
Engler over havet:
Den historien som kommer her er helt sann, for jeg opplevde den selv på 
midten av 80-tallet.
Jeg hadde jobb som skipsmekaniker i Rødøy kommune. Jeg var ung og 
ville tjene mest mulig penger, så jeg jobbet mye overtid. Etter å ha jobbet 
noen måneder, fikk jeg ikke sove, og gikk inn i en psykose. Jeg lå i sengen. 
En edderkopp firte seg ned fra taket. Den ble hengende rett over ansiktet 
mitt, men plutselig ble den borte. Jeg hadde ikke sovet på cirka 5 døgn, 
men bestemte meg for å gå og se ut av vinduet. Der så jeg fullt av 
lyspunkter som svevde over havet. Jeg visste at det ikke skulle være lys 
der. Det var fascinerende å se. Jeg var sikker på at det var engler jeg hadde 
sett, for de kan opptre som lyspunkter. De svevde over havet, og etter å ha 
beundret det vakre synet en god stund, la jeg meg og sovnet med det 
samme.
Du kan si at jeg fantaserte da jeg så disse lysene over havet, men for meg 
var dette synet helt virkelig. Jeg tenker tilbake på denne opplevelsene som 
en av de beste opplevelser jeg har hatt. Jeg fikk en underlig ro i hele 
kroppen da jeg så disse englene. Det var et bevis på at det finnes myriader 
av engler. De er rett og slett over alt.
Da jeg våknet var formen litt bedre, men et par dager senere uten søvn, ble 
jeg innlagt på psykiatrisk sykehus. Jeg ble der noen måneder. I løpet av 
denne tiden ble jeg sakte men sikkert bedre. Jeg hadde god kontakt med 
pasientene som var der, og også med pleierne som jobbet der. Dette var 
min andre innleggelse, og flere skulle det bli, men jeg glemmer aldri 
englene som svevde over havet.
Det er som regel når folk blir veldig syke at de får se det jeg kaller engler. I 
løpet av denne innleggelsen hadde jeg også en rar og god opplevelse. Jeg 
satt ute på ei trapp ved sykehuset. Da så jeg tre personer som gikk et lite 
stykke bortenfor der jeg satt. Jeg la merke til at disse personene var veldig 
høye. Jeg så ned en liten stund. Kanskje bare ett sekund. Da jeg så opp 
igjen var disse tre personene forduftet. Jeg kan ikke forklare dette med noe 
annet enn at det var tre engler jeg hadde sett.
Jeg takker alle myriader av engler som finnes i hele universet. Jeg takker 
for dem i Jesu Navn, for engler har hjulpet meg mange ganger. De er bare 
snille og gode mot alle. Jeg har hatt flere engelopplevelser, og hver 
hendelse har vært stor for meg. Jeg er glad i livet og Jesus. Jeg tror det som 
gjør at jeg har kommet gjennom prøvelser i livet, det er Gud, Jesus, Den 
Hellige Ånd og alle englene som finnes over alt. Tusen takk, Jesus. Amen.
Arnstein: 28.01.2015


