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ln de laatste aflevering van KRO\ Heb ik genoeg? wordt Karin de Croot
geconfronteerd met het bestaan van engelen. Programmaredacteur

Mirjam van Biemen ontmoet Lorna Byrne, het medium dat engelen ziet

en andere mensen met haar gave wil helpen.
Tekst: Mirjam van Biemen, beeld: .Jason Clarke, Polaris. ilíarrin Pope, H H
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''" 
piritualiteit is mijn favo'

,; . riete thema. Eén onder-

' ,. werp liet ik echter altild

Iinks liggen en dat

waren engelen. Te sprookiesach-

tig en zweverig, vond ik. Dan

lees ik een artikel over ene Lorna

Byrne, een katholieke lerse

vrouw, die sinds haar geboorte

engelen ziet. Nu claimen wel

meer mensen dat ze over deze

gave beschikken, maar Lorna

beschrijft ze zo gedetailleerd dat

ik toch nieuwsgrerig word. Twee

bestsellers schreef ze, Engelen in

mijn hoor en Hoog in de hemel.

Vrijwel direct ben ik gegrePen

door haar uiteenzettingen over

wat we de planeet aandoen, de

verschillende toekomsten die de

engelen haar laten zien en wat

ze vertelt over reÏncarnatie.

Opeens wrl ik niets liever dan

deze vrouw ontmoeten. Als door

een wonder hoef ik hóér niet te

bellen, maar word ik gebeld: of ik

haar wil interviewen. Het werk

van de engelen? Een paar dagen

later kijk in de hemelsblauwe

ogen van een iel vrouwtje met

zachte stem dat op de bank zit rn

een Amsterdams hotel. Als van-

zelf begint ze te spreken, alles

ingefluisterd door de engelen;

haar boodschap moet de wereld

in. Lorna gelooft in reÏncarnatie,

maar het komt niet zo vaak voor

als mensen denken. En eigenliik

zou dit ook een geruststelling

moeten zijn. Je geliefden kunnen

namelijk veel meer voor ie bete-

kenen in de hemel, vertelt Lorna.

tk heb zetf miin ouders verloren

en het is goed om te weten dat
ze meq voor me kunnen doen in,t:

de hemei. aDt
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'Ja, en dat moet je ze ook vra-

genl Als je ze nodig hebt, zal je

beschermengel ze toelaten. Met-

een. Vaak zul je ze eerder herken-

nen en voelen dan dat je je eigen

beschermengel aanvoelt of her-

kent. Dat komt omdat je zelf ook

een ziel bent, Je herkent ze. Via

een bepaalde geur of een aanra-

king communiceren ze met je. Of

omdat je plotseling aan ze denkt.

0p die manier stellen ze je

gerust, dat moet iedereen ont-

houden.'

Wat zie je precies als je de enge'

len ziet?
'lk moet direct lachen, want ik zie

het licht van je beschermengel

achter je. Hij heeft zich niet hele-

maal geopend, maar dat doen ze

ook niet altijd. Toen ik klein was,

zagikze vaak in al hun volheid,

maar dat was te veel voor me.

Dus is er besloten dat ik alleen

een lichtstraal zie. Heel soms

laten ze zich wel helemaal aan

me zien, maar alleen als ze mij

iets over die persoon willen ver-

tellen. 0mdat die persoon hulp

nodig heeft, of omdat hij of zij

ziek is. Het kan eigenlijk van

alles zijn en dan bid ik voor ze. lk

bid voor alle mensen die erom

vragen, ook via internet. Veel

mensen vragen om een kind en

dan vraag ik God om een kind te

sturen. Een gezond kind. Er zijn

ook mensen die om een relatie

vragen of om vrede in de wereld.

En sommige mensen vragen me

te bidden voor hun schoolexa-

mens of dat ze hun rijbewijs

halen, maar danzeg ikdatze het

hun beschermengel moeten vra-

gen, Ze moeten ook zelf tets

doen...l En dan heb je nog men-

sen die maar blijven vragen aan

hun beschermengel, maar zeif

vervolgens ntets proberen. Enge-

len zijn door 6od geschapen. Ze

zijn hier om ons te helpen, maar

we hebben altijd een vrije wil.

Dus als we ervoor kiezen om oP

de bank te blijven zitten in

plaats van die baan te gaan zoe-

ken, gebeurt er niets. Engelen

zullen je van alles influisteren,

maar alsje niets onderneemt,zal

er niets gebeuren. Je moet wel

jouw rol bljven spelen in het

geheel.'

Hoe kan ik nijn beschermengel

zien?

'Vraag om een teken. Dan zullen

ze je iets laten zien. Vaak is dat

een veertje. Niet dat je ooit een

kamer in zult lopen die bedekt is

met veren, maar ik heb wel.ver-

halen gehoord van mensen die

een veer ontdekten op een plek

waar geen veer thuishoorde.

Soms laten ze andere dingen

zien, die je niet direct herkent als

een teken. Zoals een kind dat

ineens een bloem geeft.0f je

kunt plotseling een gedachte

hebben, dat je iemand moet bel-

len. Die naam dringt zich dan

aan je op, ook via dromen. Bel

diegene dan. Of stuur een

kaartje. Vaak willen we deze

tekens niet zien. We willen altijd

weten wat er voor ons zelf in zit.

Maar dàt moet je je nooit afvra-

gen, want we kunnen met dabr'

kaartje iemands leven redden,'

iemand weer hoop geven. Net als
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lachen naar een vreemde op

straat. Dat kan zo veel doenl Je

hebt dan even licht gegeven, die-

gene hoop gegeven, zonder dat

je het zelf doorhad. 0f een stoel

afstaan in de bus. We doen dat

te weinig. We oordelen vaak veel

te snel. Soms zien mensen er

gezond urr, maar zijn ze dat niet

van binnen. Als je dan een stem

hoort die le zegt op te staan, dan

zijn dat tekenen van engelen. De

boodschap van de engelen wil ik

doorgeven. lk vind het fiin om

mensen hoop te geven, ze wak-

ker te schudden, hun leven te

redden en ze het echte leven te

doen inzien. En het moorste van

alles is nog wel dat ik ook men-

sen help die niet in engelen gelo-

ven. Engelen zijn er voor reder-

een. Ze lopen naast ons. Je

beschermengel verlaat je nooit

en wil je alleen maar helpen. Het

enige wat je hoeft te doen is om

die hulp vragen.'

In de daqen na dit interview

vond ik het ene veertle na het

andere. 0ngeschonden lag er

één tussen de tramrails, dwarre-

!end trok er één aan me voorbij

in de lucht en op mijn deurmat

vond ik een mooie grote, alsof hij

speciaal voor miy was achtergela-

ten, Als de broodkruimels van

Kiein Duimpje, steeds als ik het

net even nodig had. Met als uit'

schieters het veertje dat ik ont-

dekte op mijn afwasrek en dat

op mijn arm ti.jdens het douchen.

Over plekken gesproken waar je

het allerminst zou verwachten...'
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