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Kõik mu inglitest
sõbrad

S

a hoiad käes üht väga erilist raamatut, mille inglid ise on just
sinu jaoks suure hoole ja armastusega koostanud. Nii seda raamatut
lugedes kui siin leiduvaid ilusaid inglipilte värvides saad teada, mil
viisil ingliteilm meid kõiki toetab ja abistab.
Inglid soovivad, et teaksime, kui palju nad meid
armastavad ja kui väga meist hoolivad. Samuti
hoolivad nad ka kõikidest teistest elusolenditest
– loomadest, taimedest, mineraalidest, kõigest elavast
kogu Universumis. Kuigi igal inglil on oma kindel töö
ja ülesanne, täidavad nad lisaks veel paljusid muid
kohustusi nii Taevas kui Maa peal, et kogu looming
võiks püsida tasakaalus ning areneda harmooniliselt.
On tähtis, et oleksime teadlikud neist imeilusatest
ingellikest olenditest, kes meie eest hoolitsevad, ning
tänaksime neid kõikide imeliste kogemuste eest, mille
kaudu nad meid suunavad ja õpetavad. Inglid soovivad, et oleksime õnnelikud, terved ja armastavad –
just nagu nemadki. Nad teevad suuri jõupingutusi,
et aidata meil näha armastust ja headust nii meis
endis kui ka kõikides teistes elusolendites.
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Inglid loodavad, et naudid nendega tutvumist selle väikese
raamatukese kaudu, mille nad on aidanud sinu jaoks kokku panna.
Nad soovivad ka, et küsiksid neilt juhatust ja kaitset ning kutsuksid neid siis, kui vajad enda kõrvale lähedast sõpra, kes armastab
sind tingimusteta.
Joonistused, maalid ja skulptuurid paljudes kultuurides ning
iidsetes traditsioonides kujutavad ingleid sageli inimese sarnasena.
Piltidel kannavad inglid tihti pikki vabalt langevaid rüüsid, neil on
õlgade juures tiivad ja ümber pea suur kiirgavast valgusest rõngas
ehk halo. Meil tuleks siiski endilt küsida, kas inglid ka tegelikult
sellised välja näevad või on see lihtsalt üks viis, kuidas meie neid
endale eĴe kujutada suudame?
Inglid on puhas tingimusteta armastus ja rõõm. Tegelikult
ei ole neil sellist keha nagu meil, sest nende võnked on meie omadest palju kõrgemad ning peenemad. Inglite kehad koosnevad
valgusest. Nende valguskehad võivad paista tiivuliste inimkujudena, kuid vahel ilmuvad inglid meile
ka värviliste valguspallidena, mida mõned teist
oma sisemise silma abil näha suudavad.
Kõik need täiuslikud ja kaunid energiavormid
on loodud Jumala poolt selleks, et aidata nii inimesi kui ka kõiki teisi elavaid olendeid nende
vaimse kasvu ja arengu teekonnal. Kui saabusime maapealsesse kooli, et õppida tegema õigeid valikuid ja omandada vaba tahtega seotud
õppetunde, saadeti meile appi inglid, kes
meid sellel teekonnal toetavad ja juhendavad. Nende ülesandeks on
aidata kaasa meie sees uinuvate
annete äratamisele. Need anded
on enesetervendamisvõime,
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sisemine teadmine ja sisemine nägemine. Neid andeid arendades
õpime looma harmoonilist ja rõõmuküllast elu, kogeme rohkem
armastust ja oleme õnnelikud.
On väga palju ingleid, kellest igaühel on oma kindel ülesanne.
See väike raamatuke aitab sul paremini mõista, kuidas su inglitest
sõbrad sind aidata saavad, et võiksid vaimselt avarduda ning olla
armastavam ja õnnelikum.

Inglid on Jumala sõnumitoojad
Mõnikord ei kuula me oma sisehäält ning avastame end
maadlemas maiste õppetundidega. Siis võib Jumal saata meie juurde oma ingelliku sõnumitooja, kes aitab meil aru saada, mida on võimalik
antud olukorra muutmiseks eĴe võĴa. Ingellik
sõnumitooja võib ilmuda näiteks selleks, et teada anda mõnest sündmusest või muutusest,
mis meie elus varsti aset leiab – nii saame
end selleks paremini eĴe valmistada. Ka
võib ta meile nõu anda, kuidas toime
tulla mõne lähedase inimese või hea
sõbraga seotud keerulise väljakutse või
õppetunniga. Inglid suunavad meid
alati astuma üksnes selliseid samme,
mis viivad kõikide asjaosaliste jaoks
positiivse ja edasiviiva lahenduseni.
Inglid võivad rääkida meiega ka
unenägude või kujutluspiltide kaudu, mida näeme oma sisemise nägemise abil. Nad võivad kõneleda sõbra,
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õpetaja või raamatu kaudu, mida parajasti loeme, meie sisetunde
või mõtete abil. Sa võid end ebameeldivatest kogemustest säästa,
kui avad end inglite kohalolekule ning kuulad tähelepanelikult,
mis neil sulle öelda on – ükskõik kui naeruväärne nende soovituste
järgimine teistele ja vahel koguni ka sulle endale ei tundu.
Inglid toovad meieni sõnumeid, mis aitavad meil tunda
end kaitstuna, olla õnnelikud ning kogeda oma elus üha rohkem
armastust.

Kaitseinglid
Kas oled saĴunud kunagi olukorda, kus oleksid võinud tõsiselt viga saada, ent keegi või miski justkui tõmbas sind viimasel
hetkel ohtlikust kohast eemale? Kas oled kunagi kukkunud ning leidnud end siis korraga
täiesti tervena maa peal lamamas, justkui
oleksid maandunud pehmele ja kohevale
padjale?
Võib-olla on saabunud aeg tänada
üht väga erilist ja armastavat sõpra – sinu
kaitseinglit. Selle imelise ingli ülesanne on
sinu eest hoolt kanda. Ta saadab sind kogu
su maapealse elu – kuni hetkeni, mil siit tasandilt lahkud ja tagasi vaimsesse maailma
suundud.
Sinu kaitseingli ülesanne on kaitsta
sind kõikide ohtude eest. Sa võid kogeda
oma kaitseingli hoiatusi kõhutundena: „Ei,
parem on, kui ma seda ei teeks. See ei tundu
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õige samm olevat!“ Võid kuulda ingli häält oma sisemise kuulmise
abil või tuleb sulle pähe hoiatav mõte, et mingi olukord ei pruugi osutuda sinu jaoks kuigi meeldivaks. Ingel ei ütle sulle kunagi,
mida teha või kuidas midagi teha, kuid ta on kohal, et sind kaitsta,
ning pingutab kõvasti, et julgustada sind tegema igas olukorras
kõrgemaid valikuid.
Kui sa öösel magad, seisab su kaitseingel otse su voodi kõrval
ja aitab sul end turvaliselt tunda. Kui sa tähelepanelikult kuulatad,
võid isegi kuulda, kuidas su ingel sulle unelaulu laulab.

Inglid aitavad meil ennast tervendada
Inglid on väga armastavad ja rõõmsad valgusolendid. Nad
tahavad, et ka meie oleksime õnnelikud. Kuid meil on raske end
õnnelikuna tunda, kui oleme haiged.
Iga kord, kui end halvasti tunneme, võime endale tervendusingleid appi paluda. Nende inglite ülesandeks on vahendada meile
tervendavat energiat. Nad toovad meile Jumala valgust ja aitavad
meil seda tasakaalust väljaläinud kehapiirkondadesse suunata,
toimetades seejärel haiguse põhjustanud negatiivse energia tagasi
Jumalale, kus see valguseks ja armastuseks ümber töödeldakse.
Kui sa ei tunne end hästi, palu tervendusinglitel suunata
sinu kehasse Jumala valgust ja armastust. Võid tunda soojuslaineid
või kihelusega sarnanevat aistingut mööda oma keha liikumas.
See on energia, mis aitab su kehal taas tasakaalu saavutada. Lisaks
sellele võid asetada peod haigele kehaosale. Luba nüüd inglitel
seda imelist armastuseenergiat läbi su peopesade suunata. Kui
tunned, et ülekanne on lõppenud, täna ingleid nende armastava
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toetuse eest. Seejärel võid käed haigelt
kohalt ära võĴa. Nüüd tunned end
tasakaalus olevana ning laetuna imelisest valgusest.
Tervendusinglid aitavad sul tervendada ka taimi ja loomi ning abistavad sind siis, kui saadad tervendavat
armastuseenergiat kogu planeedile.

Inglid on alati
toetavad
Ükskõik, kuidas me end tunneme
või mida me parajasti vajame, inglid
on alati valmis meid aitama. Nad tahavad, et oleksime selles Maaks nimetatud koolis õppides õnnelikud ja
terved. Räägi inglitega. Kohtle neid
kui oma parimaid sõpru. Kui sa seda
teed, ei tunne sa end kunagi üksiku ja
õnnetuna, sest nad on sinu jaoks alati
olemas. Võid kirjutada oma kogemused
ja jutuajamised inglitega üles eraldi
märkmikusse või vihikusse, et meeles
pidada, kui palju nad sind abistanud
on.
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Leia A. StinneĴi raamatusari

Väikese Ingli Lood
Valgusesse juhatavaid lugusid, selgitusi ja nõuandeid, meditatsioone
ning harjutusi igas vanuses lastele – nii suurtele kui väikestele.

Eesti keeles ilmunud
Ingel palus mul jäĴa teiega hüvasti
Ühe väikese poisi siit maailmast lahkumise kogemus.

Ühtsusevärv
Jutustus eraldumise õppetunnist ja selle ületamisest armastuse abil.

Sild kahe maailma vahel
Lugu tähelaps Saarast ja tema imepärastest võimetest.

Avastades tšakraid
Õpime tundma, äratama ning tasakaalustama
oma kehas asuvaid energiakeskusi.

Üks punane roos
Kaunis lugu andestamise, kaastunde,
armastuse ja jagamise õppetunnist.

Kus on Jumal?
Jutustus poisist, kes tahtis teada saada, mida sõna
„JUMAL“ siis ikkagi tähendab.

Kes kardab pimedust?
Kuidas sina oma hirmudest jagu saad?
See raamat räägib loo poisist, kes õppis oma hirme ületama.
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