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1. PREZENTAREA ÎNGERILOR 

ÎNGERII sunt creaturi GLORIOASE şi MAGNIFICE. Sunt alături de noi şi interacţionează 
cu noi din timpuri imemoriale. Istoria e plină de exemple ale fascinaţiei noastre faţă 
de îngeri şi nu există vreo cultură sau religie străveche care să nu cuprindă câteva 
arhetipuri angelice în panteonul său. 

De ce e aşa? Poate deoarece umanitatea a simţit dintotdeauna dorinţa arzătoare şi 
profundă de a comunica cu divinitatea. Iar la nivelul cel mai de bază) îngerul este 
calea  preferată  de  comunicare  a  lui  Dumnezeu.  Cuvântul  „Înger”  înseamnă 
literalmente  „mesager”  De  mii  de  ani)  mesagerii  angelici  avertizează  oamenii  de 
inundaţii  iminente)  furtuni  de  foc  sau  epidemii)  au  dat  binecuvântări,  au  prezis 
bogăţii) au vindecat pe cei bolnavi şi au anunţat naşterea unor mari conducători. 

Dar în zilele noastre) dorinţa de a comunica cu îngerii pare să se fi limitat doar la 
credincioşii practicanţi şi / sau cei din mişcarea New Age. Permiteţi-mi să subliniez) 
totuşi) că nu există nimic ))New Age” în legătură cu îngerii. S-au integrat în diferite 
culturi sau nu) timp de mii de ani! Şi aşa cum îngerii nu sunt neapărat („New Age”) ei 
nu sunt nici neapărat „religioşi”. Ca mesageri) ei nu aparţin – şi nici nu au aparţinut 
vreodată  –  unei  anumite  religii.  Sigur,  iudaismul  recunoaşte  câţiva,  islamul 
menţionează patru, iar creştinismul recunoaşte mai mulţi (unele culte re cunoscând 
câteva zeci). Dar faptul că religiile implică îngerii nu înseamnă că îngerii sunt doar 
creaturi religioase”. 

Să luăm, de pildă, experienţa ghidului meu spiritual Jake. El mi-a spus că la câteva 
secunde după ce a trecut dincolo primii îngeri pe care i-a întâlnit au fost Rafael, Mihail, 
Gabriel şi Cassiel. Jake era tânăr când a murit, avea doar 28 de ani, şi nu se gândise 
prea mult la religie sau la spiritualitate pe când trăia. Iar atunci când a ajuns faţă în 
faţă cu aceşti arhangheli, a îngheţat de frică. A mărturisit imediat, „Nu sunt creştin.” 
Se pare că Gabriel a ridicat o sprânceană şi s-a uitat pieziş la fraţii săi angelici. Apoi 
şi-a întors privirea pătrunzătoare spre Jake şi a dat din umeri, zicând „Interesant, nici 
noi nu suntem.” 

„Toţi spun asta”, a mormăit unul din ceilalţi arhangheli în timp ce se în depărtau cu 
nonşalanţă. Stupefiat, Jake şi-a întors privirea perplexă spre Cassiel, care preferase să 
rămână cu el. Acest înger era îmbrăcat în haine de stradă, având o jachetă de piele şi 
cizme de motociclist. „Relaxează-te, omule”, Cassiel a ridicat mâna pentru a-l opri pe 
Jake să vorbească. „Nu vei ajunge în iad.” Tot ce putea face Jake era să dea din cap în 
semn că desigur, ar fi preferat să scape de zona aceea dacă avea de ales. A rămas 
acolo complet încremenit în faţa lui Cassiel... o fiinţă atât de pură şi luminoasă, dar 
îmbrăcată de parcă era membrul unei trupe de rock gotic. 

Aşa  îmi  imaginez  şi  eu  în  general  arhanghelii.  Sunt  staruri  rock  spirituale  care 
întâmplător au o durată de „valabilitate” incredibil de lungă. Toată lumea îi cunoaşte. 
Toată lumea doreşte să-i vadă, să vorbească cu ei, să-i atingă, să-i îmbrăţişeze. Şi în 
timp  ce  mă  gândesc  că  arhanghelul  Mihail  a  inventat  conceptul  de  „star  rock” 
(deoarece cu siguranţă arată ca unul), pentru a primi un autograf nu e nevoie să staţi 
la  coadă la un altar sfânt,  să psalmodiaţi  în mod repetat rugăciuni,  sau să oferiţi 
ofrande dacă nu vreţi s-o faceţi. Toate ritualurile şi riturile pe care noi, oamenii, le 
facem sunt mai mult pentru noi decât pentru divinitate. Dacă astfel de activităţi vă 
aduc alinare şi sentimentul că sunteţi mai aproape de Dumnezeu, continuaţi neapărat 
să  faceţi  ceea  ce  faceţi.  Crescută  creştină,  mi-am  petrecut  nenumărate  ore  în 
rugăciuni, rugându-mă adesea până când genunchii îmi amorţeau atât de tare încât 
nu mai puteam sta în picioare. 

Asta a fost înainte să-mi dau seama că rugăciunile mele erau totuşi unidirecţionale. 



Doar eu vorbeam şi nu ascultam prea multe. Aşa cum mi-a spus Rafael cu ani în 
urmă, „Toată lumea se roagă pentru răspunsuri” dar nimeni nu zăboveşte suficient de 
mult ca să le audă.” Eu eram foarte vinovată de aşa ceva, fie că mă rugam ore în şir 
citind cuvinte scrise, sau îmi spuneam în fugă nemulţumirile înainte de a mă grăbi să-
mi văd de ziua respectivă. La urma urmelor, în copilăria mea penticostală, am fost 
învăţată „să duc lucrurile la cruce şi să le las acolo” adică să nu cumpănesc asupra 
problemelor mele, să nu-mi fac griji în legătură cu ele, să nu încerc să le găsesc o 
rezolvare. I le duceam pur şi simplu lui Dumnezeu şi Îl lăsam să se ocupe de restul. 
Era o încercare a credinţei. 

Ei bine, acest gen de credinţă nu m-a dus prea departe. Nu puteam să cred orbeşte. 
Adică, de unde să ştiu că Dumnezeu măcar mi-a primit rugăciunea? De unde ştiu că 
rugăciunea mea nu aşteaptă la coadă în spatele altor şase miliarde de rugăciuni? Idei 
stupide, desigur. Dar totuşi, cu mult timp în urmă, aşa gândeam. 

Astăzi prefer să echilibrez credinţa cu înţelegerea şi cunoaşterea. 

Acum, când am întrebări pentru divinitate, aştept răspunsul şi mă rog să fiu suficient 
de receptivă ca să-l aud. Dacă îmi dau seama că nu sunt împământenită, sau dacă 
sunt cuprinsă de un noian de emoţii, de obicei spun „Răspunde-mi cât poţi de repede.” 

Cui mă adresez când spun asta? Oricui e cel mai aproape de telefon, acolo în ceruri. 
Dumnezeu are multe înfăţişări şi multe voci, aşa că nu fac discriminări între mesageri. 
Cassiel, Îngerul lacrimilor, este la fel de capabil  să transmită un mesaj ca Gabriel, 
Îngerul Bunei Vestiri. 

Dar mai sunt şi momente când am chef de un anumit înger. Dacă nu sunt dispusă să 
fiu pedepsită pentru vreo greşeală, încerc să-l evit pe Gabriel (ca un copil care se 
ascunde ca să nu ia o palmă meritată).  S-ar putea să apelez la  Mihail,  care este 
mereu  doar  un  zâmbet.  Sau  m-aş  putea  cuibări  lângă  Sandalfon,  lăsându-i 
personalitatea jucăuşă să mă salveze. Ori l-aş putea suna pe Rafael, dacă am nevoie 
de un umăr pe care să plâng. 

Dar dacă Gabriel e cel care apare, după prima mea reacţie (un oftat, căci el e cel mai 
meticulos şi bătăios mesager din cer), trag adânc aer în piept şi fac o mică pauză de 
tăcere, pregătindu-mă să-ncasez o corecţie zdravănă. 

Apoi mă predau. „În regulă, Gabriel, dă-i drumul!” 

Ce înseamnă Îngerii pentru dumneavoastră 

Pe lângă rolul lor de mesageri, îngerii au sarcina de a facilita manifestarea a ceea ce 
arhanghelul  Mihail  a  numit  „Marea  Ecuaţie  a  lui  Dumnezeu”.  Mulţi  dintre 
dumneavoastră  o  ştiu,  poate,  ca  „Planul  lui  Dumnezeu”.  Acesta  este  un  concept 
important, care trebuie înţeles înainte de-a lua contact cu îngerii dumneavoastră. 

Aşadar,  înainte  de-a  parcurge  mai  departe  această  carte,  puneţi-vă  următoarea 
întrebare: De ce doresc eu să comunic cu îngerii? Deşi această întrebare poate părea 
simplă, răspunsul la ea va stabili  cât de mult succes veţi avea pe termen lung în 
comunicarea cu îngerii. Dacă vă îndreptaţi spre ei pentru a vă ajuta să obţineţi cele 
mai întâlnite dorinţe de prosperitate, sănătate, iubire, familie şi carieră, vă sugerez să 
închideţi această carte şi să vă daţi banii unei ghicitoare! Nici îngerii şi nici eu nu ne 
ocupăm cu prevestirea norocului. 

La fel, îngerii nu au misiunea de a vă face fericiţi. Vă vor oferi sprijin fiindu-vă alături 
în marile provocări ale vieţii? Da. Vă vor ajuta să vă găsiţi marea dragoste a vieţii? 
Nu. Îngerii se află aici pentru a vă ajuta să stabiliţi o relaţie productivă şi de durată cu 
divinitatea, nu să vă pună la punct ceea ce dumneavoastră percepeţi drept o existenţă 
ratată. Viaţa dumneavoastră este exact aşa cum trebuie. Dacă vă e menit să aveţi o 
slujbă ideală cu beneficii mari la pensie, o veţi avea. Dacă vă e menit să vă întâlniţi 



partenerul ideal, îl veţi întâlni. Dacă vi s-a hărăzit să aveţi o slujbă de vis, îngerii vor 
face să fie aşa. La fel, dacă vă e menit să vă pierdeţi slujba, îngerii se vor ocupa şi de 
asta.  Acelaşi  lucru  este  valabil  şi  pentru  dragoste  şi  relaţii,  fericire  şi  sănătate, 
prosperitate  şi  avere.  Sarcina  îngerilor  este  doar  să  vă  ajute  să  înţelegeţi  de  ce 
destinul dumneavoastră a fost scris aşa cum a fost. Ei vă oferă sprijin şi îndrumare, 
ajutându-vă să nu vă urâţi atât de mult soarta, sau chiar deloc. 

În concluzie, din moment ce existenţa umană a fost luată în calcul în Marea Ecuaţie a 
lui Dumnezeu (Planul lui Dumnezeu), îngerii, făcând parte din planul lui Dumnezeu, 
sunt aici ca să ne îndrume pe drumul ce ne-a fost predestinat. Ei se află aici pentru a 
ne oferi înţelepciune, pentru a ne inspira, a ne asculta şi a ne oferi un sprijin când 
suntem la greu. Ei nu sunt petitori, brokeri) funcţionari la oficiul de plasare a forţei de 
muncă sau avocaţi de divorţ. 

Putem scăpa de obiceiul de a le cere îngerilor să repare ceea ce noi considerăm că e 
stricat) lăsându-ne deoparte ideile fixe despre ceea ce este bine şi ceea ce este rău. 
Când simţim că viaţa se derulează conform planului nostru) când totul pare că se 
îndreaptă în direcţia pe care ne-o dorim) considerăm că viaţa e bună. Când lucrurile 
se petrec invers) considerăm că viaţa e rea. Dar pentru a face comunicarea cu îngerii 
mai  puţin  problematică  –  atât  pentru  noi  cât  probabil  şi  pentru  ei  –  trebuie  să 
înţelegem că prietenii noştri celeşti nu lucrează cu gândul la ceea ce ne face să ne 
simţim bine sau nu) ci mai degrabă cu gândul la ceva ce serveşte unui scop. 

În cosmos există o singură lege inevitabilă) iar îngerii o respectă ad litteram: Legea 
Cauzalităţii. Cauză şi efect. Orice acţiune are şi reacţiune. Nu e doar o teorie ştiinţifică 
– Isus a numit-o Legea de aur) Buddha a numit-o karma. Şi există o mare şansă ca 
dumneavoastră să fi  spus uneori:  „Ce-am avut şi  ce-am pierdut!” Îngerii  respectă 
această regulă şi fac în aşa fel încât să creeze în viaţa noastră cauzele care să producă 
efectul dorit) potrivit dorinţei lui Dumnezeu. La fel ca piesele de domino) schimbul 
dintre cauză şi efect se desfăşoară la nesfârşit. 

Acestea fiind zise) nu există accidente în viaţa noastră. Nu există moment nepotrivit şi 
ghinion. Nu există prea târziu) prea devreme) prea mult sau prea puţin. Tot ce se 
petrece în viaţa noastră se întâmplă exact aşa cum ar trebui să se întâmple. Totul. De 
aceea nu pot să nu subliniez că îngerii nu acţionează după cum ne place sau nu) sau 
după  ceea  ce  noi  considerăm că  e  bine  sau  rău.  Acestea  sunt  toate  concepţii  şi 
percepţii  omeneşti  –  ceva  pe  care  îngerii  pur  şi  simplu  nu  le  respectă.  Ei  se 
concentrează asupra unui singur lucru: scopul. 

Ştiu că astfel îngerii ar putea părea reci) duri şi detaşaţi de condiţia umană. Dar nu e 
nici pe departe aşa. Fiecare om se află aici) în această realitate) deoarece a ales să 
fie. Tot ceea ce se petrece în viaţa lui sau a ei este o alegere făcută înainte de naştere 
– şi cea plăcută şi cea mai puţin plăcută. Îngerii se află aici) ca fraţii şi surorile noastre 
spirituale, pentru 
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