


„To książka o objawieniu, napisana prostym i bezpośred-
nim językiem. Autorki zaczynają ją od krótkiego opisu 
dzieciństwa Maudy, ukazując początki jej mistycznego 
daru oraz przybliżając czytelnikowi propagowane przez 
nią siedem praw duchowych. Ale to tylko wstęp, gdyż na 
kartach tej książki możemy się zapoznać z autentyczny-
mi przykładami z życia osób, które miały szczęście spot-
kać Maudy na swojej drodze. Z humorem i współczu-
ciem Maudy i Gail podnoszą nas na duchu i zachęcają do 
korzystania z owoców ich niebiańskiej pracy na ziemi”. 

– dr Keith Rolad
psycholog kliniczny 

„Po przeczytaniu Anielskich szeptów poczułam się głębo-
ko zainspirowana. Książka pomogła mi poszerzyć świa-
domość duchową i lepiej zrozumieć życie. Jestem pewna, 
że inni czytelnicy również tego doświadczą”. 

– Jane H. Hamilton
recenzentka książek
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Wyrazy wdzięczności dla Llewellyn Publications  
za wydanie tej książki oraz całemu zespołowi,  

który pracował nad tym projektem  
– doceniamy waszą pracę!  

Dziękujemy swoim rodzinom za wsparcie  
podczas pisania tej książki, dzięki czemu  

możemy poruszać serca wielu ludzi i zmieniać ich życie. 
Jesteśmy wdzięczne naszym czytelniczkom za to,  

że możemy dzielić się z wami tym,  
jak działa niebo na ziemi.  
Niech was Bóg błogosławi. 

– Maudy Fowler i Gail Hunt

Podziekowania ˛
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„Kim jestem i dlaczego tu jestem?” – w pewnym 
momencie swojego życia każdy zadaje sobie te 

pytania. Nieustannie uczymy się rozpoznawać i ro-
zumieć swoje prawdziwe ja.

Nasze życie jest podróżą. Wszystkie doświadczamy 
życiowych wzlotów i upadków. Wszystkie miałyśmy 
trudne doświadczenia i chociaż nie zawsze uzyska-
łyśmy pożądane rezultaty, to jednak musimy wycią-
gać naukę z tego, co się wydarza.

Jako mistyczka za pośrednictwem aniołów przeka-
zuję ludziom komunikaty od ich zmarłych bliskich. 
Ludzie często nazywają mnie zaklinaczką aniołów. Nie 
jestem jednak medium ani osobą posiadającą zdol-
ności parapsychiczne. Jestem tutaj po to, aby prze-
kazywać wiadomości i przedstawiać pozytywne moż-
liwości. Uczę ludzi samorealizacji i samodzielności, 
dzięki czemu są w stanie podjąć rozsądniejsze i ko-
rzystniejsze decyzje.

Wprowadzenie
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Narzędzia przedstawione w tej książce ułatwią ci 
życie w tych trudnych czasach. Pomogą ci odkryć, 
kim jesteś oraz jakie są twoja misja i twój cel życia. 
Możesz zrzucić z siebie ciężar przeszłości za pomocą 
głęboko uzdrawiających słów: „Mogę to zrobić i tak 
zrobię”. Jesteś w stanie sobie pomóc, wybierając po-
zytywne myśli, przyjmując pozytywne nastawienie 
oraz otaczając się pozytywnymi ludźmi. Podzielę się 
z tobą swoim doświadczeniem i pokażę ci, jak pozy-
tywne nastawienie, modlitwa oraz siedem prostych 
praw duchowych doprowadziły mnie do tego miej-
sca, w którym teraz jestem.

Prowadzę warsztaty w Europie i Stanach Zjedno-
czonych, na których przekazuję ludziom swoją wie-
dzę i im pomagam. Zauważam, że większość osób 
chce się zmienić. Oczywiście są też ludzie stawiający 
opór zmianom, którzy po prostu nie chcą się rozwi-
jać, ale wierzę, że każdy ma szansę na przemianę. Je-
stem przekonana, że pozytywne myślenie naprawdę 
przynosi wspaniałe rezultaty, pozwala nam spojrzeć 
na różne aspekty swojego życia z nowej perspektywy 
i osiągnąć samorealizację, o której piszę w tej książce.

Moje pochodzenie

Urodziłam się i wychowałam w Holandii, ale nie je-
stem typową Holenderką o jasnych włosach i nie-
bieskich oczach. Moja matka, Susan, urodziła się na 
Sumatrze, a ojciec, Anthony, w Cirebonie na Jawie 
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w czasie, gdy to miasto znajdowało się pod panowa-
niem holenderskim.

Moja kochana matka miała dary proroctwa i uzdra-
wiania. Potrafiła komunikować się z duchami i prze-
widywać przyszłość. Dzięki swojej wewnętrznej 
mądrości doskonale wiedziała, co robić w nagłych 
przypadkach. Jej zdolności ujawniły się, gdy jako dzie-
więciolatka towarzyszyła położnej podczas porodu.

Moja matka była wielką pocieszycielką dla całej na-
szej rodziny i przyjaciół. Nasz dom przypominał Grand 
Central Station – wciąż odwiedzali nas ludzie, aby po-
prosić ją o radę, posłuchać jej mądrości i doświadczyć 
uzdrowienia. Dorastanie w takim środowisku było dla 
mnie bardzo interesujące. Podawałam gościom her-
batę i ciasteczka, ale nie wolno mi było uczestniczyć 
w rozmowach, chociaż bardzo mnie intrygowały.

Mój ojciec wstąpił do wojska w wieku siedemnastu 
lat i ostatecznie został sierżantem w holenderskiej ar-
mii. Podczas II wojny światowej został pojmany przez 
Japończyków i przez pięć lat pracował jako robotnik 
przymusowy nad budową drogi birmańskiej. Gdy wró-
cił do domu, sytuacja była tak niestabilna, że razem 
z moją mamą wyjechali do Holandii.

Ojciec opowiadał mi wiele przerażających histo-
rii z okresu, gdy był jeńcem wojennym. Chociaż sam 
wolałby o tym wszystkim zapomnieć, to jednak była 
to część jego życia. Jego opowieści wprawiały mnie 
w wielką dumę, że jestem jego córką. Był dla mnie 
prawdziwym bohaterem.
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Zawsze bardzo interesowało mnie to, jak moi rodzi-
ce poradzili sobie z tak wieloma trudnościami. Dzięki 
temu nauczyłam się patrzeć na życie w bardziej po-
zytywny sposób i skupiać się na swoich silnych stro-
nach, a nie na słabościach.

odkrycie Moich darów

Już w bardzo młodym wieku zaczęłam podejrzewać, 
że jestem inna. Wcześniej sądziłam, że wszyscy słyszą 
to samo, co ja, i byłam w szoku, gdy dowiedziałam 
się, że tak nie jest. Jako ośmiolatka miałam bardzo 
wyrazisty sen, w którym otworzyłam okno w swo-
jej sypialni i ujrzałam Matkę Boską z rozciągniętymi 
rękoma. Patrzyła w niebo, a jej stopy opierały się na 
kuli ziemskiej. Nigdy wcześniej jej nie widziałam i za-
stanawiałam się, co robi w Holandii, i to w dodatku 
za moim oknem. Gdy opowiedziałam matce ten sen, 
odpowiedziała z głębokim spokojem:

– O, jak miło.
Doskonale wiedziała, że mam dar, ale pozwoliła mi 

go samodzielnie odkrywać. Jako jedenastolatka prze-
żyłam coś, co pomogło nam zrozumieć, czym dokład-
nie są moje zdolności. Czesałam włosy w swoim po-
koju i gdy w pewnym momencie spojrzałam w lustro, 
ujrzałam w nim nieznaną, bardzo drobną kobiecą po-
stać w tradycyjnym chińskim stroju. Kłaniała się, trzy-
mając dłonie złączone ze sobą jak do modlitwy. Uno-
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siła się w powietrzu. Wtedy zdałam sobie sprawę, że 
to musi być duch, i natychmiast zemdlałam. Gdy się 
ock nęłam, mama zapytała:

– Kogo zobaczyłaś?
Upierałam się, że nikogo nie spostrzegłam, ale ona 

i tak wiedziała swoje. Przyniosła bardzo stary album 
ze zdjęciami, którego nigdy wcześniej nie widziałam. 
Wskazała na jedną fotografię i zapytała, czy ujrzałam 
tę kobietę. Przyznałam, że tak. Kobieta ze zdjęcia była 
moją prababcią z Hongkongu. Mama rozumiała, że 
ujrzenie ducha bardzo mnie zaniepokoiło.

– Maudy, jeśli nie chcesz widzieć duchów, po pro-
stu poproś niebo, żebyś mogła je słyszeć – poradziła. 
– Aniołowie cię poprowadzą. To wyjątkowy dar i mo-
żesz pomóc wielu ludziom.

Mój kontakt z aniołaMi

Mam dar prorokowania, co oznacza po prostu, że 
mogę zajrzeć w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
osoby, z którą rozmawiam. Mogę jednak wyjawić tyl-
ko to, czego dana osoba potrzebuje, aby iść dalej przez 
życie ze spokojem w sercu.

Mój dar polega na tym, że odbieram kolory, dźwię-
ki, zapachy i wibracje. Anioły przekazują mi wiado-
mości od tych, którzy odeszli, a ja słyszę wewnętrz-
ny głos zwany lokucją. To dlatego potrafię rozróżniać 
akcenty, manieryzmy słowne, a nawet różne języki.
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Anioły ukazują mi także różne sytuacje z życia da-
nej osoby, które wyświetlają się w moim umyśle, dzię-
ki czemu jestem w stanie przekazać informacje od 
zmarłego na temat konkretnych wydarzeń. Nie wi-
dzę zmarłych, gdyż przekazują mi komunikaty za po-
średnictwem aniołów. Odbieranie tych komunikatów 
przypomina oglądanie filmu. Ja tylko słucham i nie 
rozmawiam z umarłymi, lecz z aniołami, które pełnią 
funkcję pośredników. Odbieram też zapachy różnych 
rzeczy, o których wspominają bliscy zmarli.

Anioły podpowiadają mi również zwroty, które na-
zywam złotymi myślami. Moja współautorka, Gail, 
nazywa je maudyzmami. Zamieszczamy je na końcu 
każdego rozdziału. Te sformułowania zawsze są zro-
zumiałe dla osób, z którymi rozmawiam. Jeśli na przy-
kład radzę komuś: „Patrz w górę i wzmacniaj się”, ta 
osoba doskonale wie, co ma zrobić. Ludzie często re-
lacjonują mi, że w trudnych sytuacjach „słyszą” moje 
słowa w swojej głowie, co daje im poczucie bezpie-
czeństwa i motywuje do wprowadzania zmian.

Z powodu swojego daru doświadczyłam w życiu 
wielu ciekawych, ale też i trudnych sytuacji. Bardzo 
szybko przekonałam się, że ludzie mają tendencję do 
prześladowania osób, które się od nich różnią i po-
siadają wyjątkowe dary. Widząc jednak wielką siłę 
w swoich rodzicach, wiedziałam, że ja również dam 
sobie radę.
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pierwsze wspoMnienie  
anielskich szeptów 

Byłam wtedy dziewięcioletnią dziewczynką. Odwie-
dził nas bliski przyjaciel rodziny. Żegnając się z nim, 
odebrałam dla niego wiadomość od aniołów. Byłam 
malutka, więc podniósł mnie, żeby móc mi spojrzeć 
w oczy.

– Panie Thomas, wiem, gdzie jest pana syn – po-
wiedziałam z entuzjazmem. – Nazywa się Paul i ma 
inną mamę.

Wszyscy nagle ucichli. Na jego twarzy odmalowa-
ło się zdumienie. Łagodnie postawił mnie z powro-
tem na ziemi.

– Wiem, gdzie on mieszka – kontynuowałam, ale 
mama kazała mi wrócić do domu.

Przez dwa tygodnie nie mogłam wychodzić – to 
była moja kara.

Tamten człowiek pomyślał, że nasza rodzina pota-
jemnie grzebała w jego przeszłości i zdradziła jego ta-
jemnicę, ale to nieprawda. Tę informację przekazały 
mi anioły. W czasie II wojny światowej panu Thoma-
sowi narodziło się nieślubne dziecko. Stracił kontakt 
z matką dziecka i założył, że zostało oddane do ad-
opcji. Nie miał jednak pojęcia, gdzie przebywa mat-
ka ani gdzie mógłby szukać dziecka.

Anioły poleciły mi przekazać tę wiadomość panu 
Thomasowi, żeby złagodzić ból jego serca. Oczywi-
ście nie miałam pojęcia, że sama na tym ucierpię i zo-
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stanę ukarana. To była moja pierwsza surowa lekcja, 
dzięki której nauczyłam się przekazywać odbierane 
informacje tylko wtedy, gdy zostanę o nie poproszona.

Po latach dowiedziałam się, że pan Thomas odna-
lazł swoje dziecko i spotkał się z nim. Ostatecznie 
wszystkim zaangażowanym udało się wygoić swoje 
rany i odzyskać spokój.

dzielenie się MoiM dareM

Przez wiele lat pomagałam ludziom, przekazując im 
indywidualne wiadomości, ale pragnęłam czegoś wię-
cej. Chciałam dzielić się swoją mądrością i wiedzą, 
więc poprosiłam o pomoc, która zjawiła się w posta-
ci Gail Hunt.

Obie chodziłyśmy do tego samego kościoła. Po-
znałam Gail, gdy rozmawiała z grupą osób w trakcie 
spotkania. Od razu instynktownie wyczułam, jaką rolę 
odegra w moim życiu. Oznajmiłam córce, że   muszę 
porozmawiać z Gail.

– Czy pani Gail ma kłopoty? – zapytała.
– Nie. Chciałabym, żeby ze mną pracowała – od-

parłam.
W tym momencie usłyszałam w swojej głowie głos 

zmarłej matki Gail: „Będzie świetna w tej pracy”.
Gail była wówczas kierowniczką grupy wyznanio-

wej. Umówiłam się z nią na spotkanie, żeby zapisać 
moją córkę na zajęcia. Po przybyciu do jej biura za-
uważyłam stojące na biurku zdjęcie i podniosłam je. 
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To była fotografia jej matki, Rity, od której wcześniej 
dostałam wiadomość.

W trakcie naszego spotkania przekazałam Gail in-
formacje otrzymane od matki, które miały jej pomóc 
poradzić sobie ze stratą. Wciąż odczuwała dużo smut-
ku w związku ze śmiercią mamy. Zwykle nie przekazu-
ję żadnych wiadomości, dopóki ktoś o to nie poprosi. 
W tym przypadku jednak moją misją było sprawdze-
nie, czy Gail jest gotowa na naszą wspólną przygodę.

Nie było to łatwe zadanie. Gail sprawdzała mnie 
przez osiemnaście miesięcy, starając się ustalić, czy 
naprawdę mam dar. W końcu w niego uwierzyła i za-
wsze będę jej za to wdzięczna.

Gdy zapragnęłam podzielić się moim darem z więk-
szą liczbą osób, Gail zaczęła organizować prezenta-
cje grupowe. Najpierw przekazujemy na nich swoją 
wiedzę i przemyślenia, a następnie przeprowadzam 
z uczestnikami indywidualne rozmowy. Rozmowy te 
nazywam osobistymi spotkaniami, gdyż nie jestem 
medium, lecz mistyczką i nie mogę nikomu zaofero-
wać tak zwanego odczytu. Dopiero gdy spotykam się 
z danym człowiekiem, jestem w stanie usłyszeć aniel-
ski przekaz i pomóc komuś zrozumieć swoje życie, 
misję życiową i osobistą historię.

Zwykle takim spotkaniom towarzyszy wiele emo-
cji. Gdy rozmawiam z daną osobą, dostrajam się do 
informacji o jej życiu poprzez wibrację jej głosu lub 
uścisk dłoni. Dzięki temu za pośrednictwem aniołów 
mogę odebrać komunikaty od jej zmarłych bliskich. 



18

Przekazywane przeze mnie informacje są często bar-
dzo osobiste i mają szczególne znaczenie dla zmarłe-
go lub rozmówcy. Bywają także trudne do zrozumie-
nia lub nawet przytłaczające.

Czasami pytam osobę, z którą rozmawiam, o imię 
zmarłego, aby otrzymać dane, dzięki którym będę 
mogła jej pomóc. Przypomina to pobieranie pliku 
na komputerze i obserwowanie procesu na pasku 
postępu. Tak właśnie wczytuję informacje. Staram 
się rozmawiać z drugim człowiekiem, a jednocześ-
nie odbierać dla niego komunikaty. Często potrze-
buję się przez chwilę skupić w milczeniu na tym, co 
otrzymuję, co może niepokoić osobę, z którą rozma-
wiam. Dlatego też zawsze odczuwam potrzebę za-
dbania o komfort swojego rozmówcy i udzielenia 
mu wszelkich wyjaśnień.

W trakcie takiego osobistego spotkania ważne jest, 
aby wrócić do momentu, w którym zaczęły się czyjeś 
problemy. Taką rozmowę nazywam anielskimi plot-
kami, ponieważ bliscy w niebie wspominają mi wte-
dy o jakiejś sytuacji z przeszłości. Taka rozmowa po-
maga mojemu rozmówcy uwolnić się od trudności 
lub ciężaru, który nosił na swoich barkach przez całe 
życie. Często mówię: „Musisz wiedzieć, gdzie byłaś, 
aby wiedzieć, dokąd zmierzasz”.
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