
Prinses van Noorwegen 

Märtha Louise (Oslo, 22 september 1971), Prinses van 
Noorwegen, is de dochter van koning Harald V en koningin Sonja 
van Noorwegen en de oudere zuster van kroonprins Haakon. 

Na haar opleiding tot fysiotherapeut, waarvoor ze onder meer 
verbleef in Maastricht, begon Märtha Louise een eigen 
productiebedrijf op het gebied van Noorse volksverhalen, 
traditionele muziek en theaterprogramma's. Ook zong ze zelf.  

Op 1 februari 2001, besloot Koning Harald, die de monarchie liever 
niet geassocieerd zag met het bedrijfsleven, Märtha Louise haar 
aanspreektitel ‘Koninklijke Hoogheid’ te ontnemen. 

Op 24 mei 2002 trouwde de prinses met de Noorse schrijver Ari 
Behn. Samen heeft het paar drie dochters. In 2007 kwam Märtha 
Louise uit voor haar helderziendheid 

Prinses Märtha Louise:  

‘Door mijn helderziendheid was ik eenzaam en anders’  

Er was eens een prinses. Ze woonde in een koud, donker land. En 
misschien kwam het daardoor dat ze meer ging zien tussen hemel 
en aarde? Prinses Märtha Louise van Noorwegen schreef met 
vriendin en zakenpartner Elisabeth Samnøy het boek Ontdek je 
beschermengel en leidt zij de engelenschool Astarte Education in 
Oslo. Intrigerend! AM gaat eens vragen of een happy end voor 
iedereen is weggelegd. 

AM wordt verwelkomd in de Willem van Oranje-suite van hotel The 
Grand in Amsterdam. Prettige bijkomstigheid bij het gesprek met 
Prinses Märtha Louise is dat zij een beetje Nederlands verstaat. 
Ze spreekt zelfs een paar woorden, door onze Engelse 
conversatie heen, zij het met een zachte ‘g’ vanwege een verblijf in 
Maastricht. Daar studeerde de prinses fysiotherapie, liep ze stage 
en reed ze veel paard. 

AM In het boek beschrijft u hoe uw spirituele zoektocht begon met  
helderziende ervaringen. Kunt u zich nog herinneringen wanneer 
de eerste zich voordeed? 

ML “Die overkwam me niet zomaar op een dag, het was meer een 
geleidelijke bewustwording. Ik kon de emoties, pijn en gevoelens 



van een ander waarnemen. Toen ik besefte dat niet iedereen die 
gave bezit, heb ik er alles aan gedaan om mijn helderziendheid uit 
te schakelen en ‘normaal’ te zijn. Hierdoor voelde ik me heel erg 
alleen en anders. Dat was rond mijn negende. Doordat ik die 
helderziende gevoelens uitschakelde, had ik sterk het gevoel dat 
een deel van mij niet meer bestond. Ik voelde me leeg en ik wist 
niet waarom.  

 

Toch bleef ik nieuwsgierig naar het fenomeen helderziendheid. Ik 
bleef me afvragen waarom ik deze dingen kon voelen en zien, 
ondanks dat ik ze probeerde te onderdrukken. Ook kwamen er 
telkens weer mensen op mijn pad die me bewust maakten van 
mijn gave of las ik boeken over het onderwerp. Ik kon het 
gewoonweg niet negeren.  

En het was juist hier in Nederland, in Maastricht, dat ik met mijn 
beschermengel in contact kwam. Ik ervoer een liefdevolle 
aanwezigheid, zo duidelijk dat ik hem niet kon ontkennen. Dit was 
een fantastische ervaring voor me, want toen wist ik zeker dat ik 
mijn spiritualiteit niet zomaar kon negeren, dat ik gewoon ben wie 
ik ben.  

Vanaf die dag veranderden ook veel andere dingen in mijn leven. 
Ik besloot mijn spiritualiteit voortaan serieus te nemen, volgde een 
cursus om mijn helderziende indrukken te gebruiken en begon te 
schrijven. Op die cursus heb ik Elisabeth ontmoet, die nu een 
goede vriendin en mede-auteur is. Het was dus niet zomaar één 
gebeurtenis waardoor ik wist dat ik helderziend was, meer een 
gestage ontwikkeling.” 

AM: Hoe is het om daarbij ook nog een prinses te zijn? 

ML “Ik zie het als een voordeel, omdat ik deuren kan openen voor 
andere mensen die zichzelf willen worden. Dat ervaar ik als een 
grote zegen. Het nadeel is weer dat sommige mensen belachelijke 
onwaarheden over mij schrijven, gebaseerd op leugens en hun 
eigen invulling van mijn helderziendheid, die men ongepast vindt 
voor een prinses. Bovendien vind ik het erg dat er mensen zijn die 
deze onwaarheden klakkeloos voor waar aannemen doordat de 
pers deze naar buiten brengt.”  

AM In dit boek praat u niet over contact met overledenen. 



Maar dat brengt u toch aan de orde in uw nieuwe boek? 

ML “Ach nee, dat zijn allemaal weer geruchten! De media… Wat 
wij zeggen, is dat beschermengelen onderdeel zijn van een  
mooie, grote, onvoorwaardelijke liefde. Of van God, als je dat zo 
wilt noemen. Die is ook alom tegenwoordig. Maar het zijn wezens 
die we kunnen ontmoeten, die buiten onszelf aanwezig zijn, niet ín 
ons. Veel mensen denken dat een beschermengel een overledene 
is, zoals een oma, een vader of iemand anders met wie ze een 
warme band hadden. Het zou natuurlijk geweldig zijn als dat zo 
was. Elisabeth en ik denken alleen dat beschermengelen iets 
anders zijn. Wij zien beschermengelen als een goddelijk licht en 
niet als mensen of ‘anderen’. Engelen zijn dus niet iets tastbaars. 
Sommige mensen kunnen ze weliswaar daadwerkelijk zien, maar 
het zijn lichtwezens;    ze bestaan slechts uit energie. Je vindt 
hetzelfde licht, dezelfde glans en frequentie terug in jezelf. Wij zijn 
namelijk een onderdeel van een energiestroom die overal in de 
natuur is te vinden; elk levend wezen heeft hetzelfde schitterende 
licht van energie.  

Natuurlijk zijn er veel manieren om tegen dit onderwerp aan te 
kijken en is dit er maar één van. Wij hebben de waarheid niet in 
pacht. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar we 
kunnen elkaar respecteren in onze verschillen. We zijn allemaal 
even waardevol. Het is zeker niet zo dat ik mijn waarheid aan 
anderen  opleg. Wij kennen eenvoudige, spirituele hulpmiddelen 
die ons in het leven enorm hebben geholpen. We vonden het 
egoïstisch om ze niet met meer mensen te delen. Uit onze 
cursussen blijkt dat anderen er ook baat bij hebben.” 

AM Wat moedig dat u dit allemaal durft te zeggen. Het is als 
prinses niet gebruikelijk om over dit soort zaken te praten. U 
staat er ook echt achter. 

ML “Het is voor mij niet moediger dan voor iemand anders. Wij 
hebben hier trouwens lang over gezwegen en dat getuigt niet van 
moed! Het heeft vijf jaar geduurd voordat ik er mee naar buiten 
kwam. Maar toen ik het deed, had ik geen keus meer, het 
gebeurde gewoon opeens. Elisabeth en ik hebben dezelfde 
opleiding gevolgd om de indrukken die we allebei hadden 
opgedaan, in kaart te brengen. We hebben elkaar tijdens die 
cursus hooguit drie keer gesproken. Daarna ontmoetten we elkaar 
regelmatig en op een dag begonnen we plotseling over engelen te 
praten. Op een donderdag rond Pasen zeiden we tegen elkaar: 



‘We beginnen dit najaar met onze school.’ Toen zei iemand 
anders: ‘Maar jullie zijn al zo ver! Waarom beginnen jullie nu niet?’ 
En vervolgens hadden we op maandag al de eerste tien studenten 
voor ons pilotproject. Het ging allemaal razendsnel!” 

AM Wat is de voornaamste boodschap die u mensen wilt 
meegeven? 

ML “Ik hoop dat meer mensen durven uitkomen voor wie ze 
werkelijk zijn. Om de goedheid te zien die in iedereen schuilt en 
vanuit dat perspectief hun leven te leiden. Ik hoop dat iedereen zal 
zien hoeveel liefde, vreugde en geluk er in ons hart zitten en 
hoeveel mogelijkheden ieder van ons heeft. Als steeds meer 
mensen dat gaan doen, zal er een grote wave ontstaan die voor 
steeds meer mensen mogelijkheden schept. Je kunt leven op 
basis van angst of op basis van liefde en vertrouwen. Veel van 
mijn werk heeft te maken met je bewust zijn van elk moment. Want 
dan kun je kiezen of je de kant van de angst opgaat of die van 
vertrouwen en liefde.”  

AM Als ik het goed begrijp, moeten we dus met onszelf, onze 
eigen innerlijke liefde in contact treden, en dan zal de wereld 
veranderen? 

ML “Het belangrijkste is dat de mensen beginnen met luisteren. 
Naar zichzelf, om de goede dingen te zien. Als je die in jezelf 
onderkent, krijg je meer respect voor jezelf. En van daaruit krijg je 
meer contact met je omgeving en de aarde. Want als je jezelf 
respecteert, krijg je ook respect voor de planeet waarop we leven 
en zullen de betrekkingen tussen de mensen om je heen 
veranderen. Als je voor liefde kiest, verdwijnt de angst.” 

AM Wat ziet u bij de readings die u doet? 

ML “Van alles. Een reading is als communicatie tussen zielen. Je 
ziet de plaatsen waar de energie je leven instroomt en waar hij 
juist is geblokkeerd. Het kan ook zijn dat dit niet jouw energie is, 
maar die van je ouders. Pas als die energie uit jouw systeem is, 
kun je terugkeren tot wie je werkelijk bent en de kracht terugkrijgen 
die in ieder van ons schuilt. We worden tegenwoordig helaas zo 
opgevoed dat we een stukje van onszelf kwijtraken. We moeten 
alle regels naleven die de maatschappij, onze familie en andere 
mensen ons opleggen.”  



AM Is er in Nederland een persoon of instelling is waar 
mensen counseling kunnen krijgen, komt er wellicht een 
engelenschool of een cursus, net als in Noorwegen? 

ML “Die is er niet, maar ik kom dolgraag naar Nederland om een 
cursus van twee of drie dagen te geven, als daar behoefte aan is.” 

Dit jaar geeft Prinses Märtha Louise in samenwerking met Ladies 
In Art een workshop in Nederland. www.ladiesinart.com 

. tekst en interview Marijke Verkoren | Fotografie Patricia Steur 

 

 

 


