
  Имам ли свой ангел?
  Грижи ли се моят хранител за мен?
  Как мога да вляза във връзка с него?
  Възможно ли е да получавам ангелска  помощ 

   и насоки?

Това са само част от въпросите, които редовно получава в 
писма от своите читатели световноизвестната специалистка по 
общуване с ангелите Джени Смидли. Именно те са вдъхнове-
нието и основата за създаването на тази книга.

„Тъжно е, но е факт – някои хора все още смятат, че не за-
служават да имат собствен ангел!“ – споделя Смидли. Затова 
тя решава да събере на едно място всички вълнуващи разкази 
за ангелски срещи, случили се както при изключително дра-
матични обстоятелства, така и във всекидневието, и да добави 
полезни съвети за това, как да се свържем с нашите ангели и 
дори да получим доказателства за присъствието им. След като 
прочетете книгата, вие ще се убедите, че абсолютно всеки чо-
век (а дори и четириногите ни приятели!) има свой ангел хра-
нител. И това ще промени живота ви! 

ДЖЕНИ СМИДЛИ е уважаван духовен учител, тера-
певт и съветник. Тя е редовен автор в специализираните 
издания за езотерика във Великобритания и е участвала 
в телевизионни предавания, в които говори за вълшебна-
та сила на ангелите и съществуването на живот след 
смъртта. Живее в красивото графство Съмърсет заедно 
със съпруга си Тони, с когото са женени повече от чети-
ридесет години.

www.enthusiast.bg
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Тази книга е посветена на моите лични ангели  
в знак на благодарност за даровете,  

с които са ме благословили.
Освен това я посвещавам на моята сродна душа  

и най-добър приятел Тони – за безценната  
му подкрепа през целия ми живот.

Искам да благодаря и на всички трудолюбиви хора  
в издателство „Хей Хаус“, които превръщат 

 книгите ми в реалност.
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Предговор

Във всяка религия, страна и цивилизация ангелите са 
признати под една или друга форма за посланици меж-
ду хората и Бога. Те се появяват в много и различни 
превъплъщения. Едно от най-интересните сред тях 
откриваме в индианската култура, където ангелите са 
познати като буревестници – крилати духове с вид на 
гигантски птици, за които се смята, че носят послания 
и знаци от Създателя. Ала това далеч не изчерпва об-
разите, в които ангелите се явяват пред нас. Случвало 
ми се е да виждам ангел, който изглежда като златна 
колона, като създание с крила (каквато е традиционната 
представа за ангел), а веднъж той дори се беше пред-
решил като възрастна дама, търсеща помощ. Така че, 
когато се оглеждате за ангели, очаквайте неочакваното.

Ангели трябва да има, защото, ако всички молитви и 
молби за помощ се отправяха директно към Бога, щеше 
да настъпи хаос. Представете си, че Той самият получа-
ваше всяка молба за помощ – от намирането на място за 
паркиране до излекуване на боледуващ близък, – тогава 
как щеше да се справи с тях? 

Разбира се, като най-върховно създание Бог е везде-
същ и всесилен, но какво да кажем за допълнителните 
усложнения, когато например жест на състрадание към 
един човек може да създаде потенциални проблеми на 
друг или да отключи поредица от събития, рисковани за 
целия свят? Според мен е съвсем логично да има много 
различни измерения, свързани с множеството аспекти 
на Бога и неговите помощници – ангелите.



6

Ангели за всеки ден

Освен това вярвам, че ангелите са нещо като необ-
ходим посредник в общуването ни с Бога, защото има 
риск директното взаимодействие с Него, под каквато и 
форма да е, да ни изгори или да ни нарани по някакъв 
начин – все едно бъркаме с пръст направо в контакта!

Много хора ми пишат и ме питат: „Имам ли си ангел 
хранител?“. Винаги се натъжавам, когато прочета нещо 
подобно, защото знам, че всеки от нас е благословен със 
свой собствен ангел. Всъщност ние дори разполагаме с 
няколко. Неприятно ми е да си помисля, че около нас 
има самотни хора, които смятат, че дори ангелите са ги 
забравили, и се чувстват напълно изоставени. Това със 
сигурност не е така, но трудната част тук е осъществя-
ването на връзката с нашия хранител и с всички остана-
ли ангелски създания, които бихме могли да потърсим 
за помощ, стига да знаем как. Моята книга „Шепотът 
на ангелите“ описва подробно начините за осъществя-
ване на тази връзка. И въпреки това съществуват хора, 
които са убедени, че другите имат свои ангели, но не и 
те – ето защо не вярват, че има смисъл да се опитват да 
ги повикат, тъй като никой няма да се отзове. Тези хора 
имат усещането, че не заслужават ангелска опека.

Истината е, че ангелите ни обичат безусловно и са го-
тови да ни помогнат по всевъзможни начини, независимо 
от положението ни в обществото. Те винаги са държали 
на всички представители на човешката раса – от Майка 
Тереза та чак до Адолф Хитлер. Такъв е смисълът на 
безкористната любов – да бъдем обичани, без значение 
какви са нравът и поведението ни. И ние имаме приви-
легията да получаваме тази любов от ангелите. Ето така 
тази книга се появи на бял свят – за да покаже, че всеки, 
бил той скромен или тъжен, независимо от възрастта, 
състоянието, расата или вярата си, има свой ангелски 
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Предговор

покровител, и то не един. Aнгелите са много добри в 
установяването на равноправие. Те не се интересуват 
дали сте чернокож или бял, голям или малък, млад или 
стар, мъж или жена, известен или не, самотен или не, 
добър или лош. Всички сме еднакви в техните очи, тъй 
като погледът им отива отвъд слабостите и несъвър-
шенствата на човешката природа, чак до душата, която 
се намира под повърхността.

Надявам се, че след като прочетат тази книга, оне-
зи от вас, които са се съмнявали в съществуването на 
своя ангел, ще се върнат към „Шепотът на ангелите“ 
с възродена надежда и бързо ще намерят правилната 
посока, за да получават ангелска помощ в живота си. А 
за останалите читатели, които вече вярват, че имат своя 
закрила на небето, на следващите страници съм събра-
ла много прекрасни истории, изпратени ми от цял свят. 
Те доказват, че всички ние получаваме достъп до бо-
жествените селения. Освен това съм предоставила нови 
съвети и идеи по въпроса, как да поддържаме общува-
нето си с ангелите и да го обогатяваме, и изпълваме с 
по-задълбочено разбиране.

Ето няколко важни факта за ангелите, които никога 
не трябва да забравяте. Повтаряйте си ги в мрачните 
часове, когато изпитвате съмнение:

•	 Всички сме равни в очите на ангелите.

•	 Ангелите са готови да помогнат на всеки, неза-
висимо от възрастта, религията, цвета на кожата 
или пола му.

•	 Всеки човек е специален за ангелите.

•	 Позитивното мислене води до положителни ре-
зултати, постигнати с помощта на ангелите.
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Ангели за всеки ден

•	 Всеки може да общува с ангелите.

•	 Всеки може да получи помощ от ангелите.

•	 Ангелите са способни да се явяват в много пре-
въплъщения и форми, тъй като в естествения си 
вид те са чиста енергия.

•	 Има отделни ангели за различните задачи.

•	 С някои ангели е лесно да се свържем, за други е 
необходимо да положим повече усилия и всеот-
дайност.

•	 Във взаимоотношенията с ангелите това, което 
получаваш, е пропорционално на онова, което си 
вложил.

•	 Ангелите обичат всеки от нас безусловно. Това 
не се променя, независимо от действията ни.

•	 Вярата в ангелите ни помага да се свържем с 
тях.

•	 Както и да се казвате, който и да сте, вие имате 
свой ангел. 
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Няколко думи за начало

Страннолюбието не забравяйте, защото  
чрез него някои, без да знаят, 

оказаха гостоприемство на Ангели.

Евреи, 13:2*

Ангелите са около мен от най-ранна детска възраст, 
макар че тогава не съм ги наричала непременно с това 
име. Подобно на повечето деца, и аз съвсем естествено 
приемах чудесата като част от всекидневието. Не позна-
вах понятието „духовност“ и нямаше как да го разбера, 
но сега вече знам, че съм била едно много ориентирано 
към духовността дете. Това ще рече, че интуитивно бях в 
хармония с природата около мен. Изобщо не ме интере-
суваха лъскавите дрехи и играчки. Никога не съм се при-
теснявала дали косата ми е сресана и дали съм облечена 
безупречно. Нямах скъпи кукли, електронни игри или 
компютър. Играех си, като използвах своето въображе-
ние – нещо, което често е задушавано у днешните деца, 
изцяло в тяхна вреда. Всичко, от което се нуждаех, ми 
предоставяше природата. Лудувах в тревата, сред цветя-
та и чрез фантазиите си. Дървен статив, висок около 70 
см, се превръщаше в понито, за което отдавна мечтаех, и 
аз препусках с него из полетата на моя въображаем свят 
в продължение на часове, използвайки едно одеяло и въ-
жета за седло и юзди. Бях щастлива.

* Цитатите от Библията са според православния превод, издание на 
Светия Синод на Българската православна върква, 1992 – бел. ред.
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Тази игра на въображението е много близка до ме-
дитацията. Децата, които се забавляват по тaкъв начин, 
са доста откъснати от реалността и далеч по-отворени 
към духовността и ангелите. При днешните деца обаче 
много често работата на въображението е изместена 
от това, което им предоставят наготово компютърните 
игри. Те трябва да полагат доста повече усилия, за да 
са щастливи, тъй като са научени да се съсредоточават 
преди всичко върху материалните неща. Смятам, че е от 
огромно значение за света неговите бъдещи граждани 
да отворят своите сетива за духовното и да възстано-
вят връзката си с естествената среда. Освен очевидни-
те недостатъци на това, да отглеждаш едно поколение, 
което се интересува основно от дизайнерски марки и 
поредната електронна джаджа, трябва да се замислим 
и върху факта, че най-важна за осъществяване на връз-
ката с ангелите е енергията ни. Ако тя е от правилния 
вид, тогава става напълно възможно да я издигнеш до 
нивото, необходимо за ангелска комуникация.

За съжаление, електронните устройства създават не-
подходяща енергия. Аз съм изключително притеснена, 
че ние облъчваме нашите деца именно с нея от клет-
ките за мобилни телефони и чрез радио-, телевизионни 
и wi fi сигнали, и смятам, че тази тревога трябва да се 
споделя от всички нас. Момиченцата и момченцата, при 
които нишката на общуването с ангелите е прекъсната, 
са подложени на риск да се превърнат в алчни и властни 
хора, и въпреки всичките си материални придобивки да 
са отчаяно неудовлетворени и нещастни в зряла въз-
раст. А това няма да донесе добро на никого. 

Разбира се, докато израствах, нещата се променяха 
и за мен. Преобразявах се под диктовката на живота, 
на човешката си природа, на другите хора и най-вече 
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на нуждата ми да се впиша сред околните. Подобно 
на всички деца, и аз бях пластилин в ръцете на въз-
растни с добри намерения, които искаха най-вече да 
си намеря място в обществото, но по този начин не-
избежно потискаха моята индивидуалност. По-късно, 
когато пожелах да преоткрия себе си и своите ангели, 
ми бяха необходими много години, за да възстановя 
прекъснатата връзка, но в крайна сметка успях и това 
ме извади от депресията и ми донесе удовлетворение в 
живота. Преди този етап аз почти бях достигнала дъ-
ното и фактът, че не само изплувах непокътната, но и 
на сто процента по-добра, е истинско доказателство за 
силата на ангелите. 

И до ден-днешен продължавам да се радвам на 
невероятната помощ, която ми дават моите ангели. 
След като ми бе разкрита мисията ми в живота – а 
именно да посаждам семенцата на духовното в хора-
та, аз получих няколко инструмента за изпълнението 
є. Сред тях бе едно телевизионно предаване, което се 
излъчваше в продължение на две години. То ми даде 
възможност да се уча от гостите си – стотици духов-
ни водачи и личности с изключителни срещи с ангели 
в биографията си. Бях надарена с умението да съз-
давам дистанционни изображения на аурата от най-
обикновени снимки и да рисувам дигитални ангелски 
портрети. Освен това се сдобих със свръхестествени 
способности, заради които ме канеха да водя рубри-
ки в списания, така че да достигам до повече хора и 
да ги заразявам с духовната енергия. Привлякох не-
вероятен приятел, който ми помогна да популяризи-
рам дейността си, като ми осигури участие в над 400 
радиоинтервюта през годините.
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