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Hildegard af Bingen (1089-1179) sagde, at englen blev skabt på den første dag sammen med lyset.

 

Lysvæsener har altid været hos os. De har været kendt og beskrevet af de fleste gamle kulturfolk, og både i
det Gamle og det Nye Testamente og i Koranen findes der levende beskrivelser af engle. Men også oldtidens

assyrer og grækere, de amerikanske indianere og de indiske yogier var bekendt med englebegrebet. De
strålende væsener bringer bud om håb og kærlighed til dem, der vil lytte.

 

Vores kolde teknokratiske tidsalder har ikke haft plads til engle. Engle er luftige væsener, der ikke kan måles
og vejes, og derfor eksisterer de pr. definition ikke for hjerner, der tænker i firkanter.  Det kræver ro og stilhed
at møde en engel - måske netop derfor har de været forvist fra vores liv i så lang tid. Men måske er vi ved at

være mere åbne overfor dem?

 

I sin lille, smukt illustrerede bog fortæller Kirsten Skaarup om det himmelske hierarki, om ærkeenglene og
deres forbindelse til planeter, stjernetegn etc. Der krydres med citater fra fortid og nutid, der belyser skiftende

tiders syn på kærlighedens budbringer.
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