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Corlo von der Spuy gesels met Belindo Bros-Nel
wot os die 'engelvrou' bekend staqn

s daar 20 engele om iou
staan, is dit nie omdat iy
uitsonderlik is nie, maar
omdat iy baie hulp nodig

het, vertel Belinda Bras-J{el, skry-
wer van die boek My pad met engele.
Skeptiese mense sal dit aflag, maar
Belinda gesels glo met di6 bonatuur-
like wesens en dra hul boodskap-
pe van raad en bemoediging aan
mense oor.

Belinda, wat ook gereeld as spreker

optree, 'n paar jaar gelede 'n vol saal by

die Woordfees getrek het en engeluuerks-

winkels aanbied, s6 almal het engele, Dit

maak nie saak of jy 'n atei's of 'n gelowige is

nie. "God diskrimineer nie."
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Daarom wil sy mense bewus maak van

die hemelse boodskappe wat hulle kan

ontvang.
'n Mens kan skaars glo dat Belinda byna

'n ingenieur geword het en haar studies in

haar finale jaar gestaak het omdat sy besef

het haar belangstelling 16 elders.

Hoe het dit gebeur dat sy so met die

engele deurmekaar geraak het?

Sy vertel dat toe sy klein was sy gesigte

in die donker gesien het en daarop aange-
dring het om met die lig aan te slaap omdat

die wesens hulself nie so duidelik in die lig

as in die donker vertoon nie. "Ek het eers

later uitgevind hulle kan met jou praat, maar
daarvoor moet jy hulle toestemming gee."

Belinda vertel dat kinders dikwels in voe-

ling met die spirituele is, maar later hierdie

vermo6 verloor.

Hoewel sy oor'n wetenskaplike sowel as

'n kreatiewe kant beskik, was sy nie in har-

monie met haar siel toe sy ingenieurswese

geswof het nie.

Sy sO dis moeilik om te verduidelik
presies hoe'n mens van die engele om CIns

bewus word. Sy onthou egter duidelik hoe

hulle eendag in die skoolsaal gesing het en

sy iemand agter in die skoolsaal gesien het

vhn wie niemand anderc bewus was nie. Sy

beskryf dit as "'n groot energie".

'As kind kon ek nie bepaal of dit Jesus of

'n engel was nie, maar dit het van my 'n baie

gelowige mens gemaak. Ek het'n Godheid

ervaar. Ek het niemand daarvan vertel nie,
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want ek het dit as amper heilig ervaar."

Belinda was 'n stil ho6rskoolkind en het

by die CSV betrokke geraak, maar hierdie
geloofservaring as baie rigied ervaar. lets

was 6f reg 6f verkeerd. Sy het haar spiri-
tuele kant onderdruk en baie emosioneel

en huilerig begin raak toe sy later begin

studeer het.

"Ek was op 'n afdraande pad."

Oor godsdiensbesware teen die soge-
naamde oproep van dooies deur helder-

siendes en mediums, sG Belinda dat sy

hulle nie oproep nie - hulle meld hulle by

haar aan.

Sy verwys na talle Bybelse profete wat

boodskappe ontvang het. "Die hele By-

bel wemel daarvan.
'Aanvanklik was dit moeilik. Baie mense

het my vertel dat dit verkeerd is om met

oorledenes te kommunikeer en dat die

Bybel dit verbied. Weer het ek my tot God
gewend en gevra dat as dit verkeerd is, dit

van my weggeneem moet word. Dit het net

sterker en sterker bly kom, met elke sessie.

Ek het gesien watter verskriklike impak die

dood op mense het en met watter ontsag-

like pyn hulle probeer oorleef.

"Met elke sessie het ek'n verskil in my

kliOnte gesien en s6 het ek tot 'n belangrike

besluit gekom. As dit vir mense soveel

genesing bring, wie is ek om hulle dit te
weier?"

Belinda meen mense raak meer oopkop

oor boodskappe van engele. Haar pa was

Nederlands en sy is bly dat sy oopkop
grootgemaak is. "My ouers het ons van die

begin af geleer dat daar meer aan die lewe

is as dit wat ons ken. Hutle het ons ruimte
gegee."

Sy praat egter nie met die engele voor sy

nie toestemming van haar kliEnte gekry het

nie. Sy voorspel ook nie die toekoms nie.

'As mense vir'n lesing by my kom, wil

ek niks behalwe hul noemnaam van hulle

weet nie. Ek gee ook nie my mening oor
'n situasie nie. Ek weet ook nie vooraf wie

deurkom nie, maar gewoonlik staan die
persoon lankal reg.

"Moedelose mense wil dikwels'n bood-

skap kry van iemand wat onlangs oorlede is

met wie hulle 'n harts- of sielsband het."

Belinda het self 'n moeilike lewe gehad,

wat depressie en werkloosheid ingesluit het.

"Ek het egter kalmte geleer en om in die

oomblik te leef asof dit hul laaste dag is."
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Sy verkies om uurlange sessies te doen

sodat daar genoeg tyd is vir al die inligting

om deur te kom. Sy kan nle vooraf bepaal

of dit onbekende engele of geliefdes is

wat deurkom nie, rnaar die geliefdes se
boodskappe voel soms persoonliker van

aard vir kliEnte as di6 van die engele.

Maar hoe op aarde gebeur dit dat sy kan

onderskei?

Dit het alles met verskillende vibrasies te

make, sO sy.

Belinda sO niemand wi[ deur hel gaan

nie, maar as mense 'n traumatiese ervaring
gehad het, help sy hulle om te verstaan. Om

vrae te beantwoord soos: "Hoekom het ek

daardie ma gekies?"

"Dit gaan oor die feit dat daar'n kontrak

is van iets wat in jou lewe moet uitspeel.

Jou siel het sekere goed gekies. Of dit
'n positiewe of negatiewe ervaring is, is

iou persepsie.

'As mense eers daardie kontrak ver-

staan, is dit'n 'aha-oomblik'."

Sy doen net sielsboodskappe. Sy is nie
goed daarmee om liggame op te spoor

nie, "want dis nie iets waarmee die siel

behep is nie, tensy die siel hom in 'n tus-

senfase bevind".

Oor die dood s6 sy mense moet anders

mense

daarna begin kyk en bevryding ten opsigte

van die dood ervaar om te kan aanbeweeg.

Selfdood het die grootste impak op die
geliefdes wat agterbly, maar Belinda sO

sulke mense se siele is die "suiwerste"

omdat hulle gewoonlik geweldige liefdevolle

en sensitiewe mense is. Hulle ly dikwels

aan depressie, en depressie gaan in sensiti-

witeit oor.

Sy sB ook die siel se persoonlikheid het

niks met die liggaam se persoonlikheid te

doen nie. Daar is nie iets soos'n bose siel

of engel nie.

"Hul siel se doel eindig nie saam met hul

aardse bestaaft nie. Hu+ gnoei op sprrituele

vlak hou aan. 'n Groot deel van hul eie
groei en doel aan die ander kant, is om hul

mense op die aarde te ondersteun en by te

staan. As ons nie vra en hulle s6 toestem-

ming gee om ons te help nie, kap ons

spreekwoordelik hul hande af."

Haar psigiese vermo6ns behels dat sy

oor'n goeie intui'sie beskik. Sy weet ook

dadelik of mense te vertroue is of n1e.

Sy erken egter dat sy nie oor al die ant-

woorde beskik nie. Sy kan nie huweliks- of

finansiEle probleme oplos nie. Sy kan wel

raad gee oor watter soort man by 'n vrou

sal pas en mense help om hul kinders te

verstaan.

"Die engele help jou om in jouself te g[o."

Oor haar nuwe manuskrip, My pad met
die doodsengel, sO sy: "Wanneer iemand

sterf en die lewe verlaat, bly daar'n diep

leemte agter. lets binne in ons sterf ook. Die

liefde wat jy elke dag op daardie persoon

uitgestort het, het geen uitlaatklep meer

nie. Dit bou tot'n fisieke pyn op wat uit die

borskas wil ontplof.
"Die dood kom maak een vraag by

ons almal wakker: Wie ispk nou? Wan-

neer iemand baie na aan jou sterf, word jy

hergebore in 'n nuwe fase van jou eie lewe.

Dood bring ons tot op die rand van 'n krans

van selfverwesenliking. Dis tyd om jouself

te leer ken.

'As ons nie in'n oneindige siel kan glo

nie, sal ons seker nooit in 'n lewe n6 die

dood kan glo nie. As daar nie'n aspek
van ons wese is wat aanhou voortbestaan

nie, is die hele konsep van'n hemelse

realiteit of ander kant oorbodig."
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