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ELŐSZÓ

A Földangyalok és a konfl iktuskerülés 

Nemrég együtt vacsoráztam néhány híres spirituális szerzővel. 
Velem szemben egy ismert tévés spiritiszta ült, mellette pedig 
az Abraham-Hicks hitvallásról ismert Esther Hicks foglalt 
helyet. Kényelmetlenül éreztem magam, mert a spiritiszta 
nyilvánosan ócsárolta korábbi munkásságomat, én meg csak 
ültem ott, mintha mindez teljesen rendjén lenne, és azon 
fáradoztam, hogy kellemesen elcsevegjek vele. Ő viszont to-
vábbra sem kímélt, minden szavával porig alázott. Végezetül 
pedig a szemembe nézve a következőket nyilvánította ki az 
asztal minden tagja előtt: „Egyszerűen ki nem állhatom azo-
kat, akik odavannak az egyszarvúakért és a szivárványokért!” 

Feszült csend lett. Az energiám fogyni kezdett, az arcom 
kipirult. Végül Esther Hicks mentette meg a helyzetet. Egye-
nesen a spiritiszta szemébe nézett, és teljes meggyőződéssel így 
szólt: „Nos, ez valószínű azért van, mert még sohasem talál-
koztál egyetlen egyszarvúval sem, és sosem láttál szivárványt!” 
Esther Hicks hangjában és energiájában nem volt szemernyi 
szarkazmus, de békítő szándék sem. Kizárólag a félelemmen-
tes és koncentrált hatalom hangja szólt belőle. 
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Mindenki elcsendesült az asztalnál. Én szívem szerint 
egyszerűen elszaladtam volna, vagy legalábbis az asztal alá 
süllyedtem volna szégyenemben.

A spiritiszta aztán a másik lábára helyezte át testsúlyát, 
sóhajtott egyet, és így válaszolt: „Hm... Lehet, hogy igazad 
van.”

Hálával tekintettem Estherre, amiért rámutatott életem 
legfontosabb tanulságára azon az estén. Megmutatta, hogyan 
kell megőrizni a méltóságunkat és belső békénket a harsány 
energiákkal szemben. Azóta is ezen spirituális művészet tanul-
mányozásával és gyakorlásával foglalkozom. Ebben a könyv-
ben pedig megosztok mindent, amit megtanultam.

Rájöttem, hogy hatalmas különbség van a „lágyszívűség” 
és az „őszinte szeretet” között. Azelőtt „kedves lányként” 
éltem az életem, és gondosan elfedtem az érzéseimet. Hogy 
ne bántsak meg másokat, cukormázzal vontam be minden 
szavamat, csak hogy elkerüljem a konfl iktusokat. „Ha nem 
tudsz semmi kedveset mondani, akkor hallgass” – ez volt az 
életfi lozófi ám. Kétely nélkül tiszteletben tartottam a tekin-
télyt, és elnyomtam az érzéseimet. Ezek az elfojtott érzések 
egy idő után elviselhetetlenné váltak, és vagy szembesítettem 
ezzel a kiváltó személyt, vagy egyszerűen kiléptem a kapcso-
latból. 

Úgy gondoltam, hogy kedves vagyok.
De igazából nem voltam az.
Valójában tele voltam félelemmel. A félelem pedig a sze-

retet ellentéte.
Kapcsolataim megmentése érdekében segítségért imád-

koztam, és nagyon fontos tanításokat kaptam az élettől. 
Mintha intuitív módon töltöttem volna le a tudást valahon-
nan, vagy aha-élményként hirtelen bepillantást nyerhettem 
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volna a dolgok mögé. A tanítások időnként vizuális vagy 
auditív kísérettel érkeztek: látomásaim voltak, a  jobb fü-
lemmel hangokat hallottam. Gyerekkorom óta így beszéltek 
hozzám az angyalok. 

Az első tanítás, amit kaptam, arról szólt, hogy a hozzád 
és hozzám hasonló érzékeny embereket fontos misszióval 
Földangyalokként „küldték” ide, a Földre azért, hogy hatásta-
lanítsák és eloszlassák a konfl iktusokat ezen a bolygón. Ebbe 
beletartozik a konfl iktusok feloldása is. 

Mi, Földangyalok olyanok vagyunk, mint a szeretetteljes, 
mégis szigorú szülők, az ég küldött minket, hogy Isten jósá-
gos hatalmát közvetítve segítsünk másokon. Összehasonlítás-
képp egy példa: Ha egy gyermek kizárólag édességet szeretne 
enni, mert ettől lesz boldog, megengedné ezt egy jó szülő?

Természetesen nem. Ha egy gyerek sír, vagy dühös lesz, 
egy jó szülőnek akkor is tudnia kell nemet mondani az állan-
dó nassolásra. A szülő változtathat a nemleges válaszon azzal, 
hogy alkalmanként megengedi az édességet, vagy helyettesít-
heti azt egészségesebb ételekkel. A helyzet tehát megoldható, 
de minden azon múlik, hogy a szülőnek van-e ereje nemet 
mondani.  

Ez a hasonlat alkalmazható életünk missziójára is. Ha 
konfl iktus van a bolygón – legyen szó párkapcsolati nézetelté-
résről vagy országok közti ellenségeskedésről –, haragos kitö-
réseinkkel gyermekeinknek okozunk fájdalmat, mert nem azt 
kapják, amit érdemelnek. Nekünk, Földangyaloknak át kell 
vennünk a szülői szerepet, és békés megoldást kell találnunk. 

A konfl iktuskezelés kellemetlen lehet, mert a Földan-
gyalok átveszik az energiákat. Érezzük, ha mások feszültek, 
dühösek, szomorúak vagy feszengenek valami miatt. Mások 
emocionális energiája közvetlenül érint minket. Szerencsére 
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van mód arra, hogy ezt a kellemetlenséget tudatosan egész-
ségesebb és békésebb irányba tereljük.

Emlékezzünk a gondoskodó szülőre, aki bevonódik a gyer-
mek konfl iktusába, mert szereti. Akár gyerekünkről, bará-
tunkról, házastársunkról vagy munkatársunkról van szó, sze-
rető szívvel lépjünk közbe, és mondjuk el az igazat. Fedjük 
fel az érzéseinket, mert ez az egyetlen útja a hosszan tartó és 
egészséges kapcsolatoknak. 

Az érzések elfojtása olyan, mintha egy léggömbbe folya-
matosan levegőt fújnánk. Határa van annak, hogy mennyi 
levegő fér a léggömbbe, mielőtt kidurranna!

Megbékülni a konfl iktusokkal
A csapások megerősítenek minket, és nekem nem kevés vi-
szontagságos tapasztalatban volt részem. Átvertek, manipu-
láltak, bepereltek, pletykáltak rólam, megcsaltak, hazudtak 
nekem, elhanyagoltak, becserkésztek, kihasználtak, bántal-
maztak, és kitettek minden elképzelhető fájdalmas helyzet-
nek. A megkeseredettség helyett mégis erősebbé és bölcsebbé 
váltam minden egyes tapasztalatszerzéssel.

Valójában a következő tanulságot vontam le: ha (átvitt 
értelemben) a falhoz szorítanak, rátalálsz belső erődre. Né-
hány évvel azután, hogy Esther Hicks kiállt mellettem, egy 
váláson estem át, mely során a volt férjem ügyvédje ördögien 
megfosztott minden fi lléremtől, még attól is, amit a jövőben 
keresnék meg. Az otthonomat követelték, a teljes összeget, 
amit nyugdíjaskoromra tettem félre, ezenkívül a jövőbeli be-
vételeim felére is pályáztak.

Konfl iktusfóbiás önmagam természetesen hagyta, hogy 
a dühös emberek elvegyenek tőlem bármit, amire szükségük 
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volt, csak hogy végre béke legyen. De ekkor nem volt más 
választásom, mint kiállni magamért. Közvetlenül kellett szem-
be sülnöm a konfl iktussal. Állandóan segítségért imádkoztam, 
és tisztán hallottam Mihály arkangyalt, amint azt mondja, 
hogy vigyáz rám. A helyzet félelmetes volt és szinte őrjítő, 
de ki kellett bírnom a kiszolgáltatottságot, a lemondásokat 
és a  tárgyalótermek légkörét. Olyan érzéseket éltem ám, 
amilyeneket addig még soha. Korábbi életeim során megélt 
üldöztetéseimre emlékeztem vissza.

Eleinte dühös voltam, amiért a volt férjem „ezt teszi ve-
lem”. Áldozatnak éreztem magam.

Végül előbújtam a Földangyalburokból, és rájöttem, hogy 
ezek a negatív dolgok azért történhettek meg velem, mert 
nem hallgattam az égre. Rájöttem, hogy Isten és az angyalai 
minden egyes fájdalmas tapasztalat előtt fi gyelmeztettek, és 
ha észrevettem volna piros lámpás jelzéseiket, rengeteg kínt 
elkerülhettem volna. Így hát sokat kellett dolgoznom azon, 
hogy önmagamnak megbocsássak, amiért becsaptam magam. 

Amint megbocsátottam magamnak azért, hogy abba a 
hely zetbe kerültem, amiben voltam, megtaláltam saját belső 
hatalmamat és erőmet. Kiálltam magamért, és felelősséget 
vállaltam a helyzetemért. És nem a válás kimenetele volt 
a lényeg, hanem az, hogy megtanuljak méltóságteljesen, hig-
gadtan és békésen szembenézni a nehézségekkel. 

Most pedig szeretném átadni ezt az izgalmas tudást min-
denki számára. Bárki megtanulhatja, hogyan gondoskodjon 
szeretettel és nyugodtan saját magáról nehéz körülmények 
között is. 

Nagyon sokat okultam minden egyes fájdalmas esetből, és 
ez a könyv lehetőséget ad arra, hogy megosszam ezt a nehezen 
megszerzett tudást, amely első kézből szerzett tapasztalataim-
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ból és a  világ minden tájáról származó emberekkel való 
együtt működésből származik.

Földangyalok ezreivel készítettem interjút szerte a vi-
lágon, tanítottam és tanácsokkal láttam el őket. Tanultam 
a félelmekről, melyek önmagunk szabotálásához vezetnek. 
És mindenekelőtt megtanultam, hogyan kell leküzdeni ezeket 
a félelmeket és a kártékony viselkedésmintákat.  

Egyetemistaként a pszichológiaóráimon elméleti síkon ta-
nulmányoztam az öntudatosságot. Tudtam, hogy az öntuda-
tosság saját érzelmeink és szükségleteink kommunikációjának 
egy módja, miközben mások jogait sem veszítjük szem elől. 
Nekem viszont az is évekbe telt, hogy saját jogaimat képes 
legyek tiszteletben tartani. 

Földangyal vagy?
A Földangyal kifejezést használom azokra, akik:

• Hiperérzékenyek
• Ártatlansággal néznek a szeretetre és az életre, mely 

mások szemében naivitásnak tűnhet
• Hisznek Isten szeretetteljes hatalmában (de nem feltét-

lenül vallásosak)
• Gyengédek és gondoskodók
• A legjobbat látják mindenkiben, és észreveszik a rejtett 

képességeket
• Bizakodók és optimisták
• Kedvességükből mások húznak hasznot
• Fájdalmas tapasztalatokkal rendelkeznek kapcsolatok 

terén, mégis hisznek az igaz szerelemben és barátságban
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• A spiritualitás mágikus vetületeit hordozzák magukban, 
és ez egyszarvúakban, tündérekben, hableányokban és 
egyéb lények tapasztalásában manifesztálódik  

• Küldetéstudattal rendelkeznek, és kötelességüknek ér-
zik, hogy másokról gondoskodjanak, beleértve az ide-
geneket is

• Mindenkit boldognak szeretnének látni
• Boldogtalanok, ha mások szomorúak
• Hisznek az igazságosságban
Magadra ismersz, vagy netán valakire, aki közel áll hozzád?

••
Mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és mindenkinek 
van célja az életben. A Földangyalok úgy érzik, küldetéssel 
jöttek a világra, békét és tartós pozitív változásokat szeretné-
nek kiváltani. A Földangyalok imával, kedvességgel és sze-
retettel segítenek másokon. Lehetnek bármilyen neműek, 
szexuális irányultságúak, faji hovatartozásúak vagy vallásúak. 
Közös nevezőjük, hogy ők az emberek gyámolításának elköte-
lezettjei, és „boldoggá akarnak tenni” mindenkit. Ők maguk 
valójában csak akkor boldogok, ha mások azok.

A Földangyalokat fényküldötteknek is hívják. Ők olyan 
hiperérzékeny emberek, akiknek az a missziójuk, hogy békét 
hozzanak a világba. Számomra a Földangyalok a fényküldöt-
tek közé tartoznak: ők a világ édes, gondoskodó és adakozó 
fényküldöttei. 

A Földangyalok és a Realms of the Earth Angels című köny-
veimben már írtam a fényküldöttek, a megtestesült angyalok 
és angyalinkarnációk eredetéről. Jelen könyvben a Földan-

foldre_szallt_angyalok_home.indd   15 2015.05.04.   10:32:45



Földre szállt angyalok

16• •

gyal kifejezés mindhármat átfogja. Idetartoznak a szivárvány, 
a kristály, az indigó gyerekek és felnőttek is. 

Végső soron a Földangyalok fontos missziót hajtanak 
végre azzal, hogy mindannyian mosolyogva járnak-kelnek 
a Földön, és mindenkire felemelően hatnak, akivel csak kap-
csolatba kerülnek. Ők természetes gyógyítók, akiknek puszta 
jelenléte is jótékonyan hat emberre, állatra és növényre egy-
aránt. A Földangyalok komoly kapcsolatban állnak az isteni-
vel, és természetes intuícióval rendelkeznek. Tulajdonképpen 
annyira kötődnek az éghez, hogy gyakran nincs kapcsolatuk 
a Földdel, szelesek és feledékenyek. 

Földangyalként mások boldogságának megszállottja vagy. 
Ha bárki, akit szeretsz boldogtalan, szomorú leszel. Lehet, 
hogy még bűntudatod is van mások boldogtalansága miatt. 
Ez létrehozza a Földangyalok kölcsönös függésének körfor-
gását, ami azt jelenti, hogy saját boldogságunk mások bol-
dogságától függ. Mivel nem tudjuk mások boldogságát irá-
nyítani, ezért képtelenek vagyunk bejósolni vagy kontrollálni 
a sajátunkat, hiszen az valaki más boldogságának a függvénye. 

A Földangyalok általában konfl iktuskerülők, ami azt je-
lenti, hogy félnek a veszekedésektől és a konfrontálódásoktól. 
A dühös ember a boldog ember ellentéte egy Földangyal 
számára. Tehát ha ilyen emberrel találkoznak, a Földangyalok 
általában lefagynak, és összhangba kerülnek a másik ember 
kívánságaival, illetve úgy érzik, ők a hibásak azért, amiért 
valaki boldogtalan vagy dühös. Meg vannak győződve arról, 
hogy missziójuk – mások boldoggá tétele – sikertelen volt. 
Éppen ezért a Földangyalok bármit megtesznek, hogy meg-
tartsák a békét.

Konfl iktusfóbiájuk a manipulatív emberek kiváló célpont-
jává teszi őket, akik mások kedvességéből húznak hasznot. 
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Mielőtt megtanulnák földi leckéjüket a határok megtartásá-
ról, a Földangyalok általában nárcisztikus egyének csapdájába 
esnek, akik csak saját szükségleteikkel vannak elfoglalva. (Ezt 
a témát mélyebben is tárgyaljuk majd ebben a könyvben.)

A Földangyalok megkötve érzik magukat, hiszen életük 
célja békét hozni a világba. Fényként érkeznek az égből azért, 
hogy békét és boldogságot sugározzanak, megemeljék mások 
tudati szintjét és rezgésszámát, ezért ők a világ legkedvesebb, 
legrendesebb, leggyengédebb emberei. Tulajdonképpen azzal 
büszkélkedhetnek, hogy kedvesek maradnak a legkeményebb 
szituációban is (bár a Földangyalok is elveszítik a türelmüket, 
ha a határaikat feszegetik).

A Földangyalok erősnek képzelik magukat, pedig hiper-
érzé kenyek. Mások terheit cipelik, és csak ritkán kérnek se-
gítséget. Ha valaki segítséget kínál fel nekik, ritkán fogadják 
el. Félnek attól, hogy „zavarnak”. A Földangyalok így gondol-
kodnak: Ha hagyom, hogy ez az ember segítsen nekem, rengeteg 
nehézséget okozok neki, amely ahhoz vezet, hogy majd fáradtnak 
vagy szomorúnak érzi magát. Nem akarom ezt kiváltani egy 
másik emberben, ezért inkább mindent magam oldok meg. 

Mivel a Földangyalok mindenkiben a rejtett lehetőségeket 
és a belső fényt látják, ezért általában nem veszik fi gyelem-
be mások sértő viselkedését – főképp azt nem veszik észre, 
amely ellenük irányul. A Földangyalok kifogásokat gyártanak 
azok számára, akik rosszul bánnak velük, azt mondják majd: 
„Ó, biztos nem úgy gondolta... nem is volt olyan rossz”, vagy 
„Biztos csak nehéz napja volt”. A bántó félnek nem is kell 
mondania semmit, mert a Földangyal mindent megmagyaráz 
helyette.

Hogyan érzékelhetnék az ilyen emberek viselkedésük 
hatását, ha a Földangyalok állandóan kimagyarázzák őket? 
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Hogyan vállalhatnak felelősséget az életükért, ha a Földan-
gyalok állandóan felajánlják nekik, hogy megtesznek mindent 
helyettük?

Földangyalként azért vagy itt, hogy több fényt hozz a vi-
lágba, és nem azért, hogy lehetővé tedd az emberek számára 
az egocentrikus viselkedést. Ha folyamatosan engedsz a kap-
csolataidban, a kiegyensúlyozatlanság következő tüneteitől 
szenvedhetsz:

• Sértettség. Ha azt tapasztalod, hogy kihasználják a jó-
ságodat, és nem viszonozzák a kedvességedet, érezheted úgy, 
hogy sértettséged felgyülemlik, és mérgező, savas energiává 
válik, amitől te magad is besavanyodsz, ez pedig akár egész-
ségügyi problémákhoz is vezethet.

• Fáradtság. Az állandó adakozás felőrli az időd, az 
energiád, a pénzed és egyéb forrásaid. Valószínűleg korán 
kelsz és későn fekszel, hogy legyen elég időd másoknak adni.

• Anyagi gondok. Te fi zetsz mindent? Ez káros kiegyen-
súlyozatlansághoz vezet a kapcsolataidban. 

• Egészségügyi problémák. Energiáid kiegyensúlyo-
zatlansága komoly egészségügyi következményekkel járhat. 
Előjöhetnek bőrproblémák (ha elfojtod a dühöd), elhízás (ha 
testzsírral védekezel a külvilág ellen), légúti panaszok (ha félsz 
a megnyilvánulástól), emlőproblémák (ha a végkimerülésig 
gondoskodnál mindenkiről).

Ha van önbizalmad, akkor a kedves emberek társaságát ke-
resed, akik nem használnak ki téged. A legtöbb Földangyal 
ezzel szemben boldogtalan embereket vonz be, akiket „meg 
kell javítani”. Ettől érzik úgy, hogy van céljuk az életben.  
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