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Tänaseks on sirgunud täiskasvanuks ca 1970–90ndatel aastatel sündinud
indigolapsed. Nende indigode alla on kehastunud uskumatult imelised
vikerkaarelapsed, kristalllapsed, aktiveeritud teadlikkusega uue ajastu lapsed,
kuldse energiaga ülikõrgetest sagedustest vertikaallapsed ja võimsad
meisterlapsed – ülivõimetega suured pühad vaimolendid, kes aitavad inimkonda
nende valgustumise teel. Kokkuvõtvalt – Maa uue ajastu lapsed ehk valguslapsed,
kes kuulutavad kuldajastu taassaabumist.

Mina, tol ajal tavaline tööd rügav noor inimene, kes huvitus piisaval
määral ka vaimsetest teemadest, olin juba ligi aasta aega valmistanud end ette
mõttega, et on aeg saada esimene laps. Olin eelnevalt, enne selle otsuseni jõudmist,
teinud oma kümme aastat tublit tööd tööandja silmis ning üksjagu roninud ka
karjääriredelil. Vaimsete teemade huviline, nagu ma olin, konsulteerisin tihti
elulistes küsimustes oma pikaajalise tuttava Kristiinaga, keda nimetan ka oma
Vaimseks Õpetajaks, toetajaks, juhendajaks. Seda ta mulle tõesti minu spirituaalsel
arenguteel oli, sest mulle oli ääretult tähtis õppida endas ja teistes ära tundma
tõelist Tõde. Tema abil oskasin mõista „mõistetamatut“ ning anda nähtustele õige
nimetus, laskmata end eksitada muudest mõjutajatest. Just palju siin raamatus
kirjeldatud infost tuli esile ja sai avalduda tänu minu Õpetajale - selgeltnägijast
teadjanaisele, kes oli demonstreerinud mulle korduvalt oma võimekust luua,
muuta ning kujundada sündmusi olevikus ja tulevikus, kuid ka vaadelda ja
kanaldada informatsiooni puhtalt, otse Valgusest, tema ees asetseval detailsel
pilthologrammil.
Kärestikulise ja karmi arengutee jaoks valige endale kõrvale alati sellised
inimesed, kes on kärestikega täielikult tuttavad, olles ise sellest elusalt pääsenud
ning teavad kõiki ohte ja lõkse omaenda kogemustest. Mul oli suur õnn omada
enda kõrval sellist teadlikku selgeltnägijat ja meistrit nagu Kristiina, sest just
vaimseid isikuid enda kõrvale valides tuleb olla veendunud, et nad õpetavad
omakasupüüdmatult teidki randuma rahulikule pinnasele.
Oma Vaimse Õpetajaga arutasin ma muidugi ka lapsesaamise plaane ja
sellega kaasnevaid muresid ning rõõme. Mina, tol hetkel algaja ja pigem
uudishimulik ning avastav „vaimne inimene“, seisin ühtäkki silmitsi nii mitmete
võõraste muutuste ja olukordadega, mida „tavainimesed“ mu ümber selgitada ei
osanud. Tavainimesteks nimetaksin ma hellalt neid, kes pole paranähtustest
kuulnudki ega oska neile ka nimetusi anda, vaid tegelevad usinasti oma
igapäevaste toimetustega, mis neid rutiinselt toidavad. Siinkohal võlgnen tohutu
tänu just oma Vaimsele Õpetajale, kes minu jaoks rasketel aegadel tuletas mulle
meelde vajadust vaadata valguse poole.
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Soovin jagada oma teekonda: kujunemist algajast meistriks uue ajastu
lapsega koos kasvades. Kui kasvõi üksainuski lapsevanem, ema, isa, laps või noor
minu pajatustest abi saab, on minu ülesanne täidetud.
Kõik kirjeldatud juhtumid on 100% reaalelulised. Raamatu eesmärk on
ühendada sarnaste kogemustega inimesi ning jagada teavet lastevanematele, kuid
ka neile, kes planeerivad perelisa ning soovivad last siin ilmas teadlikult vastu
võtta.
Teistele, niisama uudishimulikele ja põnevuse otsijaile, olgu see raamat
meelelahutuslik fantastika ulmevaldkonnast.
Lugege ja võtke kogu informatsioon avatult vastu, kasutage endi jaoks
just seda, mida teie tunnete, et töötab teie parimaks ja kõrgeimaks hüvanguks.
Paremaks arusaamiseks tavaelus tihti mittekasutatavatest terminitest
soovitan tutvuda mõistete peatükiga „Terminid ja nende selgitused“ raamatu
lõpus.

Lugege ja võtke seda raamatut põhimõttel „on nagu on“.
Mina tänan Sind, et Sa oled astunud sammu teadlikumaks saamise teel.
Mida teadlikum on lapsevanem, seda meisterlikumale ja võimekamale hingele
kehastumisvõimalus luuakse.
Adeline Amaryllis
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Vertikaallapsed – vertikaalse elujoonega lapsed
Tol hetkel, kui olin otsustanud kindlalt, et soovin jääda lapseootele, ei
teadnud ma veel täpselt, kelle ilmale toon. Olin vaid teada saanud oma Vaimselt
Õpetajalt, kes on äärmiselt täpne selgeltnägija ja -tundja, et minu esimese lapse
vaim pärineb ultrakõrgest sagedusest ning ta on midagi hoopis teistsugust oma
olemuselt ja missioonilt kui seni laialt tuntud indigo-, tähe-, kristall- või
vikerkaarelapsed. Vertikaallapsi pole praegu veel Maale eriti palju kehastunud,
kuid nad otsivad pidevalt selleks sobivat võimalust – lapsevanemaid, kes
vastaksid teatud eeldustele ja tingimustele.
Vertikaallapsed – need on lapsed, kelle vaim pärineb ultrakõrgest
sagedusest. Seetõttu toovad nad lapsevanematele natuke teistsuguse ja erilisema
lastekasvatuskogemuse kui näiteks teised laialt tuntud valguslapsed – kristall- või
vikerkaarelapsed. Vertikaallapsed pärinevad Universumi kõige Puhtama Loova
Energia kõrgetest sagedustest ja energiatest, mistõttu nad on absoluutselt Puhtad
Loojad Maal. Nad on tohutult võimekad valgusolendid, kellel avalduvad
imepärased, tavainimestele harjumatud võimed ja anded. Kõiksugu telesaated,
nagu näiteks „Selgeltnägijate tuleproovid“, kahvatuvad nende laste kõrval, sest
puhas ja mõjutamatu selgeltnägemine ning –tunnetamine on neile lastele täiesti
tavaline kaasasündinud omadus, mida ei pea pikkade aastate ja otsingute saatel
endas taasleidma.
Nad oskavad muuta mõtte jõul mateeriat (muuta ühte objekti atomaarsel
tasandil teiseks), oskavad luua mateeriat, täita klaasi puhta veega, osa neist valdab
telekineesi ja teleportatsiooni, mõni oskab loomade ja lindude keelt, enamus neist
loeb mängleva kergusega inimeste mõtteid, tunnetab viimse nüansini oma
vestluspartnerit.
Nad võivad pildina enda ees ette näha järgnevat hetke, päeva, ka
kaugemat tulevikku. Sealhulgas pääsevad nad loomulikul viisil ligi infole teistest
dimensioonidest. Paraku näevad nad ka igasugu eeterlikke olendeid meie ümber –
toetavaid ja abistavaid tegelasi valgusest, kuid ka kiuslikke ründajaid allilmast.
Nad oskavad energiatega töötada, neid suunata ja nende abil luua. Mõni oskab
lahustada oma reaalset füüsilist keha elusloodusse ja end siis hiljem uuesti kokku
koondada. Mõni valdab päikesevalguse kasutamist nii, et talvel ei jäätu veekogud
ning eksootilist päritolu viljapuud suudavad kasvada külmas kliimas. Nad
valdavad mängleva kergusega kaugvaatlust ning astraalkehaga rändamist.
Universumis ringikolamine, erinevate maaväliste rasside ja planeetide detailne
kirjeldamine on nende jaoks kõige tavalisem igapäevane meelelahutus. See on
tavaline nähtus vanade hingede puhul (kes nad kahtlemata on), et ollakse
kehastunud mitmel elukorral ka planeetidel väljaspool Maad.
Need lapsed on Loojad. Nad on Puhta Loova Energia kehastus - väikesed
Jumalad ja Jumalannad. Kuigi fundamentaalselt on kõik hingestatud Inimesed osa
Jumalast ning nii-öelda Jumala lapsed, siis uue ajastu valguslaste olemus pärineb
Jumala Kõrgemast Teadvusest. Kõrgetest sagedustest, Looja kõrgematest
dimensioonidest. Praegustel aastatel ning soodsate energeetiliste muutuste toimel
Maal on neil ultrakõrgest sagedusest pärinevatel vaimolenditel järjest paremad
võimalused kehastumiseks.
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Inimene pärineb Loojast just tänu oma vaimenergiale, mis tuleb kehasse.
Selle osa andis Looja piltikult öeldes ise endast ära Inimese loomise ajal. Tihti
aetakse segi ning peetakse sünonüümiks hinge ja vaimu olemust, kuigi need on
inimkehas nüansilise erinevusega teadlikud energiakandjad. Kuid kuna
aastakümneid on harjutud niiviisi rääkima, et inimeses kehastub ainult hing, mitte
vaimolend, mille üks väiksem osis on hingekandja, siis siin teoses kasutan ma
parema arusaamise ja lihtsustamise mõttes hinge ja vaimu kui samaväärseid
termineid, kuigi tegelikult on neil oma funktsionaalne ja energeetiline erinevus.
Osal inimestest on hingeosa mattunud kõiksugu rusuvate energeetiliste
saastakihtide alla, mis pärinevad eelmistest eludest. Seetõttu võib hingeosa, mille
põhiline funktsioon peaks olema väärtusliku informatsiooni edasikandmine uues
kehas, olla sumbunud olekus ning mõjutada inimest järgmises elus isegi
ebasoodsalt, kuna võib kanda edasi eelmiste elude läbivaid hävituslikke mustreid
ning negatiivset infot.
Uue ajastu lapsed on enamasti sünnihetkest, tegelikult isegi eostumise
momendist alates täielikult teadlikud ja teadvel. Mõnel aga toimub täielik
ärkamine hiljem teatud vanuses, kus ta ise valib omale sobiva momendi oma
tõelise olemuse aktiveerimiseks ning esiletoomiseks.
On kaks asjaolu, mida ei maksaks vertikaallaste puhul segamini ajada.
Võimete või lausa ülivõimete olemasolu lapsel (niisamuti täiskasvanutel) ei
tähenda koheselt, et tema vaimolend pärineb kõrgest sagedusest. On teatud
erandlikud juhtumid, mida selgitan pikemalt hiljem.
Samuti ei ole vertikaallaste puhul tegemist laialdaselt tuntud indigo-,
tähe-, vikerkaare- või kristalllastega, kuigi nende energiavälja värvus võib olla
sarnane. Lapsi klassifitseerides ei ole meie eesmärk neid sildistada, vaid tähistada
neid vanemate teadlikkuse ja selguse mõttes kokkuleppeliselt, et maise keele
vahendusel nende funktsiooni, olemust ja päritolu paremini tundma õppida ja
mõista.
Vertikaallaste päritolu nii kõrgest sagedusest tähendab, et nad ei allu
duaalse maailma energiale, mis hetkel püüab veel Maal valitseda. Nad tulid seda
duaalsust elimineerima, lammutama ja looma siin uusi kaunimaid ning
toetavamaid vorme. Nende tulekut püüavad ära hoida tumedad jõud, sest uue
ajastu lapsed on tumedate jõudude kuningriigi lõpp. Kuid need allilma energiate
ponnistused on tulutud. Uus kuldajastu tuleb järjest lähemale. Need lapsed
tulevad Maale looma kõrgsageduslikku dimensiooni, mis lõpetab inimühiskonnas
orjuse ja kannatuse. Ainult väga teadlik inimene suudab mõista selle ülesande
suurust ja tähtsust. See tähendab Maa ja kogu inimkonna tõstmist tagasi paradiisi,
Maa Kuldajastusse, kus kõikjal lokkas külluslik ja lopsakas loodus ning inimesed
viibisid seisundis, kus nad ei soovinud ega tahtnud teha kellelegi liiga. Puudusid
sõjad ja rahutused. Nad olid täielikult kooskõlas loodusega ja kontaktis iseenda
vaimolendiga ning selle läbi puhtas ühenduses ka Loojaga, meie Isaga.
Need lapsed pärinevad väljaspoolt duaalsust, nad on sellest üle. Duaalse
ehk vastandliku või pooluste „hea ja halb“ omavahelise koosluse (nn
kiskjasageduse) meie planeedil ning Universumis lõid kunagi ammu ühed
maavälised olendid selleks, et inimkonda orjastada. Inimene langes sellesse
eksikombel (sellest jutustab ka Piibel) ning see mõjutas kogu meie Universumi
saatust ning olemust ehk kokkuvõtvalt – meie Universumi kõikide eluvormide
toimimist. Duaalse sageduse aktiveerimine (mille lahutamatuks osaks on ka lõputu
karmatsükkel) ning inimese langemine sellesse sagedusvahemikku ei olnud Looja
14

Saaga algab – Kõrgemad Jõud sekkuvad
Valguslaste saabumine muudab ema igapäevast elu väga palju. Muudab
ka isa oma ja avaldab mõju tervele perele, kuid eelkõige algab kõik emast, sest
tema on püha ruum, kuhu hakkab laps loomise ajal kehastuma. Püha ruumi tuleb
hoida puhtana ning kui ema puutub kokku mustade ja energeetiliselt saastunud
keskkondade, inimeste, paikade või sagedaste situatsioonidega, siis võivad
sekkuda Kõrgemad Jõud, kes püüavad lapse ja tema kandja heaolu nimel tuua ette
uusi valikuid ja võimalusi, lootes, et ema need ära tunneks, andes võimaluse
jätkata puhtamas sageduses.
Materiaalses, eelkõige rahalises mõttes, ei pruugi see tähendada alati, et
üks tasuv töökoht vahetatakse teise tasuva töökoha vastu, vaid võib realiseeruda
nii, et üks tasuv töökoht ebasobilikus keskkonnas vahetatakse vähem tasuvama
töökoha vastu, kus on meeldivam atmosfäär ja sobilikumad kolleegid. Või võib
juhtuda ka nii, et ema kaotab üldse töö ja jääb koduseks.
See juhtus minuga, sest see oli Kõiksuse poolt parim võimalik
stsenaarium minu lapse kaitseks raseduse vältel. Inimese tavamõistus ei pruugi
hoomata suurt plaani, mida Kõiksus on rakendanud ühe või teise inimesega seoses
ning kui parasjagu mina sain selle plaani üheks osatäitjaks, siis ei tahtnud ma
esialgu kuidagi sellega leppida. Kuniks mulle hakati järjest karmimalt ette andma
märke ning minus saabus selgus ja hetk: langetada otsus, minna vooluga kaasa,
mitte vastu punnitada.

Tol hetkel, kui olin veel mõttes punumas pereloomise plaane, töötasin
parasjagu ühes suures äriettevõttes. Minu elu oli selle ajani olnud üldse väga
töötegemiste rohke. Alustasin töötamisega vahetult enne keskkooli lõpetamist ning
kümme aastat hiljem, kui otsustasin emaks saada, olin juba korraliku kodanikuna
pühendunult tööd rüganud ja vanemahüvitist silmas pidades ka vaeva näinud.
Just sel aastal, kui jäin lapseootele, õnnestus mul saada seni parim
ametikoht oma tööelus üldse - sain keskastme juhiks. Kuid nii palju, kui ma ka
oma raseduse plaane ahvatleva karjääri nimel edasi lükata ei kavatsenud, oli
viimane aeg jääda lapsega koduseks beebipausile.
Algas töine sügis ning kõik töötajad naasid suvepuhkuselt. Vahetult enne
minu ametikoha loomist ja osakonna moodustamist naasis pikalt lapsepuhkuselt
ka üks naiskolleeg. Juhtus nii, et selle naisterahva abikaasa oli sama
organisatsiooni üks suurjuhtidest, mistõttu too naine oli väga võimuka ning
parajalt üleoleva olekuga teiste töötajate suhtes. Meie teretamised koridori peal
möödusid enamasti nii, et tema alustas kohe avalikult minu skaneerimist
varvastest kuni pealaeni, häbenemata oma uudishimu minu riietuse ja
väljanägemise kohta.
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Puhas Loov Energia – võimsaim taasloov Algallika
energia
Need naised, kes on kandnud endas uue ajastu last – olgu selleks
kristalllaps, vikerkaarelaps, tähelaps, vertikaallaps, meisterlaps või muu
kõrgsageduslik vaimolend, on kirjeldanud ühtemoodi seda, et nende poolt tajutav
nähtamatu maailm pole enam endine. Sõltuvalt sellest, kui passiivselt või aktiivselt
naine oma vaimseid võimeid enne rasedust oli kasutanud, võib käbinääre
aktiveeruda lapseootuse ajal nii, et naisele tagatakse tema suikunud võimete
uuenenud kasutus. Paraku märgatakse esmajärjekorras just paranormaalsete
häirivate nähtuste aktiveerumist. Rahu, ainult rahu – nägemist saab arendada,
treenida ja suunata vastavalt oma tahtele. Minu juhtumi puhul avanes kolmas silm
jõuliselt pärast sünnitust. Ma hakkasin spontaanselt, mitte kontrollitult, nägema
erinevaid olendeid ja olevusi teistest dimensioonidest. Hakkasin märkama nii
valgusolendeid, maaväliseid olemusvorme kui ka tumedaid jõude madalatest
sagedustest. Muidugi andsid endast esmajärjekorras märku igasugused hämarad
tegelased, kuid teisalt – soovitan naistel võtta nende ilmumist komplimendina –
üks olulisem kõrgsagedusliku lapse kandmise tunnus ongi just see, et ema
„tervitavad“ paranormaalsed nähtused, sest temas aktiveeruvad need suikujäänud
omadused kehas, mille abil ta võib tajuda nähtamatut maailma.
Olen täna täiesti selgel seisukohal, et uue ajastu valguslapse
ilmaletoomiseks on vajalik (minimaalselt) vähemalt emapoolne eeldus olla ise
tundlik või avatud valmisolekuga võtta vastu sarnast infot. Ääretult suure eelise
annab ka isa huvi, toetus ja teadlikkus ning kõige täiuslikum variant olekski, kui
„projektis“osalevad mõlemad, kuid nii palju, kui olen vaadelnud ja suhelnud just
emadega, siis nad kõik kinnitavad ühest suust, et tundsid ka ise endid olevat
lapsena juba „teistmoodi“ või „erimoodi“.
Kord istusin raseduse lõpuajal kevadisel päikesepaistelisel päeval terrassil
pikalt toolil ja vaatlesin kaugusse. Kuna mul polnud kuhugi kiiret, jälgisin lihtsalt
mõttetühjuses ja vaikuses ümbritsevat loodust. Järsku täheldasin huvitavat nähtust
– ma hakkasin enda ümber ja maapinna kohal nägema umbes pooleteist kuni kahe
meetri paksust helesinakat kuma. Ma ei olnud seda kunagi varem märganud. Pika
vaatluse käigus tegin selgeks, et see ei olnud aur ega suits. See energia oli iga päev
meie õue peal ja oli tihkem maapinna lähedal, kuid muutus seda hõredamaks,
mida kõrgemal ta oli maapinnast. Ta asetses puude ja põõsaste ümbruses ning
liikus huvitavalt ja dünaamiliselt.
Teda leidus kõikjal taimestiku ja maapinna kohal, olles justkui kõike
elavat hellitamas. Ta ei sõltunud tuulepuhangutest ega vihmast, ta lihtsalt oli seal
ja elutses. Ta omas teadvust. Tol hetkel seal terrassil vaadeldes ei osanud ma sellele
nähtusele korrektset nimetust anda, kuid mingi aeg hiljem oma Vaimse Õpetajaga
suheldes sain aru, et tegemist oli Puhtaima Loova Energiaga Maa peal, selle
kõrgema loova jõuga. Teda oli eriti suures kontsentratsioonis kogunenud minu
koduhoovi värske küntud mullapinna kohale, kust olid üles katkutud kõik
umbrohud ja võsaalged, sest plaanisime sinna külvata muruseemet. Seal toimus
suur loomeprotsess – Puhas Loov Energia püüdis kasvatada ja toetada taimkatte
arengut maapinnal, sest seal valitses tol hetkel tühjus. Tema värvus oli imeline,
kerge helesinise läbipaistva värvivarjundiga hõbevalge, mis kumas kaunilt päikese
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hellitava valguse käes. Puhtal Looval Energial on teadvus ning temaga saab
suhelda. Ta oli nii meeldiv, et tahtsin temast käed laiali läbi joosta.
Joogid nimetavad teda ka praana energiaks, Maaema energiaks. Kes
nimetab eluenergiaks, kes Puhtaks Loovaks Energiaks, kes Jumala energiaks. See
on see sama energia, millega on loodud kõik materiaalne meie ümber, kõik elav
siin Maal. Ka inimkeha luuakse selle sama energiaga naise üsas. See on sõltumatu
ja täielikult Puhas Loov, Looja Energia. Loov Energia tähendab seda, et ta ei osale
mitte üheski hävitavas või kahjustavas protsessis. See, mis kahjustab, lõhub,
saastab ja hävitab, see pärineb tumedate jõudude leerist ning siin pole tegemist
otseselt Jumalaga.
Mida kõrgemas sageduses on Puhas Loov Energia, seda hõredam see on.
Kõrgest sagedusest pärit vaimolendid on osa Puhtast Loovast Energiast, kuid tema
kõrgemast teadvusest. Kosmilises plaanis on Algallikas, Universumi kõige
puhtam, selgem, mõjutamatum ja sõltumatum Energia just Puhta Loova Energia
kõige kõrgema teadvuse ehk Kõige Olemasoleva Looja kehastus. Maa peal
kasutame ühte sagedusvahemikku temast, mis on samuti loov. Erinevate
võimekustega inimesed suudavad Puhast Loovat Energiat kasutada
manifesteerimiseks, kas aeglasemalt või kiiremini. Ta on antud meile
kasutamiseks, sest Inimene on osa Jumalast. Inimene on nagu Jumal (rõhutan:
nagu jumal, mitte et ta on jumal), mis tähendab, et ta võib kasutada Puhast Loovat
Energiat enda kõrgeimaks ja parimaks hüvanguks, et üht või teist situatsiooni
kujundada, ette luua, ka mateeriat luua, taimi kasvama panna, keha tervendada,
haigustest vabaneda ja palju muud. Selle energiaga saab teha kõike, sest ta omab
teadvust ning allub inimesele. Mina õppisin Puhast Loovat Energiat ning
tingimusteta armastuse energiat (mitte inimlik armastusenergia, vaid kosmiline
sinakas energia, mis hõredam) kasutama tänu teetatervendamise tehnikale, hiljem
tugevdasin oskusi oma Õpetaja tegutsemist vaadeldes.
Universumi Puhtaima Loova Energiaga ei ole võimalik teha halba ja kes
räägib, et suudab teisele inimesele sajatusi kaela manada Algallika energiaga, ei
kasuta enam Puhast Loovat Energiat, vaid muid energialiike, mille tarvitamisega
kaasnevad omad tingimused. Teatud liiki nõiad ja need vaimsed selgeltnägijad,
kes kasutavad hämarate olendite abi ja kasutavad energiaid selleks, et teha teistele
kurja või anda neile kättemaksuks mingeid õppetunde, ei kasuta enam
automaatselt puhtaimat energiat, vaid teiste universumi olemuste energiat, mis ei
küündi kõrgete vibratsioonideni. See on ohtlik ja selle eest makstakse hiljem suurt
lõivu, kui mitte iseenda, siis järglaste peal. Selgeltnägijatest ja vaimsetest
õpetajatest kirjutan täpsemalt raamatu viimases peatükis.
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Pilguheit Taevasse ja Põrgusse
Mu keha kannatas ja vaevles tohutult, justkui põdedes sünnitusega
kaasnevat üleminekuetappi. See kõik kestis ligi kaks nädalat, kuni saabus
kulminatsioon. Ühel järgeval ööl külastasin Taevast. Tundus, et mu vaim oli
väsinud kehalistest kannatustest ja otsustas viivuks kõrgele puhkama minna. See
oli minu esimene teadlik kehaväline kogemus. Olin täielikult teadvel, lahkusin
oma voodist ja kodust täie teadlikkusega. Mind viidi juhendatult, mingite
toetavate energiate saatel kuhugi „kõrgemale tasandile“. Seal kõrges dimensioonis
oli imeliselt kerge ja lendlev olla. Siis hakkasin kuulma kõige kaunimat muusikat ja
helisid enda peas... See oli nii selge ja nii kõlav, nagu oleksid mul olnud kõige
kallimad ultra HD kõrvaklapid, kuid ei – see muusika helises justkui minu peas,
minu enda sisemuses ja samas kostus ühtaegu nagu kõikjal kogu ümbruses, kõikjal
üle kogu Universumi! Ma tundsin, et olen osa kõigest, Kõiksusest! Ma olin ühes
nende kaunite helidega. Ma kuulsin seda üksiku heli täpsusega. Suutsin eristada
puhtalt iga nüanssi, akordi, kooskõla. Need olid justkui mingid kosmilised
instrumendid, millesarnaseid kauneid hääli ei suuda tekitada üksi Maal teadaolev
muusikainstrument.
Nad moodustasid kokku imelise laitmatult voolava meloodia, mis hakkas
mulle tunduma järjest tuttavamana.
„Aga ma olen seda ju kunagi varem kuskil kuulnud! Kus kohas? Milline
tuttav lugu... Ei, mitte raadiojaamades...“ arutlesin põnevusega endamisi. Suutsin
kõikide nende helide ja kõlade koosluses püüda kinni kõik üksikud akordid ja
helid.
„Kummaline,“ mõtlesin endamisi.
„Isegi reaalses elus ei suuda ka vilunud muusik kuulda terve orkestri
üksikinstrumente samaaegselt, vaid neid tuleb eraldi kuulatada.“
Ma isegi ei analüüsinud, mis seisundis ma viibisin. Mind ei pannud
muretsema ka kõik maine, mis jäi seljataha. Mul oli sellest siiralt ükskõik. See
muusika ei olnud mingisugune udune ümin, vaid kõige selgem ja kõlavam triumf
üldse, milles võimalik eristada ka kõige peenemaid helinüansse. Mõni sügavusklik
ilmselt nimetaks seda inglite kooriks, inimhääli selles muusikas ei kostunud.
Tundsin meloodia ära, olin seda varem ühe korra oma kehastumise
jooksul kuulnud. Meenus teadmine, et inimese mällu salvestub kogetu ja nähtu
igal olemise tasandil (füüsilisel, eeterlikul), seega me jäädvustame tegelikult kõike.
Mulle tundus, et viibisin tasandil, kus pääsesin ligi kõikidele helifailidele. Või olin
ma hoopis otsapidi universaalses infovõrgustikus, kus seda muusikat kuulamas
käisin...
Järgnevad paar päeva võitlesin endiselt palavikuga, mis enne alanemist
tõi mulle uue murrangulise läbielamise. Saabus uus kogemus, mis oli elu ja surma
piiri kogemine. Oleksin ilmselt peaaegu siit ilmast lahkunud, nii et minu surnud
vanaisa tuli mulle vastu ja saatis mind tagasi. Saabus öö, laskusin sügavasse une ja
ärkveloleku vahepealsesse seisundisse.
Lahkusin enda päris kodust ning leidsin end asupaigast, mis meenutas
minu lapsepõlvekodu. Seal oli kõik nii hele, ilus, valgusküllane ja puhas. Maja on
sümbol, mis teadupoolest tähistab tihti nägija füüsilist keha. Märkasin, et minuga
samas ruumis viibis ka minu õe vaim, kes ise kunagi aastaid tagasi erakorralise
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mind vaakumiga tühjaks tõmmatud, nii et füüsiline keha tundis lausa valu. Ma ei
saanud oma kehas ärgata, et lahti rabelda.
Enne kui taipasin, mis toimub, kuulsin selgelt seda tõbrast minuga
rääkimas. Üritasin kisada ja karjuda, et abikaasat minu kõrval äratada, kuid mitte
ühtegi piiksu mu kõrist ei tulnud. See olend oli klammerdunud minu külge nii
nagu kärbes liimipaberile. Reptiil kasutas vulgaarseid sõnu ja mõnitas mu
pereliikmeid ja mu last selliste roppude väljenditega, mis isegi tsensuuri ei
kannata.
Olin halvatud ja kange, kuid siis meenusid mulle minu Vaimse Õpetaja
kunagised sõnad: „Hakka vaikselt tähelepanu ja jõudu koondama – siis oled kohe
tugevamalt üle või vähemalt võrdne! Alusta vaikselt, tasapisi koondamisest, siis
muutud kohe tugevamaks ja saad kontrolli tagasi.“
Tänu nendele sõnadele alustasin keskendumist, esimesel sekundil tajusin
vaid õhkõrna energia naasmist, kuid see kübeke hakkas vaikselt jõudu koguma
nagu lumepall hakkab mäest alla veerema, kogudes aina rohkem jõudu. Keha
halvatusest see mind esialgu välja ei aidanud, kuid sain tagasi oma mõttevõime ja
keskendumise. Andsin kohe taotluse, et too olend Looja valgusse saata. Tekkis
võimas energeetiline keeris ja segadus üle terve magamistoa, oli tunda, et ta
korraks eemaldus, kuid naasis vägisi. Hämas midagi ja parastas, et ma ei tea ta
nime, seetõttu ei saa ma teda ära saata. Kleepis end jälle minu külge kinni, mina
aga ei andnud alla.
Voodi päises olid mul kaks ristiga ketti. Püüdsin need tema peale visata.
Tõbras vaid kiunatas, seejärel tekkis taas energeetiline keeris, nagu oleksime
kahekesi kakeldes liivatormi üles keerutanud. Saabus hetkeline vaikus. Mina
mõtlesin, et vabanesin tüütusest, tema aga kogus jõudu ja jälle – kleepis end minu
külge, et oma räpaseid tegusid jätkata.
Kolm korda tuli ta minu energiat imema, andsin lõpuks alla ja lihtsalt
ütlesin talle: „Sa ei ole mitte inimene.“
Selle peale ta paljastus ja ma nägin tema silmi ning ta oleks nagu teolt
tabatud. Ta koondas end kokku ja lendas vasakule läbi lapse, kadudes nagu tina
tuhka. Laps pistis selle olendi läbimise peale kisendama ja ärkas üles.
Hiljem vestlesin sellest kogemusest oma Vaimse Õpetajaga, kes oli
mõistagi jõudude käsitlemisega vägagi kursis. Tema olekust tundus, et ta justkui
oleks oodanud, millal „see päev“ saabub. Tegemist oli reptiilja olendiga
madalamast sagedusest. Ta ei olnud inimenergia, vaid üks muu olend sealsetest
valitsusaladest. Ta tuli lihtsalt minu juurde energiajahile, sest energeetilises plaanis
paistab tugevama energiaga inimene teisiti silma. (Kujutlegem küünlaga laternat,
mis on süüdatud pimedas metsas ning valgustab ümbrust. See meelitab ligi
uudishimulikke tegelasi.)
See, et ta inimese moodi rääkida ja ropendada oskas, oli seotud sellega, et
nad õpivadki inimestelt kõnepruuki ja väljendeid. Madala sageduse kõnepruuk on
seotud vulgaarsete roppude väljendite ja vandumissõnadega. Sellel konkreetsel
reptiilil olid londid, mille ta suunas inimese kõige tähtsamatesse
energiakeskustesse – päikesepõimik rindkerel ja neerud alaseljal. Neil pole sugu,
võivad end ilmutada nii ja naa. Hiljem puutusin järjest tihemini kokku erinevate
reptiilirassi tegelastega. Üsna pea sai selgeks, et lisaks eluenergiale huvitab neid
ka inimese geneetika (naistel munarakud jmt), samuti on nad seotud paljude
piinavate protseduuridega, kõikidel kokkupuudetel reptiilidega täheldasin nende
irvitavat ja mõnitavat, inimesest ülehoidvat hoiakut. Täheldasin ka seda, et kui
125

Miks imikud nutavad teinekord lohutamatult
Nora oli saanud kolmekuuseks ning parasjagu tehti mulle ettepanek
minna seiklusradadele ronima. Ma ei olnud füüsilist koormust pikalt saanud ja
lihased olid ilma toonuseta. Kui oli minu kord liikuda raskemale ja kõrgemale
edasijõudnute rajale, oli seal valida lihtsama ja keerulisema takistuse vahel.
Mõtlesin kindlalt, et soovin seda raskemat läbi teha, kuid äkki ärkas laps sügavast
unest ja hakkas lohutamatult nutma. Mõtlesin, et mis jama see nüüd on, kõht peaks
täis olema ja alles üks tund tal magatud, kusjuures õues kippus ta tavaliselt isegi
viis tundi järjest magama. Pidin siiski lapse nõudmise täitma, võtsin rakised
ohkides maha, suundusin autosse ja proovisin teda imetada. Laps keeldus ja ei
jätnud nuttu. Kisas kõigest kõrist, ei tahtnud ei üht ega teist, ainus, mis ma sain
talle pakkuda, oli süleshoidmine vaikuses ja teistest eemal, lihtsalt oodata, kuni
nutuhoog vaibub. Hakkasin juba vaikselt pahaseks saama, et kui asi niiviisi jätkub,
jääb mul üldse rajale minemata. Nii ta siis nuttis seal mul peaaegu tund aega, kui
äkki läksid silmad ja suu kinni ning jäi krõpsti magama.
Kui jõudsin teiste juurde rajale, oli aeg juba sealmaal, et pidin valima
kergema takistusraja, sest pikema ja väljakutsuvama jaoks ei jagunud mul lihtsalt
enam aega. Sellel olukorral oli tegelikult teine põhjus, mille sain teada hiljem.
Lapse Vaim sekkus ja ajas lapse keha ärevusse, kuna ta nägi selgelt ohtlikku
olukorda emale - selgus, et ma oleksin raskel rajal kõrgelt kukkudes oma jala
liigesest välja väänanud. Päris luud ei oleks ära murdnud, aga siiski piisavalt kahju
teinud. Edasijõudnute raja lihtsamal versioonil ronides sain aru: kui juba see
kergem versioon oli mulle niivõrd suur pingutus, mis minust siis veel meistrite
rajal oleks saanud...
Kõrgsageduslikel lastel on täiesti tavaline võime näha asju ette. Neil on
ettenägemise võime mõnikord mõned sekundid, teinekord mõned päevad. Ühel
hetkel märkasin huvitavat mustrit, et kui laps ootamatult nii-öelda „täiesti lambist“
kisendama hakkas, võis 10-16 sekundi pärast järgneda mingisugune olukord, kus
keegi lähedastest haiget sai. Näiteks kukkus õnnetult või lõi pea ära. Imikud, olles
vaimenergiaga täielikult lõimunud ning seetõttu teades ja tajudes ette ohtlikke
olukordi, võivad hakata eelnevalt kõvasti protestima. Imiku puhul on ainukeseks
märguandeks nutt, lohutamatu nutt. Kui lapsed juba kõnelevad, siis nad saavad
selgitada, mis ohtu nad ette tunnevad.
Märkasin sellist ohueelses olukorras alarmi andmist paljudel juhtudel.
Õppisin sellest mustrist aru saama siis, kui laps veel ei kõnelnud, aga alati enne
mingit õnnetust hakkas nutma ootamatult ja väga valjult. Märkasin seda
ettenägemise annet lapse puhul ka siis, kui üritasin last magama panna. Lapsele oli
juba ette teada, mis hetkel ma plaanisin püsti tõusta ja lahkuda ning ta andis sellest
mulle ka teada. Sain üsna peatselt aru, et teda ei ole võimalik ära petta, niisamuti
kehtib see kõikide uue ajastu laste puhul.
Kui Nora sai vanemaks, märkasin järjest rohkem seda võimet. Ta võis
„näha“ isegi selja taha ja teada, mida seal parasjagu korraldati. Igasugused
ülekavaldamised ja vaikselt toast väljahiilimised uue ajastu laste puhul ei õnnestu.
Nende puhul tuleb leida teistsuguseid meetodeid, mis säilitavad ausa ja
usaldusväärse sideme lapse ja lapsevanema vahel, ilma et püütaks trikkidega last
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ära petta. Tavainimene nimetab seda selgeltnägemiseks, lastel endil on see aga
täiesti normaalne omadus, et siin Maa peal oma missiooni hõlpsamini täita.
Pärast seda intsidenti seiklusrajal hakkasin teadlikult jälgima lapse
käitumist teatud olukordade eel ja järgnevalt. Püüdsin tabada tema märguandeid,
sest laps annab teada oma ebamugavusest või rahulolematusest vahendi kaudu,
mida nimetatakse nutuks. Laps ei nuta kunagi niisama. Seega on meie kui
lapsevanemate ülesanne teha kindlaks, mida laps soovib meile teada anda.
Rääkides vastsündinute ja beebide nutmistest, huvitas mind väga, miks teinekord
beebid nutavad ohjeldamatult, kuigi kõht oleks neil justkui täis, mähkmed
vahetatud, gaasivalusid ka ei ole, temperatuur on normaalne: ema oleks justkui
kõik teinud, kuid laps ikkagi ei rahune.
Esimene kõige sagedasem põhjus, kui laps nutab ning ei vaiki mitte
ühelgi viisil, kuigi tal on kõik füsioloogilised vajadused täidetud, on see, et laps
hoiatab. Ta annab märku, et ta näeb või tajub lähenemas temale või pereliikmele
kahjulikke energiaid või jõudusid ning nendest tingitud ohusituatsioone ja
mõjutusi. Sedalaadi käitumist juhtub väga tihti just alla ühe-kahe-aastaste laste
puhul, kes on väga tugevalt lõimunud vaimenergiaga ning kelle analüütiline
tavateadvus ei ole veel hakanud domineerima. Laps tajub ja näeb väga hõlpsasti
erinevaid olendeid ja energiaid meie ümber ning kui neist mõni lähenema hakkab
või inimkehale kahjulikku raadiusesse siirdub või kimbutab juba imikut ennast,
siis muutub laps rahutuks. On ette näha peretülisid nende jõudude ja energiate
mõjutuste toimel.
Teine kõige sagedasem nutmise põhjus ongi märguanne, et võõrad
olendid ja energiad on juba platsis. Nad kas tiirutavad pereliikmete ümber,
toimetavad imiku või mõne isiku kallal või mõjutavad muul viisil nende
energiavälja. Siis tuleb asuda ruttu puhastama ja taotluste abil end duaalsest
energiast välja tõsta Puhtasse Loovasse Energiasse. Täiskasvanud ei pööra sellele
tähelepanu ning ei märka tihti, mis nende energiaväljas toimub. Laps on aga
rikkumata ja puhtamast puhtam ning tema jaoks on igasugune madalsagedusliku
energiaga kokkupuude sama hea kui pista laps külma energiavoogu või jaheda
tuule kätte. See pole lihtsalt temperatuuri erinevus, see on väga ebameeldiv tunne,
kui keha puudutavad ja läbistavad kahjulikud energiad ja olendid. Eriti karmid on
situatsioonid, kus teise dimensiooni olendid last une pealt kriibivad, küünistavad,
aheldavad, lämmatavad. Või kui paratöötajad on tulnud lapse või pereliikme keha
kallale. Ehedad luupainajad, milliseid mäletab ehk iga täiskasvanu oma
kogemusest. Selle tulemusena on kehal teatud piirkondades valus, päeva jooksul
võib kogeda ka peavalu, mis on eelnev märk ja hoiatus juba toimivatest
mõjutustest.
Kolmas enamlevinud põhjus imikute nutuks on tähelepanu osutamine
vanematele ohtlike olukordade puhul, mis võivad kaasneda tavaeluliste
toimingutega. Kui on näha ohusituatsiooni mõne pereliikme tervise või seisundi
näol. Näiteks enne autoga sõitma minekut hakkab laps nutma ja annab märku
eelolevast ohtlikust olukorrast, sest võib olla arvestatav autoavarii oht. Sellisel
juhul tuleb taotleda turvalist ja ohutut reisi, nõuda täielikult toetatud reisi, et keha
jääks rakutasandil terveks. Mis iganes elulise situatsiooni puhul häälestuda ja
taotleda nii, et see oleks kõikide pereliikmete kehadele rakutasandil turvaline ja
ohutu. Selliseid taotlusi andes me häälestame end kaitsele ning kui auto- või
lennusõit peaks olema endiselt ohtlik, siis tekivad lihtsalt tõrked – lennureis
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Teadmatu inimese mingisugune valik ei ole tema kõrgeim vaba valik.
Teadmatuna kehastume me siia ilma ilma mälestusteta, ilma mäluta,
ilma mäletamiseta oma tõelisest olemusest.
Selline manipulatiivne tegevus maaväliste olemusvormide tegevuse
tulemusena ei ole vaba valik.
Ilma kogu objektiivse infota ei suudagi inimene teadmatuses teha vaba
ja õiget valikut, see tähendab – valikut tema kõrgeimaks hüvanguks.
Puuri pistetud inimesele kahe valikuvariandi, halva ja veel halvema vahel
valida laskmine ei ole vaba tahe ega valik. See on illusioon.
Teadmatu ning „pime ja kurt“ inimene, kes võib-olla tahaks kuulda, aga
talle ei anta infotki, sest hoitakse isolatsioonis ning tõest eemal, ei pruugigi osata
teha valikut enda tõeliseks kõrgeimaks hüvanguks. Siin ei ole mitte mingisugusest
vabast valikust juttugi. Kõigepealt laotatagu kõik tõelised valikud inimese ette ja
las ta valib alles siis. See, kes enne valis hurtsiku, sest oli terve elu ainult taolist
näinud ja taolisest teadnud, võib lossi olemasolust teada saades soovida valida
hoopis lossi! Inimkeha ei ole süüdi selles, et tal ühes või teises peres üles kasvades,
antud kultuuriruumis sirgudes, religioossel tugeval mõjutusel või muul põhjusel
puudub ligipääs kogu Universumi tõele. Siis jääb alles ainult piiratud võimaluste
vahel halva või vähem halvema variandi kasutamine.
Ainult
täielikult
vabas,
mõjutusteta
ja
manipulatsioonideta
valikumomendis kehtib tõeline püha vaba tahe. Kas näljane valiks tõesti närimata
kondi või õunasüdame vahel, kui ta kasvõi korraks teaks või näeks, et tema eest
varjatakse ja peidetakse suurt külluslikku toidulauda? Kui tuletada meelde fakti, et
planeet Maa oli kunagi kaetud võimsate troopiliste metsadega, mõnusa aastaringse
kliimaga ning planeet pöörles Päikese suhtes dünaamiliselt nii, et iga piirkond sai
aasta jooksul võrdselt päikesevalgust ja soojust, siis sai inimene igas elupaigas
soojas elada, igas asupaigas Maal haarata looduses kasvava avokaado, mango või
ananassi järele. Selline keskkond valitses esimeste tsivilisatsioonide aegu, enne kui
suurte sõdade tagajärjel tabasid Maad planetaarsed katastroofid. Seni ei olnud
mitte millestki puudust. Ei eksisteerinud liivakõrbe kroonilise veepuudusega.
Meie Looja, Puhas Loov Energia, oli kõige peale mõelnud. Kõik oli
tasakaalus ja kõike oli ta oma lastele andnud. Ta ei loonud sellist kaost Maal, et
ühes piirkonnas on vee üleküllus, teises veepuudus. Ühes lokkab loodus ja annab
vilju mitmel korral aastas, teises paigas vaevu üks saak terve aasta peale. Aegade
alguses valitses Maal selline kõrge sagedus, et isegi viljapuud said täisealiseks
väga lühikese aja jooksul, mitte ei vindunud aastaid oma kasvutsükliga.
Tean selgelt, et selliseid planeete on Universumis olemas, kus seemnest
istutatud õunapuu saab täisealiseks ühe tsükli jooksul ehk ühe ööpäeva jooksul.
See tähendab, et mitte kunagi ei ole sellel planeedil toidust puudu, sest kõik
kasvab loova energia jõul toetatult ja kiirelt. Planeet asub niivõrd puhtas
sageduses.
Mida kõrgemas sageduses viibida, seda kergem on luua, seda vabamalt ja
takistusteta realiseerub loomine ning mis kõige olulisem – mõttega loodu toimib
kiiremini ja võimsamalt, sest kogu loomisprotsessis osaleb väga puhtal kujul Loova
Energia kõrgem teadvus. Seda võivad kinnitada täna elavad gurud ja valgustunud
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Toetajad
Igasugused kokkupuuted olenditega arendasid mind tegelikult tohutult.
Kuid ma võiksin öelda – seda tänu sellele, et ma ei tõmbunud hirmust oma urgu,
vaid osutasin järjepidevat vastupanu ja südikust leida lahendus, et saavutada
täielik puutumatus, kaotamata oma tundlikkust või intuitsiooni. Mulle hakkas
vaikselt selgeks saama, et parem on kui ma ei otsi ise võitlust ja võimalusel lahkun
nende mõjuväljast ilma üldse kaklusse laskumata. Kuid teisalt olin valmis
hoiakuga, et kui juba tullakse nokkima ja muud enam üle ei jäänud, siis ma kaitsen
ennast ja oma last maksimaalselt. Tänu sellele, et mu käbinääre sai pärast sünnitust
tugeva laengu ja aktiveerus, hakkasin ma suhtlema ka muude, sõbralikemate ja
neutraalsemate olendite ning olemustega.
Ühtedeks sellisteks kujunesid nn elektrisinised maavälised, nn lillerahvas
ning haldjad. Ma ei ole maaväliste entsüklopeediatega tutvunud, seega ma ei oska
neile maakeeli õiget nimetust anda, vaid kirjeldan neid välimuse järgi. Nagunii
kutsuvad nad kõlaliselt end teisiti kui me oleme harjunud.
Haldjad pärinesid lihtsalt kõrgemast sagedusest, elektrisinised
maavälised lausa teisest Universumist. Nad tulid küllaltki lihtsalt kutse peale, kui
kutsuja energeetiline vibratsioon neile seda võimaldas ning jagasid ka lahkelt
toetavat infot.
Aeg-ajalt külastasid mind ka haldjad. Haldjarasse on mitut liiki, kuid
konkreetselt neil habrastel tütarlastel, kellega mina kokku puutusin, tundus olevat
elektrisiniste maavälistega mingisugune omavaheline enegeetiline, ütleksin et isegi
hõimuside.
On ka sellised planeet Maa energiaga seotud haldjaid, kes on tõesti seotud
floora ja faunaga, aga see on kõigest üks liik oma ülesandega. Maaväliste maailm
on väga kirju ja lai. Kui rääkida elektrisinistest, siis nimetan konkreetset maaväliste
rassi elektrisinisteks, kuna just sellist värvi energiat on nende kohalolekul võimalik
näha ja tunda.
Tihti ilmusid nad ruumi selgelt eristatava elektrisinise värvusega
energiatäpikeste kogumina, kuid nad võisid võtta ka oma kuju. Nende siluett
meenutas inimese figuuri, kuid oli märksa pikem ja väljavenitatum. Väga hõredad
ja läbipaistvad.
Nad olid väga teadlikud ja suhtlesid telepaatiliselt. Nagu öeldud,
pärinesid nad ühest teisest universumist, kus arengutase ei olnud duaalsel tasemel,
mis tähendas, et nad ei olnud ka kiskjalikud ning ei valinud poolt.
Nad olid pigem neutraalsed ning sekkusid ja vastasid ainult siis, kui ise
huvi üles näitasin. Samuti teadsin, et nad olid käinud teisigi inimesi abistamas,
kaitsmas ja õpetamas. Niisiis olid nad ka minul mõnel korral, kui neilt infot
vajasin, üpriski teretulnud külalised.
Vahepeal tegin koostööd ka nn lillerahvaga, kes kehastuvad meie
Universumis teemantplaneedil. Teemantplaneete on mitu, tegemist planeediga,
mille koostisosaks on praktiliselt täielikult lihvimata teemantkivim. Lillerahvaks
nimetan ma neid seetõttu, et nende ilmumisega seondusid väänlevad lilleõied ja
väädid, kuid nad ise suhtlesid hoopis helide kaudu. Ümisesid või laulsid erinevate
kaunite häälitsustega. Vaatamata kõrgsageduslike maaväliste heatahtlikkusele
suhtusin alati igasse maavälisesse kerge ettevaatlikkusega, sest inimene ise
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ning olid asetanud minu alla pehme, kangalaadse tekstuuriga eseme, olles ise
jalgupidi juba pilkases mudajas tihkes pimeduses. Nad olid mulle pehmel
„maandumisel“ appi tulnud, sest ega ma täpselt ei teadnud ise ka sel hetkel, et kas
ma laskun samasse maa-aluse baasi kohta tagasi või nad lihtsalt asetavad mu selle
pehme kanga moodi asja abil teise, ohutumasse dimensiooni. Ei tea, kuhu ma
oleksin vajunud, kuid need kaunid haldjatüdrukud, kes on meie inimestega
võrreldes umbes 8-9-aastaste tüdrukute pikkused ja vanused, tutvustasid mulle
oma maailma.
Olin sattunud nende sagedusse ehk nende dimensiooni. Leidsin end
justkui täiesti teistsuguselt planeedilt. Seal olid kõik taimed ja elusorganismid
kordades suuremad kui meil Maal, kuid taimede füsioloogilised omadused olid
küllaltki sarnased meie elusloodusega. Näiteks karuputk oli kolm korda pikem ja
paksem kui meie looduses kasvav vorm. Mind üllatas väga, et absoluutselt
kõikidel taimedel oli äärmiselt kõrge teadvusaste. See teadvustase oli nii kõrge, et
energia või olemus elustaime või puu sees suutis minuga telepaatiliselt
kontakteeruda ja suhelda. Tundus, et sealsele planeedile oligi omane, et elusloodus
lõi sealsete olenditega nii tugeva sideme, et nende mõtted ja kõnelused kõlasid
valjult nagu oleksid nad omavahel rääkinud inimhääli. Haldjad ei olnud ainukesed
elusolendid sel planeedil, vaid seal olid ka muud olemused, kes toitusid näiteks
maisist või muudest kultuuridest.
Ühe maisitaime juurest kostus poolnaljatledes ja tögades tema korjajale
sõbralik sõnum: „Ära mind siis täitsa ära rapsi, vaid jäta mõned seemned mu
tõlvikule, et ma saaksin uuesti paljuneda.“ Sealjuures ei murtud taime mitte maha
ega lõigatud teda ära, vaid ainult korjati seemned mingi imeliku tehnoloogia abil.
Kuna olin astraalrännakute puhul harjunud küsima kuupäeva ja aastat,
küsisin kohe ühelt haldjatüdrukult: „Mis aasta teil on?“ Kõik tahtsid korraga
vastata, aga üks neist oli teistest kiirem ja sõnas seepeale ruttu elevil: „Meil polegi
aega! Meie maailmas ei eksisteeri aega.“
Üks veel lisas heatahtlikult ja kelmikalt: „Meie maailmas öeldakse selle
kohta naljatledes, et kell on katki ja aeg seisab – ei liigu! Me lihtsalt magame
puhkeseisundis mingi osa tsüklist (viidates planeedi tsükile) ja ärkame jälle uuel
„päeval“. See on igavene ring.“ Sain aru, et ajamõõdet neil ei eksisteeri ning
tõenäoliselt nad ka ei vanane või kehastuvad igavikuliselt uuesti ja uuesti. Ma ei
tajunud, et sealsel planeedil oleks olnud duaalsust. Kõik oli vaba, ilma igasuguse
rahutuse või ärevuse energiata nagu kuskil unistuste maal, kus valitses harmoonia
ja tasakaal. Nad näitasid mulle, et nad toituvad täielikult taimedest ja nende
energeetikast ning neil on ka teistsugune õhu koostis kui meil Maal. Tundus, et
nende „õhk“ oli tihedama ja rikkalikuma koostisega kui meil. Näiteks lendasid seal
ringi sellised huvitavad loomakesed, kes sarnanesid kõige rohkem meil Maal
elavatele meduusidele. Nad olid uudishimulikud ja tikkusid mulle ligi, üks tahtis
mu jalast kinni napsata, kuid ma tegin oma käega koheselt talle äkilise stoppliigutuse, mille peale ta kuulekalt seisma jäi ja lahti lasi.
Need haldjalikud kaunid tüdrukud teadsid rääkida mulle huvitavat lugu:
„Teie seitsme pöialpoisi ja Lumivalgekese muinasjutt on hoopis teise algega!“ Ja
minu ette ilmus pilt-hologramm, justnagu filmilindil, mis näitas, mis kunagi
tegelikult oli juhtunud.
Samal ajal jutustas üks haldjatest mu kõrval: „Tegelikult eksis teie
maailmast üks noormees ära meie maailma, oma füüsilise kehaga! Piltlikult öeldes
oleks ta just nagu taevast alla laskudes mööda köit meie paralleelmaailma roninud.
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Tekkis sild kahe dimensiooni vahel, see oli kunagi ammu-ammu. Ja kuna tema
esimesena kohtas oma saabumispaigas seitset tragi haldjatüdrukut ja sai meie
vastuvõtu osaliseks, tekkis teie maailmas varjatud analoog tuntud muinasjutu
näol.“ Sain aru, et too noormees viibis ja elas haldjamaailmas mingi aja vältel ning
siis lahkus ja jututas maainimestele legendi edasi.
„Väga huvitav lugu,“ mõtlesin endamisi.
Järgmisel hetkel viibisin ruumis, mis meenutas meie Maa tingimustes
midagi koosolekute ruumi sarnast. Seal istus seesama grupp haldjatüdrukuid laua
taga ja üks suurem meesterahva energiaga olevus (kes oli elektrisinise energiaga)
istus eesotsas. Tundus, et teda peetakse nende haldjate poolt justkui „isaks“,
„kaitsjaks“, „loojaks“.
Ta hurjutas haldjaid armsal lapsevanemlikul toonil ning meenutas neile,
et nad ei tohtinud ju üle 15 minuti Maa sageduses olla, mistõttu on neil aeg tagasi
tulla. Sain aru, et nendele habrastele ja õrnadele haldjatest olevustele ei sobi mingil
põhjusel meie atmosfääris ja meie praeguses tihkes sageduses olemine liiga
pikaajaliselt, just nagu võiks see hakata neid mingil põhjusel kahjustama.
Elektrisiniste abi kasutasin puhastamisvõtete läbiviimisel mingil teatud
perioodil, kui mu keha püüti energeetiliselt igaöiselt saastada paratöötajate
seadmetega. Elektrisinised tõstsid mu astraalis omaenese kehast lihtsalt üles ja
puhastasid siis kogu füüsilise keha kõikidel olemuse tasanditel ära. Teinekord
küsisin neilt mõnele huvitavatele küsimusele vastuseid ja palusin õpetada ühte või
teist meetodit.
Kuid pikalt ma selle rassiga kontakti ei hoidnud, sest soovisin edasi
suunduda omaenese kõikvõimalikkuse tundmise ja avastamiseni. Tajusin
intuitiivselt, et pean olema siiski sõltumatu vaimolend, kes pääseb ise ligi Algallika
teadmistele ilma vahendajateta, ükskõik kui abivalmid või sõbralikud nad ka ei
oleks.
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Lapsed viibivad valdavalt esimesed ca seitse eluaastat ema energiaväljas
ning kõik, mida teeb ema sel ajal, mõjutab energeetiliselt ka last.
Energeetiliselt tugeva küpsuse saavutavad nad ca neljateistkümnendaks
eluaastaks.
Selle ajani peaks last toetama ja tagama talle turvalisuse ja ohutuse igas mõttes.
Kui ema või isa mõjutatakse energeetiliselt, siis pääsetakse vanema energiavälja
lõhkumise kaudu ligi ka lapsele.
Tõtt-öelda ongi vanemate rivist väljalöömise eesmärk pääseda ligi lapsele,
sest lapse sagedus langeb ema sageduse langemise tagajärjel. Kuid ühel hetkel
toimus meie peres pöördeline muutus, mis pani paratöötajad täiskohaga tööle. Me
otsustasime abikaasaga, et soovime saada teise lapse ja kuna oli selgelt ette näha, et
teise lapse näol saabub uus ja veelgi hoomamatum valguslaps, läks olukord
vahepeal sõnulkirjeldamatult pööraseks.
Minul imetava emana jäi veel lahendada üks küsimus, kuidas laps kiirelt
rinnast võõrutada, et keha saaks ovulatsiooni taastada ja et unepaanikas vaevlev
laps, kes rahunes öösiti rinnaga, ka rahul oleks.
Sellest hetkest alates oli Universumisse lastud üles suur mõte – teise lapse
soov. Ja kõik, mis on Universumis mõttena üles lastud, on kättesaadav, kuuldav,
nähtav ning teadaolev ka hämara maailma tegelastele.
Olin juba igasugustest ohtudest enam-vähem teadlik ja nende suhtes end
mingil määral vormi ajanud, kuid paratöötajate saaga jätkus järjest intensiivsemate
pööretega, sest nad asusid täielikult vastu töötama teise lapse loomisvõimalusele ja
sünnile. Nemad olid minust ja mu perest väga teadlikud, mina olin omakorda neist
väga teadlik. Oma vaenlase tundmine annab tohutu eelise, et arendada
võitlusstrateegiat ning tundsin end olevat õnnesärgis, et sarnaste kogemustega
tuttavatelt juba julgustavaid õpetussõnu olin kuulnud.
Teiseks, kuna minu eluteele hakkasid sattuma lapsevanemad, eriti just
noored emad, kelle kodus kasvas võimetega helendav laps, kuulsin ma tihti nende
suust äravahetamiseni sarnaseid lugusid paratöötajate tegude kohta, kusjuures
välised kirjeldused ühtisid hämmastavalt. Ma ei kavatsenudki parakate ees
hirmunult värisema hakata, vaatamata sellele, et nad plaanisid aina tihedamini ja
tihedamini mind rünnata ja endale allutada. Olin kuulnud üht-teist siit ja sealt,
mismoodi nad leiutavad aina uusi skeeme ja manipulatsioone, et inimest naiivselt
lõksu meelitada. Toon välja mõned, sest nende tunnuste abil on paljud
lapsevanemad mõistnud, et tuttavad arstikitlites näod ja figuurid, kes teostavad
unenägudes kummalisi valusaid meditsiinilisi protseduure, ei olegi lihtsalt niisama
„näod ja kehad“, vaid reaalsed inimesed kuskil asupaigas, kes askeldavadki
konkreetse inimese astraalkeha või füüsilise kehaga.
Alguses oli neil kombeks mu keha paralüüsida ainult öösiti ning tekitada
lisaks kehahalvatusele ka mõtteparalüüs – see tähendab, et kriitiline mõtlemine on
täiesti välja lülitatud ning inimene on täielikult halvatud, allutatud. Tavaliselt
kirjeldatatakse seda äravahetamiseni sarnaselt nii: „Ärkasin oma kodus
magamistoas voodis, olin halvatud ja ei suutnud end liigutada. Isegi mõelda ei
suutnud, rääkimata keha liigutamisest või hääle tegemisest.“
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Rasedad hoidku end erinevate energiate eest!
Mõni nädal pärast lapse Vaimuga kohtumist kutsuti mind ühele ühisele
üritusele väikeses kinnises ringis, kus kohtusin teiste hakkajate ja väga teadlike
inimestega. Mul oli enesetunne väga hea ning muidugi panin ka kõiksuguseid
kaitseid endale enne koduuksest väljumist peale. Tunne oli täpselt selline, nagu
oleksingi jäänud lapseootele, kuigi testid seda veel liigse varajasuse tõttu ei
kinnitanud. Nende inimestega oli sellel õhtul meeldiv rääkida erinevatel vaimsetel
ja paranormaalsetel teemadel, sest nad olid teadlikud, valdasid teemat küllaltki
hästi ning omasid ka ise mitmeid kogemusi.
Ühel naisterahval oli kaasas maavälist päritolu kivimit meenutav ümar
ese, mis oli talle kunagi selgest taevast alla sadanud otse hoovi peale. Sellel kivil
olid täiesti selged ja tajutavad maaväliste materjali tunnused. Ta lasi lahkesti
objektil näidisena ringi käia ning igaüks võis seda oma käega katsuda, püüdes
tunnetada, kellelt või millelt võis see mineraalne objekt täpsemalt pärineda.
Puudutasin kivi ning püüdsin pildis lähemalt uurida seadeldist, mille küljest see
oli rikke tõttu maa nähtavasse sfääri paiskunud.
Kohe järgneval ööl, kui olin ärganud taas lapse söötmiskorra peale ning
püüdsin uuesti uinuda, kuulsin äkki, kuidas õue tekkis magamistoa akna taha
tohutu mühina- või kohinalaadne heli. See oli tuttav maaväliste laeva heli, kuid
seekord oli tegemist teistsuguste külalistega. Lebasin voodis une ja ärkveloleku
piiril rahulikult edasi ja äkki tekkis tuppa hall hägune udu.
Kuna kardinaid mul aknal ees ei olnud, pöörasin pea akna poole ja
piilusin koheselt õue. Kuulsin ja nägin, mismoodi ringikujulise alusega maaväliste
hall laev laskus maja kohale puude kõrgusele, valgus aga paistis hoovi ning
valgustas kogu aknaesise ja magamistoa osa.
Hakkasin juba automaatselt halle süüdistama, aga tulid hoopis täiesti
teistsugused maavälised. Mõtlesin, et kohe ära peletama ei hakka ja kuulan, mis
neil öelda on.
Nende saabumisega sain täiesti selge telepaatilise sõnumi: „Oled
katsunud meie kivimit, hoidnud seda enda käes, oled jätnud sellele oma
energeetilise jälje ja seetõttu leidsime Sinu asukoha üles.“
Ma ei tundnud ohtu, vaid pigem tajusin kontaktiloomise soovi ja
uudishimutsemist minu suhtes. Nad tulid, sest puutusin kivi, mis kuulus kunagi
nendele. Mõistsin, et tegemist oli selliste maaväliste rassiga, kes väga tihti Maa
sfääri ei satu, kuid on pigem sellised mööda Universumit ringi hulkujad, ekseldes
siia ja sinna. Ja muidugi tegid nad katseid mind kaasa viia, mida ma nimetan
maakeeli voodist väljaimemiseks, kuid seda hoopis teisel motiivil, nagu hiljem
selgus.
Tugev vaakumilaadne jõud püüdis mind voodist kõrgele tõsta, kuid
tõusin õige väheke, kontsentreerisin rahulikult oma energia enda keskmesse ning
kukkusin voodisse tagasi, teistsugusesse asendisse kui enne. Samal ajal tulid
vaikselt tuppa mu kaks kassi ja seadsid end ärevalt akna alla ja voodi juurde. Nad
tulid tihti, kui oli tegemist mingisuguste maaväliste äraviimiskatsetega. Siis
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ilmusidki tuppa paar halli värvi maavälise siluetti, üks neist asetses eespool, mulle
väga lähedal ja seisis voodi jalutsisse.
Kuna mina nendega kaasa ei läinud, tulid nad siis ise minu juurde, et
vestlust alustada. Nagu öeldud, olin mitmed kuud tagasi kerinud ümber madratsi
vasktraadi, seega märkasin, et osadest sagedustest olendid ei saanud voodisse
keha kallale tulla, vaid pidid mind meelitama distantsilt või seisid lihtsalt voodi
kõrvale. See maaväliste rassi esindaja seisis viisakalt ja viksilt distantsi hoides
lihtsalt voodi jalutsis.
Kui silmasin selle olendi välimust, tuli mulle kuskilt mälusopist meelde,
et olen seda rassi kunagi ammu lapsepõlves kohanud ja nendega kokku puutunud.
Kuid nad ei olnud üldsegi sagedased külalised. Nad nägid õige kummalised välja:
lühikest kasvu, mitte üle 160-165 cm, pigem jässaka kehaehitusega ning kael oli
õige lühike, justkui seda üldse ei olekski. Kummaline keep või ürp oleks olnud
justkui seljas. Pealael aga paiknesid kaks suurt teravatipulist kõrva meenutavat
kehaosa, nende keskel veel üks mingi sarve või kõrvalaadne organ. Otsides
analoogi, võiksin öelda, et nägu oli lai nagu sookoll Shrekil ja meenutas teda ka
näojoonte ja kehajässakuse poolest õige väheke.
Nende ülem või keegi ninakam astus minu voodi kõrvale ja hakkas
minult midagi kauplema, täiesti võõraste helidega ja võõras keeles.
„Arusaamatu lugu,“ mõtlesin endamisi, „nüüd siis kõneleb mingis
arusaamatus keeles, ise üritavad kõigepealt ära viia ja nüüd katsuvad midagi läbi
rääkida.“
Tõesti, see keel oli mulle täiesti võõras, kuid ta püüdis mulle nii pingsalt
ja enesekindlalt midagi jutustada, et mul tekkis endal huvi. Kuigi ma täpselt tema
küsimisest aru ei saanud, andsin oma tahtega talle teada, et ma ei anna neile
midagi ega mul pole nendega mingit pistmist. Siis näidati mulle ühte neidu, kes
elab samuti minu koduriigis. Tal on samasugune kivi kodus ja ka tema olevat selle
leidnud samal viisil nagu too naisterahvas, kelle kivi mina katsusin. Kuid selle
neiu kivi nägi välimuselt välja natuke rohkem deformeerunud, oli võtnud
ovaalsema kuju, sest oli saanud muljuda. Tundus, et selle kiviga oli tehtud
mingeid analüüse või katseid, sest see oli peene ketaslõikuriga pikuti pooleks
saetud. Sees paiknes pisike õõnsus, mille siseseinad olid kaetud kummaliste
püramiidjate liivateralaadsete osakestega.
Andsin neile selgelt mõista: „Mina teile midagi ei võlgne ja seetõttu teile
ka midagi ei anna.“
Kontakt maavälistega lõppes ja nad lahkusid ilma pikemate püüdlusteta.
Nad ei kahjustanud mind ja mõistsid minu seisukohta ning rohkem nad mind ei
puutunud ega hiljem ka külastanud. Jutustasin oma lugu julgelt tollele
naisterahvale, kelle omandis too kivi oli ning sain enda jaoks päris huvitava
kinnituse antud maaväliste suhtes.
Need maavälised olid tal olnud kodus juba tuttavad sagedased külalised,
kellega naise laps tihti vestles, mängis ja rääkis. Kõik algas siis, kui müstiline
teadlikkust omav kiviobjekt nende valdusesse sattus. Mind hakkas nende
maaväliste küsimus tagantjärele natuke painama, sest ma tajusin, et neil ei olnud
otseselt kahjutegemise soovi, kuivõrd kontaktiloomise tahe. Kanaldasin seda seika
hiljem. Avastasin, et neil oli hoopis mure.
Nende motiiv oli mind kaasa viia, et näidata nende koduplaneeti, näidata
mulle sealset olukorda. Oli võimalik selgelt tajuda, et nende koduplaneet oli ohus
ja hävingus, praktiliselt hävinenud, sest see oli teiste maaväliste rasside rünnaku
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all. Mul hakkas neist kahju. Milline kaos. Nendes maavälistes oli tajuda kurbust ja
kaotust ja püüdes mind inimvaimuna kaasa võtta ja näidata oma rassi saatust,
soovisid nad leida abi. Nad ekslesid oma laevadega ringi nagu kosmoseturistid,
püüdes leida uut sobivat planeeti. Ilmselt lootsid nad minus tekitada soovi, et neid
kuidagi aitaksin, sest oli tunda selget motiivi, et nad ootasid minult mingisugust
abi. Nende rassi ellujäänud rändasid oma laevadega mööda Universumit ja lihtsalt
otsisid endale uut asupaika.

Kõikidele asjadele, mida me puutume, jätame me endast maha
energeetilise jälje. Eriti hästi salvestavad infot mineraalid ja kivimid,
poolvääriskivid ja kristallid, mis toimivad mälupulgana. Võõra isiku omandist
pärinev kristall tuleb kindlasti puhastada ja ise laadida või üle programmeerida.
Puhastamist on kõige parem teha stiihiate abil ehk loodusjõudude puhastava
toimega, st tuli, maa, õhk ja tuul. Kuuvalguses laadimist ei ole ma kivide puhul
praktiseerinud, sest teatavasti elavad ju kuul kindlad maaväliste rassid, kes
kuuenergiaid valdavad ja dirigeerivad.
Maiseid kive programmeerivad isegi maavälised ning kui teadmatu
inimene kuskilt esoteerikapoest mõne sellise kivi koju ostab, kuhu on laetud
kahjulik programm, siis võib see teda väga kergelt mõjutama hakata (unes
hakatakse nägema mingeid kujusid või olendeid, elu võtab mingi teise pöörde jne).
Kui kasutada kristalli enda hüvanguks, siis sellele tuleks kindlasti ise peale laadida
programm, mis konkreetset inimest teeniks. Küsimus on, kes on laadimise teinud
ning kas see oli teadlik või alateadlik, kui tugeva inimese poolt? Minu jaoks on
kristallid ja poolvääriskividest ehted kui käepikendus, mitte objekt, millele
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Kontakt Loojaga
Ühel õhtul teisel rasedustrimestril olin mõtisklenud pikalt maailma olemuse üle.
Seda tuli tihti ette, sest mul oli endiselt raskusi igasuguse aktsepteerimise ja
mõistmisega, mis puudutas laste kannatusi. Niisiis võisin tihti pidada mõtetes
Loojaga monoloogi, üritades mõista tema loomingut siin Maal.
Heitsin oma mõtetega õhtul magama ja ärkasin ühtäkki kella kahe-kolme
ajal üles, ei olnud veel koitmagi hakanud, aga toas oli õige väheke hämarust näha.
Seinale, päris kõrgele lae alla, oli mul paigutatud üks idamaine maal kahe
inimesest peategelasega. Silmitsesin seda vaikides, kui äkki ilmus ruumi väike
helesinine hõre valguskera, mis pulseeris kummaliselt. See oli energeetiline
teadvus, Looja energia kõrgem teadlikkus, mis hakkas parasjagu suurenema ja
energiat koondama.
Jõudsin vaid mõelda: „Jess, tekkiski kontakt, tekkiski Loojaga kontakt,“
kui kogu järgnev võttis mul täielikult sõnad suust.
Minu silme ees rullus lahti võimas vaatepilt: kogu magamistuba täitus
ülimalt detailse ja graafiliselt täpse hologrammiga. See hologramm ei olnud mitte
3D ruumilisusega, vaid tahaks öelda, et lausa viie- või rohkemamõõtmeline. Sest
olin justkui ise kogu oma olemusega osa pildist, asetsesin ruumilise pildi sees –
kõikjal minust vasakul ja paremal asetses ruumiline pilt.
Oleksin nagu ajas tagasi läinud. Minu ees rullus lahti kogu Universumi ja
Maa loomise ajalugu, kogu Inimolendi loomise ja järgnevate tsivilisatsioonide
ajalugu. Ma olin selle tunnistajaks. See ei olnud tavafilmi vaatamine, mida
nauditakse ainult nägemis- ja kuulmismeelega. See oli minu jaoks seninägematu
vaatlusviis, olla sõltumatuks tunnistajaks maailma ajaloo osas, sest justkui ühe
väikese ajaühiku vältel kandus minu tavateadvusse vaadatava pildi kohta tohutult
kontsentreeritud lisainformatsiooni. Vaatamine koos täieliku teadvustamisega
sügaval tasandil ning koos tunnetuse ja sisemise tajumisega.
Nägin imelist vaatepilti meie Universumi tekkimisest, nägin planeet
Maad loomisjärgu alguses, kui ta tõesti oli veel kuum punane hõõguv planeet.
Kuna hologramm-film oli nii suur, et täitis kogu magamistoa seinast seinani,
põrandast laeni, olid teatud objektid ja detailid nii lähedalt vaadeldavad, et võisin
olla sellele imelisele vaatemängule üksnes lummatult vaikiv tunnistaja.
Üks hetk oli pool tuba täidetud terve maakeraga, nii et vaatasin seda
justkui kosmosest. Teine hetk võisin näha olustikku hoopis makroplaanis. Olin
tunnistajaks sellele, kuidas Universumi Arhitekt, meie Looja, lõi Maa ümber sobiva
hapnikukooslusega atmosfääri ning ilmusid pilved.
Vaatasin Maad eemalt mingis pühalikus seisundis, pärast atmosfääri
tekkimist nägin, kuidas toimus päris esimene päikesetõus Maal. Valgus kumas ja
murdus kummaliselt Maa sfäärides. Nägin, kuidas loodi ookeanid, suured
lopsakad vihmametsad. Nägin taimestiku ja loomade loomist ning arenemist.
Milline võimas paradiis keset suurt Universumi avarust. Maa koos nende võimsate
lopsakate tumeroheliste troopiliste metsadega ei näinud välja selline, nagu ta on
praegu suurte kõrbelahmakate ja maharaiutud puude väljadega. Ja siis… Pärast
paradiisi valimimist nägin kahe esimese inimese loomist, kaks esimest püha
inimest ilmusid mu ette, kõndsid voolava vee sängi kõrval ning tutvusid kõige
selle iluga. Nad olid meie mõistes üliinimesed. Nad olid pühalikud, kaunid ning
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Miks rasedused võivad katkeda
Kõik arstid, ämmaemandad ja igasugu teabeportaalid pajatavad ühest
olulisimast: rase naine peab end hoidma ja kandma hoolt enda eest
kehaliselt, mitte liialt pingutama, valima toitu ja nii edasi, mis on meile kõigile
teada. Kuid keegi ei räägi mitte kuskil sellest, kuidas rase peab end kaitsma
energeetiliselt. Näiteks sellest, et lapseootel naine peaks hoidma võimalikult
kaugemale mobiiltelefonist, sest telefonisse suunduv kiirgus väsitab emakat ja
emakas ei suuda sel juhul pakkuda tugevat kaitset. Või mismoodi naisel
oleks targem, kui ta väldiks rasedana võimalusel võõrastega kallistamist või
teinekord ka teise inimese käe asetamist kõhule.
Üks asi on olla hirmunud ja kartlik ebausust tingituna, kuid hoopis teine
tera on teadvustada kõiki mõjureid lapse suhtes ning teha tarku valikuid vastavalt
ümbritsevatele energiatele, mis aitavad hoida lapse loomiseks vajalikku Puhast
Loovat Energiat ning ka hädavajalikku turvalist atmosfääri tema kasvamiseks.
Valdkond, millest räägitakse kõige vähem, on kaitse raseduse ajal erinevate
mõjutuste ja energiate eest, mis võivad kaasa tuua lausa raseduse katkemise või
geneetilise rikke.
Teine enamlevinud põhjus, miks võib katkeda rasedus naisel, kes ootab
kõrgest sagedusest kehastunud last, on ema järsk ja tugev energeetiline vajumine
raseduse ajal. See tähendab, et ema on eelnevalt teinud justkui kokkuleppe oma
lapsega enne rasedust, et ta püha lapse turvalise ilmaletoomise jaoks loob ise
endale tugeva platvormi Puhtas Loovas Energias ehk kõrges sageduses. Tal on
potentsiaal täiesti olemas, kuid ta ei ole suutnud mingite asjaolude tõttu vastu
pidada ja tekib tõsine energialangus, mille tagajärjel lapse vaim tunneb, et peab
lahkuma, sest tal ei ole toetavat arengu- ja kasvukeskkonda.
See tähendab endaga väga teadlikku vaimse töö tegemist, mis peegeldub
tavaelus mitme aspekti kaudu. See oleks justkui sisemine puhastus mitmes
valdkonnas, et vastu pidada ka välistele mõjutajatele. Ema soovib sisimas anda
uue ajastu lapsele kehastumisvõimaluse, aga kui ta viibib ise parasjagu tugevas
duaalsuses, kust ta peab välja rabelema, kuid ei oma piisavat valmisolekut ja
tugevust vedada lõpuni ning vajub raseduse ajal madalamasse sagedusse liiga
järsult, millega kaasneb tugev energialangus, siis laps ei jää püsima. Kõrgest
sagedusest valgusolendid ei tule mudasse püherdama ning reeglina nad valivadki
endale sellised pered ja vanemad, kes nende tulekut pigem kindla peale soosivad
ja toetavad, et neil oleks turvaline tulek. See tähendab, et lapsevanem omab
mingilgi määral huvi vaimsuse vastu ja tal on potentsiaali kasvõi tulevikuplaanis
end vaimselt avardada.
Kõrgesse sagedusse platvormi loomine ehk oma igapäevase elu ja
seisundi kinnitamine puhtasse sagedusse näebki olmetasandil välja nii, et naine
lõpetab igasugu mõttetuste kartmise, pideva muretsemise, teeb iseendaga rahu nii
sisemiselt kui ka väliselt, sealhulgas muutub väga rahulolevaks ka ümbritseva
maailma osas, suhestub rohkem loodusega, on rohkem kohal oma vaimenergias.
Muutub seesmiselt tugevamaks ja rahulolevamaks, sest peab olema vankumatu ka
väliste kõigutajate suhtes, mis üritavad naist alla tõmmata. Naine võib ise olla väga
püüdlik ja näha endaga vaeva, aga murdub näiteks sel hetkel, kui keegi lähedane
teda raseduse ajal hirmutab või sõimab tülis ja naine laseb end sellest mõjutada.
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Terminid ja nende selgitused
Algallikas – Jumal ehk Looja, teisisõnu Puhas Loov Energia. Sisaldub Kõige
Olemasoleva Looja energiate hulgas. Puhast Loovat Energiat eristab kõikidest
teistest Universumi energiatest tema sõltumatu, puhas, mõjutamatu loov olemus.
Looja Energia omab teadlikkust ning suhtub inimestesse nii nagu lapsevanemad
suhtuvad armastavalt oma lastesse. Puhas Loov Energia on oma olemuselt
armastav, hoidev ja kaitsev, ta ei karista, piitsuta, kiusa ega mõista hukka.
Astraalrännak – kogu oma teadlikkusega, st tunnete, kehalise tundmise ja
tunnetamisega kosmilisele rännakule siirdumine. Astraalrännak sarnaneb füüsilise
kehaga rändamisele, kuid erineb oluliselt kirkast ehk teadlikust unenägemisest,
kuna astraalrännakul kopeeritakse keharakud tihkel kujul üks ühele üle aegruumi
teise punkti.
Duaalsus ehk duaalne energia – see on vastanduv energia, mis on inimestele
laialdaselt tuntud, kuna on eksisteerinud Maal pikalt. Niinimetatud hea ja halb
poolus. Sagedusvahemik, mis on praegu tasapisi asendumas kuldse energiaga ehk
kõrgemavibratsioonilise energiaga, kus ei eksisteeri kõikumisi, kannatusi ja
puudust, vaid on üks ühtne rahumeelne ja armastav energia. Duaalses maailmas
valitseb hirmuenergia, mis juhib inimest võistlevalt, konkureerivalt ning
mõistustasandist lähtuvalt (uskumused: „tugevam jääb ellu“, „ellujäämistasand“,
„kõike on piiratult“, „ohvrimeelsus ja kannatus“). Duaalne sagedusvahemik, mis
on maaväliste kujundatud, et allutada inimest läbi aegade hea-halva tsüklisse,
kaasab endaga paralleelselt karmavahemikku. Duaalses energias olles langetab
inimene tihti otsuseid emotsionaalse energia mõjutuste tulemusena, mitte ei kuula
hinge soove.
Eeterlikud olendid – eeterkehad ehk teistest dimensioonidest pärinevad
olemusvormid. Võivad end näidata Maal teatud sagedustes.
Ekstraktimine – inimese energiaväljast tõmmatakse, imetakse välja eluenergia, mis
salvestatakse kuhugi energiaruumi.
Hing – teadvust omav energiasubstants, mis sisaldub inimese eeterkehas.
Hingeosakestel on erinevad ülesanded: üks kannab sündivasse lapsesse ajaloolisel
tasandil edasi meisteroskusi ja teavet, teine osake jälgib, et inimene omandaks
karmavõlgnevusest tulenevad õppetunnid jmt.
Hübriid – inimese ja maavälise hübriid. Inimkehasse on seotud/sisestatud võõras
energia, mis on maavälist päritolu ning enamasti mitte väga kõrgest sagedusest.
Need on allumise ja allutamisega tegelevatest dimensioonidest pärinevad
olemusvormid.
Inimene – Universumi kõikide energiate täiuslik kompleks. Inimene on oma
tõeliselt olemuselt puhas jumalik Vaimolend. Füüsilise keha omamine muudab ta
kõige täiuslikumaks olemusvormiks terves Universumis. Inimesel on mitmeid
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Armsad Lugejad,

kirjastusel on ainult üks ametlik koduleht:

www.valguslapsed.com
Audiomeditatsioonid, info üritustest, uudiskirjadega liitumine ja
värskeimate postituste lugemine kodulehel.

Facebooki sõsarlehel kajastatakse erinevaid üritusi, lugusid ja jutustusi:
www.facebook.com/valguslapsed
Lugejate kirjad, küsimused ja ettepanekud:
kirjastus.blessed@gmail.com

