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9n'tnnfurrpnu

Acum, cind scriu aceste rAnduri, se implinesc mulli ani de cdnd

ingerii mi-au dezviluit pentru prima datl misiunea mea, aceea de a

lc aminti oamenilor ci au, fiecare dintre ei, un inger pizitor 9i de

ir le vorbi despre realitatea spirituali a vielii 1or.

Tot timpul invi! ceva nou despre ingeri. Nu mi s-a dezviluit

Iotul dintr-odati., pe cAnd eram copil, ci mi se arati lucruri pe mi-

suri ce devin capabili si le in{eleg - 9i scriu despre acestea atunci

cind mi se spune ci lumea este pregititi pentru ele.

Uneori, mi se transmit lucruri pe care mi se interzice si le co-

rnunic, iar alteori mi se permite si dezvilui lucruri pe care, ante-

lior, mi se ceruse si le pistrez sub ticere Spre exemplu, ani la rind,

nri s-a interzis sA vorbesc, in vreun fel, despre ingerul meu pizitor'

Cartea de fali cuprinde numeroase astfel de secrete pe care,

ircum, mi s-a spus cl pot qi trebuie si 1e fac publice.

Aceasti carte este continuarea cir\1i ingeri in pdrul meur 9i

spune povestea vielii mele, cuprinzind relatlri despre cum mi-am

ercscut copiii, despre intAlnirile mele cu Arhanghelul Mihail, cu

ingerul Ilie, cu Pasirea lubirii mele qi episoade de fericire 9i nefe-

ricire nelermuriti, iubiri pierdute 9i regisite.

I Angels in My Hair (in lb. engl. in orig.) cadea a aparut in limba romdni

lu cditura Pu{O, 2014 (n. trad.)



Lorna Byrne

in paginile acestei cirli, vi prezint cii prin care si vi apropiali
de ingerul vostru pezitor. ingerul meu pezitor m-a inrretat aceste
lucruri, cdnd eram copil, astfel incat si vi le transmit si voui, pen-
tru a ajunge la o conexiune spirituali mai profundi cu propriul
Yostru inger.

CAnd privesc in urmd, la viata mea, prin prisma cunoasterii pe
care am dobindit-o de cand am scris fugeri in parul meu, inleleg
mult mai bine cele ce mi s-au intAmplat gi de ce la fel cum inle
leg cu gi mai mare claritate ceea ce intampli cu noi toli gi cu lumea
in care triim. in cirtile mele anterioare, ca gi in cadrul intAlnirilor
cu publicul, am pus accentul pe rolul ingerilor in viala noastri. in
acest volum, voi accentua, totodati, rolul celor dragi, plecali dintre
noi, suflete cdrora li se permite si coboare ling6 noi, din ceruri,
pentru un scurt regaz, gi vi voi spune cum trebuie sA interaclionim
cu aceltia. Vorbesc, de asemenea, despre cum si ne rugim lui
Dumnezeu impreuni. cu ingerii gi despre felul in care aceste rugi-
ciuni ne transformi intreaga fiingi.

Mai presus de orice, inleleg mult mai bine felul in care ne vdd
ingerii, felul in care ne iubesc ei, ce pot face acestia pentru noi gi ce
anume doresc din partea noastri - ce anume vdd ei.

Dumnezeu gi ingerii sunt permanent ldngi noi qi ne pot ajuta in
orice moment tot ce trebuie si facem este si intrebim gi, firegte,
sa ascultim. De aceea, am numit ace astd, carte lngeri la vdrful dege-
telor mele.

CAPITOLUL I

"n 
zNtultl,

Eram in lumea mea, colorand pe o plangi, cu creioanele colo-

r.rte impreEtiate pe podea. Mi striduiam din risputeri si nu

tlepigesc marginile desenului, dar nu mi pricepeam prea bine ii,
rrneori, eram foarte necijiti. Aveam, la vremea aceea, aproape

Iatru ani.

in ziua respectivi, o mane aurie uriagi, plini de lumine, a aperut

l)cste mana mea mici. Atingerea acelui inger m-a inviluit cu iubire,

ir,sa incAt aproape am uitat de planga pe care o coloram. M-am con-

.entrat, in schimb, asupra mdinii ingerului, agezati peste mena

rnea, fascinati de lumina intensi qi de toate acele detalii. Degetele

lLri lungi erau perfecte in timp ce se miqcau odati cu mina mea,

r'onducindu-mi creionul qi, in timp ce laceau asta, virfurile dege-

tclor lui strdluceau. De fapt, intreaga lui mdni strilucea cu inten-

sitatea unei Ihclii, IuminAnd podeaua pe care se afla planga mea,

inrpreune cu toate creioanele imprigtiate ca un cerc, in jurul meu.

Atunci, ingerul a spus:

- Vine mama ta.

Mama a pi$it in incipere, s-a oprit un moment in spatele meu

zicAnd: ,,Acesta este un desen foarte drdgu1". I-am zAmbit, privind
i11 sus cehe ea, apoi mama s-a indreptat spre fereastri gi a tras dra-

l)criile, pentru a li.sa mai multi lumini sd intre in cameri. Vorbeam

,. u ingerul fhri cuvinte, aga cum ficeam adeseori. Nu era nevoie si
rostesc nimic cu voce tare.
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- Mama nu vede lumina pe care ai {hcut-o tu pentru mine. Nu-qi
di seama ci nu e nevoie sd. tragi draperiile.

- Lorna, aminteqte-ti ci trebuie si pistrezi secretul, sd nu spui
nimic, mi-a spus ingerul.

Bine, al.r rispuns.
Mama a iesit si s a intors inapoi in bucitirie.
in cea mai mare parte a timpului, mica noastri cameri din fali

era intunecate. Pe timpul zilei, mama nu ne lisa si aprindem lumi
nile. Privind in urmi, inteleg cA periniii mei se descurcau greu cu
banii. Aproape terminasem de colorat desenul, cAnd Blackie, pisica
noastre, a intrat in cameri si s a agezat l6ngi noi. ingerul qi a ri-
dicat mAna de pe mAna mea qi a indreptat o citre creioanele de pe
podea. Apoi, aritind spre ele cu un deget, ingerul a licut creioanele
si se rnigte ftri si le atingd. Am rAs cind Blackie a reaclionat, intin-
zind libula gi incepdnd sd se joace cu acestea. A prins un creion cu
ldbulele, apoi s-a rostogolit pe spate. A continuat si faci asta, rosto-
golindu-se iar qi iar, in timp ce incerca si lind creionul intre libute.

- Blackie vede lumina ce iese din mana ta? I am intrebat eu pe
inger

- Nu, Blackie nu o vede, a rdspuns el.

MAna ingerului s-a indreptat din nou asupra desenului meu de
pe podea, care s a luminat de strilucirea acesteia.

Plini de incAntare, am spus:

E gata!

in timp ce am ridicat desenul si I priveam cu atenlie, ingerul
mi-a !optit la ureche:

$tii, Lorna, tu poli sA colorezi perfect un desen, liri ajutorul
meu. Sunt sigur cA poli, intrucat, copil fiind, nici eu nu credean ca

pot colora firi ajutorul ingerului, a continuat el.

,,i1i mullumesc, ingeragule, pentru ci mi inveli gi mi aju!i", sunt
cuvinte pe care le rosteam de fiecare date cand ingerul igi lisa mina
peste mana mea, ajutindu mi. sd-mi colorez desenul.

ingeri la vArful degetelor mele II

Am vizut ingerii, practic, in fiecare zi a vielii mele, de cind eram

rloar un copil. Nu-mi pot imagina viaia {hrd prezenla lor fizici 9i

liirir conversaliile mele cu ei. Pentru mine este o situalie normale,

,l,rr \tiu ca nu esle la lel 5i pcntru roi.
Tot ce pot spune este cA vi rog sA lisa! deoparte indoielile;i si

vii acordali qansa de a inlelege ce nu sunte-ti doar lApturi omeneqti.

sunteti mult mai mult de-atat. Aveli un suflet. Sunteti tot atet o

liinli spirituald, pe cat sunteli una fizice. Doar gandili-vi pulin!

l\)ale ci sunteli sceptici, cinici chiar, dar intrebali-vi: ce aveli de

picrdut daci acceptali posibilitatea ci aveli un inger pizitor?

intr-o zi friguroasi de iarni, am intrebat-o pe mama daci pot

r( )r irlard qe md joc. Mama a sPUs:

Da, dar trebuie sd te-mbraci bine, in reguli?

Am rispuns ca mA voi imbrica gi am fugit in hol, si-mi iau

lrlina. Mama a venit dupi mine.

- Uite o pereche de minugi. i1i vor incilzi mAinile.

Am traversat holul in fugi gi m-am oprit in drePtul uqii atelieru-

lrri. iniuntru era intuneric bezni. intodeauna trebuia sA fac o pauza

1i si agtept ca ochii si mi se obignuiascA in intuneric, pentru a putea

si'r-mi croiesc drum, in siguranli, prin dezordinea de-acolo, spre

r rsa din spate. (Locuiam inciin casa noastri din Old Kilmainham.)

Casa noastri din Old Kilmainham era ca o casi de pipuqi. Am
locuit acolo de cind m-am niscut pini cind s-a pribuqit acoperi

1ul, cind aveam cam cinci ani. Nu imi amintesc cu precizie datele,

,rstfel incdt nu sunt sigura suti la suti. in orice caz, dupi ce s-a

plibugit acoperiEul, ne-am mutat in Ballymun, in casa verigoarei

rrele, Netty. Ea locuia singuri. Pirinlii ei muriseri cAnd ea era

tiniri.. Am locuit cu Netty doar ciliva ani, iar dupi aceea ne-am

nrLrtat intr o casi sociale in Edenmore, Raheny. Acolo, toate casele

rrlirtau la fel. lthta a fost rinit intr-un accident de munci'. Din cdte

lliu, i-au oferit o pozilie de conducere in locul unei compensalii fi-
rrirnciare. Banii in plus, care veneau odati cu pozilia de director,

irsemnau cd tata s,i mama puteau pune ceva deoparte. in ciliva ani,
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au cumpdrat o casi in Leldip, un oras la marginea Dublinului. La
vremea aceea, eu eram deja adolescentd. Am locuit acolo, cu familia
mea, pind. cAnd m-am miritat cu Joe si ne am cumpirat o cdsuji in
Maynooth, cu un imprumut printr-un program guvernamental.

Am stribitut poteca gredinii, pAni in capIt. M-am dus ldngi
zidul scund gi am inceput sA md joc. Construiam o cisuli din bele
9i pietricele, cind am auzit cA sunt strigati pe nume. M-am intors si
I am rzezut pe Arhanghelul Mihail, la aproape un metru distanti,
in dreptul usii unei barici micule, toaleta noastr; din curte. I-am
zAmbit larg lui Mihail si l-am salutat, continuind si adun pietricele
de pe jos. L am intrebat daci venise si mi ajute.

- Nu, Lorna, mi-a rispuns. Am venit sd yorbim.
M am oprit din adunatul pietrelor si mi pregiteam sd le aEez pe

cele pe care le aveam in mAna stdngi pe marginea zidului, ca sd nu
se piardi. Atunci, o mAnd mare aurie, strdlucind, a apirut peste
m6na mea.

- Lorna, stii a cui este mdna? m a intrebat Arhanghelul Mihail.
- Da, stiu. Este ingerul care mi insoleEte mereu, chiar gi atunci

cind dorm. Daci deschid ochii, fie si pentru cAteva secunde, ii vld
bralele in jurul meu. Este ingerul meu pdzitor. Tir nu qtii asta, Mihail?
Toti oamenii alt un inger pdzitor, aEa cd si eu trebuie si am unul.

Hohotul de rAs al lui Mihail a risunat ca un tunet si m-a licut si
chicotesc.

Eu alteptam se-mi spui tu, am continuat. Mi-a fost putin teame.
Mi-a fost frici sd te intreb, de teami ci ai fi putut si mi spui c6 eu nu
am un inger pizitor, ca toti ceilalli, dar acum sunt fericitd.

Puteam sd y;d ingerii pdzitori ai altor oameni st6.nd in spatele lor
Arhanghelul Mihail vorbise cu mine, inainte, despre ingerii pizitori,
dar niciodati nu I menfionase, explicit, pe al meu. Copil fiind, mi
gAndisem adesea: ,,Cum rimAne cu ingerul meu?.,, agteptend ca
Arhanghelul Mihail si-mi confirme ci am aveam si eu unul.

ingeri la vArful degetelor nele l3

Chiar atunci, ingerul cu mana aurie, uriaqe, care era inci aqezate

l)cste mena mea, a apArut inaintea mea.

- Nu te-am mai vAzut niciodati se stai in fala mea, i-am spus.

ingerul mi a rispuns:
Am ficut-o de multe ori, Lorna, dar cel mai adesea in timp ce

lrr dormeai. Uneori, stau in fa{a ta in timp ce colorezi si nu ai nevoie
,lc.rjutorul meu. Doar ca tu nu observi.

ingerii pdzitori, cdteodati, trec din spatele oamenilor in fata 1or.

t ineori, chiar daci ingerul vostru pdzitor sti in spate, de fapt, el se

.rl1ir peste tot in jurul vostru, in acelagi timp. Este greu de explicat.
tln inger pizitor va veni in fa{a cuiva, mai ales intr-o situatie critici
l)cr)tru acesta, pentru a ajuta persoana respectivi se se conecteze cu

irgerul, si yade calea de ieqire din situalia de crizi, simlind pre

zcnta ingerului lAngi el gi simlind speranla pe care acesta incearce
,, ii i-o transmite.

Atunci, Arhanghelul Mihail m-a intrebat:

iti amintegti ce !i-am spus despre ingerul tiu pizitor?
Cred ci da!

Spune-mi, ce ti amintegti, Lorna?

M-am gAndit un moment, apoi mi-am amintit. Am realtzal c6,,

lrini in acel moment, uitasem tot ce-mi spusese Arhanghelul Mihail
rlcspre ingerii pizitori.

- Eram in camera mea, la eta.,, agezate pe pat, cand ai intrat,
r rrrn spus. Jineai in mdini o carte qi era deschisi. Mi-ai citit din ea,

,lcspre ingerul meu pizitor. Mi-ai spus cd el e mereu lingd mine, ciL

rrtr mi piriseqte nicio secundd, ci nu sunt niciodatd singuri gi ci mi
rrrbeste. Stii, cuvAntul acela lung, Arhanghele Mihail? Nu pot siJ
l,ronunl corect.

Iubire necondilionati, a spus Arhanghelul Mihail.
Da, acela este cuvAntul.

Rosteqte I cu voce tare, Lorna.

Am {Icut-o, de vreo gase ori, pini am reugit sdJ spun cum tre-
lrrrie. Din cauza dislexiei, mi-a luat foarte mult se invil se pronunt



si stea in fata mea, zdmbindu-mi 9i linand mAna mea in miinile
lui. Am rdmas aqa, gindindu mi. incercam din greu si-mi amin-
tesc daci mai era 9i altceva. Am aruncat o privire citre Arhanghelul
Mihail gi mi-am amintit. Am strigat, cu incantare:

- Da, imi amintesc acum, este paznicul sufletului meu!
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expresia aceea pentru prima dati, ca si nu mai spun cat mi-a luat
s-o inleleg!

Apoi am spus;

- Iubire necondilionati. intotdeauna pot si spun cuvAntul
cAnd il spui ;i tu, Arhanghele Mihail. Ce aitceva mi ai mai spus

despre ingerul meu pizitor?
Pentru ingerul teu pizitor, tu es,ti cea mai importanti per-

soar.ri din lume, mi-a rdspuns el.

I am zAmbit Arhanghelului Mihail, crezAnd ci acum imi amin-
tisem tot, dar el a continuat:

- Mai este si altceva3

Mi-am ridicat privirea cdtre ingerul meu pizitor, care

ing.ri la 'jrtul degetelor me.e l<

- $tiu, i-am rispuns cu tristele lui Mihail, doar ci mi-aq dori
\ii l)ot.

ingerul meu pdzitor mi-a zimbit, dar n-a spus nimic. imi pirea
rrlias. Dintr-odatd, aripile lui s au desficut gi m-au inviluit. Erau

.rlciituite din pene aurii, de diferite forme qi dimensiuni. Vedeam

lir'care fir de pe fiecare pani, fiecare aminunt. Pireau atdt de moi.
(lncle seminau cu penele pe care le vedem la pisiri, cu penele pe

, rrrc le cunoagtem qi le recunoagtem in fiecare zi; altele insi aveau

lor rne circulare, triunghiulare, pitrate, ca niqte cruci gi multe altele.

Arhanghelul Mihail m-a strigat gi, in acelaEi timp, ingerul meu

l).rzitor a inceput si qi retragi aripile, miqcdndu le delicat gi des-

l;rcindu-le, cum deschizi o u;d. Mi-am ridicat privirea qi, cAnd am

l.rt ut asta, Arhanghelul Mihail a atins cu virful degetelor citeva pene

,lin aripile ingerului meu pizitor Acestea s-au aprinsl Unele, cu

rilte forme simbolice, au inceput si se roteasci in cerc gl aproape

, rr rn-au atins. Simleam o adiere uqoari. Apoi Arhanghelul Mihail
,ri l retras degetele gi penele au incetat si se mai invArteasci. Am
rrrtrebat daci puteam (a le aling Si eu.

Rispunsul a venit de la ingerul meu pizitor, care a spus: ,,Nu".

l)irr, in timp ce igi lntindea aripile, a lisat o pani din vdrful aripii
,lrcpte si-mi atingi mina. A fost o atingere atAt de delicati, ca un

r.rl de iubire care mi a str:b;tul corpul. in acela;i timp. mi a eli

I'e lat mina stingi.
Arhanghelul Mihail a spus atunci cd trebuia si plece gi a dispirut.
M-am intors citre ingerul meu pizitor:

- Mi bucur ci tu nu trebuie si pleci.

Eu sunt mereu l6ngi tine, Lorna, mi-a qoptit el la ureche.

Am dus mAna la guri qi-am sirit inapoi, spundnd:

Oh, am uitat si-i spun Arhanghelului Mihail cd nu am voie sh

''lrLrn niminui numele tiu. Trebuie si rimdni secret.

ingerul meu pizitor mi-a zAmbit larg, mi-a spus ci. Arhanghelul

Nl ihail gtia, qi a aretat citre pietricelele cu care mi jucam. Mi-am

Am rima., acolo. privindu-l pe ingerul meu palitor. Nu
puteam lua ochii de la el. Pentru mir.re era mai frumos decdt

alt inger pe care-l vizusem. Lumina strilucitoare pe care o

imi permitea si observ silueta umani pe care o avea. Incercam
privesc cu atenlie liecare parte a trupului siu. Mi uitam la ingerul
meu pezitor ca gi cum ochii mei erau o lupd; nu voiam si-mi scape

nimic. Nu voiam si pierd niciun detaliu.
Purta robe lungi, aurii, care-i ajungeau pdni la cilciie. Nu mi am

putut da seama cete vegminte purta, dar fiecare fald cidea perfect.
Hainele sale se migcau ca animate de o brizi uqoari.

Am ficut un pas inainte, ca si I imbri{igez, dar
Mihail mi-a spus:

Nu te poli contopi cu ingerul tiu, Lorna, chiar daci, uneori,
a9a pare. De cite ori se intdmpld asta, ingerul este cel care te inva-
luie intr-unul din vegmintele sale. Nu se poate petrece qi invers. Tu
nu poli s o faci, Lorna. Doar ingerul tau poate.
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luat pietrele pe care le lisasem pe maginea zidului Ei m-am intors la
joaci, incercdnd sA construiesc o cesute din beligoare gi pietricele.

ingerii nu sunt nici birbafi, nici femei. Uneori, acegtia pot lua

infhfgare birbiteasci sau femeiasci, alteori, niciuna. ingerul meu

pdzitor a apirut intotdeauna cu in{iligare bdrbiteascd. N-am mai

vorbit pene acum despre ingerul meu pizitor pentru ci nu mi s-a

permis. Pe parcursul viefii mele, mi s-a reamintit mereu ci nu am

voie si vorbesc despre el sau si-i spun numele, dar ci va veni o zi

cdnd voi putea se spun anumite lucruri. Nu mi se va permite insi
niciodati si-i spun numele sau si vi dezvilui tot. Cind a apirut
prima mea carte, ingeri in pdrul meu, mi se reamintea constant,

nu numai de cdtre ingerul meu pezitor, ci gi de cdtre toli ceilalli,
si nu rispund intrebdrilor legate de acesta.

in timpul interviurilor pentru diverse posturi de radio, in emi-

siunile televizate sau cAnd mi aflam pe sceni qi reporterul imi
adresa o intrebare referitoare la ingerul meu pizitor, mi panicam.

$i ii intrebam pe ingeri chiar acolo, pe scen6, unde mi giseam:

- Ce trebuie si spun?

ingerul meu pizitor imi goptea la ureche:

- Spune adevirul.
Trigeam addnc aer in piept qi rispundeam:

- Nu pot vorbi despre ingerul meu pizitor. Nu am voie. U
reporterul era insistent, iar eu trebuia sd refuz, gi asta, cateodate,

era neplicut.

CAP]TOI,IJI,2

7 ngpzrtL, rne* pdztt{Lz,

intr-o zi cilduroasi de vari, pe cind aveam cam doisprezece

,ll]i, am mers la pescuit cu tata qi cu prietenul lui cel mai bun,

i\ rtl.rur Ei doi erau ca fralii. Cred cd tata qi Arthur participaseri la
trrtte competitiile de pescuit din lari.

Adoram si merg cu tata la pescuit. in weekendul de care vor-
I't sc, m a rugat si pregitesc eu focul, intr-o parte a terasamentului,

rrrrtle se gdseau multe pietre. imi spusese ci el gi Arthur mergeau sd

1'cscuiasci, pulin mai departe, in susul rdului, apoi vom mAnca de

I'riinz impreuni. Am spus,,,OKI" gi am po|nit fericitd spre tera-
,,rrruent. Era ca un golfulel, plin de pietre de toate mdrimile. Unele
( r.[r suficient de mari incAt si po{i sta pe ele. $tiam ci atunci cind
, r'cgteau apele, zona aceea avea si fie acoperiti, devenea parte din
r,iu. Me insoteau multi ingeri in ziua aceea. I-am intrebat:

De unde si incep?

Unul dintre ei m-a strigat, spunand:

- Lorna, cred ci aici ar fi un loc bun pentru focul de tabiri.
'Ihta md invi{ase cum si fac un foc de tabdri inci de cAnd aveam

I'irlru ani. il ajutam si adune pietrele. La vremea aceea, nu i eram
,lt prea mare ajutot pentru cd pietrele pe care eram inclinati si le
,.lriing erau dintre cele niici. Chiar qi aga, tata le folosea, aqezin-

,lrr-le pe dinafara cercului format din pietrele pe care le adunase el

I'cntru foc gi-mi spunea ci am ficut o treabi buni.


