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Boże, dziękuję Ci za to, że zesłałeś anioły, 
które chronią, prowadzą i kochają nas wszystkich.
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Wstęp

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś spotkania z  aniołem? Odkąd 
anioł uratował mi życie podczas napadu uzbrojonego przestęp-
cy w 1995 roku, poświęciłam mój czas na badania i nauczanie 
o takich doświadczeniach. W ciągu pięciu lat zauważyłam gwał-
towny wzrost liczby zdarzeń, podczas których ludzie widzieli, 
słyszeli bądź czuli obecność istoty pozaziemskiej. To stwierdzenie 
opieram na coraz większej liczbie związanych z aniołami historii, 
które otrzymuję.

55 procent z 1700 dorosłych Amerykanów, badanych w 2008 
roku przez Uniwersytet Baylor, stwierdziło, że „Anioł Stróż po-
mógł im uchronić się przed krzywdą”. W badaniach tych brały 
też udział osoby, które nie uważały się za religijne, co z kolei po-
kazywało, że anioły pomagają wszystkim jednakowo.

Anioły w  tej chwili znajdują się wśród nas. Wasze Anioły 
Stróże są z wami w chwili, kiedy czytacie to zdanie. Dają znać 
o swojej obecności po to, żeby zniwelować ziemski strach doty-
czący przyszłości i żeby poprowadzić was do celu, jakim jest życie 
u boku Boga.

Ta książka zawiera prawdziwe historie ludzi, których życie 
odmieniła lub ocaliła anielska interwencja. Niektóre z historii 
zostały zaczerpnięte z moich poprzednich książek: Wizje Anioła 
oraz Wizje Anioła II1. Kiedy przeczytasz tę książkę, zobaczysz, 
że o  spotkaniach z  aniołami opowiadają zwyczajni ludzie. Nie 
musisz być świętym, nie musisz prowadzić idealnego życia, żeby 

1 Angel Visions oraz Angel Visions II (ang.) – przyp. tłum.
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nawiązać kontakt z aniołami. Każda osoba ma swoich Aniołów 
Stróżów, którzy zapewniają jej przewodnictwo i opiekę.

Słowo anioł oznacza „wysłańca Boga”. Te istoty pomagają nam 
usłyszeć wiadomości, które przesyła nam Bóg, szczególnie wtedy, 
kiedy przeżywamy życiowy kryzys, jesteśmy zbyt przestraszeni 
albo zestresowani, żeby usłyszeć Go bezpośrednio. Nasz Stwór-
ca jest w  stu procentach miłością, która jest najsilniejszym ze 
wszystkich uczuć.

Łatwiej jest połączyć się z Bogiem, jeśli osiąga się błogostan, 
taki jak podczas medytacji. Kiedy najbardziej potrzebujesz nie-
biańskiej pomocy, wtedy stres bierze nad tobą górę i  ciężko ci 
usłyszeć głos z nieba. U twego boku pojawiają się wtedy anioły 
jako most łączący ziemskie ego z Boską stroną ciebie. 

Spotkania z aniołami różnią się od siebie, a w tej książce prze-
czytasz o ludziach, którzy:
• widzieli anioły podczas medytacji albo fizycznie;
• spotkali osobę, która ich uratowała czy też dostarczyła jakąś 

wiadomość i zniknęła bez śladu;
• mieli sen, w którym pojawił się anioł, ktoś ukochany albo 

wniebowstąpiony mistrz (np. Jezus, jakiś święty czy inny 
duch);

• słyszeli głos, który przesłał im wiadomość ratującą ich życie;
• mieli wizję lub zobaczyli znak, który pojawił się w odpowied-

nim miejscu i w odpowiednim czasie;
• mieli przeczucie, które poprowadziło ich do ocalenia;
• wpadli na pomysł lub natchnęła ich myśl, która była kluczo-

wa w zapewnieniu im ochrony.

Kiedy będziesz czytał Ocalonych przez Anioły, najprawdopo-
dobniej zaczniesz zauważać w swoim życiu sytuacje, w których 
interweniują twoje Anioły Stróże. Nieprzerwanie spotykasz się 
z  aniołami, ponieważ towarzyszą ci one w  każdym momencie 



twojego życia. Większa wrażliwość i świadomość tych spotkań 
będzie spowodowana przeczytaniem o doświadczeniach innych 
osób.

Moja prośba jest taka, abyśmy nie zapominali wzywać na-
szych Aniołów Stróżów. Kiedy regularnie będziemy nawiązy-
wać kontakty z  niebem, nasze życie stanie się radośniejsze, 
spokojniejsze i  pewniejsze. Porzucimy stare obawy dotyczące 
przyszłości i moralności, zaczniemy skupiać się na dążeniu do 
pełni życia. Wiedząc, że strzegą nas anioły, mniej się martwimy, 
a więcej radujemy.

Anioły nie są nieśmiałe i chcą, żebyśmy wiedzieli, że są razem 
z nami. Ponieważ mamy wolną wolę, anioły mogą interweniować 
tylko wtedy, kiedy wyrazimy na to zgodę: przez modlitwę, prośbę 
o pomoc, wizualizację albo afirmację. Wszyscy na tym zyskamy, 
jeśli zgodzimy się na to, aby nasi anielscy strażnicy zaczęli nam 
pomagać. Prawda jest taka, że kiedy my żyjemy w pokoju, jego 
część ofiarowujemy też światu.

Potrafię wyobrazić sobie świat, w którym ludzie są szczęśliwi 
i osobiście łączą się z Bogiem i swoimi aniołami. I to naprawdę 
jest niebo na ziemi!

Z pozdrowieniami
Doreen
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Anielski obszar wypoczynkowy
Kathleen Smith

Jechałam późną nocą autostradą położoną wśród obszarów rol-
niczych. Bardzo pilnie musiałam odwiedzić łazienkę, ale nie spo-
tkałam po drodze żadnego zajazdu. Kiedy zauważyłam przydrożny 
teren wypoczynkowy, nie pozostało mi nic innego, tylko zmówić 
szybką modlitwę z prośbą o opiekę. Kiedy weszłam do damskiej 
toalety, spotkałam tam wysokiego mężczyznę ubranego w  strój 
przeciwdeszczowy: kaptur, płaszcz i  buty. Powiedział do mnie: 
„Och, chyba pomyliłem łazienki” – i zaczął iść w moim kierunku. 
Poczułam silny zapach kwiatów i zostałam dosłownie przeniesiona 
przez anielską siłę w stronę wyjścia. Byłam nieco zdziwiona, ale nie 
bałam się ani nie byłam zdenerwowana.

W tamtym momencie podjechał samochód i wysiadły z niego 
trzy pary. Poczułam niesamowitą ulgę! Pomyślałam, że muszą być 
wcielonymi aniołami… Byli superszczupli, mieli ciemną karnację 
i byli bardzo dobrze ubrani. Zdawało mi się nawet, że lśnią. Mówili 
między sobą w obcym języku, ich głosy były miłe, ciepłe i melodyj-
ne. Nigdy wcześniej nie słyszałam takiego języka, jakim się posługi-
wali. Ich pojazd miał bardzo futurystyczny wygląd, nie przypominał 
żadnego samochodu, jaki zdarzyło mi się widzieć. Przypuszczam, że 
anioły chciały, żebym wiedziała, że była to Boska interwencja.

Mężczyznę w ubraniu przeciwdeszczowym dostrzegłam dale-
ko, po drugiej stronie chodnika. Musiał wyjść przez tylne drzwi. 
Czułam się spokojna i  bezpieczna, weszłam do toalety razem 
z jedną z kobiet. Kiedy wyszłyśmy, mężczyzna w przeciwdeszczo-
wym płaszczu rozmawiał z jednym z tajemniczych przyjezdnych.

Wiedziałam, że mężczyzna w ubraniu przeciwdeszczowym miał 
zamiar mnie skrzywdzić, ale dzięki Boskiej interwencji wiązałam 
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z tym wydarzeniem jedynie pozytywne uczucia. W czasie wakacji 
przechodziłam bardzo trudny okres w moim życiu, a  to wyda-
rzenie dało mi dużo spokoju i nadziei na przyszłość. Teraz bez 
żadnego cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że anioły istnieją 
i chronią nas. Mogą czynić cuda i ratować nam życie. Teraz je-
stem posłańcem światła, pomagam ludziom i działam na rzecz 
ratowania naszej planety.

Anioł Stróż Aleca
Diane Bridges

Kiedy mój syn Alec miał dwa lata, w naszym domu prowadzone 
były prace remontowe. Robotnicy zapytali mnie, czy nie mogła-
bym przynieść im czegoś do jedzenia ze stoiska hamburgerowego 
o nazwie Duke.

Pojechałam samochodem mojego męża, do którego prowadze-
nia nie byłam przyzwyczajona. Miał skrzynię biegów pomiędzy 
siedzeniami. Alec pojechał razem ze mną. Kiedy dojechaliśmy do 
Duke’a, zostawiłam synka w foteliku samochodowym, zamknęłam 
drzwi i  podeszłam do okienka, żeby zamówić hamburgery. Alec 
wiercił się w samochodzie i przesunął dźwignię skrzyni biegów. Sa-
mochód zaczął się staczać, gdyż Duke był położony na pochyłym 
terenie. Zaczęłam biec za samochodem, próbując go otworzyć, 
ale nie mogłam. Te wszystkie historie o podnoszeniu przez matki 
głazów i drzew, wynikające z przypływu adrenaliny, nigdy mi się nie 
przytrafiły. Ja w żaden sposób nie mogłam zatrzymać samochodu, 
który toczył się w dół ulicy Pacific Coast Highway.

Byłam roztrzęsiona, ale dalej biegłam, próbując otworzyć wóz. 
Nagle samochód zatrzymał się z impetem. Spojrzałam, a od tyłu 
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zatrzymał go jakiś mężczyzna. Powiedział mi, żebym szybko wsia-
dała i odpalała silnik. Zrobiłam, co mi kazał. Wycofałam się na 
parking, by wysiąść i mu podziękować… ale zniknął. Nigdy nie 
dowiedziałam się, skąd się pojawił i jak zniknął.

Nieznajomy na oblodzonej autostradzie
Susan Daly

Mój mąż Clark pośliznął się, kiedy na oblodzonej drodze zakładał 
łańcuchy na koła samochodu. Podczas upadku uszkodził sobie 
kręgosłup. Gdy zdołał dotrzeć do naszego domu, który znajdował 
się na wzgórzu, padł na podłogę i wił się z bólu. 

Natychmiast zadzwoniłam do naszego zakładu opieki zdro-
wotnej i poprosiłam o karetkę, która zawiozłaby go do szpitala. 
Powiedzieli, że z radością wyślą ambulans, ale jeśli okaże się, że 
nie jest to poważny upadek, będziemy musieli zapłacić pięćset 
dolarów. Nie byłam w  stanie stwierdzić, czy ten upadek jest 
poważny, a  nie miałam tyle pieniędzy, więc postanowiłam, że 
zawiozę go sama. Pojechał ze mną Scott, mój syn.

Kiedy jechaliśmy bardzo ruchliwym odcinkiem autostrady, 
Clark dostał mdłości, więc musiałam zjechać na pobocze. Kiedy 
później ponownie próbowałam włączyć się do ruchu, okazało 
się, że nie jest to wcale takie łatwe. Samochody poruszały się 
z ogromną prędkością. Było bardzo ciemno. W końcu pojawiło 
się miejsce, w które mogłabym się wcisnąć. Zaczęłam manew-
rować, by wjechać na pas, ale okazało się, że zakopaliśmy się 
w  śniegu. Scott rozsunął drzwi vana, wysiadł i  próbował mnie 
pchać, nie miał jednak dość sił, a koła dalej kręciły się w miejscu. 
Pusta przestrzeń idealna do włączenia się do ruchu po raz kolej-
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ny zamieniła się w długą linię świateł. Próbowałam podjechać do 
miejsca, gdzie było mniej śniegu, lecz wciąż nie mogłam ruszyć. 
Złapałam się za głowę, oparłam się na kierownicy i krzyknęłam: 
„Boże! Potrzebuję pomocy, teraz!”. 

Po chwili po prawej stronie, jakieś trzy metry za moim vanem, 
zatrzymał się samochód. Miał włączone światła, ale dodatkowo 
włączył też awaryjne, by ostrzec innych kierowców. Utworzy-
ła się za nim długa kolejka samochodów. Miałam wrażenie, 
że czas stanął w miejscu, ale po chwili samochody na innych 
pasach zaczęły się poruszać. Droga była bardzo śliska, więc to, 
że wszystkie samochody zdołały się zatrzymać, nie powodując 
żadnej stłuczki czy wypadku, było zadziwiające. Cudem było-
by już to, gdyby wszystkie bez szkód zatrzymały się na suchej 
nawierzchni!

Z  samochodu, który zatrzymał się za moim vanem, wysiadł 
mężczyzna. Był średniego wzrostu, ubrany w spodnie (najpraw-
dopodobniej dżinsy), krótką kurtkę, rękawiczki i czapkę. Nie wi-
działam jego twarzy. Światła samochodów jadących za nim były 
tak oślepiające, że widziałam tylko jego cień. Z jakiegoś powodu 
wiedziałam, że mężczyzna znalazł się na autostradzie, by pomóc 
mojemu synowi popchnąć samochód. Dodałam więc gazu i sku-
piłam się na tym, by van w końcu ruszył.

Kiedy poczułam, że wreszcie ruszyłam, powiedziałam synowi, 
żeby wskakiwał do środka. Bałam się, że jeśli się zatrzymam, by 
mógł wsiąść, znowu utkniemy. Moja uwaga skupiona była na 
tym, żeby Scott znalazł się w samochodzie, nie pomyślałam na-
wet o tym, by spojrzeć na osobę, która nam pomagała. Zajęłam 
się zmianą biegów, starałam się nie uderzyć w  balustradę, nie 
miałam więc czasu na to, żeby otworzyć okno i  podziękować 
wybawcy.

Później zapytałam syna, czy podziękował mężczyźnie, który 
pomógł mu popchnąć vana, a on odparł: „O czym ty w ogóle 
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mówisz, mamo? Przecież nikt mi nie pomagał. Wypchnąłem 
samochód całkiem sam!”. Mając piętnaście lat, Scott był prze-
konany, że sam może popchnąć samochód.

Wiele razy marzyłam o  tym, by podziękować osobie, która 
pomogła nam tamtego dnia, ale tak naprawdę wątpię, czy była 
to osoba. Myślę, że był to anioł, który pojawił się w odpowiedzi 
na moje modlitwy. Czy byłoby możliwe, żeby jakiś człowiek zo-
baczył nasze zmagania, zatrzymał samochód, podszedł do nas, 
popchnął moje auto i wrócił do swojego w tym samym czasie, 
kiedy całe zdarzenie miało miejsce? Jak to wszystko mogło 
zdarzyć się na ruchliwej, oblodzonej autostradzie bez jakiego-
kolwiek wypadku? Jedyną odpowiedzią jest Boska interwencja, 
natychmiastowa odpowiedź na moją modlitwę.

Okazało się, że mój mąż złamał kręgosłup. Był to bolesny uraz, 
przez kilka tygodni musiał nosić gorset, ale teraz wszystko jest 
w porządku. I jeszcze raz dziękujemy za wszystko, Boże.

Anielska niania
Catherine Lee

Widziałam Anioła Stróża mojego najstarszego syna i rozmawia-
łam z nim. Mieszkaliśmy wtedy w Lubbock w Teksasie. Mój syn 
Brandon miał dwa lata i był bardzo biegły w otwieraniu drzwi, 
wszelkiego rodzaju szafek i zamków. 

Była niedziela i wybraliśmy się do kościoła. Brandona zanieśli-
śmy do żłobka. Siedziałam w foyer na kanapie, ponieważ byłam 
w ósmym miesiącu ciąży, a krzesła w szkółce niedzielnej były nie-
wygodne. W foyer po obu stronach podwójnych drzwi, na całej 
ścianie, znajdowały się bardzo duże okna, w których wisiały cien-
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kie firanki przepuszczające światło. Na kanapie siedział ze mną 
mąż. W pewnym momencie spostrzegliśmy zbliżającą się do nas 
starszą kobietę, która trzymała za rękę małego chłopca. Kiedy 
otworzyła drzwi, zdaliśmy sobie sprawę, że tym małym chłopcem 
jest Brandon.

Kobieta miała białe włosy i jasną karnację. Ubrana była w bia-
ły kostium z cienką czarną lamówką. Miała białą torebkę oraz 
pasujące do niej buty. Zapytała nas, czy chłopiec należy do tego 
Kościoła. Przez chwilę byłam zbyt oszołomiona, żeby jej odpo-
wiedzieć. Zaczęła opowiadać, że zobaczyła małego błąkającego 
się samotnie po parku, nad jeziorem. Pomyślała, że może mu się 
coś stać. Brandon musiał przedostać się przez kilka par drzwi 
oraz przez zatrzaśniętą bramę, żeby dostać się do parku.

Powiedziałam kobiecie, że chłopiec jest moim synem. Przekaza-
ła mi go i odeszła. Zdałam sobie sprawę, że nie podziękowałam jej, 
więc wybiegłam za nią. Niestety, jej już nie było. Starsza kobieta 
zniknęła bez śladu. Brandon ma teraz dwadzieścia lat i jest stra-
żakiem. Mam nadzieję, że jego słodki anioł nadal nad nim czuwa.

Anielski lekarz
James R. Myshrall

22 grudnia 1995 roku o godzinie jedenastej Hazel (moja mat-
ka), Beverley (moja żona) i ja mieliśmy wypadek samochodowy. 
W  wypadku zginęły dwie osoby, ale prawda jest taka, że ofiar 
mogło być więcej. Tego dnia odeszła moja matka i człowiek, któ-
ry spowodował wypadek. Moja żona miała zmiażdżoną rzepkę 
w kolanie i dużą ranę na czole. Moja twarz była zmiażdżona od 
oczu w dół. Dusiłem się i topiłem we własnej krwi.
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W ciągu kilku sekund pojawił się tajemniczy lekarz i jego żona. 
Wszedł przez przednią szybę naszego samochodu, unieruchomił 
mnie (z powodu urazu głowy rzucałem się w konwulsjach), usu-
nął krew, co umożliwiło mi oddychanie.

Tajemniczy lekarz przygotował mnie do przewiezienia do da-
leko położonego, ale bardzo dobrze wyposażonego szpitala. Na 
różne sposoby próbowałem go później znaleźć, wystąpiłem nawet 
w programie Unsolved Mysteries6, ale nie miałem szczęścia. Nie 
ma o nim żadnej wzmianki w policyjnym raporcie na temat wy-
padku. Jedyne wytłumaczenie: ów tajemniczy doktor musiał być 
aniołem. Żyję dzięki anielskiemu lekarzowi.

Powiedziano mi, że moja matka zginęła natychmiast. Wierzę, 
że prosiła, abym mógł jeszcze zostać na ziemi, ponieważ w tamtym 
okresie moja śmierć byłaby dla rodziny zbyt dużym obciążeniem.

Anioł na ratunek
Judy Garvey

Jechałam na zakupy. Obrałam swoją tradycyjną trasę do głów-
nej ulicy. Nagle mój samochód zaczął wydawać dziwne dźwięki, 
więc zjechałam na pobocze. Wzięłam torebkę i chciałam ruszyć 
na piechotę do głównej drogi. Miałam nadzieję, że znajdę tam 
miejsce, z którego będę mogła zadzwonić po pomoc drogową. 

Kiedy odwróciłam się, by otworzyć drzwi, zobaczyłam mężczyznę 
wyłaniającego się zza rogu. Kierował się w moją stronę. Mężczyzna 
ubrany był w strój ochroniarza i miał przy sobie walkie-talkie. Pod-
szedł do okna samochodu i zapytał, czy mógłby mi pomóc. Odpo-
wiedziałam, że właśnie miałam zamiar poszukać miejsca, z którego 

6 Nierozwiązane zagadki (z ang.) – przyp. tłum.
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mogłabym zadzwonić po pomoc drogową. Mężczyzna odrzekł, że 
może wezwać dla mnie pomoc. Powiedział coś przez walkie-talkie. 
Zajrzałam do torebki, żeby znaleźć moją kartę członkowską roadsi-
de-assistance7. Kiedy odwróciłam się, by podziękować mężczyźnie 
za pomoc, której mi udzielił w najbardziej odpowiednim czasie, 
jego już nie było! Holownik przyjechał kilka minut później.

Zaczęłam rozmyślać na temat okoliczności całego zdarzenia 
i  doszłam do wniosku, że w  okolicy nie było żadnej firmy czy 
instytucji, która zatrudniałaby ochroniarzy. To, że mężczyzna 
wyszedł zza rogu i od razu skierował się w moją stronę, dało mi 
pewność, że dostałam wspaniałe błogosławieństwo od najpraw-
dziwszego w świecie anioła.

Obozowy anioł
Daniel R. Person

Razem z rodzicami, bratem i siostrą byłem na Covenant Pines, chrze-
ścijańskim obozie dla rodzin w McGregor w Minnesocie. Każdego 
ranka uczestniczyliśmy w  obowiązkowym nabożeństwie. Miałem 
wtedy siedem lat i myślałem raczej o zabawie niż o chodzeniu do 
kościoła. Pewnego dnia powiedziałem mamie, że jestem chory i nie 
mogę iść. Kiedy wszyscy wyszli, udałem się nad jezioro, by popływać. 

Byłem bardzo słabym pływakiem i nie wolno mi było wchodzić 
do głębokiej wody. Pomyślałem, że teraz mogę popływać i udałem 
się pod dok w kształcie litery H. Po minucie pływania zachłysną-
łem się wodą i zacząłem się krztusić. Przez chwilę walczyłem, lecz 
poszedłem na dno. Gdy popatrzyłem w górę, na powierzchni zo-

7 Roadside-assistance to grupa zapewniająca usługi drogowe osobom, którym zepsuł 
się samochód – przyp. tłum.



82 

baczyłem światło. Zrezygnowałem z walki, wyciągnąłem jedynie 
rękę i zacząłem tonąć.

W chwili, gdy moja ręka miała zanurzyć się pod powierzch-
nią, wystrzeliłem w górę, znalazłem się na kolanach na brzegu 
doku i zwymiotowałem na stopy jakiegoś mężczyzny. Zapytał, czy 
wszystko ze mną w porządku. Odpowiedziałem, że tak, wtedy on 
odwrócił się i odszedł. Na czworakach dotarłem na plażę, gdzie 
jeszcze przez chwilę posiedziałem, a kiedy poczułem się lepiej, 
udałem się do swojego domku.

Cały dzień przespałem. Wieczorem w czasie kolacji próbowa-
łem odszukać mojego wybawcę. Nie udało mi się, choć było tam 
zaledwie siedemdziesiąt osób. Resztę weekendu spędziłem na 
szukaniu owego człowieka, jednak nie było po nim śladu. Obóz 
znajdował się na odludziu, więc to, że życie uratował mi przypad-
kowy człowiek, było niemożliwe.

Dziś w nocy ktoś uratował mi życie
Justine Lindsay

Miałam osiemnaście lat i właśnie skończyłam szkołę. (Mieszka-
łam w Australii). Normalnie byłoby to niesamowicie ekscytujące, 
jednakże mnie przerażało czekanie na wyniki egzaminów. Stało 
się też coś gorszego. Przyłapałam mojego chłopaka (i  pierwszą 
miłość) na całowaniu się z  inną dziewczyną. Działo się to na 
naszym balu absolwentów, tuż przed wspólnym wyjazdem na 
tygodniowe wakacje.

Ten tydzień wakacji był straszny. Kłóciliśmy się, kłóciliśmy się 
i kłóciliśmy się po to, żeby pogodzić się i za kilka sekund znowu 
pokłócić. To było straszne. Kiedy nadszedł czas zerwania, powie-



 83

dział mi wiele przykrych rzeczy. Zezłościłam się i pobiegłam pro-
sto na plażę. Miałam trudne dzieciństwo, które bardzo mocno 
odbiło się na mojej psychice. Wstyd się przyznać, ale w tamtym 
czasie miewałam myśli samobójcze.

Kiedy dotarłam na piaszczystą plażę, poszłam w stronę ogrom-
nego klifu. Moja droga ucieczki – pomyślałam. Histeryzowałam, 
płakałam, szlochałam i zawodziłam. Nie zauważyłam tam żywej 
duszy, podkreślam jednak jeszcze raz, że byłam tak rozbita emo-
cjonalnie, że mogłam kogoś nie zauważyć.

W pewnym momencie poczułam, że ktoś poklepał mnie po 
ramieniu. Odwróciłam się i  zobaczyłam mężczyznę w  wieku 
około dwudziestu pięciu lat. Był bardzo zadbany, miał półprze-
zroczystą skórę i piękne niebieskie oczy. Zapytał, czy wszystko 
ze mną w porządku, ale musiał to zrobić bardzo cicho, ponie-
waż nie przypominam sobie, żeby wypowiedział jakiekolwiek 
słowo. Zaczęłam mu wszystko opowiadać – wszystko. Szliśmy 
coraz dalej, a  ja przez cały ten czas wylewałam swoje żale. 
W  końcu usiedliśmy, zaczęłam opowiadać mu wszystko, co 
mi się przydarzyło od chwili, kiedy skończyłam dwanaście lat 
i  kiedy rozwiedli się moi rodzice. Kontynuowałam opowieść, 
a  mężczyzna delikatnie skierował mnie do domku, w  którym 
wcześniej rozmawiałam ze swoim chłopakiem. Obraliśmy dro-
gę, która prowadziła tam z plaży.

Zatrzymał mnie i odwrócił w swoją stronę. Zdałam sobie spra-
wę, że gadałam nieprzerwanie od dwóch godzin, więc jednym 
tchem zaczęłam go przepraszać i  dziękować za wysłuchanie. 
Powiedziałam mu, że powinnam już iść, bo mój chłopak pewnie 
zaczyna się martwić – i przytuliłam go. Nadal nie odzywał się 
ani słowem i pomyślałam wtedy, że jest trochę dziwny.

Odwróciłam się i  zaczęłam biec, po chwili zatrzymałam się, 
żeby pomachać mu na pożegnanie, ale plaża była pusta. Wróci-
łam do miejsca, gdzie jeszcze przed chwilą stałam, i rozejrzałam 
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się dookoła. Nic. Zamknęłam oczy i potrząsnęłam głową, myśląc, 
że zaczynam tracić zmysły. Kiedy otworzyłam oczy, zauważyłam, 
że na piasku były ślady tylko jednej pary stóp. Poczułam się bar-
dzo dziwnie i pobiegłam do domku. Nigdy nikomu nie wspomi-
nałam o tym, co zdarzyło się na plaży.

Dzięki temu wydarzeniu stałam się osobą bardziej uduchowio-
ną i zaczęłam poszukiwać celu w życiu. Od tamtego momentu 
nieustannie rozmawiam z aniołami. Mimo że od pamiętnej nocy 
na plaży żadnego z nich nie widziałam – ale też nigdy nie byłam 
aż tak zrozpaczona jak wtedy – od czasu do czasu dostrzegam 
znaki, ale tylko wtedy, kiedy o nie poproszę.

Przepełniona radością
Nancy Kimes

To był niewiarygodnie upalny dzień roku 1980. Sam środek lata 
– dzień, którego nigdy nie zapomnę. Byłam bardzo przygnębio-
na, nic w życiu nie szło po mojej myśli, włączając w to związek, 
którego desperacko się trzymałam. Moje życie nie miało planu, 
celu. Zaczęłam szukać wyjścia z  tej sytuacji i  zwróciłam się do 
Boga o pomoc. Musiałam wiedzieć, że nie przyszłam na ziemię 
bez powodu. Chciałam pomóc sobie i innym w takim okresie ży-
cia, w jakim nic nie wyglądało obiecująco. Płacząc, rozmawiałam 
z Bogiem, zupełnie jakby stał obok mnie.

W tej samej chwili rozległo się pukanie do moich drzwi. Kto to 
może być? Czy powinnam otwierać? – zastanawiałam się. Pukanie 
nie ustawało. W końcu zdecydowałam się otworzyć. Na mojej 
twarzy widniały strugi łez. Przede mną stał mężczyzna w wieku 
około trzydziestu lat: przystojny, z jasnym uśmiechem na twarzy 
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i z notatnikiem w ręce. Był ubrany w koszulę z długim rękawem 
i w ciemne spodnie. Miał podwinięte rękawy. Przepraszał za to, 
że mnie nachodzi, ale chciał prosić o szklankę wody. Nie potrafi-
łam mu odmówić, ponieważ na dworze było gorąco jak w piekle. 
Zapytałam, czy mam mu wrzucić do szklanki parę kostek lodu, 
a on odpowiedział: „Tak, byłoby wspaniale”.

Kiedy odkręcałam kran, ciężar, który miałam w sercu, wydawał 
się lżejszy. Kiedy mężczyzna wypił całą szklankę wody, zapytałam, 
czy chciałby jeszcze jedną, a on odpowiedział, że z rozkoszą. Po 
raz kolejny wlałam wodę i włożyłam lód do szklanki. W tym mo-
mencie poczułam, że coś mnie zaczyna wypełniać. Zły humor 
i depresja zaczęły znikać. Poczułam się lepiej! Mężczyzna skoń-
czył pić. Zapytałam, czy nalać kolejną szklankę. Okazało się, że 
nadal był spragniony.

Tak samo jak wcześniej, kiedy wypełniałam szklankę wodą, 
moje ciało przepełniało się radością. Spontanicznie pomyślałam 
o przepięknym biblijnym cytacie: „Błogosławieni, którzy łakną 
i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.

Kim jest ten mężczyzna i  dlaczego ma na mnie tak zbawien-
ny wpływ? – zaczęłam się zastanawiać. Gość skończył trzecią 
szklankę wody, serdecznie mi podziękował i  wyszedł. Kiedy 
zamknęłam za nim drzwi, poczułam, że wszystko jest na dobrej 
drodze i niedługo przyjdą odpowiedzi na moje pytania. Odna-
lazłam w  życiu cel i  na tym historia nie miała się skończyć. 
Pobiegłam do okna w kuchni, żeby zobaczyć, w jakim kierunku 
zmierza mężczyzna, ale on wcale nie wyszedł z budynku. Nie 
mógł zniknąć tak szybko! W  głębi serca wiedziałam, że był 
aniołem w przebraniu.

Tego dnia zmieniło się moje życie. Otworzył się przede mną 
nowy świat. Był to świat miłości, przebaczenia, umiejętności 
słuchania innych, widzenia siebie z  perspektywy innych osób, 
umiejętności pomagania sobie przez pomaganie innym ludziom.
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Teraz, kiedy przydarza mi się coś nieoczekiwanego lub kiedy 
jestem przytłoczona, zawsze czuję czyjąś obecność, która dodaje 
mi sił i odwagi, by stawić czoło problemom i ruszyć naprzód ze 
świadomością, że jestem otoczona opieką.

Pomogło mi niebo
Carol Pizzi

Kiedy 14 września 1995 roku jechałam do pracy, poczułam do-
tkliwy ból w klatce piersiowej. Promieniował aż do gardła. Mi-
nęłam już szpital, dlatego zdecydowałam, że zajadę do biura i po-
proszę kogoś, żeby zabrał mnie na pogotowie. Po przejechaniu 
kilku przecznic poczułam się jeszcze gorzej, więc zaparkowałam 
na parkingu przy sklepach. To wszystko działo się około godziny 
6.30 i żaden z nich nie był jeszcze otwarty.

W tym samym momencie pojawił się jakiś mężczyzna. Jako że ból 
w piersiach narastał i miałam problemy z oddychaniem, poprosiłam 
go o zadzwonienie po ambulans. Pamiętam, że wszedł do jednego 
ze sklepów, skąd miał zadzwonić. Po chwili przyjechała karetka. Za-
brała mnie do szpitala, gdzie zrobiono mi badanie serca. Znaleziono 
u mnie zapchaną tętnicę, więc wykonano angioplastykę.

Po rekonwalescencji wróciłam na sklepowy parking, by od-
naleźć mężczyznę, który wezwał karetkę. Sądziłam, że pracuje 
w jednym ze sklepów, ponieważ wszedł tam jeszcze przed godziną 
otwarcia. Właściciele powiedzieli mi, że o  poranku, o  którym 
mowa, nie było nikogo w żadnym ze sklepów. Stwierdzili również, 
że nie pracuje u nich osoba o podanym przeze mnie rysopisie. 

Nigdzie nie mogłam znaleźć mojego Anioła Stróża. Wierzę, że 
właśnie nim był mój wybawiciel.
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