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Võimed arenevad 

läbi iseenda 

arendamise 
Tervendaja Age Pihlak (37) on oma elus 

piisavalt palju pingutanud selle nimel, et luua 

talle Universumi poolt kaasa antud võimetele 

parim viis õide puhkeda. Jõudmine reikini ja 

teiste inimeste tervendamiseni käis teadjanaisel 

hinge südameraja leidmise kaudu. 
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«Inimesed ütlevad ‘nõidus’ selle 

kohta, mida nad oma piiratud 

maailmavaatega kardavad või ei oska 

lahti seletada. Neil on vähe teadmisi 

iseendast kui inimesest ning nad 

loodavad abi saada tervendajalt, nõialt 

või tavameditsiinilt. Püütakse vastutus 

oma elu eest lükata abiandja õlule. 

Mingis mõttes on ka tavameditsiin 

ebateadliku inimese jaoks hoomamatu 

maa või müstika,» leiab Age Pihlak. 

Nõiad, samaanid ja tervendajad on 

olnud maa peal juba iidsetest 

ühiskondadest saati ehk siis väga pikka 

aega. Kes on nõiad? Miks nad on 

ühiskonnas vajalikud? Age usub, et 

läbi aegade on osa inimesi mäletanud 

oma tegelikke, kehas peituvaid 

kõikehõlmavaid võimeid, millega 

saatust muuta ehk taasluua. 

Aga mäletajad või teadjad on alati 

olnud vähemuses. «Ja seetõttu on nad 

tihtilugu olnud tagakiusatavad, sest 

tavainimeste jaoks on sellised võimed 

ja teadmised seletamatud. Kuid 

nüüdseks on tagakiusamiste ajastu 

läbi. Tavainimesed hakkavad vahel 

nõiduja teadjaid justkui põh-

jendamatult kartma. Kuid samas on ka 

mõned teadjainimesed, kellel suurem 

ego, hakanud oma võimeid ära 

kasutama ebateadlike inimeste 

manipuleerimiseks,» teab Age. 

Tema ise soovib olla oma terven- 

dajatöös puhas kanal inimeste aita-

miseks. Age kutsub väga palju appi 

peaingleid, lihtsalt nimetab nende 

nime - kas siis Miikael, Gaabriel, Uriel 

või Raafael - ja tunneb, kuidas inglid 

oma abistava energiaga toetavad. 

«Müstika on juba seegi, kuidas 

peainglid jõuavad appi igale poole 

meie maakeral, nad on üheaegselt nii 

Eestis kui Ameerikas inimesi toetamas. 

Kuid see ongi nende väe saladus: olla 

olemas kõikjal ja kõigi jaoks.» 

Võim, jõud ja vägi 

Age on ise nimetanud end kaas-

aegseks nõiaks: selleks, kes saab 

suurepäraselt hakkama praeguses 

kiires ajavoolus. Ta armastab küll 

iidseid ravi- ja eneseabitehnikaid, kuid 

Samal ajal kuulab meeleldi kaasaegset 

muusikat, käib läbi äri- inimestega ja 

oskab suhelda raha- energiaga. 

«Praegusel ajal nõid olla on mingis 

mõttes võimas, sest teadmistes on 

jõud, võim ja vägi. Ning iga tervendaja 

loob endale ka kaitse negatiivse 

maailma suhtes. See maailm, kus mina 

elan, on lihtsalt teine teadvuse seisund 

ehk meeleolu. Oskan teadlikult muuta 

oma teadvuse seisundeid,» selgitab 

Age. «Kui inimene tahab müstikat, 

võin olla nõid: panna inimese aurasse 

käe ja öelda talle, mis seal toimub. 

Kuid kõik, mida teen, on rutiinist välja-

minek nii inimese kui mu enda jaoks. 

Kõik vaimsed tehnikad on teadvuse 

seisundi muutmise tehnikad.» 

Nõiad ja teadjad loovad ise oma 

reaalsuse - just sellise, nagu nad ise 

tahavad. Ja see, kuidas nad loovad, on 

Age sõnul ikkagi analoogne sellele, 
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inimene näeb oma vaimusilmas pilti, 

siis koos pildiga on vajalik 

armastuspõhine tunnetus südame- 

piirkonnas. Ja kuni see sündmus või 

soov pole tegelikul kujul realiseerunud, 

tuleb oma pilti ja tunnet aeg-ajalt 

mängeldes korrata. Mäng toimub 

olevikuvormis, kuid lõpuks tuleb oma 

taotlusest lahti lasta, mõeldes, et pole 

ka midagi hullu, kui ma oma tahtmist 

ei saa. Lastes lahti oma ihalusobjektist, 

hakkabki algne taotlus toimima ning 

mõne aja pärast unistused ja soovid 

täitu- vadki. Nõiad teavad seda. Ja nad 

teavad ka seda, mida nad tahavad ja 

mida nad väärt on.» 

Võib-olla seepärast ongi tervendaja 

või nõia ümber müstikaoreool? 

«Müstikaoreooli suurendab veelgi 

enam see, et tihtilugu teadjainime- ne, 

kui ta esimest korda võõra inimesega 

kohtub, teab ja ka tihtilugu ütleb, mis 

haigus või seisund on sellel inimesel 

antud hetkel. Aga see ehmatab 

inimesed ju enamjaolt ära. Nõid, kes 

on suutnud taandada oma ego, pakub 

abivajajale just sellist abi, mida 

küsitakse, ja eelkõige just siis, kui 

inimene ise abiks soovi avaldab,» 

räägib Age. 

Mõistes ettemääratust 

Eeldused olla tervendaja olid Agel 

juba nooruses. Aga enne, kui ta polnud 

veel hakanud reikiga tegelema, ei 

osanud ta oma vastuvõtlikkust 

teadvustada. Koos psüh- 

holoogiaalaste ja reiki teadmistega 

hakkas ta mõistma oma sünni- ja 

elulugu ning suguvõsa energia 

vajalikkust. Kõike eelnevat oligi Age 

hinnangul vaja just selleks, et tal oleks 

lihtsam teadvustada sündimise põhjust 

nii naise kui tervendajana. 

«Minuni jõudis arusaam, et kõik 

sündmused, kohtumised ja teada- 

saamised pididki mikroskoopilise 

täpsusega toimuma just nii, nagu need 

olid toimunud. Kui minevikus 

samastusin meeleheite, mure, viha ja 

ängiga, siis see kõik oli vajalik, et saada 

selleks, kes praegu olen. Ma olen 

südamest tänulik kõigile sündmustele 

ja inimestele, kes aitasid mul end 

teadvustada.» 

Kui Age veel laps oli, nägi ta 

silmanurgast aeg-ajalt energiapalle 

liikumas. «Nagu kärbes lendaks, aga 

energiapallid olid natuke suuremad 

tumedamad energeetilised 

moodustised. Kui ma pargis või metsas 

olin, siis rääkisin taimede, puude ja 

lindudega. Laulsin oma lapselaule iga 

toimingu juurde. Tallis rääkisin nii 

hobuste, kasside kui kanadega. Mu 

vanaisa oli tallimees ja mul oli oma 

lemmikhobune, kellele viisin alati leiba 

ja porgandit. Meil olid temaga väga 

pikad jutuajamised. Talle meeldis 

väga, kui ma tema sõimes istusin ja 

patse lakka punusin. Ta oli väga 

võimekas ratsahobune, kuid samas 

rahuliku loomuga, seepärast nii hästi 

sobisi- megi.» 

Age kasvas üles mõisapargis ning on 

oma naisliinis juba kolmanda põlve 

nõid. «Vanaema tõi müstika mu ellu 

läbi müstiliste lugude oma 

noorusajast, ühest suurest talust, kus 

nad elasid.» Vanaema talus elutsesid 

ja olid alatasa liikvel nii kummitused, 

kodukäijad kui ka haldjad. Ta oli 

jumalakartlik naine, aga nägi ka 

deemonlikke jõude. «Vanaema rääkis 

mulle kuradist: et ööseks ei tohi 

raamatut laua peale lahti jätta, sest 

kurat tuleb ja loeb kõik tähed ära. 

Tema lood tekitasid natuke õudu. Olen 

lapsest saati müstiliste lugude seltsis 

üles kasvanud, võib-olla see tekitas 

eeldused selgeltnägemiseks ja 

tervendamiseks.» 

Age ema on samuti selgeltnägija ja 

teadjavõimetega. Tänu emale jõudis 

naine reikini, sest ema oli kunagi 

ammu reikiteemalist artiklit lugenud 

ning kui Agel ilmnes tõsine 

terviseprobleem, siis ema oligi see, kes 

soovitas talle reikit ehk kätega 

tervendamist. Samas jõudis Age ema 

ise reikini alles tükk aega hiljem. 

Oma emalt on Age õppinud radi-

kaalsemaid nõiatehnikaid - ta on 

teinud taimeleotisi, soolaga nõidu- 

misi ning šamanistlikke ja woodoo- 

laadseid praktikaid. Pihlakatrikke 

kasutab Age ka tihti. «Mu pere-

konnanimi on Pihlak, peaaegu et 

pihlakas. Võiks ju eeldada, et mul on 

hea kontakt pihlakaga. Sellel puul on 

võimas vägi, ta lõikab läbi ja lahustab 

madalavõnkelisi energiaid, pihlakaga 

saab ruume ja oma keha puhastada. 

Pihlakaoksa tüki võib endaga kaasa 

võtta kas kotis või panna autosse: ta 

lõikab ära negatiivse võnke, teda võib 

kasutada kui talismani.» 

Soolaga nõidumised 

Ema õpetas Agele soolaga nõidu-

mist, puhastamist, soola viskamist 

toanurkadesse, soolaringi tõmbamist 

ümber iseenda siis, kui töötad suures 

ruumis valdavalt ühel kohal. Kui Age 

oli veel oma elu kannapöörde alguses, 

teenis ta leiba õmblejana, istus tsehhis 

õmblusmasina taga. Ja ühel hetkel 

tajus, et olukord kollektiivis on läinud 

väga kriitiliseks ja negatiivseks. Talle 

hakati tagasi tooma ka teiste õmblejate 

praaki. «Me ei tähistanud oma too-

dangut ära ja siis aeti sassi. Tekkisid 

konfliktid ning mul sai sellest jamast 

kõriauguni.» 

Siis turgatas talle meelde ema 

õpetus: võta töö juurde kaasa tavalist 

soola ja puista ümber oma töökoha 

(seal, kus on tool ja töölaud), tee 

soolaring. 

«Tegin nõndamoodi ja terve see 

päev oli vaikus. Keegi ei tulnud mind 

tüütama, ei toonud praaki tagasi. 

Mujal õmblustsehhis toimusid küll 

samal ajal konfliktid - kuulsin, kuidas 

selja taga toimus tagarääkimine ja 

sõnelemine -, aga mind ei tulnud mitte 

keegi segama.» 

Tolles tsehhis oli parkettpõrand. See 

tõi kaasa isegi kergelt koomilisi 

olukordi - kui keegi Age lähedalt 

mööda läks, siis pani õhkõrna kihina 

puistatud sool inimesed liuglema. .. 

«Kui ma reiki esimesel astmel 
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soovitan, et visake toanurkadesse 

soola, siis kujutatakse ette, et seda 

peaks viskama lausa suure peotäie, aga 

tegelikult piisab sõrmeotsa- täiest. Sool 

puhastab ära negatiivse võnke ja 

hävitab inimese organismis baktereid, 

aitab vabaneda põle- tikulistest 

seisunditest organismis.» 

Age ema on õpetanud ka triki, et 

soola võib võtta suhu sõrmeotsa täie, 

näiteks hommikul pärast tõusmist. Siis 

tuleks lasta soolal suus ära sulada ja 

loputada suu hiljem veega ära. «Soola 

võib, kuid alati ei ole vaja, alla neelata. 

See kandub organismi sülje kaudu. Ja 

kui sool on sulanud, siis võib võtta vett 

suhu ja loputada soola suust välja. Kui 

kurk on haige, kui on nina-, neelu- või 

kurgupõletikud, siis on need meetodid 

hästi tõhusad.» 

Õppides armastama end 

naisena 

Kui naisel on allpool, juur- või 

sakraaltšakras terviseprobleemid, siis 

naine häbeneb oma keha, on Age enda 

sees selgeks saanud. «Juur- või 

sakraaltšakra probleemidega naine 

püüab endal riideid seljas hoida, kui on 

mehega koos. Osaliselt on blokeerunud 

ka südametšakra, kuna ta pelgab hel-

lust, lähedust ja armastust. Esitatakse 

suuri nõudmisi nii endale kui teistele. 

Suure tõenäosusega ei meeldi selline 

naine ka teistele, sest mehed tajuvad 

ära, et neil ei ole temaga hea olla.» 

Kui on sellised probleemid, siis 

tuleks ennast vaadelda, minna 

vaimusilmas hirmudest läbi ja siis ka 

reaalses elus praktiseerida. «Minul oli 

sama teema seksuaalsusega - ma ei 

nautinud seda, kuna ma ei meeldinud 

iseendale, mul ei olnud hea olla 

endaga. Olin nagu keskmine eesti 

naine: näolapp ja keha täitsa 

normaalne, kuid endaga head 

läbisaamist pole. Sellisel juhul tõm-

mataksegi endale ligi sarnaseid mehi - 

mehi, kes ei pea endast lugu ega tea, 

kuidas nad oma elu elada tahaksid.» 

Selle osas, kuidas naine ennast 

muuta saaks, soovitab Age saada 

sõbraks iseendaga. Näha endas 

ainulaadset ja kordumatut inimest ja 

naist. Õppida ennast armastama 

naisena. Ja ikkagi - kui 011 probleeme 

endasse kui naisesse suhestumisega, 

siis enamjaolt võivad põhjused peituda 

lapsepõlves ja suguvõsa elamisviisis. 

Kui on emaga suhe negatiivne, on 

raske suhestuda endasse kui naisesse 

ja tulevasse emasse. 

Age soovitab arenguks psühho-

loogilisi teadmisi. «Kui hinge- ja 

vaimuruum 011 suur, siis sinna peale 

on lihtne ehitada ehk luua kõike. 

Rikasta end teadmistega, mis aitavad 

mõista ennast kui inimest ja ennast kui 

universumit terviklikult.» 

Kuidas leida aga endale ideaal- 

partnerit? 

«Kõigepealt tuleb saada ise 

ideaalnaiseks, siis tõmbame ka 

ideaalmeesterahvaid ligi,» vastab Age. 

«Kosmoses on ikka nii, et sarnane 

tõmbab sarnast, ning tihtilugu 

tõmbuvad ka vastandid. Sellised näited 

sisaldavadki teineteise täiustamise ja 

hinge arendamise õppetunde.» 

«Minu viimane elukaaslane näiteks 

oli minust tunduvalt erineva võnkega,» 

jäkab Age. «Kokku olid saanud kaks 

vastandit, aga uskumuste baasmustrid 

ja lapsepõlv oli meil sarnane. 

Arenesime koos 20 aastat, siis sai minu 

jaoks aeg täis, kuid tema oleks tahtnud 

veel koos olla. Ma armastan teda kui 

sõpra ja head inimest väga. Tänu meie 

kohtumisele sündis üks imeline ja 

armas selgeltnägemise võimetega 

poiss.» 

Nägemused elu-

muutusest 

Age ärkamine esoteerilise teadja ja 

tunnetajana toimus rohkem kui viis 

aastat tagasi. Kõigepealt hakkas ta 

luuletama nii-öelda lauasahtlisse. Siis 

tekkis huvi meloodilisema, ilusama 

muusika järele. Ning ta hakkas ka 

hästi suurelt unistama. 

Tol ajal töötas ta veel õmblusmasina 

taga, kui hakkasid toimuma 

kummalised asjad. Age nimelt nägi 

nägemusi: näiteks tuli visioon, et ta 

paneb käsi teiste inimeste peale ja 

kallistab inimesi. Tol ajal talle täiesti 

uskumatu pilt! 

«Ma ei julgenud tol ajal võõraid 

inimesi kallistada, kuna puudus 

läheduse kogemus. Siis nägin, et olen 

kellegi teise meesterahvaga koos, ma ei 

teadnud, kes ta on. Kuid armumise ja 

läheduse tunne oli nii tugevalt minu 

sees ja magne- tiline tõmme 

vastupandamatu. Ja kui ma füüsilisel 

kujul kohtusin selle inimesega, siis 

tundsingi ära nii tema kui iseenda. 

Reiki ja hingesugulane tulid kahekesi 

esimesest uksest enesearendamise 

teel, kuid selle lõplik teadvustamine 

võttis aega poolteist aastat.» 

Pärast reiki baaskursust tulid Age 

jaoks ka massaažikoolitused ja ülikool, 

kust ta ammutas teoreetilisi teadmisi 

psühholoogilisest valdkonnast. «Need 

aitasid mul iseennast mõista ja 

teadvustada. Sain aru, et võin luua uue 

enda, vaimusilmas ja visuaalselt. Et 

ideaalmina saaks realiseeruda, pidin 

minema läbi oma hirmudest, mis olid 

saanud alguse lapsepõlvest, kooliajast 

ja erinevatest suhetest, kus olin haiget 

saanud.» 

Esimest korda aitas Age teist ini-
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mest aastal 2006, üsna vahetult pärast 

reiki esimese astme koolitust. 

«Tegin oma endisele elukaaslasele 

reikit. Tihtipeale valutasid tal jalad, 

sest ta teeb siiamaani füüsilist tööd 

autoteeninduses, kus on hästi palju 

vaja jalgade peal seista ja liikuda. 

Õhtuks väsisid tal jalad ära. Ühel õhtul 

tuli ta koju ning ütles, et tee reikit. 

Panin käed talle peale, ja siis ta 

karjatas, et jalad on soojust täis, 

vibreerivad - ning valu oligi kadunud! 

Tuli välja, et valu oli tekkinud 

tegelikult sellest, et tal oli energia 

juurtšakras ja jalgades blokeerunud. 

Aga niipea, kui ma oma tervendavad 

käed peale panin, hakkas energia 

liikuma. Kui toimub tervendamine, siis 

võibki tunda kuumalaineid ja 

soojusliikumisi,» selgitab naine. 

Aimdus sai kinnitust 

Iga tervendusseanss on ainulaadne 

ning enamasti on inimesed reiki 

seansside ajal tajunud palju müstilist 

ja huvitavat. Kohe reiki esimese astme 

kursusel tundis ka Age ise ära, et on 

olemas peenenergeetilisi teadvusega 

olendeid, kes teda aitavad. «Sellel 

kursusel kinnitati minu aimdust, et 

anorgaanilised olevused ja maailmad 

on olemas. Kui varem olin raamatutest 

lugenud juba surnud inimeste, 

filosoofide nägemusi, siis reiki õpetaja 

oli esimene inimene, kes ütles, et ta 

suhtleb ka vaim- olenditega, käib 

rändamas unenäomaailmas ning 

suhtleb ka surnutega.» 

Enne kui Age jõudis reiki kursusele, 

olid tal paari kuu vältel unenägudesse 

tulnud surnud inimesed, kes palusid, 

et naine ütleks nende lähedastele 

inimestele sõnumeid edasi. «Surnud 

palusid andestust, et nad on kunagi 

mingeid negatiivseid sündmusi korda 

saatnud. Ma olin juba enne, kui reiki 

esimese astme
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kursus toimus, kanal teispoolsuse ja 

siinse füüsilise maailma vahel. Algul 

ehmatas see ära, sest ma võtsin seda 

kui infot, et hakkan siit ilmast ära 

minema. Küsisin reiki õpetajalt, et 

mida see tähendab. Ta ütles, et sa oled 

kanaliks ja tervendajaks loodud ning 

see ongi see märk. Surnud toovad 

märgi, et inimene on valmis minema 

vaimu-hingemaailma, et ta on 

infovahendaja teispoolsuse ja siinse 

vahel.» 

Kuidas võimeid ära 

tunda? 

Age leiab, et inimese sensitiivsete 

võimete areng sõltub järjepidevast 

tööst iseendaga. Kuidas inimene saaks 

aga ära tunda, et talle ongi 

tervendamise ja selgeltnägemise 

võimed kaasa antud? 

Age on aru saanud, et sensitiivsete 

oskustega inimene on hästi tundlik 

lõhnade, valguse, värvide, ümbritseva 

keskkonna, sündmuste ning teiste 

inimeste hinnangute, nõudmiste ja 

kriitika suhtes. Ta samastub kiiresti 

teiste meeleolude ja tunnetega, tal on 

tugev empaatia- ning inimeste 

vajaduste tunnetamise võime. «See on 

inimene, kellel on hästi lihtne 

kujustada objekte ja visualiseerida 

sündmusi, eesmärke enda ja teiste 

jaoks. Unenägude realiseerumine ja 

unes surnutega suhtlemine on selge 

märk kanali- seerimise võimetest. 

Kindlasti on märk ka 

igapäevasündmuste tagajärje 

ettenägemise võime, mis on 

olulisimaks eelduseks võtta vastutus 

oma elamise aja ja elu eest,» kirjeldab 

Age. 

«Näiteks seegi, et mõnel naisterahval 

kasvavad kodus hästi jõudsalt 

toataimed, on esimene märk, et tal 

voolab armastus, mis tema sees on, 

taimedesse. Kõigil ei ole seda võimet, 

kõigil ei kasva lilled jõudsalt ei toas ega 

aias. Seegi, kui inimene oskab hästi 

süüa teha ja kõigile tema toidud 

maitsevad, on eeldus, et tal on võimalik 

kiiremini või lihtsamini oma võimeid 

arendada. Tegelikult on kõigil see 

võimalus, ja kõigil on võimed: kui 

inimene ise tahab, kui tal tekib huvi ja 

tõmme müstika, tervendamise, 

anorgaanilise maailma, erinevate 

vaimsete tehnikate ja psühholoogiliste 

teadmiste vastu!» tõdeb tervendaja. 

Oma müstilise töö kaudu on Age 

kogenud, et siin maailmas on iga 

inimene ainulaadne ja kordumatu. 

«Kui ma käed peale panen, siis iga 

inimene on nagu avastamata maa. See 

ongi põnevus ja rõõm, kui sa ei tea, mis 

järgmise nurga tagant võib välja 

ilmuda. Tervendaja võimetega inimesel 

on vaja toimida ennekõike iga inimese 

parimaks hüvanguks, mitte nendega 

manipuleerida ego vajadustest 

lähtuvalt.» 

Sisemise rahu säras 

«Suur rõõm on ka see, et ma olen 

saavutanud sisemise rahu,» võtab Age 

lühidalt kokku selle, mida on andnud 

talle aastatepikkune tervendaja roll. 

Huvi vaimsete tehnikate ja teadmiste 

vastu on viimase aastakümnega 

kasvanud kogu maailmas. Häbenemise 

ja allasurumise asemel on esoteerika 

tõusnud huviorbiiti. Age usub, et suur 

muutus on toimumas tänu sellele, et 

käes on Veevalaja ajastu. Inimesed on 

osa tervikust, Universumist, ja lähevad 

Universumi vooluga kaasa, kuna vastu-

voolu liikumine lõpeb haigestumisega. 

Nad kohanevad ja hakkavad 

alateadlikult looma oma elu parimal 

moel. 

«Nii mõtisklesin minagi, et miks 

avanesid mu võimed just nüüd - miks 

mitte varem ja miks mitte hiljem? Aga 

ju siis oligi minu jaoks õige aeg. Ma 

tajusin ka ette, mida mõne aasta pärast 

inimesed kõige enam vajavad: hinge, 

vaimu ja keha terviklikuks saamise 

teadmisi. Ning mul tekkis enda sees 

teadmine, mida mina ise vajan, et 

tulevikus suudaks vabamalt kaasa 

minna muutustega ja edaspidi neid ka 

ise algatada.» 

Teadjanaine teab, et praegusel ajal 

on väga populaarne kanaliseerimine ja 

ettenägemine ehk ennustamine. «Aga 

ebateadlikud inimesed, kellel need 

võimed ei ole avanenud, 

klammerduvad kergesti selgeltnägijate 

ja ennustajate, nõidade külge. Nad ei 

julge luua ise oma elu, pigem lasevad 

teistel inimestel oma elu luua. Meie 

ümber on nii head kui halba, eks igaüks 

saab seda, mille vääriliseks end 

peetakse. Tervendajaid ja nõidu on 

Eesti kohta suhteliselt palju ning 

lähtuvalt arenguvajadusest toimuvad 

õppetunnid ka abivajajate ja 

tervendajate vahel.» 

Elu ja surm on üleminek ühest elu 

avaldumise vormist teise, see on 

igavikuline protsess. Agel on hea 

kontakt loodusega ning ta teab, et ka 

loomad arenevad koos inimkonnaga, 

teatud liigid kaovad, mõned liigid 

tekivad juurde. 

«Nii on ka inimkonnas. Need, kes 

ennast ei arenda, vaid ülekaalukalt 

targutavad ja elavad teiste elusid, 

võivad olla need, kes lahkuvad siit 

füüsilisest maailmast, ning alles jäävad 

need inimesed, kes suudavad hästi 

kohaneda ümbritsevate oludega. Võnge 

muutub siin planeedil kõrgemaks, see 

on loomulik protsess. Ja need, kes 

püüavad iga hinna eest oma isiksuses ja 

teistes inimestes kinni olla, ei suuda 

kõrg- võnkelises ühiskonnas ellu 

jääda,» räägib Age. «Ennast ja maailma 

säästvam on Universumi taotluse jõu ja 

vooluga kaasa minna, sest kui me vastu 

seisame, siis me haigestume ja 

taandume. Sama toimus ka veedade 

ajastul: ka siis muutus võnge 

peensageduslikuks ja vähesed neist jäid 

ellu.» 

Kas Age usub müstilisse tulevikku, 

millest on räägitud tervendajate seas, 

ehk siis Kuldse Ajastu peatsesse 

saabumisse? «Võimalik, et see aeg 

tuleb, kuna oleme teel sinna,» leiab ta. 

«Aga minu jaoks on oluline see, et mul 

on siin ja praegu hea olla. Oleviku 

positiivse kogemuse põhjal saab 
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parendada minevikku, kui miski ikka 

veel häirivalt meeles mõlgub.» 

Mida tervemad ja rõõmsamad oleme 

olevikus,  seda roosilisem   

 

 

 

 

 

Kaks müstilist lugu 

Age Pihlak toob oma elust ka 
mitmeid müstilisi näiteid, kuidas 
ta on tervendamisvõimete abil 
suutnud muuta iseenda ja ka teiste 
inimeste elusid. 

«Kui hakkasin iseendaga tegelema, 

ennast tervendama ning oma 

mõttemustreid ja energeetikat 

muutma, hakkas vastupanu aval-

dama üks hea ja lähedane inimene. 

Asi oli selles, et ma hakkasin elama 

oma elu, kuid tema oli harjunud, et 

ma vastutuleliku ja kuulekana 

jätkuvalt täidan tema soove. Järgnes 

see, et see inimene keeldus minuga 

elu lõpuni suhtlemast, kuna mina ei 

vastavat tema tingimustele,» 

meenutab Age. 

«Mõne aja möödudes nägin oma 

unenäos, et lähenen selle armsa 

inimese majani, kuid trepikojast 

edasi ei pääsenud, kuna seal oli 

kottpime ja õudu tekitav möirga-

mine. Tänu unenäole sain teada, et 

see inimene on esitanud surma- 

taotluse. Kuna ma materiaalses 

maailmas temaga enam kontakti ei 

saanud, siis hakkasin visuali- 

seerima meie suhet minu jaoks 

ideaalkujul ja olevikus, nagu see juba 

olekski sündinud. Kuid ma lasin 

ikkagi lahti ka meie ideaal- suhtest, 

ma ei klammerdunud selle külge; 

aktsepteerisin ka seda, et 

otsustatakse siit ilmast lahkuda.» 

Age jätkas oma vaimutugevda-      

 saab olema ka tulevik, tõdeb Age. 

«Viimasel ajal ei huvita mind minevik 

ja ega tihtilugu mäletagi, kui keegi 

hakkab midagi meenutama. Kui ego 

ehk elulugu koos emotsioonide ja 

hinnangutega on taandunud, on lihtne 

ebaolulisel minna lasta. Inimene, kes 

on asunud teadlikult enesearendamise 

teele, saab aru, et tegelikult on ego ehk 

isiksus illusioon.  

mise treeninguid. «Oli vaja, et see 

inimene ei toituks enam minu 

energiast, vaid hakkaks seda am-

mutama loodusest ja Universumist. 

Kaheksa kuu pärast sündiski minu 

tahtmine - ta võttis arglikult minuga 

ühendust ning mina aitasin tal 

surmataotluse muuta elutahteks. Nüüd 

teeb ka tema endale reikit ja nii head 

läbisaamist kui praegu pole meil 

kunagi olnud!» 

Teise loona räägib Age sõbrast, kes 

oli paar aastat tagasi päris kehvas 

seisus, kellel olid paanika- hood ja 

minestamised. 

«Minu sõber on pärit kaassõltuvast 

perest, kus ema on väga võimukas ning 

planeerib ja elab nii oma mehe kui 

tütre elu. Sõber ise on väga tundlik, 

tajub hästi nii inimeste kui majade ja 

looduspaika- de energiaid, kuid ta 

võttis tol ajal teisi inimesi väga 

isiklikult,» kirjeldab ta. 

«Olen talle korduvalt öelnud, et tal 

on tervendaja ja selgeltnägija eeldused 

ja võimed. Ja ühel päeval ta avastas, et 

tema mehel on uus kallim, ning peagi 

võttiski mees oma televiisori ja kotid 

ning lahkus naise ja kahe lapse juurest. 

See sündmus mõjus sõbrale väga 

raskelt. Ta veetis öid klubides ja 

baarides ning magas vähe, kuni kokku 

varises,» meenutab Age. 

 

Aga jätkuvalt ma tegutsen selle nii-

öelda Kuldse Ajastu nimel, et siin 

planeedil Maa saaks järjest enam ja 

enam minul ja väga paljudel olevustel 

hea olema.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Kuna ema on lapsest saati tema eest 

väga paljusid toiminguid ära teinud, 

siis energiatase oli tal väga madal ja 

aeglane. Ma nõustasin ja tegin talle 

väga palju reiki seansse ning 

puhastasin tema kodu nii kohapeal 

kui distantsilt. Tasapisi vähendas ta 

oma antidepressantide kogust ja 

hakkas lugema psühholoogilisi 

raamatuid.» 

Age aitas ajapikku sellel naisel esile 

manada tunnetuse,  kuidas oleks 

koos olla inimesega, kes on rõõmus 

ja mehelik ning armastab teda 

tingimusteta. «Kuid meil oli 

eesmärgiks, et see naine ise suhtleb 

vähem oma vanematega ja võtab 

vastutuse nii laste kui iseenda eest. 

Ta pidi ennast aktsepteerima ja 

armastama hakkama, siis tuleb ka 

soovitud mees. 

Ja mees tuligi umbes kuu aja 

pärast! Kui viimati kohtusime, ütles 

sõber mulle, et ta tahaks väga peale 

iseenda ka teisi inimesi aidata. Nüüd 

heidab juba nalja enda võimete üle, 

et ta varsti ei julgegi enam midagi 

mõelda, kuna vahel realiseerub tema 

soov või mõte juba ühe tunni möödu-

des...» 


