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Jakie byłoby twoje życie, gdybyś mógł zdobyć wszystko, czego za-
pragniesz? Absolutnie nic by cię nie powstrzymywało i mógł-

byś z łatwością zdobywać bogactwo, szczęście i miłość.
Oczywiście życie takie nie jest. Życie to proces uczenia się, 

w którym wszyscy doświadczamy wzlotów i upadków. Mamy ten-
dencję do obwiniania innych za zło, jakie nas spotyka, choć fak-
tycznie sami podświadomie przyciągamy do siebie wszystko, co 
nam się przydarza. Innymi słowy, zazwyczaj nic nie blokuje nas 
tak jak własne myśli.

Poprzez pogodne nastawienie przywołujemy do swego życia 
dobre rzeczy. Podobnie, kiedy nasze myśli skupiają się na ubó-
stwie, stracie lub negatywnych przeżyciach – właśnie takie rze-
czy do siebie przyciągamy. Zasadniczo jesteśmy jak magnesy, któ-
re przyciągają to, na czym skupia się nasza uwaga. Czy zatem nie 
napawa cię smutkiem myśl, że nasze życie kuleje obciążone baga-
żem negatywnego podejścia, podczas gdy mogłoby być pełne do-
statku i szczęścia?

W s t ę p 

Twój nieograniczony 
potencjał
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Czy nie byłoby cudownie mieć przez cały czas przy sobie ko-
goś, kto pomagałby nam przyciągać do życia wszystkie te błogo-
sławieństwa? Kogoś, kto mógłby nam doradzać w potrzebie; ko-
goś mądrego i inteligentnego, kto zawsze pracowałby dla naszego 
najwyższego dobra; kogoś przejmującego się jedynie naszym inte-
resem, kto chce nam pomagać prowadzić bogate, udane i szczęśli-
we życie.

Dobre wieści są takie, że mamy właśnie takich przewodni-
ków, choć większość z nas woli raczej ten fakt ignorować. Może-
my prowadzić pozytywne, bogate, spełnione życie, ponieważ je-
steśmy w kontakcie z Bogiem poprzez Jego aniołów i duchowych 
przewodników. Wiedza o tym może nam umożliwić radzenie so-
bie z każdym kryzysem czy katastrofą, bo daje pewność, że Bóg 
się nami opiekuje, a nasze dobro zawsze leży Mu na sercu. Anio-
łowie i duchowi przewodnicy regularnie służą nam radą, którą 
jednak częściej ignorujemy, niż przyjmujemy. 

Kiedy byłem dzieckiem, uczono mnie, że opiekują się nami 
aniołowie. Słyszałem o nich w modlitwach i hymnach, i jako mały 
chłopiec po prostu akceptowałem ich obecność. Kiedy podrosłem 
i zacząłem kwestionować wiele spraw, odkryłem, że nawet w ra-
mach Kościoła anioły to kłopotliwy temat, wskutek czego usuną-
łem je z życia jako osobliwy relikt przeszłości.

Dopiero ogromne nieszczęście, które spotkało mnie w życiu, 
sprawiło, że uświadomiłem sobie, iż aniołowie naprawdę istnie-
ją oraz są tutaj, aby nas chronić i nam pomagać. Między dwu-
dziestym a trzydziestym rokiem życia przeżyłem upadek własnej 
firmy. Byłem wówczas żonaty, a żona oczekiwała naszego pierw-
szego dziecka. Gorzej być nie mogło! Byliśmy zmuszeni sprzedać 
dom i samochód oraz przeprowadzić się do małego wynajmowa-
nego mieszkania. 

Przez moment pracowałem w hurtowni, aby zarobić na opłatę 
rachunków. Nie była to praca wymagająca, więc miałem mnóstwo 
czasu na rozmyślanie o tym, co się stało. Długo mi zajęło, zanim 
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uzmysłowiłem sobie, iż większą część mojego niepowodzenia za-
wdzięczam… samemu sobie! Gdybym wcześniej podjął inne de-
cyzje, rezultat byłby zupełnie odmienny, a ja nadal prowadziłbym 
swój interes, zamiast usługiwać w pracy komuś innemu.

Przyjąwszy to do wiadomości, zdałem sobie także sprawę, że 
cały czas dostawałem od „kogoś” rady, które ignorowałem. Spo-
kojny cichy głos, który słyszałem każdego dnia, konsekwentnie da-
wał mi dobre rady, a ja nie wykorzystywałem ich. Nie wiedziałem 
wówczas, skąd ów głos pochodzi. Prawdopodobnie nazywałem go 
moim sumieniem lub głosem rozsądku. Faktem jednak jest, iż był 
to mój anioł stróż. 

Ten wewnętrzny głos zastanawiał zapewne czasem i ciebie, ale 
podobnie jak czyni to wiele innych osób, ignorowałeś go. Teraz go 
zauważam, gdyż wiem, że mój anioł stróż ma na względzie mój 
najlepszy interes. Kiedy kieruję się jego radą, nie jestem w stanie 
popełnić błędów ani podjąć niewłaściwych kroków. Wszyscy robi-
my coś, czego później żałujemy. Mnie zdarza się to coraz rzadziej, 
ponieważ zwracam uwagę na mojego anioła stróża. 

volc
Przekreślenie
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Archaniołowie
Każdy, kto jako dziecko uczęszczał na lekcje religii, będzie 

znał imiona co najmniej kilku archaniołów. W II wieku p. n.e. 
Henoch opisał swą wizytę w niebie, po raz pierwszy nazywając 
po imieniu siedmiu archaniołów. Stary Testament wymienia Mi-
chała i Gabriela, ale jedynym aniołem, którego Biblia określa do-
kładnie, jest archanioł Michał (Jud 9). Siedmiu aniołów, którzy 
stoją przed Bogiem w Księdze Objawienia, uznaje się zwykle za 
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archaniołów (Ap 15, 17). Imiona tej siódemki to: Michał, Ga-
briel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel i Remiel. Pierwsi czterej, zna-
ni jako „Czterej Aniołowie Obecności”, to także archaniołowie is-
lamscy. Zauważyłeś, że imię każdego archanioła zakończone jest 
końcówką -el? Oznacza ona „istotę świetlistą”.

Aniołowie nie mają płci męskiej ani żeńskiej. Zatem jeśli od-
wiedza cię Archanioł Michał, niekoniecznie będzie to anioł wy-
glądający męsko. Michał może pojawić się pod każdą postacią, 
w zależności od sytuacji oraz okoliczności.

MICHAEL (MICHAŁ)

Michał jest nieporównanie najlepiej znanym archaniołem. 
W Kościele rzymskokatolickim nosi też miano świętego Micha-
ła. Katolicy modlą się do świętego Michała Archanioła o ochronę 
przed złem. Uważa się go także za protektora Kościoła katolickie-
go. Imię Michał oznacza „któż jest, jak Bóg?”. Wierzy się, że Mi-
chał jest archaniołem stojącym najbliżej Boga. Od zawsze uzna-
wany był za szczególnego przyjaciela oraz obrońcę narodu żydow-
skiego. Wierzy się także, że Michał pojawi się ponownie, kiedy 
świat znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie.

Rudolf Steiner (1861–1925), austriacki filozof, założyciel To-
warzystwa Antropozoficznego, uważał, że Michał uzyskał awans 
na stanowisko archanioła i stał się archaii, co pozwoliło mu do-
kładać wszelkich starań, by pomagać rodzajowi ludzkiemu*.

Michałowi przypisuje się powstrzymanie Abrahama przed po-
święceniem Izaaka (Rdz 22, 10). Objawił się też Mojżeszowi pod 
postacią płonącego krzewu (Wj 3, 2) oraz uratował Daniela z jamy 
lwa (Dn 6, 22). Wierzy się również, że widywała go Joanna d’Arc.

Święto Michała Archanioła sięga V wieku n.e. i stało się ogrom-
nie popularne w okresie średniowiecza, ponieważ Michał jest rów-

* James H. Hindes, The Hierarchies, artykuł w “Angels and Mortals”, por. Maria Parisen, 
s. 118–119.
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nież patronem rycerzy. Dziś anglikanie i katolicy świętują dzień św. 
Michała 29 września. Ósmego listopada czczą go Grecy, Ormia-
nie, Rosjanie oraz Kościoły koptyjskie.

Reprezentuje: miłość
Żywioł: ogień
Kierunek: południe
Pora roku: jesień
Kolor: czerwony
Znaki zodiaku: Baran, Lew i Strzelec

GABRIEL

Gabriel zasiada po lewicy Boga i jest drugim co do ważności 
archaniołem. Choć uznaje się, iż aniołowie nie posiadają płci, Ga-
briel zazwyczaj przedstawiany jest jako anioł żeński, choć czasem 
ukazuje się również w postaci męskiej. Imię Gabriel oznacza „Bóg 
jest mą mocą/moc Boga”. Tradycja uznaje Gabriela za posłanni-
ka Boga do ludzi.

Z kilku powodów Gabriel jest powiązany silnie z kwestią brze-
mienności i narodzin. To właśnie on odwiedził Zachariasza i po-
wiedział mu, że jego żona, Elżbieta, powije Jana Chrzciciela (Łk 
1, 11–20). To także Gabriel odwiedził Marię i oświadczył jej, że 
urodzi Jezusa (Łk 1, 26–35). W Kościele katolickim pozdrowie-
nie „Zdrowaś Mario” uznaje się za pozdrowienie, jakiego Gabriel 
użył, witając się z Marią Panną*. W tradycji katolickiej Gabriel in-
formuje także pasterzy o narodzinach Jezusa**. Kościół katolicki 
obchodzi dzień Świętego Gabriela 24 marca. Gabriel poinformo-
wał też Daniela o nadejściu Mesjasza (Dn 9, 21–27).

* Pełen tekst modlitwy: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między 
niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl 
się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.

** Linda Georgian, Your Guardian Angels, s. 53.
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To również Gabriel przybył do jaskini Al-Hira i powiedział Ma-
hometowi, iż jest prorokiem, bóstwem. Tak powstał islam. Muzuł-
manie znają go pod imieniem Gibrail, i wierzą, że to właśnie on 
podyktował całą treść Koranu*.

W roku 1862 w Nowej Zelandii Gabriel objawił się maoryskie-
mu prorokowi Te Ua Haumene i podarował mu siły konieczne do 
uwolnienia się z założonych na niego pęt. Te Ua powiedział po-
tem, że wokół niego pojawił się Gabriel, Michał oraz „niezliczone 
zastępy służby anielskiej”**.

Podobnie jak wszyscy aniołowie, Gabriel może pojawiać się 
w każdej formie. Kiedy ujrzał go Mahomet, jego ciało sięgało po-
łowy niebios, a te grzmiały od szumu jego skrzydeł. Jednakże sufi 
Ruzbehan Baji widział go zupełnie inaczej:

Najpierw zobaczyłem Gabriela niczym pannę lub niczym księ-
życ pomiędzy gwiazdami. Jego włosy przypominały kobiecą 
fryzurę, długimi lokami opadając na ramiona. Odziany był 
w czerwoną szatę wyszywaną zielenią… Jest najpiękniejszym 
z Aniołów… Jego twarz jest niczym czerwona róża***.

Reprezentuje: pokonanie wątpliwości i lęków
Żywioł: woda
Kierunek: zachód
Pora roku: zima
Kolor: szmaragdowy
Znaki zodiaku: Rak, Skorpion i Ryby

* Sean Kelly i Rosemary Rogers, Saints Preserve Us! (New York: Random House, 1993).
** Te Ua Haumene, cyt. w: Like Them That Dream: The Maori and the Old Testament Bronwyn 

Elsmore (Tauranga: The Tauranga Moana Press, 1985), s. 109.
*** Ruzbehan Baqli, cyt. w: Angels: Messengers of the Gods Peter Lamborn Wilson (London: Tha-

mes and Hudson, 1980), s. 41.
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RAFAEL (RAFAŁ)

Rafael to trzeci co do ważności archanioł. Imię Rafael ozna-
cza „świetlisty, który leczy/Bóg leczy”. Biblia nie wymienia Rafa-
ela z imienia, lecz pojawia się on w apokryfach Starego Testamen-
tu, w Księdze Tobiasza. Wierzy się, że Rafael leczy rany męczenni-
ków oraz chroni podróżnych. Kościół katolicki obchodził jego świę-
to, dzień świętego Rafała, 24 października, lecz po uporządkowa-
niu kalendarza liturgicznego obecnie archanioł ten jest czczony 29 
września, w dniu świętego Archanioła Michała i Chóru Aniołów.

Reprezentuje: uzdrowienie
Żywioł: powietrze
Kierunek: wschód
Pora roku: wiosna
Kolor: niebieski
Znaki zodiaku: Bliźnięta, Waga i Wodnik

URIEL 

Uriel jest ostatnim z czterech Archaniołów Obecności. Jego 
imię znaczy „ogień Boga/światło Boga”. Uriel znany jest jako 
anioł skruchy, a zatem spotyka się z duszami grzeszników 
przybywających do bram nieba. Uriel jest wielce wszechstron-
nym aniołem. Jest także aniołem muzyki. Wierzy się, że Bóg 
posłał go do Noego przed nadchodzącym potopem. W trady-
cji żydowskiej wierzy się także, że to Uriel podarował Żydom 
Kabałę.

Reprezentuje: jasność myślenia
Żywioł: ziemia
Kierunek: północ
Pora roku: lato
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Kolor: biały
Znaki zodiaku: Byk, Panna i Koziorożec

RAGUEL 

Jego imię oznacza „przyjaciel Boga”. Raguel jest aniołem, który 
zabrał Henocha do nieba. Henoch powiedział, że ten anioł pilnu-
je, by inni aniołowie zachowywali się na odpowiednim poziomie. 

SARIEL (ARIEL)

O Sarielu dowiadujemy się z Księgi Henocha. Jako archa-
nioł jest odpowiedzialny za dyscyplinowanie aniołów, którzy mają 
skłonności do złego zachowania. W kilku tradycjach wierzy się, że 
jest właśnie tym aniołem, który nauczał Mojżesza.

REMIEL 

Remiel słynie jako anioł nadziei. Imię Remiel oznacza „Bóg 
unosi”, co daje wskazówkę co do jego zadania – prowadzenie 
dusz do nieba. 

Metatron
Najważniejszym aniołem Kabały jest Metatron, którego imię 

mówi „najbliższy Tronowi”. Metatron nie jest archaniołem, lecz 
często określa się go mianem Króla Aniołów. Zasługuje na to 
miano, ponieważ jest aniołem najwyższym oraz najbardziej im-
ponuje swym wyglądem. Według opisów ma od dwóch i pół do 
mniej więcej czterech metrów wzrostu, trzydzieści sześć skrzy-
deł oraz wiele par oczu, które pozwalają mu obserwować cały 
świat.



Każda prośba, jaką skierowałem do swojego anioła stróża, zo-
stała spełniona, ale często działo się to w sposób inny, niż 

oczekiwałem. Okazjonalnie bywałem nawet rozczarowany tym, 
co uważałem za niemożliwy do wyjaśnienia „brak powodzenia”. 
Jednak zawsze dalsze dochodzenie wykazywało, iż moja prośba 
spotkała się z odpowiedzią, i to odpowiedzią najlepszą dla wszyst-
kich zainteresowanych.

Na przykład kilka lat temu poważnie rozważałem przepro-
wadzkę do innego kraju. Wydawało mi się to wówczas sensowne 
i logiczne, ponieważ zacząłem się dusić w miejscu, w którym wte-
dy przebywałem, a za granicą widziałem dla siebie wielkie szanse.

Moje zamiary wywołały w rodzinie wielki wstrząs, lecz sądzi-
łem, że korzyści przewyższą w końcu przejściowe trudności. Po-
prosiłem mojego anioła stróża o prowadzenie, i czekałem – pe-
wien, że otrzymam zachętę do wyjazdu.

Ku mojemu zdziwieniu odpowiedź była negatywna, a mój anioł 
stróż kazał mi się lepiej rozejrzeć w miejscu, w którym mieszka-
łem. Ponieważ nie o taką radę mi chodziło, ponownie poprosiłem 
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Twój anielski pamiętnik
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anioła o prowadzenie – tym razem jasno wskazując na wszystkie 
korzyści, jakie widziałem w swej emigracji.

Czekając na odpowiedź, z miejscowości położonej nie dalej niż 
jakieś 8 km od mojego domu przyszła do mnie pewna propozycja. 
Kolejne możliwości pojawiały się zaraz po niej, prawie bez moje-
go wysiłku, a ja szybko odkryłem, że jestem bardziej zapracowa-
ny niż kiedykolwiek wcześniej.

Zajęło mi trochę czasu, by zdać sobie sprawę z tego, że to dzie-
ło mojego opiekuńczego anioła. Ten zaś miał świadomość, że czu-
jąc się osaczony oraz ograniczony tam gdzie byłem, szukałem 
świeżych możliwości za granicą, więc dostarczył mi więcej szans, 
niż byłem w stanie przyjąć tutaj, na własnym podwórku!

Choć nasi aniołowie stróże działają czasem w tajemniczy spo-
sób, to zawsze mają na uwadze nasze najwyższe dobro. Nie mam 
pojęcia, co by się zdarzyło, gdybym wyrwał rodzinę z korzeniami 
i przewiózł ich na drugi koniec świata. Może by się udało, a może 
byłaby to katastrofa? Mój anioł stróż rozwiązał tę sytuację za mnie 
w sposób najlepszy z możliwych, choć nie było to rozwiązanie, ja-
kie wówczas chciałem uzyskać.

Przez kilka lat prowadziłem anielski pamiętnik, w którym za-
pisywałem moje kontakty z królestwem aniołów. Pozwala mi to 
sięgnąć wstecz i sprawdzić, w jaki sposób rozwiązały się różne ży-
ciowe sytuacje. Zapewne i tobie się to przyda. Nie trzeba wcale 
trudzić się codziennym pisaniem elaboratów. Może minąć tydzień 
lub dwa bez jakiegokolwiek wpisu, lecz ilekroć zdarzy się coś, co 
dotyczy aniołów, wrzucam do notesu choćby kilka zdań.

Anielski pamiętnik będzie stanowić absolutny dowód na to, 
iż twój anioł stróż – a w gruncie rzeczy całe królestwo anielskie – 
opiekuje się tobą oraz działa dla twojego najwyższego dobra. To 
kwestia kilku miesięcy, i będziesz miał fascynującą serię sprawoz-
dań z własnych przeżyć związanych z aniołami. Będziesz mógł 
dostrzec, w jaki sposób spełniane są twoje osobiste prośby, i za-
czniesz darzyć swojego anioła stróża całkowitym zaufaniem.
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Zapisywanie zmian
Nie tak dawno temu rozmawiałem z pewną młodą kobietą 

imieniem Sharleen, która właśnie uzyskała stopień licencjata. 
– I co teraz będziesz robić? – zapytałem.
– Planuję pojechać do Indii – odrzekła. – Przez dwa lata będę 

tam pracować jako wolontariuszka na misji chrześcijańskiej.
Nie to spodziewałem się usłyszeć. Zakładałem, że Sharleen za-

sili szeregi ludzi pracy lub wróci na uczelnię, by poszerzyć kwali-
fikacje. Opowiedziała mi wówczas fascynującą historię.

Sharleen zaczęła prowadzić anielski pamiętnik w wieku piętna-
stu lat. Kiedy miała siedemnaście lat, rzuciła szkołę średnią i razem 
z chłopakiem uciekła z domu. Przygoda skończyła się tragicznie, lecz 
dziewczyna nie wyciągneła żadnej nauczki. Ona i jej chłopak musieli 
niesamowicie ciężko pracować w niskopłatnych pracach, by zarobić 
na czynsz i jedzenie. Odkryli, że życie na najniższym poziomie to nie 
bajka. Wszystko to Sharleen notowała w swoim pamiętniku.

Dziewczynę zaczęły nawiedzać dziwne sny. Co noc pojawiał 
się anioł, który kazał jej wracać do domu i do szkoły. Próbowała 
tę radę ignorować. Próbowała kłaść się później spać, ale anioł na-
dal pojawiał się we śnie. Alkohol i narkotyki też nie były w stanie 
go powstrzymać. 

– Był taki dobry i cierpliwy – powiedziała mi Sharleen. – Nigdy 
się na mnie nie wściekał. Jedynie stale nalegał, żebym skontakto-
wała się z rodzicami i wracała do domu. Przeklinałam i wrzesz-
czałam w tych snach, a on po prostu stał – cichy i spokojny. Ależ 
to było wkurzające!

Anioł kazał, by Sharleen nazywała go Zymar. Nie miała nigdy 
pewności, czy miał płeć męską, czy żeńską. Zymar zawsze pomi-
jał mało ważne pytania. 

– Uznałam go za anioła męskiego, ponieważ jest silny i wład-
czy – powiedziała mi. – Ale ma też najcudniejszą, najpiękniejszą 
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twarz, jaką widziałam oraz długie opadające luźno włosy. Uwiel-
biam na niego patrzeć.

Po jakimś czasie Zymar zaczął pojawiać się także w ciągu dnia. 
– Pracowałam wtedy w barze hamburgerowym – opowia-

da Sharleen. – Była pora lunchu i miałam całą kolejkę ludzi do 
załatwienia. Spojrzałam na następną osobę, a to był mój anioł – 
uśmiechał się do mnie. 

Na to wspomnienie Sharleen też się szeroko uśmiecha. 
– Zaczełam wariować! Wystarczyło już, że pojawiał się w snach! 

Nie chciałam, aby pojawiał się także w pracy. Wrzasnęłam, żeby 
sobie poszedł, a kiedy to zrobiłam, on jakby pobladł, a ja odkry-
łam, że właśnie krzyczę na kolejnego klienta. Mało brakowało, 
a straciłabym tego dnia pracę.

Zymar nadal się pojawiał. Pewnego wieczoru Sharleen wracała 
pieszo z pracy do domu i znowu poczuła, że on jest obok. Nie wi-
działa go, lecz wiedziała, że tam był.

– Dodawał mi otuchy – mówi. – Było to przerażające, ale jed-
nocześnie pokrzepiające. Z jednej strony cieszyłam się, że jest nie-
widzialny, bo nie chciałam, by inni ludzie widzieli, jak wracam 
do domu z aniołem u boku. On natomiast ciągle mówił. Nie na 
głos. Słowa po prostu wnikały mi do głowy. Mówił to, co zwykle: 
o powrocie do domu oraz zdobywaniu wykształcenia. Wiedzia-
łam, że miał rację. Zawsze wiedziałam, że ma rację, ale nie chcia-
łam go słuchać. Zaczęłam biec, żeby od niego uciec, ale z łatwo-
ścią dotrzymywał mi kroku. Gdy dobiegłam do domu i trzasnę-
łam drzwiami, wydawało mi się, że został za nimi. Malcolma nie 
było w domu, więc zapisałam wszystko w pamiętniku i poczułam 
się lepiej. Kiedy skończyłam, przerzuciłam kilka kartek wstecz. 
Okazało się, że prawie wszystkie wpisy dotyczyły tego anioła. Nie 
pamiętałam, żebym sama zapisała którykolwiek fragment, ale 
przecież ten tekst tam był – wpisany moim charakterem pisma. 
Czytałam go na okrągło. Malcolm pracował wtedy chyba w fabry-
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ce opakowań i przenosił tam palety oraz kartony. Zawsze był zmę-
czony i marudny. Do domu wrócił około dziewiątej, a ja nie mia-
łam gotowej kolacji. Pokłóciliśmy się i poszliśmy spać głodni. Na-
stępnego dnia wróciłam do domu.

Życie w domu wcale nie było łatwiejsze. Zymar nadal odwie-
dzał Sharleen, pojawiał się nawet w szkolnej klasie. Pewnego dnia 
zapytał ją, co by chciała robić w życiu. 

– Pojęcia nie mam. Chciałabym się dobrze bawić. Oj, szkoda 
że nie mogłeś zobaczyć wyrazu twarzy Zymara, gdy mu to powie-
działam! 

Przez następnych parę miesięcy Zymar uparcie powtarzał 
Sharleen, żeby kontynuowała szkołę. 

– Nie miałam pojęcia, ile razy wpychał mi tę myśl do głowy – 
mówi Sharleen – dopóki nie zerknęłam do pamiętnika. Codzien-
nie, a czasem dwa lub trzy razy dziennie – i tak całymi miesią-
cami.

Sharleen próbowała ignorować sugestie Zymara.
– W końcu jednak zaczęło to nabierać sensu. Malcolm i ja sta-

raliśmy się żyć z minimalnych dochodów. Ja nie chciałam tak spę-
dzić reszty życia, więc zaczęłam bardziej interesować się szko-
łą. Natychmiast zauważyli to moi kumple i zaczęli dokuczać, ale 
ja miałam to gdzieś. Mój anioł zawsze był przy mnie i motywo-
wał mnie, pilnując, żebym nie zeszła z obranego kursu. Poprawi-
ły mi się oceny i skończyłam szkołę jako druga najlepsza w kla-
sie. Nikt, a już zwłaszcza moi rodzice, nie mógł w to uwierzyć. Tak 
samo było w college’u. Z Zymarem u boku nie mogłam zrobić nic 
złego. Motywował mnie, a ja się starałam. Pewnego dnia zdałam 
sobie sprawę, że jestem szczęśliwsza niż kiedykolwiek wcześniej. 
I to wszystko dzięki mojemu aniołowi stróżowi. Kosztowało mnie 
to sporo czasu, zanim zdałam sobie sprawę z tego, kim on jest. Od 
tamtej pory jest ze mną zawsze. Gdyby nie Zymar, pewnie nadal 
sprzedawałabym hamburgery w barze!
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W połowie ostatniego roku na uczelni anioł stróż Sharleen po-
kierował ją do jednego z działów uniwersyteckiej biblioteki, w 
którym nigdy wcześniej nie bywała.

– Były tam książki o dzieciach w Afryce i w Indiach. Jedna z nich 
niemal wypadła na mnie z półki. Zabrałam ją do domu i prze-
czytałam. Potem wróciłam do biblioteki i przeczytałam wszyst-
kie inne. Zymar zwykle siedział obok i czytał ze mną.Myślałam 
o swojej przyszłości, zastanawiam się czy iść do pracy, czy raczej 
kontynuować studia i zrobić doktorat. Zymar zaproponował, że-
bym na razie popracowała w Indiach. Wszyscy byli zszokowani, 
kiedy im o tym powiedziałam, ale jestem pewna, że to dobra de-
cyzja. Tak sądzi mój anioł. Wczoraj, późnym wieczorem, przeglą-
dałam swój pamiętnik i sama nie mogę uwierzyć w to, ile tam jest 
odnośników do Indii. Pojawiają się one od lat. Sądzę, że Zymar 
wiedział na długo przede mną, że to zrobię.

– A co będziesz robić po powrocie? – zapytałem. 
Sharleen uśmiecha się szeroko: 
– Nie wiem jeszcze, ale jestem pewna, że mój anioł stróż już wie!
Pamiętnik okazał się dla Sharleen bezcenny, a to szczególnie 

dlatego, że dał tak jasny obraz jej relacji oraz stosunków z anio-
łem stróżem. Pomógł jej też cofnąć się w przeszłość i zobaczyć 
sytuacje, które faktycznie miały miejsce, oraz to, jak się rozwi-
jały i zakończyły. Była niezmiennie zadziwiona tym, jak niektóre 
wpisy, dokonane wiele miesięcy czy nawet lat wcześniej, znalazły 
w jej życiu miejsce na realizację.

Sharleen zaczęła prowadzić dziennik na dwa lata przed spo-
tkaniem z opiekuńczym aniołem i cieszyło ją notowanie swych 
odczuć i doświadczeń. Nawet jeśli nie lubisz pisać, odkryjesz, 
jak pomocne jest zapisanie od czasu do czasu choćby paru klu-
czowych słów. Prawdopodobnie odkryjesz też, że wraz z rozwo-
jem twojej relacji z aniołem stróżem, twoje wpisy staną się coraz 
dłuższe. 



Jedną z najważniejszych rzeczy podczas prowadzenia pamięt-
nika (dziennika) jest zapisywanie własnych próśb oraz ocena ich 
realizacji. Odkryłem, że często zapominam o co prosiłem, a pa-
miętnik pozwala mi to sobie przypomnieć. Pamiętnik pozwoli ci też 
na zapis własnego rozwoju oraz pomoże ci ocenić postępy. Z cza-
sem stanie się coraz bardziej cenny, ponieważ pozwoli ci dostrzec 
pewien wzorzec, który da się przełożyć na graficzne sprawozdanie 
z twego osobistego rozwoju.

Kiedy już raz zaczniesz prowadzić swój anielski pamiętnik, od-
kryjesz, iż szukasz rzeczy, które można by w nim zanotować. Sta-
nie się dla ciebie ważny, a stopniowo da ci jasne poczucie o tym, 
czego chcesz od życia oraz dokąd zmierzasz. 



Duchowi przewodnicy to ludzie, którzy po śmierci przeszli 
do innego życia. Osiągnąwszy wysoki stopień rozwoju du-

chowego, zachowali zainteresowanie tym, co dzieje się w naszym 
świecie. Nie są aniołami stróżami, które nas chronią, lecz istnieją, 
aby nam pomagać i prowadzić nas, o ile tylko poprosimy je o radę.

Przewodnicy są głównie zainteresowani naszym duchowym 
wzrostem, zawsze są gotowi nieść nam w tym zakresie pomoc, jed-
nakże chcą jednocześnie, abyśmy byli niezależni. Dlatego zniechę-
cają nas do zadawania pytań, jeśli problem jest niewielki. Wolą 
działać jako starsi i mądrzejsi mentorzy, którzy już nauczyli się lek-
cji, jakie my próbujemy opanować. Komunikuj się ze swoimi prze-
wodnikami tak często, jak tylko sobie życzysz, lecz proś o pomoc 
jedynie wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne.

Twoi przewodnicy nie zaoferują pomocy nieproszeni. Z tego 
powodu niektórzy ludzie przeżywają całe życie, nie zdając sobie 
nawet sprawy, że mają przy sobie opiekuńcze duchy. Często na-
wet o nich nigdy nie słyszeli, nie mówiąc już o wiedzy o tym, jak 
prosić je o pomoc. Jednakże nawet w tych przypadkach ducho-
wi przewodnicy zrobią wszystko, aby pomóc tym ludziom w po-

155

 Duchowi przewodnicy



156

dróży przez ich życie. W gruncie rzeczy, jeśli taka osoba znajdzie 
się w desperackim położeniu i poprosi o pomoc kogokolwiek lub 
też wezwie Boga, pomoc ta nadejdzie natychmiast – od osobistych 
duchowych przewodników.

Duchowi przewodnicy są całkowicie pozbawieni osądów. Je-
śli nawet popełniamy poważne błędy, lekceważąc lub działając 
wbrew ich radom, będą nam nadal chętnie pomagać. Nigdy nie 
powiedzą: „A nie mówiłem!”, ponieważ sami już zrozumieli, że 
czasami lepiej jest uczyć się na własnych błędach.

Twoi duchowi przewodnicy zostaną twoimi przyjaciółmi, o ile 
im na to pozwolisz. Są opiekuńczy, kochający, wspierający i mają 
na uwadze twoje najwyższe dobro, ale musisz, przede wszystkim, 
pozwolić im na zaistnienie w twoim życiu.

Wszyscy, choć niekoniecznie, możemy mieć za swych ducho-
wych przewodników naszych zmarłych krewnych. Często będzie 
to ktoś nam bliski za życia, jak na przykład rodzic, rodzeństwo 
lub inny krewny. Wiedza, że ważne kiedyś osoby nadal są obok, 
by nas prowadzić i pomagać, gdy zajdzie potrzeba, bardzo pod-
nosi na duchu.

Wielu ludzi ma świadomość stałej obecności swych ducho-
wych przewodników. Na przykład Sophia Peabody, żona Nathanie-
la Hawthorne’a, znanego autora Szkarłatnej Litery, miała „świa-
domość obecności swojej matki przy każdej doniosłej okazji”*. 

Od tysięcy lat ludzie wiedzą o obecności duchowych przewod-
ników. Zapisy historyczne mówią, że szamani na całym świecie 
potrafili wchodzić w trans, by prosić duchy o pomoc. Prawdopo-
dobnie najsłynniejszą relacją historyczną dotyczącą duchowego 
przewodnictwa jest daimon Sokratesa, który nieustannie udzielał 
mu porad oraz ostrzegał przed niebezpieczeństwem. Ksenofont 
tak cytuje Sokratesa w swej apologii: 

* Julian Hawthorne, Hawthorne and His Circle, cyt. z syna Nathaniela Hawthorne’a w Encyclo-
paedia of Psychic Science, Nandor Fodor (1934, przedruk New York: University Books, Inc., 
1966), s. 154.
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Ten proroczy głos zawsze był obecny w moim życiu; jest z pew-
nością o wiele bardziej godny zaufania niż wróżby z lotu lub 
wnętrzności ptaków; nazywam go Bogiem lub daimonem. 
O ostrzeżeniach, jakie otrzymywałem, opowiadałem moim 
przyjaciołom – ten głos nigdy się nie myli*.

W Piśmie Świętym czytamy o królu Saulu składającym wizy-
tę medium, aby skontaktować się z duchem proroka Samuela. 
Pierwsza Księga Samuela, rozdział 28, wers 7, mówi: „Zwrócił 
się więc Saul do swych sług: »Poszukajcie mi kobiety wywołują-
cej duchy, chciałbym pójść i jej się poradzić«. Odpowiedzieli mu 
jego słudzy: »Jest w Endor kobieta, która wywołuje duchy«”. Saul 
przebrał się i poszedł na spotkanie z nią, aby przywołać ducha 
Samuela. Niestety, ów duch przepowiedział rychłą śmierć Saula.

Święty Augustyn w De Cura Pro Mortuis pisze: „Duchy zmar-
łych mogą być posyłane do żywych oraz ujawniać im przyszłość, 
o której same dowiedziały się od innych duchów lub aniołów, lub 
też poprzez boskie objawienie”**.

Media często mają przewodników, którzy wielokrotnie inkar-
nowali na Ziemi, dzięki czemu zyskali ogromną mądrość. Zwykle 
są nimi wodzowie plemion Indian, chińscy mędrcy, egipscy kapła-
ni lub inni mądrzy ludzie z przeszłości. 

Nie jesteś jednak ograniczony tylko do jednego duchowego 
przewodnika. Możesz zacząć pracę z jednym, a potem – zgodnie 
z własnym rozwojem duchowym – przejść do kolejnego, i choć 
może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, wciąż pomaga ci wie-
lu przewodników duchowych, a każdy z nich ma własne zdolno-
ści i umiejętności.

Każda istota może być duchowym przewodnikiem. Zazwyczaj 
jednak zostaje nim dusza wysoko rozwinięta, pragnąca pomagać 
ludziom w trakcie ich inkarnacji. W konsekwencji, choć istnie-

* Ksenofont, Memorabilia Socratis, A. R. Cluer, B.A., ed. (Boston: Henry and Company, 1893), s. 124.
** J. B. Greatbarr, The Saint Augustine Collection ed. (Newcastle: New Growth Centre, 1964), s. 212.
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je wiele złośliwych duchów, to żaden z nich nie będzie działał 
jako duchowy przewodnik. Te złośliwe duchy zwykle pojawiają 
się obok ludzi igrających z takimi narzędziami jak tabliczka ouija, 
nie mając o nich żadnej wiedzy. Z tabliczki ouija można korzystać 
jedynie odpowiedzialnie. Niestety, promuje się ją zwykle jako grę 
salonową, więc nic dziwnego, że używane w ten sposób narzędzie 
przyciąga negatywne byty.

Negatywne byty także kręcą się zawsze wokół nas. Rozwiązania 
wielu trudności, jakie się w związku z nimi pojawiają, można od-
naleźć w Biblii. Pierwszy List Jana, rozdział 4, wersy 1–3, mówi: 

Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badaj-
cie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków po-
jawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każ-
dy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, 
jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest 
z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – 
nadchodzi, i już teraz przebywa w świecie.

Należy być ostrożnym podczas spotkania z nowym duchem, 
dopóki dokładnie nie dowiesz się, jaki on jest. Jestem pewien, że 
tak samo postępujesz, gdy spotykasz nowych ludzi. W każdym ra-
zie, jeśli masz jakieś wątpliwości, zapytaj ducha, czy on pochodzi 
od Boga.

Z duchowymi przewodnikami można się zwykle komunikować 
przy pomocy medium lub podczas seansu. Można także zaaranżo-
wać własny seans, lecz lepsze wyniki daje grupowe spotkanie ludzi 
o podobnym sposobie myślenia i współpracujących ze sobą.



Wiele osób czeka, aby zobaczyć lub usłyszeć swoich ducho-
wych przewodników za pomocą oczu lub uszu. W grun-

cie rzeczy zdarza się to rzadko. Nasi przewodnicy komunikują się 
z nami telepatycznie lub duchowo. W konsekwencji to my mu-
simy rozwinąć swoje duchowe postrzeganie, aby móc ich jaśniej 
widzieć. Często wiadomość przychodzi do nas jako słaby, prawie 
niewyczuwalny sygnał od intuicji. Wiadomość od twego ducho-
wego przewodnika wiele razy wyda ci się jedną z twoich myśli, 
zanim zdasz sobie sprawę, że pochodziła od niego. Jeśli nie otwo-
rzysz się na odbiór przekazów od swych duchowych przewodni-
ków, nie usłyszysz niczego.

Aby nawiązać kontakt ze swoimi duchowymi przewodnikami, 
musisz umieć stanąć obok wzorców własnego myślenia oraz od-
czuwania. Dla większości ludzi to jest najtrudniejsze, choć dla 
wielu najlepszych mediów takie oddzielenie to kwestia kilku se-
kund o dowolnej porze dnia. Żartując, jedna z mediów powiedzia-
ła mi kiedyś: „Jestem ze sobą na luzie”, ponieważ potrafiła w jed-
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nej chwili uwolnić się od siebie i otworzyć na świat duchowy, gdy 
tylko zechciała*.

Ponieważ niełatwo jest osiągnąć taki stan pozytywnej świa-
domości, media korzystają z całego wachlarza narzędzi „wspo-
magania”. Najpopularniejszymi i najbardziej praktycznymi są ta-
bliczka ouija, pismo automatyczne, wirujący stolik oraz wahadeł-
ko. Wszystkie były ulubionymi metodami porozumiewania się ze 
światem duchowym w złotych latach spirytualizmu. Wielu spiry-
tualistów, w tym Hélène Smith, podczas seansów tworzyło zapisy 
pod dyktando swych duchowych przewodników. 

Plansze i tabliczki ouija
Uważa się, że planszę wynalazł pewien francuski spirytysta, 

M. Planchette, w 1853 roku**.
Tradycyjna plansza to deseczka w kształcie trójkąta lub ser-

ca, z małym kółkiem lub łożyskiem umieszczonym w dwóch z jej 
trzech rogów. Przyrząd kładzie się na dużej karcie papieru, po 
czym przynajmniej jedna osoba opiera na nim palce. Deseczka 
zacznie się poruszać, ciągnąc za sobą ślad ołówka, który stworzy 
jakieś bazgrania, jakiś rysunek lub – co najczęściej – słowa. De-
seczka działa najlepiej, jeśli jednorazowo pracuje jedna lub dwie 
osoby. Jeśli położy na niej palce więcej osób, rezultatem jest zale-
dwie plątanina linii.

Po jakimś czasie ludzie odkryli, że mogą zaoszczędzić czas, pi-
sząc litery alfabetu wokół brzegów kartki papieru, i użyć desecz-
ki, aby wybierała kolejne litery i w ten sposób tworzyła słowa. Jest 
to zasada działania tabliczki ouija. Nazwa ouija pochodzi od słów 

* Paul Beard, Inner Eye, Listening Ear (Tasburgh: Pilgrim Books, 1992), s. 4.
** Jon Klimo, Channeling (Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, Inc., 1987), s. 80. Około czterech ty-Około czterech ty-

sięcy lat temu starożytni Chińczycy używali podobnego do planszy przyrządu. Była to gałąź 
podobna kształtem do różdżki i trzymana przez dwie osoby, proszono duchy, aby odpowiada-
ły na pytania, przyrząd zaczynał się poruszać, kreśląc na papierze lub piasku słowa.
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oui i ja, z których pierwsze w języku francuskim, a drugie w nie-
mieckim oznacza „tak”. W praktyce tabliczka zawiera także słowa 
„tak” i „nie” oraz litery alfabetu, a często także cyfry od zera do 
dziewięciu. Oryginalna plansza (deseczka) używana z tabliczką 
ouija miała trzy kółka, ponieważ ołówek był niepotrzebny. Obec-
nie większość plansz wykonana jest z plastiku zamiast drewna, 
a na końcu każdej nóżki mają małą podkładkę zamiast kółeczek.

Tabliczkę ouija, jaką dziś znamy, skonstruowali około 1892 
roku w Baltimore Elijah J. Bond oraz William Fuld. Firma Par-
ker Brothers Inc. nabyła prawa do tej gry w 1966 roku, i od tam-
tej pory sprzedała już miliony „Tablic Ouija”*.

Wiele osób sądzi, że tabliczka ouija to współczesny wynalazek, 
ale czegoś do niej podobnego używał Pitagoras w 540 roku p.n.e. 
Prowadził on seanse, podczas których specjalny stolik na kółkach 
przemieszczał się ku różnym znakom, podobnie jak w przypadku 
planszy na tablicy ouija. Pitagoras miał ucznia, Filolausa, który 
interpretował te przekazy ze świata duchowego dla publiczności**. 

Moja mama często używała prowizorycznej tabliczki ouija. Ukła-
dała w okręgu na kuchennym stole kawałki papieru z literami al-
fabetu, a na środku kładła odwrócony spodeczek. Następnie kła-
dła na spodeczku dwa palce, brała głęboki wdech i zadawała pierw-
sze pytanie. Gdy tylko to zrobiła, spodeczek zaczynał szybko poru-
szać się po gładkim blacie stołu. Czasem powtarzała pytanie, bo jej 
spodeczek poruszał się tak szybko, że nie mogła zapamiętać wska-
zywanych liter.

Używanie planszy
Aby używać planszy lub tabliczki ouija, musisz być spokoj-

ny i zrelaksowany. Odczucie oczekiwania lub przewidywania tak-

* Jon Klimo, Channeling, s. 197.
** David C. Knight, The ESP Reader (New York: Grosset and Dunlop, Inc., 1969), s. 257.
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że pomaga. Najlepiej, aby planszą operowała jedna lub dwie oso-
by, a inna osoba zapisywała kolejne litery, ponieważ deseczka ta 
może poruszać się bardzo szybko. Możesz też robić wszystko sam.

Upewnij się, czy każdy jest odprężony i podziela uczucie ocze-
kiwania. Zapytaj: „Czy wszyscy tutaj są?” i zobacz, co odpowie ta-
blica. Jeśli deseczka wskaże „nie”, najlepiej jest natychmiast się 
zatrzymać i rozpocząć sesję później. Naturalnie, jeśli odpowiedź 
brzmi „tak”, należy kontynuować. Dobre pytanie na początek to: 
„Czy masz wiadomość, dla kogoś z nas?”. Dowiedz się, dla kogo 
przeznaczona jest wiadomość, i odbierz ją. W miarę praktyki od-
kryjesz, że ouija potrafi odpowiadać niemal z prędkością zapisu 
ręcznego.

W swej książce pt. Moments of Knowing Ann Bridge relacjonu-
je interesującą historię dotyczącą tabliczki ouija. Przyjaciele Ann 
wynajęli dom na farmie, na wrzosowiskach Kornwalii. Następ-
nie podnajęli go i poprosili znajomego, aby miał na ich dom oko. 
Któregoś wieczoru ów mężczyzna, niejaki Will Arnold-Foster, po-
szedł sprawdzić dom i odkrył, że lokatorzy siedzą wokół stołu 
i eksperymentują z prowizoryczną tabliczką ouija oraz odwróco-
nym spodeczkiem. Zaprosili go do kręgu. Odmówił, ale zgodził 
się zostać i zapisywać ewentualne wiadomości. Gdy tylko zaczę-
li, spodeczek obwieścił, że ma wiadomość dla Ruth. Nikt z miesz-
kających nie wiedział, kim jest Ruth, lecz Will znał Ruth Mallo-
ry, wdowę po George’u Mallorym, który zginął na zboczu Mount 
Everest.

Zainteresowawszy się nieco bardziej, Will zapytał, od kogo po-
chodziła wiadomość. Spodeczek wskazał: „Od George’a”. Will za-
pytał szybko: „Jakiego George’a?”. „Od George’a Mallory’ego”, 
padła odpowiedź. 

Zainteresowanie wszystkich zebranych nagle wzrosło, ponie-
waż każdy jeszcze pamiętał niedawną tragedię, która rozegrała 
się pod Mount Everest. Jednakże Will był w pokoju jedyną osobą, 
która znała wdowę po George’u Mallorym, Ruth.
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Will poprosił o wiadomość dla Ruth. Spodeczek dał odpo-
wiedź: „Powiedzieć jej, że musi coś zrobić z Frankiem”.

To zmieszało nieco Willa. Znał imiona brata oraz trójki dzieci 
państwa Mallorych. Żadne z nich nie miało na imię Frank. Zadał 
więcej pytań, ale otrzymał tylko jedną odpowiedź: „On jest nie-
szczęśliwy – ona musi coś z nim zrobić”. 

Will napisał do Ruth list, w którym zawarł tę wiadomość. Prze-
prosił, że ją niepokoi, gdyż był pewien, iż wiadomość nie ma żadnego 
sensu. W gruncie rzeczy jednak okazała się prawdziwa i przydatna. 

W czasie I wojny światowej państwo Mallory opiekowali się 
młodym chłopcem z Wiednia imieniem Franz. Mieszkał u nich 
przez trzy czy cztery lata, a potem odesłali go do matki. Otrzy-
mawszy dzięki ouija wiadomość, Ruth uświadomiła sobie, że imię 
Frank to w rzeczywistości Franz. Zaczęła szukać go w Wiedniu 
i odkryła, że chłopak faktycznie jest w dużej potrzebie. Zaaranżo-
wała jego powrót do Anglii i wychowała go jak własne dziecko*.

Za pomocą tabliczki ouija napisano całe książki. Najpopular-
niejszym przykładem takiego twórcy jest niejaka Patience Worth. 
W 1913 roku dwie młode kobiety w St. Louis eksperymentowa-
ły z tabliczką ouija. Pokazała im ją koleżanka, a przyjaciółki spę-
dzały wiele godzin zafascynowane postępami, z jakimi deseczka 
przekazywała im, litera po literze, kolejne wiadomości. Jednakże 
8 lipca, wieczorem, kobiety doznały szoku, gdy deseczka wskaza-
ła słowa: „Wiele miesięcy temu żyłam. Przybywam ponownie. Pa-
tience Worth to moje nazwisko”. 

Obie kobiety, dwudziestojednoletnia Pearl Curran i jej przyja-
ciółka Emily Hutchings, aż westchnęły i spojrzały jedna na drugą. 
Deseczka zaczęła znów się poruszać i zaznaczyła litery: „Czekaj-
cie. Porozmawiałabym z wami. Jeśli wy żyć będziecie i ja żyć będę. 
Przy waszym ogniu upiekę swój chleb. Niech tabliczka odpocznie 
i jej mądrość niech zamigocze jak płonący kloc drewna”. 

* Ann Bridge, Moments of Knowing (London: Hodder and Stoughton Limited, 1970), s. 60–63.
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Stopniowo kobiety dowiedziały się, że Patience Worth była an-
gielską kwakierką, która żyła w XVII wieku. Jej osobowość była 
tak czarująca, zabawna i silna, że kobiety natychmiast zaczęły za-
pisywać wszystko, co mówiła. 

Szybko też odkryły, iż niezbędne jest, aby to Pearl trzyma-
ła dłoń na deseczce. Każdorazowo konieczne było uczestnictwo 
dwóch osób, choć tożsamość drugiej nie miała znaczenia. Panią 
Curran opisano następująco: „Kobieta młoda o nerwowym uspo-
sobieniu, lotna, żywotna i w mowie giętka. Gustuje w literaturze, 
choć nie jest pisarką, i nigdy nie próbowała napisać niczego bar-
dziej ambitnego niż osobisty list”*.

Jednakowoż, po jakimś czasie Patience Worth, za pomocą ta-
bliczki ouija i Pearl Curran wydała sześć powieści, kilka sztuk 
oraz ponad cztery tysiące wierszy. Antologia najlepszej poezji 
1917 roku zawiera pięć wierszy Patience Worth, a tylko po trzy 
każdego z dwóch wiodących poetów tamtych czasów: Amy Lowell 
i Vachel Lindsay. 

Prace Patience Worth spotkały się z doskonałym przyjęciem 
przez recenzentów. „New York Times” opisał jedną z jej książek 
jako „niezwykłą”. W innym wywiadzie ta sama gazeta pisze: 

Pomimo wysokiej jakości oraz opisywanej nędzy i tragedii, ja-
kie opowiada ta historia, książka tryska humorem oryginal-
nym i skromnym, humorem, który charakteryzuje jej pracę 
i osobowość… snuje wątek bardzo umiejętnie, ze zręcznością 
i pomysłowością, których mogliby jej pozazdrościć liczni żyjący 
powieściopisarze (tłumaczenie własne tłumacza)**. 

* Casper S. Yost, Patience Worth: A Psychic Mystery (London: Skeffington and Son Limited, 
1916), 9–10. W tejże książce (35–36) Yost tak opisuje dalej Pearl Curran: „nie ma w niej nic 
anormalnego. Jest inteligentną i świadomą kobietą, członkinią Kościoła episkopalnego, lecz 
nie jest szczególnie gorliwa w kwestiach religijnych; utalentowana muzycznie, w konwersacji 
mądra i dowcipna, jest też uroczą gospodynią” (tłum. własne tłumacza).

** „New York Times” review, cyt. w: ESP: Your Sixth Sense, Brad Steiger, s. 144.
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Korzystając z tabliczki ouija, Pearl Curran nigdy nie wchodzi-
ła w trans. Zawsze była odprężona i spokojna, a nawet prowadzi-
ła rozmowę z innymi osobami obecnymi w pokoju, podczas gdy 
plansza poruszała się po tablicy. To, co aktualnie działo się w po-
koju, w żaden sposób nie wpływało na jej ruchy.

Naturalnie, wielu wątpiło, czy Patience Worth kiedykolwiek 
istniała lub była duchem. Patience nie dbała o to. Zabawiała się 
z ludźmi, którzy przychodzili ją „obejrzeć”, i nawet ułożyła krótki 
wiersz na dowód swego istnienia dla tych, którzy nalegali:

Fantom? Cóż, udowodnij,
iż sam nim nie jesteś. 
Powiadam, uważaj, oto jestem – 
koturny, suknia, czepek oraz spódniczki 
i mój cięty język.
A cóż masz ty 
na swojego istnienia poparcie?*

Po kilku latach używania ouija Pearl Curran odkryła, że może 
po prostu wymawiać głośno kolejne litery, które wpadają jej do 
głowy, podczas gdy przyjaciółka zapisywałaby wyniki. 

Bardzo niewiele osób było w stanie stworzyć z tabliczką ouija 
cokolwiek, co byłoby bliskie jakości lub ilości pracy Pearl Curran. 
Miałem przywilej czytania kilku nadzwyczajnych zapisów, które 
w ten sposób powstały, ale musiałem też niestety przedzierać się 
przez mnóstwo istnych śmieci.

Sześć miesięcy trwało, nim Patience Worth zaczęła przekazy-
wać coś więcej. Bądź cierpliwy i nie oczekuj, że słowa geniuszu 
przyjdą z twej tabliczki ouija, nim zdobędziesz wprawę w pracy 
z tym narzędziem.

* Patience Worth, cyt. w: Patience Worth: A Psychic Mystery, Casper S. Yost, s. 262. .




