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Introducere

Aceasta este o carte non-religioasã, despre Arhanghelul
numit Mihail – o fiinþã cereascã puternicã, ce protejeazã, cãlãu-
zeºte, reparã ºi vindecã. Din dimensiunea sa non-fizicã, Mihail
interacþioneazã cu lumea fizicã ºi o influenþeazã. Uneori, aºa
cum veþi citi în aceastã carte, el se înfãþiºeazã ºi sub forma unei
fiinþe tridimensionale.

Arhanghelul Mihail este „mâna dreaptã“ a lui Dumnezeu,
având misiunea de a aduce pace pe Pãmânt, prin eradicarea
fricii ºi a stresului. Metodele ingenioase ale lui Mihail sunt neli-
mitate, la fel ca ºi abilitatea sa de a fi alãturi de mai mulþi oa-
meni, în acelaºi timp. Datoritã faptului cã e nelimitat, Mihail
este dispus – ba chiar, preferã – sã vã ajute, pe voi ºi pe toþi oa-
menii, în orice situaþie al cãrei rezultat este pacea.

Termenul Arhanghel derivã din greacã ºi înseamnã „ma-
rele mesager al lui Dumnezeu“. Arh înseamnã „primul“ sau „cel
mai mare“, iar anghel înseamnã „mesagerul lui Dumnezeu“. În
ebraicã ºi babilonianã, numele lui Mihail înseamnã „cel care se
aseamãnã cu Dumnezeu“. Aºadar, Arhanghelul Mihail înseamnã
„cel mai mare mesager, care se asemãnã cu Dumnezeu“. 

Cu alte cuvinte, Mihail aduce mesaje pure de iubire, de
înþelepciune ºi putere, direct din partea Creatorului.

Mihail este unicul înger care deþine titlul de „Arhan-
ghel“ în Biblie – unde este numit ºi „unul dintre prinþii princi-
palii“. În Cartea lui Daniel ºi în Apocalipsã este descris modul în
care Mihail oferã protecþie, în perioadele de necaz. În nenumã-

6



rate legende – mai ales din tradiþia creºtinã, iudaicã, islamicã ºi
celticã – se aminteºte despre renumita putere ºi înþelepciune a
Arhanghelului Mihail. Însã acest Arhanghel nu este amintit doar
în paginile textelor sacre. El trãieºte ºi se aflã printre noi, chiar
acum, în prezent. De fapt, este foarte probabil sã vã fi ajutat
deja, mai ales dacã l-aþi chemat la voi. Este posibil chiar sã vã fi
îndrumat spre aceastã carte.

Dar, înainte sã mergem mai departe, doresc sã clarific
câteva lucruri:

1. Mihail nu vrea sã fie idolatrizat.

Toatã slava sa el I-o oferã lui Dumnezeu ºi nu
vrea ca oamenii sã i se închine. El este un intermediar
între Creator ºi creaþie (adicã, noi). Aºadar, îl invocãm
ºi îi cerem sã ne ajute, dar fãrã sã ne închinãm lui – iar
aceasta este o deosebire subtilã, dar importantã. 

2. Mihail este nelimitat.
El poate sã fie alãturi de toatã lumea, în acelaºi

timp, având experienþe unice cu fiecare persoanã în
parte. Deci, sã nu vã faceþi griji vreodatã cã îl deranjaþi
cu o aºa-zisã rugãminte mãruntã. Mihail doreºte sã-i
ajute pe oameni sã dobândeascã pacea în toatã lumea,
fiind dispus sã ne asiste pe toþi în aceastã privinþã. Prin
urmare, el vrea sã vã ajute sã înfãptuiþi orice vã aduce
vouã pace, la nivel personal.

Deºi Mihail este asociat cu anumite religii, adevãrul este
cã el ajutã pe toatã lumea. El îi iubeºte pe toþi oamenii, necondi-
þionat, exact aºa cum o face ºi Dumnezeu. Însã, deºi este foarte
puternic, Mihail intervine în viaþa voastrã doar dacã îi daþi per-
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misiunea, întrucât nu vã poate încãlca liberul arbitru. Aºadar,
trebuie ca mai întâi sã-i cereþi ajutorul, ca sã vi-l poatã oferi.

În timpul scrierii acestei cãrþi, am cãpãtat obiceiul de a-l
invoca pe Arhanghelul Mihail. Îi admir pe cei care au scris pove-
stirile din aceastã carte, deoarece cu toþii au avut prezenþa de
spirit de a-i cere ajutorul lui Mihail, în momentele grele din
viaþã. Este atât de simplu sã spunem „La naiba!“ (sau ceva mai
dur), când se întâmplã ceva rãu. Dar este un obicei mult mai
constructiv sã exclamãm, pur ºi simplu: „Arhanghele Mihail!“

Dumnezeu ºi îngerii, inclusiv Mihail, rãspund la orice
chemare de ajutor. Astfel cã puteþi cere cu voce tare, în tãcere, în
scris sau prin cântec. Îi puteþi cere ajutorul printr-o invocaþie
tradiþionalã, o afirmaþie sau chiar printr-un simplu „Ajutã-mã,
Mihail!“ Important nu este cum cereþi, ci faptul în sine.

Deci, de ce sã-l chemaþi pe Mihail, când îi puteþi cere aju-
tor direct lui Dumnezeu? Este cel mai bine sã vã urmaþi propri-
ile credinþe religioase ºi spirituale, iar dacã simþiþi cã este de
preferat sã vorbiþi doar cu Dumnezeu, atunci aceasta este, cu si-
guranþã, calea cea mai bunã de urmat. Însã eu am aflat cã, atun-
ci când îi cerem ajutor Creatorului, îngerii sunt mesagerii care
intervin. Cu alte cuvinte, rezultatele sunt aceleaºi, fie cã îi ce-
rem ajutor lui Mihail, fie lui Dumnezeu. Îi puteþi cere Atotputer-
nicului sã îl trimitã pe Mihail la voi, sau puteþi apela direct la
Arhangel.

Datoritã faptului cã principalul rol al lui Mihail este pro-
tecþia (el este sfântul patron al ofiþerilor de poliþie ºi al celor din
armatã), el este cel care vã pãzeºte de energiile joase. Dacã vã
faceþi griji în privinþa integritãþii anumitor oameni sau spirite,
chemaþi-l pe el. Ca paznicul de la uºa unui club de noapte select,
Mihail se va asigura cã doar fiinþele de Iubire ºi Luminã purã se
vor apropia de voi. Pe lângã legiunea de îngeri numitã „Ceata

___________________ Doreen Virtue  _______________________ 
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Îndurãrii“ care îl asistã, Mihail lucreazã ºi cu Iisus, cu sfinþii ºi cu
alþi arhangheli ºi zeitãþi religioase.

Majoritatea acelora care au contribuit cu povestirile lor
la aceastã carte l-au vãzut, l-au simþit sau l-au auzit pe Arhanghe-
lul Mihail. Veþi vedea cã, în afarã de a-i cere ajutorul fãrã niciun
fel de aºteptare în ceea ce priveºte modul în care va veni, ei nu
au fãcut nimic pentru a invoca aceastã vizitã. Atunci când cereþi
ajutorul Arhanghelului Mihail, acesta spune întotdeauna da… ºi
vã puteþi baza pe faptul cã ajutorul lui va veni într-un mod per-
fect, dar ºi surprinzãtor de plãcut.

În urmãtoarele patru capitole, vom explora modul în
care aceastã fiinþã cereascã ia legãtura cu noi prin intermediul
simþurilor noastre fizice. Întâlnirea voastrã cu Arhanghelul
Mihail va semãna, cel mai probabil, cu relatãrile din aceastã
carte – chiar dacã va avea propriile aspecte unice. 

Asta, deoarece Mihail urmeazã instrucþiunile celui mai
complex, precis ºi uimitor computer din univers: înþelepciunea
Divinã ºi infinitã a lui Dumnezeu. Aºadar, fiecare intervenþie ºi
misiune de salvare din partea lui Mihail este croitã dupã per-
soana ºi situaþia în cauzã.

T
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Capitolul 11

A-l vedea pe Mihail

În nenumãrate picturi, Arhanghelul Mihail apare ca un
zeu înaripat, bine fãcut, cu trãsãturi nordice, care stã

în vârful unui munte, þinând în mâini o sabie ºi un scut. Descrie-
rile fãcute de cei care l-au zãrit pe Arhanghel se aseamãnã foarte
mult cu aceste picturi. De obicei, atunci când oamenii îl vãd pe
Mihail, îl descriu ca pe o persoanã foarte înaltã, cu ochi lumi-
noºi, sau exotici. El nu este blond, cu tenul arãmiu, aºa cum e
ilustrat în general în tablouri, dat fiind cã nu are pãr sau piele –
însã lumina aurie pe care o emanã îl face sã parã cã are un as-
pect tineresc.

Deºi Mihail va apãrea ori de câte ori îl chemaþi, existã
mai multe ºanse sã îi simþi prezenþa decât sã-l observaþi cu ochii.
Dar dacã se întâmplã sã-l vedeþi, povestirile din aceastã carte vã
pot oferi niºte idei referitor la aspectul sãu fizic.

CCopiii vv[d îînngerri

Copilaºii ºi tinerii sunt foarte conºtienþi de prezenþa în-
gerilor. Uitaþi-vã la bebeluºi ºi veþi vedea cã aceºtia scaneazã
conturul pãrinþilor, concentrându-se asupra luminilor frumoa-
se ce danseazã în jurul umerilor acestora (care sunt îngerii lor
pãzitori!). Chiar dacã cei mici par sã zâmbeascã fãrã motiv, pãre-
rea mea este cã bucuria lor se datoreazã faptului cã îi vãd pe
îngerii care i-au însoþit în cãlãtoria lor dinspre Rai. Aºa-numiþii
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prieteni imaginari sunt, de fapt, îngerii pe care copiii îi pot ve-
dea ºi auzi. Atunci când pãrinþii ascultã poveºtile cu îngeri ale
copiilor lor, cu respect ºi fãrã prejudecãþi, îi ajutã pe micuþi sã
aibã încredere în intuiþia lor. Datoritã faptului cã minþile ºi ini-
mile copiilor sunt receptive la noi experienþe, ei intrã cu uºu-
rinþã în legãturã cu îngerii. De fapt, într-un studiu din anii ‘80 al
Universitãþii Statului Ohio, s-a descoperit cã cei mici au numãrul
cel mai mare de experienþe paranormale verificabile, în compa-
raþie cu alte grupe de vârstã.

Eu cred cã aceºti copii sunt niºte mari învãþãtori spiritu-
ali! Exact aºa cum tinerele Ioana d’Arc ºi Bernadette de Lourdes
au adus mari contribuþii în lume, datoritã faptului cã au ascultat
vocea Divinã în pofida criticilor puternice, ºi noi putem învãþa
foarte multe dacã ascultãm ideile copiilor.

Mi se pare extrem de fascinant cã aceºti tineri – precum
fiica Sandrei Slaght, Meryn – descriu unele trãsãturi clasice ale
lui Mihail, fãrã sã fi vãzut vreodatã tablouri cu el sau sã fi auzit
descrieri ale sale! Sandra mi-a explicat:

Mã aflam în mijlocul unui divor\, iar o prietenã mi-a
dat un exemplar al cãr\ii lui Doreen, Vindecare cu ajuto-
rul Îngerilor. Abia ne mutaserãm din casa unde am locuit
pânã atunci, într-un apartament închiriat. Fiicei mele în
vârstã de trei ani, Meryn, îi era fricã sã doarmã în noua ei
camerã =i a venit în patul meu. Tocmai terminasem de ci-
tit despre Arhanghelul Mihail =i i-am explicat lui Meryn
cã, de fiecare datã când îi era teamã, îl putea chema ca sã
o protejeze.

Ea a exclamat: „O, da!“, ca =i când se mira de ce nu
se gândise ea la asta pânã acum, dupã care mi-a spus:
„Da, Mami, el e cel cu sabia aceea mare“. Înainte sã ci-
tesc cartea lui Doreen, nu =tiam cã avea o sabie mare!
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