
En engel:
Hvem er en engel for meg? Det er mange av mine venner som er som 
engler, men katten min, Monza, er min egen engel.
Hun er 7 år og 4 måneder, og er virkelig en engel. De 2 første leveårene 
hennes var meget tøffe. Da hun bare var 4 måneder ble jeg alvorlig psykisk 
syk for 14. gang. Mens jeg kom stadig lenger inn i en psykose, trøstet 
Monza meg som bare en katt kan. Hun passet på meg som en øyensten. Jeg 
tror ikke jeg hadde klart meg gjennom denne psykosen uten Monza. Det 
var da jeg fant ut at Monza er en engel. Jeg følte det så sterkt da hun passet 
på meg. Hun måtte være min skytsengel. Det er en engel som blir satt til å 
passe på en person. Alle har en skytsengel, og de viser seg som regel når 
en person har det vanskelig i livet, men jeg fant ut at jeg hadde en lys 
levende skytsengel. Tro det den som kan.
Mor og far tok vare på Monza de månedene jeg var syk. Bare 4 måneder 
senere kom jeg inn i en ny psykose. Jeg kan ikke få takket min skytsengel, 
Monza, nok for at hun igjen trådte inn i rollen som sykepasser. Ikke noe 
menneske i hele verden kunne gi meg mer hjelp og trøst enn henne. Jeg ble 
lagt inn på psykiatrisk sykehus igjen. Denne gangen var Monza ute i Guds 
frie natur, men mor og far kom med mat til henne. De så aldri Monza, men 
de fant ut at maten ble spist. Monza var ute alene i 3 måneder, og det var 
vinter og kaldt. Selv om mor og far aldri så Monza, så stod hun ved 
ytterdøren og ønsket meg velkommen da jeg kom hjem. Gjensynsgleden 
var veldig stor for oss begge.
Så kom en travel tid for Monza. Hun fikk to kull med kattunger. Deretter 
ble hun sterilisert. Det gjorde vondt i hjertet mitt å se da han våknet etter 
operasjonen. Hun datt ned på golvet med et dunk, men snart spiste og 
drakk hun, men på toppen av alt ble jeg syk igjen. Det var den 16. gangen 
jeg ble innlagt på psykiatrisk sykehus. Denne gangen var det også vinter 
da Monza igjen ble alene. Mor og far satte ut mat til henne.
Den 9. januar 2009 kom jeg hjem. Da var Monza kommet tilbake til meg. 
Jeg var fortvilet over min mentale tilstand, så jeg ba Jesus om å gjøre meg 
frisk. Det bølget da av varme gjennom kroppen, og jeg pratet helt uten 
kontroll på et fremmed språk. 2 minutter senere var jeg blitt frisk. 25 år 
med psykiske lidelser var slutt en gang for alle.
Engelen Monza, ja, skytsengelen min, hjalp meg gjennom de tre siste 
innleggelsene. Hun var i mine tanker og mitt hjerte mens jeg var innlagt på 
sykehus. Ja, hun har vært i mine tanker helt siden hun ble født. Det er 
kanskje rart å ha en katt som skytsengel, men for meg er hun nettopp det.
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