlem ezeknek az új barátoknak a
figyelmét és szeretetét. Nagyon köszönöm.
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A felemelkedő test
Negyedik Fejezet
Az Angyalok segítenek nekünk kigyógyulni fizikai betegségeinkből. Segíteni akarnak
abban is, hogy több energiánk és vitalitásunk legyen, ezért útmutatást adnak arról,
hogyan tudunk vigyázni fizikai testünkre. Mint mindig, mikor angyali segítségről van
szó, kérnünk kell őket ahhoz, hogy beavatkozhassanak. Ez alól csakis az lehet
kivétel, ha életveszélyes helyzetbe kerülünk, mielőtt földi időnk lejárt volna.
Az alvás és az Angyalok
Az Angyalok tanítása szerint, nagyon fontos, hogy éjszaka eleget aludjunk, hogy
jobban tudjanak segíteni nekünk. Most egyik ülés átirata következik egy
kliensemmel, aki akkor először volt nálam. Rhondának fogom nevezni. Ez volt tehát
az első találkozásunk, és semmit nem tudtam még róla. Mindig csak akkor írom le az
emberek nevét, amikor találkozójuk van velem, nehogy előzetes információk
befolyásoljanak. Három féle módon tudok együttműködni az Angyalokkal. Vagy
elismétlem, amit hallok, mondjuk a jobb fülemben, mint egy fordító, vagy leírom a
képet, amelyeket megmutatnak nekem, vagy az Angyalok közvetlenül rajtam
keresztül szólalnak meg, amit a mi névmás jelez.
Doreen: Az Angyalok azt mondják, akkor dolgoznak rajtad, amikor alszol. Az
álmaidon, és az álmaidban – mondják. Mélyebb alvásra van szükséged! Egy képet
látok, valamilyen fényről, ami behatol a hálószobába, és felébreszt. Van ott
valamilyen fény, ami megzavarja az álmodat?
Rhonda: Igen, éjszakai műszakban dolgozom, nappal alszom, és a napfény besüt a
hálószobámba, amikor aludni próbálok.
Doreen: Igen értem, erre gondolnak az Angyalok. Be tudod húzni a függönyt, vagy a
redőnyt?
Rhonda: A redőnyt lehúzom, de így is bejön a fény. Még valami mást is fel kell
tennem az ablakokra.
Doreen: Mindenképpen. Az Angyalok azt mondják, ez a fény felébreszt téged, és
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nem alszol elég mélyen. Mély álom nélkül az Angyalok nem tudnak belépni
álom-állapotodba, és kapcsolatba lépni veled. Nagyon aggódnak az alvásproblémád
miatt.
Rhonda: rendben, vannak függönyeim, csak valahogy halogattam a föltételüket.
Doreen: Az Angyalaid kifejezetten fontosnak tartják, hogy mélyen aludj, azt mondják,
hogy zárd ki azt a fényt.
Rhonda: (Késöbb az ülés soránJ) Mostanában gyakran elkalandoznak a
gondolataim. Milyen meditáció, mantra, vagy hang segíthetne elmém
lenyugtatásában?
Doree: Az Angyalok azt mondják: a legtöbb, amit elméd lenyugtatásáért tehetsz,
hogy kizárod a fényt, hogy jobban tudjál aludni éjszaka. Ha kizárod a külső
fényforrást, meg fogod látni a belső fényt! Semmi más eszközre nincs szükséged,
csak hogy jobban aludj éjszaka. Mi Angyalok, alig várjuk, hogy dolgozhassunk veled.
Minden éjjel kopogtatunk az ajtódon, de ahhoz, hogy elérjünk téged, mélyen kell
aludnod. Most nem alszol elég mélyen, és ez hatással van koncentrálóképességedre
is.
Az Angyalok nem csak tanácsokat adnak a mély alvás fontosságáról, hanem
segítenek is nekünk abban, hogy jók aludjunk. Csak kérnünk kell a segítségüket. A
férjem egyik barátja, Terry mesélte el tapasztalatait ezen a téren. „Nagyon keményen
dolgoztam, és másnap megint egy nehéz nap várt rám. Kimerült voltam és sok, jó
alvásra volt szükségem. Ezért kértem az Angyalaimat, hogy segítsenek. Működött!
Kitűnően aludtam, és frissen ébredtem.”
Álmok, lélekutazások
Egy alkalommal, kliensemmel, Katherine-nel az álmokban történő testen kívüli
élményekről beszélgettünk. Az Angyalok nagyon gyakran visznek el bennünket más
világokba, ahol mély spirituális tanításokban van részünk. Más alkalmakkor mi
magunk taníthatunk másokat.
Doreen: Látom, hogy lelked gyakran utazik éjszakánként, s te álomként éled át
ezeket az utazásokat, bár reggelente nemigen emlékszel rájuk.
Katherine: Nem emlékszem az álmaimra, pedig kérem az Angyalokat, hogy
segítsenek emlékezni rájuk.
Doreen: Amikor lélekutazáson veszel részt, akkor egy négydimenziós világba mész,
ami nem téren és az időben alapszik. Ezek harmadik dimenzióbeli hiedelmek,
melyek korlátoznak bennünket az élet alaptörvényeinek megértésében. Olyan
igazságokról tanulsz, amelyek értelmetlenek, lefordíthatatlannak tűnnek, amikor
felébredsz a harmadik dimenzióban. Mégis minden álombéli tapasztalatod, mindaz,
amit megtanulsz, testet ölt a tudattalanodban, és pozitív hatást gyakorol egész
lényedre. Nem kell visszaemlékezni a lélekutazásokra, álom-leckékre ahhoz, hogy jó
hatásuk érvényesüljön.
Angyali energia
Az Angyalok tehát segítenek nekünk a mély alvásban, ha kérjük, és megfogadjuk
tanácsukat. Ilyenkor frissen és energikusan ébredünk. Nincs rá okunk, hogy
fáradtnak érezzük magunkat, hiszen az Angyalok szerint, kimeríthetetlen
energiaforrás van bennünk és körülöttünk. Ez pedig a mindenütt jelenvaló Isten, aki
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most is ott van mindnyájunkban. Ha minden ok nélkül fáradtak vagyunk, hívjuk
Michael Arkangyalt segítségüll.
Ima több energiáért
Michael Arkangyal!
Kérlek téged, és segítőidet, jöjjenek el hozzám. Kérlek, szüntessetek meg,
oszlassatok el mindent, ami kimerít engem. Segítsetek, hogy energiaszintem most
azonnal visszanyerje természetes, életerős állapotát.
Egy ilyen ima után hamarosan megérezzük a hatalmas angyali jelenlétet.
„Kardjával” Michael eltávolítja a ránk nehezedő negatív energiát és mindent, ami
ránk tapadva elszívja életerőnket. Perceken belül frissek, élettelinek érezzük
magunkat. Tapasztalatom szerint ez a módszer tízszer olyan jól beválik, mint a kávé.
Egy Pan nevű hölgy egy hosszú éjszakai vezetés alkalmával rájött, hogy az
Angyalok képesek segíteni neki az ébrenmaradásban.
„Egy barátommal éppen hazafelé tartottunk Las Vegas-ból. A barátom vezetett, és
szemei elnehezültek, szinte már lecsukódtak. Mindketten fáradtak voltunk, de ő tűnt
kettőnk közül kimerültebbnek. Átvettem a vezetést, de kis idő múlva az én szemeim
is kezdtek lecsukodni.
Egyszer csak hirtelen a semmiből, egy energialöketet éreztem magamban. Egy
perccel később egy autó csapódott ki a legszélső jobb sávból, keresztül jött három
sávon, megpördült és megállt, elzárva azt a sávot, amelyikben mi is haladtunk.
Éppen csak hogy biztonságosan meg tudtam állni, centire az autótól. Ha mindez
csak egy-két perccel korábban történik, biztos, hogy elszundítva beleütköztem volna
az autóba. Mondanom sem kell, hogy a balesetről megindult véremben az adrenalin,
nyoma sem volt már az álmosságnak. Biztonságosan hazaértünk.
A baleset előtt a barátom sokat beszélt Angyalokról, de én nem igazán hittem
bennük. Nem voltam hitetlen, csak szkeptikus, de nyitott. Ez volt a bizonyíték
számomra, hogy léteznek őrangyalok. Ott az úttesten miután majdnem
karamboloztam, azt mondtam magamban. Rendben, hiszek bennetek. És
megköszöntem az Angyaloknak, hogy vigyáztak rám és a barátomra.
A test méregtelenítése
Az Angyalok nógatnak bennünket, hogy méregtelenítsük testünket. Sokan intuitív
módon megérzik, hogy változtatni kell étrendjükön, és életstílusukon. Ezek
valóságos üzenetek, amelyek az őrzőangyalainktól érkeznek. Nem csak
képzelgések. Az Angyalok azt kérik tőlünk, hogy ne fogyasszunk több mérgező
anyagot ételeinkben, italainkban, és azokban az anyagokban, amiket a testünkre
kenünk. A méreganyagok lecsökkentik az energiaszintünket, és nehézkesek leszünk
tőlük. Megakadályozzák azt a képességünket is, hogy üzeneteket fogadjunk az
égből. A méreganyagok spirituális fejlődésünket is akadályozzák.
Az Angyalok kérnek bennünket, hogy kerüljük el a következőket.
- Féregirtóval és hormonnal kezelt hús, hal és szárnyas. Mivel gyakorlatilag minden
állati
hús és abból származó termék (tej, tojás, sajt, stb) tartalmaz hormon, és
vegyszermaradványokat, legjobb, ha a vegetáriánus életmód felé közelítünk.
(Minimum hetente egyszer kétszer mellőznünk kell mindenféle állati termék
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fogyasztását). Ha úgy érezzük, nem tudunk ezektől lemondani, vásároljunk
organikus tejtermékeket, szabadon nevelt csirkéket és tojásokat, hormonmentes
húst. Ezeket megtaláljuk a különböző gyógynövényboltokban, több csodálatos
hús-helyettesítő termékkel együtt. A vegetarianizmus nagy utat járt be az elmúlt öt év
során. Aki már rég kóstolta, érdemes újra megpróbálnia, nagyon ízletesek a
vegetáriánus ételek, és alig lehet őket megkülönböztetni a húsostól.
- Rovarirtóval kezelt gyümölcsök és zöldségek. Próbáljunk meg csak organikus
élelmiszert fogyasztani. Olyan helyen vásároljunk, ahol organikus gyümölcsök is
kaphatók.
- mérgeket tartalmazó italok. Az Angyalok arra kérnek minket, hogy iktassuk ki
étrendünkből, vagy legalább jelentősen csökkentsük az alkohol, koffein, és
szénsavas italok fogyasztását. Igyunk forrásvizet „ivóvíz” helyett, az Angyalok
ugyanis arra ösztökélnek, hogy a vizet lehető legtermészetesebb formájában
fogyasszuk. Csak frissen facsart gyümölcslevet igyunk, mert az életerő eltávozik a
gyümölcsből már húsz perccel azután, hogy kifacsarták. A koncentrált, vagy
fagyasztott gyümölcslé egészséges vitaminokat tartalmaz ugyan, de nem olyan
életadó, mint a friss.
- Nitrátok. Kerüljük el az érlelt húsokat, vagdalt húst, kolbászt, sonkát. Vannak
szójatermékek, amelyek pontosan úgy néznek ki, olyan az illatuk és az ízük is,
mintha húsból lennének.
- mérgek a tisztálkodó szerekben. Kerüljük el a laurel sodium suppylene glycolt, ami
egy gyári fagyásgátló. Olvassuk el a címkéket a testápolókon, fogkrémeken,
kozmetikumokon, samponokon. Sokféle nem toxikus termék kapható
gyógynövényboltokban, de mindig el kell olvasni a címkét, mert sok állítólagos
természetes készítmények tartalmaz lauel sodium sulphate-ot és egyéb mérgeket.
- Mérgek a háztartási tisztító eszközökben. Cocamide DEA, DEA, Sodium Laurel
Sulphate, Sodium Laureth Sulfate, faggyú és mesterséges illatanyagok kerülendők.
Kaphatók természetes és hatékony tisztító és öblítőszerek. Kerüljük a fehérítő, és a
fehérített papírtermékeket, zsebkendőket, kéztörlőket.
Felgyorsíthatjuk a méregtelenítési folyamatot azzal, ha sok folyadékot iszunk,
eleget alszunk, mozgunk, és eleget vagyunk friss levegőn.
Az Angyalok azon dolgoznak, hogy testünk rezgésszáma. Mint ahogy a
hegedűhúr magasabban rezeg, egy magasabb hanghoz, mi magunk is felfelé
haladunk a skálán. Így tartunk lépést a Föld frekvenciájának emelkedésével. Ez nem
azt jelenti, hogy gyorsabban mozgunk, vagy elfoglaltabbak, hajszoltabbak leszünk.
Azt jelenti, hogy nem leszünk az Angyalok magasabb, finomabb frekvenciáira.
Intuitívabbak, kreatívabbak, energikusabbak leszünk.
Sokan úgy érzik, jobb, ha vegetáriánusok lesznek, majd fokozatosan áttérnek, a
teljesen állatitermék-mentes étkezésre. Ezután késztetést éreznek arra, hogy csakis
nyers, feldolgozatlan gyümölcsöt, zöldséget, magokat egyenek. Végül mindannyian
eljutunk majd odáig, hogy táplálékunkat teljes egészében a levegőben található
prána biztosítja majd. Ezzel nagymértékben megnő majd várható élettartamunk, és
telepatikus képességeink.
Ha úgy érezzük, ki kell iktatnunk étrendünkből bizonyos ételeket, italokat, kérjük
meg őrangyalainkat, hogy segítsenek abban, hogy ne is kívánjuk azokat. Meglepő,
mennyire könnyen le tudunk mondani a mérgező ételekről és italokról az Angyalok
segítségével. Minden héten találkozom olyan emberekkel, akik elmondják, hogy az
Angyalok megszüntették, vagy jelentősen csökkentették alkohol, cukor, fehér kenyér,
csoki, kóla és más toxikus anyagok iránti sóvárgásukat. Én magam is
megtapasztaltam ezt, amikor a gyors-éttermi ételek és kávé iránti függőségem
29

teljesen elmúlt.
Következzék egy ima ebből a célból:
Kedves Angyalok!
Kérlek, vegyetek engem körül gyógyító energiátokkal, és segítsetek, hogy elmúljon
az egészségtelen ételek és italok iránti vágyódásom. Kérlek, szűnjön meg s mérgező
anyagok iránti vágyam, segítsetek abban, hogy egészségesen akarjak élni és
étkezni. Vezessetek engem vásárláskor, az ételek előkészítésekor és az étkezések
alatt, és mutassátok meg, hogyan élhetek anélkül, hogy szennyezném önmagamat
és környezetemet. Hálával és szeretettel köszönöm nektek.
Angyali gyógyítók angyali segítők
Sok emberrel beszéltem már, akiket az ima, az Istennel való kommunikáció vagy az
Angyalok segítsége gyógyított meg. Fred Rothlisberger, egyik olvasóm küldte el
levélben ezt a történetet:
„1998. február 16-án tűzték ki a harmadik hát-operációmat. Legutóbbi operációm
több évvel ezelőtt volt, születési rendellenesség miatt. Aggódtam az altatás miatt,
mert legutóbb nehezen tértem magamhoz.
Kint a hátsó kertben takarítottam a kutyáink után, amikor egyszer csak egy
hangot hallottam. Egyszerűen ennyit mondott: ’Ne aggódj az operáció miatt, minden
rendben lesz, Isten még sok munkát tartogat számodra.’ Onnantól kezdve nagy
nyugalom árasztott el. Megvolt az operáció, egy cisztát találtak a gerincemben, ami
nyomta a gerincvelőt, és ez okozta a fájdalmat. A műtét másnapján hazaengedtek.
Nagyon gyorsan felépültem. Hét műtétem volt életemben, és soha nem éreztem ezt
a nyugalmat, soha nem gyógyultam ilyen gyorsan, mint most.”
Shelly Long „véletlenül” éppen akkor kapcsolta be a rádiót, amikor a helyi
adásban beszéltem Phoenixben Arizonában. Shelly éppen az orvosához tartott
szövettani vizsgálatra, mert a mellében találtak egy daganatot. Hallotta, amint éppen
azt hangsúlyoztam: „Kérnünk kell az Angyalok segítségét. Hacsak nem kerülünk
életveszélybe, mielőtt ütött az óránk, az Angyalok nem avatkozhatnak be
engedélyünk nélkül.”
Shelly hívő volt, de elfelejtett az Angyaloktól segítséget kérni gyógyulása
érdekében. Elmondott hát egy imát, kérte az Angyalok közbelépését, aztán
megérkezett az orvoshoz. A vizsgálat alatt az orvos nem találta meg a daganatot.
Eltűnt az utolsó találkozásuk óta, ami egy héttel ezelőtt volt!
Az Angyalok nagyon szívesen segítenek nekünk, az ő hitük teljes, és boldogok
mialatt segítenek. Az Angyalok megtanították nekem, hogy a komor hozzáállás még
rosszabbá teszi a nehéz helyzeteket. Az öröm a kulcs a kívánt eredmények
eléréséhez, és ide tartozik a gyógyulás is. Az Angyalok gyakran tesznek tanúságot
kitűnő humorérzékükről, ahogy az Tina Needham történetéből is látszik.
„Sok könyvet olvastam, ami jelentős hatást gyakorolt rám, de csak a ’Divine
Guidance – Isteni Vezettetés’ olvasásakor éreztem azt, hogy konkrét eszköz került a
kezembe, hogy egy új, aktívabb szintre léphessek. Doreen tanácsait követve
meditáltam, és tisztogattam a blokkokat magamból. A könyv felénél tartottam, mikor
átéltem az első ’angyalos’ élményt. Olyan ’hétköznapi’ volt, hogy még most is
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elnevetem magam, ha rágondolok. Nem hallottam harsonákat, és nem láttam
ragyogó fényeket.
Ágyban voltam, férjem aludt mellettem. Nem tudtam elaludni, annyira fájt a
torkom. Egy női hangot hallottam a bal fülemben. ’Mester, a torok-cukorka az alsó
fiókban van’. Ami azt illeti, nem az a mélyértelmű üzenet, amire vártam!
Lemerevedtem. Csak feküdtem egy darabig, próbáltam összeszedni a
gondolataimat, még a férjemet is felébresztettem, hogy ő mondott-e valamit (igaz,
hogy női hang volt). Megpróbáltam megmagyarázni. Szkeptikus voltam, éppen ezért
dolgoztam azon, hogy eltávolítsam magamból a blokkoltságokat, melyek miatt nem
látom az Angyalokat.
Soha de soha nem használok torok-cukorkákat, ki nem állhatom az ízüket, és azt,
amilyen érzést keltenek. Felültem, mély levegőt vettem, és kihúztam az
éjjeliszekrényem legalsó fiókját. Sötét volt, turkáltam a zsúfolt fiókban, amíg végül
megtaláltam – réti volt már és ragadós, de valóban mentolos torok-gyógycukorka.
Tiszta libabőrös lettem. Azonnal felkeltem, és leírtam, ami történt. Hajnal három óra
volt. Soha nem fogom elfelejteni. Még mindig nem értem, miért szólított mesternek.”
A múlt gyógyító hatásai
Az Angyalokat nem korlátozza az idő vagy a tér. Minket sem, csak mi nem hisszük
ezt el eléggé, így bezártnak érezzük magunkat a tér és idő behatárolt távlatai közé.
Ha van olyan elmúlt cselekedetünk, amit megbántunk, és ami hatással van
mostani egészségi állapotunkra, az Angyalok tudnak segíteni. Ha például valaki
tönkretette a testét cigarettákkal, alkohollal, vagy drogokkal, az Angyalok segíthetnek
é negatív hatások eltörlésében. Ez a törllés minden érintettre hatással lesz, minden
negatív következmény, amit mások elszenvedtek az ő dohányzása miatt, stb.,
eltörölhető.
Következzen egy ima:

Ima a múltban létrejött negatív hatások eltörléséért
Kedves Angyalok!
Hibákat követtem el abban, hogy a testemmel bántam. Kérem, hogy a hibák minden
következménye szűnjön meg, és merüljön feledésbe az idő minden kiterjedésében,
minden érintett életében.
Várható élettartam
Az életterv, amit elkészítünk, mielőtt ide inkarnálódunk, tartalmazza az élet hosszát
is. Vezetőinkkel és Angyalokkal együtt eltervezzük, hogy 40, 60, vagy 100 évet
fogunk élni. A legtöbben hosszú életet választanak, mert sokáig együtt akarnak lenni
gyerekeikkel és szeretteikkel. Vannak olyanok is, akik rövid élet mellett döntenek,
vagy, mert vonakodnak olyanok egy évszázadot a Földön eltölteni, vagy, mert csak
egy rövid leckét kell ezúttal megtanulniuk.
Az új indigó gyerekek, akikről korábban is szó volt már, hosszabb élettartammal
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születnek, mint az előző generációk. E gyermekek közül sokan az ezredfordulót
követő új energiaáramlásban fognak felnőni, és kivételesen hosszú életűek lesznek.
Ennek egyik oka, hogy az egészséget károsan befolyásoló tényezők, mint a hiányos
étrend, stressz, szennyezett levegő már nem jelentenek majd problémát. Az
emberek friss, tiszta világban élnek majd, jóval táplálóbb ételeket fognak fogyasztani,
és nem fognak versengeni többé.
Az Angyalok meg tudják mondani mindenkinek a várható élettartamát. Sok pozitív
következménnyel járhat az, ha egy ember megtudja, hogy mennyi idő áll
rendelkezésére. Láttam embereket egy szempillantás alatt kigyógyulni különböző
fóbiákból, miután megtudták, hogy még sok-sok évük van hátra. Sokan képesek
elengedni a haláltól való félelmüket, amint megtudják, hogy kihívhatjuk a sorsot
magunk ellen, és repülőkből ugráljunk ki ejtőernyő nélkül. Ez a tudás egyszerűen
segíthet az embereknek megnyugodni egy kissé.
Azok, akik megtudják várható élettartamukat, lendületet kapnak ahhoz, hogy most
elérjék céljaikat, nem pedig, a jövőre várakoznak. Belevetik magukat munkájukba,
hobbijukba, mert tudják, hogy meghatározott az évek száma, melyek alatt
beteljesíthetik és élvezhetik feladataikat.
Ahhoz, hogy megtudjuk várható élettartamunkat, hunyjuk be a szemünket,
vegyünk egy mély levegőt és tegyük fel a kérdést Angyalainknak: „Hány éves leszek,
amikor elhagyom ezt a fizikai síkot, és visszatérek a túlvilágra? Hány éves koromban
fogok meghalni?”
Hallani, látni, érezni, vagy egyszerűen tudni fogjuk a számot. A legtöbb ember
két-három számot is érzékel, mivel több „kijáratot” is megtervezett. Az első szám azt
a kort jelenti, amikor hazatérhetünk, ha bevégeztük küldetésünket, és kiválasztanak
a távozásra. De maradhatunk is, hogy elérjük a második vagy harmadik számmal
jelölt kort.
Ha olyan számot érzékelünk, ami már elmúlt, akkor gondoljunk vissza, mi történt
velünk abban az időszakban. Volt-e valamilyen betegségünk, depressziónk,
balesetünk, vagy öngyilkossági kísérletünk? Ha igen, akkor azt választottunk, hogy itt
maradtunk és tovább élünk a második vagy harmadik kijelölt időpontig.
Azok a lelkek, akiket arra választottak ki, hogy átéljék az ezredfordulót, hihetetlen
hosszú életkort is megélhetnek, több száz akár több ezer évet. Ahogy már
említettem, az elkövetkező energiaáramlatban a várható élettartam drámaian
megnő.
Szabad akarattal rendelkezünk, és dönthetünk úgy, hogy hosszabb, vagy
rövidebb ideig maradunk, mint ahogy eredetileg terveztük. Ha nem örülünk annak a
számnak, érzékeltünk, dönthetünk másként. „A COURSE IN MIRACLES – A
CSODÁK ÚTJÁN” című könyv azt írja, hogy senki nem hal meg saját beleegyezése
nélkül. Tehát miénk a döntés, és Angyalaink segítenek nekünk beteljesíteni
vágyainkat.
Ima az egészségért és a gyógyulásért
Istenem!
Tudom, hogy önmagad tökéletes képmására alkottál engem. Kérlek téged Szent
Szellem, és Michael Arkangyal segítsetek megismerni és megtapasztalni ezt az
egészséget fizikai testemben. Kész vagyok elengedni minden olyan gondolatot és
viselkedésformát, ami a betegség és fájdalom illúzióját kelti életre. Tudom, hogy
mindenütt jelenvaló vagy, ezért jelen vagy testem minden sejtjében is. Kérlek, segíts,
hogy érezzem szeretetedet fizikai testemben, hogy tudjam és érezzem, hogy a
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karjaidban tartasz. Ámen.
Ima szeretteink egészségéért
Szeretett Istenem!
Köszönöm, hogy elküldöd Raphael Arkangyalt és a gyógyító Angyalokat
szeretett…oldalára. Látom, hogy Te Szent Szellem, Raphael, és az Angyalok
körbeveszitek őt. Elképzelem, ahogy mosolyog, és jól érzi magát. Tudom, hogy
valójában jól van, és kérem a segítségeteket, hogy ez a béke és egészség
valósággá váljon mindennapi tapasztalatainkban is. Legyen meg a Te akaratod.
Ámen.
Súly és étvágy
Istenem.
Ma elhatároztam, hogy csakis egészségesen, könnyű ételeket és italokat kívánok
meg. Kész vagyok elengedni minden félelmet, ami a túlevést okozza nálam. Tudom,
hogy Te vezetsz engem életem minden pillanatában. Akkor is, amikor eszem és
iszom. Kérlek továbbra is, áldj megy isteni bölcsességeddel és békéddel, hogy
minden étellel és itallal kapcsolatos döntésemet magasabb énemmel hozzam.
Köszönöm. Ámen.
Álmok
Teremtőm!
Kérlek, segíts, hogy pihentető, mély álmom legyen ma éjjel. Kérek egy-egy
őrzőangyalt otthonom északi, déli, keleti és nyugati oldalára az éjszaka idejére.
Vizualizálom otthonomat amint körülveszi óvó szeretetedet fehér fénye. Kész vagyok
átengedni neked és az Angyaloknak minden aggodalmamat és törődésemet, hogy a
zsebeim üresek legyenek éjszakára. Kérlek, küldj megnyugtató Angyalokat, hogy
csodálatosan pihentető éjszakám legyen.

Fittség
Istenem.
Kérlek, segíts hogy motivált legyek testem jó állapotban tartásához. Segítségedet
kérem, hogy véghezvigyem elhatározásomat abban, hogy egészségesen eszem,
eleget mozgok, és eleget pihenek. Segíts, hogy higgyek benne, hogy képes vagyok
elérni és fenntartani a fizikai egészség állapotát. Vezess engem, hogy megtaláljam a
legjobb módját annak, hogy magammal törődjek. Ha lanyhul a lelkesedésem, vagy
halogatni kezdem a dolgokat, segíts, hogy megerősítsem szándékomat. Köszönettel,
ámen.
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Függőségek gyógyítása
Szeretett Istenem, Szent Lélek és Angyalok!
Tudom, hogy a függőségi vágyak valójában az Isteni szeretet utáni vágyat mutatják.
Kérlek, segíts, hogy érezzem, amint betölt a Te örökké jelenlevő szereteted. Kész
vagyok elengedni minden félelmet, ami meggátol abban, hogy tudatosan átéljem
szeretetedet. Kérlek, tisztíts ki belőlem minden hiedelmet, mintát, érzést, és
gondolatot, ami függőségemet okozza. Kérlek, vezess el olyan emberekhez,
helyzetekhez, és tapasztalatokhoz, amelyek támogatják azt a vágyamat, hogy
függőség nélkül, szabadon éljek. Átnyújtom neked minden függőségemet, és kérek
külön Angyalokat, hogy körülvegyenek engem az egészség és béke fehér fényével.
Kérlek, segíts nekem most, és mindig. Ámen.
Karrierünk nagyban befolyásolja életünket és egészségünket. Az Angyalok
munkahelyi és pénzügyi helyzetünkben is segíteni akarnak nekünk. A következő
fejezetből megtudhatjuk, hogyan vezetnek bennünket az Angyalok életcélunk
megismeréséhez, és értelmes munkánk megtalálásához.

Életcél és karrier
Ötödik Fejezet
Az Angyalok segítenek nekünk megtalálni a nekünk való munkát, és nagyon
együttéreznek azokkal, akik úgy érzik, nem a megfelelő helyen dolgoznak. Az
Angyalok látják rejtett tehetségeinket, tudják, hogy úgy segíthetünk
másokon-miközben boldogok is vagyunk – ha olyan területen dolgozunk, amely
megfelel természetes adottságainknak.
Sokan jöttek hozzám azzal, hogy nem tudják, mi életünk értelme. Az Angyalok
boldogan segítenek nekünk visszaemlékezni a küldetésre, amit önként vállaltunk
születésünk előtt. Bizonyos esetekben a segítség pszichológusi útmutatásként
érkezik, mint ahogy kliensemnél, Amynél is történt.
Amy: Van valami üzenetük az Angyaloknak életutamról és célomról?
Doreen: Hallom, ahogy egyszerre mondják: „Légy hű magadhoz!”. Úgy tűnik,
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valamelyest követed karrier-utadat, de még mindig kompromisszumokat kötsz szíved
igaz vágyának rovására. Azt mondják, megmagyarázod magadnak munkával
kapcsolatos érzéseidet, és segítségért imádkozol. A válasz imáidra már elérkezett
hozzád, és tudatában is vagy: légy őszinte magadhoz, és erre alapozva tégy
lépéseket. Isten és az Angyalok lépésről lépésre vezetni fognak abban, hogy mit
mondj, és mit cselekedj. Biztos lehetsz benne, hogy sohasem fognak olyasmit kérni
tőled, amivel fájdalmat okozol másoknak.
Életcélunk megtalálása
Mi az életem célja? Ez a leggyakoribb kérdés, amit kliensem feltesznek az
Angyaloknak. Azért kérdezik, mert értelmes munkát szeretnének végezni, ami
valamilyen változást eredményez a világban. Mindannyiunknak van egy „mennyei
életcélja”, egy szerződés, amit elfogadtunk azzal, hogy ebben az életünkben
teljesítjük. Isten, vezetőink és Angyalaink segítettek megtervezni ezt a célt, mielőtt
megszülettünk. Biztosították, hogy célunk összhangban legyen természetes
tehetségeinkkel és érdeklődési körünkkel. A terv biztosít elegendő időt, pénzt,
intelligenciát, kreativitást, és más forrásokat, hogy tökéletesen eleget tehessünk
célunknak.
Anette, egy nyugdíjas özvegy, tudni szerette volna életcélját, és szerette volna
valamit nyújtani a világnak. Az Angyalok elmondása szerint életcélunk nem mindig
esik egy fizetett hívatással.
Anette: Szeretném megtudni, mi az életcélom, mert szeretnék olyasmit tenni, ami
segítségére van a világnak.
Doreen: Az Angyalok azt mondják, hogy már most is segítesz. Azt mondják: „Nem
minden életcél része egy kilenctől ötig tartó, fizetéssel járó munkahely. Sokaknak az
a legfontosabb, hogy békések, fókuszáltak legyenek, amikor a városban járnak,
mondjuk vásárolni. Az isteni fény és szeretet küldötte vagy. Sokak számára példa
vagy, ami szubtilis, de fontos cél. Ahhoz, hogy példa légy, nem kell feltétlenül
szinpadon, vagy újságokban szerepelni. Az is példa lehet, aki – mint te magad – a
békesség, gyengédség és odaadás példája.” Az Angyalok azt mutatják, ezek a Te
képességeid, és a többi ember igenis észreveszi ezt. Azt is mutatják, hogy a
kertészkedés egyfajta terápia számodra.
Anette: Óh, nagyon szeretek kertészkedni!
Doreen: Feltartják a hüvelykujjukat, ezt mondják: „Amikor kertészkedsz,
békeségeddel segítesz a világnak. Minden alkalommal, mikor egy békés gondolat
megszületik benned, az kiáramlik a világba, és hatással van másokra, ugyanúgy,
mint ahogy a haragos gondolatok is hatnak, olyasformán, mint a passzív dohányzás.
Amikor kertészkedsz, gondolataid gyönyörű zenét játszanak, ami átrezonál a
szférákon.” Az Angyalok megáldanak téged azért, amit teszel. Azt mondják, nem kell
kivárni egy nagy pillanatot ahhoz, hogy tégy valamit a világért. Ha azonban szeretnél
valami önkéntes munkát végezni, jól éreznéd magad valamilyen szeretett
szolgáltatás keretein belül, mint amilyen a hospice-szolgálat. Mindössze annyi lenne
a dolgod, hogy meglátogasd az embereket, vállukra tedd a kezed, és szólj hozzájuk
egy kedves szót. Vigyél nekik teát. Mialatt ezt teszed, szerető, gyógyító energiáid
eljutnak hozzájuk.
Anette: Igen, gondoltam már rá, hogy hospice munkát végezzek.
Doreen: Az Angyalok szerint élveznéd, és jól csinálnád, ha már valamilyen hivatalos
munkát is szeretnél végezni az otthonodon kívül. Látlak, amint odalépsz a bentlakók
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ágyához, és nagyon egyszerű, nyugodt. Szeretetteljes módon vigaszt nyújtasz nekik.
Anette: Igen, ez az én stílusom.
Doreen: Az Angyalok viszont nem ösztökélnek arra, hogy ezt csináld Anette. Azt
mondják: „Életednek ebben a szakaszában pihenned kell. Lassíts egy kicsit, élvezd
az életet. Vigyázz, ne vidd túlzásba a tempót.”
Anette: Hát igen. Olyan elfoglalt voltam sokéven keresztül.
Doreen: Nem akarják, hogy túhajszold magad, bűntudatot érezz. Azt szeretnék, hogy
tudd, minden alkalommal, mikor egy békés gondolat megszületik benned, teszel
valamit a világért.
Ahogy Anette Angyalai elmagyarázták, a legfontosabb küldetésünk az, hogy
békében legyünk önmagunkkal. Célunk sokkal inkább a „létezés” mint a „tevés”.
Sokakban mégis nagyon erős a vágy, hogy tegyenek valamit másokért. Gyakori
emberi félelem az, hogy meghalunk anélkül, hogy tettünk volna valamit, ami számít.
Stella nevű kliensemmel arról beszéltünk, mennyire ösztönszerűen érezzük, mit kell
tennünk célunk beteljesítéséért.
Stella: Nagyon erős késztetést érzek arra, hogy elvégezzem azt, amiért ide
születtem.
Doreen: Ez természetes.
Stella: És ez nem egy olyan érzés, ami elhalványul az évek során.
Doreen: Nem. Az nem történhet meg. A késztetés, hogy megtegyük azt, amiért
jöttünk egy különleges erős, ösztönszerű érzés.
Stella: Ahogy öregszem – 40-es éveim elején járok – kezdem azt érezni, hogy már
nincs sok időm. Azonnal hozzá kell kezdenem, bármi legyen is „az”.
Doreen: Igen. A cél nem mindig esik egybe egy hivatással. Szép, amikor így van, de
kérlek, ne becsüld alá azt, ahogy már most is segítesz másoknak azzal, ahogy
beszélsz hozzájuk, meghallgatod és tanítod őket. Ma este beszélünk majd az
Angyalokkal, és megkérdezzük őket az életcélodról. Mélyen belül te magad is tudod,
mi a küldetésed ebben az életben. Csak elfelejtetted. Az Angyalok emlékeztetnek
majd rá, ha kéred a segítségüket.
Spirituális mély értelmű munkák
Klienseim gyakran arra vágynak, hogy valamilyen spirituális munkával segítsenek a
világnak. Sokan rengeteget tesznek a világért nem éppen látványos módon. Sok
ember célja például az hogy „fényt vigyen” a világba. Ez azt jelnti, hogy sugárzó földi
Angyalokként küldték el őket, akik gyógyító gondolatokat és enrgiát küldenek a Föld
testébe és atmoszférájába, hogy semlegesítsék a szennyező anyagok és
negativítások hatásait. A most következő leírásban Belindával arról beszélünk, hogy
milyen hatással van emelkedő frekvenciája a világra.
Belinda: Megtudhatnék valamit mostani életem céljáról? Sokáig úgy gondoltam, hogy
életcélom az, hogy egy igazán valódi párkapcsolatban éljek, és hogy párommal
egyenként emeljük frekvenciánkat. De mostanában, mivel nem találok ilyen állandó
kapcsolatot, arra kezdtem gondolni, hogy valami más dolgom lehet.
Doreen: Igen, életcélod része, hogy emeld a frekvenciádat. Azzal, hogy frekvenciád
emelkedik, az egész világot emeled, és szolgálatot teszel. Megtanulod megtalálni az
egyensúlyt az alázat és a megalázkodás között, és hogy igazán úgy szeresd
önmagadat, mint felebarátodat. Vannak problémáid az intimitással. Ezt is
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megtanulod kiegyensúlyozni, és így megtanulsz bánni, az emberekkel. Azt is
megtanulod, hogyan fejezd ki magad terápiás céllal.
A tanár útja is a tiéd, a művészetek, az írás, a kreatív önkifejezés nagyon fontosak
számodra. Újságokat látok körülötted mindenhol – az ülés elején láttalak, amint írsz.
Tehát ezen az úton kell elindulnod, eleinte újságírás, aztán meglátod hová vezet
téged.
Belinda: Igen, szeretek írni.
Doreen: Az Angyalok azt mondják, jó lenne, ha rózsaszín rózsák lennének
körülötted.
Belinda: Óh, nahát! Már a gondolat is megnyitja a szívem!
Doreen: Pontosan! A rózsaszín rózsák nyitják a szívcsakrát.
A művész lelke
Az emberek akkor a legboldogabbak, ha munkájuk egybeesik valódi érdeklődési
körükkel. Művészi hajlamú embereknek, mint amilyen egyik kliensem, Eileen, nagyon
fontos, hogy kreatív munkájuk legyen. Sokan úgy gondolják, nem sok pénzt tudnak
keresni a művészetükkel, de ha használjuk kreatív forrásainkat, sok praktikus és
csodálatos módot találunk arra, hogy művészi tevékenységekkel pénzt keressünk.
Eileen: Ebben a korban már nem engedhetek meg magamnak több hibát a
munkakeresésben, kérem, hogy az Angyalok vezessenek. Jól teszem, hogy ezt a
számítógép terméket árulom, vagy valami mással kellene foglalkoznom? Fáradt és
zavart vagyok, és nem akarok igazi munkahelyre menni.
Doreen: Az Angyalok köszönik, hogy megbeszéled velük ezt a kérdést.
Emlékeztetnek arra, hogy egy csapat tagja vagy…azt ajánlják, hogy más
kérdésekben is fordulj hozzájuk, beleértve kapcsolataidat is.
Az Angyalok azt mondják, igazi művészi tehetséged van, ne hagyd elveszni. Lehet
olyan munkád, amit élvezel, és egyúttal valódi szenvedélyedet is követheted. Ne
keverd a kettőt és ne gondold, hogy szenvedve kell pénzt keresned, amíg eljön a te
időd. A számítógép-értékesítés, ahogy te is tudod, nem passzol valódi
érdeklődésedhez. Csak a pénzért csinálod, és sajnos, amikor így teszünk, nem
keresünk eleget, és még nem is érezzük jól magunkat!
Vár rád egy másik munka. Nőknek szóló termékeket látok egy butikban vagy hasonló
boltban. Vidám, nem stresszes munka, lelkes vevőkkel. Ez segíteni fog a másik
munkádon is (ami valamilyen kreatív tevékenység, ahol magadnak dolgozol), mivel
boldognak, és anyagilag biztonságban fogod érezni magad.
Eileen: Köszönöm. Meg kell kérdeznem, kik az Angyalaim – és a másik munka lehet
vendéglátóiparral kapcsolatos?
Doreen: Igen, minden olyan munka jó, ahol kamatoztathatod művészi tehetségedet.
Több Angyal is van körülötted, köztük, Gabriel, a művészetek és a kommunikáció
Angyala, Hoziel, Chamuel, és meg egy, aki kitartóan állítja, hogy az ő neve Oscar.

Vállalkozásaink felvirágoztatása
Egy este a legkülönfélébb hátterekkel rendelkező gyógyítóknak tartottam előadást
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arról, hogyan segíthetnek az Angyalok magánrendeléseink sikeressé tételében.
Megemlítettem, hogy megkérhetjük az Angyalokat arra, hogy több vendéget
irányítsanak hozzánk. Mindössze egy ima szükséges hozzá. „Kérem, hogy
mindazok, akik számára áldásos lehet a velem való találkozás, vezettessenek el a
rendelésemre.”
Egyik hallgatóm Elidabeth, elmesélte azonnali sikerélményét, miután az imát
alkalmazta. Ezt írta nekem: „Részt vettem azon az előadásom, ahol elmondtad,
hogyan hívhatunk be magunkhoz több vendéget. Imádkoztam rögtön ott helyben, és
utána is minden nap. Gyakorlatilag másnaptól kezdve egyre többen jöttek hozzám.”
Egy másik tanítványom Nancine megkérte az Angyalokat, segítsenek neki
karrierje elindításában. Itt elmeséli történetét, hogyan vezették őt az Angyalok, hogy
előakásokat tartson.
„Most kezdem előadói karrierem, és jó ideje meditálok már azon, hogyan kell
megjelenni a hallgatóság előtt. Elcsendesedett meditációban meghallottam
Angyalaim mennei útmutatását. Először is bátorítottak, hogy képzeljem el, amint
szívem vágya teljesül, keressem meg az ezzel kapcsolatosan felszínre bukkanó
rejtett blokkot, és engedjem el. Ahogy ezt megtettem, rájöttem, amiatt aggódom,
hogy megfelelően képzett vagyok-e ehhez. Leírtam ezt az aggodalmamat több más
félelmemmel együtt, és egy szertartás keretében elégettem őket. Írtam pozitív
megerősítéseket képzettségemet illetően, és mindenütt elhelyeztem ezeket a
házamban.
Néhány héttel később egy előadás tartására való felkérést találtam az
üzenetrögzítőmön. Ahogy éppen visszahívni készültem az illetőt, egy gyengéd hang
szólalt meg bennem: „Menj el a könyvtárba, ülj nyugodtam, és készíts egy vázlatot,
mielőtt telefonálsz.” Így tettem, aztán visszahívtam az illatőt. Azt kérdezte tőlem,
tudnék-e egy tanfolyamot tartani üzleti marketingből. Mivel előttem volt a vázlatom,
magabiztosan el tudtam mondani, mit tudok, egészen a tanfolyam címéig!
’Nagyszerű’ jött a válasz. ’Három óra elég lesz, vagy több időre van szüksége?’ Már
meg is volt az első nagyszabású tanfolyamom, azáltal, hogy ráhagyatkoztam az
isteni vezettetésre!
A következő nyolc hétben, a tanfolyam előtt kihasználtam az időt
csakra-tisztításra, és figyeltem az isteni vezettetést. Az Angyalok minden nap arra
ösztönöztek, hogy írjak. Egyik nap sürgettek, hogy írjam meg szakmai
önéletrajzomat. Másnap a szerveők megkértek, hogy faxoljam el önéletrajzomat és a
tanfolyam vázlatát. Egy héttel később több száz brosúrát adtak postára ezzel az
anyaggal. Egy perccel sem várhattam volna tovább – az Angyalok idejében
figyelmeztettek.
Egyik őrangyalom azt javasolta, hogy lépjek kapcsolatba egy helyi újsággal, és
készíttessek reklámot. Az újság először azt válaszolta, hogy nem érdekli a dolog.
Néhány nappal később az Angyalok azt mondták, próbáljam meg újra. ’Légy
szeretett teljes, de határozott.’ Azt gondoltam, őrültség, de azért telefonáltam, és
kiemeltem, milyen jól illik az előadásom újságjuk profiljához. A tanfolyam kezdetének
reggelén az egyik szomszédom izgatottan mondta: ’Láttam a nevedet és a
tanfolyamot a tegnapi újságban!’ Egyedül aznap nem vettem újságot, de ő szívesen
átadta nekem az övét. Ott volt a hirdetés az üzleti szakasz első oldalán.
A tanfolyam alatt nagyon boldogan tapasztaltam, hogy rendkívül magas energiájú
emberek jöttek el. Igazán nagyszerű élményt osztottunk meg egymással. A
szervezési igazgató ezt írta később: ’Láttam a termet betöltő sugárzó arcokból, hogy
igazán megérintett valami belső lényeget.’ Az Angyalok, azóta is vezetnek
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karrieremben.”
Ápoltság
Az Angyalok olyanok, mint az edzők, segítenek a legtöbbet kihozni magunkból.
Minden tekintetben felkészítenek bennünket – intellektuálisan, spirituálisan,
mentálisan, és fizikailag. Egy nap például a férjem, Micháel munkába készülődött
reggel. Tudta, hogy kb. délig egyedül lesz a munkahelyén, ezért nem borotválkozott
meg, hanem elcsomagolta a villanyborotváját, hogy meg tudjon borotválkozni az
irodában délelőtt. Miközben pakolt, egy hangot hallott „jobb, ha beteszed a vezetéket
is”. Michael elég furcsának tartotta az ötletet, mivel a borotvája elemmel működik, és
nemrég töltötte fel újra. Mégis betette a vezetéket. Három órával később, ahogy a
munkahelyi fürdőszobában borotválkozott, az elemek hirtelen kimerültek. „Ha nem
pakoltam volna be a vezetéket, akkor félig borotválatlanul mentem volna a délutáni
tárgyalásra” mondta.
Vállveregetés
Egy Patricia nevű hölgy mesélte el ezt a bájos történetet:
Keményen dolgoztam egy nagyon összetett anyagon. Amikor befejeztem, azt
mondtam csendben az Angyalaimnak. „Ez megérdemel egy kis dicséretet.” Miután
átadtam az anyagot a kliensemnek, később felhívott, és elmondta, hogy le van
nyűgözve, és köszöni kreatív fáradozásaimat. Egy olyan ügyfél, aki soha de soha
nem dicsért meg senkit a munkatársaim közül! Igazán boldog voltam Angyalaimmal
együtt.”
A stressz kezelése
Az Angyalok mindig azt mondják, hogy minden ránk nehezedő nyomást magunk
hozunk létre. Más szavakkal a stresszt magunk választjuk önmagunknak.
Becsaphatjuk magunkat azzal, hogy valaki, vagy valami arra kényszerít, hogy
akaratunk ellenére tegyünk valamit, de mindig megvan a választásunk és
lehetőségünk, hogy nemet mondjunk, még akkor is, ha annak súlyos
következményei vannak. Az Angyalok szerint felszabadító hatású, ha tudatában
vagyunk ennek a választási lehetőségnek, és segít leküzdeni a stresszt, ami abból
ered, hogy börtönbe zárt rabnak érezzük magunkat.
Sokkal inkább képesek vagyunk irányítani mindennapi életünket, mint
gondolnánk. Legtöbben soha nem ellenőriztük le, mennyire befolyásolják
gondolataink a napjainkat. Az Angyalok megtanították nekem annak fontosságát,
hogy minden napra megfogalmazzuk szándékainkat. Ez legyen az első dolgunk
reggel. Döntsük el, aznap milyenek akarunk lenni, és úgy is lesz.
Ha például szeretnénk, hogy aznap ne sokat csörögjön a telefon, kérjük meg az
Angyalokat, hogy szűrjék meg a telefonokat. Azok, akik meggondolatlanul
telefonálnak, csak akkor fognak a telefonhoz nyúlni, ha igazán fontos hírük van. Ha
viszont egy őrülten pörgős napot akarunk, akkor ez a szándékunk fog teljesülni.
Tanítványom, Bonnie fedezte fel ezt a titkot egy alkalommal. Egyik reggel Bonnie
felébredt, és azt mondta az Angyaloknak: „Ma igazából itthonról szeretnék dolgozni.”
Meglepetésére aznap csupa „vezetett” telefonhívást kapott. „Mindenki, aki hívott a
következő hétre kért időpontot. Ez időt hagyott nekem arra, hogy befejezzek néhány
határidős munkát. Ma már kézben tartom a napjaimat, ahelyett, hogy a
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körülményeim határoznának meg engem. Most minden olyan munkát befejezek, amit
régen napokig hurcoltam, és lenyomtak engem.”
Az Angyalok kiválóan működnek irodai asszisztensként. Megkérhetjük őket, hogy
menedzseljék telefonjainkat, látogatóinkat és időpontjainkat. Kérjük meg az
Angyalokat, gondoljanak velünk, hogy új, kreatív ötleteink legyenek. Segíteni fognak
abban, hogy pontosan érkezzünk találkozóinkra, és tapasztalataink szerint, nem
engedik, hogy bármi utunkat állja.
Üzleti utazások
Szinte minden hétvégén repülőre ülök, és előadásokat tartok különböző városokban.
Ilyen sok repülés sok problémát okozhatna, de ha Angyalainkat is magunkkal visszük
útjainkra, akkor sokkal jobb a helyzet.
Az ország fölötti viharok miatt az Atlanta-reptér gyakorlatilag működésképtelen
volt egyik vasárnap este, amikor több ezer más utassal együtt, repülőkre vártunk.
Egyedül a Delta légitársaság indított gépeket, minden más társaság törölte a járatait.
Mindenki a Delta terminálhoz áramlott, hogy találjon helyet magának. Az a Delta
terminálhoz áramlott, hogy találjon helyet magának. Az a Delta járat, amire
felszálltam, hogy Los Angelesbe repüljek, harminc percet állt a felszállópályán. Aztán
a pilóta bejelentette, hogy mechanikai problémák miatt a járatott törölték, ezért le kell
szállnunk, és próbáljunk másik gépen helyet találni.
Visszatértünk a terminálra, tengernyi ember közé, akik mind arra vártak, hogy az
egyetlen Kaliforniába induló járatra felférjenek. Imádkoztam, és kértem az
Angyalokat, segítsenek, hogy hazajuthassak. Fáradt voltam, és másnapra voltak
megbeszélt találkozóim. A tömeg valahogy a sor elejére sodort.
Beszélgetni kezdtem egy előttem álló párral. Mosolyogtunk és viccelődtünk,
miközben idegesen figyeltük, ahogy sok ember zajosan elárasztja a jegykiadót. Úgy
éreztem, mintha egy hurrikán torkában lennénk. Aztán új barátaim következtek. A
jegykezelő azt mondta nekik: „Három jegyem van még. Mindhárom hátra szól, de az
önöké lehet, ha akarják.”
A jegykezelő rám nézett, azután megkérdezte a pártól: „Ez a hölgy is önökkel
utazik?”
Igen ő is – válaszolták. Ahogy néhány perccel később leültem a repülőgép
ülésére, ami csodaszerűen a folyosó mellé esett, megköszöntem Istennek, az
Angyaloknak és a párnak, hogy segítettek nekem.
Angyali Imák
Következzen néhány hatásos ima, melyek segítségével kapcsolatba léphetünk az
életünket vezető isteni erőkkel:
Ima munkahelyi konfliktusok megoldására
Istenem.
Az a leghőbb vágyam, hogy munkavégzés közben boldog legyek, és segítségedet
kérem, hogy békét találhassak a munkámban. Kérlek, segíts, hogy megértsenek, és
hogy én is mindenkit megértsek, akivel kontaktusba kerülök. Kérlek, szabadíts meg
minden félelemtől, ami konfliktusokhoz vezet munkahelyi kapcsolataimban. Kérlek,
Te és az Angyalok vezessetek olyan munkakörökhöz és feladatokhoz, amelyek
megfelelnek képességeimnek, és érdeklődésemnek. Most vizualizálom, hogy
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boldogan ébredek fel reggelente, amikor dolgozni indulok, és kérem a segítségedet,
hogy ez valóra váljon. Ámen.

Ima életcélunk megtalálásáért
Mindenkinek, aki fentről vigyáz rám.
Azt hiszem elfelejtettem mennyei életcélomat, és kérem a segítségeteket, hogy
visszaemlékezhessek arra, miért jöttem el ide ez alkalommal. Kész vagyok elengedni
minden félelmet, ami megakadályoz abban, hogy visszaemlékezzek életcélomra, a
sikertől és bukástól való félelmet is beleértve. Tudom, hogy képes vagyok betölteni
feladatomat, és kérem a folyamatos vezettetést, hogy megtaláljam, azt az utat,
amelyen örül a szívem. Kérlek, segíts felismernem a különbséget az öröm és a
félelem között, hogy értelmes cselekedeteimmel szolgálhassak másokat, és örömet
hozhassak önmagam számára. Köszönöm.
Ima egy új munkahelyért
Szeretett Teremtőm!
Tudom, hogy útmutatást adsz nekem egy új munkahely megtalálásához, és kérlek,
segíts, hogy észrevegyem az ajtókat, amelyek most nyitsz meg lőttem. Kérek nagyon
világos, és egyértelmű jeleket, melyek elvezetnek engem az új munkahelyemhez,
ahol tehetségemet és érdeklődésemet értelmesen kamatoztathatom. Kérlek, segíts,
hogy tudatában legyek annak, hogy megérdemlek egy csodálatos új munkahelyet, és
nyugtasd meg a bennem lévő idegességet az interjúk alatt. Kérem, az Angyalok
segítsenek önbizalmam és bátorságom megerősítésében, és segíts, hogy abban a
biztos tudatomban legyek, hogy segítesz nekem. Ámen.
Ima a stressz elmulasztásáért
Szeretett istenem, Michael Arkangyal, és Raphael Arkangyal! Úgy érzem, a stressz
erősen megvisel, szükségem van a segítségetekre. Kérlek, szabadítsatok fel a
nyomás alól, amit magamra helyeztem. Raphael,kérlek, boríts be gyógyító
energiáddal, hogy testem kigyógyuljon a stressz következményeiből. Michael, kérlek,
szüntesd meg a negatív, félelmekkel telt gondolatok hatásait, a kötelékeket, amelyek
kimerítenek engem. Kész vagyok elengedni minden önbüntető szokásomat,
idősürgetést, és minden olyan hiedelmemet, amely stresszel telt helyzetekhez vezet.
Tudom, hogy igazából elegendő időm és energiám van, és kérlek, segítsetek, hogy
ezt mostantól meg is tudjam élni. Köszönöm. Ámen.
Ima, növekvő üzleti lehetőségekért
Szeretett Istenem, Szent Szellem.
Emelkedett mesterek és Angyalok!
Kérem, hogy mindenki, aki számára álsásosak üzleti termékeim és szolgáltatásaim,
lépjen velem kapcsolatba ma. Tárt karokkal üdvözlöm az életembe lépő új
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embereket és lehetőségeket. Kész vagyok elengedni minden negatív gondolatot,
gondolatmintát, és hiedelmet, ami elszabotálná új lehetőségeimet. Kérlek,
segítsetek, hogy elhiggyem, hogy megérdemlem a jót. Köszönöm.

Ima az anyagi biztonságért
Szeretett Istenem!
Tudom, hogy Te vagy a forrása minden jónak, és hogy Te ellátsz engem, mindennel,
minden tekintetben. Kérlek, segíts eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek
megakadályoznak engem abban, hogy elfogadjam ajándékaidat. Kérlek, segíts, hogy
átéljem a béke, hála, és anyagi biztonság állapotát, és hogy tudatában legyek annak,
hogy én a Te gyermeked vagyok, akit Te csodálatos áldásaidban részesítesz. Nyitott
vagyok és maradok az isteni vezettetésre, ami tévedhetetlenül vezet el engem olyan
helyzetekhez, emberekhez, lehetőségekhez, amelyek reszei az anyagi
biztonságomat megteremtő tervnek. Most látom és érzem önmagam és mindenki
mást, tökéletes anyagi biztonságban, és a szívem megtelik hálával és örömmel, a
bőség univerzum iránt, amit teremtettél. Köszönöm. Ámen.
Angyali megerősítések
Kétféle módszerrel is szoktunk azon dolgozni klienseimmel, hogy önbizalmuk
növekedjen. Egyrészt Angyalokat küldök hozzájuk, hogy oszlassák el kételyeiket,
másrészt arra kérem őket, hogy naponta ismételgessenek „angyali
megerősítéseket”. Sok angyali megerősítést soroltam fel a könyv függelékében.
Felhasználhatjuk ezeket karrier problémáinkban, önbizalmunk növeléséhez, szociális
kapcsolatainkhoz, szerelmi életünkhöz, és önmagunkkal való kapcsolatunkhoz.
Gyakran arra jutok, hogy a munkájukban frusztrált, vagy sikertelen embereknél az
önbizalomhiány a fő ok. Volt egy színész kliensem. Már tíz hónapja nem kapott
szerepet. Az Angyalok azt mondták, hogy nem is bízik benne, hogy szerepet kap, és
erősen negatív elvárásai befolyásolják a játékát is. Kliensem azonnal felismerte
ennek az igazságát, és hamarosan elkezdte a megerősítéseket, és azon dolgozott
Angyalaival, hogy képes legyen elvárni, hogy szerepet kap. Hamarosan ismét
foglalkoztatott színész lett belőle.
Az Angyalok életünk minden területén akarnak segíteni. A következő fejezetben
Angyalok egy olyan speciális csoportjával találkozunk, akik segíthetnek
energiaszintünk növelésében, és kicsattanó jókedvünk elérésében.
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Természeti és állati Angyalok
Hatodik Fejezet
Bizonyára mindenki tapasztalta már, milyen csodálatos érzés szabadban sétálni. A
természet Angyalai, akik a növények és állatok között élnek, nagymértékben
hozzájárulnak a szabad levegő terápiás hatásához. Az egyik oka annak, hogy
csodálatosan érezzük magunkat növények, virágok és állatok között, az, hogy a
természet Angyalai, akiket gyakran elementáloknak neveznek, az angyali világokhoz
tartoznak, és képesek gyors segítséget nyújtani mindenféle ügyben.
A természet Angyalai – az elementálok
Minden élőlénynek vannak őrangyalai, a virágoknak, növényeknek, fáknak,
madaraknak, állatoknak is. Sokféle lény tartozik az elementálok, vagy természeti
Angyalok birodalmába. Ide tartoznak bizonyos mitikusnak tartott teremtmények, mint
a tündérek, manók, koboldok, és fatündérek.
Amikor tisztánlátásuknak teret engedünk, megtapasztaljuk e lények létezését, és
nem is nehéz látni őket. Mindössze annyit kell tennünk, hogy teszünk egy sétát a
sűrűben, és mentálisan hívjuk őket. Fontos, hogy udvariasan szólítsuk meg őket,
mert az elementálok bizalmatlanok az emberekkel szemben, akik gyakran
agresszívek, manipulatívak, részegek vagy pimaszok. Az olyan emberek nagyon
szeretik, akik törődnek a természet védelmével, ami az elementálok birodalmának
elsődleges célja.
A tündérek azok az elementálok, akik elsősorban az emberek gyógyításával
foglalatoskodnak. Olyanok, mint Giling-Galang, apró, emberforma lények, szitakötő
vagy pillangó szárnyakkal. Virágról virágra röpködnek, és világító fehér fényükkel
olyanok, mint a szentjánosbogarak.
Sok emberrel találkoztam, akik mellett tündérek állnak őrangyalként. Ezek mindig
olyan emberek, akiknek életcéljához tartozik a természet, az állatok védelme. Az
inkarnálódott Angyalokról szóló fejezetben szó lesz majd olyan emberekről, akik
valójában az elementálok birodalmából származnak.
A tündérek segítenek, elengedi negatív gondolatainkat, gondolatformáinkat és
energiákat, amit környezetünkből, másoktól, vagy saját aggodalmaink által vettünk
magunkhoz. Amikor a természetben sétálunk, kérjük meg a tündéreket, hogy
vegyenek körbe szeretetükkel és fényükkel. Röpködnek körülöttünk, és kiszedegetik
belőlünk a negatívumokat, mint ahogy a méhek gyűjtögetik a virágport. Ezek a
tündérek játékosságot csepegtetnek belénk, ami nevetésre, és vidámságra
ösztönöz, ez pedig kétségkívül terápiás hatású.
Mindenhol találunk tündéreket, ahol növények és állatok vannak. A legtöbb
tündért virágok körül és sűrű erdőkben találunk. A virágcserepekbe ültetett
virágainknak is vannak tündéreik. Ezért is nagyon egészséges egy cserepes virágot
tenni az ágyunk mellé: a tündérek dolgozhatnak velünk álmunkban, és segítenek
abban, hogy kipihenjük magunkat.
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Állati Angyalok
Sok tekintetben háziállataink a mi földi Angyalaink. Társaságot, feltétel nélküli
szeretetet, és szórakozást nyújtanak nekünk. Az a csodálatos, hogy minden állatnak
van őrzőangyala. Amikor az állatainkkal vagyunk, nem csak velük érintkezünk,
hanem az ő őrzőangyalaikkal is.
Egy talk-show-ban egy vendégem egyszer megkérdezte, hogy a kutyák Angyalai
olyanok-e, mint az apró kutyák szárnyakkal. Aztán megkérdezte, hogy a legyeknek is
vannak-e Angyalai (vannak!). A állatok mellett tündérek vannak őrzőangyalként. A
vízen élő madarak és állatok körül szilfek vannak. A szilfek vízi tündérek, hosszúak,
vékonyak, áttetszők, és opálos színűek. Nincsenek szárnyaik, mert nem repülnek,
hanem úsznak.
Beszélhetünk az őrzőangyalokkal, és kérhetjük segítségüket, ha valami baj van
állatainkkal. Az állatok Angyalai segíteni fognak mindenféle ügyben, betegségekben,
viselkedési problémákban, vagy elveszett állatok megtalálásában.
Romeo, a macskám egy bolyhos himalájai, hatalmas kék szemekkel, és
krémszínű bundával. A legerőteljesebb személyiségű állat, akivel valaha találkoztam,
és mindenki beleszeret, akivel csak találkozik – innen a neve. Ha valaki közel hajol
hozzá, apró száját odaérinti az illetőhöz, mintha csókot adna.
Romeo általában jól viselkedik. Tény, hogy elirányít engem és a férjemet azzal,
hogy ragaszkodik hozzá, hogy a tányérja mindig tele legyen friss ennivalóval.
Természetesen, a legdrágább macskaeledelnek kell lennie, különben hozzá sem
nyúl. Ezen a szeszélyen kívül azonban soha, semmi gondunk nem volt vele…Kivéve
azt a napot, amikor felmászott kétszintes házunk tetejére. Mivel a tetőt zsindely
borítja, és meredek, féltem, hogy Romeo megcsúszik és megüti magát. Tudom, hogy
a macskák nagyon rugalmasak, de attól is féltem, hogy Romeo – aki egész életében
házimacska volt – pánikba eshet és elrohan hazulról egy ilyen zuhanás után.
Odaszaladtam egy tetőablakhoz, és kinyitottam, hátha el tudom érni, de vagy 40
centire állt kinyújtott karomtól. Nem mertem kilépni a csúszós tetőre, úgyhogy
hangosan kérlelni kezdtem Romeót, hogy jöjjön hozzám. Rám nézett, álmosan
pislogott, és meg sem mozdult.
Ránéztem az órámra. Nemsokára indulnunk kellett a férjemmel egy fontos
találkozóra. De hogy hatnánk ott a tetőn? Egyszer csak eszembe ötlött, hogy nem is
imádkoztam még. Imáimra mindig gyors reakció érkezett az univerzumtól. Mégis,
egy-egy krízis közepén elfelejtek spirituális segítséget kérni, amíg rá nem jövök, hogy
magányos emberi erőfeszítéseim nem járnak eredménnyel.
Eszembe jutott, hogy segítségül hívom Romeo őrzőangyalát. Bár tudatosan
sosem gondoltam arra, hogy a macskámnak Angyalai lennének, most ez tűnt a
legjobb megoldásnak. Hiszen mindenkinek van őrzőangyala! Miért fosztotta volna
meg, az Isten ettől az ajándéktól az állatokat?
Lehunytam a szememet, és imádkozni kezdtem a macskám őrzőangyalaihoz:
„Kérlek, mondjátok Romeónak, hogy jöjjön ide hozzám, hadd vegyem be az ablakon
át a tetőről.” A békesség hullámát éreztem áthaladni magamon, amikor kinyitottam a
szemem. Úgy éreztem, meg kell szólalnom: „Romeo, gyere ide!” – és ezúttal
működött.
Romeo azonnal odasétált hozzám, és engedte, hogy beemeljem a házba. A
macskám biztonságban volt az ölemben, és hálakönnyek csordultak ki a szememből
az azonnali segítségért, amit őrzőangyalaitól kaptam. Állatainkat is szerető és védő
Angyalok veszik körül.
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Angyali szolgálat állataink védelmében
Renée, egy hölgy, aki több kurzusomon is részt vett, elmesélte, hogy saját őrangyala
hogyan védte meg a macskáját.
„Csodálatos élményben volt részem, szeretném mindenkivel megosztani. Mindig,
mikor lefekszem, Doreen tanácsa szerint kérem Istent, hogy házunk minden sarkára
állítson egy őrangyalt, hogy védve legyünk éjszakára. A fiam éjjel kettőkor ért haza a
munkából. Fáradt volt, és nem nézte meg, hogy be van-e zárva a ház. Véletlenül
nyitva hagyta a hátsó ajtót – úgy értem teljesen kitárva.
Reggel, mikor felkeltem, a nappaliban hideg volt, az ajtó nyitva állt, és a
macskám, aki normális esetben kirohanna a nyitott ajtón, neki-nekilódult, de az
ajtónál megállt, mintha egy láthatatlan akadály feltartóztatná. Házimacska, és nem
tudna mit kezdeni magával a házon kívül. Köszönöm Angyalok!”
Az emberek legjobb barátai – örökké
Állataink lelke is örökéletű. Szellemük gyakran mellettünk marad haláluk után is.
Gyakran látok klienseim mellett cicákat és kutyákat, és tudom, hogy ugyanolyan
szeretetteli társaságot biztosítanak, mint haláluk előtt. Lehet, hogy gazdájuk nincs
tudatában jelenlétüknek, de mélyen a lelkükben érzik, mikor vannak velük. Jelenlétük
egy „külön” réteg szeretet-energiát von körénk, olyan, mint a sáncárok egy vár körül,
vagy a lökhárító az autón.
Egy alkalommal, miután a Kelet Part reggeli műsorában szerepeltem, bementem
a „zöld szobába”, és egy negyvenes férfit láttam a díványon ülve. Egy teljesen
színes, háromdimenziós springer spaniel volt a jobb válla fölött, félhold alakban
elhajolva. Általában megtartom magamnak az ilyen spirituális képeket, amíg rá nem
kérdeznek. Valami miatt most mégis megkérdeztem a férfit „Nemrégen halt meg a
kutyája?” Felesége sietett hozzám a válasszal, aki szintén bent volt a szobában.
Kiderült, hogy szeretett kutyájuk nemrégen halt meg, és ott a zöld szobában újra
egyesült a család. A kutya képeket mutatott nekem, ahogy gazdiával játszott, és
ahogy őszi levélkupacokban ugrál a férfival. A pár boldogan elidőzött szentimentális
emlékeken. „Megmondtam a kutyámnak, hogy mindig együtt leszünk” – mondta a
férfi. Tényleg együtt vannak – gondoltam – igazán együtt.
Kristályok és Angyalok
Az elementálokon és állatokon kívül, a természet a kristályok birodalmát is
rendelkezésünkre bocsátja gyógyító erőként. Ide tartoznak az olyan kristályok,
amelyek képesek megnövelni az angyali energiákat, mint ahogy az órákban a
rádiókban alkalmazott kristályok az energia más formáit erősítik ki.
Tapasztalataim szerint a kristályok nagyszerűen alkalmazhatók az Angyalokkal
való kommunikációban. Mint a hangszórók, felerősítik a kommunikációs jeleket és a
gyógyító energiákat, amit az Angyalok küldenek nekünk. Sok kristály olyan
minőségeket hordoz, ami különösen összehangolódik az angyali világokkal.
Kvarc kristály – Nyakláncon viselhetjük, vagy két szemünk közé illeszthetjük, a
harmadik szem területére. Olyan érzést kelt, mintha kirázna a hideg, vagy a
légnyomás megváltozna körülöttünk. Ez azt jelenti, hogy a kristály, prizmaként küldi
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felénk az angyali energiákat.
Rózsakvarc – Csodálatos kristály a szívcsakra, a szeretetközpont megnyitására.
Minél inkább megnyílik a szívcsakránk, annál inkább nyitottak leszünk az isteni
szeretet áradására, amit Isten és az Angyalok küldenek hozzánk.
Sugalite – Ezt a gyönyörű lila követ gyakran „szeretet kristálynak” nevezik, mert
magas szintű szeretet érzését sugározza. Véleményem szerint tökéletesen
harmonizál Michael Arkangyal energiáival. Amikor először viseltem suglite függőt egy
nyakláncon, Colorado Sprinsben tartottam előadást. Egy csodálatos előadást
közvetítettem Michael Arkangyaltól, pedig nem is terveztem így. A sugalite
nagyszerűen segít a torok csakra megnyitásában, hogy tisztábban, és erősebben
kommunikáljunk.
Ametiszt – Ennek a gyönyörű lila kristálynak nagyon magas a rezgésszáma, és
vannak, akik azt tapasztalják, hogy a kávához hasonló energiaerőket ad nekik. (Nem
mindenki tud ametiszttel dolgozni.) Nagyon hatékony a korona csakra
megnyitásában, ami a tiszta felismerések, és tiszta tudás energiabázisa. Segít
abban, hogy tisztábban vegyük át az információt Isten Univerzális Tudatától, vagy a
kollektív tudattalantól.
Holdkő – Gyönyörű, opálos kő, amely segít spirituális frekvenciánk emelésében.
Segíti az összekapcsolódást az angyali világok magas energiaszintjével. Szinte
olyan, mint az Angyalok áttetsző szépsége.
Lápisz – Királykék kő, nagyon hasznos a tisztánlátás felébresztésében, segít a
nem-fizikai világ és a magasabb dimenzók észlelésében.
Spectrolite (AKA Labradorite) – Ez a gyönyörű zöldeskék kő a gyöngyház
leggazdagabb színeire emlékeztet engem. Kiváló intuíciónk erősítésére, és arra,
hogy minden helyzetre egy Angyal szemével nézzünk. Segítségével
felülemelkedhetünk alacsonyabb énünkön, és mindent egy magasabb nézőpontból
leszünk képesek látni.
Imák állatainkért
Következzen néhány ima állatainkért. Mindenki megírhatja ezek alapján a saját
körülményeinek megfelelőt, az állat nevével együtt.
Ima egy állat gyógyulásáért
Szeretett Istenem.
Kérlek, hogy Te, Raphael Arkangyal és a gyógyító Angyalok vegyétek körül az
állatkámat gyógyító szeretetekkel. Segítsetek, hogy én is, és az állat is
megnyugodjunk, hogy a gyógyulás megtörténhessen. Kérlek, tegyetek csodát,
hiszen tudjuk, hogy a gyógyulás megtörténhessen, mindenki egészséges. Kérlek,
segítsetek, hogy legyen hitem és bizalmam, hogy megtapasztalhassuk szereteteket
most azonnal. Köszönöm.
Ima egy elveszett állatért
Szeretet Istenem.
Tudom, hogy senki, és semmi nem veszhet el igazából, hiszen te mindenütt jelen
vagy, és mindent és mindenkit látsz. Tudom, hogy semmi sem veszett el Isten
szemében. Kérlek, hogy Te, Michael Arkangyal, Raphael Arkangyal, a természeti
Angyalok, és őrzőangyalaim segítsenek, hogy újra együtt lehessünk a
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háziállatommal. Kérem az állat őrzőangyalait, küldjenek egy jelet, hogy
megtalálhassam. Most ellazulok, tudva, hogy Isten, az Angyalok, és felsőbb énem
már együtt vannak vele. Köszönöm.

Angyalok, élet a halál után,
kigyógyulás a bánatból
Hetedi Fejezet
Bár az Angyalok tudják, hogy senki sem hal meg valójában, mégis együttéreznek
bánatunkkal, amikor egy szeretett lény eltávozik közülünk. Az Angyalok segítenek a
bánat gyógyításában, jeleket küldenek, pillangók, madarak, vagy Angyal alakú felhők
formájában. Van, hogy az elhunyt üzen nekünk, tudatja velünk, hogy jól van. Mint
minden kihívásnál ilyenkor is fontos, hogy kérjük az Angyalok segítségét
bánatunkban. Az Angyalok – mint már említettem – csak akkor léphetnek közbe, ha
erre felkérjük őket.
Meghalt szeretteink gyakran maradnak velünk őrzőangyalokként. Akik nemrég
távoztak, időről időre visszatérnek hozzánk, mialatt különféle tapasztalatokat
szereznek a túlvilág iskolájában. Mindig meghallják a hívásunkat. Ha valakit
gondolatban szólítunk elhunyt szeretteink közül, azonnal mellettünk terem.
Segítenek krízisek alatt, és gyakran megjelennek az ünnepek, családi találkozók
alkalmával. Szeretik, ha méltányoljuk jelenlétüket, így ha nem is vagyunk biztosak
benne, hogy az ő jelenlétüket érzékeljük, azért mondjunk nekik valamit: „Szia,
szeretlek”:
Elhunyt szeretteink gyakran megjelennek álmainkban, angyali gyógyító
üzeneteket közvetítve. Ezek az álmok nagyszabásúak, élő színekkel, erős
érzelmekkel. Tudjuk, hogy valóságos tapasztalatok, de alsóbb énünk megpróbálhat
meggyőzni arról, hogy csak a képzeletünk játékai. Pedig nem. Az Angyalok és
elhunyt szeretteink látogatják álmainkat. Gyógyító üzeneteket hoznak, mivel tudják,
hogy álmunkban nyitottak vagyunk a vezettetésre.
Búcsú
Michelle Mordoh Gross, aki Spanyolországban él, elmesélte, hogyan segítettek neki
az Angyalok elbúcsúzni szeretett anyjától:
„Ott ültem anyám ágya mellett, elkeseredetten próbáltam nyugtatni, vigasztalni.
Beszéltem neki a halál utáni életről és elmondta neki, mennyire szeretem. Az
orvosok nem értették, miért, és hogyan ragaszkodik az élethez ilyen kitartóan. De én
tudtam. Ki akart tartani, amíg én ott voltam, amíg csak erejéből telt, hogy annyi időt
tölthessen velem, amennyit csak lehetséges.
Így hát rájöttem, hogy már nem segítek neki. Ellenkezőleg. Akaratom ellenére
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lehetetlenné teszem a távozását. Brutális felismerés volt, a legnehezebb döntés
életemben. Ott kellett hagynom, hogy szabadon távozhasson.
Elképzeltem, hogy egy Angyal gondjaira bízom őt. Tudtam, hogy utolsó
perceinket töltjük együtt, ahogy legyengült kezét az enyémben tartottam. Megtört
szívvel, de kedves hangon elmondtam neki, hogy egy Angyal veszi át a helyem
abban a pillanatban, hogy kimegyek. A leggyönyörűségesebb Angyalt írtam le neki,
aki csak valaha létezett. Elmondtam, hogy az Angyal mellette marad, ő lesz a fény a
sötétségben. Védeni, vezetni, ölelni fogja. Kértem, hogy ne féljen, legyen bizalma.
Az arcomon csorogtak a könnyeim, ahogy megszorította a kezemet elfogadása
jeléül. Már nem tudott beszélni. Megcsókoltam a kezét, megköszöntem, hogy ő volt
az ég és föld közötti kötelék, akit Isten kiválasztott nekem. Azután elmentem.
Délután ötkor, néhány órával később, a repülőn ültem hazafelé tartva. Hirtelen
felébredtem álmomból, és kinéztem az ablakon. Az ég fényes és kék volt, egyetlen
narancsos-sárgás felhővel pont a szemem előtt. Az alakja éppen olyan volt, mint a
gyönyörű Angyal, akit anyámnak lefestettem, szárnyakkal, mindennel együtt! Maga
elé tartott karjaiban egy másik felhőt tartott, amelynek emberi alakja volt – mint
ahogy egy anya felhő, mint egy ágy. Tudta, hogy anyám biztonságban hazafelé tart a
mennyek felé.
Két órával később hazaértem, tudtam, hogy a telefon csöngeni fog –csöngött is. A
kórházi nővér elmondta, amit én már tudtam. Anyám aznap délután ötkor elhunyt.
Most már biztonságban van – félelem, betegség, szenvedés nélkül.
Legutóbbi beszélgetésünkkor anyám azt kérdezte tőlem: „Mikor jönnek értem?”
’Amikor készen állsz’ – válaszoltam. Akkor megígérte, hogy ha számára is igaznak
bizonyul az, amiben én hiszek, akkor küldeni fog nekem egy szivárványt. Akár hiszik
akár nem, nyolc hónapja nem telt el egy nap anélkül, hogy szivárványt ne láttam
volna, amely ragyogó színeket hoz az életembe.’
Családtagjaink a túloldalon
Segítő Angyalaink közül sokan valójában elhunyt szeretteink. Vagy véglegesen
hozzánk tartoznak, mint „szellemi vezetők”, vagy ideglenesen vannak velünk, amikor
életünkben kereszteződésekhez, krízisekhez érkezünk. Egyik legnagyobb örömöm,
amikor ülésein alatt klienseim átélik, hogy szeretett, már nem élő családtagjaink még
mindig velük vannak.
Doreen: Szerető, adakozó lényed sok lényt vonzott magához a túlvilágról, akik
segíteni akarnak neked. Két elhunyt női családtagod is veled van. Egyiküknek festett
haja van, kövérkés, kerek arcú, és nem volt még öreg, talán 60 körüli, mikor meghalt.
Bőre sötét színű.
Abby: Óh, ez a nagymamám lesz, az apai oldalról. Tényleg festette a haját, kerekded
arca volt, tökéletes a leírásod.
Doreen: Egy férfi is veled van, nagypapa külsejű. Kék munkásruhában. Magas,
nagydarab, és a családod anyai ágához tartozik.
Abby: Kiráz a hideg. Megfeledkeztem róla, de nagyon örülök, hogy itt van velem!
Doreen: Itt van veled most is. Volt egy kis barna kutyád? Itt látom körülötted.
Abby: Igen a kutyám Figi, két hónapja pusztult el. Ő is velem van?
Doreen: Igen, melletted van, Angyalként.
Abby rendkívül boldog volt, hogy körülveszik azok, akiket legjobban szeretett.
Miután megértette, hogy ők az Angyalai, rendszeres mentális beszélgetésbe kezdett
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velük. Abby rendszeresen kéri nagymamája és nagyapja segítségét, és nagyon
hálás a közreműködéseikért.

Gyógyító beszélgetések
Mély hatással vannak rám azok az esetek is, amikor klienseim elhunyt szerettei
üzeneteket küldenek, hogy gyógyítsák, vagy javítsák halál utáni kapcsolataikat. Ez
az egyik módja annak, ahogy elhunyt szeretteink segítenek megszabadulni a
fájdalomtól és bűntudattól. A következő esetben azt írom le, ahogy egyik kliensem
elhunyt lánytestvére visszatért, hogy befejezzen valami elintézetlen dolgot. Azzal,
hogy eltávozott hozzátartozóinkkal beszélgetünk, segítünk nekik, hogy könnyebb
legyen a lelkük, és ezzel magunknak is békét teremtünk.
Doree: Egy hölgy van veled, aki elég fiatalon távozott.
Ruth: Lehet, hogy a nővérem.
Doreen: Sötét haja volt?
Ruth: Igen.
Doreen: Igen, ő az. Olyan érzést kelt. Ötven körül lehetett, amikor meghalt.
Ruth: Ötvenkét éves volt.
Doreen: Igen, biztos, hogy ő az. Most nagyon egészséges, erről biztosíthatlak. Az
arca telt, és semmi fájdalma nincs. Bocsánatot kér tőled, mert úgy érzi, élete végén
teljesen leszívott téged.
Ruth: Óh, ez kedves tőle, de tényleg nem esett nehezemre gondoskodni róla.
Doreen: Ő azt mondja, muszáj megkönnyebbülnie, mert halála óta cipeli ezt a terhet.
Nagyon haszontalannak, és erőtlennek érezte magát és szeretné, hogy tudd, nem
terhelődött volna ennyire rád, ha nem lett volna erre mindenképpen szüksége.
Ruth: Kérlek, mondd meg neki, hogy örömömre szolgált, hogy vele lehettem utolsó
hónapjaiban.
Doreen: Hall téged Ruth, és elismerően bólogat.
Ruth: Szeretlek tesó! Örökké szeretlek.
Karla szintén üzenetet kapott a túlpartról, ami megszabadította öt éve magával
hurcolt bűntudatától.
Karla: Anyám öt éve halt meg. Abban az időben erős drogos voltam. Amikor halálán
volt, megkérdezte, még mindig kábítózom-e és azt mondtam nem. Hazudtam.
Amióta meghalt bűntudatom van a hazugságom miatt. Csak azért hazudtam, mert
nem akartam mégy több terhet rátenni, a betegsége éppen elég volt neki. Azt
szeretném kérdezni, hogy tudja-e hogy hazudtam? És ha igen, megbocsát-e nekem
ezért? Most már leszoktam, négy éve nyolc hónapja és tizennyolc napja tiszta
vagyok. De a hazugság nagyon bánt engem.
Doreen: Nyugodj meg kedves. Anyád tudja, hogy azért mondtad ezt neki, mert
szereted, és mert nem akartál még több stresszt és fájdalmat okozni neki.
Semmiképpen nem ítél el. Ellenkezőleg! Nagyra értékeli törődésedet.
Nem sokkal halála után segített neked a leszokásban. Még most is vigyáz rád,
feltétel nélkül szeretettel, nagymamáddal, és két őrangyallal együtt.
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Egészséges kapcsolattartás eltávozott szeretteinkkel
Szeretteinkkel való kapcsolataink nem érnek véget az ő halálukkal. A kapcsolatnak
csak a formája változik. Pszichoterapeutaként, és tisztánlátó lelkek számára.
A gyászoló hozzátartozóknak át kell vizsgálniuk vegyes érzelmeiket szeretteik
halála után. A túlélő valószínűleg nagy szomorúságot, magányt, és zavarodottságot
érez. Ezeket az érzelmeiket várjuk el azoktól, akik most veszítették el barátjukat vagy
családtagjukat. A túlélők azonban gyakran becsapva érzik magukat, vagy
haragszanak. Ezekkel az érzésekkel nehéz megbirkózni, hiszen a legtöbben nem
szívesen vallják be, hogy haragszanak valakire, aki eltávozott. Nem tűnik „helyesnek”
hibáztatni valakit, aki már elhunyt.
E teljesen normális érzések bevallása azonban alapvetően fontos a veszteségből
való felgyógyuláshoz. Eltávozott szeretteink tökéletesen tisztában vannak azzal,
hogyan érzünk, hogyan gondolkodunk felőlük. Semmit sem rejthetünk el a túloldalon
tartózkodó elől! Csak magunk előtt tagadhatjuk le érzéseinket – lelki békénk árán.
Amikor nem veszünk tudomást arról, hogy mit érzünk valójában, akkor meggátoljuk
saját boldogságunkat, és az elhunyt spirituális fejlődését is.
Egyik kliensem, Laura például nagyon haragudott az apjára, amiért az nem
vigyázott jobban magára. Laura édesapja egy hosszú betegség végén halt meg és
Laura haragudott rá egészségtelen életmódja, az ivás és a dohányzás miatt, amik
hozzájárultak halálához. Ezzel egyidőben bűntudata is volt amiatt, hogy haragot
érez. Úgy érezte „jobban kellene tisztelnie a halottat”.
Első ülésünk alkalmával Laura apja eljött, és kérte, hogy Laura bocsásson meg
neki. Elmagyarázta, hogy mély aggodalma Laura érzelmi egészégéért földhöz
kötötte őt. Ez nagyon gyakran megtörténik. Amikor egy szerettünk halála különösen
felzaklat bennünket, akkor az illető gyakran mellettünk marad, hogy biztosítsa
jó-létünket. Ha azonban, hozzátartozónk nem arra készült fel, hogy spirituális
vezetőnk legyen, akkor az, hogy ennyi időt velünk tölt, hátráltatja az ő fejlődését.
Laura apja tovább szeretett volna lépni a szellemvilágba, hogy a fejlődést szolgáló
folyamatokban vehessen részt, de először Laura engedélyére várt, hogy
eltávozhasson mellőle.
Egy másik kliensem, Maryann mély neheztelést hordozott magában elhunyt
apjával szemben, amiért gyermekkorában bántalmazta őt. Az ülés alatt Maryann
apja kifejezte mély megbánását, amiért bántotta őt. Kérte, hogy Maryann bocsásson
meg neki. Ahogy Maryann sírni kezdett gyermekkori bántalmai, és apja halála miatt,
hirtelen megjelent Maryann elhunyt apai nagyapja. Elmagyarázta, hogy
nagymértékben felelős azért, ami Maryann-nal gyerekkorában történt. Elmondta,
hogy súlyosan verte Maryann apját, amikor még kisfiú volt. Ez az élmény Maryann
apját is gyerek-bántalmazóvá tette, amire felnőtt. A nagypapa könyörgött
Maryann-nak, hogy bocsásson meg neki és az apjának. Elmagyarázta, hogy azzal,
hogy mindkettőjüknek megbocsát, Maryann megszabadul a harag és neheztelés
csapdáitól.
Laura és Maryann is meg akartak bocsátani elhunyt apjuknak. De a szándék, és
a valódi megbocsátás két különböző folyamat. Mindkét kliensemnek több alkalomra
volt szükségük, mielőtt képesek voltak tökéletesen elengedni haragjukat és
neheztelésüket.
Laura végül megértette, hogy apja ezzel az egészségtelen életmóddal tudott csak
megbirkózni a számára nem kielégítő munkájával. Együtt érzett vele, amiért egy
olyan munkában ragadt benne, amit nem szeretett. Így már könnyebb volt a
megbocsátás. Maryann azután tudott megbocsátani apjának és nagyapjának, miután
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ezt mondta nekem: „megbocsátok apának, és nagyapának, de nem bocsátom meg a
tetteiket.” Ez is egy módja a harag elengedésének. Hiszen az a leglényegesebb,
hogy az emberek megbocsássunk, ha tetteiket nem is tudjuk elfogadni.
Azzal, hogy nyíltan szembenézünk a fájdalmunkhoz kapcsolódó érzelmeinkkel, jó
világot teremtünk magunk, és halottaink számára is. Nagyon eredményes módszer,
ha egy nagyon őszinte levelet írunk nekik. Ahogy a levelet írjuk, ne cenzúrázzuk
saját érzelmeinket. Ne feledjük, az elhunyt úgyis tud mindent, amit felőle gondolunk
vagy érzünk. Az elhunytak nem ítélnek el minket semmilyen negatív érzelmünk miatt.
Egyszerűen csak azt akarják, hogy átéljük azt a lelki nyugalmat és boldogságot, ami
abból fakad, hogy őszinték vagyunk önmagunkhoz.
Kapcsolataink elhunyt szeretteinkkel csodálatosan táplálóak lehetnek. Sok
kliensem elmondása szerint elhunyt ismerőseivel kapcsolata közelebbi és őszintébb,
mint amilyen életünkben volt. A halál nem jelenti a szeretet végét. Ne feledjük: a
szeretet soha nem meg nem hal!
Íme egy ima, amit elmondhatunk azért, hogy kigyógyuljunk a bánatból, és érezzük
azt a nyugalmat, amit elhunyt társunk és az Isten szán nekünk. Mindenki írja át ezt
az imát úgy, hogy igazán a szívéből szóljon, és megfeleljen az adott
körülményeknek.

Ima a bánatból való kigyógyulásért
Szeretett Istenem.
Tudom, hogy akit szeretek, otthon van a mennyekben. Veled. Kérlek, vigyázz rá,
emeld fel őt szereteteddel. Kérlek, küldj hozzá Angyalokat, segíts neki, hogy
csodálatosan érezze magát, és boldogan beilleszkedjen az otthoni világba. Kérlek,
mellém is küldj Angyalokat, és segíts, hogy elengedjem szomorúságomat és
fájdalmamat. Segíts, hogy kigyógyuljak fájdalmas érzéseimből, hogy visszatérhessek
egy olyan életbe, amilyet ő is kíván nekem. Kérlek, küldj egy jelet az égből, amiből
tudhatom, hogy Te vigyázol rá. Ámen.
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Hogyan segítenek bennünket
az Angyalok az anyagi világban
Nyolcadik Fejezet
Gyakran kérdezik tőlem, hogy helyes-e az Angyaloktól segítséget kérni anyagi
dolgokban. „Megkérhetem őket arra, mondjuk, hogy jó parkoló helyet találjak?”
Vesztegetem azzal az Angyalok idejét, hogy olyasmit kérek tőlük, amit magam is
megtehetnék?” vagy „Lehet, hogy megsértem az Istent azzal, ha anyagi tárgyakat,
vagy triviális dolgokat kérek tőle”. Gyakran hallok ilyen aggodalmakat, amelyek
megakadályoznak bennünket a segítségkérésben.
Az Angyalok gyakran mondják nekem, hogy nem számít, milyen ügyben kérjük a
segítséget. Isten és az Angyalok nem úgy járnak el, mint mondjuk az orvosok,
akiknek meg kell ítélni, hogy melyik ember van nagyobb szükséghelyzetben. Először
is, Istent és az Angyalokat nem korlátozza az idő és a tér, tehát egyszerre tudnak
mindenkinek segíteni.
Isten akarata az, hogy az Angyalok segítsenek bennünket magasabb rendű
céljaink betöltésében. Isten és az Angyalok tudják, hogy ha tudatunkat,
mindennapjainkat aggodalmak, félelmek töltik ki az anyagi dolgokért, akkor nem
marad időnk és energiánk, küldetésünk teljesítésére. Nem arról van szó, hogy az
Angyalok gazdagsághoz és hírnévhez segítenek bennünket, egyszerűen csak
tudatunkon akarnak könnyíteni, hogy szabadok lehessünk.
Azt is tudják, hogy gyakran az időnket pocsékoljuk bizonyos anyagi dolgokkal,
amit én időhúzási taktikának szoktam nevezni. Ide tartozik minden olyan
tevékenység, ami elvonja a figyelmünket célunk teljesítéséről.
Az Angyalok tehát közbelépnek, hogy megszabadítsanak bennünket túlzott
aggodalmainktól az anyagi világban adódó helyzetekkel vagy tárgyakkal
kapcsolatosan. Kérem, senki ne értse félre ezt. Nem mentenek fel a felelősség alól.
Nem fejlődnénk, nem tanulnánk, ha így tennének. Isten, és az Angyalok azt akarják,
hogy tudjuk: „Ha bármire szükséged van, ne habozz hozzánk fordulni segítségért.
Ajánlj fel, adj át nekünk minden olyan helyzetet, ami gondot okoz, ami elveszi lelked
nyugalmát. Ígérjük, hogy vigaszt nyújtunk, és hatást gyakorolunk az anyagi világra,
oly módon, hogy az támogasson téged jelenlegi körülményeid között. Engedd, hogy
hazavihessünk.” Az otthon alatt ők a földi mennyországot értik, azt a természetes
állapotot, ahol minden anyagi szükségletünk az isteni törvény szerint nyer kielégítést,
míg mi csak arra koncentrálunk, hogy mit adhatunk a világnak természetes
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képességeink és tehetségeink által.
Könnyítsünk utunkon
Az Angyalok az első feladatok egyikeként általában azzal bízzák meg a velük
együttműködőket, hogy tisztítsák meg otthonukat, irodájukat, autójukat a zűrzavartól.
Az Angyalok azt mondják, hogy tulajdonaink súlyként nehezednek ránk, és rengeteg
figyelmünk megy el megszerzésükre, majd védelmezésükre.
Akinek volt mostanában olyan érzése, hogy itt az ideje, hogy adakozzon, vagy
szétosztogassa felesleges holmijait, az még hangsúlyozottabban vegye figyelembe
ezt a fejezetet. Energetikai szempontból, életterünk és munkahelyünk jóval tisztább
és hatékonyabb állapotba kerül fölösleges tárgyak nélkül.
Jó szabály megszabadulni minden olyan holmitól, amit nem használtunk az elmúlt
két évben. A legtöbb hajléktalan menedékhely boldogan fogadja fölösleges
tárgyainkat. Nagyon jól fogja magát érezni az, aki egy szombat délutánját rászánja
egy masszív kitakarításra.
Azzal, hogy dolgokat elajándékozunk, természetes módon mozgásba hozzuk az
adás-kapás törvényét. Ez azt jelenti, hogy új tárgyak fognak hozzánk érkezni, és
rajtunk múlik majd, hogy egyszerűen csak felcseréljük-e régi zűrzavart egy újra. A
legjobb, ha mozgásban tartjuk az áramlást azzal, hogy mindennap elajándékozunk
valamit.
Birtoktárgyaink energiája
Miután továbbadtuk felesleges dolgainkat, észrevehetően könnyebbnek, és
összeszedettebbnek fogjuk érezni magunkat. Ezután az Angyalok segíteni fognak a
szoba energiájának megtisztításában.
A Kirlian fotókon látható, hogy a fizikai tárgyakra hatással vannak az azokat
körülvevő emberek gondolatai. Egy nagyon érdekes Kirlian fotó-sorozat készült egy
érméről, melyet egy különböző érzelmi állapotokat egymás után megélő ember
tartott a kezében. Lefényképezték az érmét, miután az ember haragos gondolatokkal
telten fogta kezébe. Majd lefényképezték ugyanezt az érmét, amikor az ember
szerető gondolatokkal tartotta a kezében. A következő fotó, azután készült, hogy az
illető félelmekkel telten fogta kezében az érmét. A képek figyelemre méltó
különbségeket mutatnak az érmét körülvevő „aura” méretét, formáját, és színét
illetően.
A Kirlian fotózás ellentmondásos, a tudósok nem tudnak egyetértésre jutni abban,
hogy „mit” fényképez le a gép. Mégis mindenképpen, ezek a fényképek egy nagyon
konkrét változást jeleznek, ami mutatja az érmét tartó ember gondolati és érzelmi
változásait. Ez az egyik oka annak, hogy soha nem vásárolok zálogosított áruk
kiárusításakor. Tudom, hogy a tárgyak magukban őrzik a boltos érzelmi fájdalmát és
pénzügyi hitvilágát. Inkább teljes árat fizetek egy olyan áruért, amely hordozza a
gyarapodó üzlet-tulajdonos optimizmusát.
Psychometria
Amikor az Angyalokkal való kapcsolatfelvételt tanítom az embereknek, gyakran azzal
kezdjük, hogy párokat alkotnak, és egymással szemben helyet foglalnak. Majd
megkérem a párokat, hogy adják át egymásnak valamilyen fémtárgyukat, pl. gyűrűt,
órát, stb. Ha kezünkben tartjuk valakinek valamilyen fémtárgyát, akkor könnyebben
tudunk kapcsolatba lépni az illető őrangyalaival. Ezt a módszert psychometriának
53

hívják.
Mindenki kipróbálhatja. Fogjuk kezünkbe valakinek a kulcsát, óráját, gyűrűjét.
Azzal a kezünkkel fogjuk, amelyikkel nem írunk. Ez a „befogadó kezünk”, magába
szívja az energiát. Az a kezünk, amelyikkel írunk, a „küldő” kezünk, ami továbbítja az
energiát. Tehát tartsuk a fémtárgyat befogadó kezünkben, vegyünk néhány mély
lélegzetet. Az legyen a szándékunk, hogy beszéljünk őrzőangyalainkkal, és a másik
ember őrzőangyalaival. Tegyünk fel kérdéseket az Angyaloknak, pl.: „mit kell
megtudnom X.Y.-ról?” vagy: „Milyen üzenetet szeretnétek küldeni X.Y.-nak?” vagy
akár ennél konkrétabb kérdéseket is.
Ezután vegyünk mély lélegzetet, és figyeljünk meg magunkban minden
benyomást: érzéseket, belső képeket, gondolatokat, szavakat. Ha a másik ember
velünk van, mondjuk el neki, milyen benyomásaink támadtak…ahogy beszélünk,
további üzeneteket fogunk kapni. Ez az Angyalokkal való kapcsolatteremtés egyik
alapmódszere, amelyet a legtöbb ember már első vagy második alkalommal
sikeresen képes végigvinni.
Környezetünk megtisztítása
Ahogy a tárgyak sok mindent elmondanak nekünk, ugyanolyan beszédes a
környezetünk, amelyben élünk, dolgozunk, közlekedünk. A falak, burkolatok, bútorok
megőrzik domináló tudatállapotunk energiáját. Így ha családtagjainkkal együtt az idő
túlnyomó részében békések vagyunk, házunk tükrözni fogja ezt a békességet.
Szentélyhez válik hasonlatossá, amit mindenki észrevesz és élvez, aki oda belép.
Ha azonban veszekedünk, a velünk élőkkel, vagy aggodalmaskodunk, otthonunk
energiája e gondokat fogja visszhangozni. Ahogy a bútorok, a falak, a kárpitok
magukba szívják a cigerettaszagot, úgy szívják magukba a tárgyak az emberek
pszichikai stresszét.
Otthonunk, irodánk, autónk mindenki energia-ujjlenyomatát őrzi, aki valaha időg
töltött ott. Otthonunk például magába szívhatta az előttünk ott élők negatív energiáit.
Szerencsére meg lehet tisztítani az életterünket, járműveinket, és az Angyalok
segítségünkre vannak ebben.
Íme néhány módja valamely helyszín megtisztításának:
1. Fessük ki a falakat.
2. Cseréljük ki a kárpitokat.
3. Mossuk ki a kárpitokat.
4. Égessünk zsálya levelet (a legtöbb ezoterikus könyvesboltban kapható
szárított, vagy füstölő formában). Kezünkben tartva az égő füstölőt, járjuk
körbe a helyszínt, hogy a füst szétoszoljon mindenhová.
5. Helyezzünk lapos tálban sós vizet, vagy alkoholt a helyiségek közepére.
6. Helyezzünk egy tiszta kvarc kristályt a régi energiáktól azáltal, hogy legalább
négy óra hosszára közvetlen napsütés, vagy holdvilág alá tesszük.
7. Kérjük Michael Arkangyalt és segítőit „a könyörület csapatát” hogy vegyék
körbe életterünket. Michael és az Angyalok eloszlatnak minden negatív
energiát otthonunkból, munkahelyünkből és autónkból.
Egy otthon megteremtése
Ha új otthonra vágyunk, az Angyalok segíthetnek megtalálni a tökéletes helyet.
Ajtókat nyitnak meg nekünk, megtisztítják előttünk az utat, hogy könnyebb legyen a
költözés. Megtanultam az Angyaloktól elengedni az emberi kételyeket, melyek azt
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sugallják, hogy valami „egyszerűen nem lehetséges, mert nem logikus”. Az Angyalok
az emberi logika fölött állnak, olyan magasságban, ahol minden lehetséges.
Egy virginiai pár, Martha és Stan átélték, hogy milyen csodákban lehet részünk,
ha elengedjük a kételkedést.
„Martha és Stan, tíz éve házasok voltak, és nagyon vágytak már saját otthonra.
Martha, aki mélyen hívő volt, minden este imádkozott, kérte Jézust és Istent, hogy
segítsenek nekik egy olyan otthont találni, amit betölt majd a szeretet, és amit meg
tudnak még fizetni. Egy éjjel világos álmot látott, amelyben egy idősebb,
nagymamásan bájos házban nézett körül: csipkefüggönyök, parketta, és az emeleti
fürdőszobában egy gyönyörű mosdó, amelyre arany rózsákat festettek. Martha
emlékezett rá, hogy álmában otthon érezte magát, és tudta, hogy azon a helyen akar
élni.
Az álom olyan szép és életteli volt, hogy másnap reggel részletesen elmesélte
Stannek. A pár jelnek tekintette az álmot, arra nézve, hogy eljött az ideje, hogy házat
keressenek maguknak. Kapcsolatba léptek egy ingatlanossal, és elkezdtek házakat
nézni. Két hete nézegettek már házakat, és éppen hármasban látogattak meg egyet,
amikor Marthának elakadt a lélegzete. Stan fülébe suttogta: ’Azt hiszem, ez az a
ház, amelyikről álmodtam’. Egy meghatározhatatlan ismerősség érzés futott végig
rajta, és Stan is libabőrös lett a gondolatra.
Ahogy beléptek az emeleti fürdőszobába, meglátták azt a részletet, ami olyan
élénk hangsúlyt kapott Martha álmában: arany rózsák a kerámia mosdókagylóra
festve. ’Ez az’ kiálltották mindketten, és megkérték az ingatlanost, hogy tegyen
ajánlatot a házra a nevükben.
A tulajdonos elfogadta az ajánlatot, és a pár izgatottan kitöltötte a szükséges
papírokat. Másnap azonban Stannek felmondtak a munkahelyén. Mivel Martha nem
dolgozott, a pár eleinte elkeseredett. Hogyan is tudnánk részletfizetést vállalni
bevétel nélkül? – gondolták. Imádkoztak, és Istennek ajánlották fel gondjukat. ’Ha
Isten úgy akarja, miénk lesz a ház.’
Két napon belül Stant felvették egy jutalékos eladói állandó jövedelme, nem sok
esélyük van. ’Még soha nem látottam olyat, hogy elfogadtak volna hitelkérelmet
állandó jövedelem nélkül.’
A banktisztviselő emberi szinten gondolkodott, és valószínűleg nem volt tisztában
azzal, milyen hatású lehet az ima ilyen helyzetben. Döbbenten hívta fel másnap
Marthát és Stant. ’Hihetetlen! Elfogadták a kérelmüket!’ A pár pedig boldogan
beköltözött új otthonába, az aranyrózsás mosdókagylóval.”
Az évek során, ahogy sokakat meginterjúvoltam isteni közbeavatkozásokról, az ilyen,
és ehhez hasonló esetek megtöltötték irattáramat. Emberek százaival beszéltem,
akik spirituális segítséget kértek házeladáshoz, új otthon kereséshez,
kölcsönfelvételhez, költözéshez, stb. Az esetek mind arra mutatnak, hogy ha
segítséget kérünk, a megoldás csodálatos formákban tud elérkezni hozzánk.
Vásárlás az Angyalokkal
Az Angyalok nagy örömmel segítenek nekünk anyagi gondjainkban. Soha sem kell
szégyellnünk segítséget kérni tőlük, vagy azon aggódnunk, hogy a kérésünk túl
lényegtelen, vagy triviális. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Angyalok azért vannak
itt ,hogy egyengessék útjainkat, hogy szabadon sugározhassuk Isten tündöklő
fényét. Mindannyian tudjuk, hogy azokon a napokon jobban fénylünk, amikor a
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dolgaink jól mennek. Egyenesebben állunk, szebben mosolygunk, és optimistábbak
vagyunk, amikor gurul a szekér. Ezeken a napokon másokat is arra inspirálunk, hogy
elérjék saját fényes csillagukat. Tehát ne habozzunk az éghez fordulni azért, hogy
több ilyen napunk legyen.
Az Angyalok örömmel nyitnak meg ajtókat előttünk. Kérhetjük a segítségüket
tárgyak felkutatásában, aztán csak hallgatnunk kell útmutatásaikra, amit kérésünkre
mindig megkapunk. A vezettetés érkezhet gondolat, látomás, érzés, vagy hang
formájában.
Egy belsőépítész mesélte el, hogyan segítettek neki az Angyalok megtalálni egy
fontos kelléket egyik kliense számára.
„Egyik kliensem szeretett volna még néhány kiegészítőt frissen elkszült
hálószobájáb. Már négy honapja kerestem azt az alabástrom lámpát, amire
legjobban vágyott. Útközben egy antikvitás üzlet felé, kértem az Angyalokat,
segítsenek eljutni arra a helyre, ahol pont azt megtalálom, amire szükségem van.
Pár perccel később nem egy, hanem két alabástrom lámpát is találtunk, továbbá
éjjeliszekrényeket és kiegészítőket is. A vásárlás az Angyalokkal szinte nem is vett
időt igénybe, örömteli és könnyű volt.”
Egyik hölgy ismerősömnek, Gail Wiggsnek hasonló tapasztalatai voltak. Minden
tavasszal és ősszel kimegy a Phoenxben megrendezett kézműves vásárra. Már
előre örül, hogy megveheti a vásári témákat hirdető pólót, mert mindig gyömyörű
selyemfestés van az elején. Ősszel mindig hosszú ujjú pólót vesz. Ezek a pólók
nagyon népszerűek, és hamar elfogynak. Ezért Gail korán kimegy a vásárra, hogy
biztosan tudjon venni egyet. Tavaly ősszel azonban elfoglaltságai miatt csak későn
tudott a vásárra kiérni. Megkérte az Angyalait, hogy biztosítsanak számára egy pólót.
Már délután volt, amikor Gail buszra szállt a vásár felé. A busz egy számára
ismeretlen kapunál állt meg, és a buszsofőr bemondta, hogy ez az utolsó bolt. Gail, a
szokásostól eltérően ezen a kapun ment be a vásár területére és amint belépett, ott
volt az információs pult, a pólókkal.
Egyetlen hosszú ujjú póló maradt, amit meg is vett. Gail minden információs
pultot megnézett, ahogy körbesétált a vásáron, és hamar rájött, hogy sehol máshol
nem maradt egyetlen póló sem. Gail megköszönte az Angyalainak, és a következő
két hónapban erős üzeneteket kapott arról, hogy pólókat kellene árulnia, rajtuk
Angyalokat ábrázoló képekkel. Gail most kezdett bele ebbe az üzletbe, és
boldogsággal tölt el a tudat, hogy olyasmit árulhat, ami ennyi örömet okozott neki.
Jól gondoljuk meg, mit kérünk
A férjemmel a repülőtéren voltunk, a csomagkiadó felé tartottunk éppen, hogy
felvegyük négy nagy bőröndünket, amik tele voltak a hétvégi előadásomhoz
szükséges kellékekkel. Késő volt, péntek éjjel, és éhesek voltunk, vacsorázni
akartunk.
Azt mondtam a férjemnek, Michaelnek: „Kérjük meg Raphaelt, a gyógyítók és
utazók arkangyalát, hogy most rögtön lekerüljenek a csomagjaink a gépről.” Aztán
kicsit elbizonytalanodtam, mert tudtam milyen fontos, hogy hogyan fogalmazzuk
meg, amit kérünk. Ha konkrét kéréssel fordulunk az Angyalolhoz, akkor jobban
tesszük, ha minden lehetséges fehér foltot tisztázunk előttük. Ezért átfogalmaztam
Raphaelhez intézett kérésemet: „Nem úgy értem, hogy olyan gyorsan kerítsd elő a
csomagokat, hogy leessenek a leszállópályára, csak kérlek, legyen most rögtön a
csomagokat szállító szalagon.”
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Azt hittem, mindent elmondtam ezzel a kéréssel, de az Angyalok adtak egy leckét
abból, mennyire szó szerint veszik kéréseinket. Ahogy elindultam hogy egy nagy
kocsit hozzak a csomagoknak, meghallottam Michael hangját, ahogy segítséget kér.
Megfordultam, és láttam, hogy mind a négy bőröndünk egyszerre jött át a
csomagkiadó nyíláson. Sajnos, mivel egyszerre jöttek elő, Michael nem tudta mind a
négyet egyszerre megfogni. Ezért aztán kivártuk, míg a csomagjaink végigutazzák a
futószalagon útjukat a hatalmas nemzetközi repülőtéren. Mindketten ugyanarra
gondoltunk: „következő alkalommal jobban meg fogjuk gondolni, hogy mit kérünk”:
Az Angyalok megjavítják a műszaki cikkeket
Sokszor láttam anyámat imádkozni, amikor felrobbant az autónk. Döbbenetes
módon, a motor mindig újra beindult imái után. Azóta is mindig kérek égi segítséget
a műszaki, és elektronikus cikkek megjavítására.
Michael Arkangyal különösen hatékony elromlott faxok, mosógépek, és más
gépek megjavításában. Őt szoktam hívni, a számítógépemmel van baj, és a
helyzetem gyakran azonnal megoldódik.
Egy spirituális tanácsadó, Johanna Vandenberg, szintén ilyen boldogító
eredményre jutott, amikor Michaelt hívta segítségül a vízszerelésben.
A „keresztfiam édesanyja megkért, hogy cseréljem ki a vízszűrőjét, mivel
rettentően elfoglalt volt. Olyan egyszerűnek tűnt: egy mosogató kagylóba épített
filter: csak le kell csavarni az alját, betenni egy új filtert és visszatenni az alját. Az
alját azonban nem tudtam leszedni, beszorult.
45 perc után végül kilazítottam, betettem az új filtert, visszatettem az alját. Aztán
kinyitotta, a csapot, mivel a víznek 15 percen keresztül folyamatosan folynia kell,
mikor új filtert cserélünk. A víz azonban kifolyt alul! Megint leszedtem az alját,
visszatettem, a víz csöpögött, és újra ez történt. A család hamarosan várható volt, és
feszült voltam, hogy mire megjönnek meg tudjam oldani a helyzetet.
Ebben az elkeseredett pillanatban széttártam a karom, és felkiáltottam: St.
Michael és Raphael, kérlek, segítsetek beszerelni ezt a vízszűrőt! Levette, az alját,
majd újra visszatettem, kinyitottam a csapot, és működött! Minden helyre állt 90
másodperc alatt! Később a keresztfiam anyja telefonált, és nagyon megköszönte, azt
mondta, hogy a víz kb. tízszer olyan erősen jön, mint addig, és érdeklődött, hogy
hogyan csináltam.
Annyira frusztrált voltam, majdnem kivágtam az egészet az ablakon, miután már
vagy másfél órája próbáltam megcsinálni. Az Angyalok pedig olyan könnyedén
segítettek, olyan gyorsan és gyönyörűen! És most az egész család tiszta vizet iszik.”
Az arkangyalok segítségével tehát gyorsan kijuthatunk a slamasztikából. Vannak
olyanok, mint Sharon, egy pszichoterapeuta, akik szívesebben kérnek segítséget
saját személyes őrangyalaiktól. Nincs olyan segélykérés, amelyre nem érkezik
válasz, és nem lehet „rossz számot hívni” amikor az éghez fordulunk. Sharon
őrangyalai nemrégiben segítettek neki megjavítani az autóját.
„A jeepemben elromlott a fűtés. Ahogy munkába vezettem hétfő reggel, egy
Angyal erőteljes jelenlétét érzékeltem az utasülésen. Megkérdeztem a nevét, és egy
belső hangot hallottam: ’Angela’.
Hónapokkal ezelőtt kértem az Angyalokat, hogy őrizzék az otthonomat és az
autómat, és úgy éreztem, azt mondja, ő az az Angyal, aki a jeepemre vigyáz azóta,
hogy először kértem rá angyali védelmet. Megkértem, hogy lépjen kapcsolatba egy
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olyan Angyallal, aki a jeepemre vigyáz azóta, hogy először kértem rá angyali
védelmet. Megkértem, hogy lépjen kapcsolatba egy olyan Angyallal, aki ért a jeep
fűtéséhez, mivel az enyém már két hete nem működik. Olyan érzésem támadt,
mintha Angela azt üzenné, hogy ő meg tudja csinálni. A következő estén a fűtésem
megint működött.”

Spirituális biztonság
az Angyalok segítségével
Kilencedik Fejezte
A világ igazából százszázalékosan biztonságos hely. Mégis veszélyesnek tűnik, azok
miatt a félelemteli gondolatformák miatt, amelyek visszatükröznek minden
aggodalmat és félelmet, amit magunkban hordozunk. Mivel ezekkel a gondolatokkal
is világunkat teremtjük, az Angyalok segítenek nekünk, és védelmeznek bennünket.
Védő Angyalok
Isten és az Angyalok biztosítanak bennünket arról, hogy biztonságban vagyunk, és
velünk együtt minden, ami hozzánk tartozik. Ettől azonban még mindig kérnünk kell a
segítségüket, és követnünk kell irányításukat. Egyik barátom, Mary Ellen drámai,
majdhogynem tragikus körülmények között látta be ennek igazságát.
Barátnőjével, Nancyvel, huszonévesen, amerikai egyetemistaként
Németországban vakációztak, kevés, szigorúan beosztott pénzből. Stoppal utaztak
keresztül az országon, ami abban az időben teljesen elfogadható volt. Két amerikai
hadi teherautó állt meg, hogy felvegye őket, és külön-külön autókra ültek fel. Mary
Ellen meséli el a történet folytatását saját szavaival:
„A vezetőnek, aki mellett én ültem, tisztességetelen szándékai voltak.
Erőszakoskodott velem. Amolyen gyorsan csak tudtam, gondolkodtam és
imádkoztam, hogy meg tudjam állítani. Megmondtam ennek a fiatal New York-i
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katonának, hogy én nem vagyok az a fajta nő. Azt mondta, nem érdekli. Ekkor, egy
láthatatlan férfihang szólalt meg bal fülemben, és nagyon érthetően azt mondta
’Mond neki azt, hogy mindenkinek el fogod mondani’.
Nem gondoltam, hogy ez bejönne, ezért inkább azt kérdeztem tőle: Mit szólnál,
ha a húgod jönne Európába és lefeküdne egy idegennel? Azt gondoltam, ebből majd
belátja, hogy a húga sem tenne ilyet, ahogy én sem.
A láthatatlan forrásból eredő hang a bal fülemben továbbra is azt mondta: ’Mond
neki, hogy mindenkinek el fogod mondani’. Úgy éreztem, hogy ez nem állítana meg
senkit, aki erőszakoskodik.
Az az érdekes, hogy eszembe sem jutott, milyen döbbenetes, hogy egy hangot
hallok. Lehet, hogy ha megkérdeztem volna a katonától, hogy hallja-e a hangot,
akkor őrültnek nézett volna, és békén hagyott volna.
Azt mondtam neki, hogy ha nem száll le rólam, akkor előveszem a késemet. Ez
aztán keményen hangzik, de csak egy piknikhez való kés volt nálam. ’Az engem nem
fog érdekelni’ jött a válasz. Felhúzta az ingét a karján, ami tele volt a New York-i
utcaverekedésekből származó késnyomokkal.
Ajjaj, gondoltam.
A férfihang már kiabált a bal fülembe. ’MONDD NEKI, HOGY MINDENKINEK EL
FOGOD MONDANI’ azt gondoltam, hogy ha a kés nem hatott, akkor ennek
lehetne-e valamilyen hatása egyáltalán.
Mivel azonban semmi más választásom nem maradt, kimondtam: ’Mindenkinek el
fogom mondani’.
És teljes döbbenetemre, a fiú leszállt rólam. ’Nem tennél ilyet!’ Mondta.
Én meg arra gondoltam, hogy itt vagyok egy országban, amelynek nem beszélem
a nyelvét, senkit sem ismerek, akit felhívhatnék, vagy akinek elmondhatnám, és még
azt sem tudom, hol vagyok.
És azt mondtam, de igen, el fogom mondani.
Elindította a teherautót és szó nélkül elvitt oda, ahol a másik autó várt Nancyvel.
Már aggódott értem, nagyon örült, mikor meglátott. Sosem meséltem neki a hangról,
de én tudom, hogy Isten és az Angyalok mentettek meg, és a segélykérő imám.”
Én magam is tapasztaltam már ilyet, hasonlóan pozitív végeredménnyel. Egy tetőn
gyakoroltam, ahol volt egy taposómalom. Félúton a munkahelyem felé észrevettem
egy autóban ülő embert az utca túloldalán. Úgy tűnt, hogy engem bámul, és rossz
érzésem támadt, mintha a zsákmányának tekintene.
Először próbáltam tudomást sem venni róla, racionalizálni a helyzetet. Végül is,
miért bámulna engem bárki is? Nagyon konzervatívan voltam öltözve, bő pólóban és
nadrágban, ki sem voltam festve. Mégis, intuícióm azt súgta, hogy ez az ember
tisztességtelen szándékkal bámul engem.
Két választási lehetőségem volt: abbahagyni a gyakorlást, és elmenni, vagy
spirituálisan megközelíteni a helyzetet. Az utóbbit választottam. Az volt a
szándékom, hogy beszéljek ennek az embernek az őrzőangyalaival. Elmondtam
nekik, hogy ez az ember megrémiszt engem, és kérjék meg, hogy távozzon.
Békességet éreztem, és vagy három perccel később hallottam, hogy beindítja a
motort, és hálásan figyeltem, hogy eltávozik.
Egy héttel később egy nő odajött hozzám, és elmondta, három különböző
alkalommal látta, hogy ez az ember bámul engem. Megadta a férfi rendszámát, mert
nyugtalanította a helyzet. Az után a nap után azonban, hogy beszéltem az
Angyalaival, soha többet nem látta senki.
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Úti védelem
Az Angyalok sokféleképpen védelmeznek bennünket. Előfordulhat, hogy az előttünk
haladó lassú vezető egy álruhás Angyal. Egy hölgy, nevezzük Rebeccának, mesélte
el a következő történetet.
„Egyszer, amint keresztülhajtottam egy kisvároson, ahol akkoriban dolgoztam,
egy férfi kihajtott az autóm elé egy parkolóból. Kicsit lassabban vezetett, mint ahogy
én szerettem volna haladni. Ahogy egy útkereszteződéshez értünk, egy autó
átszáguldott a piroson (nekünk még mindig zöld volt). Ha nem lassít le a fiú, aki a
parkolóból hajtott ki elém, akkor pont a kereszteződés közepén lettem volna, amikor
az az autó áthajtott a piroson, és nem hiszem, hogy akkor még ma is itt lennék!”
Az ég a földi törvényeket meghazudtoló módon is védelmezhet bennünket. Ha
például az autónkból ki akar fogyni a benzin, akkor az Angyalok biztosan tudják,
hogy elérjük úti célunkat. Segítenek, hogy addig vezessünk, míg találunk egy
benzinkutat, még ha teljesen ki is fogyott már a benzin. Vagy ha végkép kifogytunk,
az Angyalok küldenek valakit, aki segít rajtunk.
Miriam, egy idősebb hölgy mesélte, hogy egy délután megrekedt egy elhagyatott
út szélén, lapos kerékkel. Mivel nem volt biztos abban, hogyan kell kereket cserélni,
segítségért imádkozott. Perceken belül odament hozzá egy nő és egy kereket,
Miriam azt vette észre, hogy nincs velük autó, egyszerűen csak megjelentek a
semmiből. Épületek sem voltak a közelben, ahonnan kijöhettek volna. Miután a
kerékcsere megtörtént, a pár ugyanolyan titokzatosan eltűnt, mint ahogy érkezett.
Pszichológusként tudom, hogy Miriam intelligens, értelmes felnőtt, nem hallucinált és
nem túlozta el a történetet.
Az Angyalok, mint afféle szuperhősök, képesek hatást gyakorolni a fizikai
anyagra, hogy baleseteket hárítsanak el. Karen Noe egy New Jersey-ből való
spirituális tanácsadó mesélte el a következő figyelemre méltó történetet.
„Nyolcéves fiammal, Timmyvel egy bevásárlóközpont parkolójában álltunk, egy
nagyon meredek hegyen. A hegy alján egy nagyon forgalmas, négysávos út van.
Ahogy az autó felé tartottunk, észrevettem egy bevásárlókocsit, amint lefelé tartott a
forgalmas út felé. Ha ezzel a sebességgel továbbhald, akkor biztos, hogy a lenti úton
balesetet okoz!
Ahogy néztem a lefelé tartó kocsit, azt mondtam magamban: Istenem, kérlek,
állítsd meg azt a bevásárlókocsit most rögtön! A kocsi azonnal megállt, a hegy
közepén, a lejtőn! Senki nem volt abban a parkoló szekcióban, ahol megállt. Aztán
egy ember jött elő a semmiből, és arrébb vitte a kocsit másik irányba. Megállította
egy parkolóhelyen, hogy többet ne gurulhasson el, és ahogy elfordítottam a fejem,
hogy szóljak a fiamnak, hogy nézze, mi történik, az ember szó szerint eltűnt.
A fiam már annyira hozzászokott, hogy mindenben az Angyalokhoz fordulunk,
segítségért, hogy csak annyit mondott: ’Megint egy Angyal volt’, mintha nap, mint
nap látna ilyesmit, (Lát is)”.
Karen segítségkérése, és az ő rendíthetetlen hitük teremtette meg a csodát. Csak
ennyit kell tennünk, kérni és hinni – még akkor is, ha gyenge a hitünk. Ez azonban
nem azt jelenti, hogy amikor valaki tragikus veszteségeket szenved, akkor Isten,
vagy az Angyalok elhagyták. A veszteségeknek sok oka lehet, beleértve a tényt,
hogy eljön az ideje a halálnak is. De mégis, mindig hiszem, hogy ha segítséget
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kérünk és hallgatunk a válaszra, akkor az Angyalok vagy segítenek a veszedelem
elkerülésében, vagy enyhítik az eset súlyosságát.
Fehér fény
Csodálatos módja otthonunk és tulajdonaink „biztosításának” az, ha „fehér fénnyel”
vesszük körbe ezeket. A fehér fény angyali energia, ami önmagában is rendelkezik
életerővel és intelligenciával. Amikor körbevesszük magunkat és tulajdonainkat fehér
fénnyel, akkor egy védőmezőt hozunk létre körülöttünk.
Ha ezután valaki bántó szándékkal közelít, akkor nem lesz képes a fehér fénnyel
borított személynek, vagy helynek kárt okozni. Egyszer csak kényszert éreznek
majd, hogy elmenjenek onnan, anélkül, hogy megértenék, miért fordulnak vissza.
Olyan is előfordulhat, hogy meg sem látják a fénybe borított embert vagy tárgyat,
mintha a fehér láthatatlan tenné a dolgokat a rossz akaratú emberek számára.
Könnyedén körbevehetjük önmagunkat, szeretteinket és tárgyainkat a fehér
fénnyel. Egyszerűen hunyjuk be a szemünket, és vizualizáljunk fehér fényt az illető
vagy a tárgy köré. Képzeljük el, hogy nézne ki az a személy vagy tárgy egy tojás
alakú, fényburokban. Amint képesek vagyunk ezt belső szemeinkkel látni, a feladatot
végre is hajtottuk.
Ha a betörőktől, vagy tűzről való félelem miatt nem tudunk aludni, akkor kérjünk
segítséget az Angyaloktól, és nyugodt lesz az álmunk. Képzeljük el, hogy
otthonunkat körülveszi a fehér fény. Aztán vizualizáljunk egy-egy hatalmas őrangyalt
minden ajtó, és akár minden ablak mellé. A fény és az őrangyalok védelmében jól
fogunk aludni.
Gyermekeink és szeretteinket is körbevehetjük a fehér fénnyel. Én mindig
beborítom fehér fénnyel az autót, vagy repülőt is, amelyben utazom. Gyakran kérek
külön Angyalokat, autóm karbantartására is.
Ezen kívül bármikor, amikor olyan helyre érünk, ahol negativitást, földhözragadt
energiákat észlelünk, akkor borítsuk be magunkat is fehér fénnyel. A tisztán
érzékelő, azaz intuitív, érzékeny emberek gyakran vannak kitéve annak, hogy
negatív energiát vegyenek fel a környezetükből. Ezek az emberek általában
tisztában vannak mások érzéseivel, és könnyen magukba szívják mások negatív
érzéseit. Ezért gyakran elbizonytalanodnak, és kimerültnek érzik magukat. Hogy ezt
elkerüljék, az ilyen érzékeny emberek háromszoros védelmet vizualizálhatnak maguk
köré. Először egy réteg fehér fényt, majd egy réteg smaragdzöld fényt – a gyógyítás
fényét, majd egy réteg lila fényt, ami lökhárítóként működik, és eltérít minden negatív
hatást.
Az Angyalok azt mondják, hogy a tisztán érzékelő embereknek rendszeresen kell
szabad levegőn tartózkodniuk. A természet olyan, mint egy füstszűrő, kiszűri a
negatív energiát az emberből. Az Angyalok azt ajánlják, hogy az érzékeny emberek
tartsanak cserepes virágot az ágyuk mellett. Különösen jók a széles levelű
növények, mint pl. a filodendron. Mialatt alszunk, a növények magukba szívják
testünkből a negatív energiát, mint ahogy a szénmonoxidot is kiszűrik a levegőből.
Elveszett tárgyak megtalálása
Fiatal lány koromban elvesztettem a pénztárcámat hazafelé menet az iskolából.
Aznap éjszaka sírtam emiatt, de az édesanyám megnyugtatott, és azt kérte
ismételjem el, hogy „semmi sincs elveszve Isten tudatában”, és higgyek benne teljes
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hittel, hogy Isten visszahozza nekem a pénztárcámat. Amikor másnap reggel
kinyitottam a szemem, ott volt a kis piros pénztárca az ágyam mellett. Anyám
megesküdött, hogy neki semmi köze ahhoz, hogy valóban csoda történt, amit Isten
hatalmába vetett tökéletes hitem tett lehetővé. Sok mindenkinek megtanítottam ezt a
megerősítő mondatot. Rengeteg levelet kaptam, amelyben elmondják, hogyan
kerültek elő eltűnt tárgyaik csodálatos módon újra, azáltal, hogy ezt a megerősítést
ismételgették: „semmi sincs elveszve Isten tudatában”.
Megkérhetjük Angyalainkat, hogy segítsenek elveszett tárgyak tartózkodási helyét
megtalálni. Éppen új otthonba költöztem, irodai kellékeim különböző dobozokban
voltak elcsomagolva. Nem találtam a csekkjeimet, és szükségem volt rájuk számlát
befizetéséhez. Az Angyalaimhoz fordultam, kértem őket, adják tudtomra, hol találom
a csekkeket.
Egy hangot hallottam: „nézd meg a faliszekrényt”. Kinyitottam a telezsúfolt
szekrényt, és éreztem, hogy egy nagy zacskóhoz vezetik a kezemet. Ott volt a
csekk-könyvem, pontosan, ahová az angyali hang irányított.
Egy Jenny nevű nő elvesztette a kulcscsomóját, amin rajta volt a kocsikulcsa, a
lakáskulcsa, és a postafiók kulcsa. Férjével együtt mindenütt keresték, sikertelenül.
Két nappal azután, hogy a kulcsok elvesztek, Jenny és a férje a garázsukban
beszélgette. Jenny éppen vásárolni készült a férje autójával, mivel a sajátjához nem
volt kulcsa. Nagyon dühös volt amiatt, hogy nem találta a kulcsokat, és fennhangon
így szólt Istenhez: „Kérlek, segíts megtalálni a kulcsokat most rögtön!” Ahogy ezt
kimondta, Jennynek egy felfordított kávésbögrére esett a tekintete. Olyan volt,
mintha belülről fényt árasztott volna, és Jenny ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy
odamenjen. Férje semmit nem vett észre, el volt foglalva.
Amint felemelte a kávésbögrét, megpillantotta alatta a kocsikulcs
összetéveszthetetlen csillogását. „Hogy lehetséges ez?” gondolta. „Kétszer is
megnéztem a bögre alatt, és nem volt ott”. Jenny erős hitű asszony, nem kételkedett
abban, hogy csoda történt, miután Istenhez fordult segítségért. Úgy döntött, hogy
meglepi a férjét, aki még mindig elfoglalt volt.
Jenny beült az autójába, és enyhén megnyomta a dudát: ”szia kedves, indulok a
boltba!” Férje automatikusan visszaintett, és amikor Jenny kigurult a kocsi feljárón,
akkor fogta fel, hogy Jenny olyan autót vezet, amihez nincs kulcsa. Utána szaladt, és
együtt nevettek, ahogy Jenny elmesélte hogyan találta meg a kulcsokat az isteni
vezettetés segítségével.
Maria Stephanson – akiről már olvashattunk – megtapasztalta, hogy az ég
tönkrement tárgyaink lecserélésében is segít.
„Meghívást kaptam egy alkalmi ruhás estélyre, és vettem egy gyönyörű blúzt 155
dollárért, egy nagyon exkluzív üzletben. Nagydolog volt, ez nekem. Általában mindig
a leértékelt árukat veszem meg, és még életemben nem költöttem 25 dollárnál
többet egy blúzra. Ezt ezért vettem meg, hogy ünnepnapokon, különleges
alkalmakkor viselhessem.
Egy hónappal később, egyik nagyon közeli barátnőm készült egy estélyre, és
mivel tökéletesen megbíztam benne, kölcsönadtam neki a blúzt. Miután viselte,
elvitte a tisztítóba, ahol teljesen tönkrement. Teljesen kikészült, egész éjjel sírt,
mielőtt elmondta nekem. Felhívta a tisztítót és az üzletet is, ahol vásároltam, de
mindkét helyen a blokkot kérték, mielőtt egyáltalán gondolkodhatnának a pénz
visszafizetésén. Akart venni egy másikat, de az üzletben ez volt az utolsó darab.
Rossz érzés volt nekem is, de barátnőmet még jobban sajnáltam.
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A blokkot sehol nem találtam. Egy egész napon át, kerestem mindenhol, mindent
széttúrtam, és végül elfogadtam, hogy ez is egy dolog, amiről le kell mondanom.
Éppen akkor végeztem el egy egynapos kurzust dr. Virtue-nél, és megtanultam
néhány módszert az Angyalokkal való kapcsolatteremtésre. Meghallgattam az ’Isteni
vezettetést’ kazettán is.
Végül megpróbáltam az Angyaloktól segítséget kérni. ’Ha valahol megvan még a
blokk, meg tudnátok mutatni, hogy hol van?’ Azonnal késztetést éreztem, hogy
nézzem meg a konyhában, egy fiókban. Az érzés olyan erős volt, hogy sarkon
fordultam, egyenesen a fiókhoz mentem, és azzal a biztos tudással nyitottam ki,
hogy a blokkot ott fogom találni. Úgy is volt!
Felnevettem, köszönetet mondtam, és elvittem a blokkot a barátnőmnek. Azt
mondta, elviszi a tisztítóba és visszakéri a pénzt. A következő napon elhozta a
blúzomat! Még egyszer szerencsét próbált az üzletben. Éppen kaptak egyet,
’véletlenül’ pont az én méretemben. Nagyon kedvesek voltak, és minden kérdés
nélkül kicserélték. Nem csak abban segítettek az Angyalok, hogy a blokkot
megtaláljam, egy blúz is várt rám az üzletben!
Elvesztett és megtalált pénz
A hozzám eljutó, isteni beavatkozásról szóló történetek között egyik
legszívmelengetőbb az, amikor elveszett pénztárcák kerülnek meg csodálatos
módokon. Ezek a történetek nem csak Istenbe és az Angyalokba vetett hitemet
erősítik meg, hanem az emberiség alapvető jóságába vetett bizalmat is. Egy Gayle
Earle nevű tanácsadó mesélte a következő felemelő történetet, hogyan segítettek
neki Angyalok és jó emberek megtalálni a tárcáját.
„Véletlenül a bevásárlókosárban hagytam a pénztárcámat egy élelmiszerüzletben.
Hazamentem, kipakoltam amit vettem, visszaültem az autómba és indultam tovább a
következő boltaba. Megkérdeztem az Angyalokat ’melyik boltba menjek ma
mindazért, amire még szükségem van?’ Nem kaptam világos választ, és emiatt
frusztrált voltam. Aztán ezt az üzenetet kaptam: „Tudod, hol van a pénztárcád?”
Ekkor jöttem rá, hogy nem találom.
Valami arra késztetett, hogy visszamenjek az élelmiszerüzletbe. Valaki tényleg
megtalálta, és bevitte az üzletbe, ott várt rám, és minden benne volt. Világunk tele
van becsületes és szeretetteljes emberekkel, és boldog vagyok, hogy e világ részese
lehetek.”
Egy másik történetben, Rachelle és Mary Lynn gyógyítók Michael Arkangyalt
kérték meg, hogy vigyázzon elveszett tárcájukra.
„Rachelle és Mary Lynn Pittsburgh-ból Cleveland felé tartottak autóval, és
megálltak egy étteremnél vacsorázni. Egy órával később befordultak egy
benzinkúthoz. Mary Lynn elő akarta venni a pénztárcáját, hogy fizessen, de
megrettenten vette észre, hogy az étteremben felejtette.
Mivel mindketten erősen hittek az Angyalok hatalmában, különösen Michael
Arkangyaléban, azonnal megkérték, vigyázzon Mary Lynn tárcájára. Aztán kimondták
a megerősítést ’Minden tökéletes isteni rend szerint halad’. Ezzel erősítették hitüket.
Mialatt visszafelé tartottak a vendéglőhöz, Angyalaiktól kértek útbaigazítást, mivel
nem emlékeztek már, hogy hol volt az étterem. Érezték az őket vezető és nyugtató
Angyalok jelenlétét, a megfelelő úton kanyarodtak le az autópályáról, megtalálták az
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éttermet, és visszakapták a pénztárcát. Minden benne volt érintetlenül, beleértve 200
dollár kézpénzt, és hitelkártyákat.
Egy hónappal később Mary Lynn ismét Michaek Arkangyalhoz fordult egy másik
ügyben. Mivel szívbetegek mellett dolgozik nővérként, Mary Lynn-nek nincs állandó
helye a kórházban, mindig máshova hívják. Minden személyes holmiját, kulcsait,
pénzét, naptárját egy aktatáskában tartja.
Egyik éjjel Mary Lynn nagyon elfoglalt volt, sürgős esethez hívták, és a táskáját
őrizetlenül hagyta. Az operáció után vette észre, hogy hiányzik! Azonnal megkérte
Michaelt, hogy találja meg, továbbá áldást, és Isteni szeretetet küldött annak, aki
elvitte. Egy órán belül telefonon hívták a biztonságiak, hogy náluk van a táskája, és
megint úgy kapta vissza, hogy semmi sem hiányzott belőle”.
Bármikor elveszítünk valamit, fontos, hogy spirituális segítséget kérjünk. Gyakran
hallok történeteket, arról, hogyan keresik órákon át elveszett tárgyaikat az emberek.
Aztán végül Istentől és az Angyaloktól kérnek segítséget, és ripsz ropsz, a tárgy
perceken belül megkerül. Ugyanezt mesélte egy Maggie nevű hölgy is.
„Maggie fél állásban pincérnőként dolgozott, és mellette tanult. Gondosan eltette
este keresett 65 dollárját egy borítékba, a táskájába. Aztán elintézett néhány dolgot,
és közben kivett 5 dollárt a borítékból, amikor a Taco Bellnél ennivalót vett.
A következő reggelen mindenhol kereste a pénzzel teli borítékot, de sehol nem
találta. Átkutatta a szemeteseket, minden papírlap alá benézett a házban, több órán
át, keresett hiába. Végül végső elkeseredettségében Istenhez és az Angyalokhoz
fordult segítségért.
Abban a pillanatban, hogy elmondta kérését, szemei előtt megjelent a Taco
Belles zacskó, amiben a vacsoráját vette. Odament a szemeteshez, kinyitotta a
zacskót és ott volt a boríték, tele pénzzel !”
Angyali emlékeztetők
Az Angyalok egyaránt vigyáznak ránk, és otthonunkra. Egyik hallgatóm mesélte a
következő történetet:
„Ahogy munkába hajtottam egyik nap, egy hangot hallottam a fejemben, ami azt
mondta, hogy nem kapcsoltuk ki a kávéfőzőt. Általában soha nem gondolok erre,
mivel mindig a férjem megy először dolgozni, és ő csinál kávét. A hang azonban
parancsolóan hangzott.
Felhívtam a férjemet a mobiltelefonján, éppen vezetett. Megkérdeztem, hogy
kikapcsolta-e a kávéfőzőt, mielőtt elment otthonról. ’Jaj, elfelejtettem!’ – kiáltott fel.
Hazament, és kikapcsolta a kávéfőzőt, és hálás volt, hogy az Angyalok vigyáznak az
otthonunkra”.
Angyalok az úton
A hozzám eljutó Angyalokról szóló történetek legtöbbje autós történet. Az Angyalok
erősen figyelnek bennünket, amikor autóba ülünk, mert nem akarják, hogy történjen
velünk valami. Mielőtt eljön az időnk vége. Természetesen nem tehetnek többet,
mint hogy figyelmeztetnek bennünket. Szabad akaratunkon múlik, hogy hallgatunk-e
az Angyalok kérésére, hogy lassítsunk, sávot váltsunk, stb.
Egy hallgató kérdezett engem az őt körülvevő Angyalokról egy rádióműsorban.
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Egy nagy női angyal áll a jobb vállad mellett – mondtam. Törölgeti a homlokát, és azt
mutatja nekem, hogy vezetés közben segít neked. Már több alkalommal mentett meg
végzetes helyzetektől. Nonstop munkát adsz neki azzal, hogy folyton mentenie kell
téged, amikor vezetsz. Hadd kérdezzem meg, őrült tempóban vezetsz, vagy valami
ilyesmi?
„Hát azt azért nem” – válaszolta, „de az igazi, hogy vezetés közben teszem fel a
sminkemet munkába menet.” Egy kép jelent meg előttem, ahogy a hölgy vezet,
közben a tükörbe nézve rúzsozza magát, az Angyal pedig rémülten kap a kormány
után.
Az Angyalok szeretnek bennünket, de azt akarják, hogy figyeljünk oda, miközben
vezetünk!
A következő esetet egy Lynette nevű hölgy mesélte nekem, az egyik
legtipikusabb isteni közbeavatkozásról szóló történet.
„Éppen a gyorsítósávban haladtam, amikor egy hangot hallottam a fejemben
’azonnal lassíts le!’. Egy kicsit lelassítottam, és abban a pillanatban egy autó jött elő
a semmiből. Rá kellett taposnom a fékre, hogy ne ütközzek össze vele. Szó szerint
centiméterekre álltam meg tőle! A leghihetetlenebb az, hogy nem is voltam
megrémülve, nem is remegetem – meglepett voltam, de nem remegtek a térdeim,
ahogy egy ilyen hirtelen előálló helyzetbe érthető lenn.”
Sok történettől az ember haja is égnek áll, ilyen David esete is.
„David egy forgalmas autópályán vezetett Dél Kaliforniában, mikor észrevette,
hogy az üzemanyagszint-jelző hirtelen üreset jelzett. ’Pedig éppen most tankoltam –
gondolta. – Lehet, hogy ott felejtettem a tanksapkát a benzinkútnál’. Kigyulladt a
jelzőlámpa, és David leállt az út szélén, hogy utánanézzen, mi a baj.
Egy pillanattal azután hogy félreállt, óriási csattanást hallott. Felnézett, és abban
a sávban, ahol eddig vezetett, három autó karambolozott. Ha nem állt volna félre, ő
is benne lett volna az ütközésben!
Imában köszönetet mondott, és imádkozott a balesetet szenvedettekért, ami a
helyén volt. Ekkor beindította a motort, és döbbente látta, hogy a benzinjelző
visszaugrott, tele tankot jelzett. David autója megbízható, és nem azelőtt, sem azóta
nem volt gondja a kijelzővel. David tudja, hogy az Angyalok és Isten egy súlyos
balesettől mentették meg azáltal, hogy a műszert manipulálták.
Nyilván elég jól ismerték és tudták, hogy azonnal utánajár az ilyesminek.”
Ahogy David történetéből is látszik, az Angyalok képesek hatni a fizikai világra, és
csodát tehetnek, amikor arra van szükség. Madison, egy Utahból való gyógyító
megtapasztalta, hogyan dacolnak az Angyalok a fizikai törvényeivel.
„Egy négysávos út jobb szélső sávjában haladtam. Előttem és tőlem balra is
haladt egy-egy autó. Hirtelen az előttem haladó autó sofőrje rátaposott a fékre. Át
kellett rántanom az autót a bal oldali sávba, hogy nehogy összeütközzek az előttem
fékezővel. Minden emberi számítás szerint össze kellett volna ütköznöm a bal
oldalamon haladó autóval. De ahogy a visszapillantó tükörbe néztem, azt láttam,
hogy az addig baloldalon, mellettem haladó autó most vagy hat autóhossznyira
mögöttem haladt. Nem kétséges számomra, hogy az Angyalok mentettek meg
engem.”
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Angyali időalagutak
Sokan, köztünk én magam is tapasztaltam, hogy az Angyalok segíthetnek nekünk
időben megérkezni egy adott helyre. Egyik hölgy mesélte ezt a történetet. Késésben
volt, egy barátját akarta felvenni a reptéren:
„Fizikailag lehetetlen volt, hogy elérjem a repülőt, ezért az Angyaloktól kértem
segítséget. Valahogy odaérte, leparkoltam, öt percek azelőtt ott voltam, mint kellett,
és a gépe is pontos volt! Olyan volt, mintha az Angyalok egy időalagútba vezettek
volna, hiszen a reptérig mindig egy óráig tart az út most pedig fél óra alatt odaértem.
Nem vezettem gyorsan, és semmit sem csináltam másképp, mint egyébként.”
Egy másik hölgy is hasonló történetet mesélt el:
„Késésben voltam, és húsz perccel később hagytam el a házamat, mint szoktam.
Kértem az Angyalokat, hogy gyorsan, biztonságosan és stressz nélkül juttassanak el
a munkahelyemre. Általában harminc-negyven percembe kerül, míg odaérek. Aznap
mindössze 15 percbe került! Gyakorlatilag nem volt forgalom, csak kétszer állított
meg lámpa, és ott is csak másodperceket vártam. Nem léptem át a sebességhatárt,
és még korán is érkeztem a munkahelyemre! Köszönöm Angyalok.”
Ha magam nem tapasztaltam volna meg ezeket az angyali időalagutakat, nem is
hinném el az ilyen történeteket. Velem is történt már azonban ilyen, és annyi esetről
hallottam, hogy ma már elfogadom ezt, mint mindenki számára választható
lehetőséget, aki az Angyaloktól kér segítséget az időutazásban.
A következő, kevésbé misztikus, de ideillő történetet egy Patti nevű hölgy mesélte
el:
„Hazafelé vezettem egy barátom házából, és egy ismeretlen útra fordultam rá.
Kimondtam magamban a megerősítést ’Isteni vezettetés alatt állok’ és éreztem,
ahogy egy láthatatlan erő vezet olyan utcákon, amelyeken még soha nem jártam.
Végül 15 perccel rövidebb idő alatt tettem meg az utat, mint a megszokott útvonalon
szoktam.”
Biztonság munka közben
Egy napon a Midwest rádió show-ban közvetítettem Angyalokat az otthonomból.
Ugyanolyan jól látom a kliens Angyalait akkor is, ha telefonon beszélek vele, vagy ha
egyszerűen rá gondolok, mintha személyesen találkoznánk. Szellemi látásunk nem
olyan korlátozott, mint a fizikai.
A rádióműsorban betelefonáló hallgató azt mondta, hogy ő tűzoltó, és az előző
éjjel éppen csak hogy megmenekült a halálból. „Valaki segített nekem kijutni abból
az égő házból” mondta elfúló hangon. „Tudom! Éreztem valakinek a jelenlétét, a
kezeit, ahogy segített a menekülésben, pedig már tűzoltó nem volt a házban rajtam
kívül. Teljesen egyedül voltam, és tudom, hogy egy Angyal mentette meg az
életemet. Van egy gondolatom, hogy ki lehetett az, de szeretnék biztos lenni benne.
Meg tudná mondani ki az őrangyalom? Ki mentette meg a múlt éjjel?
„Igen a nagyapja az” – mondtam. Láttam az idős úriembert a telefonáló jobb
oldalán, végig, mialatt beszélt. „A nagyapa kifejezte, mennyire szereti az unokáját, és
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nem engedi, hogy bántódás érje.”
A telefonáló el volt kápráztatva az azonnali visszaigazolástól. „Tudtam!” kiáltotta.
„A nagyapám csak három hónapja halt meg. Itt van a kezemben a fényképe és a
halotti bizonyítvány. Tudtam, hogy ő mentette meg az életemet! Kérem, mondja meg
neki, hogy köszönöm!”
„Most is hallja önt” válaszoltam. „Tudja, hogy hálás neki, és azt is tudja, hogy
mennyire szereti őt. Ő is nagyon szereti önt.”
Az Angyalok segítenek nekünk, hogy biztonságban legyünk a munkahelyünkön.
Közbelépnek, ha életveszélybe kerülünk, mielőtt eljött volna az időnk a távozásra. A
tűzoltó megtapasztalta ezt a hősi viselkedést nagyapjától, aki most az őrangyala.
Mindennapi helyzetben azonban engedélyt kell adnunk az Angyaloknak ahhoz,
hogy közbeléphessenek. A szabad akarat törvénye miatt, csak akkor segíthetnek, ha
mi, vagy valaki, aki szeret minket (házastárs, szülő, barát) a segítségüket kéri.
A rendőrök Michael Arkangyalt tekintik védőszentjüknek. Sok rendőrtiszt visel
kitűzőt, vagy hord magával képet Michael Arkangyalról emlékeztetőül, hogy hozzá
forduljanak segítségért. Michael védelme azonban nem korlátozódik rendőrökre. Mint
egy élő superman, képes egyszerre mindenkivel ott lenni, mindenkinek segíteni, aki
hozzá fordul.
Gondolatban kérhetjük Michael Arkangyalt, hogy legyen mellettünk, és vezessen
minket. Világosan és jók érthetően figyelmeztetni fog, ha veszélybe kerülnénk.
Michael mindenkinek segít, tekintet nélkül arra, hogy vallásos vagy nem vallásos az
illető. Csak annyit kér, hogy forduljunk hozzá segítségért. A többi már az ő gondja.
Tapasztalatom szerint jó, ha munkaeszközeinket is beburkoljuk a fehér fénnyel.
Ahogy már említettem, a fehér fény az angyali energia egy formája, intelligens, erős,
életenergiával rendelkezik. Amikor körbeveszünk egy munkaeszközt fehér fények,
akkor védetté válik a lopással és balesetekkel szemben. Hallgassunk intuíciónkra,
hogy szükséges-e meg-megújítani a védelmet, vagy fehér fény állandósult a tárgy
körül.
Ha aggódunk valakinek a biztonságáért, mialatt dolgozik, kérjünk mellé extra
Angyalokat, hogy védelmezzék. Képzeljük el az illetőt fehér fénnyel beborítva.
Tudnunk kell, hogy a fehér fény és az Angyalok, soha nem avatkoznak a szabad
akarat törvényébe. Úgy hatnak, mint egy várárok, ami távol tartja a kellemetlenséget
okozó energiákat.
Béke és nyugalom
Az Angyalok tudják, hogy a zaj az egyik fő stresszt okozó tényező, ami kifárasztja az
idegeinket, megzavarja álmunkat, és tönkreteszi belső nyugalmunkat. Szerencsére,
ha hozzájuk fordulunk, az Angyalok képesek közbelépni, és mennyei csendet
teremteni bármilyen helyzetben.
Egyik rádió talk-show házigazdája mesélte, hogyan segítettek neki az Angyalok
abban, hogy legyen egy nyugalmas délelőttje. Szombat reggel hét óra volt, és ki
akarta aludni magát a szabadnapján. A szomszéd kutyája viszont dühösen ugatott.
Hogy fogok így aludni? Gondolta idegesen. Aztán eszébe jutott az egy héttel korábbi
talk-show-ja ahol Angyalokat közvetítettem a számára. Elmondtam neki, hogy fő
őrzőangyalát Horatiónak hívják, és hogy bármilyen kéréssel fordulhat hozzá. „Arra
gondoltam, megkérem Horatiót, hogy segítsen. Hozzá fordultam: ’Kérlek, állítsd le
ezt a kutyaugatást most rögtön!’ abban a pillanatban, hogy ezt végigmondtam
magamban, a kutya teljesen elhallgatott, és egész délelőtt csendben maradt.
Besorolhatnak engem is a hívők közé!”
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Én magam is nagyon érzékeny vagyok a zajokra, mert a füleim az angyali hangok
meghallására hangolódtak rá. Egyszer, amint megérkeztem egy előadásom
színhelyére, a tűzvész-jelző sziréna szólt teljes erővel – fölöslegesen. Mindent
megtettem annak érdekében, hogy elhallgattassam. A tűzvész jelzőrendszer a terem
négy sarkába felszerelt négy villogó lámpából, és egy nagyon hangos, éles
szirénából állt, amely kétpercenként megszólalt. Egy-két percig lehetett megszokott
hangon beszélgetni, aztán hirtelen megszólalt a riasztó, és mindenkinek kiabálni
kellett, ha hallani akartuk egymást. A fények folyamatosan villogtak, mintha
diszkóban lennénk.
Néhány tanítványom ott volt velem, és néhány perccel az előadásom kitűzött
időpontja előtt egy kört alkotva összegyűltünk. Együtt megkértük Michael és Raphael
Arkangyalokat, hogy javítsák meg a riasztót. Kértem, hogy elhunyt tűzoltók és
mérnökök jöjjenek a segítségünkre. Aztán az egész helyzetet felajánlottam Istennek.
Biztos voltam benne, hogy valahogy abbamarad a szirénázás mire az előadásomat
el kell kezdenem.
Ahogy percekkel később bemutattak a közönségnek, a fények villogása hirtelen
leállt. Mindenki körülnézett, ahogy tudatosodott bennük, hogy a riasztó abban a
pillanatban javult meg, hogy felmentem a dobogóra. Kérjetek, és megadatik nektek!
Ez akkora sikerélmény volt, hogy a következő héten, amikor megint a zaj okozott
gondot, elhatároztam, hogy újra megpróbálom ezt a technikát. A tengerparton
voltam, pihenni próbáltam hosszú, munkával töltött időszak után először. Két órája
lehettem ott, amikor két fiatalember ült le közvetlenül mellém, bekapcsolták a
magnójukat, és hangosan rap zenét hallgattak.
Gondolatban beszéltem a fiatalemberek őrzőangyalaival: „Kérlek, tudassátok
velük, hogy ez a zene nagyon zavar engem, és kérem, hogy legyenek szívesek
leállítani.” Tudtam, hogy az Angyalok megpróbálnak majd segíteni, de nem voltam
benne biztos, hogy a fiatalok hallgatnak majd az Angyalaikra. Mégis, néhány perccel
később kikapcsolták a magnót. Az Angyalok mindig segítenek.
Menedzserem Steve Allen, ugyanerről győződött meg, amikor egy filmrészletet
forgattunk nálam, egy nemzeti tévéadásnak. Az interjú alatt a hűtőgépem nagyon
zajosan működött. Steve gondolatban megkérte Angyalait, hogy hallgattassák el, és
a gép motorja abban a pillanatban leállt! Steve erősen hisz az Angyalokban, mégis
meglepődött, milyen gyorsan teljesült a kérése.
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Élőző életek problémáinak gyógyítása
angyali segítséggel
Tizedik Fejezet
Terepautaként mindig is érdekeltek az előző életek. Hosszú időn át mégis a fantázia
szüleményének tartottam az egész kérdést, annak ellenére, hogy láttam az előző
életbeli katartikus élmények terápiás hatását. Persze hosszú ideig nem hittem az
Angyalok létezésében és a halál utáni életben sem. Bal-agyféltekés gondolkodású,
szkeptikus ember voltam minden ezoterikus témával szemben. Be kellett
következnie néhány csodának, mire kellően megnyitottam magam a spirituális világ
létezésének gondolatára.
Mégis láttam a múlt életek újra felidézésének terápiás hatását akkor is, amikor azt
gondoltam, hogy az egész non sense. Nagyon sok, fóbiás betegem nem gyógyult
meg addig, míg át nem ment egy regressziós előző élet élményen. Ilyen volt az a
hölgy is, aki túlevéssel kompenzálta és nem reagált jók semmilyen klasszikus
terápiára. Amikor alávetette magát a hipnózisnak azzal a céllal, hogy megtalálja az
eredeti traumát, ami betegségével kapcsolatos, azt látta, hogy egyik előző életében
éhen halt. A regressziót követően étvágya rögtön helyreállt, és le is fogyott.
Végre is fontos az, hogy a hölgy valóban éhen halt-e egy előző életében vagy
nem? Nem. Egyedül a jelen pillanatot érdemes figyelembe venni, hiszen a gyógyulás
mindig csak a jelen pillanatban történhet meg.
A DIVINE GUIDANCE: HOW TO HAVE A DIALOGUE WITH GOND AND YOUR
GUARDIAN ANGELS – ISTENI VEZETTETÉS, HOGYAN TEREMTSÜNK
KAPCSOLATOT ISTENNEL ÉS AZ ŐRANGYALOKKAL című könyvemben,
gyakorlati példákat sorolok fel arra nézve, hogy hogyan vegyünk át tiszta és világos
tanácsot és útmutatást az égtől. Az üzenet átvétele azonban nem elég. Követnünk is
kell a tanácsokat, az Isteni vezettetést cselekvésre kell váltanunk. Ha úgy érezzük
megrekedtünk, és képtelenek vagyunk az isteni vezettetést mindennapi életünkben
megélni, akkor a magyarázatot lehet, hogy valamelyik előző életünkben találjuk meg.
Sok olyan emberrel dolgoztam együtt, aki isteni vezettetést kapott arra nézve, hogy
intuitív tanácsadó vagy spirituális gyógyító legyen. Mégis, amekkora vágy van
bennünk a feladatok betöltésére, legalább akkora a félelem is ezzel szemben.
Sok esetben, e mai gyógyítókat korábbi életeikben éppen ilyen képességeik miatt
végeztek ki. Dolgoztam együtt olyan emberekkel, akiket több előző életükben
lefejeztek, máglyán elégettek, vagy más borzasztó halált haltak, mert intuitív
képességeiktől a helyi egyház vagy kormányzat fenyegetve érezte magát.
Inkvizícióban vagy a boszorkányüldözéses időszakokban haltak meg. Nem csoda
tehát, hogy ebben az életükben, mikor az isteni vezettetés a gyógyító munka felé
tereli őket, mély félelmet élnek át. Végül is, ha meggondoljuk, ez egy intelligens
döntés: már többször kivégeztek amiatt, hogy intuitív képességeim voltak. Inkább
úgy döntök, hogy ebben az életemben nem leszek ilyen nyitott.
Akár hiszünk az előző életekben akár nem, mindenképpen szerepet játszanak
abban, hogyan érvényesül az isteni vezettetés ebben az életünkben. Ahogy
mondtam, a vezettetést önmaguk elől. Vannak, akik nem követik az útmutatást.
Ezért imáik megválaszolatlanok maradnak, nem azért, mert Isten és az Angyalok
nem vesznek tudomást róluk, hanem mert ilyenkor a vezettetés olyan, mint egy levél,
amit a címzett nem hajlandó kinyitni és elolvasni.
Felsorolok néhány előző élettel összefüggő blokkot, melyek megakadályozhatnak
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bennünket abban, hogy az isteni vezettetés szerint élünk:
Előző életbeli fogadalmak – Volt már olyan érzésünk, hogy képtelenek vagyunk
anyagilag előbbre jutni? Vagy a párkapcsolataink szinte krónikus problematikusak?
Ennek oka lehet előző életbeli szegénységről, cölibátusról, szenvedésről tett
fogadalmunk. Függetlenül attól, hogy hiszünk-e előző életekben, nem árthat, viszont
segíthet, he feloldjuk esetleg fogadalmainkat.
Most néhány hatékony megerősítés következik az ilyen fogadalmak hatásainak
feloldására. Gyakran alkalmazom ezt a módszert, olyan kliensemnél, akik előző
életeik miatt akadtak el a jelenben, és az eredmények kiválóak. E megerősítések
hatékonyságának kulcsa az, hogy meggyőződéssel mondjuk ki őket. Más szóval
komolyan kell gondolnunk, nem csak kimondanunk a szavakat. Mondjuk el kétszer
mindegyik mondatot, gondolatban, vagy hangosan, teljes elszántsággal:
- Ezennel feloldom minden szegénységre tett fogadalmamat, amit bármely
életemben tehettem, és kérem, hogy e fogadalmak hatása törlődjön el az idő
minden kiterjedésében. (A következő mondatot ne ismételjék el azok, akik
ebben az életükben cölibátusi életformát követnek.)
- Ezennel feloldok minden cölibátusi fogadalmat, amit valamely előző
életemben tehettem, és kérem, hogy e fogadalmak minden hatása törlődjön el
az idő minden kiterjedésében.
Félelem a hatalomtól – Ez a fajta félelem gyakran olyan előző életekből ered,
ahol valóban visszaéltünk a hatalmunkkal. Különösen erős lehet a hatalomtól való
félelem, ha az Atlantiszi néven ismert ősi civilizációban éltünk.
Atlantisz virágzó civilizáció volt, kristályokon és napenergián alapuló
csúcstechnológiával. Az ott élők, magasan fejlett gyógyító és teleportáló technikákat
ismertek. Sokuknak kielégíthetetlen volt a hatalom utáni vágyuk. Arra használták fel
magasan fejlett technikájukat, hogy fegyverek fejlesszenek ki más civilizációk
meghódítására. Atlantisz lassanként egyre több területet hajtott uralma alá.
Végül azonban saját maguk ellen fordult fegyveres hatalmuk, és saját földjüket
pusztították el. A földterület egy robbanás nyomán elsüllyedt. A robbanást arra a
célra kifejlesztett fegyverek okozták, hogy a világ túloldalán lévő területeket
foglaljanak el. Akik egykor Atlantiszon éltek, a mai napig félnek attól, hogy
megsemmisítik önmagukat és szeretteiket hatalmukkal visszaélés által.
(Bővebben olvashatunk erről Az Életvirágának Ősi Titka I-II. c. könyvben.
Mandala-Véda Kiadó 2000.)
Előző életbeli ügyek, és életbeli kihívások
Az Angyalok segíthetnek a fájdalmak feloldásában azoknak, akik tudják, vagy sejtik,
hogy traumatikus előző életük miatt zárultak le önmaguk előtt intuitív képességeik.
Angyali segítséggel múlt életekhez visszanyúló egészségi problémákat is
megoldhatunk. Több olyan kliensem is volt, akiknek velük született testi hibáik előző
életük végével, halálukkal állt összefüggésben.
Egy Suzanne nevű hölgy például, akit egy csatában szúrtak le korábbi életében,
krónikus fájdalomtól szenvedett a bal csípőjében – pontosan azon a helyen, ahol
előző életében elszenvedte a sérülést. Egy másik hölgy, akit múlt életében
felakasztottak, krónikus nyaki fájdalmaktól szenvedett, és fóbiásan képtelen volt
szoros nyakú ruhát hordani. Mindketten sikeresen megszabadultak fájdalmuktól
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azáltal, hogy angyali segítséget kértek a gyógyuláshoz.
Nem szükséges visszaemlékezni előző életükre ahhoz, hogy az Angyalok
meggyógyíthassanak. Egyes esetekben azonban az Angyalok tudomásunkra hozzák
az összefüggést a jelenlegi élethelyzet, és a múltból eredő fájdalom között. A
gyógyulás szinte minden esetben akkor következik be, amikor az illetőből kioldódnak
a múlt életben rögzült érzelmek.
Rávezethetnek például az Angyalok arra, hogy megbocsássunk annak, aki múlt
életünkben megölt bennünket. Segíthetnek abban, hogy évszázadok óta magunkkal
cipelt, borzalmas érzésektől szabaduljunk meg. Gyakori ez abban az esetben, ha
valaki egy mészárlásnak volt szemtanúja valamelyik előző életében. Az Angyalok, és
önnön tudatalattink felszínre hozzák az emlékeket minden olyan esetben, amikor az,
segítséget jelent, és terápiás hatású. Soha nem fognak olyan információhoz juttatni,
amire érzelmileg még nem vagyunk elkészülve.
Egy Grace nevű kliensem végül megértette, miért vonzózik olyan erősen a kelta
országokhoz. Angyalok közvetítése által látta meg, hogy jelenlegi önértékelési
problémái a múltban gyökereznek.
Grace: Miért érzem magam olyan értéktelennek és alkalmatlannak, és mit tehetnék
ez ellen?
Doreen: Az Angyalok azt mondják, hogy a gyógyulásod már elkezdődött, csak
lassabban halad, mint szeretnék. Van fejlődés ezen a területen. Érdekes. Az
alázatosság része spirituális kvalitásaidnak és célodnak. Életcélod része volt, hogy
ebben az életben alázatosságot tanulj, mert előző életedben egyáltalán nem volt
benned alázat.
Az Angyalok egyik előző életedet mutatják nekem, amelyben felső osztálybeli szülők
kedvenc lánya voltál, és rózsaszín burokban nevelkedtél. Most egy kicsit nyers
leszek, de azt mutatják, hogy igazán fenn hordtad az orrod, és lenézted a többi
embert. Csak ezt ismerted, nem igazán érezted az életet. Mégis csodálatos életed
volt, nem vesztegetted el. Ahogy azonban az emberekhez viszonyultál általában,
abban benne volt az is, hogy soha semmilyen kihívással nem kellett szembenézned.
Ezért ezt az életedet úgy rendezted be, hogy kiegyenlítse az előzőt, és alázatot
tanulj.
A baj ott van, hogy sok esetben az alázatot összekevered az önértékeléssel, pedig,
az két különböző dolog. Ez a lecke, amit meg kell tanulnod: hogyan tudsz alázatos
lenni anélkül, hogy szégyent, vagy bűntudatot éreznél. A spirituális lecke, ami felé
tanulási utad most vezet, az hogy valóban átérzek mindennek és mindenkinek az
egységét. Tudd, hogy Isten nagysága ott van mindenkiben, benned is. Senki sem
értékesebb a másiknál.
Még mindig veled van az a királyi attitűd, előző életedből, ami egy kelta országban
volt, Walesben, vagy Írországban. Még mindig egy kicsit kimért vagy, amitől erős
állapotba kerülsz, és ezért félsz. Szinte félsz saját természetes reakcióidtól, amit a
többi ember belőled kiválthat, ezért inkább csak megfigyelsz, és megtartod a
gondolataidat magadnak.
Ahogy másokat látod, úgy látod magadat is. Ha meglátod másokban a szépséget és
az üdvöt, akkor magadban is könnyebben észreveszed majd. Az Angyalok azt
mondják, figyelj a gondolataidra, és amikor megítélsz valakit, vagy önmagadat,
bocsáss meg és hagyd elmenni azokat a gondolatokat. Ne küzdj ellenük, mert csak
megerősödnek és megnőnek. Csak vedd észre, és enged el őket. Nagyon közel
vagy már. Ne becsüld le a fejlődést, amin keresztül mentél! Az Angyalok azt mutatják
nekem, hogy nagyon sokat fejlődtél. Csak az egyensúlyt kell megtalálnod, és nem
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átesni a másik oldalra, az önhibáztatásba vagy az ítélkezésbe. Mindkét véglet
fájdalmas.
Grace: Igazad van, nagy utat tettem meg, ezt jobban el kell ismernem magamnak.
Doreen: Mindannyian szigorúak vagyunk önmagunkkal néha. Az Angyalok itt
vannak, és segítenek nekünk kigyógyulni ebből, mert sokkal inkább akadályoz, mint
motivál.
Sok kliensem felismerte, miért vannak vitás kapcsolataik jelenlegi életünkben.
Brigitte nevű kliensem például rájött hogy kétszer is problématikus kapcsolatban élt
az anyjával előző életeikben. Ezek a problémák áthúzódtak jelen életükre is, ahol
Brigette és az anyja folyamatosan veszekedtek. Brigette Angyalai segítségével
megértette, hogyha ebben az életben nem javítja meg kapcsolatát az anyjával, akkor
egy következő inkarnációban is életen át tartó harcban, fog állni vele. Ez elég
motivációt jelentett számára ahhoz, hogy Angyalai segítségével rendbe hozza ezt a
kapcsolatát.
Karma oldás
A karma egy régóta fennálló hitrendszer, ami kimondja, hogy minden, amit teszünk,
oka, vagy következménye annak, amit később tapasztalunk. A karma is egy módja
az ok és okozat Univerzális törvénye értelmezésének, de nem ez az egyetlen módja.
Az ok és okozat törvénye megváltoztathatatlan, de ez nem jelenti azt, hogy elmúlt
cselekedeteink miatt bűnhödnünk kell, vagy meg kell rekednünk egy helyzetben.
Ellenkezőleg, az ok és okozat törvénye a szeretet törvénye, és felold bennünket a
múltunk alól.
Először is, a múlt képzete az egyenes vonalban haladó idő feltételezésén
alapszik. Tudjuk, hogy az idő szimultán, nem lineáris. Más szóval minden, amit
valaha tapasztaltunk, és tapasztalni fogunk itt és most történik, éppen ebben a
pillanatban. Nincsen más pillanat, csak a jelen pillanat. A földön élő emberek
teremtették meg a múlt, jelen, jövő képzetét, eszközül fejlődésük és eredményeik
mérésére. A spirituális igazság azonban az, hogy már most is annyira kiteljesedettek
vagyunk, amennyire csak lehetünk. Már most otthon vagyunk, tökéletesek vagyunk
minden tekintetben, hiszen egyek vagyunk az Istennel. Az egyetlen „Út” vagy „cél” ha
van ilyen, az, hogy felismerjük, már most meg van mindenünk, amire vágyunk. Amint
felismerjük ezt a tényt, meg is tapasztaljuk.
Nézzük meg más oldalról is, mert nagyon lényeges, hogy ezt tisztán és érthetően
fogalmazzuk meg. Több valóság létezik egy időben a jelen pillanatban.
Elképzelhetjük úgy is, mint sok videokazettát a tévénk tetején. Megválaszthatjuk,
hogy melyik filmet nézzük. Nem kell engedélyt kérni senkitől, mi vagyunk uralmi
helyzetben. Az egyik film csodálatos mestermunka, gyönyörű film, ami inspirál, és
erővel tölt fel. A másik film olcsó, középszerű. A harmadik a balek-komédia,
amelyikben a szereplők egyik slamasztikából a másikba esnek. Aztán van tragédia
is, nehéz dráma, szívfájdalom, és minden létezőféle probléma.
A filmek mind egyszerre léteznek, mindegyik arra vár, hogy most lejátszák és
megtapasztalják őket. Melyik filmet fogjuk kiválasztani? Mi döntünk, gondolataink
alapján, melyikkel választásunk szerint gondolkodunk. Fontos megértenünk, hogy
valóban megválasztjuk gondolatainkat, és ezzel a filmet – az életformát – amit
tapasztaltunk. Mindenki egyformán képes kiválasztani mindegyik filmet. Nem kell
kiharcolnunk a jogot, hogy a gyönyörű, harmonikus filmet nézhessünk. Egy erős,
békés és értelmes élet tökéletesen megillet bennünket. Az is a spirituális fejlődés
egy módja, hogy fájdalmakon és akadályokon megyünk keresztül, de nem ez az
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egyetlen módja. El lehet érni a megvilágosodást egy békés élettel is, hiszen már
most megvilágosodottak vagyunk.
Ha hiányban szenvedünk, korlátokba ütközünk, vagy fájdalmakat tapasztalunk, az
csak annyit jelent, hogy valahol belül félelmekkel teli gondolatokat választottunk.
Gyakran nem is vagyunk tudatában ezeknek a gondolatoknak, vagy azt hisszük,
hogy nincs hatalmunk felettük, mintha a gondolatok választottak volna bennünket.
Gyakorlással elérhetjük, hogy minden pillanatban, tudatában legyünk annak, hogy
milyen gondolatok vannak a fejünkben. Ha bármikor valamilyen fájdalmat
tapasztalunk, tudni fogjuk, hogy félelmekkel teli gondolataink voltak. Ahogy fejlődünk
a spirituális úton, egyre kevésbé toleráljuk a fájdalmat, míg elérünk egy pontot, ahol
egyáltalán nem toleráljuk többé. Ettől kezdve többé nem őrzünk félelemmel teli
gondolatokat, azonnal felismerjük, és elengedjük, ha véletlenül egyszer-egyszer
rajtakapjuk magunkat, hogy így gondolkodunk. Az Angyalok együtt működnek
velünk, a félelemmel teli gondolatok és következményeik eltörlésében. Az Angyalok
mindig velünk vannak, és mindig készek segíteni. Csak ki kell mondanunk
gondolatban „angyalok segítsetek!” és máris közbelépnek és gyógyítanak.
Minden szeretetteli, és minden félelemmel teli gondolat következményekkel jár. A
szeretetteli gondolatok valódi önmagunkból származnak. A félelemmel teli
gondolatok, hamis énünktől, egónktól származnak.
Az okozat összeköttetésben marad az okkal. Ahányszor egy félelemteli
gondolatot választunk, az összeköttetésben marad az egónkkal, mint egy forró
levegővel teli léggömb. Ezért fájdalmas tapasztalatokkal maradunk
összeköttetésben, egy véget nem érőnek látszó ciklusban, mindaddig, amíg
ragaszkodunk az okhoz, az ego félelemmel teli gondolataihoz. Ha azonban
elengedjük az okot, az okozat is elrepül.
Az a csodálatos mindenben, hogy minden valaha volt félelemmel telt
gondolatunk, vagy mások ilyen gondolatai rólunk elengedhetők, és velük együtt
fájdalmas következményeik is!
„A CURSE IN MIRACLES – A CSODÁK ÚTJÁN” című könyvben ez áll:
„Tudatosítsuk magunkban, hogy tévedtünk, és hibáink, tévedéseink minden
következménye eltűnik”. Ez annyit jelent, hogy az idő „összeomolhat” azáltal, hogy
gondolatainkat visszatérítjük az igazsághoz, az igazi valóság alapjához. Semmit nem
lehet megfélemlíteni, ami valódi, és semmi valótlan nem létezik. Ebben nyugszik
Isten békéje. Ez egészen mást jelent, mint kivonni magunkat a felelősség alól, és
szintén nagyban különbözik a vallásos „bűnökért való vezekléstől”. A karma
feloldása egyszerűen annyit jelent, hogy elengedjük hamis gondolatainkat, melyek
fájdalmas következményekkel járnak. A hibákat nem kell, hogy büntetés kövesse,
csak javításra van szükség. Mindannyian követünk el hibákat – néhányan olyanokat
is, amit különösen „megbocsáthatatlannak” tartunk. Mégis, Isten e hibáink mögött is
a mi teremtett tökéletességünket látja. Nagyhatalmú lények vagyunk, de nincs
akkora hatalmunk, hogy megsemmisítsük a tökéletességet, ami abból adódik, hogy a
Teremtő saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Semmi, amit valaha
mondtunk, gondoltunk, vagy tettünk nem tudja soha megváltoztatni azt, amilyen
csodálatosak valójában vagyunk, és mindig is, leszünk.
Egyes halál utáni asztrális síkokon elterjedt az a hiedelem, hogy hibákat
követtünk el életünkben – például kegyetlenek voltunk valakihez – akkor valamilyen
fizikai vagy érzelmi problémával kell újraszületnünk, hogy „vezekeljünk” hibáinkért.
Ha ilyen gondolati mintázatból születünk meg újra, akkor azt választjuk, hogy
büntetéssel, és fájdalommal teli életet éljünk. Gondolataink által azonban
megmenekülhetünk a hibáktól, amint úgy döntünk.
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Az Angyalok segítenek eltörölni ez életbeli, vagy múlt életbeli hibáink
következményeit, függetlenül attól, hogy hiszünk a reinkarnációban vagy sem.
Múlt életeink hibáinak begyógyítása Angyalok segítségével.
Ha belül az a szándék van bennünk, hogy kijavítsuk előző életbeli dolgainkat, az
Angyalok már készek is a segítségre. A jól képzett előző életekbe visszavezető
szakemberen kívül az Angyalok is segíthetnek az emlékezésben, és abban, hogy
elengedjük a múlt problémáit. Ezt a célt, vagy meditációban, vagy álmunkban
érhetjük el.
Álomban – Mielőtt este lefekszünk, kérjük meg az Angyalokat gondolatban, hogy
jelenjenek meg álmainkban, és mutassák meg valamely lényegesebb előző
életünket, amely hatással van jelenünkre. Álmodni fogunk régmúlt időkről, régi
életekről, és lehet, hogy emlékezni fogunk ezekre az álmokra, lehet, hogy nem, attól
függően, hogy tudatalattunk mennyire képes kezelni a velük járó érzelmeket.
A gyógyulás szempontjából lényegtelen, hogy visszaemlékszünk az álmokra vagy
sem. A lényeg az, hogy az éjszakai epizódokban az Angyalok engedélyt kapnak
tőlünk a közbelépésre, és a felgyülemlett érzelmek gyógyítására. Ezután reggel azzal
az érzéssel ébredünk, hogy éjszaka sok tisztogató munkát elvégeztünk. Kimerültnek
is érezhetjük magunkat. Mindenesetre tudni fogjuk, hogy fontos munkát végeztünk
álmunkban, melynek mindenre kiterjedő erős gyógyító hatása lesz.
Meditációban – Meditatív állapotban kérjük meg az Angyalokat, hogy mutassanak
meg nekünk képeket előző életeinkből. Azután legyünk nyitottak, és koncentráltak.
Ne erőltessünk semmit. Olyanok legyünk, mint egy passzív vetítővászon, amely
fogadja az Angyalok vetítéseit.
Egotudatunk megpróbálhat meggyőzni bennünket arról, hogy amit belső
szemeinkel látunk, az csak a fantáziánk szüleménye. Engedjük át ezeket a
félelmeket és aggodalmakat az Angyaloknak, hogy ne szakítsuk meg az információ
áramlását.
Ahogy nézzük, vagy újraéljük előző életbeli emlékeinket, mindig legyünk
tudatában Angyalaink jelenlétének. Legyünk tudatában annak, hogy ott voltak velünk
előző életeinkben, és itt vannak velünk most is, amikor újra éljük az emlékeket. Az
Angyalok vezetésével képesek leszünk meggyógyítani, kitisztítani minden múlt
életből eredő fájdalmat.
Lehet, hogy arra kérnek majd, képzeljük el, hogy máshogy végződött valamely
előző élet-filmünk, mintha átírnánk annak az életnek a forgatókönyvét. Így ahelyett,
hogy traumát okozó gyilkosság áldozatai lettünk volna, kitalálhatunk egy olyan
jelenetet, ahol csendesen, álmunkban halunk meg. Tudattalan elménk így felülírja a
régi érzelmeket, új békésebb átélésekkel.
Az Angyalok rávezethetnek arra, hogy megbocsássunk magunknak, vagy
másoknak előző életünkben. Mindenképpen kérjük az Angyalok segítségét ehhez,
mert nehéz lehet tökéletesen megbocsátani. Az Angyalok belépnek
sejt-emlékezetünkbe, emocionális emlékezetünkbe, és kitisztítanak minden negatív
érzelmi maradványt.
Most következzen egy angyal-terápia átirata, egy olyan kliens esetéről, akinek
elmúlt élete akadályozta jelenlegi munkáját és anyagi helyzetét. Láthatjuk, hogyan
segítettek az Angyalok eloszlatni régi szegénység-berögzültségeit, hogy munkáját
értelmesebbnek, és jobban jövedelmezőnek élhesse meg.
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Sam: Éppen arra készülök, hogy beindítsam saját kreatív vállalkozásomat. Mit
mondanak erre az Angyalok?
Doreen: Mindenképpen ilyen típusú munkát kell végezned, az Angyalok azt mondják,
nincs más választásod, mert ez az, ami vagy.
Sam: Óh, igen, az biztos, hogy csak úgy égek a láztól!
Doreen: Az Angyalok azt mutatják, hogy minden művészi munkával kapcsolatos
tevékenység örömet okoz neked, és hogy nagy lehetőségeid vannak a sikerre. Azt is
mondják viszont, hogy van egy kis problémád a pénzzel, pontosabban azzal,
megérdemled-e. Emiatt az érzésed miatt, a pénz mindig egy lépéssel, előtted jár,
ahelyett hogy a jelen pillanatban rendelkeznél vele. Az Angyalok szerint nagyon
tehetséges vagy, ezzel nincs probléma.
Sam: Értem, arról van szó, hogy megérdemlem azt, hogy pénzt keressek a
tehetségemmel.
Doreen: Pontosan! Mentális energiád távol tartja tőled a pénzt. Az Angyalok azt
mondják, olyan elvárás van benned, hogy sosem lesz elég pénzed.
Sam: Igen, tudom. Tudom, hogy egy bizonyos szinten nem érzem, hogy
megérdemelném, hogy legyen pénzem.
Doreen: Az Angyalok azt kérik, hogy végezzünk velük együtt egy kis gyógyító munkát
ebben a kérdésben. Rendben? Vegyél egy mély lélegzetet, és képzeld el, hogy egy
fénysugár ereszkedik le a fejtetődön keresztül. Magához vonz, és megsemmisít
minden stresszt és aggodalmat. Kérlek, mondd velem együtt a megerősítéseket:
Kész vagyok eltörölni minden szegénységi fogadalmat, amit bármely előző
életemben tettem. Most eltörlöm ezeket a szegénységi fogadalmakat, és ezzel
elmúlik hatásuk.
Sam: Kész vagyok eltörölni minden szegénységi fogadalmat, amit bármely előző
életemben tettem. Most eltörlöm ezeket a szegénységi fogadalmakat, és ezzel
elmúlik hatásuk.
Doreen: Rendben, nagyszerű. Tudatalatti egy rétege kicsit máshogy tekinti a pénzt,
mint ahogy az Angyalok szerint helyes lenne. Nagyon fontos, hogy a pénzt támogató
erőnek tekintsd ahhoz a gyönyörű munkához, amelyre születtél, mert valóban az a
szándékod, hogy rengeteg örömöt és vidámságot hozz a világnak munkádon
keresztül.
Sam: Igen, pontosan ez a szándékom!
Doreen: Mindenképpen, ezt munkát kell végezned. Nincs más választásod erős
belső irányultságod miatt, amit isteni életcélodból fakad. Egyedül elvárásaidban van
választási lehetőséged, hogy azt válaszd, hogy támogatást kapsz ehhez a
munkához. Hogy megérdemled azt, hogy kapj, ahhoz hogy adni tudj.
Sam: Igen, ez valóban problémát jelent nekem, különösen mikor tudom, hogy mások
még rosszabb helyzetben vannak, hogy számomra nem ez az igazság, mégsem
tudom lerázni magamról.
Doreen: Pontosan erről van szó. Idekapcsolódó előző életben Angliában éltél, és
olyan öltözéket hordtál, mint egy udvari bolond, bár nem voltál az. Valami hasonlóval
foglalkoztál, mondjuk, bohózatokban játszottál.
Sam: Mindig is vonzott a vándor énekesség.
Doreen: Pontosan! Ez az! Vándor énekes voltál. Megállt egy településnél,
megtartottad az előadásokat, és kedves parasztcsaládok befogadtak éjszakára. Ilyen
volt az életformád, teljesen gondtalan, „a holnap legyen a holnap gondja” attitűd.
Másrészt viszont, mintha az élet morzsái jutottak volna csak neked. Ebben az
életedbe egy fokkal magasabbra kell tenned a mércét.
Sam: Úgy érzem, kész vagyok rá. Gondold, hogy a meditációban van a megoldás?
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Doreen: Azt hiszem a kulcs számodra az, hogy tudatában vagy ennek a mögöttes
attitűdnek. Az Angyalok azt kérik tőled, hogy vesd meg a lábad az univerzumban és
mond ezt: „Hahó! Megérdemlem, hogy a munkámért teljes támogatást kapjak”! ha
egyszer megveted a lábad az univerzumban, az eredmény hamar megmutatkozik.
Sam: Nagyszerű! Úgy érzem, készen állok. Belefáradtam abba, hogy nagyvállalatok
művészi megrendeléseit teljesítsem. Kész vagyok arra, hogy a szívemet kövessem,
és a lelkem mélyéről dolgozzak. Itt az idő arra, hogy otthagyjam rendszeres
reklám-művészi tevékenységemet, és teljes időmet saját vállalkozásomnak
szenteljem?
Doreen: Addig meg kellene tartanod rendszeres állásodat, amíg tényleg teljesen
felkészülsz erre a másik fajta munkára, és készen állsz a szárnyalásra. Más szóval,
amikor biztosan tudod belül, hogy eljött az idő. Ez a tudás nem félelemből vagy
haragból táplálkozik. Abból, a békés, nyugodt biztonságérzésből ered, amely
egyszerűen tudja, hogy „most itt az idő”: ebben az életedben nem vagy vándor
énekes, van feleséged, vannak számláid. Ha egyedül álló lennél, azt mondanám,
vágj bele most.
Amint mentálisan készen állsz, képes leszel a változtatásra. Te döntöd el, mikor lesz
az. Sehol sincsen kőbe vésve. Először félállásban kezd az üzletedet.
Sam: Valahol mélyen tudom, hogy a munkám sikeres lesz. Csak túl kell esnem a
játék előtti izgalmakon. Nem hiszen, hogy sok idő kell hozzá, hogy több önbizalmam
legyen.
Doreen: Hamarosan több önbizalmad lesz, ezzel egyetértek. Az Angyalokkal együtt
azt szeretném, hogy két arkangyallal dolgoz együtt, akik segítenek előrehaladni
választott karrieredben. Egyikük Gabriel Arkangyal a művészek, kommunikátorok és
olyan emberek segítője, akik művészetükkel szolgálnak. Gabriel egy női arkangyal,
sok kaput fog megnyitni neked. Még ha még nem is érzékeled, hogy beszél hozzád,
érezni fogod jelenlétének bizonyosságát. A másik arkangyal Michael, most éppen a
jobb oldaladon áll. Ő a védelmező Angyal, aki bátorságot ad a továbblépéshez.
Sam: Érdekes, hogy előjön a bátorság kérdése, mert ezt érzem, hogy most
mindennél jobban szükségem van a bátorságra. Úgy érzem, Gabriel energiái
biztosan velem voltak, minden művészeti munkámban. De azt hiszem ebben az
évben elsődleges feladatom az, hogy bátorságot merítsek, higgyek magamban, és
tudatosítsam, hogy teljesen helyénvaló nekivágni, és esetleg hibázni is.
Doreen: Pontosan erről van szó. 1998 vége óta mindannyian egy újfajta energiát
tapasztalunk, ami arra késztet, hogy tökéletes integritásban éljünk, és hogy
engedjünk el mindent, ami nem valódi énünket táplálja. Ha ezt nem tesszük meg,
akkor egyre több fájdalmat tapasztalunk. Neked mindenképpen, ezt a munkát kell
végeznek. Tedd hozzá ezt az új, 1999-ből származó energiát, engedd el ami régi, és
lépj tovább.
Sam: Igen, ezt én is erősen érzem. A legutóbbi munkámnál, mikor egy kereskedelmi
brossurán dolgoztam, valami nehézség telepedett rám, amit korábban nem
tapasztaltam. Mintha ez a nehézség azt mondta volna nekem. „Itt az ideje, hogy
továbblépj”. Mégsem érzek olyasfajta idegességet, ami nyomást gyakorolna rám.
Inkább egyfajta békés erőt.
A következő fejezetben a földi Angyalokról lesz szó, akik meglepő módokon
segítenek nekünk. Még az is lehet, hogy valaki önmagára ismer bennük.
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Testet öltött Angyalok, elementálok,
belépő szellemek és csillaglények
Tizenegyedik Fejezet
Gyakran kérdezik tőlem, hogy inkarnálódnak-e Angyalok emberi formában. A válasz
a lehető leghatározottabban igen. A héber biblia 13:2 szakasza említést tesz erről:
„Vigyázzatok, amikor idegeneket láttok vendégül, mert sokan vendégeltek meg így
Angyalokat, anélkül, hogy tudtak volna róla”. Más szóval, lehet, hogy tudtunkon kívül
találkoztunk már ember alakot öltött Angyalokkal. Sőt, még az is lehetséges, hogy az
olvasó nem más, mint egy testet öltött Angyal, anélkül, hogy tudatában lenne ennek.
Számomra mindenki Angyal, aki angyalian viselkedik. Ebben a tekintetben
időnként mindannyian testet öltött Angyalok vagyunk. Az univerzum miden tájáról
érkeztek lények, hogy a Földre inkarnálódjanak az ezredforduló idején. Személyes
tanácsadói praxisomban sok embert megismerhettem, akiknek eredete nem e
Földön található. Megtapasztaltam, hogy sok testet öltött földönkívüli, Angyal,
elementál, és szellem tartózkodik bolygónkon a mai időkben.
Végső fokon mindannyian egyek vagyunk-egyek Istennel, egymással, az
Angyalokkal, és a felemelkedett mesterekkel. Mindannyiunk legmélyén ugyanaz az
Isten fényéből származó szikra ragyog. Mint az egy fához tartozó sok-sok levél,
ugyanabból a forrásból származunk, és hatással vagyunk egymásra.
Ebben az illuzórikus világban azonban, ahol különálló lényeknek látszunk, vannak
külső sajátosságaink, amelyek megkülönböztetnek bennünket egymástól. Azok
például, akik férfiként születtek, más energiákkal rendelkeznek, mint azok, akik
nőként születtek.
Életformánktól függően különböző hullámhosszú energiamintákkal rendelkezünk.
Annak, aki ideje nagy részét egy bárban tölti, és alkoholt iszik, más lesz a
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viselkedése, mint annak, aki ideje nagy részét meditációval és imával tölti.
Energiamintázatunkra hatással vannak a helyek, ahol megfordulunk, az emberek,
akikkel találkozunk, és a gondolatok, amit túlnyomórészt gondolunk.
Ehhez hasonlóan a lelkek, létidejük túlnyomó részét különböző alakokban,
különböző helyekre inkarnálódva töltötték. Isten minden gyermeke nem inkarnálódik
a Földre emberként. Egyes lények más bolygókat, más dimenziókat választanak
életterül. Ha több életet is leéltek ezeken a helyeken, akkor viselkedésmintáik,
energiamintázatuk ezt a környezetet, ezeket a tapasztalatokat tükrözik. Amikor aztán
döntenek, hogy a Földre inkarnálódnak, akkor magukkal hozzák e másik bolygókon,
dimenziókban leélt előző életeik energiamintáit.
Sok „fénymunkás” (azok az embere, akik elkötelezték magukat mások
segítségére, különösen spirituális úton) élt előző életeket más bolygókon, más
dimenziókban. Most azt választották, hogy emberi formában öltenek testet a Földön,
hogy földi Angyalokként tevékenykedjenek az ezredforduló időszakában.
Hogy alkalmazkodni tudjanak a földi életformához, előzőélet emlékeket
„kölcsönöztek” az Akasha krónikából (az életen túli sík könyvtára, amely tartalmaz
mindent, ami minden létezővel valaha megtörtént). Ezek a kölcsönvett előző-élet
emlékek egyfajta ütközőként működnek, hogy a lélek tudja, mire számíthat ezen a
bolygón. A Föld az egyik legváltozékonyabb testet-öltési helynek számít. Az itteni
agresszió, erőszak, és pesszimizmus szintjét nagyon magasnak tartják a
galaxisokban. Dolores Cannon, KEEPERS OF THE GARDE – A KERT ŐRZŐI című
csodálatos könyve tárgyalja a kölcsönvett előző-élet emlékek témáját.
Nem minden testet-öltött Angyal, csillaglény, elementál vagy szellem jár itt
először. Azok, akik a földi Angyal feladatot vállalják, többször is visszatérhetnek.
Annak a birodalomnak energiamintázatát tartják meg, ahonnan származnak. Például
egy testet öltött Angyal, sok életét élte le ebben a formában.
Csillaglények
Az egyik első alkalommal, mikor egy földönkívülivel dolgoztam együtt –
csillaglényeknek neveztem őket – meg voltam döbbenve. A hölgy megcáfolta minden
földönkívüliekről szóló sztereotipíámat. Nagyon hasonlít egy átlagemberhez, bár van
néhány subtilis, de kulcsfontosságú jellegzetesség a csillaglényeken, amit alább
felsoroltam. Mindaddig, amíg fizikailag meg nem láttam, hogy egy űrhajóval dolgozik,
sejtelmem sem volt arról, hogy nem a Földről származik.
Amikor elmondtam neki, hogy láttam őt egy nagy űrhajóval utazni és dolgozni,
készségesen egyetértett. Nagyon is tisztában volt eredetével, nem úgy mint, néhány
korábbi csillaglény-kliensem. Azóta már vagy egy tucat csillaglénnyel volt alkalmam
együtt dolgozni, és találtam néhány jellegzetességet, ami rájuk illik:
Jellegzetes emberek – A csillaglények szeme mandulavágású, vagy félhold alakú,
lefelé mutató, mint az n betű. Gondoljunk Bette Midler szemeire.
Apró termet – A legtöbb testet öltött csillaglény alacsony termetű, vékony és
vékonycsontú.
Átlagos kinézet – Arcvonásaik egyszerűek, és általában nagyon hétköznapi
öltözködésük. Mintha be akarnának olvadni a háttérbe, és nem akarnak felhívni
magukra a figyelmet.
Szokatlan aura – A csillaglények aurájában, a testüktől kifelé mutató,
szivárványfényű sugarak vannak. Az földi dimenziókból származó lények és
emberek aurája úgy veszi körbe a testet, mint egy tojáshéj. Ezek a különös
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auramintázatok jól láthatóak a Kirlian és az aura fotókon.
Rugalmas életcél – Életcéljuk a segítségnyújtás, szükség szerint. Csillaglények
ajtaja nyitva áll az idegenek előtt, és sok-sok embernek segítenek, anélkül, hogy
törődnének azzal, hogy kapnak-e ezért köszönetet. Azért vannak itt, hogy kedvesek
legyenek, hogy kollektív munkájukkal csökkentsék a bolygón a stresszt és az
erőszakot. A csillaglényeknek ezért gyakran nincs konkrétabb életcéljuk, minthogy
mindenkinek segítsenek, aki rászorul. Ezért általában teljesen átlagos
munkahelyeken dolgoznak, ahol sok embert tudnak elérni bátorító szavaikkal és
felemelő hozzáállásukkal.
A békés és őszinteség szeretete – Nagyon kevéssé tolerálják az őszintétlenséget
és az erőszakot. Olyan bolygókról érkeztek, ahol az ilyesmi nem fordul elő, ezért
nem tudnak mit kezdeni a hitetlen, manipulatív vagy erőszakos emberekkel. Mivel
nincs megfelelő képességük a földi problémák kezelésére, a testet öltött
földönkívüliek gyakran küzdenek pszichiátriai zavarokkal, mint amilyen az attention
deficit disorder és a skizofrénia.
Szokatlan kapcsolatok és családi helyzet – Mivel bolygóikon más szokások
uralkodnak a családi élet, gyermekszületés, szaporodás és szex terén, a
csillaglények gyakran nem kötnek földi házasságot, és nem vállalnak gyereket.
Nincsenek szinkronban a nyugati kultúra romantikus ideáljaival, ez nem az ő
stílusuk. Ezenkívül tisztában vannak azzal is, hogy a családi élet akadályozhatná
őket abban a fénymunkában, amiért ide érkeztek ebben az épületben. Nagyon
gyakori, hogy egy női csillaglény egy nála sokkal fiatalabb férfiba lesz szerelmes, aki
az ő csillag csoportjukból származó lélektársa.
Másság érzése – A csillaglények mélyen belül tudják, hogy ők nem a Földről
származnak. Gyakran egész életük azzal az érzéssel telik, hogy nem illenek ide.
Egyik csillaglény mesélte: „Mindig az az érzésem volt, hogy ideejtettek, erre a
bolygóra, és várok valakire, aki visszajön értem és hazavisz.” A lelkük mélyén tudják,
hogy biológiai családjuk nem az „igazi „ családjuk, és gyakran azon gondolkodnak,
hogy talán örökbe fogadták őket.
Testet öltött Angyalok
A másik csoport, akiket személyes praxisom alatt ismertem meg, a testet öltött
Angyalok csoportja. Ők is jellegzetes tulajdonságokkal bírnak:
Angyali külső – A férfi és női angyali lényeknek egyaránt bájos arcvonásaik
vannak, gyakran szív alakú, gyermeki arcuk van. A testet öltött Angyalok igen
gyakran kiszőkítik vagy melíroztatják a hajukat.
Kapcsolati problémák – A testet öltött Angyalok gyakran tele vannak kölcsönös
föggőségi kapcsolatokkal, adakozó, tápláló, másokat megmentő hajlamaik miatt.
Mindenkiben képesek a legjobbat meglátni, ezért gyakran hosszabb ideig benne
maradnak durva kapcsolatokban, mint az átlagemberek. A testet öltött Angyalok
gyakran több házasságot és válást tudnak maguk mögött.
Függőségek és súlyproblémák – Természetes képességük a gyógyítás és a
segítségnyújtás, és gyakran munkakörük is ide tartozik, pl. ápolók, gyógymaszzőrök,
szociális munkások, tanárok vagy repülőkön dolgoznak. Az idegenek kiöntik nekik a
szívüket, mondván „Nem is tudom, miért mesélek el ilyen intim dolgokat magamról.
Valami miatt úgy érzem, megbízhatok benned.”
Adakozók és nem kapók – A testet öltött Angyalok nagyon nagylelkű lények, akiknek
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gyakran nehezükre esik az elfogadás. Emiatt hiányt szenvedhetnek bizonyos
dolgokban, mivel blokkolják a pénz, a szeretet, az energia, és más természetes
források életükbe áramlását. A testet öltött Angyalok nagyon gyakran figyelmen kívül
hagyják. Ennek az lehet az eredménye, hogy végül sértettnek és frusztráltnak érzik
magukat, amikor nem kapják meg azt, amire szükségük van.
Testet öltött elementálok
Az inkarnálódott elementálok is a „földi Angyalok” egy csoportját alkotják, akik azért
érkeztek ide, hogy segítsenek. Olyan emberek ők, akik az elementálok birodalmából
származnak, ami a koboldokból, tündérekből, manókból és törpékből áll. A rájuk
jellemző tulajdonságok a következők.
Kelta eredet vagy külső – Gyakran vörös a hajuk, bőrük fehér, szemeik világosak.
Őseik írek, skótok, walesiek vagy angolok.
Elementáli külső – A testet öltött koboldok tényleg úgy néznek ki, mint a
gyerekkönyvekben lerajzolt koboldok, testi megjelenésükben és arcvonásaikban
egyaránt. Ugyanez vonatkozik az inkarnálódott törpékre és manókra. A testet öltött
tündérek általában vékony, nyúlánk hölgyek, termetük középmagas, vagy magas.
Nagyon ritkán látni alacsony, vagy túlsúlyos tündért.
Jellegzetes ruházkodás – Gyakran úgy öltözködnek, ahogy azt az ilyen
elementálokról elképzelnénk. Egy testet öltött manó például gyakran visel zöld ruhát,
és kényelmes cipőt hord. Az inkarnálódott tündérek lebegő, áttetsző ruhákat
hordanak. A testet öltött koboldok pedig durvaszövésű ruhákban járnak, mint a
szerzetesek.
Csintalan természet – hajlamosak a viccelődésre, néha a passzív agresszivitás
szintjéig. Nehéz lehet megállapítani, hogy egy testet öltött elementál komolyan
beszél, vagy viccel. Ennek részben az az oka, hogy az elementálok nem bíznak az
emberekben, gyakran nem is szeretik őket.
A természettel való összehangoltság – Az elementálok életcéljának része a Föld
Anya és az állatok védelmezése az emberektől. Ezért legjobb számukra az olyan
munka, ahol növényekkel, állatokkal foglalkoznak, kültéri menedékhelyeken vagy
ökológiai területen. Nagyon szívesen vállalnak önkéntes szerepet az emberek,
különösen a gyerekek tanításában, hogy tiszteljék az állatokat, és a bolygót. Egy
testet öltött elementálnak sosem szabad egy irodában, vagy bárhol bezárva
dolgoznia. A legtöbb elementál jobban kapcsolódik az állatokhoz és növényekhez,
mint az emberekhez. Ezért gyakran visszavonultan élnek és szégyenlősek.
Megmutatkozó képességek – A testet öltött elementálok kiválóan képesek
koncentrálni, és hamar megtapasztalni a változást a valóságban is. Nagy vagyont
képesek szerezni, ha erre irányítják a figyelmüket. Ha azonban a pesszimizmusra
koncentrálnak, akkor nagyon hamar elszegényedhetnek.
Belépő Szellemek
A földi Angyalok negyedik csoportját belépő szellemeknek hívják. Ez egy olyan lény,
aki közös megegyezéssel egy kilépő lélek helyét foglalta el, olyan valakiét, aki egy
baleset, betegség, vagy alvás közben távozott.
A belépő szellem magasan fejlett spirituális lény, fénymunkás életcéllal. A belépő
szellemnek gyorsan kell testet öltenie valamilyen meghatározott céllal, ezért úgy
dönt, hogy kihagyja a fejlődés megszokott fázisait, mint embrió, születés,
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felnövekedés. Ehelyett a belépő szellem kiválaszt egy élő embert, aki nem szívesen
él már. Esetleg egy depressziós, öngyilkosságra hajlamos személyt, vagy egy olyan
gyermeket, aki nehezen alkalmazkodik. A belépő szellem ezután kapcsolatba lép az
illetővel álomban, vagy gondolat-átvitel útján és ilyesmit mond neki: „Szeretném
átvenni a felelősségeidet és így hazamehetsz a mennyekbe anélkül, hogy az
öngyilkosság kellemetlen utóhatásait el kellene szenvedned”. Ha a kilépő egyet ért
azzal, hogy elhagyja a testét, és átadja a belépőnek, akkor először tesznek néhány
próba-cserét, hogy többször kipróbálják, minden rendben lesz-e.
Ha minden jól megy, akkor a kilépő valamilyen életét megváltoztató helyzetet
teremt, mondjuk egy komoly betegséget, vagy balesetet. Alkalmanként a csere a
kilépő álmában is megtörténhet, nem csak krízis helyzetekben, de ez ritka. A
megállapodott időben a kilépő elhagyja a testét, és a belépő állandó lakozást vesz
benne.
A megszállottságtól eltérő a testben csak egy szellem lakozik, a belépő szellem.
Mivel minden a kilépő egyetértésével és engedélyével történik, nincsenek jelen
negatív vagy sötét energiák.
A belépő átviszi a kilépő memória-bankját, és lehet, hogy nincs is annak
tudatában, hogy ő egy belépő szellem. Nincsenek jellegzetes fizikai jegyei a belépő
szellemnek, mivel mindenféle lény lehet kilépő és belépő szellem. Mégis fellelhetők
bizonyos jellegzetességek a belépő szellem életében:
Drasztikus személyiség-változás – miután megtörtént a csere a betegség vagy
baleset során, az illető barátai és családtagjai mind ilyen észrevételeket tesznek.
„Annyira megváltoztál – mintha már nem is ismernélek!”
Életstílus-váltás – az újonnan inkarnálódott belépő szellemnek gyakran nem
szeretik a kilépő volt életstílusát, ezért változásokat eszközölnek, miután elfoglalták a
testet. Lehet, hogy elválnak, ott hagyják a munkahelyüket vagy elköltöznek. A
kilépővel való megállapodás részeként azonban gondoskodnak a kilépő
felelősségeiről az átmenet idején. Az életstílus váltás a lehető legfelelősségteljesebb
módon történik.
Névváltozás – a belépő szellem esetleg úgy találja, hogy a kilépő neve nem illik
hozzá. Ezért lehet, hogy megváltoztatja a keresztnevét, felvesz egy spirituális nevet,
vagy teljes nevét megváltoztatja.
Azoknak, akik a földi Angyalok közé tartoznak
A földi Angyalok mind a négy csoportja erősen intuitív, bár gyakran nehezen tudnak
megbízni intuícióikban. Ennek egyik oka, abban rejlik, ahogy évekig próbáltak
alkalmazkodni a földi életformához. Az itteni szokások annyira idegenek természetes
hajlamaikhoz képest, hogy a csillaglények és testet öltött Angyalok végül
megtanulják lebecsülni belső érzéseiket.
Ha az jár az olvasó fejében, vajon beletartozik-e valamelyik csoportba, akkor
belső vezettetésből tudhat meg a legtöbbet. Mielőtt aludni térünk, mondjuk el a
következő megerősítést felsőbb énünknek és spirituális csoportunknak: „Kérek
szépen egy álmot, melyben tisztán megértem származásomat, és amelyre könnyen
visszaemlékszem majd ébredés után.”
Leírhatjuk ezt a mondatot egy darab papírra, és a párnánk alá tehetjük. Amikor a
tudatalattink érzelmileg felkészült, egy élénk, világos álmot látunk majd, ami segít
abban, hogy jobban megértsük magunkat.
A Föld sok ajándékot adhat a világnak, többek között szeretetet, fényt, és
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leckéket. Azért imádkozom, hogy ha az olvasó a fenti csoportok valamelyikébe
tartozik, nyissa meg a szívét, és engedje meg magának, hogy élvezni tudja az életet
ezen a csodálatos bolygón.

Számsorokba rejtett üzenetek
az Angyaloktól
Tizenkettedik Fejezet
Az angyalok mindent megtesznek azért, hogy felhívják magukra a figyelmünket, és
hogy kommunikáljanak velünk. Így segítenek abban, hogy meggyógyítsuk saját
életünket. Mégis gyakran lebecsüljük a jeleket, amiket nekünk küldenek, egyszerű
véletleneknek, vagy képzeletünk játékainak tartjuk őket.
Az angyalok azt mondják:
Nem tudjuk a nektek szánt üzeneteket felírni az égre. Figyelnetek és hinnetek kell,
amikor életetekben megformálódó mintázatokkal találkoztok – különösen, ha azok
válaszok lehetnek kérdéseitekre, vagy imáitokra. Mit gondoltok, ki van amögött,
amikor többször egymás után ugyanazt a számot halljátok? Vagy ugyanazt a
számsort látjátok valahol? Az Angyalok természetesen!
SZÁMSOROK.
Az Angyalok gyakran számsorok útján küldik el nekünk üzeneteiteket. Kétféleképpen
teszik ezt. Vagy finoman a fülünkbe suttognak, hogy időben felnézzünk, és
észrevehessük az óra számlapját, vagy egy telefonszámot egy faliújságon. Az
Angyalok remélik, hogy tudatosodik bennünk, ha ugyan azt a számsort egymás után
többször is látjuk. Pl. lehet, hogy gyakran látjuk az 111 számsort, valahogy
ahányszor az órára nézünk, mindig 1.11 vagy 11.11-t mutat.
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A számok útján történő üzenet küldés másik módja, hogy az angyalok a fizikai síkon
úgy rendezik, hogy olyan autó haladjon előttünk, aminek rendszámtábláján azok a
számok állnak, amelyekkel az Angyalok üzenni akarnak nekünk. Azok, akik
tudatában vannak ennek a jelenségnek, megtanulják leolvasni a különféle
rendszámtáblák jelentését. Ezen a módon, az angyalok részletes üzeneteket
közvetíthetnek. / Emlékezzünk csak az L.A.Storz című filmre, amiben a hirdetőtábla
folyamatosan üzeneteket küldött a főszereplő Steve Martinnak! /
Következzen néhány alapvető számsor jelentéstartalma. Mindenkinek saját Angyala
fogja megmondani, ha az adott helyzet más jelentéssel bír. Kérdezzük meg őket
bátran. „Mit szeretnétek közölni velem?” és boldogan fognak további információkkal
szolgálni, hogy könnyebben megfejtsük számokba rejtett üzeneteiket.
111 – Figyeljük meg jól gondolatainkat, és vigyázzunk, hogy csakis arra gondoljunk,
amit szeretnénk. Ez a számsor azt mutatja, hogy megnyílik előttünk a lehetőségek
kapuja, és gondolataink rekord sebességgel manifesztálódnak a formák világában. A
111 olyan, mint a vaku felvillanó fénye. Azt jelenti, hogy az univerzum lefényképezte
gondolatainkat, és most formában megjeleníti őket. Elégedettek vagyunk azzal,
amilyen gondolatokat az univerzum lefényképezett bennünk? Ha nem, javítsuk ki
gondolatainkat / kérjünk ebben segítséget Angyaloktól, ha nehezen tudjuk
kontrollálni, vagy megfigyelni gondolatainkat /.
222 – Újonnan elvetett ötlet-magjainak növekedésnek indultak a valóságban.
Folyamatosan, öntöznünk és táplálnunk kell őket, és akkor hamarosan áttörik a föld
felszínét, és megláthatjuk manifesztációnk bizonyítékait. Más szavakkal ne adjuk fel
öt perccel a csoda előtt. Manifesztációnk hamarosan nyilvánvalóvá válik, tartsunk ki,
dolgozzunk tovább! Tartsuk fenn a pozitív gondolatokat, megerősítéseket, és
folytassuk a vizualizálást.
333 – A felemelkedett mesterek itt vannak a közelünkben, szeretnénk, ha tudnánk,
hogy segítséget, szeretetet, és társaságot nyújtanak nakünk. Gyakran szólítsuk meg
a felemelkedett mestereket, különösen amikor a hármas számot ismételten magunk
körül látjuk. A leghíresebb felemelkedett mesterek közé tartozik Jézus, Mózes, Quan
Yin, és Yogananda például.
444 – Az Angyalok most körülvesznek, és biztosítanak szeretetükről és segítő
szándékukról. Nem kell aggódnunk, közeli az angyali segítség.
555 – Csatoljuk be biztonsági övünket – nagyszabású változás áll előttünk! Ne ítéljük
meg a változást negatívnak, vagy pozitívnak, mert minden változás egyszerűen az
életáramlásainak természetes része. Lehet, hogy ez a változás egy imánkra érkező
válasz, továbbra is tartsuk fenn önmagunkban a béke érzését.
666 – Gondolataink kibillentek az egyensúlyból, túlságosan is az anyag világra
koncentrálunk. Ez a számsor arra kér bennünket, hogy egyensúlyozzuk ki
gondolatainkat a föld és az ég között, mint a híres hegyi beszédben. Az Angyalok
arra kérnek, hogy a szellemre és a szolgálatra koncentráljunk, és legyünk tudatában
annak, hogy anyagi és érzelmi szükségleteink ennek eredményeképpen
automatikusan kielégülnek majd.
777 – Az Angyalok tapsolnak nekünk – gratulálnak, sínen vagyunk! Folytassuk
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tovább ugyanígy, és ne feledjük, hogy vágyaink valóra válnak. Ez egy különleges
pozitív jel, és azt is jelenti, hogy további csodákra is számíthatunk.
888 – Életünk egy szakasza a végéhez közelít, ez a számsor azt jelenti, hogy itt az
ideje, hogy figyelmeztetést kapjunk, hogy fel tudjunk készülni. Ez a számsor azt is
jelentheti, hogy érzelmi, munkahelyi, vagy kapcsolati szakasz végéhez értünk. Azt is
jelenti, hogy fény vár az alagút végén. Üzeni még ezt is „Megérett a vetés, ne
késlekedjünk a szedéssel és az evéssel”. Más szóval ne halogassuk a következő
lépést, vagy munkánk gyümölcsének élvezetét.
999 – Beteljesülés. Személyes, vagy tágabb életterületünkben egy nagy szakasz
végéhez értünk. A Föld gyógyításán munkálkodó fénymunkások számára ez az
üzenet annyit jelent: „Munkára! Föld Anyának most rögtön szüksége van rátok!”
000 - Emlékeztető, hogy egyek vagyunk Istennel, és hogy érezzük Teremtőnk
szeretetét önmagunkban. Azt is jelzi, hogy valamilyen helyzetben leírtunk egy teljes
kört.
SZÁMKOMBINÁCIÓK
Az Angyalok gyakran két vagy több szám kombinációjával küldenek üzenetet.
Következik néhány három számjegyű, két szám kombinációjából álló üzenet
alapjelentése. Ha az üzenet három vagy több számból áll, akkor a különböző
kombinációkból kiolvashatjuk a jelentést. Ha, pl. visszatérően mindig megpillantjuk
valahol a 312 számsort, akkor használjuk fel a 3 és az 1 számok, valamint az 1 és a
2 számok kombinációit. Vagy ha úgy érezzük, vezetnek bennünket, adjuk össze a
számjegyeket, mindaddig, amíg egyjegyű végeredményt kapunk. Azután nézzük
meg a jelentést az előbbi felsorolt listán, ahol három egyforma számjegyből álló
sorozatok jelentését adtam meg.
Az 1 és a 2 kombinációi, pl. 121 – Gondolataink, mint a magok, csírázni kezdenek.
Már meg is tapasztalhattuk vágyaink megvalósulását. E jelek szerint a dolgok abba
az irányba haladnak, és fognak haladni, ahogy azt szeretnénk. Kitartás a hitben!
Az 1 és a 3 kombinációi, pl. 133, vagy 113 – A felemelkedett mesterek velünk
dolgoznak gondolataink kontrollálásán. A manifesztáció ősi bölcsességére tanítanak
bennünket. Energiát küldenek nekünk, hogy ne veszítsük el a bátorságunkat, és
bátorítanak, hogy lelkünk valódi céljaira koncentráljunk. Ezen kívül tanácsot
adhatnak, vezettetést, javaslatokat ajánlhatnak fel életcélunk eléréséhez. Örök
tanításuk, hogy a teremtés mindig a gondolat, az idea szintjén veszi kezdetét. Kérjük
meg őket, hogy segítsenek nekünk bölcsen dönteni abban, hogy mire irányjtjuk
akaratunkat.
Az 1 és a 4 kombinációi, pl. 114 vagy 144 - Angyalok hangsúlyozottan
figyelmeztetnek arra, hogy ellenőrizzük gondolatainkat. Azt ajánlják, hogy
fogalmazzunk meg egy vágyat, mert olyan kapuban állunk, ahol gondolataink
azonnal megvalósulnak. / Megjegyzés: A +1 azt jelenti: most kérhetsz az Angyaloktól
valamilyen életfontosságú információt, amire szükséged van! /
Az 1 és az 5 kombinációi, pl. 115 vagy 551 – Gondolataink teremtik meg a
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változásokat életünkben. Továbbra is tartsuk gondolatainkat a megfelelő irányban.
Ha a változások, melyek közelednek nem kellemesek, megállapíthatjuk, vagy
elterelhetjük őket gondolataink megváltoztatásával.
Az 1 és a 6 kombinációi, pl. 116 vagy 661 – Gondolatainkkal forduljunk az ég felé, és
engedjük el anyagi kérdésekkel kapcsolatos aggodalmainkat. / Megjegyzés: a 611
azt jelenti: „Kérj segítséget valami anyagvilághoz tartozó, számodra most zavaró
vagy irritáló dolog megjavításában.”/
Az 1 és a 7 kombinációi, pl. 117 vagy 771 – Visszajelzés, arra nézve, hogy jól
haladunk. Jó úton vagyunk, csak így tovább! Ez a jel azt mutatja, hogy jól
választottuk meg a gondolatainkat, és, hogy még stabilabban kell céljainkra
koncentrálnunk. Gondolatainkat megfelelő érzelmekkel társítsuk, pl. legyünk hálásak
az ajándékokért, amiket az élettől kapunk. A hála felgyorsítja a manifesztáció
folyamatát.
Az 1 és a 8 kombinációi, pl. 181 vagy 818 – Életünk egy meghatározó szakaszának
a végéhez közeledünk. Ha belefáradtunk valamibe, akkor örülhetünk, mert
nemsokára megváltozik, vagy felcserélődik valami jobbra. Ajánljuk fel, és engedjük el
életünk nem jól működő elemeit, mert gondolataink hamarosan megteremtik a
jobbat.
Az 1 és a 9 kombinációi, pl. 119 vagy 199 – Gondolataink eredményeképpen egy új
ajtó nyílt meg előttünk. Most eljött az alkalom, hogy szemtől szembe álljunk
gondolatainkkal, és szembenézzünk saját teremtményünkkel. Engedjük, hogy
eltávozzon a régi, és vágyainkkal összhangban, felváltsa az új.
A 2 kombinációi.
A 2 és az 1 kombinációi, pl. 221 vagy 112 – Gondolataink, mint a magok, csírázni
kezdenek. Már meg is tapasztalhattuk vágyaink megvalósulását. E jelek szerint a
dolgok abba az irányba haladnak, és fognak haladni, ahogy azt szeretnénk. Kitartás
a hitben.
A 2 és a 3 kombinációi, pl. 223 vagy 323 – A felemelkedett mesterek velünk együtt
dolgoznak új tervünkön. Azt üzenik, hogy osztoznak izgalmunkban, és tudják, hogy
minden jól fog alakulni. A mesterek már most látják, hogy a jövő garantáltan elhozza
a boldogságot, amit keresünk. Élvezzük életünknek ezt az új szakaszát!
A 2 és a 4 kombinációi, pl. 224 vagy 244 – Ahogy A COURSE IN MIRACLES – A
csodák útján – című spirituális írásban olvasható „az Angyalok gondoskodnak
újdonsült célunkról”. Ez a jel azt mutatja, hogy az ég segít nekünk a vágyott
átalakulásban. Hogy nem vagyunk egyedül. A 2 és a 4 szám kombinációval az
Angyalok azt üzenik, hogy itt és most szoros közelségben vannak velünk.
A 2 és az 5 kombinációi, pl. 255 vagy 225 – Imáink és szándékaink tiszták, erősek,
és fenntartás nélküliek voltak, ezért gyorsabb változásra számíthatunk, mintsem
gondoltuk volna. Ne engedjük, hogy kicsússzon a lábunk alól a talaj, amikor valóra
válnak vágyaink. Váratlan lehet a megvalósulás módja, úgyhogy támaszkodjunk
erősen a hitünkre. Gyakran vegyük fel a kapcsolatot Istennel, és kérjünk
megerősítést.
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A 2 és a 6 kombinációi, pl. 266 vagy 226 - Egy új vásárlás, vagy beszerzés vár ránk.
A 2 és a 7 kombinációi, pl. 277 vagy 272 – Ha mostanába jelentkeztünk új állásba, új
iskolába felvételiztünk, vagy hitelkérelmet adtunk be, akkor jó hír érkezik. Az
Angyalok azt kérik, hogy tartsunk ki, és ne engedjük, hogy meginogjon a hitünk.
A 2 és a 8 kombinációi, pl. 288 vagy 282 – Az egyik ajtó megnyílik, a másik bezárul.
Figyeljünk oda erősen intuíciónkra, mert olyan lépések megtételére vezet bennünket,
melyek biztosítják állandó bőségünket az átalakulás ideje alatt.
A 2 és a 9 komb. Pl. 299 vagy 292 – Ha nemrégiben veszteség ért – munka,
szerelmi élet vagy más területen – számíthatunk rá, hogy a közeljövőben újat kapunk
a régi helyett. Minden a megfelelő irányban halad, de annyi minden történik
láthatatlanul a „színfalak mögött”, hogy már az jár a fejünkben, vajon Isten
megfeledkezett rólunk? Aggodalomra semmi ok! Érezzük az élet energiáját amint
előrefelé halad. A veszteség nem büntetésként volt ránk mérve. Az univerzum valami
újra készít fel bennünket.
A 2 és a 0 kombinációi pl. 200 vagy 202 - Isten tudatja velünk, hogy nem hagyott el
minket, nem feledkezett meg rólunk – nagyon-nagyon szeret bennünket. Most éppen
életünk egy csodálatos, új szakaszát komponálja meg. Ha kapcsolatot tartunk vele,
megérezhetjük a közelgő csodát. Isten emlékeztet bennünket az égi időzítés
fontosságára. Néha bizonyos dolgoknak még azelőtt helyükre kell illeszkedniük,
mielőtt elérnénk kívánt célunkat. Ha erősek vagyunk gondolatainkban és hitünkben,
akkor semmi sem állíthat meg abban, hogy elérjük a kitűzött célt.
A 3 kombinációi.
A 3 és az 1 kombinációi, pl. 311 vagy 313 – A felemelkedett mesterek velünk
dolgoznak gondolataink kontrollálásán. A manifesztáció ősi bölcsességére tanítanak
bennünket. Energiát küldenek nekünk, hogy ne veszítsük el a bátorságunkat, és
bátorítsanak, hogy lelkünk valódi céljaira koncentráljunk. Ezen kívül tanácsot
adhatunk, vezettetést, javaslatokat ajánlhatnak fel életcélunk eléréséhez. Örök
tanításuk, hogy a teremtés mindig a gondolat, az idea szintjén veszi kezdetét. Kérjük
meg őket, hogy segítsenek nekünk bölcsen dönteni abban, hogy mire irányítjuk
akaratunkat.
A 3 és a 2 kombinációi, pl. 322 vagy 332 - A felemelkedett mesterek velünk együtt
dolgoznak új tervünkön. Azt üzenik, hogy osztoznak izgalmunkban, és tudják, hogy
minden jól fog alakulni. A mesterek már most látják, hogy a jövő garantáltan elhozza
a boldogságot, amit keresünk. Élvezzük életünknek ezt az új szakaszát.
A 3 és a 4 kombinációi, pl. 334 vagy 344 – Rengeteg segítség vesz körül ebben a
pillanatban! A felemelkedett mesterek és az Angyalok egyaránt itt vannak, hogy
segítsenek, vezessenek, és szeressenek bennünket. Nyújtsuk a kezünket feléjük,
ahogy ők is felénk nyújtják a kezüket.
A 3 és az 5 kombinációi, pl. 353 vagy 335 – A felemelkedett mesterek egy közelálló,
nagyszabású változásra akarnak felkészíteni bennünket. Tudatni akarják velünk,
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hogy fogják a kezünket a változás ideje alatt, és hogy minden rendben lesz. Öleljük
magunkhoz a változást, és keressük meg benne az áldást.
A 3 és a 6 kombinációi, pl. 363 vagy 336 – A felemelkedett mesterek segítenek
nekünk azoknak az anyagi tárgyaknak manifesztálásában, melyekre életcélunk
betöltéséhez szükségünk van. Jelenthet ez tanuláshoz szükséges pénzt, vagy
különféle kellékeket, tanító vagy gyógyító munkánkhoz. A mesterek azon dolgoznak,
hogy meglegyen mind az, amire szükségünk van. Azt akarják, hogy tudjuk,
megérdemeljük a segítséget, mivel ez által többet leszünk képesek másoknak adni.
A 3 és a 7 kombinációi, pl. 377 vagy 737 – A felemelkedett mesterek örvendeznek.
Nemcsak igaz belső isteni lényegünket látják, hanem z úttal is egyetértenek, amit
választottunk. Azt akarják, hogy tudjuk, megérdemeljük a boldogságot. Engedjük
áramolni a szent áldást, ami együtt jár isteni örökségünkkel és választott utunkkal.
A 3 és a 8 kombinációi, pl 338vagy 383 – „Csak így tovább” – üzenik a mesterek.
Lendítsük fel az energiát és fókuszáljuk érzelmeinket és gondolatainkat. Hozzuk
összhangba szemléletmódunkat azzal a tudással, hogy eggyek vagyunk Istennel,
mindenkivel, az élet minden formájával.
A 3 és a 9 kombinációi, pl. 393 vagy 339 – Erős figyelmeztetés arra, hogy engedjünk
el minden olyan helyzetet életünkből, ami nincs integritásban, vagy már
megszolgálta a célját. Ne ragaszkodjunk mesterségesen semmilyen szituációhoz
félelmeink miatt. Legyünk tudatában annak, hogy minden egyes pillanatban
vigyáznak ránk. Életfontosságú, hogy pozitívan gondolkodjunk önmagunkról, és
jövőnkről. Szemléletmódunk szó szerint megteremti jövendő tapasztalatainkat, ezért
kérjük a mestereket, segítsenek, hogy a szeretet legmagasabb nézőpontjából
válasszuk meg gondolatainkat.
A 3 és a 0 kombinációi, pl. 300 vagy 330 – Isten és a felemelkedett mesterek
próbálják felhívni a figyelmünket valamire, valószínűleg életcélunkkal kapcsolatos
ügyre. Nézzünk utána, nem hagytunk-e figyelmen kívül mostanában valamilyen
vezettetést? Ha igen, lehet, hogy úgy érezzük, megrekedtünk. Az ég e számsor útján
hívja fel figyelmünket arra, hogy meg kell tennünk saját részünket a közös
teremtésben. Ez azt jelenti, hogy hallgatni kell a vezettetésre, és követnünk kell az
útmutatást, meg kell tennünk bizonyos lépéseket.
A 4 kombinációi.
A 4 és az 1 kombinációi, pl. 441 vagy 411 – Az Angyalok hangsúlyozottan
figyelmeztetnek arra, hogy ellenőrizzük gondolatainkat. Azt ajánlják, hogy
fogalmazzunk meg egy vágyat, mert olyan kapuban állunk, ahol gondolataink
azonnal megvalósulnak. / Megjegyzés: A 411 azt jelenti, most kérhetsz az
Angyaloktól valamilyen életfontosságú információt, amire szükséged van! /
A 4 és a 2 kombinációi, pl. 422 vagy 442 – Ahogy A COURSE IN MIRACLES – A
CSODÁK ÚTJÁN – című spirituális írásban olvasható
„ az Angyalok gondoskodnak újdonsült célunkról”. Ez a jel azt mutatja, hogy az ég
segít nekünk a vágyott átalakulásban. Ebben az időszakban különösen fontos
tudnunk, hogy nem vagyunk egyedül. A 2 és a 4 szám kombinációival az Angyalok
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azt üzenik, hogy itt és most szoros közelségben vannak velünk.
A 4 és a 3 kombinációi, pl. 443 vagy 433 – Rengeteg segítség vesz körbr ebben a
pillanatban! A felemelkedett mesterek és az Angyalok egyaránt itt vannak, hogy
segítsenek, vezessenek, és szeressenek bennünket. Nyújtsuk a kezünket feléjük,
ahogy ők is felénk nyújtják a kezüket.
A 4 és a 5 kombinációi, pl. 455 vagy 445 – Az Angyalok egy életünkben bekövetkező
nagyszabású változáson dolgoznak éppen.
A 4 és a 6 kombinációi, pl. 446 vagy 466 – Az Angyalok figyelmeztetnek bennünket,
hogy túlságosan az anyagi világra koncentrálunk. Arra kérnek, hogy ajánljuk fel nekik
aggodalmainkat, hogy közbeléphessenek. Egyensúlyozzuk ki gondolatainkat a Föld
és az Ég között, és legyünk annak tudatában, hogy a forrásaink végtelenek,
különösen, amikor a kéz a kézben dolgozunk az Éggel.
A 4 és a 7 kombinációi, pl. 477 vagy 447 – Az Angyalok gratulálnak nekünk, és ezt
üzenik „Csak így tovább! Sínen vagy! Tartsd a gondolataidat koncentráltan, mert
nagyon erős pozitív hatással bírnak!
A 4 és a 8 kombinációi, pl. 488 vagy 448 – Az Angyalok azt üzenik, hogy az életünk
egy szakasza lezárul. Azt akarják, hogy tudjuk, velünk vannak a dolgok lelassulása
idején, és hozzásegítenek olyan új helyzetekhez, melyek illenek szükségleteinkhez,
vágyainkhoz és céljainkhoz.
A 4 és a 9 kombinációi, pl. 494 vagy 449 – Eljött az ideje annak, hogy elengedjünk
egy helyzetet, ami véget ért. Arra emlékeztetnek az Angyalok, hogy amikor egy ajtó
bezárul, valahol megnyílik egy új. Ők természetesen készek segíteni nekünk az ajtók
megnyitásában, és abban, hogy meggyógyuljunk a fájdalomból, ami a jelen
változásokkal együtt jár. Kérjük az Angyalokat, hogy erősítsék meg hitünket abban,
hogy ezek a lezárulások, és új kezdetek az imáinkra érkező válaszok.
A 4 és a 0 kombinációi, pl. 440 vagy 400 – Isten és az Angyalok tudomásunkra
akarják hozni, hogy nagyon-nagyon szeretnek bennünket. Azt kérik, hogy adjunk egy
percet e szeretet átérzésének, amely választ fog adni sok kérdésünkre és megoldást
hoz sok kihívásra.
Az 5 kombinációi.
Az 5 és az 1 kombinációi, pl. 511 vagy 515 – Gondolataink teremtik meg a
változásokat életünkben. Továbbra is tartsuk gondolatainkat a megfelelő irányban.
Ha a változások melyek közelednek nem kellemesek, megállíthatjuk, vagy
elterelhetjük őket, gondolataink megváltoztatásával.
Az 5 és a 2 kombinációi, pl. 522 vagy 552 – Imáink és szándékaink tiszták, erősek,
és fenntartás nélküliek voltak, ezért gyorsabb változásra számíthatunk, mintsem
gondoltuk volna. Ne engedjük, hogy kicsússzon a lábunk alól a talaj, amikor valóra
válnak vágyaink. Váratlan lehet a megvalósulás módja, úgyhogy támaszkodjunk
erősen a hitünkre. Gyakran vegyük fel a kapcsolatot Istennel, és kérjünk
megerősítést.
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A 5 és a 3 kombinációi, pl. 533 vagy 553 – A felemelkedett mesterek egy közel álló,
nagyszabású változásra akarnak felkészíteni bennünket. Tudatni akarják velünk,
hogy fogják a kezünket a változás ideje alatt, és hogy minden rendben lesz. Öleljük
magunkhoz a változást, és keressük meg benne az áldást.
Az 5 és a 4 kombinációi, pl. 554 vagy 544 – Az Angyalok az életünkben bekövetkező
nagyszabású változáson dolgoznak éppen.
Az 5 és a 6 kombinációi, pl. 556 vagy 566 – Materiális életünk jelentős változáson
megy keresztül, új otthonunk, új autónk lesz, vagy valamilyen más új tulajdon
birtokába jutunk.
Az 5 és a 7 kombinációi, pl. 577 vagy 575 – Visszaigazolás arra, hogy egy közelgő
változással célhoz érünk, ami vagy fizikailag, vagy érzelmileg, vagy intellektuálisan,
vagy mindhárom területen gazdagítani fog bennünket. Nemsokára látni fogjuk annak
bizonyítékait, hogy az Angyalok jelen vannak életünkben és a körülöttünk élőkében.
Az 5 és a 8 kombinációi, pl. 588 vagy 558 – Ez a számsor azt mutatja, hogy a 24.
órában vagyunk, éppen a változás előtt. Semmitől sem kell félnünk, mert támaszban
és szeretetben lesz részünk a változás ideje alatt, amely most már küszöbön áll.
Az 5 és a 9 kombinációi, pl. 599 vagy 595 – Ahhoz, hogy az új megmutatkozhasson,
fontos, hogy elengedjük a régit, azzal a tudattal, hogy létfontosságú szerepet játszott
idáig. Az élet azonban egy folyamat, és a változás elkerülhetetlen. Legyünk
tudatában annak, hogy az új itt áll az ajtónk előtt, és arra vár, hogy beengedjük. Ha
szeretettel elválunk a régitől, azzal meghívjuk életünkbe az újat.
Az 5 és a 0 kombinációi, pl. 500 vagy 550 – Fontos üzenet, mely tudatja velünk,
hogy az életünkben bekövetkező változások tökéletes, isteni rend szerint mennek
végbe. A változások Istentől, Isten akaratából érkező ajándékok, felsőbb énünk
számára.
A 6 kombinációi.
A 6 és az 1 kombinációi, például 611 vagy 661 – Gondolatainkkal forduljunk az ég
felé, és engedjük el anyagi kérdésekkel kapcsolatos aggodalmainkat. / Megjegyzés:
a 611 azt jelenti – „Kérj segítséget valami anyag világhoz tartozó, számodra most
zavaró vagy irritáló dolog megjavításában”./
A 6 és a 2 kombinációi, pl. 622 vagy 662 – Egy új vásárlás, vagy beszerzés áll
előttünk.
A 6 és a 3 kombinációi, pl. 663 vagy 633 – A felemelkedett mesterek segítenek
nekünk azoknak az anyagi tárgyaknak manifesztálásában ,melyekre életcélunk
betöltéséhez szükségünk van. Jelenthet ez tanuláshoz szükséges pénzt, vagy
különféle kellékeket, tanító vagy gyógyító munkánkhoz. A mesterek azon dolgoznak,
hogy meglegyen mind az, amire szükségünk van. Azt akarják, hogy tudjuk,
megérdemeljük a segítséget, mivel ez által többet leszünk képesek másoknak adni.
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A 6 és a 4 kombinációi, pl. 644 vagy 664 – Az Angyalok figyelmeztetnek bennünket,
hogy túlságosan az anyagi világra koncentrálunk. Arra kérnek, hogy ajánljuk fel nekik
aggodalmainkat, hogy közbeléphessenek. Egyensúlyozzuk ki gondolatainkat a Föld
és az Ég között, és legyünk annak tudatában, hogy a forrásaink végtelenek,
különösen, amikor kéz a kézben dolgozunk az Éggel.
A 6 és a 5 kombinációi, pl. 665 vagy 655 – Materiális életünk jelentős változáson
megy keresztül, új otthonunk, új autónk lesz, vagy valamilyen más új tulajdon
birtokába jutunk.
A 6 és a 7 kombinációi, pl. 667 vagy 677 – Megerősítés arra nézve, hogy
gondolataink és az anyagvilágban végzett munkánk pontosan úgy haladnak, ahogy
kell. Sikeresen kiegyensúlyoztuk gondolatainkat és tevékenységeinket, egyformán
gondoskodunk tudatunkról, testünkről és szellemünkről. Csak így tovább!
A 6 és a 8 kombinációi, pl. 668 vagy 688 – Valamitől meg fogunk válni anyagi
világunkban, lehet, hogy eladjuk valamilyen tulajdonunkat. Ha nem áll
szándékunkban semmit eladni, vagy netán elveszíteni, akkor gondolataink
átalakításával megváltoztathatjuk ezt az irányt. Ha azonban szeretnénk eladni
valamit, vagy egyszerűen megszabadulni valamitől anyagi világunkban, akkor ez a
számsor azt jelzi, hogy ez a vágyunk teljesülni fog.
A 6 és a 9 kombináció i, pl. 669 vagy 699 – Engedjük el fizikai tárgyainkhoz való
kötődésünket, különösen, ha van olyan tulajdonunk, amihez rögeszmésen
ragaszkodunk. Ez a számsor azt kéri tőlünk, hogy szakadjunk el, engedjük el a
dolgokat. Azt is jelenti viszont, hogy újat, jobbat kapunk valami helyett, amit eladtunk,
vagy elveszítettünk. Legyünk nyitottak az új dolgok elfogadására, melyek túl fogják
szárnyalni Elképzeléseinket. Megérlelődtünk egy lépcsőfokkal való feljebb jutásra. A
legjobbat érdemeljük!
A 6 és a 0 kombinációi, pl. 600 vagy 660 – Üzenet érkezik a teremtőtől materiális
életünkkel kapcsolatosan. Az isteni vezettetés arra kér bennünket, hogy kevésbé
fókuszáljuk földi vágyainkra. Nem arról van szó, hogy azt várnák tőlünk, hogy
szegényes életet éljünk, inkább arról, hogy szellemibb megközelítésből próbáljuk
meg igényeinket kielégíteni. Legyünk tudatába annak, hogy Isten bennünk él, és ő a
forrása mindannak, amire szükségünk lehet. Legyünk erős hitűek, ás hálásak, ás
legyünk nyitottak a jelekre, vagy új lehetőségekre, melyek elhozzák nekünk mindazt,
amire az angyalvilágban szükségünk van. „Keresd mindenek előtt az Isten országát,
és minden más megadatik neked.” Ez ennek az üzenetnek a lényege. Részletesebb
információk olvashatók erről a témáról, John Randolph Price The Abundance Book
–A bőség könyve című művében. Megvilágosító erejű lehet a Hegyi beszéd
elolvasása Máté evangéliumában.
A 7 és az 1 kombinációi, pl. 711 vagy 771 – Visszajelzés, arra nézve, hogy jól
haladunk. Jó úton vagyunk, csak így tovább! Ez a jel azt mutatja, hogy jól
választottuk meg a gondolatainkat, és hogy még stabilabban kell céljainkra
koncentrálnunk. Gondolatainkat megfelelő érzelmekkel társítsuk, pl. legyünk hálásak
az ajándékokért, amiket az élettől kapunk. A hála felgyorsítja a manifesztáció
folyamatát.
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A 7 és a 2 kombinációi, pl. 722 vagy 772 – Ha mostanában jelentkeztünk új állásba,
új iskolába felvételiztünk, vagy hitel kérelmet adtunk be, akkor jó hír érkezik. Az
Angyalok azt kérik, hogy tartsunk ki, és ne engedjük, hogy meginogjon a hitünk.
A 7 ás a 3 kombinációi, pl. 773 vagy 733 – A felemelkedett mesterek örvendeznek.
Nem csak igaz belső isteni lényünket látják, hanem az úttal is egyetértenek, amit
választottunk. Azt akarják, hogy tudjuk, megérdemeljük a boldogságot. Engedjük
áramolni a szent áldást, ami együtt jár isteni örökségünkkel és választott utunkkal.
A 7 és a 4 kombinációi, pl. 774 vagy 744 – Az Angyalok gratulálnak nekünk, és ezt
üzenik –„Csak így tovább! Sínen vagy! Tartsd a gondolataidat koncentráltan, mert
nagyon erős pozitív hatással bírnak!”
A 7 és az 5 kombinációi, pl. 775 vagy 755 – Visszaigazolás arra, hogy egy közelgő
változással célhoz érünk, ami vagy fizikailag, vagy érzelmileg, vagy intellektuálisan,
vagy mindhárom területen gazdagítani fog bennünket. Nemsokára látni fogjuk annak
bizonyítékait, hogy az Angyalok jelen vannak életünkben, és a körülöttünk élőkében.
A 7 és a6 kombinációi, pl. 776 vagy 766 – Megerősítés arra nézve, hogy
gondolataink és az anyagvilágban végzett munkánk pontosan úgy haladnak, ahogy
kell. Sikeresen kiegyensúlyoztuk gondolatainkat és tevékenységeinket, egyformán
gondoskodunk tudatunkról, testünkről és szellemünkről. Csak így tovább!
A 7 és a 8 kombinációi, pl. 778 vagy 788 – Ha volt mostanában olyan érzésünk,
hogy életünk egy részében valami a végéhez közeledik, mondjuk egy kapcsolat,
vagy egy munka, akkor ez az üzenet azt mutatja, hogy megérzésünk helyes volt. Ez
a lezárulás jelenthet pozitív fordulatot az adott területen, vagy azt hogy életünknek ez
a területe a kiteljesedéshez közelít. Ez a számsor mindenképpen egy közelgő
változás jó hírét hozza, egy erőteljes helyzet kiteljesedését jelzi. Tartsunk ki, az élet
nemsokára könnyebbik arcát mutatja majd.
A 7 és a 9 kombinációi, pl. 779 vagy 799 – Brávó! Életünk olyan elöregedett részeitől
szabadulunk meg, melyek többé nem illenek hozzánk. Hitelesebb életet élünk, mely
egységben van, az önmagunkról alkotott legmagasabb nézőponttal. Ez a számsor
gratulál ahhoz az elhatározásunkhoz, hogy őszintén akarunk élni.
A 7 és a 0 kombinációi, pl. 700 vagy 770 – Elismerés Istentől a spirituális, mentális
és fizikai munkáért, amit elvégeztünk. Jelenlegi utunkkal sokat segítünk
önmagunknak, és sok más embernek. Isten azt kéri tőlünk, hogy haladjunk tovább
ezen az úton.
A 8 kombinációi.
A 8 és az 1 kombinációi, pl. 811 vagy 881 – Életünk egy meghatározó szakaszának
végéhez közeledünk. Ha belefáradtunk valamibe, akkor örülhetünk, mert nemsokára
megváltozik, vagy felcserélődik valami jobbra. Ajánljuk fel, és engedjük el életünk
nem jól működő elemeit, mert gondolataink hamarosan megteremtik a jobbat.
A 8 és a 2 kombinációi, pl. 822 vagy 882 – Az egyik ajtó megnyílik, a másik bezárul.
Figyeljünk oda erősen intuíciónkra, mert olyan lépések megtételére vezet bennünket,
melyek biztosítják állandó bőségünket az átalakulás ideje alatt.
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A 8 és a 3 kombinációi, pl. 833 vagy 833 – „Csak így tovább” – üzenik a mesterek.
Lendítsük fel az energiát és fókuszáljuk érzelmeinket és gondolatainkat. Hozzuk
összhangba szemléletmódunkat azzal a tudással, hogy egyek vagyunk Istennel,
mindenkivel, az élet minden formájával.
A 8 és a 4 kombinációi, pl. 884 vagy 844 – Az Angyalok azt üzenik, hogy életünk egy
szakasza lezárul. Azt akarják, hogy tudjuk, velünk vannak a dolgok lelassulása
idején, és hozzásegítenek olyan új helyzetekhez, melyek jobban illenek
szükségleteinkhez, vágyainkhoz és céljainkhoz.
A 8 és az 5 kombinációi, pl. 855 vagy 855 – Ez a számsor azt mutatja, hogy a 24.
órában vagyunk, éppen a változás előtt. Semmitől sem kell félnünk, mert támaszban
és szeretetben lesz részünk a változás ideje alatt, amely most már küszöbön áll.
A 8 és a 6 kombinációi, pl. 886 vagy 866 – Valamitől meg fogunk válni anyagi
világunkban, lehet, hogy eladjuk valamilyen tulajdonunkat. Ha nem áll
szándékunkban semmit eladni, vagy netán elveszíteni, akkor gondolataink
átalakításával megváltoztathatjuk ezt az irányt. Ha azonban szeretnénk eladni
valamit, vagy egyszerűen megszabadulni valamitől anyagi világunkban, akkor ez a
számsor jelzi, hogy ez a vágyunk teljesülni fog.
A 8 és a 9 kombinációi, pl. 889 vagy 899 – Életünk egy jelentős szakasza a végéhez
érkezett, és ezzel együtt, mint egy dominó effektus hatására, több minden más is
véget ér. Mint a vonat az állomásához érkezik: az első kocsi megáll, a következő
kocsik sorban egy-egy kicsivel később lassítanak, majd leállnak. Ez a számsor azt
üzeni nekünk, hogy egy eseménysorozaton megyünk keresztül, és életünk több
területén lelassulást, megállást érzékelünk. Nem kell aggódnunk azonban, mert ezek
a változások szükségesek az új kezdetekhez.
A 8 ás a 0 kombinációi, pl. 800 vagy 808 – Üzenet a Teremtőtől, hogy a folyamatok
közelgő befejeződése része az isteni tervnek. E lezárulások az imáinkra érkező
válaszok, és egybeesnek az Isten akaratával. Kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy
felülkerekedjünk a közelgő változásokkal kapcsolatos félelmeinkkel és
aggodalmainkon.
A 9 kombinációi.
A 9 és az 1 kombinációi, pl. 991 vagy 919 – Gondolataink eredményeképpen egy új
ajtó nyílt meg előttünk. Most eljött az alkalom, hogy szemtől szembe álljunk
gondolatainkkal, és szembe nézzünk saját teremtményünkkel. Engedjük, hogy
eltávozzon a régi, és vágyainkkal összhangban, felváltsa az új.
A 9 és a 2 kombinációi, pl. 992 vagy 922 – Ha nem régiben veszteség ért – munka,
szerelmi élet, vagy más területen – számíthatunk arra, hogy a közeljövőben újat
kapunk a régi helyett. Minden a megfelelő irányban halad, de annyi minden történik
láthatatlanul a „színfalak mögött”, hogy már az jár a fejünkben, vajon Isten
megfeledkezett rólunk? Aggodalomra semmi ok! Érezzük az élet energiáját amint
előrefelé halad. A veszteség nem büntetésként volt ránk mérve. Az univerzum valami
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újra készít fel minket.
A 9 és a 3 kombinációi, pl. 993 vagy 939 – Erős figyelmeztetés arra, hogy engedjünk
el minden olyan helyzetet életünkből, ami nincs integritásban,
vagy, már megszolgálta a célját. Ne ragaszkodjunk mesterségesen semmilyen
szituációhoz félelmeink miatt. Legyünk tudatában annak, hogy minden egyes
pillanatban vigyáznak ránk. Életfontosságú, hogy pozitívan gondolkodjunk
önmagunkról, és jövőnkről. Szemlélet módunk szó szerint megteremti jövendő
tapasztalatainkat, ezért kérjük a mestereket, segítsenek, hogy a szeretet
legmagasabb nézőpontjából válasszuk meg gondolatainkat.
A 9 és a 4 kombinációi, pl. 994 vagy 944 - Eljött az ideje annak, hogy elengedjünk
egy helyzetet, ami véget ért. Arra emlékeztetnek az Angyalok, hogy amikor egy ajtó
bezárul, valahol megnyílik egy új. Ők természetesen készek segíteni, az új ajtók
megnyításában, és abban, hogy kigyógyuljunk a fájdalomból, ami a jelen
változásokkal együtt jár. Kérjük az Angyalokat, hogy erősítsék meg hitünket abban,
hogy ezek a lezárulások és új kezdetek az imáinkra érkező válaszok.
A 9 és az 5 kombinációi, pl. 959 vagy 995 - Ahhoz, hogy az új megmutatkozhasson,
fontos, hogy elengedjük a múltat. Ez a számsor azt kéri tőlünk, hogy engedjük el a
régit, azzal a tudattal, hogy létfontosságú szerepet játszott idáig. Az élet azonban
egy folyamat, és a változás elkerülhetetlen. Legyünk tudatában annak, hogy az új itt
áll az ajtónk előtt, és arra vár, hogy beengedjük. Ha szeretettel elválunk a régitől,
azzal meghívjuk életünkbe az újat.
A 9 és a 6 kombinációi, pl. 966 vagy 996 - Engedjük el a fizikai tárgyainkhoz való
kötődésünket, különösen, ha van olyan tulajdonunk, mihez rögeszmésen
ragaszkodunk. Ez a számsor azt kéri tőlünk, hogy szakadjunk el, engedjük el a
dolgokat. Azt is jelenti, hogy újat, jobbat kapunk valami helyett, amit eladtunk, vagy
elveszítettünk. Legyünk nyitottak az új dolgok elfogadására, melyek túl fogják
szárnyalni elképzeléseinket. Megérlelődtünk egy lépcsőfokkal való feljebb jutásra. A
legjobbat érdemeljük!
A 9 és a 7 kombinációi, pl. 977 vagy 997 - Bravó! Életünk olyan elöregedett részeitől
szabadulunk meg, melyek többé nem illenek hozzánk. Hitelesebb életet élünk, mely
egységben van az önmagunkkal alkotott legmagasabb nézőponttal. Ez a számsor
gratulál ahhoz az elhatározásunkhoz, hogy őszintén akarunk élni.
A 9 és a 8 kombinációi, pl. 998 vagy 988 - Életünk egy jelentős szakasza a végéhez
érkezett, és ezzel együtt, mint egy dominó effektus hatására, több minden más is
véget ér. Mint amikor a vonat az állomásra érkezik: az első kocsi megáll, a következő
kocsik sorban egy-egy kicsivel később lassítanak, majd leállnak. Ez a számsor azt
üzeni nekünk, hogy egy esemény sorozaton megyünk keresztül, és életünk több
területén lelassulást, megállást érzékelünk. Nem kell aggodnunk, mert ezek a
változások szükségesek az új kezdetekhez.
A 9 és a 0 kombinációi, pl. 900 vagy 909 - Üzenet a teremtőnktől, hogy életünknek
az a szakasza, ami most véget ért, isteni vezettetés alatt áll. Soha semmi sem vész
el igazából. Nincs halál, és nincsenek véletlenek. A mostani változás életünkben,
melyben áletünk egy jelentős része állt le, vagy terelődőtt més pályára, válasz az
imáinkra. Isten tudatja velünk, hogy semmit sem vesz el tőlünk, és nem okoz nekünk
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semmilyen veszteséget. Élettervünk és imáink hozták el ezt a változást, saját, Isten
adta hatalmunk által. Találjuk meg a szándékot önmagunkban a megbocsátásra,
hogy könnyűek, és szabadok lehessünk, amikor átlépünk életünk gyönyörű, új
szakaszába.
A 0 és az 1 kombinációi, pl 001 vagy 010 - A hatalmas isteni vezettetés és az
Angyalok kérik, hogy változtassuk meg gondolkodásunkat. Lehet, hogy azért
imátkoztunk, hogy egészségesek és boldogabbak legyünk. Ha igen ,akkor ez a
válasz imáinkra. Isten tudja, hogy a megoldás, amit keresünk, a gondolatainkban
rejlik. Kérjük Istent, hogy vezesse gondolataink irányát, és támogasson az átalakulás
idején.
A 0 és a 2 kombinációi, pl. 002 vagy 020 - Isten tudatja velünk, hogy nem hagyott el
minket, nem feledkezett meg rólunk - nagy-nagyon szeret bennünket. Most éppen
életünk egy csodálatos, új szakaszát komponálja meg. Ha, kapcsolatot tartunk vele,
megérezhetjük a közelgő csodát. Isten emlékeztet bennünket az égi időzítés
fontosságára. Néha bizonyos dolgoknak még azelőtt elérnénk kívént célunkat. Ha
erősek vagyunk gondolatainkban és hitünkben, akkor semmi sem állíthat meg abban
, hogy elérjók a kitűzött célt.
A 0 és a 3 kombinációi, pl. 003 vagy 300 - Isten és a felemelkedett mesterek
próbálják felhívni a figyelmünket valamire, valószínűleg valami életcélunkkal
kapcsolatos ügyre. Nézzünk utána nem hagytunk-e figyelmen kívül mostanában
valamilyen vezettetést? Ha igen, lehet, hogy úgy érezzük, megrekedtünk. Az ég e
számsor útján hívja fel figyelmünket arra, hogy meg kell tennünk saját részünket a
közös teremtésben. Ez azt jelenti, hogy hallgatnunk kell a vezettetésre, és követnünk
kell az útmutatást, meg kell tennünk bizonyos lépéseket.
A 0 és a 4 kombinációi, pl. 040 vagy 400 - Iste és az Angyalok tudomásunkra
akarják hozni, hogy nagyon-nagyon szeretnek bennünket. Azt kérik, hogy adjunk egy
percet e szeretet átérzésének, mely választ fog adni sok kérdésünkre és megoldást
hoz sok kihívásra.
A 0 és az 5 kombinációi, pl. 050 vagy 500 vagy 055 vagy 550 - Fontos üzenet, mely
tudatja velünk, hogy az életünkben bekövetkezü változások tökéletes, isteni rend
szerint mennek végbe. A változások Istentől, Isten akaatából érkező ajándékok,
felsőbb énünk számára.
A 0 és a 6 kombinációi, pl. 006 vagy 066 - Üzenet érkezik a Teremtőtől materiális
életünkkel kapcsolatosan. Az isteni vezettetés arra kér bennünket, hogy kevésbé
fókuszáljunk földi vágyainkra. Nem arról van szó, hogy azt várnák tőlünk, hogy
szegényes életet éljünk, inkább arról, hogy szellemibb megközelítésből próbáljuk
meg igényeinket kilégíteni. Legyünk tudatában annak, hogy Isten bennünk él, és ő a
forrása mindannak, amire szükségünk lehet. Legyünk erős hitűek, és hállásak, és
legyünk nyitottak a jelekre, vagy új lehetőségekre, melyek elhozzák nekünk mindazt,
amire az anyagvilágban szükségünk van. "Keresd mindenekelőtt az Isten országát,
és minden más megadatik neked." Ez ennek az üzenetnek a lényege. Részletesebb
információk olvashatók erről a témárol John Randolph Price The Abundance Book A bőség könyv című művében. Megvilágosító erejű lehet a Hegyi beszéd elolvasása
Máté evangéliumában.
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A 0 és a 7 kombinációi, pl. 007 vagy 070 - Elismerés Istentől, a spirituális, mentális
és fizikai munkáért, amit elvégeztünk. Jelenlegi utunkkal sokat segítünk
önmagunknak, és sok más embernek. Isten azt kéri tőlünk, hogy haladjunk tovább
ezen az úton.
A 0 és a 8 kombinációi, pl. 088 vagy 080 - Üzenet a teremtőtől, hogy a folyamatok
közelgő befelyeződése része az isteni tervnek. E lezárulások az imáinkra érkező
válaszok, és egybeesnek az Isten akaratával. Kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy
felülkerekedjünk a közelgü változásokkal kapcsolatos félelmeinken és
aggodalmainkon.
A 0 és a 9 kombinációi, pl. 099 vagy 090 - Üzenet a Teremtőnktől, hogy életünknek
az a szakasza, amit most véget ért, isteni vezettetés alatt áll. Soha semmi sem vész
el igazából. Nincs halál, és nincsenek véletlenek. A mostani változás életünkben,
melyben életünk egy jelentős része állt le, vagy terelődött más pályára, válasz az
imáinkra. Isten tudatja velünk, hogy semmit sem vesz el tőlünk, és nem okoz nekünk
semmilyen veszteséget. Élettervünk és imáink hozták el ezt a változást, saját, Isten
adta hatalmunk által. Találjuk meg a szándékot önmagunkban a megbocsátásra,
hogy könnyűek, és szabadok lehessünk, amikor átlépünk életünk gyönyörű, új
szakaszába.
A 0 kombinációi
A 0 és az 1 kombinációi, például 001 vagy 010 – A hatalmas Isteni vezettetés és az
Angyalok kérik, hogy változtassuk meg gondolkodásunkat. Lehet, hogy azért
imádkoztunk, hogy egészségesebbek és boldogabbak legyünk. Ha igen, akkor ez a
válasz imáinkra. Isten tudja, hogy a megoldás, amit keresünk, a gondolatainkban
rejlik. Kérjük Istent, hogy vezesse gondolataink irányát, és támogasson az átalakulás
idején.
A 0 és a 2 kombinációi, például 002 vagy 020 – Isten tudatja velünk, hogy nem
hagyott el minket, nem feledkezett meg rólunk – nagyon-nagyon szeret bennünket.
Most éppen életünk egy csodálatos, új szakaszát komponálja meg. Ha kapcsolatot
tartunk vele, megérezhetjük a közelgő csodát. Isten emlékeztet bennünket az égi
időzítés fontosságára. Néha bizonyos dolgoknak még azelőtt helyükre kell
illeszteniük, mielőtt elérnénk kívánt célunkat. Ha erősek vagyunk gondolatainkban és
hitünkben, akkor semmi sem állíthat meg abban, hogy elérjük a kitűzött célt.
A 0 és a 3 kombinációi, például 003 vagy 300 – Isten és felemelkedett mesterek
próbálják felhívni a figyelmünket valamire, valószínűleg valami életcélunkkal
kapcsolatos ügyre. Nézzünk utána, nem hagytunk-e figyelmen kívül mostanában
valamilyen vezettetést? Ha igen, lehet, hogy úgy érezzük, megrekedtünk. Az ég e
számsor útján hívja fel figyelmünket arra, hogy meg kell tennünk saját részünket a
közös teremtésben. Ez azt jelenti, hogy hallgatnunk kell a vezettetésre, és követnünk
kell az útmutatást, meg kell tennünk bizonyos lépéseket.
A 0 és a 4 kombinációi, például 040 vagy 400 – Isten és az Angyalok
tudomásunkra akarják hozni, hogy nagyon-nagyon szeretnek bennünket. Azt kérik,
hogy adjunk egy percet e szeretetnek átérzésének, mely választ fog adni sok
kérdésünkre és megoldást hoz sok kihívásra.
A 0 és az 5 kombinációi, például 050 vagy 055, vagy 500, vagy 550 – Fontos
üzenet, mely tudatja, hogy az életünkben bekövetkező változások tökéletes, isteni
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rend szerint mennek végbe. A változások Istentől, Isten akaratából érkező
ajándékok, felsőbb énünk számára.
A 0 és a 6 kombinációi, például 006 vagy 066 – Üzenet érkezik a Teremtőtől
materiális életünkkel kapcsolatosan. Az isteni vezettetés arra kér bennünket, hogy
kevésbé fókuszáljunk földi vágyainkra. Nem arról van szó, hogy azt várnák tőlünk,
hogy szegényes életet éljünk, inkább arról, hogy szellemibb megközelítésből
próbáljuk meg igényeinket kielégíteni. Legyünk tudatában annak, hogy Isten
bennünk él, és ő a forrása mindannak, amire szükségünk lehet. Legyünk erős hitűek,
és hálásak, és legyünk nyitottak a jelekre, vagy új lehetőségekre, melyek elhozzák
nekünk mindazt, amire az anyavilágban szükségük van. „Keresd mindenekelőtt az
Isten országát, és minden más megadatik neked.” Ez ennek az üzenetnek a
lényege. Részletesebb információk olvashatók erről a témáról John Randolph Price
THE ABUNDANCE BOOK – A BŐSÉG KÖNYVE című művében. Megvilágosító
erejű a Hegyi beszéd Máté evangéliumában.
A 0 és a 7 kombinációi, például 007 vagy 070 – elismerés Istentől, a spirituális,
mentális és fizikai munkáért, amit elvégeztünk. Jelenlegi utunkkal sokat segítünk
önmagunknak, és sok más embernek. Isten azt kéri tőlünk, hogy haladjunk tovább
ezen az úton.
A 0 és a 8 kombinációi, például 088 vagy 080 – Üzenet a Teremtőtől, hogy a
folyamatok közelgő befejeződése része az isteni tervnek. E lezárulások az imáinkra
érkező válaszok, és egybeesnek az Isteni akaratával. Kérjük Isten segítségét ahhoz,
hogy felülkerekedjünk a közelgő változásokkal kapcsolatos félelmeinken és
aggodalmaikon.
A 0 és a 9 kombinációi, például 099 vagy 090 – Üzenet a Teremtőnktől, hogy
életünknek az a szakasza, ami most véget ért, isteni vezettetés alatt áll. Soha semmi
sem vész el igazából. Nincs halál, és nincsenek véletlenek. A mostani változás
életünkben, melyben életünk egy jelentős része állt le, vagy terelődött más pályára,
válasz az imánkra. Isten tudja velünk, hogy semmit sem vesz el tőlünk, és nem okoz
nekünk semmilyen veszteséget. Élettervünk és imánk hozták el ezt a változást, saját,
Isten adta hatalmunk által. Találjuk meg a szándékot önmagunkban a
megbocsátásra, hogy könnyűek, és szabadok lehessünk, amikor átlépünk gyönyörű,
új szakaszába.
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Függelék
„Megbocsátás – szabadítsd fel magad!” – Gyakorlat
A megbocsátás folyamata révén mindenki békésebbnek, és energikusabbnak
érezheti magát. Mint amikor kidobáljuk a súlyokat a hőlégballon kosarából, hogy
magasabbra emelkedhessünk. A régről összegyűlt harag, félelem, és sértettség
halott súlyok, melyek lelassítanak bennünket, és elszívják életerőnket.
Mindannyiunkban lehetnek súlyok, amiket most rögtön kihajíthatunk hőlégballonunk
kosarából. Amikor megbocsátunk a világnak, és benne önmagunknak, könnyebbé
válunk, és rengeteg félelemtől szabadulunk meg.
Ez a gyakorlat 30-60 percet vesz igénybe, és bizonyosan megéri az
idő-befektetést. Sokan számoltak be arról, hogy önmagában ez a gyakorlat,
azonnali, pozitív átalakulásokat hozott életünkben. Íme a szabadság lépései a
megbocsátás útján:
1. Tudatosítsuk magunkban a megbocsátással járó előnyöket – A megbocsátás
nem egyenlő azzal, hogy kijelentjük: „vesztettem”, vagy „igazad volt én
tévedtem”. Nem azt jelenti, hogy valakinek elnézzük valamilyen elhibázott
cselekedetét. A megbocsátás egyszerűen szellemünk felszabadításának egy
módja, ami által határok nélküli lényekké válhatunk. A jutalom a békesség, az
emelkedett energiaszint – és a megbocsátás az ár. Számomra olyan ez, mint
egy alku.
2. állítsunk össze egy megbocsátási listát – (Ez a gyakorlat John Randolph Price
munkáin alapszik.) Írjuk le minden egyes élő, vagy elhunyt ember nevét, aki
valaha is irritált bennünket. A legtöbben három-négy oldalas listát állítanak
össze, és hirtelen olyan emberek neve jut eszünkbe, akikre évek óta nem is
gondoltak. Vannak, akik háziállatok neveit is leírják, és szinte mindenki
belefoglalja saját nevét is a listába.
3. Engedjük el, bocsássunk meg – Egy olyan magányos helyiségben, ahol senki
nem zavarhat meg, menjünk végig a listán nevenként. Minden egyes személyt
jelenítsünk meg tudatunkban, és mondjuk neki a következőt: „Megbocsátok
neked, és elengedlek téged. Nincs bennem kibékíthetetlen harag.
Megbocsátásom teljes. Szabad vagyok, és te is szabad vagy”. A folyamat
harminc percet, vagy annál többet igénybe vehet. Mégis fontos, hogy ne
hagyjuk abba, míg teljes lista végére nem értünk.
4. Éjszakai oldások – Minden este lefekvés előtt, gondolatban tekintsünk át a
napunkat: van valaki, akinek meg kell bocsátanunk? Ahogy az arcunkat is
megmossuk minden este, ugyanolyan fontos tudatunkat is megtisztítani
éjszakánként, hogy ne halmozódjon fel bennünk sértettség és neheztelés.
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A „megbocsátás épülete” – Vizualizációs gyakorlat
Miután ellazulunk néhány lassú, mély lélegzet segítségével, hunyjuk be a
szemünket, és helyezkedjünk el kényelmesen.
Képzeljük el, hogy egy vidéki tájon állunk. Egy út vezet hozzánk. Ezen az úton
érkezik minden anyagi, érzelmi és spirituális „ellátmányunk”. Az út áthalad egy
épületen, mielőtt elérne hozzánk. Az épületen két ajtó van: egyik az út másik vége
felé, másik felénk néz. Ha mindkét ajtó nyitva áll, akkor minden akadálytalanul
áramlik hozzánk, és ajándékaink is szabadon áramlanak a világ felé.
Ha bármikor engesztelhetetlenek vagyunk a szívünkben valaki felé, akkor az illető
börtönbe zárjuk tudatunkban, és hibáztatásunkkal korbácsoljuk őt. Az illető, akire
neheztelünk, tudatunkban be van zárva egy épületbe, melynek ajtaja úgy zárulnak
rá, mint a börtönrácsok. Szükségszerűen mi magunk is börtönbe kerülünk azzal
együtt, akit elítéltünk, hogy figyelemmel kísérhessük. Minkét ajtó bezárul tehát, és a
bezárt épület elállja az áramlások útját.
Pillantsunk be most rögtön saját épületünkbe, és nézzük meg, ki van oda
bezárva. Lássuk meg, milyen magas árat fizetünk azért, hogy bebörtönöztük őt. Ha
készen állunk a megbocsátásra, képzeljük el, hogy az épület ajtajai automatikusan
kinyílnak. Vizualizáljuk, hogy aki kilép az épületből szabad, és boldog, mert
megbocsátottunk neki. Kívánjunk minden jót a távozóknak. Ha ez nehezünkre esik,
próbáljunk magának a személynek megbocsátani, mert a tetteit elnézni, amiket
elkövetett. Ahogy megbocsátunk, érezzük a megkönnyebbülést, a szabadulást, és a
megújuló energiát, ahogy elmúlik a sértettségünk. Bizonyosodjunk meg arról, hogy
nem ülünk ott egyedül az épületben egónk önmagunkra kimondott ítélete miatt.
Ellenőrizzük gyakran ezt a belső épületet, különösen, amikor fáradtnak, betegnek,
vagy félelmekkel telinek érezzük magunkat. Észre fogjuk venni, hogy ilyenkor van a
legtöbb ember (beleértve önmagunkat is) bezárva az épületbe. Amint kinyitjuk az
ajtókat és kiszabadítunk mindenkit, érzelmi és energiaszintünk jelentősen javulni fog.

Angyali megerősítések
Naponta ismételjük el ezeket a megerősítéseket, hogy növeljük önbizalmunkat, és
jobban szeressük önmagunkat. Magnóra is mondhatjuk a mondatokat, vagy írásban
kifüggeszthetjük valamilyen számunkra fontos helyre. Fogalmazzuk meg saját,
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személyes megerősítésünket céljainknak és vágyainknak megfelelően.
- Angyalok vesznek körül ebben a pillanatban.
- Az Angyalok Isten fényét sugározzák rám, és rajtam keresztül a világra.
- Elfogadom ezt a szeretetet Istentől és az Angyaloktól.
- Megérdemlem a szeretetet.
- Megérdemlem a boldogságot.
- Megérdemlem, hogy egészséges legyek.
- Megérdemlem az égből érkező segítséget, és most rögtön el is fogadom.
- Kérem Istent és az Angyalokat, hogy vezessenek, és segítsenek nekem.
- Hallgatok belső hangomra és megérzéseimre.
- Belső hangom és érzéseim Istentől és az Angyaloktól érkező útmutatások.
- Mindössze vezettetésre van szükségem.
- Teljes hittel követem az útmutatást.
- Tudom, hogy Isten és az Angyalok szeretnek engem, és most ebben a
pillanatban is vezetnek.
- Elfogadom az Angyalok szeretetét.
- Elfogadom a szeretetet.
- Szeretek.
- Én vagyok a szeretet.
- Szerető szívű vagyok.
- Mindenki szeret engem .
- Mindenkit szeretek.
- Mindenkinek megbocsátok. Megbocsátok önmagamnak.
- Mindenkivel, akivel találkozom, átadom Isten szeretetét.
- Figyelemmel kísérem a gondolataimat, és csakis pozitív, szeretetteljes
gondolatokat engedek meg magamnak.
- A szeretet bőségesen jelen van a világban.
- Mindenki számára van bőven elég.
- Mindenből bőségesen jut nekem.
- Csodálatos, szeretetteli embereket hívok be az életembe.
- Az Angyalok és én örömmel üdvözlünk minden új alkalmat, amikor
szolgálhatjuk a világot.
- Folyamatosan jutalomban részesülök.
- Életem harmonikus és békés.
- Békés vagyok.
- Ragyogó vagyok
- Boldog vagyok.

A szerzőről
Doreen Virtue tisztánlátó pszichoterapeuta, aki a Chapman Universityn doktorált, egy
vezető magánegyetemen Kaliforniában, Orange-ban. Dr. Virtue 22 könyv szerzője.
Dr. Virtue Észak-Amerika szerte, tart előadásokat az angyal-terápiáról
Angyalokkal való kommunikációról, spirituális gyógyításról, és más spirituális,
pszichológiai témákról. Tanítványai közül sokan dolgoznak az orvostan és a
pszichológia témákról. Tanítványai közül sokan dolgoznak az orvostan és a
pszichológiai területén. Doreen tisztánlátó képessége révén képes mások
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Angyalaival kapcsolatba lépni, személyes találkozás, vagy telefonbeszélgetések
alkalmával. Emiatt a média gyakran kéri fel Doreent, hogy közvetítsen Angyalokat
telefonon keresztül különböző műsorokban, ahol kapcsolatba lép a hallgatók
őrangyalaival, és elhunyt hozzátartozóikkal.
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