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Sissejuhatuseks

 Tere, poisid ja tüdrukud! 
Minu nimi on Anya. Olen tulnud 
planeedile Maa just nüüd, kui 
siin on algamas uus imederohke 
ajastu. Olen tulnud selleks, et 
jutustada teile imelisi lugusid 
ning õpetada meditatsioone ja 
harjutusi, mida saate ka iseseis-
valt kodus praktiseerida. Need 
lood aitavad teil paremini mõista 
iseennast ja teiega toimuvat – nii 
seda, mida olete juba kogenud 
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või mida parajasti kogete, kui ka se-
da, mis leiab aset alles tulevikus.
 Mida arvad sa surmast? On 
see midagi sellist, mis tekitab sinus 
hirmu? Kas sul on tunne, et peale 
surma istud üksi kusagil pimedu-
ses ja rohkem ei olegi midagi? Et 
see on lõpp? Või ehk tead, et surm 
on elu loomulik osa ning et sa pöör-
dud Maale veel tagasi? 
 Jutustan sulle loo sellest, kui-
das lahkus siit maailmast üks väi-
ke poiss, kelle nimi oli Timmy. See, 
mida ta surma kohta oma kaitse-
inglilt teada sai ja kuidas seejärel 
oma lähedasi õpetas, võib ehk sul-
legi huvi pakkuda.
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 Timmy lamas vaikselt voo-
dis suure värvilise teki sisse mäs-
situna. Selle teki oli talle teinud 
vanaema, kes oli kahe aasta eest 
surnud. Poiss armastas vanaema 
kingitud tekki väga.
 Nüüd oli aga Timmy ise su-
remas. „Enam ei ole mingit loo-
tust“ – need arsti lausutud sõ-
nad keerlesid ta peas nagu vana 
grammofoniplaat. 
 Väike habras poiss ei suut-
nud oma saatusega leppida. Ta 
kartis surra. 
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 Mis tunne on olla surnud? 
Puha pime ja külm... „Ja ma ei 
näe enam iialgi oma ema ega 
isa,“ mõtles Timmy ning hakkas 
üha kõvemini nuuksuma. Ta ei 
tahtnud surra. 
 Miks just tema? 
 Miks võetakse just tema ära 
vanemate, sõprade ja omaste 
juurest? Kas ta oli olnud siis nii 
paha, et pidi seepärast surema? 
Kuid ta on suremiseks veel liiga 
noor – alles üheksa-aastane! 
 „Miks ei võiks ma elada 
niisama vanaks, kui elas vana-
ema? Miks pean ma juba nüüd 
lahkuma?“ küsis ta endalt ikka 



8



9

ja jälle. 
 Timmy vanematel oli väga 
raske leppida poja haiguse ja lä-
heneva surmaga. Nende väike, 
varem naeruga täidetud kodu oli 
nüüd ma�unud kurbuse ja lootu-
setuse pilve. 
 Ema ja isa astusid mitu korda 
päevas kikivarvul Timmy tuppa 
ja vaatasid poja voodiservale is-
tudes  teineteisele ahastavalt otsa, 
silmis sõnatu küsimus: „Mida me 
saame teha?“ 
 Tuppa tulles hakkas ema alati 
kohe nutma. Ka isa põskedel oli 
Timmy aeg-ajalt pisaraid märga-
nud. 
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 See tegi Timmy veel õn-
netumaks. Tal oli niigi paha olla 
ja ta kannatas suurte valude 
käes. Ometi tundis ta, et tema 
kohus on jääda maa peale, kuna 
soovis nii väga oma vanemaid 
õnnelikuks teha.
 Ta ei tahtnud, et ta vanemad 
kurvastaksid ja kogu aeg nutak-
sid ning tal tõesti polnud ka 
mingit tahtmist lahkuda. „Emal 
ja isal on hea meel, kui ma jään, 
isegi kui olen haige,“ arutles 
Timmy loogikat appi võ�es.
 Ühel õhtul, kui Timmy oli 
magama jäämas ning mõtles 
just selle peale, mis tunne on 
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olla surnud, märkas ta oma voo-
di kõrval kuldset valgust. Val-
gus muutus üha suuremaks ja 
eredamaks, kuni täitis terve toa. 
 Timmy tõmbas teki kõrgema-
le, nii et heledas valguses paist-
sid ainult tema suured sinised 
silmad ja juuksetu�. Korraga nä-
gi poiss imeilusat naist. See ei 
olnud tavaline naine, sest lisaks 
tema säravale nahale, roosivärvi 
põskedele ja pikkadele kuldse-
tele juustele märkas Tim midagi 
väga kummalist – naisel olid seljal 
suured kuldsed tiivad. 
 „Kes sa oled?“ sosistas Tim-
my oma teki alt välja piiludes. 
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 „Olen Saara, sinu kaitse-
ingel,“ vastas tiibadega naine 
pehme heliseva häälega. „Tulin 
sulle õpetama, et surma ei ole va-
ja karta. See on kaunis kogemus 
ja puhkus Maa peal veedetud 
elude vahel. See pole lõpp.  Pä-
rast puhkust tuled sa jälle Maa 
peale tagasi.“ 
 „Tulen tagasi?“ pomises Tim 
hämmeldunult. „Tulen tagasi?“ 
 „Jah, sa tuled tagasi,“ ütles 
valguseingel. „Rahune nüüd ja 
ma näitan sulle varsti, mida sel-
lega mõtlen.“ 
 Timmy tundis, kuidas ing-
list tulvas temasse võimas 
armastuselaine. Poisi nägu tuli 
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nüüd tekivarjust taas nähtavale. 
Niisugust imelist armastust ei ol-
nud Timmy veel kunagi varem 
kogenud. 
 See armastus oli suunatud 
just talle ning tundus nii täiuslik, 
nii kõikehõlmav – kirjeldamatult 
erinev armastusest, mis oli talle 
ta pereliikmete ja sõprade poolt 
osaks langenud.
 Ükskõik kui vihane, hirmu-
nud või ebatäiuslik Tim enda 
arvates ka ei olnud, Saarat see ei 
mõjutanud. Ta jätkas armastuse 
saatmist. Ingli armastus tekitas 
Timmys tunde, et ta on väga eri-
line. See oli imeline kogemus.
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