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1

Engelen van gebed, het belang van het gebed, 
het gebed van je helende engelen

Terwijl ik mijn eerste gebedenboek aan het schrijven ben, 
word ik omringd door engelen en gebedsengelen. Af en toe, 
als ik door het raam naar buiten kijk, zie ik die oneindige wa-
terval die overal om het huis is en de kamer vult en die naar 
boven stroomt in plaats van naar beneden: een waterval van 
gebedsengelen. Ik weet dat God ervoor gezorgd heeft dat ze 
dicht bij me zijn, omdat ik voor jullie allemaal een heleboel 
gebeden ga opschrijven in dit gebedenboek.
 Vanaf het moment dat ik mijn eerste boek Engelen in mijn 
haar heb geschreven, hebben mensen van overal ter wereld 
me gevraagd een gebedenboek te schrijven. Mensen hebben 
me verzocht een gebed te schrijven voor wat je ook maar kunt 
bedenken. Ik weet dat velen van ons een specifiek gebed nodig 
hebben voor wat er ook maar in ons leven gebeurt en om ons 
te helpen het leven met al zijn ups en downs het hoofd te bie-
den.
 Zelfs wanneer je leven op rolletjes loopt, kun je het gevoel 
hebben dat het moeilijk is je doel te bereiken, om op het 
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punt te komen waar je wilt zijn. Je bent halverwege de berg 
die je tijdens je leven beklimt, maar wanneer je naar de toe-
komst kijkt, zie je dat je nog een enorme afstand moet afleg-
gen. Als je echter eventjes achterom kijkt, dan zie je hoe ver 
je al bent gekomen en kun je je weer op het pad voorwaarts 
richten.
 Wanneer het allemaal tegenzit komt dat omdat we teleurge-
steld zijn, omdat we niet hebben gekregen wat we wilden of 
waarvan we vonden dat we het verdienden. Je ziet jezelf onder 
aan de heuvel staan, niet in staat om een voet vooruit te zetten. 
Dan kan het gebed je helpen. Het kan je de kracht geven die je 
nodig hebt, je aanmoedigen die volgende stap op je levenspad 
te zetten. Dit pad kronkelt altijd, voert soms omhoog en dan 
weer omlaag op je reis door het leven.
 We hebben allemaal het gebed nodig. Wat je ook beweert, 
of je erin gelooft of niet, er zal altijd een moment in je leven 
zijn dat je het gebed nodig hebt. We hebben het echt allemaal 
nodig, hoewel we soms zo terneergeslagen zijn dat we het ge-
voel hebben dat we niet kunnen bidden. Daarom moeten we 
allemaal voor elkaar bidden, omdat we simpelweg soms niet 
voor onszelf kunnen bidden. We hebben te veel pijn, fysiek of 
emotioneel, en we kunnen de gebeden niet opzeggen die we 
op dat bepaalde moment in ons leven nodig hebben.
 Het gebed helpt ons er ook aan herinneren dat we van elke 
stap op ons levenspad moeten genieten en dat we het rustig 
aan moeten doen. Het gebed helpt ons eraan herinneren dat 
we alles uit het leven moeten halen en van elk moment moeten 
genieten; van het goede en het slechte, van ‘het valt allemaal 
wel mee’ en ‘zo erg is het eigenlijk niet’. Het lijkt er soms op 
dat we ons hele leven op een weegschaal staan en het nog te 
bezien valt of we gelukkig worden. Maar ondanks alle ups en 
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downs moeten we altijd proberen van elk moment te genieten, 
zelfs wanneer we in tranen zijn.
 Voor al die dingen hebben we gebeden nodig. Gebeden 
voor alle pijn en ellende die we meemaken. We hebben gebe-
den nodig om ons door het leven heen te slaan en ons te hel-
pen vreugde en geluk te ervaren. Wanneer we bidden raakt 
onze ziel, onze energie, verbonden met God, wat ons rust en 
hoop, kracht en moed verschaft.
 Alle gebeden in dit boek zijn afkomstig van God, in sommi-
ge gevallen via de engelen. Tijdens het schrijven van dit gebe-
denboek was er vaak een aartsengel bij me. Dat was aartsengel 
Michaël of een van de andere aartsengelen en soms was het 
een van de engelen die elke dag in mijn leven zijn. Mijn be-
schermengel was natuurlijk altijd bij me.
 Het gebed is goed voor mensen die bang, onrustig of gedepri-
meerd zijn. Er zit ook een lichamelijke kant aan iemands ge-
moedsrust en emoties. Ons fysieke lichaam en onze geest heb-
ben de kracht van het gebed nodig, die verbinding met onze ziel 
die het gebed verschaft. Door de kracht van het gebed kunnen 
wij die verbinding ontdekken en de kracht krijgen om al die 
geestelijke en emotionele zaken te overwinnen. Zoals we zullen 
zien kan dit ook een onderdeel zijn van lichamelijke genezing.
 Mensen moeten voor zichzelf bidden. Ik weet dat dit belang-
rijk is, maar zoals ik al zei, het is ook van belang dat anderen 
voor hen bidden opdat ze de kracht hebben om de moeilijkhe-
den aan te kunnen die ze meemaken en om in te zien dat ze er 
doorheen zullen komen. Ik heb veel mensen ontmoet die vertel-
den dat ze een ernstige geestesziekte hadden meegemaakt – 
sommigen overwogen zelfs zelfmoord – en op een dag merkten 
dat ze tegen God begonnen te praten. Ze realiseerden zich dat 
ze aan het bidden waren en vanaf dat moment hadden ze een 
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groter vertrouwen en geloofden meer in zichzelf. Ze konden 
dat lichtje van de hoop zien. Het gebed helpt de wolken te ver-
drijven, het helpt iemand het leven te zien dat voor hem ligt.

Beter bidden

Ik ga gewoon bidden. De gedachte komt bij me op en ik begin 
te bidden. Velen van jullie hebben me echter gevraagd hoe je 
moet bidden of hoe je beter kunt bidden.
 Zeg tegen jezelf dat je even stil bent. Je hoeft niets te zeggen, 
maar oefen alleen maar met het leegmaken van je hoofd.
 Volgens mij heb je geen speciale plek nodig. De wereld is zo 
veranderd. Mensen zijn altijd in beweging. Je kunt het ook tij-
dens een wandeling doen.
 Er bestaan geen slechte plekken om te bidden. Maar op 
sommige locaties is de sluier tussen deze wereld en de spiritu-
ele werelden dun. Sommige ervan, zoals kerken of heilige 
bronnen, heilige boomgroepjes in het bos, grotten of bergtop-
pen, worden al heel lang gebruikt als plek voor het gebed. Zul-
ke plaatsen zijn heilig geworden, een plaats van stilte, gebed en 
meditatie. Wanneer we zo’n plek betreden voelen we die stilte 
en die rust. Meestal zijn het veilige plekken. Ze zijn doordrenkt 
van de liefde en spiritualiteit van de mensen die er vroeger zijn 
geweest. Wanneer ik bij zulke plaatsen kom, zie ik die liefde en 
spiritualiteit die er vanaf komt.

Gebed voor heilige plaatsen

Lieve God,
Ik dank U voor alle heilige plaatsen,
Dat Uw engelen daar in groten getale aanwezig zijn,
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Voor de zegening van
vrede, hoop, rust en genezing
omgeven door Uw liefde,
een plaats waar ik biddend kan mediteren
en de heiligheid van deze heilige plaats kan ervaren.
Dank U, o God.
Amen.

Heilige plaatsen zijn erg belangrijk voor alle religies en zelfs 
voor mensen die geen godsdienst hebben. Ze zijn heel vredig 
en er zijn altijd miljoenen engelen aan het bidden.
 Ik zie ook vaak de zielen van dierbaren die met mensen 
meebidden. Soms zie ik heiligen komen bidden. Al zijn onze 
dierbaren overleden, het menselijke aspect, de ziel, leeft eeu-
wig. Je ziel sterft niet. Het is een sprankje licht van God. Het is 
je spirituele kant.
 De ziel van je dierbare is er altijd om je tekenen te geven, in 
je oor te fluisteren. Je kunt de ziel van een dierbare gemakke-
lijker horen dan een engel, dus luister naar de hulp die de ziel 
van je dierbare je biedt. Wanneer je zijn of haar aanwezigheid 
voelt en je weet dat je iets moet doen, doe het dan. Bedank de 
ziel van je dierbare voor zijn of haar steun.
 Emotie maakt een gebed sterker. Je moet menen wat je zegt, 
niet gewoon maar iets opzeggen. Wanneer je die emotie naar 
buiten laat komen, komt je ziel naar voren. We zijn gewend 
dat weg te stoppen, omdat mensen in veel geloven wordt ver-
teld dat ze niet op God mogen mopperen, maar we zijn Gods 
kinderen en dus moeten we tegen God foeteren als een kind, 
als een puber, zelfs als een volwassene die tegen zijn of haar 
ouders tekeergaat. Dat vertellen de engelen me keer op keer. 
Laat de emotie eruit komen.
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 Een ander belangrijk punt is dat je je er volledig van bewust 
moet zijn dat je bidt, ervan bewust dat je emoties, je harten-
kreet aan God, vanuit jezelf komt, vanuit elk deeltje van je ziel 
en elke vezel van je lichaam. Als je je daarvan bewust bent, 
merk je dat je heel eerlijk bent.
 Wanneer je gebed zich verdiept, zal het je opvallen dat je je 
minder bewust bent van je omgeving. Je kunt het gevoel heb-
ben dat je een heel lang gebed hebt gezegd en achteraf blijkt 
dat het maar een paar seconden heeft geduurd.
 Dat komt omdat je je in een meer spirituele staat bevond. 
Wanneer je dat bemerkt, glimlach dan en wees je ervan be-
wust. Tegenwoordig heeft iedereen altijd haast en we hebben 
het gevoel nergens tijd meer voor te hebben.
 Ik vind dat je af en toe moet luisteren wanneer je bidt, aan 
het einde van het gebed of misschien juist voordat je nog maar 
een woord hebt gezegd.
 Ik geloof dat wanneer iedereen luistert tijdens het gebed en 
naar die stille plek gaat, mensen een stem op een andere ma-
nier kunnen horen. Er komt rust en kalmte over hen. Soms 
doordat ze weten wat ze moeten doen, maar soms, in extreme 
gevallen, doordat ze een duidelijke stem horen. We moeten 
tijdens het gebed de tijd nemen om te luisteren. We kunnen 
een dierbare, onze beschermengel, of zelfs misschien onze ei-
gen ziel tegen ons horen praten. Wellicht horen we God tegen 
ons spreken en als dat gebeurt trekken we dat niet in twijfel. 
We weten het gewoon. Het is duidelijk.
 Veel mensen vragen hoe vaak en hoe lang we moeten bid-
den. Geef jezelf op een drukke dag om te beginnen een minuut 
om te bidden en vervolgens een minuut stilte. Ik weet dat je al 
snel meer gaat bidden. Zelfs die stilte wordt een gebed omdat 
je leert in een meditatieve staat van gebed te komen.
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 We hebben allemaal op verschillende manieren baat bij het 
gebed. Je mentale zelf, je ziel, zelfs je fysieke lichaam. De ziel is 
het sprankje licht van God. Dat lichtpuntje dat ons totaal ver-
vult. Het is een deel van God Zelf, Gods hart dat zuivere liefde 
is. Hoe meer je bidt, hoe meer het je ziel beïnvloedt. Om te 
beginnen helpt het bidden je je beter bewust te worden van je 
ziel en je spirituele zelf.
 Dan zul je weten dat er een liefde bestaat die vanuit jezelf 
komt, een stralend licht. Wanneer je dit begint te ervaren, 
voelt je fysieke lichaam anders aan: lichter en op alle mogelijke 
manieren sterker. Door het gebed en die verbinding met je ziel 
maak je je er niet zo druk meer om als vroeger.
 Je kunt leren voelen dat je ziel naar voren komt. Wanneer 
iemand voelt dat zijn of haar ziel naar voren komt, al is het 
maar een beetje, dan geniet hij of zij daarvan. Hij of zij glim-
lacht. Het lijkt misschien maar een seconde, maar het duurt 
langer en alles verdwijnt. Je lichaam voelt lichter aan en de 
pijntjes en kwaaltjes beginnen te verdwijnen. Je kunt je ziel 
voor je zien en wanneer je ziel op die manier naar voren is 
gekomen, kan het verstrengelingsproces beginnen.
 De verstrengeling van lichaam en ziel begint dan je te be-
vrijden. Je bent je er natuurlijk van bewust dat je fysieke li-
chaam op elk moment ziek kan worden. Je weet dat je allerlei 
ziekten kunt oplopen. Je bent je ervan bewust dat je fysieke li-
chaam oud zal worden, maar door je gebeden verandert elke 
stap die je zult zetten. Je voelt de kracht van het leven zelf. Je 
voelt de essentie van het leven zelf. Je ontdekt hoe waarlijk 
geweldig het is om te leven omdat je nu de ogen van je ziel 
door jouw fysieke ogen laat kijken om de schoonheid van het 
leven om je heen te zien.
 Je kunt dit allemaal bereiken door de kracht van het gebed. 
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Je gebed raakt je ziel en wanneer je fysieke lichaam ziek wordt, 
terwijl je ziel weet dat het de bedoeling is dat je beter wordt en 
nog vele jaren zult leven, dan hoor je die innerlijke stem van je 
ziel, je spirituele zelf die zegt: ‘Laat me je helpen vertrouwen te 
hebben.’ Het vertrouwen dat je hebt ontvangen door de kracht 
van het gebed zal je de kracht geven om tegen ziekten te vech-
ten die je fysieke lichaam aanvallen.
 Probeer met een zuiver hart te bidden. Wanneer je bidt met 
een zuiver hart, zuivere geest en ziel dan is het bidden gemak-
kelijk. Hoe meer je op die manier bidt, hoe vrijer de verstren-
geling plaatsvindt.
 Ik denk terug aan de tijd toen de engel van het gebed me als 
klein meisje leerde bidden. De engel zei: ‘Je moet bidden zon-
der slechtheid in je hart. Je moet je reactie op mensen die je 
kwetsen vergeten. Ik zeg altijd dat je niet alles persoonlijk 
moet opvatten.’ Elke keer dat er iets gebeurt wat je vervelend 
vindt, zeg je dat het niet erg is en dat je van ze houdt. Hoe 
groot of klein het ook is, je kiest ervoor die persoon niet te 
haten en je besluit van die persoon te houden. Ik bedoel dat je 
van iemand probeert te houden in het contemplatieve gebed, 
dus van iemand proberen te houden in die heilige staat.
 ‘Lorna, ze weten niet beter,’ zei de engel van het gebed. Ik 
begrijp die woorden, maar ik kan ze niet volledig verklaren.
 Iemand die bidt wordt helderder. Ik weet niet hoe ik dat 
moet uitleggen. Het is alsof ze hebben toegestaan dat hun 
ziel naar voren komt, zodat er een helderder licht van ze af-
straalt.
 Uiteindelijk verandert het menselijk lichaam. Wanneer we 
de vervlechting van het menselijk lichaam en de ziel toestaan, 
worden we niet oud en worden we niet ziek. Het gebed helpt 
die dag naderbij brengen. Het lijkt op een touw wanneer het 
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lichaam en de ziel samen één worden. Hoe snel die dag zal 
komen, ligt aan ons.
 Wanneer we ziek worden of een familielid ziek wordt, ont-
dekken we soms de kracht van het gebed. We bidden en vra-
gen met een zuiver hart, zuivere geest en ziel dat God ons meer 
tijd geeft. We zeggen tegen God: ‘Ik wil dat ze beter wordt als 
dat mogelijk is.’ We bidden en onze familie bidt met ons. Vaak 
is dit het moment dat je je bewust begint te worden van je ziel. 
We moeten echter niet wachten tot het fysieke lichaam ziek 
wordt om ons bewust te worden van onze ziel en de kracht van 
het gebed.
 Het gebed is een invloedrijke kracht in de wereld. Ik vertel 
mensen altijd dat het gebed bergen kan verzetten en dit is zo 
omdat onze ziel – dat sprankje God, dat deel van Hemzelf, die 
enorme kracht – ons in het gebed verenigt. We kunnen bergen 
verzetten. We kunnen van deze wereld een kleine afspiegeling 
van de hemel maken.
 Het gebed helpt ons allemaal en het helpt de hele wereld. 
We zijn allen verbonden en wij allemaal zijn verbonden met 
alle dingen. Wanneer we sterven zien we dit helder. Maar tot 
die tijd moeten we meer en diepgaander bidden, zodat we deze 
verbinding beter gaan waarderen en haar sterker voelen.
 We weten niet altijd wat goed voor ons is, of goed voor de 
wereld, maar God weet dat wel. Wanneer we bidden zijn we 
misschien niet in staat echte bergen te verzetten, maar we 
doen een heleboel goeds voor onszelf en de wereld.
 Ja, mensen overal ter wereld, van welke religie of levens-
overtuiging dan ook, jullie moeten meer bidden. Gebed is ge-
bed. Het doet er niet toe welke godsdienst je aanhangt, of je 
hoort bij een geloof of levensovertuiging of helemaal nergens 
bij, want niemand bidt ooit alleen. Je beschermengel bidt met 
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je mee, net als de gebedsengelen. Zij versterken je gebed, net 
als veel andere engelen die op dat moment bij je zijn. Ze bid-
den met je mee als ze je zien bidden. Veel werkloze engelen 
zullen in het voorbijgaan met je meebidden. Voor dat moment 
hebben ze een taak. Je loopt bijvoorbeeld op straat en je maakt 
je ergens zorgen om en je zegt een gebedje. Onze gebeden 
worden altijd verhoord. Onze gebeden geven ons hoop. Het 
gebed helpt ons geloven dat het onmogelijke mogelijk is.

Gebed van Uw helende engelen
dat door Uw aartsengel Michaël aan ons is overgebracht

Stort uit Uw helende engelen,
Uw hemelse heerscharen over mij,
en over hen van wie ik hou,
laat me de stralende blik van Uw
helende engelen op mij voelen,
het licht van Uw genezende handen.
Ik zal Uw genezing laten beginnen,
Op welke manier U die ook verleent,
Amen. 

Ik weet nog dat aartsengel Michaël naast mijn bed stond en 
hardop uit de boekrol voorlas waarop de woorden van God 
voor dit gebed stonden. Aartsengel Michaël had me gevraagd 
om er mijn best voor te doen dat niemand de woorden veran-
derde omdat het Gods woorden zijn. Aartsengel Michaël gaf 
slechts het gebed door en ik moest het gebed aan de wereld 
geven. Daarmee kregen jullie allemaal de mogelijkheid dit ge-
bed overal te gebruiken, ongeacht je godsdienst of waar je ook 
maar in gelooft.
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 Dit gebed gaat over het licht van Gods genezende hand, 
maar wanneer je dit gebed opzegt ontvang je het genezende 
licht direct van God. God raakt ons aan met Zijn hand en te-
gelijkertijd worden we omringd door Zijn helende engelen die 
ons in dit gebed troost bieden.
 God laat ons weten dat Hij dit gebed helemaal vanuit de 
hemel heeft gestuurd met Zijn machtigste engel, aartsengel 
Michaël. Het is een krachtig gebed. Het herinnert ons eraan 
dat we niet moeten vergeten de genezing toe te laten die God 
ons schenkt, op welke manier dan ook.
 Toen het manuscript van Engelen in mijn haar naar de uit-
gever ging, vonden ze ‘Gebed van Uw helende engelen dat 
door Uw aartsengel Michaël aan ons is overgebracht’ maar 
een rare tekst en wilden het veranderen, maar aartsengel Mi-
chaël maande me: ‘Lorna, je moet niet toestaan dat ze de tekst 
veranderen, want het zijn de woorden van God, niet die van de 
mens.’
 Dus vertelde ik mijn uitgever Mark, dat ze de tekst van het 
gebed niet mochten aanpassen. Het moest precies zo blijven 
staan. Ik vertelde Mark waarom en hij was het er volmondig 
mee eens.
 Ik bedank God en alle engelen die nu bij me zijn terwijl ik 
dit schrijf. De boekrol die aartsengel Michaël in zijn handen 
heeft is heel lang en staat vol gebeden voor dit boek. Ik bedank 
God dat Hij me al deze prachtige gebeden geeft en ik bedank 
aartsengel Michaël omdat hij me vertelt hoe ik ze moet zeg-
gen. Ze zijn vanuit het hart geschreven, in gewone bewoordin-
gen die iemand zou zeggen als hij zo’n gebed nodig heeft. Ze 
zijn bedoeld voor jou en mij. Welke godsdienst je ook aan-
hangt, zelfs wanneer je niet in God of engelen gelooft: deze 
gebeden zijn voor jou.
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Soorten engelen

We bidden tot God. We bidden niet tot de engelen, maar we 
kunnen en moeten hun hulp vragen, ook voor hulp bij het ge-
bed. Er zijn verschillende soorten engelen wier hulp we in dit 
boek vragen. De helende engelen zijn lang en elegant. Ze stra-
len. Ze gloeien heel helder. Ze zijn van top tot teen gekleed in 
een materiaal zo fijn als zijde. Hun handen zijn slank. Er straalt 
licht uit elk deel van ze.
 Wanneer ik helende engelen zie, is het gewoonlijk in een 
groepje van vijf. Ze staan altijd erg dicht bij elkaar en ze zijn 
altijd in gebed. Ze hebben een vaag menselijke vorm. Wan-
neer ik ze bij iemand zie om hem of haar te genezen, dan heb-
ben ze hun handen over die persoon uitgestrekt. Het is een 
ongelooflijk gezicht om lichtstralen vanuit de hemel, van God, 
te zien komen en dat licht door de lichamen van deze engelen 
te zien gaan en vervolgens uit hun handen te zien stromen. 
Het duurt maar eventjes en dan zijn ze verdwenen.
 Iedere aartsengel komt dominant over. Aartsengelen zijn 
machtig. Ik zal er een voor jullie beschrijven: aartsengel Mi-
chaël. Wanneer hij in volle glorie verschijnt, dan heeft hij een 
gouden kroon op zijn hoofd en draagt een wit met goud ge-
waad, met om zijn middel een goud met zwarte riem. Het ziet 
er altijd uit alsof zijn kleren losjes om hem heen hangen en 
slechts tot zijn knieën reiken. Hij draagt een imposant schild 
dat stralend gouden en zilveren licht weerkaatst en hij heeft 
een zwaard. Soms houdt hij die omhoog en dan glanzen ze als 
het zonlicht. In mijn boeken heb ik meerdere aartsengelen be-
schreven, onder wie aartsengel Gabriël en aartsengel Rafaël.
 Je beschermengel is heel speciaal. Die is vrouwelijk noch 
mannelijk, maar geeft je soms wel het gevoel alsof hij manne-
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lijk of vrouwelijk is. Je beschermengel vertoont zich in een 
menselijke vorm. Hij is erg mooi en erg moeilijk te beschrij-
ven. Je beschermengel kan in verschillende kleuren gekleed 
gaan. Op verschillende momenten dragen beschermengelen 
schitterende gewaden of zijn gekleed in een stijl die we op aar-
de nog nooit hebben gezien.
 Je beschermengel is buitengewoon. Beschermengelen zitten 
zo vol licht en het zou een eeuwigheid duren elk detail van een 
beschermengel te beschrijven, dus beschrijf ik maar één aspect 
van een beschermengel: hun ogen. Die zijn als de sterren aan 
de hemel, vol licht. Het licht van liefde.
 Heel soms kan een beschermengel zijn ogen een bepaalde 
kleur geven, maar dit is zeldzaam. In de meeste gevallen kan ik 
het alleen maar beschrijven als de sterren aan de hemel. Ze 
zijn helder en stralend. Je kunt de liefde van je beschermengel 
op je af zien stralen.
 Jouw beschermengel kan nooit de beschermengel van ie-
mand anders zijn. Hij heeft alleen maar oog voor jou en jij 
staat bij je beschermengel op nummer één. Hij houdt onvoor-
waardelijk van je. Jij bent uniek en mooi en voor je bescherm-
engel bestaat er niemand op aarde zoals jij.
 Veel gebeden in dit boek hebben het over je beschermengel. 
Als je de naam van je beschermengel kent, kun je het woord 
beschermengel vervangen door een bepaalde naam. Dat kan 
de gebeden persoonlijker voor je maken.
 We bidden ook tot de werkloze engelen om ons met de klei-
ne dingen in het leven te helpen. Wanneer we het gevoel heb-
ben dat we wel een beetje hulp kunnen gebruiken, zijn zij meer 
dan bereid te helpen. Werkloze engelen zijn engelen die ik 
sinds mijn kindertijd uit de hemel heb zien tuimelen. Het zijn 
schitterende engelen. Wanneer ze naar beneden vallen is het 
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alsof ze hun vleugels om zich heen slaan en die, naarmate ze 
dichter bij de grond komen, openslaan. Net zoals bij alle enge-
len raken hun voeten nooit de grond. Ze geven een stralend 
licht af en nemen een prachtige menselijke verschijningsvorm 
aan.
 Het is erg goed de natuurengelen om hulp te vragen. Je kunt 
overal tot hen bidden, vooral als je ziet dat de natuur bedreigd 
wordt of wanneer het je te binnen schiet. Ze zijn nu al aan het 
helpen, maar als we om hun hulp vragen, dan geven we hen 
meer kracht. We geven hen dan ook toestemming ons meer in 
beweging te zetten, omdat wij op een bepaalde manier de be-
schermengelen van de natuur zijn. Wij horen voor de natuur 
te zorgen.
 Er zijn veel natuurengelen. Ik zie de natuurengelen voor 
dieren zorgen die lijden en ons wenken om te komen helpen. 
Ze zijn enorm liefdevol en zorgzaam. Soms openen ze hun 
vleugels en slaan die om een stervend dier heen. Ik weet dat ze 
de pijn wegnemen.
 De waterengel heeft altijd een vrouwelijke verschijnings-
vorm. Ze is prachtig en heeft de kleuren van de regenboog die 
in het water wordt weerspiegeld. Ze is elegant en beweegt zich 
kalmpjes als een golf. Ze vertegenwoordigt al het water op aar-
de.
 De boomengel is een andere prachtige engel. Het is maar 
één engel, een natuurengel zoals veel andere, en toch bevindt 
ze zich in elke boom. Wanneer ik haar zie, ziet ze er heel lief-
lijk uit. Ze heeft alle bruine en oranjerode kleuren van de bo-
men. Ze beweegt zich met de takken mee. Ik zie haar maar 
zelden. Elke diersoort heeft zijn eigen beschermengel, maar er 
is maar één engel voor alle boomsoorten. 
 Hoe meer je bidt, hoe opener je wordt. Wanneer je naar een 
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spirituele plaats gaat, in een bos, bij een meer, aan zee, dan 
raak je meer bewust van alle engelen om je heen en van alle 
spirituele wezens en heiligen uit het verleden die eraan hebben 
gewerkt om de natuur tot bloei te laten komen. Je wordt be-
wuster. Het besef daagt. Je kijkt naar de boom en je ziet de 
boomengel misschien niet, maar je ziet de schoonheid. Je be-
gint te bidden dat hij altijd schitterend blijft.
 Onderwijzende engelen hebben altijd een symbool vast dat 
met leren te maken heeft, gewoonlijk een voorwerp dat verband 
houdt met wat ze onderwijzen, of een boek of een potlood. Soms 
schrijft de engel op een schoolbord. Onderwijzende engelen 
hebben altijd de maniertjes van een schoolmeester, maar heel 
vriendelijk en liefdevol. Onderwijzende engelen stralen en 
weerkaatsen het licht en soms is het alsof hun kleding een beet-
je beweegt in de bries, zelfs als er geen briesje staat.
 Een andere belangrijke engel is de engel van moederliefde. 
Ze is rond als de zon en van enorme afmetingen. Ze heeft haar 
vleugels om zich heen geslagen, maar wel een beetje geopend 
als een moederkloek. Haar armen zijn altijd paraat om je een 
flinke knuffel te geven. Haar kleur houdt het midden tussen 
crème en wit. Ze is doorschijnend en je kunt een erg helder 
licht vanuit haar binnenste zien schijnen, maar je kunt niet 
door haar heen kijken.
 Haar gezicht straalt liefde en licht uit en haar ogen zijn zo 
groot als schoteltjes die schitteren met het licht van de moe-
derliefde. Ze heeft fantastische crèmekleurige krullen. Ze 
straalt continu knuffels uit. Ze is zo knuffelbaar dat je in haar 
armen wilt vallen en haar knuffelen en door haar geknuffeld 
worden. De engel van moederliefde is er voor ons allemaal, 
ongeacht hoeveel je eigen moeder ook van je houdt of als je 
denkt dat ze niet van je houdt.
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 De gebedsengelen zijn als een onophoudelijke waterval die 
omhoog stijgt in plaats van naar beneden te vallen en die ge-
vuld is met het gloeiende en stralende licht van de engelen. Ze 
vliegen recht naar de hemel met onze gebeden en versterken 
ze zo.
 Als kind heb ik van engel Amen geleerd hoe ik moest bid-
den. Ze zat altijd op mijn bed. Deze prachtige engel heeft een 
vrouwelijke verschijningsvorm. Ze is slank en elegant en heel 
knap. Ze draagt een lichtgekleurde jurk in de kleur aqua of 
roze en soms zelfs goud. Een detail van haar jurk dat nooit 
verandert is de bovenkant. Daar zitten ouderwetse ruches aan. 
Haar haren vallen tot over haar schouders. Deze lieflijke engel 
heeft altijd gezegd dat aan het eind van elk gebed het woord 
’amen’ moet worden gezegd en dat als wij dat niet doen een 
gebedsengel het in onze plaats doet.
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