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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. 

Dlaczego komunikujemy się 
za pośrednictwem aniołów i przewodników? 

Może zastanawiasz się, dlaczego komunikujemy się z Bogiem 
za pośrednictwem Jego mediatorów zamiast bezpośrednio? Cóż, 
w całej Biblii są przykłady na to, jak Bóg przemawiał do ludzi 
znacznie częściej poprzez posłańców niż bezpośrednio. A oto kil-
ka z nich.

W Starym Testamencie: Lot rozmawia z dwoma aniołami (Rdz 
19, 1–3); Anioł Pański ocala Eliasza od śmierci głodowej (1 Krl 
19, 5–8); a Abraham słyszy Boga we śnie (Rdz 20, 6). W Nowym 
Testamencie: Archanioł Gabriel przybywa do Zachariasza, aby 
powiedzieć mu, iż wraz z Elżbietą będą mieli syna (Łk 1, 26–



18

31); podczas swego chrztu Jezus ujrzał Ducha Świętego zstępu-
jącego pod postacią gołębicy (Mt 3, 16); natomiast anioł mówi 
Marii Magdalenie, że Jezus powstał z martwych (Mt 28, 5–7).

To samo dotyczy innych wyznań. To właśnie Gabriel komuni-
kował się z Mahometem, co było zalążkiem powstania religii is-
lamskiej.

W całej historii mężczyźni i kobiety modlili się do Marii Pan-
ny, Jezusa, świętych oraz do Boga, i oczekiwali odpowiedzi. Rze-
czywiście, ilekroć się modlimy, nawiązujemy duchowy kontakt, a 
komunikując się z naszymi duchowymi opiekunami lub anioła-
mi, przesyłamy wiadomości bezpośrednio Bogu. 

Jeśli w ten sposób jesteśmy w stanie porozumieć się z archi-
tektem wszechświata i otrzymać rozwiązania naszych problemów, 
to czy nie powinniśmy być w stanie uzyskiwać wszystkiego, czego 
zapragniemy? Odpowiedź brzmi: tak. Wszyscy powinniśmy żyć 
dostatnim życiem!

Na szczęście, kontaktując się z naszymi przewodnikami lub 
aniołami stróżami, znajdziemy się znacznie bliżej kreatywnej in-
teligencji, jaka stoi za wszechświatem, niż ludzie nastawieni wy-
łącznie materialnie. Możemy otrzymać natychmiastową pomoc. 
W Księdze Izajasza czytamy: „I będzie tak, iż zanim zawołają, Ja 
im odpowiem; oni jeszcze mówić będą, a ja już ich wysłucham” 
(Iz 65, 24). 

Każdy z nas ma przy sobie prawdziwą armię istot duchowych, 
które nieustannie pomagają nam osiągać cele i odnosić sukce-
sy. Rozpoznając je, komunikując się z nimi oraz zapraszając je 
do swego życia, możemy sprawić, by na każdym kroku to życie 
było pełniejsze i bogatsze. Pracując w zestrojeniu ze światem du-
chowym, możemy osiągnąć dosłownie wszystko. Już sama wie-
dza o tym potrafi zdziałać cuda w zakresie naszej pewności siebie 
oraz samooceny. W Biblii czytamy: „Wszystko mogę w Tym, Któ-
ry mnie umacnia” (Flp 4, 13).



19

Jeśli jeszcze nie nawiązałeś kontaktu z twoimi duchowymi 
przewodnikami i aniołami stróżami, zacznij ćwiczyć codziennie, 
aż do skutku. Twoi nauczyciele i obrońcy cierpliwie czekają na 
zaproszenie do twojego życia. 

Volc_XP
Cross-Out

Volc_XP
Note
Accepted set by Volc_XP



Kim lub czym jest anioł? Słowniki podają, iż aniołowie to isto-
ty duchowe towarzyszące Bogu. Są także posłańcami Boga. 

Marcin Luter napisał, że: „anioł to stworzenie duchowe, bez ciała, 
stworzone przez Boga na służbę chrześcijaństwu i kościołowi”*.

Definicja ta wydaje się wskazywać, że jedynie uduchowieni lu-
dzie mogą widywać anioły, a to nieprawda. Wyznawcy wielu reli-
gii lub osoby bezwyznaniowe także je widywali. Definicja ta jest 
tym bardziej niejasna z uwagi na fakt, że anioły mogą ukazywać się 
w różnej postaci różnym osobom. Niektórzy zatem są w stanie je do-
strzegać, podczas gdy inni pozostają jedynie świadomi ich obecno-
ści. Większość ludzi jest ich świadoma tylko wówczas, gdy słyszy ów 
cichy wewnętrzny głos, który zwykle nazywamy sumieniem.

Nawet ci, którzy widują anioły, postrzegają je w odmienny spo-
sób. Jeden z moich przyjaciół, który przeszedł przez to zmienia-
jące całe życie doświadczenie, powiedział mi, że kiedy zobaczył 
anioła, najpierw się przeraził. 

*  Marcin Luter, Table Talk, tłum. William Hazlitt (1821, przedruk, London: Harper Collins 
1995). Książka z powiedzeniami Marcina Lutra została opublikowana pośmiertnie w 1566 
roku i zawiera wiele cytatów, epigramów oraz porad, których udzielił przy stole obiadowym. 

Aniołowie
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– Był ogromny. Miał co najmniej trzy i pół metra wysokości 
i wyglądałby zupełnie jak człowiek, gdyby nie te skrzydła – opo-
wiadał. 

Tydzień później, po moim odczycie, podeszła do mnie pewna 
pani i powiedziała, że widziała anioła, i był to „malutki kupidyn, 
którego aż chciało się wziąć na ręce i przytulić”. 

Aniołowie mogą zmieniać kształt i postać, kiedy tylko zechcą. 
Oczywiście mogą też zmieniać wygląd w zależności od rejonu 
świata, w którym działają. W Afryce będą przypominać Afrykań-
czyków, a na Dalekim Wschodzie – Azjatów. Mój przyjaciel, który 
przez wiele lat mieszkał w Japonii, powiedział mi, że anioł, któ-
rego widział w swoim biurze, wyglądał jak Japończyk i nosił ki-
mono.

Anioł, którego zobaczysz, może nie być ubrany w tradycyjne 
białe szaty, może nie mieć złotej aureoli nad głową ani gorejącego 
miecza lub harfy w dłoni. Twój anioł może nawet wydać ci się naj-
zwyczajniejszą osobą. Odnotowano takie przypadki.

Interesującym przykładem jest przeżycie jednej z moich kole-
żanek, która, obudziwszy się pewnego ranka, odkryła, że po ca-
łonocnych opadach śniegu nie jest w stanie uruchomić samocho-
du. Ponieważ musiała zawieźć do szkoły dwójkę dzieci, zamówi-
ła taksówkę. Kiedy taksówka przyjechała, młodszy synek nalegał, 
by mama z nimi pojechała. Dzieci wysiadły pod szkołą, a kobieta 
poprosiła taksówkarza, żeby podwiózł ją do centrum handlowego. 
Dopiero wówczas zdała sobie sprawę, że może mieć zbyt mało go-
tówki. Jest samotną matką, więc taka przejażdżka to dla niej nie 
lada luksus. Na szczęście miała w portfelu na tyle, aby zapłacić 
kierowcy, lecz zbyt mało, żeby pozwolić sobie na podróż powrot-
ną. Przez pół godziny siedziała na ławce w centrum, zastanawia-
jąc się, co zrobić. W końcu zaczęła dzwonić do różnych korporacji 
taksówkowych, żeby sprawdzić, czy uda się jej wynegocjować ja-
kąś specjalną cenę na powrót do domu. Żadna z agencji nie była 
tym zainteresowana. Znajoma zdecydowała więc iść do domu 
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pieszo. Wyszła z centrum, gdy nagle, tuż obok niej, zatrzymała się 
jakaś taksówka, a kierowca zwrócił się do niej po imieniu:

– Zawiozę panią – powiedział. Z karteczki odczytał zapisany 
tam adres, by się upewnić. – To tam mamy jechać, prawda?

Zaskoczona i zdezorientowana kobieta wsiadła do taksówki 
i wróciła do domu. Kiedy dojechali, otworzyła portfel i zapytała, 
ile płaci za tę jazdę. 

– Niech będzie na mój koszt – odpowiedział kierowca.
– Dziękuję – odpowiedziała, czując zakłopotanie większe niż 

kiedykolwiek. Wysiadła z taksówki i spojrzała na drzwi wejściowe 
swojego domu. Poczuła nagle, że jej krótkie „dziękuję” to niezbyt 
adekwatne wyrażenie wdzięczności, zatem odwróciła się, lecz… 
ani taksówkarza, ani taksówki już nie było. Jeśli nie liczyć zapar-
kowanych na poboczu aut, ulica była całkiem pusta. 

Mniej dramatyczny przypadek zdarzył się jednej z moich zna-
jomych, która znalazła się późnym wieczorem na przedmieściu 
Los Angeles bez kluczyków do auta i bez pieniędzy. Wyszła z biu-
ra w pośpiechu i zapomniała zabrać swoją torebkę. Rozmyślając 
co zrobić, modliła się o jakąkolwiek pomoc. W tej samej chwi-
li do drzwi wejściowych biurowca, w którym pracowała, podsze-
dł jakiś człowiek i je otworzył. Nigdy wcześniej nie widziała tam 
tego mężczyzny. Wymienili uprzejme powitanie, gdy wbiegała za 
nim przez otwarte drzwi, by pognać na górę do swego biura. Kie-
dy zeszła na dół, mężczyzny już tam nie było. Następnego dnia 
znajoma przeprowadziła szeroko zakrojone poszukiwania, które 
objęły także inne korporacje mieszczące się w biurowcu, aby mu 
podziękować. Nikt jednak o takim człowieku nic nie wiedział, 
a ona już więcej go nie spotkała. Nic dziwnego, że jest przekona-
na, iż był to anioł zesłany w odpowiedzi na jej modlitwy. 

To dobre przykłady tego, w jaki sposób aniołowie przychodzą 
nam z pomocą w najmniej oczekiwanych chwilach. Ogólnie rzecz 
biorąc, pojawiają się, gdy potrzebujemy pomocy, po czym, wyko-
nawszy zadanie, po prostu znikają.
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Doświadczenia z aniołami
Po przybyciu anioł stróż pozostaje u naszego boku całe życie, 

pomagając nam przeżyć jego czas oraz moment przejścia przez 
śmierć. Wiele doświadczeń okołośmiertnych z całego świata po-
twierdza tę hipotezę.

Jeden z moich znajomych był bliski śmierci podczas operacji 
usunięcia migdałków. Powiedział:

– Odkryłem, że unoszę się nad stołem operacyjnym, patrząc 
w dół na ludzi, którzy pracują pochyleni nad moim ciałem. Było 
to dziwne uczucie. Nie czułem żadnych emocji, chociaż zacho-
wałem pełną świadomość. W tej samej chwili uświadomiłem so-
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bie niesamowite światło. Najpierw było blade, ale szybko przy-
bierało na sile, aż otoczyło mnie, a ja poczułem się fantastycznie. 
Nie potrafię opisać mocy czy natężenia tej światłości. Była to jed-
nak najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Powinna 
była mnie oślepić, tak bardzo była jasna, lecz tak się nie stało – 
prawdopodobnie dlatego, że jednocześnie światło to było tak czy-
ste, tak napełnione miłością… że poczułem, iż cały znalazłem się 
w objęciach tej miłości. Nie było to „tylko” światło. To była istota, 
istota świetlista. Wiedziałem, że umieram, ale byłem szczęśliwy. 
Nie chciałem wracać. Dobrze mi się żyło, ale to uczucie było tak 
doskonałe, tak rozanielające, że chciało się w nim trwać już za-
wsze. Wydawało mi się, lecz raczej nie było to słyszenie, że jakiś 
głos powiedział do mnie: „Jeszcze nie teraz, jeszcze nie”, i nagle 
znów znalazłem się w swoim ciele. Muszę ci jednak powiedzieć, 
że od tamtego czasu nie boję się już śmierci.

Doświadczenie mojego znajomego ze światłością przypomina 
dużo innych relacji*.

Wiele osób wspomina o światłości, nazywając ją swoim anio-
łem stróżem. Niektórzy nawet rozpoznają swoich aniołów z dzie-
ciństwa i czują żal, że tak długo lekceważyli oferty pomocy i ochro-
ny od swojego anioła stróża.

Wiele małych dzieci także ma świadomość istnienia anielskich 
opiekunów. Zwykle nadają tym niewidzialnym przyjaciołom imio-
na i wszędzie ich ze sobą zabierają. Kilka lat temu, wsiadając do 
auta kolegi, zostałem niespodziewanie skarcony przez jego młod-

* Rynek oferuje dziś wiele książek na temat doświadczeń związanych ze śmiercią. Mam wra-
żenie, że pierwsza książka od której zaczął się ten rodzaj literatury, jest najlepsza, i jest to Ży-
cie po życiu – Life After Life Raymonda A. Moody’ego, Jr., M.D. (St. Simon’s Island: Mocking-
bird Books, 1975). Warto odnotować, że osoby wywodzące się z różnych kultur niekoniecz-
nie mają podobne przeżycia okołośmiertne jak ludzie z Zachodu. Na przykład w Indiach ba-
dacze odkryli, że posłańcy zabierają ludzi doświadczających takich przeżyć do świata dolnego. 
Wysłańcami są prawdopodobnie Yamdootsi, kurierzy śmierci. W świecie dolnym istota w ro-
dzaju odźwiernego sprawdza w księdze lub dokumentach i informuje przybywającego, że po-
słaniec pomylił się i przyprowadził niewłaściwego człowieka. Po tym posłaniec po prostu od-
stawia człowieka z powrotem – do ciała. Elizabeth L. Hillstrom, Testing the Spirits (Downers 
Grove: InterVarsity Press, 1995), s. 91.
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szą córeczkę, która zbeształa mnie za to, że siadam na jej „zmy-
ślonym” przyjacielu, po czym przytuliła go i przepraszała, cały 
czas przytrzymując go na moich kolanach w trakcie jazdy. 

Pewien malec utknął podczas trzęsienia ziemi na kilka dni 
w ruinach w miejscowości Taormina na Sycylii. Ratownicy nie 
wierzyli, że mógł tak długo przetrwać. Chłopiec oświadczył jed-
nak, że pewna pani „w świecącym ubraniu” codziennie przynosi-
ła mu jedzenie*.

Smutne jest to, że wychowanie wybija nam z głowy tych wy-
obrażonych przyjaciół. Niektórzy z nas ponownie ich odnajdu-
ją po latach. Paola Giovetti opowiadała, jak pewnego razu jedna 
starsza pani nagle powiedziała do niej: „On znów wrócił!”. Popro-
szona o wyjaśnienie powiedziała, że gdy była małą dziewczynką 
„on” zawsze siedział obok niej, potem jednak całkiem o „nim” za-
pomniała. Szczęśliwa staruszka zmarła następnego dnia wiedząc, 
że „on” będzie na nią czekał**.

Twój anioł stróż wie o tobie wszystko i jest gotów ci pomagać 
najlepiej jak potrafi, aby twoje życie było możliwie najbogatsze 
i najbardziej spełnione. Nie możesz mieć też przed nim żadnych 
tajemnic. Jeśli komuś zazdrościsz, anioł stróż dowie się o tym. Je-
śli kusi cię nieuczciwość, twój anioł będzie o tym wiedział. Mo-
żesz nawet słyszeć cichy wewnętrzny głos, który podpowie ci, abyś 
czegoś nie robił. Możesz go nazywać sumieniem. Ja już nauczy-
łem się nazywać go moim aniołem stróżem. 

Kilka lat temu występowałem z serią odczytów w więzieniu 
o zaostrzonym rygorze. Od kilku więźniów z zaciekawieniem 
usłyszałem, że na ich życiu zaważyło zaledwie parę sekund, przez 
które trafili za kratki, zamiast cieszyć się wolnością poza murami 
więzienia. Wszyscy tak to określali: „parę sekund”, podczas któ-
rych jakiś wewnętrzny głos mówił im, aby nie realizowali zamie-

* Southern Centre of Theosophy, Robe, Australia, por. Devas and Men (adyar: The Theosophi-
cal Publishing House, 1977), s. 70.

** Paola giovetti, Angels: The Role of Celestial Guardians and Beings of Light, s. 119.
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rzonych planów. Wybierali jednak inaczej. Lekceważyli porady od 
anioła stróża, a teraz mają mnóstwo czasu, żeby się zastanawiać 
nad tym, jaką różnicę mogło uczynić owe parę sekund. Pod wie-
loma względami przypominają mnie samego w chwilach, gdy mó-
wiłem: „Diabeł mnie chyba podkusił, żeby to zrobić”.

Przez przypadek jeden z więźniów poznał swego anioła stróża 
już w celi. Ciężko, bo niemal na śmierć, pobił jednego ze współ-
więźniów w wyniku jakiejś sprzeczki.

– A ja mam opowieść o przemocy – powiedział do mnie. – Mój 
ojciec ciągle mnie bił, to ja biłem za to inne dzieciaki, młodsze. 
Kiedy podrosłem, wstąpiłem do gangu i ciągle się gdzieś biłem. 
Kiedy się ożeniłem, próbowałem z tym skończyć. Jak tylko na-
chodziły mnie jakieś myśli o przemocy, tłumiłem je. Ale jedne-
go dnia to wszystko wybuchło – wspominając to, pokiwał gło-
wą. – To było okropne. Całkiem straciłem panowanie. Kosztowa-
ło mnie to wszystko, co miałem. – Kiedy mi to opowiadał, toczy-
ła się sprawa rozwodowa z powództwa jego żony. – Tak czy ina-
czej, dwa dni po przyjściu tutaj, obudziłem się rano, a koło mo-
jej pryczy stał ogromny anioł. Przeraziłem się i chciałem krzy-
czeć, ale ponieważ w te pierwsze dni wszystko wokół przerażało 
mnie, nie chciałem zwracać na siebie uwagi. Był ubrany w bia-
łe suknie. Wszystko na nim jaśniało. Ta biel nie była zwykłą bie-
lą. Było w niej coś czystego i doskonałego. Kiedy przywykłem do 
niej, serce zaczęło mi już bić spokojniej. „Czego chcesz?”, zapy-
tałem. Anioł nic nie odpowiedział, tylko na mnie patrzył. Współ-
czucie i zrozumienie w jego oczach sprawiły, że się popłakałem. 
Wstydziłem się za siebie i za to, co zrobiłem. Kiedy płakałem, 
oparł dłoń na moim ramieniu, a ja poczułem, jak całe moje cia-
ło przeszył dreszcz. Było to jak małe porażenie prądem, ale czu-
łem się dobrze. Nagle poczułem się szczęśliwszy niż wcześniej, 
przez całe miesiące, a nawet lata. A on po prostu zniknął. Mój 
kumpel z celi przespał całą tę sprawę. Nie opowiedziałem mu 
o tym. Nikomu nie powiedziałem, ale czekałem i czekałem, żeby 
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anioł powrócił. Nie przeszkadza mi czekanie. Mam dużo cza-
su. Wieki mu zajęło, zanim wrócił. Może nawet ze trzy miesią-
ce. Tak czy siak, obudziłem się pewnego ranka, a on znów tam 
stał. Zapytałem, gdzie był, a on na to, że czekał na moje wezwa-
nie. „A po co miałbym cię wzywać?” – zapytałem. „Możesz mnie 
wzywać zawsze, gdy mnie potrzebujesz” – odpowiedział. I znów 
zniknął. „Wracaj!” – zawołałem, i wtedy usłyszałem w sobie głos, 
który powiedział: „Pozostań w pokoju. Jestem z tobą cały czas”. 
– I jest! Wiem, że tam jest. Prawie go nie widuję, ale on na sto 
procent tam jest.

Ten porywczy człowiek dziś jest przykładnym więźniem, a ja 
jestem pewien, że z pomocą swojego anioła stróża zostanie też do-
brym obywatelem, kiedy wyjdzie na wolność. On sam natomiast 
wie teraz, że trzeba słuchać tego spokojnego i cichego wewnętrz-
nego głosu.

Ów człowiek spotkał swojego anioła opiekuńczego, kiedy trafił 
w życiu na samo dno. Aniołowie stróże często pojawiają się wów-
czas, gdy wydaje się, że na nic nie ma już nadziei.

Debra, kobieta, którą spotkałem po jednym z moich odczy-
tów, opowiedziała mi, że anioł stróż objawił się jej po samobój-
stwie syna. 

– Bez mojego anioła stróża zabiłabym się sama – powiedziała 
mi. – Wydawało mi się, że nie warto już żyć. Trzeba było oczywi-
ście czasu, ale z pomocą mojego anioła odzyskałam na nowo swo-
je życie i jestem teraz szczęśliwa.

Więzień, z którym rozmawiałem, przeraził się, widząc anio-
ła stróża po raz pierwszy. To dość powszechne. Faktycznie, także 
w Biblii prawie każde anielskie objawienie rozpoczyna się od słów 
anioła: „Nie lękaj się”. 

Swoich anielskich opiekunów często widzą dzieci. Smutne jed-
nak jest to, że dorastając, mamy skłonność do utraty tej zdolno-
ści. Często też przyczynia się do tego zachowanie dorosłych, któ-
rzy żartują sobie z naszych „zmyślonych przyjaciół”. 
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Ciekawe przeżycie spotkało mnie kilka lat temu, a wiąże się 
z chłopcem, który miał niesamowicie opiekuńczego anioła stró-
ża. Pracowałem wówczas jako hipnoterapeuta. Chłopca przypro-
wadziła do mnie do pracy jego matka, ponieważ cierpiał na mu-
tyzm wybiórczy. Oznacza to, że chłopiec potrafił mówić, lecz nie 
robił tego, jeśli nie przebywał w towarzystwie, w którym czuł się 
całkowicie bezpieczny. Naturalnie, sytuacja ta stanowiła dla jego 
rodziców nie lada problem oraz była przyczyną zmartwień. Tony, 
tak go nazwijmy, zaczął życie jako normalne dziecko, lecz prze-
stał mówić w wieku pięciu lat. Nigdy nie rozmawiał z nauczycie-
lami ani innymi dziećmi w szkole i nie miał kolegów. Dziwne jed-
nak jest to, że był dobry w sportach zespołowych, choć nigdy nie 
wypowiedział podczas gry ani słowa. Do tego był uczniem na sa-
mych szóstkach.

Tony z łatwością poddawał się hipnozie. Podczas pierwszej 
sesji zasugerowałem mu, że dobrze będzie mu ze mną rozma-
wiać. Kiedy otworzył oczy, zaczął do mnie mówić i kontynuował 
to przez dwadzieścia minut bez przerwy. Jego matka, która czeka-
ła w poczekalni, nie mogła uwierzyć, słysząc ten potok słów zza 
zamkniętych drzwi. Potem powiedziała mi, że chłopiec codzien-
nie tak robił po powrocie ze szkoły.

Podczas drugiej wizyty próbowałem zabrać go w przeszłość do 
chwili, w której zaistniała jakakolwiek sytuacja powodująca jego 
mutyzm. Nie udało mi się to wprawdzie, ale mniej więcej w poło-
wie sesji chłopiec nagle powiedział:

– Mój anioł ze mną.
– To dobrze – odrzekłem. – Czy twój anioł ma imię?
– Oczywiście – obruszył się. – Na imię mu Dana.
– Czy on ci pomaga?
– Pewnie, że tak. To mój przyjaciel.
Kiedy Tony otworzył oczy, poprosiłem go, aby opowiedział mi 

o swoim aniele. Oczywiście, czując się już przy mnie bezpieczniej, 
szczegółowo opowiedział mi o Danie. 
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Dana to wysoki anioł z pięknymi białymi skrzydłami. Zwykle 
nosi oślepiająco białe szaty, a czasem czerwony mundur przypo-
minający nieco piżamę. Cały czas ze sobą rozmawiają, choć nie ro-
bią tego na głos. Nie ma takiej potrzeby. Dana pomaga Tony’emu 
w szkole, podając mu odpowiedzi na trudne pytania. Pomaga mu 
też grać na WF-ie, mówiąc co ma robić. Uratował mu nawet życie, 
przytrzymując go na chodniku i nie dopuszczając, aby wpadł pod 
nadjeżdżającą ciężarówkę. 

Tony opowiedział mi wszystko rzeczowym tonem. Po kilkuna-
stu minutach zapytał: 

– Wierzysz mi?
– Oczywiście! – odrzekłem. – Wszyscy mamy aniołów stróżów.
Tony się zdziwił:
– Wszyscy? Nawet mama i tata?
– Tak. Każdy.
– To dlaczego ludzie o nich nie rozmawiają?
– Niektórzy rozmawiają – powiedziałem. – Ty powiedziałeś 

mnie o Danie.
– No tak, ale tobie pierwszemu. 
– Dana nie ma chyba nic przeciwko temu, żebyś rozmawiał 

z innymi ludźmi – dodałem. – Przecież możesz rozmawiać z nim 
w myślach, kiedy tylko zechcesz. On tam będzie zawsze czekać 
z pomocą. Jestem jednak pewien, że nie chce, abyś nie rozmawiał 
z nikim poza nim. A właściwie, dlaczego sam go o to nie zapytasz?

Tony przytaknął i zamilkł na minutę.
– Mówi, że mogę rozmawiać z innymi ludźmi, lecz nie wolno 

mi o nim mówić. Chce, żeby to pozostało w tajemnicy.
– To dobry pomysł – odrzekłem.
Trzy dni później zadzwoniła do mnie matka Tony’ego, aby mi 

powiedzieć, że syn zaczął w szkole mówić. Faktycznie to buzia mu 
się nie zamyka, ponieważ dzieci wręcz stoją w kolejce, żeby z nim 
porozmawiać. 
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Tony zawsze był świadomy istnienia swojego anioła stróża. 
Wielu ludzi odkrywa swoich aniołów w późniejszych latach życia.

Elżbiecie, nieśmiałej studentce college’u, trudno było opowie-
dzieć mi swą historię, ponieważ nikomu jej nigdy wcześniej nie 
zdradziła.

– Grałam w siatkówkę – zaczęła. – Było to na zawodach w li-
ceum, a ja byłam w ataku. Denerwowałam się i za każdym razem 
pudłowałam. Przerażało mnie, że zawiodę mój zespół. Nie jestem 
chrześcijanką, ale powiedziałam: „Proszę, Boże, pomóż mi”. Kie-
dy znów spojrzałam na piłkę, siedział na niej mały aniołek. Nie 
wierzyłam własnym oczom. Nie byłam przerażona, bo anioł wy-
dał mi się idealny i słodki. Zdecydowanie był to anioł dziewczyn-
ka, mały i bardzo kobiecy. Chciałam go podnieść i przytulić. Nie 
mogłam też pojąć, dlaczego nikt inny go nie widzi. Tak czy inaczej, 
kiedy znów serwowałam, anielica pomogła. A potem robiła to raz 
za razem, kierując piłką. Wygraliśmy z druzgocącą przewagą, a ja 
byłam bohaterką dnia. Od tamtej pory moja anielica opiekunka za-
wsze była obok, gotowa przyjść mi z pomocą. Oczywiście wiem, że 
wcześniej też musiała być przy mnie, ale nigdy nie zdawałam so-
bie z tego sprawy – Elżbieta uśmiechnęła się i potrząsnęła głową. 
– Przez wszystkie te zmarnowane lata!

Bob spotkał swojego anioła stróża w dniu ślubu.
– Terry, mój drużba, i ja przyjechaliśmy tamtego dnia do ko-

ścioła wcześniej. Nie chciałem za wcześnie wchodzić do środka, 
więc zaparkowaliśmy auto i snuliśmy się po przybocznym cmen-
tarzu. Dzień był piękny, początek wiosny, a drzewa wygląda-
ły wspaniale. Ptaki śpiewały. Dzień był magiczny. „Co za dzień na 
ślub!” – powiedziałem do Terry’ego. Zaśmiał się, a tuż za nim uka-
zał się anioł. Wskazałem na niego, mówiąc: „Patrz na to!”. Ter-
ry jednak niczego nie widział. Śmiał się ze mnie, a ja kazałem mu 
przysiąc, że nic nikomu nie powie. Ale ten anioł poszedł z nami 
do kościoła i stał tuż koło mnie przez całą mszę. To był najlep-
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szy dzień mojego życia. Ożeniłem się z dziewczyną, którą kocha-
łem od dziecka, a jednocześnie spotkałem swojego anioła stróża. 
I to tego samego dnia! Moja żona nigdy go nie widziała, ale wierzy 
w mojego anioła bezwzględnie, ponieważ on pojawia się zawsze, 
gdy jestem w potrzebie.

To przykłady spontanicznych objawień anioła stróża. Żadnego 
z nich nie przewidziano ani nie oczekiwano. W większości przy-
padków, o jakich słyszałem w ciągu tylu lat, osoba, która po raz 
pierwszy widziała anioła, była zwykle przerażona.

Istnieje wiele więcej relacji z ust ludzi, którzy wiedzieli o obec-
ności anioła stróża, pomimo iż ten pozostawał niewidzialny.

Słynnym przykładem jest brytyjski badacz antarktydy, sir Er-
nest Shackleton. Gdy wraz z dwoma kompanami przedzierał się 
przez góry południowej gruzji, nie opuszczało go odczucie, iż 
„jeszcze ktoś” z nimi podróżuje*.

W 1916 roku, podczas I wojny światowej, z tureckiego wię-
zienia uciekł z dwoma towarzyszami komendant Stoker. Zdołali 
przebyć trzysta mil i dostać się do Morza Śródziemnego. Komen-
dantowi Stokerowi przez całą trasę towarzyszyło nieustające od-
czucie, iż idzie z nimi jakaś dodatkowa osoba. Mężczyźni nie roz-
mawiali o tym ze sobą do chwili, aż byli bezpieczni. Wtedy odkry-
li, że każdy z nich czuł dokładnie to samo**.

Kolejnym przykładem może być alpinista sir Francis Smythe. 
Podczas ostatniego etapu wspinaczki na Mount Everest w roku 
1933 jego kompan został zmuszony do odwrotu, a Smythe konty-
nuował trasę sam. Miał nieustające wrażenie, że jakiś cichy, przyja-
zny i niewidzialny towarzysz wspina się z nim krok w krok. „W tym 
towarzystwie – powiedział – nie mogłem czuć się samotny ani też 
nic złego nie mogło mi się przytrafić”***.

* Harvey Humann, The Many Faces of Angels, s. 12.
** Peter King, Who Was the Fourth Man, artykuł w magazynie „Fate”, marzec 1967.
*** Harvey Humann, The Many Faces o f Angels, s. 12.



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-
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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.



Wtej książce zostało poruszonych wiele tematów. Do tej pory 
dowiedziałeś się, jak najlepiej skorzystać z pomocy swych 

aniołów stróżów oraz duchowych przewodników. Wielce pocie-
szająca jest wiedza o tym, że gdy tylko zajdzie potrzeba, mamy 
u nich ochronę, prowadzenie i poradę. Wystarczy tylko poprosić 
ich o pomoc.

Wszystko zależy teraz tylko od ciebie. Rozwój duchowy napeł-
ni twoje życie szczęściem, miłością oraz całkowitym spełnieniem. 
Pozwól aniołom i przewodnikom, aby pomagali ci osiągać życio-
wy sukces, powodzenie i nieustannie się rozwijać.

Proszę, nie odkładaj tej książki po jej przeczytaniu. Większość 
ludzi tak robi, kiedy spotyka się z czymś nowym. Jak mówi pewne 
chińskie przysłowie: „Śniłem o tysiącach nowych ścieżek (…) obu-
dziłem się i poszedłem tą starą”. Proszę, nie rób tak. Śnij o nowych 
ścieżkach, a potem idź wybraną z nich. Idź tą, która wydaje ci się od-
powiednia.

Korzystaj z tej książki tak, jak korzysta się z podręcznika. Prze-
rabiaj różne ćwiczenia. Notuj wyniki i odkrycia. Wszyscy robimy 
postępy, stawiając kolejne kroki. Czasami poruszamy się do przo-
du szybko, a innym znów razem czujemy, jakbyśmy stali w miej-
scu. Prowadząc zapiski, możesz spojrzeć wstecz i sprawdzić, jaki 
postęp poczyniłeś. To może bardzo dodawać otuchy, szczególnie 
w tych trudniejszych okresach.
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Bądź cierpliwy. Nie opanujesz wszystkiego, o czym mówi ta 
książka, w jeden dzień. Nic, co ważne, nie przychodzi łatwo. Zacho-
waj pozytywne nastawienie oraz pewność siebie, a skutki przyjdą za-
pewne szybciej, niż myślisz. 

Może odkryjesz, że wolisz pracować ze swym aniołem stróżem 
bardziej niż z duchowymi przewodnikami. W porządku. Każdy 
z nas jest inny i to, co przemawia do ciebie, nie musi wcale prze-
konywać kogoś innego. W praktyce oznacza to, że prawdopodob-
nie odkryjesz, iż anioł stróż służy ci do zupełnie innych zadań niż 
twoi duchowi przewodnicy.

Pamiętaj, że podtekst przekazu duchowego jest taki sam, bez 
względu na to, czy wybierzesz pracę z aniołami stróżami, du-
chowymi opiekunami, duchami przyrody, zwierząt czy innymi. 
Wszystkie one służą jako symboliczne przedstawienie miłości, 
pomocy i prowadzenia, jakie oferuje ci wszechświat. Chcą, byś 
korzystał z ich wsparcia. 

Wiele możesz zrobić samodzielnie, lecz zrobisz szybsze postępy, 
jeśli będziesz się rozwijać z grupką podobnie myślących ludzi. Jeśli 
nikt nie przychodzi ci dziś do głowy, poproś anioła stróża o sprowa-
dzenie do ciebie takiej osoby. Oboje skorzystacie z takiego spotkania.

Jeśli mimo wszystko wolisz pracować w pojedynkę, to też 
w porządku. Każdy z nas jest inny, więc nie ma właściwej czy nie-
właściwej ścieżki rozwoju. Niektórzy ludzie potrzebują towarzy-
stwa oraz wsparcia grupy, inni jednej lub dwóch osób do pomo-
cy, a jeszcze inni wolą pracować indywidualnie. Możesz nawet za-
cząć sam, a potem stopniowo odkryć, że chcesz pracować z gru-
pą. Wszechświat działa w sobie tylko znany sposób i postara się 
o to, żebyś spotkał ludzi odpowiednich dla twego rozwoju, gdy tyl-
ko poczuje, że jesteś na to gotów.

Mam nadzieję, że podobała ci się ta książka. Jeśli pomoże ci 
w nawiązaniu kontaktu z twoim aniołem stróżem i duchowymi 
przewodnikami, będę niezmiernie szczęśliwy. 




