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Wprowadzenie

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do 
ciebie mówią – zwłaszcza wtedy, kiedy się do 

nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas 
w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć 
w stresie. W trudnych momentach życiowych te nie-
biańskie istoty komunikują się z nami na bardziej 
konkretnym poziomie za pośrednictwem znaków.

Znaki:
• powtarzają się,
• są niezwykłe,
• posiadają osobiste znaczenie,
• zbiegają się w czasie z modlitwami i prośbami 

skierowanymi do Boga.

W życiu każdego z nas jest miejsce na świętowa-
nie, podejmowanie wyzwań, doświadczanie trudno-
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ści i straty, radość, pojednanie. Czasami nawet naj-
bardziej uduchowione osoby odczuwają samotność 
i brak wsparcia. Nie jesteśmy jednak sami, gdyż anio-
ły zawsze są wśród nas i są gotowe do pomocy.

Ci niebiańscy posłańcy pomagają nam żyć w po-
koju oraz instruują nas, jak pomagać innym ludziom 
żyć w ten sam sposób. Anioły nigdy nie interweniują 
w życie bez naszej zgody i nigdy nie działają wbrew 
naszej wolnej woli. Jesteśmy tutaj po to, aby się uczyć 
i duchowo rozwijać – służą temu zarówno dobre, jak 
i trudne doświadczenia. Przychodzimy na świat z ba-
gażem lekcji do przerobienia. Od tego, jaki jest ten 
bagaż zależy nasze życie.

Jesteśmy istotami duchowymi i naszym zadaniem 
jest przejście przez spektrum doświadczeń, jakie ży-
cie ma nam do zaoferowania. Nieważne, czy urodzi-
liśmy się arystokratami, czy też przeciętnymi obywa-
telami, w życiu napotkamy wiele sytuacji, które otwo-
rzą nam drogę do duchowego rozwoju.

Anioły zawsze będą nam w tej drodze towarzy-
szyć, nie zawsze w rozpoznawalny dla nas sposób. 
Te niebiańskie istoty są tu po to, aby dawać nam 
wskazówki co do dalszego postępowania oraz po 
to, aby nas chronić – nie jest ich celem kierowa-
nie naszym życiem. Kontaktują się z nami za po-
średnictwem znaków, dzięki którym wiemy, że są 
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z nami. Za pomocą tychże sygnałów przekazują 
nam odpowiedzi na które czekamy, jak i wskazów-
ki, wiadomości oraz ostrzeżenia. Anioły od dawna 
komunikują się z ludźmi w ten sposób. Mimo to nie 
każdy rozumie i potrafi  rozpoznać otrzymywane od 
nich znaki, które są najprostszą i najbardziej bez-
pośrednią formą kontaktu z nimi. Anioły pragną, 
abyśmy wiedzieli, że każdego dnia przekazują nam 
swoje przesłania.

Dziś otrzymałeś wiele anielskich znaków... a za-
nim zaśniesz otrzymasz ich jeszcze więcej.

W odbieraniu znaków anielskich można wyróżnić 
dwa etapy: 

po pierwsze – uwierz w nie, 
po drugie – naucz się je rozpoznawać. 
Każdy z tych niebiańskich sygnałów ma inny za-

kres działania oraz przyjmuje inną postać w zależ-
ności od sytuacji i osoby, do której jest kierowany. 
Wszystkie znaki wysyłane są z troską o człowieka. 
Poprzez umiejętne rozpoznanie i wykorzystanie tych 
anielskich przesłań w życiu codziennym wstępujemy 
na drogę transformacji.

Czytając tę książkę uświadomisz sobie prawdo-
podobnie, że anioły wielokrotnie już przesyłały to-
bie rozmaite znaki. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio 
prosiłeś anioły o pomoc w realizacji zadania, którego 
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się podjąłeś. Zauważ wszelkie powtarzające się wtedy 
znaki. W jaki sposób zostałeś przeprowadzony przez 
to doświadczenie? Czy udaje ci się wyróżnić takie 
aspekty tego doświadczenia, które same się ułoży-
ły? Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „tak”, jest tak 
dlatego, że prawdopodobnie udało ci się rozpoznać 
i zaufać anielskim znakom.

Znaki objawiają się w różnej postaci – czasami są 
mało widoczne, innym razem dobrze rozpoznawalne. 
Chociaż każdy z nich przekazywany jest w innym celu, 
wszystkie są po to, aby cię wesprzeć, pomóc w pod-
jęciu odpowiedniej decyzji albo w utwierdzeniu cię 
w czymś, co już wiesz. Dzięki anielskim znakom nie 
tylko łatwiej pokonasz trudne sytuacje życiowe, ale 
również będziesz podejmował decyzje zgodne z two-
ją drogą życiową i osobistymi celami. Rozpoznając 
jeden znak, otwierasz się na kolejne. W ten sposób 
możesz udoskonalić każdy aspekt swojego życia, mo-
żesz poczuć spełnienie wynikające z tego, że podą-
żasz właściwą drogą – swoją drogą. 

Podążając za przesłaniami, jakie niosą ze sobą 
znaki pokazujesz aniołom, że jesteś osobą otwartą 
i żądną wiedzy... zachęcasz je do tego, aby pokazy-
wały ci jeszcze więcej! Jeśli masz problem z rozpo-
znaniem znaków, poproś anioły o łatwiejsze do od-
czytania i bardziej zrozumiałe dla ciebie wskazówki.
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Naszym zadaniem nie jest szukanie znaków, lecz 
ich zauważenie – różnica jest bardzo subtelna. Go-
rączkowa pogoń za anielskimi sygnałami prowadzi 
jedynie do spięć, które utrudniają kontakt z tymi 
niebiańskimi istotami. Pozostając w stanie relaksu, 
dostrajamy ciało i duszę do energii anielskiej i po-
zwalamy jej na swobodny przepływ i ochronę.

Usiądź zatem wygodnie i pozwól sobie na to, aby 
wiedza, którą tutaj nabędziesz – jak prosić, widzieć 
i rozpoznawać anielskie znaki – swobodnie do ciebie 
napływała. Przekazy anielskie objawiają się pod róż-
ną, niczym nieograniczoną postacią. W tej książce 
opisaliśmy najbardziej typowe narzędzia niebiańskiej 
komunikacji: chmury o kształcie aniołów, monety, 
piórka, tęcze czy piosenki. Na stronach tej książki 
zapoznasz się również z opowieściami osób, które 
osobiście doświadczyły anielskiego przewodnictwa, 
ochrony i uzdrawiającej mocy.
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Rozdział czwarty

Monety z Nieba

W szechświat jest jedną wielką tajemnicą, po-
dobnie anioły. Dzięki ich wyobraźni nasze ży-

cie pełne jest zbiegów okoliczności, w których nie 
zawsze widzimy anielskie znaki. Mimo że świat jest 
bardzo złożony, składa się z rozpoznawalnych wzo-
rów. Z jednym z nich zapoznacie się w tym rozdziale. 

Anioły często przekazują znaki, a wraz z nimi dają 
nam swoje przewodnictwo za pomocą pieniędzy. 
Ważne są wszystkie aspekty znalezionych monet – 
czas i miejsce, w którym zostały odnalezione, ich no-
minał, napisy oraz materiał, z jakiego są wykonane. 

W tym rozdziale dowiesz się, jakie jest znaczenie 
monet. Pierwszą historię opowiada Melissa Patterson:

W Dzień Bożego Narodzenia wykonywałam 
obowiązki domowe i czytałam książkę o anio-
łach. Poznałam historię osoby, która cały czas 
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znajdowała na swojej drodze dziesięciocento-
we monety. Dowiedziałam się, że aby otrzymać 
taki znak, wystarczy tylko o niego poprosić. 
Tak też uczyniłam.

Zrobiłam szybko to, co miałam do zrobie-
nia i odłożyłam książkę na bok. Na półce zna-
lazłam dziesięciocentówkę!

Rozpłakałam się. Rozejrzałam się dookoła 
i powiedziałam cicho: „Jesteś tu ze mną! Jesteś 
tutaj!”.

Czasami monety są mało przekonywującym zna-
kiem anielskiej obecności. W takim wypadku anioły 
szukają innych sposobów na kontakt z nami. Niekie-
dy sytuacja, w jakiej się znajdujemy jest beznadziejna, 
natrafi amy na same trudności i ciężko nam uwierzyć 
w lepsze jutro. Potrzebujemy wtedy bardziej kon-
kretnych i rzucających się w oczy wskazówek. Amy 
Broderick opowiada swoją historię:

Dzień swoich urodzin spędzałam z siostrą 
Laurą na Florydzie. Długo jej nie widziałam, 
dlatego jak się spotkałyśmy przeprowadziłyśmy 
głęboką i szczerą rozmowę. Laura przechodzi-
ła przez ciężki okres w swoim życiu. Powie-
działam jej, że Wszechświat zawsze odpowiada 
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na nasze wołania. Podzieliłam się z nią swoim 
doświadczeniem – gdy kiedyś potrzebowałam 
przemiany i życia w dostatku zaczęłam znajdo-
wać monety, które wprawiały mnie w dobry na-
strój. Siostra przyjęła z uśmiechem na twarzy 
to, co do niej mówiłam. Nie byłam jednak pew-
na, czy naprawdę mi uwierzyła. 

Był to upalny dzień, więc zdecydowałyśmy 
się popływać w basenie. Gdy tylko Laura we-
szła do wody pochyliła się do przodu. Powie-
działa, że ma coś pomiędzy palcami. Oboje się 
zdziwiłyśmy, gdy zobaczyłyśmy zawinięty ku-
pon o wartości 20 dolarów. Jej oczy pięknie za-
błysły... był to dopiero początek.

Tego samego dnia Laura przyznała, że nie 
jest zadowolona ze swojego życia. Przytuliłam 
ją i powiedziałam, że bardzo ją kocham oraz 
że bardzo kocha ją Bóg oraz że może pokonać 
każdą przeszkodę, jeśli tylko w to uwierzy. 

Chwilę później zobaczyłyśmy samolot. By-
łam ciekawa, co wydarzy się dalej. Samolot 
pozostawił na niebie napis: „Bóg Cię Kocha”. 
Laurę spojrzała na mnie z niedowierzaniem.

Z radością podziękowałam Bogu oraz anio-
łom za miłość i wsparcie!
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Anioły przychodzą z pomocą zawsze wtedy, kie-
dy czekasz na ich znak. Otrzymując znak w postaci 
monety ważne jest, abyś zwrócił uwagę na to, w ja-
kim miejscu ją znalazłeś. Przekonała się o tym Caro-
le Renaud, która opowie teraz swoją historię. Dzię-
ki anielskim znakom podjęła decyzję o wyjeździe na 
wymarzone wakacje:

W trakcie podróży do Las Vegas postano-
wiliśmy z mężem przelecieć niewielkim samo-
lotem nad Wielkim Kanionem. Bałam się, ale 
naprawdę chcieliśmy to zrobić.

Rankiem przed wylotem prosiłam anioły, 
w tym Archanioła Michała, aby towarzyszyły 
nam w podróży i zatroszczyły się o nasz bez-
pieczny powrót. Gdy weszliśmy na pokład sa-
molotu na naszych miejscach leżały dwie no-
wiutkie monety jednocentowe!

Wiedziałam, że nasze anioły opiekuńcze są 
obok. Zrelaksowaliśmy się i w spokoju mogli-
śmy cieszyć się podróżą. Świadomość tego, że 
nie jesteśmy sami spowodowała, że wycieczka 
okazała się wspaniałym doświadczeniem.

Jeszcze dziś wspominam tę podróż, dwa 
centy i dziękuję aniołom za ich opiekę.
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Anioły zawsze są wśród nas. Otrzymując znaki 
w postaci monet zyskujemy bezcenny spokój i wspar-
cie. Anioły przekazują wiadomości idealnie pasują-
ce do danej osoby i sytuacji. Elizabeth Gustafson 
opowiada, w jaki sposób anielskie znaki pomogły jej 
odnaleźć odrobinę szczęścia w trudnych momentach 
jej życia:

Tydzień przez Świętami Bożego Narodze-
nia zostałam zwolniona z pracy. Byłam w szo-
ku, informację otrzymałam w trakcie urlopu.

Spakowałam swoje rzeczy i przygnębiona 
szłam do samochodu. Na ziemi leżało coś, co 
przykuło moją uwagę – to był grosz! Poczułam, 
że ma on szczególne znaczenie, więc go pod-
niosłam. Godzinę później dowiedziałam się, co 
naprawdę znaczył.

Otrzymałam e-maila od przyjaciółki, zadzi-
wiła mnie jego synchroniczność. Przyjaciółka 
napisała mi o zamożnym mężczyźnie, który 
zaprosił jednego ze swoich pracowników wraz 
z żoną na wspólny weekend. Kiedy wybierali się 
na obiad zaproszona pani zauważyła, jak szef 
jej męża schyla się i podnosi z chodnika grosz. 
Ponieważ szef był człowiekiem bardzo boga-
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tym, uznała jego zachowanie za dziwne, pomy-
ślała, że może jest kolekcjonerem monet.

W trakcie obiadu pani wciąż rozmyślała 
o znalezionej przez mężczyznę monecie, więc 
zapytała o nią. Rozbawiony mężczyzna wyjął 
monetę z portmonetki. Kiedy się mu przy-
glądał zapytał kobietę, czy wie, co jest na niej 
napisane. Po chwili zastanowienia pani odpo-
wiedziała, że nie ma pojęcia. Napis brzmiał: 
„Ufamy Bogu”. Mężczyzna wytłumaczył, że 
za każdym razem, kiedy znajduje monetę Bóg 
chce zwrócić na siebie jego uwagę i z nim po-
rozmawiać. 

Zadziwiła mnie cudowna synchroniczność 
tej historii z moją własną. Bóg chciał mi po-
wiedzieć, że po ciemnej nocy przychodzi nowy 
jasny dzień. Wkrótce potem znalazłam wspa-
niałą pracę, zostałam zatrudniona w dziale 
księgowości wydawnictwa Hay House.

Monety będące niebiańskimi znakami nie muszą 
mieć dużej wartości pieniężnej, najważniejsze jest 
ich przesłanie. Lisa White opowiada o wsparciu, ja-
kie dzięki nim otrzymała:
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Jechałam do pracy w nie najlepszym nastro-
ju, byłam smutna, zniechęcona i osamotniona. 
Na własne życzenie odcięłam się od miłości 
Boga. Dotarłam na miejsce z myślą, aby od 
razu sprawdzić pocztę. Liczyłam na znak od 
Boga. Wysiadając z samochodu spojrzałam 
pod nogi. Obok mojego buta leżała złota mo-
neta. Od razu wiedziałam, że jest niezwykła – 
nie miała dla mnie dużej wartości pieniężnej, 
lecz spore znaczenie osobiste. Schyliłam się po 
nią, serce biło mi mocniej. Na spodzie mone-
ty widniała podobizna klęczącego na kolanach 
i modlącego się ze splecionymi rękami anioła. 
Poczułam, że czuwa nade mną sam Stwórca 
i bardzo mnie kocha. Rozpłakałam się. Od tej 
pory zawsze noszę tę bliską mojemu sercu mo-
netę przy sobie. Gdy tylko mam gorszy nastrój, 
biorę ją w ręce i przypominam sobie, jak bar-
dzo Bóg mnie kocha.

Życie Lisy zmieniło się na lepsze odkąd uwierzy-
ła w obecność przepełnionych miłością strażników – 
aniołów. Jedna z najbardziej fundamentalnych lekcji 
prowadzących do Boga mówi, że wszystkie prośby 
kierowane do Niebios są ważne. Niektórym osobom 
wydaje się, że ich problemy są zbyt trywialne, aby 
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zwracać się z nimi do Boga. Prawda jest taka, że Bóg 
wraz z zastępami aniołów usłyszy każde nasze woła-
nie. Największą przeszkodą w otrzymaniu pomocy jest 
niechęć proszenia o nią. Jessica Nielsen wspomina: 

Po długim okresie zaniedbywania spraw du-
chowych na nowo powróciłam do rozmów z Bo-
giem. Moje wychowanie religijne sprawiło, że 
wstydziłam się prosić Boga o pomoc w kwe-
stiach mniej istotnych. Myślałam, że prosić 
można jedynie wtedy, gdy ma się poważny pro-
blem. Odkąd weszłam w relację ze Stwórcą i na 
nowo zaczęłam z nim rozmawiać, pozbyłam się 
tego błędnego przekonania. Pewnego dnia, gdy 
byłam w szkole, zechciało mi się pić. Zeszłam 
na dół, aby kupić sobie jakiś napój z automa-
tu. Zabrakło mi pięć centów. Miałam jedynie 
banknoty, których automat nie przyjmował. 
Zawołałam głośno: „Boże, tylko pięć centów!”. 
Nagle usłyszałam odgłos spadającej na ziemię 
monety. Spojrzałam na dół, przy stopach leża-
ła biała, mała, błyszcząca pięciocentówka! Nie 
mam pojęcia, jak się tam znalazła. Nie mogła 
mi wypaść z portfela, gdyż bardzo dokładnie go 
wcześniej przejrzałam. Podniosłam ją i wciąż 
jeszcze oszołomiona powiedziałam: „Dzięku-
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ję”. W ten sposób Bóg dał mi do zrozumienia, 
że jest obecny i zawsze gotowy do pomocy, na-
wet w tych niewielkich sprawach. 

Życie jest lekcją mądrości. Im jesteśmy starsi, tym 
więcej mamy odwagi, aby słuchać przesłań z Niebios. 
Anna Robilotto opowiada, w jaki sposób jej zmarły 
Tato za pomocą aniołów przekazał jej, jak bardzo ją 
kocha:

Przed śmiercią Tato spędzał dużo czasu ze 
swoimi dziećmi. Moja siostra powiedziała mu, 
że zamierza wybrać się z córkami na wycieczkę 
do Włoch. Tato stwierdził: „Jak się zaopiekuje-
cie pieniędzmi, to się wam pomnożą”. W dro-
dze na pogrzeb moja siostrzenica sięgnęła do 
kieszeni płaszcza ...i znalazła tam monetę! Za-
dowolona rzekła: „Spójrzcie! Moneta! Z pew-
nością to znak od Dziadka!”. Do końca dnia 
prawie każdy z nas znalazł monetę w kieszeni! 
Innym razem, kiedy miałam problemy zdro-
wotne, poprosiłam o potwierdzenie, że wszyst-
ko będzie dobrze. Gdy wstawałam coś spadło 
mi na podłogę. Spojrzałam na dół, zobaczyłam 
monetę! Teraz już wiem, że Tato zawsze czuwa 
nade mną i nad moją rodziną.
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Następnym razem, kiedy znajdziesz monetę, 
uświadom sobie, że nie bez powodu znalazła się na 
twojej drodze. Anioły wiedzą, że uwielbiamy dosta-
wać prezenty oraz że znalezione monety wspierają 
nas fi nansowo, emocjonalnie, duchowo i fi zycznie. 
Monety są symbolem bogactwa naszego Wszech-
świata i przypominają o wszystkim, co dobre. W na-
stępnym rozdziale poznasz kolejny przynoszący ra-
dość znak. 






