
engele om ons

Maar almal het nie positief gereageer nie. Belinda het vriendinne verloor. “Ek het gou geleer ek

kon nie elke boodskap sonder meer oordra nie.”

Sy het versigtiger geword. ’n Universiteitsvriendin wat van haar weggedryf het toe sy aan

depressie gely het, het vroeg in 2004 met haar kontak gemaak. “Sy wou gaan koffie drink. Ek kon

nie verstaan hoekom sy my ná al die jare opsoek nie. Toe kry ek vir haar ’n boodskap: Sy sou ’n

baba hê en alles sou goed gaan. Ek het geweet sy en haar man is albei beroepsgerig, en ek het

aangeneem dat hulle nog nie gereed was om kinders te hê nie. Die boodskap was vir my vreemd.

Ek het besluit om die papier saam te vat waarop ek die boodskap neergeskryf het, maar niks te sê

nie.”

Terwyl hulle kuier, het die vriendin vir Belinda vertel dat sy alles probeer het om swanger te raak,

maar verniet. Nie operasies of kunsmatige bevrugting het gehelp nie. “Sy het vertel hoe sy dag na

dag gevra het God moet vir haar ’n teken gee, en dat sy daardie oggend besluit het dis die einde

van die pad.  Sy wou finaal weet of sy moes voortgaan of tou opgooi. Ek het die boodskap uitge-

haal en vir haar gegee.”

Die vriendin was verwonderd, maar onseker of sy dit kon glo. “Gaandeweg het sy positiewer

geword. Sy het my gebel en gevra of sy weer kunsmatige bevrugting moes kry. Ek het die bood-

skap gekry dat net geloof nodig was.”

Die vriendin het besluit om tog die bevrugting te laat doen, maar was die betrokke dag te besig

by die werk. “Kort daarna was sy swanger. Ek is dankbaar om só ’n instrument te kan wees.”

Aanvanklik kon Belinda nie die engele sien nie. Sy het net ’n wete gekry dat ’n engel naby is en

dat sy hand byvoorbeeld op die mens met wie sy besig is, se skouer rus. “Eendag het ek sit en

peins oor hoe lewendig my verbeelding is, en my engel oorkant my sien sit. Toe vertel my engel my

dat dit verkeerd is om te dink iets is ‘net jou verbeelding’. Jou verbeeldingskrag is juis die instrument

wat jou kan help sien - mits jy dit vertrou.”

Belinda sien nie deurentyd engele nie. Dis te oorweldigend, en boonop ontmoet sy ’n ander

engel saam met elke nuwe mens wat sy leer ken. “Ek moet my instel om engele te kan sien. Ek

moet ook weer ‘afskakel’ om balans in my lewe te kry. Ek word gereeld teruggebring aarde toe

deurdat die huis skoongemaak en die kos gekook moet word!”

Mettertyd het Belinda waterverfsketse van engele begin maak en energiegenesing begin doen.

Op haar ouers se hoewe, reg langs hulle, het sy ’n versameling wilde katte. “Ek voer hulle, maar jy

kan nie aan almal raak nie. Hulle is te wild.”

Op ’n dag het een van die katte teruggekom met ’n diep wond aan sy sy. “Ek het die leiding

gekry om my hande op hom te sit terwyl hy eet. Tot my verbasing het hy stil gestaan. Ek het gevoel

hoe God se energie deur my na hom vloei. Ek het dit elke dag gedoen, en binne drie weke was die

wond gesond. Sedertdien kom skuur die kat teen my bene as ek hulle gaan kos gee.”  

Teen vergoeding?
Eers het Belinda nie geld gevra om engelboodskappe vir mense af te neem nie. “Ek het gevoel

ek kan mos nie geld aan iets spiritueels koppel nie!” Tog kon sy nie verstaan hoekom haar krag

getap was ná so ’n sessie nie. “Ek het min geduld gehad met die kinders, en was te lam om die

huishouding te behartig.”

Belinda se predikant het ’n antwoord gehad. “Hy het gesê dit gaan om die uitruil van energie.

Ek gebruik energie om die boodskappe af te neem, en in ruil daarvoor moet ek ’n ander vorm

van energie kry - soos geld. Hy het my ook daaraan herinner dat ek God gevra het vir iets

waarmee ek mense kan help én ’n inkomste kan verdien!” 

As sy terugkyk, besef sy hoe dramaties haar lewe in ’n kort tydjie verander het, sê Belinda.

“In alles sien ek God se hand. Hy het my na die Labirint holistiese sentrum in Vanderbijlpark gelei

waar ek konsultasies doen. Daar het ek meer van kristalle en hul helende eienskappe geleer. Ek,

wat vroeër so skaam en teruggetrokke was, hou nou werkwinkels. God gee jou voorwaar meer

as wat jy ooit kan bid of dink.”    

Belinda Bras-Nel doen een-tot-een-telefoon- of e-pos-konsultasies (engelboodskappe en
boodskappe van troeteldiere) en hou engel- en feetjiewerkwinkels. Meer inligting by 
016 987 1894, 082 929 8938 of belinda.brasnel@telkomsa.net

Maak kontak met jou engel
Engele wys hulle op verskillende maniere
aan mense, sê Belinda. 
“Hulle kan jou leiding gee deur ’n liedjie
se woorde, iets wat jy op TV sien, of iets
wat jy lees. Hoe meer jy jou vir sulke
sinchronisiteite of sinvolle ‘toevallighede’
oopstel, hoe meer ervaar jy.”
As jy wil weet wat jou beskermengel se
naam is, kan jy net stil raak en vra. Die
naam sal by jou opkom. 
Party mense gebruik engelkaarte (angel
cards) om leiding te kry. 
As Belinda vir jou ’n engelboodskap af-
neem, raak sy vooraf stil om haar op jou
beskermengel en jou behoeftes in te stel.
Sy kry die engel se naam en die boodskap
in die vorm van gedagtes en skryf dit so
vinnig moontlik neer, in die woorde wat
eerste by haar opkom. Dit kan in Engels,
Afrikaans of albei wees. Terwyl sy die
boodskap neerskryf, moet jy jou met iets
anders besig hou. Agterna kan jy vrae
vra.
Die boodskappe kan algemeen wees, of
op die man af. Soms ontbloot dit die emo-
sionele probleem wat agter ’n fisieke
kwaal lê. Daar is altyd iets positiefs in ’n
boodskap. “Sodra ek die boodskap vir
iemand gegee het, vergeet ek daarvan. Ek
vertrou God om die mens verder te ver-
sorg.”

Boomterapie
Belinda was van kleins af sensitief vir bome
en diere se energie. “Ek kon dit nooit
hanteer om ’n boom te sien wat afgekap is
nie. Nou nog voel dit of my siel uitgeruk
word. Ek voel die hartseer van die ander
bome oor die verlore boom. Ek sal God
nooit in die oë kan kyk as ek ’n boom
afgekap het nie.
“Ons moet verstaan dat bome die basis
vorm vir die energieverbindings tussen die
aarde en die hemel. As ek met ’n boom
kommunikeer, voel ek die wysheid van die
eeue aan. Hulle is die oudste siele wat ek
nog in fisieke vorm teëgekom het en hulle is
almal aan mekaar verbind. Hulle kan ook
ons negatiewe gedagtes en energie op
hulle neem. As ek moeg of gedreineer voel,
hoef ek net my arms om ’n boom te slaan. 
“Om meer positiewe energie op die aarde
te hê, moet ons eenvoudig leer om respek
vir die natuur, en veral vir bome te hê.”
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