
sõnumit, 
mida 
inglid teile 
saadavad

Ingliterapeut Liis Ugandi ütleb, et inglid võivad 
informatsiooni saata eriliste numbrikombi-
natsioonide kaudu. Inglid teevad kõik selleks, 
et neid märkaksime, juhtides mõnikord meie 
tähelepanu spetsiaalselt kellale või ees sõit-
va auto numbrimärgile. Näiteks, kui iga kord 
kella vaadates on see 11:11 või 22:22, on inglitel 
kindlasti teile tähtis teade edasi anda. Inglitera-
peut selgitab, mida mitmedki inglite saadetud 
numbrikombinatsioonid tähendavad.
TeksT: Ilona Karula Fotod: Kalev lIlleorg 

111 
Teie ees on avanemas mõni uus 

võimalus. Teie mõtted manifestee-
ruvad rekordilise kiirusega. 111 on 
nagu ere välklambisähvatus. See tä-
hendab, et universum on jäädvusta-
nud just teie selle hetke mõtted ning 
need hakkavad nüüd tegelikkuseks 
saama. Kas olete rahul pildile jäänud 
mõtetega? Kui ei, siis muutke neid.

222
Teie värskelt külvatud ideed 

hakkavad peagi idanema. Hoolitse-
ge nende eest, siis pistavad nad nina 
mullast välja ja te saate kinnitust 
oma võimele luua midagi uut. Teisi-
sõnu, ärge lahkuge viis minutit enne 
ime sündimist! Teie looming ilmu-
tab end peagi, seepärast jätkake oma 
tublit tööd. Jätkake positiivset mõt-
lemist, kasutage enesesisendust ehk 
afirmatsioone ning visualiseerimist.

333
Üles tõusnud meistrid on teie-

ga ning soovivad teada anda, et 

nende abi, armastus ja toetus on 
teie päralt. Kutsuge neid appi, eriti 
kui märkate numbrit 3 sisaldavaid 
kombinatsioone.

444
Inglid on teie ümber, kinnita-

des, et armastavad ja aitavad teid. 
Pole vaja muretseda, nad on teiega.

555
Kinnitage «turvavöö», sest teil 

seisab ees suur muutus. Seda ei saa 
pidada ei positiivseks ega ka nega-
tiivseks, sest muutumine on elu osa. 
Võimalik, et see muutus leiab aset 
vastusena teie palvetele, säilitage 
jätkuvalt sisemine rahu.

666
Teie mõtted on tasakaalust väl-

jas, kuna olete liialt keskendunud 
materiaalsele maailmale. Numbri-
jada 666 palub teil oma mõtteis leida 
tasakaal taeva ja maa vahel. Inglid pa-
luvad teil keskenduda vaimsele ning 
teiste teenimisele, teades, et selle 
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k o g e m u s

tulemusena saavad teie endi mate-
riaalsed ja emotsionaalsed vajadused 
rahuldatud iseenesest.

777
Inglid aplodeerivad teile: palju 

õnne, olete õigel teel! Jätkake samas 
vaimus ja teadke, et teie soov täitub. 
See on erakordselt positiivne märk 
ning tähendab, et oodata on veelgi 
enam imesid.

888
Üks periood teie elus on lõppe-

mas. See numbrijada annab märku, 
et on aeg end muutusteks valmis sea-
da. Tähendab, et üks emotsionaalne, 
tööalane või mõne inimsuhtega seo-
tud periood teie elus on lõpule jõud-
mas. Tunneli lõpus paistab valgus. 
Lisaks tähendab see: «Vili on küps. 

On aeg see koristada ning tulemust 
nautida.» Teisisõnu, ärge viivitage, 
vaid tegutsege: on aeg nautida oma 
töö vilju.

999
Tähistab pikema perioodi lõp-

pu kas teie isiklikus elus või globaal-
ses mastaabis. Samuti on see sõnum 
valgusekandjale, kõigile neile, kes on 
võtnud enda peale ülesande terven-
dada maakera. Sõnum ütleb: «Haka-
ke tööle, sest emake maa vajab teie 
abi just nüüd ja praegu.»

000
See on meeldetuletus, et olete 

jumalaga üks. Jumala armastus on 
alati teiega. Samuti tähendab see 
numbrijada, et mingi olukord on tei-
nud oma arengus täisringi.
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 z 11:11
Pöörake tähelepanu oma korduvatele mõtetele 
ja ideedele, kuna need on need vastused teie 
palvetele. universumi vägi on teile avatud ning 
kõik manifesteerub väga kiiresti. kõik, millest 
mõtlete, loob ja realiseerub kiiresti. 11:11 on 
soovimise kellaaeg.

 z 12:12 
Teie mõtted on nagu idanema ja võrsuma 
hakkavad seemned. Olete võib-olla juba saanud 
tõendeid selle kohta, et teie soovid on täitumas. 
see on märk, et asjad kulgevad vastavalt teie 
soovile. säilitage oma usk.

 z 22:22  
sügav veendumus manifesteerib uusi imesid, 
hoidke usku.

 z 24:24 
Märk et teid toetatakse. Teadmine, et te ei ole 
üksi, on hetkel teile vajalik. numbreid 2 ja 4 
sisaldavad kombinatsioonid on märgiks, et inglid 
teevad teiega tihedat koostööd.

 z 00:00 
Olge tähelepanelik ja järgige juhatust ilma 
viivituseta. Mingi olukord on teinud oma arengus 
täisringi. 

liis avastas endas lapsena kehast välju-
mise võime, kui ta looduses kivil lamades 
meditatsiooniseisundisse suikus. «Ma läksin 
unerännakule ja nägin, mida teised inimesed 
samal ajal tegid. eriti meeldis mulle käia 
vanaisa vaatamas, kes lauljana tihti ringi 
reisis. veel meeldis uudistada, mida teised 
lasteaia lapsed parasjagu tegid,» meenutab 
liis oma kehaväliseid reise. 

inglienergiat tajus liis tuvidena, kes 
ilmusid talle akna taha alati siis, kui tal oli 
raske. «Ma teadsin, et võime koos turvaliselt 
kõikjale lennata. Ootasin neid väga ja kui 
nad tulid, astusin tihti oma füüsilisest kehast 
välja.»

Oma elus on liis üle elanud päris mitu 
surmaeelset kogemust. «kui olin seitsme-
aastane, pidin peaaegu uppuma. Olingi teel 
ja taevaväravatest läbi, kui inglid veensid 
mind Maa peale tagasi tulema. kuigi ma seda 
ei tahtnud, oli mul emast kahju,» meenutab 

ta. Teine kord oli liis elust lahkumas, kui ta 
oma esimest last ilmale tõi. «sünnitus kuju-
nes raskeks ja keeruliseks. Palusin, et tulgu 
abi kust tahes, lasin kõik oma ootused lahti 
ning järsku ma eemaldusin kehast. Tundsin 
ingleid ja nende toetust enda ümber. Mul oli 
väga kerge ja hea, ilus muusika mängis, mind 
ümbritses kaunis, kuldne ja sädelev energia. 
Mul oli taas valida, kas minna või jääda. sel 
korral mõtlesin oma lapse peale, et ma pean 
tema eest hoolitsema. inglid aitasid mu 
kehasse tagasi.» 

sellest ajast peale suhtleb liis inglitega 
teadlikult, võttes oma tervendusseanssidel 
alati kuulda inglite nõuandeid. liis kasutab 
ka imelisi kristalle, suhtleb ükssarvikutega ja 
aitab teisi inimesi selgeltnägemise teel. 

kellel huvi inglite kohta rohkem teada 
saada, see mingu kristallikotta, kus liis 
terapeudina töötab. 

vaata lisa ka www.kristallikoda.ee.

H u v i tav  t e a da

Kuidas inglid tulid Liisi ellu?

Kutsuge InglId appI: Liis ütleb, et ingleid on palju ja igasuguseid. «Me võime ingleid 
alati enda juurde kutsuda, näiteks rahuingleid, kui oleme tasakaalu kaotanud, või armastu-
se-, külluse-, tarkuseingleid – kõiki, keda vaja on. Inglid tulevad ja aitavad,» kinnitab Liis.

N B!

Inglid armastavad kellaaegasidTeadmiseks
jälgige numbrikombinat-
sioone siis, kui olete mille-
gi peale tugevalt mõelnud 
või mõne küsimuse endale 

esitanud.
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