


„Zawsze wierzyłam w anioły. Wyczuwam, że mnie ota-
czają, odkąd byłam małą dziewczynką. To błogosławień-
stwo, że mamy w życiu anioły, które pomagają nas pro-
wadzić, chronić i pocieszać. Maudy potwierdziła to, co 
od zawsze czułam i wiedziałam. Jestem zachwycona tym, 
że Maudy i Gail ze swoją niezwykłą mądrością i miłoś-
cią przybliżają ludziom ich własne cudowne i osobiste 
doświadczenia”. 

– Carnie Wilson
muzyk i osobowość telewizyjna 

„Cóż za cudowna i duchowa książka. Mam nadzieję, że każ-
da osoba, która ją przeczyta, dostrzeże nadzieję i uwierzy 
w to, co czeka każdą z nas poza tym światem. Najwspa-
nialszą rzeczą, którą znalazłam w tej książce, jest miłość. 
Książka ta ukazuje nam również rzeczy, które przegapia-
my w codziennym życiu. Kolejną rzeczą jest śmiech! Książ-
ka przekazuje nam również moc aniołów, która jest dana 
każdej z nas, która pewnego dnia zabierze nas do domu 
i sprawi, że spotkamy się z wszystkimi ludźmi, jakich tu, 
na ziemi, kochałyśmy”. 

– Elsie Butchko
recenzentka literatury 

Pochwały dla ksiazki 
Anielskie przesłania

 ˛
.



„Od dnia, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, Maudy 
jest dla naszej rodziny najdroższym źródłem duchowego 
pocieszenia i spokoju. Zawsze zaskakują nas informacje, 
jakie posiada na temat naszej rodziny, jeszcze zanim co-
kolwiek jej powiemy! Jej życzliwość i pozytywna posta-
wa zawsze napawają nas pokojem i siłą w trudnych sy-
tuacjach. Maudy jest tak bardzo z nami zestrojona, że 
czasami dzwoni do nas spontanicznie, kiedy naprawdę 
potrzebujemy jej pozytywnej energii! Kochamy Maudy 
i jesteśmy bardzo wdzięczni za jej cudowny dar i szczod-
re serce”. 

– Henry M. Lee
prawnik 

„Maudy naprawdę ma dar ułatwiania nam nawiązywania 
kontaktu z bliskimi, którzy są już po drugiej stronie, oraz 
uczenia nas, jak tworzy własną świadomość ich obecności. 
Anielskie przesłania to przyjemna lektura, która daje inspi-
rację, nadzieję i uzdrowienie osobom cierpiącym z powo-
du smutku i straty albo potrzebującym nowego kierun-
ku w życiu”. 

– Deborah Cordell
psychoterapeutka
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Dziękujemy Llewellyn Publishing 
za umożliwienie tej książce zaistnienia, 

dziękujemy również każdemu, 
kto pracował nad tym projektem. 

Jesteśmy wdzięczne wam wszystkim. 

Chciałybyśmy podziękować także wszystkim 
osobom przebywającym w niebiosach i na ziemi, 

które umożliwiły nam przedstawienie 
wam poniższych historii. 

Chcemy, aby każda z was była w pełni świadoma 
własnych przesłań, które aniołowie nieustannie 

wam przekazują, żeby pomagać w podróży życia. 
Najlepsze dopiero przed wami. 

Z błogosławieństwem i miłością
Maudy i Gail

Podziekowania ˛
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W życiu wszystkie doświadczamy takich czy in-
nych trudności. Możliwe, że czasami żałujemy, 

iż podczas narodzin nie dostajemy instrukcji obsłu-
gi życia. Podczas swoich prezentacji łączę się z ludź-
mi, przekazuję przesłania anielskie i oświecam ich, 
żeby mogli w pokoju podążać swoją ścieżką. Często 
jestem pytana: „Co powinienem zrobić?”. W takich 
chwilach otrzymywane przeze mnie szepty anielskie 
przychodzą z pomocą każdej z was. Stają się tymi prze-
słaniami anielskimi, które pomagają w podróży życia.

Nazywam się Maudy Fowler i od dziecka potrafię 
się porozumiewać z aniołami. Wiadomości od zmar-
łych bliskich otrzymuję za pośrednictwem aniołów, 
dlatego nazywam je anielskimi szeptami. Nie jestem 
medium, tylko mistyczką. Dlatego też mój świat jest 
tajemniczy, magiczny i cudowny.

Jako mistyczka jestem w stanie łączyć się z anioła-
mi i tymi, którzy odeszli przed nami. Kiedy na pozio-

Wprowadzenie
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mie duchowym łączę się z anielskimi bytami, potra-
fię wyjść poza ograniczenia religii albo kultury. Kiedy 
odbieram szepty aniołów, potrafię przetłumaczyć je dla 
osób, które jeszcze zostały na ziemi. Otrzymałam dar, 
którym z radością wam służę. Podczas prezentacji na-
wiązuję kontakt z ludźmi, przekazuję im anielskie prze-
słania i oświecam ich, żeby ze spokojem mogli dalej 
kroczyć ścieżką swojego życia.

Anioły nie tylko przekazują mi wiadomości, ale 
również prowadzą mnie do osób, które okazują się 
w moim życiu ważne. Jedną z nich jest Gail Hunt. 
Chodziłyśmy do tego samego kościoła i udało mi się 
nawiązać z nią kontakt i przekazać jej niebiańskie 
przesłania. Informacje te trafiły do niej w idealnym 
momencie, w chwili, gdy ja zostałam poinstruowa-
na, żeby rozpocząć podróż i poprosić o pomoc. Cóż, 
niebiosa zapewniły mi do pomocy Gail! Odkąd się 
poznałyśmy, Gail pomaga mi nawiązać kontakt z in-
nymi poprzez prezentacje. Podróżujemy również ra-
zem i razem piszemy. 

Gail i ja pragniemy podzielić się informacjami, które 
pomogą wam zrozumieć i odkryć wiele interesujących 
aspektów tego, jak niebiosa działają z nami tutaj, na 
ziemi. Niniejsza książka, Anielskie przesłania, przedsta-
wia inspirujące przykłady wiadomości, które przeka-
załam ludziom żyjącym na ziemi od ich bliskich prze-
bywających w niebiosach, jak pewnego razu podczas 
prezentacji, kiedy spotkałam kobietę o imieniu Mary. 
Była ona tak zrozpaczona odejściem swojej dziewięć-
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dziesięcioletniej mamy, że powiedziała mi: „Maudy, ja 
nie chcę już żyć”. Odrzekłam: „Cóż, twój czas jeszcze 
nie nadszedł. Masz tu misję do spełnienia”. Na szczęś-
cie jej mama, Anita, przekazywała mi właśnie anielskie 
szepty i bardzo stanowczym głosem oznajmiła: „Moja 
droga, ja przeżyłam pełne życie, a ty masz tu jeszcze 
dużo do zrobienia. Tak naprawdę wkrótce poznasz swo-
ją drugą połówkę”. Mary wybuchła płaczem, a ja musia-
łam przejść do następnej osoby. Pod koniec prezentacji 
Mary podeszła do mnie i powiedziała: „Przepraszam. 
Od śmierci mamy byłam bardzo przybita. Teraz będę 
bardziej pozytywnie patrzyła na życie”.

Lubię pomagać ludziom w zmniejszaniu ich baga-
żu z rozmiaru walizy do małego plecaka – po lektu-
rze Anielskich przesłań będziecie miały narzędzia, które 
wam to umożliwią. Za przykład może posłużyć Mau-
ra, wdowa z czterema domami. Tak, właśnie tak. Wraz 
z mężem kupiła domek nad jeziorem oprócz domu, 
w którym teraz mieszka. Nie miała dzieci, a sama 
była jedynaczką. Opiekowała się swoją starszą mat-
ką, która właśnie zmarła w wieku dziewięćdziesięciu 
ośmiu lat, pozostawiając jej dwa kolejne domy. Mau-
ra zatem przyszła do mnie, nie wiedząc, co zrobić 
z tymi wszystkimi domami. Sytuacja naprawdę wy-
dawała się ją przytłaczać. Jej mama nie traciła czasu 
i powiedziała: „Mauro, jesteś dobrą i kochającą cór-
ką. Dziękuję. Po prostu żyj każdym dniem, pozbądź 
się tych domów, których nie chcesz, a zatrzymaj ten, 
który lubisz najbardziej”. 
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Maura powiedziała: „Maudy, odwiedziłam cię już kie-
dyś i od tamtej pory zwracałam uwagę na wszelkie nie-
zwykłe wydarzenia. Zanim zmarła mama, znalazłam na-
pisany w czasach, gdy byłam o wiele młodsza, list od 
taty, w którym zachęcał mnie do cieszenia się życiem. 
Teraz mama przesłała mi za pośrednictwem aniołów 
wiadomość, żebym po prostu wyeliminowała te domy, 
których nie chcę, co ma ogromny sens. Wydaje się, że 
oboje rodzice zgadzają się w tym, żebym po prostu cie-
szyła się życiem. Teraz wiem, co robić. Dziękuję. Czu-
ję się tak, jakby został ze mnie zdjęty ogromny ciężar”. 

Większość z nas musi sobie radzić z tylko jednym 
domem, Maura miała ich nadmiar i łatwo dostrzec, 
dlaczego było to przytłaczające. Nauczyła się widzieć 
i słuchać, a ja pomogłam jej zamienić walizę na mały 
plecak, z którym łatwiej jej było sobie poradzić. 

Gail i ja nadal pomagamy tym, którzy są stawia-
ni na naszej drodze, poprzez nawiązywanie kontak-
tu z ich duchowością, z ich rozumieniem wiary, żeby 
mogli pomagać innym i przekazywać to posłanie da-
lej. Słowem kluczowym jest wiara. Nie chodzi o reli-
gię. Chodzi o prostą wiarę i zrozumienie silnego du-
chowego połączenia, które mamy z niebiosami. 

Niniejsza książka pomoże wam na wiele sposo-
bów. Pomoże wam uzmysłowić sobie, że bliscy, któ-
rzy odeszli, naprawdę zawsze są przy was. Nauczycie 
się rozpoznawać subtelne znaki i wiadomości, które 
wam przesyłają i będą przesyłać przez całe wasze ży-
cie. Przedstawimy wam miłość, śmiech i światło. Za-
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pewniamy także rady, do których stosowanie się da 
wam siły w tej podróży nazywanej życiem. Zachęci-
my was do samodzielnego słuchania przesłań płyną-
cych od waszych aniołów, żeby wasza ścieżka życio-
wa stała się dla was jasna. To wszystko może się stać 
waszym udziałem, a niniejsza książka pomoże wam 
zdobyć nową energię i moc niezbędne do patrzenia 
na życie w pozytywny i budujący sposób. 

ElEmEnty życia

Żeby zmienić swoje życie i słyszeć osobiste przesłania 
płynące z niebios, będziecie musiały się zaangażować 
w następujące siedem elementów życia i je prakty-
kować: miłość, honor, szacunek, cierpliwość, odwa-
gę, przebaczenie i wiarę. Zachęcamy was do zwraca-
nia uwagi na te elementy, inaczej możecie przegapić 
wspaniałe niebiańskie znaki, które odmienią bieg wa-
szego życia. Lekcje i opowieści przytoczone w niniej-
szej książce skupiają się na miłości, świetle i śmie-
chu. Te trzy komponenty dadzą wam moc i odmienią 
wasze życie na zawsze. 

Rozdział poświęcony miłości skupia się na tym, 
w jaki sposób przesłania z zaświatów mogą umocnić 
i uwydatnić miłość i wiarę w naszym życiu. Miłość 
zawsze zaczyna się od pokochania w pierwszej kolej-
ności samej siebie, dopiero później świata. 

Światło to uznanie znaków, które niebiosa zsyłają 
nam, żeby nami kierować. Dzięki rozdziałowi poświę-
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conemu światłu będziecie w stanie poczuć otaczające 
was codziennie światło i przyjąć je do swojego życia. 

Rozdział na temat śmiechu traktuje o szczęściu i ra-
dości. Śmiech to życiowe lekarstwo, dzięki któremu 
idzie się dalej. Zapominanie o przeszłości i życie chwi-
lą śmiechu pozwoli wam uchwycić spokój. 

Ostatni rozdział ułatwi wam wypatrywanie szep-
tów waszych aniołów. Szczegółowo zostaną omówio-
ne znaki fizyczne, a także sny, żeby pomóc wam po-
składać przesłania, jakie usiłują przekazać wam anioły. 

co robi maudy, 
żEby słuchać aniElskich szEptów

Zanim przejdziemy dalej, chciałam powiedzieć ci, 
jak działa mój dar. Podczas prezentacji ludzie często 
pytają mnie: „Maudy, w jaki sposób odbierasz prze-
słania?”. Odpowiadam: „Dzięki silnej wierze, kiedy 
kroczę z niebiańskim światłem. Częstokroć odbie-
ram przesłania od aniołów poprzez zapachy, kolory 
i wibracje. Udaje mi się to robić poprzez rozmowy 
odnoszące się do doświadczeń życiowych danej oso-
by i uczynić je dostępnymi ludzkiemu zrozumieniu. 
Oczami umysłu widzę obrazy i scenariusze, które są 
mi przedstawiane niczym karty książki. Życie danej 
osoby jest mi ukazywane obrazowo, widzę przeszłe, 
obecne i przyszłe przedsięwzięcia rozmówcy. Mam 
wrażenie, że życie tej osoby jest odkrywane i prze-
wijane przed moimi oczami, staje się otwartą księgą. 
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Dla mnie to bardzo fajne doświadczenie, ale przede 
wszystkim to pomoc dla was”. 

Za pośrednictwem niebiańskich informacji odbie-
ram dane od ludzi siedzących przede mną – kiedy usły-
szę ich albo dotknę, podając im rękę albo ich przytu-
lając, natychmiast wyświetlają mi się informacje na 
temat ich życia osobistego. Od razu zauważam, w któ-
rym momencie zaczęły się ich kłopoty. Opowieść ich 
życia, którą dosłownie widzę oczyma umysłu, ukazu-
je mi, do czego należy się odnieść, jaki bagaż można 
usunąć, a jaki niebiosa i ja możemy im zostawić, żeby 
łatwo go unieśli. Innymi słowy, mogę się odnieść do 
wzorców zachowania, które działały przeciwko nim, 
przez całe życie zaburzając harmonię w relacji z part-
nerem, rodziną albo przyjaciółmi. 

Podczas prezentacji jestem bardzo dyskretna, 
a anioły mówią mi, co mogę przekazać, a czego nie. 
Kiedy ktoś pyta mnie o swoje relacje, mam pozwo-
lenie na ściągnięcie informacji na temat osobowości 
człowieka, z którym dana osoba się spotyka. To po-
zwala mi na udzielenie jej odpowiedzi poprzez prze-
słanie od aniołów. Takie sprawdzanie danych stano-
wi mistyczną część mojego daru. Może do niego dojść 
tylko wtedy, gdy mam zielone światło do udzielenia 
konkretnych informacji. To dlatego czasami wiem, 
a czasami nie wiem aż do chwili, gdy będę potrzebo-
wała dowiedzieć się czegoś od niebios. 

Często pytam ludzi: „Jak długo znasz tę osobę?”. 
Odpowiedź na to pytanie pokazuje mi, co mogą zro-
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zumieć i przyjąć z informacji, którymi mam się z nimi 
podzielić. Kiedy proszę ich, żeby przeliterowali jej 
imię, pozwala mi to uzyskać więcej danych od jej bli-
skich przebywających w niebiosach. Ci bliscy udzie-
lą mi wewnętrznych informacji, że tak się wyrażę, 
na temat byłych relacji i wzorców postępowania da-
nej osoby. 

Kiedy jakaś osoba postanawia się spotykać z kimś, 
kogo nazywam „wymagającym poprawek”, tłumaczę, 
że ci ludzie mają bagaż. Często powtarzam, że naszym 
zadaniem w tym życiu nie jest naprawianie innych, 
tylko pomaganie im i przedstawianie innych poglą-
dów. Życie ludzi składa się z wyborów, a ja mogę dać 
im nową perspektywę. Czasami nasze poglądy dzia-
łają na naszą szkodę i tylko wtedy możemy ponow-
nie przeanalizować swoje wzorce, żeby zobaczyć, co 
będzie działało na naszą korzyść, a co na niekorzyść. 

JEstEm tElEmarkEtErką z niEbios

Podczas prezentacji Gail zaczyna od przytoczenia hi-
storii o tym, jak się poznałyśmy, a także wyjaśnia 
w skrócie, jak działa mój dar. Następnie mówi o na-
szych książkach i podkreśla te aspekty filozofii na-
szych książek, które jej zdaniem pomogą danej grupie. 
Później ja zabieram głos i poruszam tematy filozoficz-
ne, opowiadając, w jaki sposób życie może pracować 
z nami i na naszą korzyść. 



Anielskie 
przesłAniA

Zamów książkę

sprawdź pełną ofertę wydawnictwa na 

Bądź na bieżąco i śledź nasze 
wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/illuminatiopl

Książki wydawnictwa illuminatio 
znajdziesz również w Magicznej Galerii

www.CzaryMary.pl

spodobał ci się fragment 
który prZecZytałeś?

www.illuminatio.pl

w księgarni Illuminatio

www.WydawnictwoKobiece.pl
www.facebook.com/kobiece



