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 Inleiding

Beste lezer,

Dank je wel dat je dit boek hebt aangescha�. Het feit dat je  
dit boek nu in handen hebt, is geen toeval. Waarschijnlijk  
voel jij je aangetrokken tot engelen en heb je een of meer 
wensen die in je hart wonen en die je eigenlijk wilt gaan  
(be)leven. Maar misschien weet je niet hoe? Ik voelde mij 
geleid door engelen om dit boek te schrijven met het doel om 
jou te helpen om nu precies dat te gaan doen. Ik geloof – en ik 
heb ondervonden – dat je dromen niet voor niets hebt. Dat je 
dromen belangrijke richtingaanwijzers zijn van je ziel, ook 
wel ‘zieledoelen’ genoemd. Met andere woorden: dat wat je in 
je hart wenst maar waarvan je vaak denkt dat het te mooi is 
om waar te zijn. En laat dit nu precies hetgeen zijn wat voor 
jou weggelegd is in dit leven. Het is jouw geboorterecht om je 
hartewensen te leven.

In dit boek lees je hoe je wonderen kunt creëren met je 
engelen en hoe je vervolgens jouw hartewensen kunt gaan 
beleven. Hoe je eventuele blokkades of angsten die bij 
sommige van je zieledoelen omhoog kunnen komen, kunt 
loslaten. Je kunt je zieledoelen en hartewensen ontdekken 
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als je contact maakt met je (ware) zelf en met wat er lee� in 
jouw hart. Je bescherm engelen zijn jouw persoonlijke hemelse 
helpers, aangesteld om jou te helpen bij het beleven van jouw 
hartewensen.
 Dit boek is een stoomcursus contact maken met je 
bescherm engelen en aartsengelen, zodat jij kunt ervaren dat 
het leven nieuwe hoogtepunten kan bereiken en dat jij je 
hartewensen gemakkelijker kunt verwezenlijken wanneer 
je samenwerkt met jouw engelen. Kortom: hoe creëer je 
wonderen in jouw leven?

Tijdens mijn persoonlijke ontwikkelingsreis in dit leven heb 
ik geleerd dat alles wat ik meegemaakt heb, mij hee� gebracht 
waar ik nu ben. Dat een ‘crisis’ mij niet voor niets overkwam; 
dat het een roep was van mijn ziel om een andere weg in te 
slaan. 
 Ik heb een uitdagende jeugd gehad waarin ik te maken 
had met misbruik. Maar ik erken dat ik door mijn jeugd 
waardevolle eigenschappen heb kunnen ontwikkelen, 
zoals kracht, doorzettingsvermogen, creativiteit, sterk 
mediamieke gaven en zelfstandigheid. Natuurlijk had ik mijn 
jeugd liever anders gezien, maar precies deze ervaringen 
waren de perfecte leerschool voor mij. Ik heb een zeer sterk 
ontwikkeld intuïtief vermogen dat gepolijst is vanaf mijn 
jeugd. Door de zel�ulpboeken die ik toen las, heb ik al jong 
kennisgenomen van de waarde van positief denken, hoe 
emoties verantwoordelijk kunnen zijn voor klachten in het 
lichaam, en het belang van vergeving. Ik zie vandaag de dag 
ook hoe deze ‘ervaringsdeskundigheid’ ondersteuning en 
verdieping geven bij mijn werk als reader/healer.
 In 2007 maakte ik een andere crisis door: ik kreeg een 
auto-ongeval waaraan ik forse restklachten zou overhouden. 
Na een langdurig traject in het reguliere medische circuit, 
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inclusief een opname in een revalidatiecentrum, was ik 
uitbehandeld. Ik zou met de restklachten moeten leren 
leven, volgens de artsen. In die periode kwamen de 
aartsengelen prominent in beeld. Ik ging er meer over leren 
en begon te werken met engelenenergie. Ik werd miraculeus 
geheeld. En ik ontdekte dat mijn leven door de aanwezigheid 
van engelen naar een hoger plan getild werd. Plus dat ik niet 
alleen ben, noch alles alleen hoef te doen. En dat geldt ook 
voor jou! 

Ik geloof dat je niet voor niets op deze aarde bent, maar dat 
je een taak of levensdoel te vervullen hebt. Ik ben ervan 
overtuigd dat het leven altijd beter en leuker kan worden. 
Door je authentieke zelf te zijn, kun je jouw unieke talenten 
en passies met de wereld delen en zo jouw licht op de wereld 
werpen, terwijl je gaandeweg anderen kunt inspireren om 
hetzelfde te doen. 
 Dit boek is voor jou als je meer innerlijke rust en meer 
zelfvertrouwen wilt ervaren. Als je meer uit het leven wilt 
halen of behoe�e hebt aan antwoorden op (levens)vragen. Het 
goede nieuws is dat oplossingen dichterbij zijn dan je denkt... 
Je bescherm engelen zijn altijd bij je. Waarschijnlijk hebben 
zij je ook naar dit boek geleid. Je kunt dit boek zien als een 
uitnodiging van je bescherm engelen om meer met hen samen 
te werken en/of om je leven te helen. Nu is de tijd om jouw 
hartewensen te gaan beleven. Het zou mij een eer zijn als ik je 
daarbij kan helpen en begeleiden.

In dit boek beginnen we bij het begin: de eerste stap bij 
het vervullen van je hartewens is om inzicht te krijgen. En 
dat is wat deel 1 je biedt: inzicht in jouw situatie, en zicht 
op jouw speci�eke zieledoelen. Ik beantwoord in dit deel 
ook veelgestelde vragen uit mijn praktijk. Daarnaast deel 
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ik kennis die ik tijdens verschillende opleidingen én in de 
praktijk heb opgedaan.
 Deel 2 van dit boek laat je zien wat engelen en bescherm-
engelen zijn, hoe je je communicatie met engelen naar een 
hoger plan kunt tillen en hoe je in je dagelijks leven met 
bescherm engelen kunt samenwerken.
 In deel 3 leer je over helingsmethoden en relaties, inclusief 
die met jezelf, en hoe dit allemaal een rol speelt in het 
verwezenlijken van jouw hartewensen.
 Deel 4 vertelt hoe je je hartewensen kunt gaan beleven. 
Informatie ter inspiratie en om in verbinding te blijven. Want 
stappen zetten moet je misschien zelf doen, maar je hoe� het 
niet alleen te doen!
 In deel 5 lees je hoe ik van mijn hooggevoeligheid (als 
Indigo) mijn kracht hebt gemaakt, hoe engelen zichtbaar zijn 
in mijn leven en hoe ik mijn hartewensen beleef.

Niet alle informatie in dit boek zal nieuw voor je zijn. Ik wil 
je vragen om, wanneer je iets leest wat je eerder hebt gezien of 
gehoord, die informatie niet meteen af te doen met: ‘Dat weet 
ik al.’ Want wat dééd je tot nu met deze informatie en hoe is 
dat zichtbaar geworden in jouw leven? Iets echt weten ofwel 
‘meesteren’ doe je pas als je daar ook echt resultaat van ziet 
in jouw leven. Dan heb je je die kennis eigen gemaakt. Soms 
hebben wij het als mens echter gewoon nodig om iets vaker 
te horen voordat die informatie ook echt indaalt, voordat we 
het écht weten en er dus ook naar gaan leven. Een vraag die je 
jezelf kunt stellen wanneer je jezelf betrapt op die ‘dat weet ik 
(al)’-gedachte, en die je zal aanmoedigen om het meesteren te 
versnellen, is: ‘Wat kan ik hiervan leren?’ Deze vraag nodigt 
je uit om de informatie met een open blik te bekijken. Je 
zult ontdekken dat je alsnog iets nieuws leert en/of kennis 
verdiept.
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Daarom is dit boek is meer dan een leesboek. Het is een 
werkboek dat vol staat met praktische tips, meditaties en 
oefeningen, waarmee je direct aan de slag kunt om meer 
innerlijke rust te creëren en blokkades op te he�en. Zodat je 
meer energie krijgt om te doen wat nu werkelijk belangrijk voor 
jou is. Achter in dit boek vind je een verklarende woordenlijst 
voor aanvullende uitleg over termen die ik gebruik. 

Een waarschuwing is misschien wel op haar plaats. Want 
wanneer je daadwerkelijk aan de slag gaat met de stof in dit 
boek, de oefeningen en het energiewerk doet, kan je leven 
drastisch veranderen – in positieve zin welteverstaan. Ik 
spreek uit ervaring. Toen ik meer vanuit mijn intuïtie ging 
leven, voelde ik me geïnspireerd om mijn ervaringen op te 
schrijven. Ik wist dat dit op een dag de basis zou zijn van een 
boek. Dat is het boek geworden dat hier nu voor je ligt. 

Dromen komen uit! Ben jij er klaar voor om het beste uit jouw 
leven te gaan halen en om jouw hartewensen te gaan beleven? 
Zo ja, dan wil ik je uitnodigen om door te gaan naar deel 1 en 
daarmee de eerste stap te zetten. Maar eerst nog even dit:

Bericht van je bescherm engelen
‘Wij, je bescherm engelen, zijn altijd bij je. Het is onze 
vreugde om je te helpen om je diepste hartewensen te gaan 
beleven. We zijn verheugd dat je dit boek vond en daarmee 
onze uitnodiging om meer in verbinding te treden, lijkt te 
accepteren. Weet dat we altijd om je heen zijn en waren. We 
willen en kunnen je met alle aspecten in je leven helpen en 
dat is ook onze enige taak. Wij, je bescherm engelen, zijn er 
alleen voor jou en we hebben niets anders te doen dan jou lief 
te hebben en jou aan te moedigen om de voor jou beste keuzes 
te maken. 



Welke keuze jij ook maakt in je leven, we staan achter je 
zonder oordeel. In onze ogen bestaat geen goed of fout, 
enkel ervaringen en levenslessen. Wanneer je ons vraagt om 
interventie, leiden en sturen we je graag op het pad dat jou 
de meest vreugde en voldoening schenkt in jouw leven. We 
houden onvoorwaardelijk van je.’

In licht en liefde, 
je bescherm engelen

16
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Deel 1

Je hebt 
je dromen 
niet voor niets

In dit deel lees je waarom je op aarde bent geïncarneerd, 
over de vergetelheid die daarna optreedt en hoe je 
vervolgens de vóór je incarnatie gekozen lessen en 
ervaringen (ofwel zieledoelen) belee� . Je ontdekt dat je, 
om je zieledoelen te leven, een persoonlijk ‘zieleteam’ 
hebt, onder anderen bestaande uit je bescherm engelen, 
en dat dat team je met alle aspecten van je leven hier 
op aarde helpt. Je bescherm engelen willen graag met je 



46

Elders in dit boek ga ik wat dieper in op het werken met 
kristallen en aartsengelen.

Werken met aartsengelen
Je kunt aartsengel Michaël vragen om je te shielden ofwel 
energetisch te beschermen. De aartsengel zal op jouw verzoek 
dan je aura vullen met zijn beschermende licht. Je kunt hem 
ook vragen om zijn beschermde schild te lenen. 

Jezelf energetisch beschermen

Ga rustig zitten en adem een paar keer in en uit. Vraag 

aartsengel Michaël om bij je te komen en om je te shielden. 

 Je kunt aartsengel Michaël eerst vragen om alle energieën 

van entiteiten en aardgebonden geesten uit je lichaam, geest, 

ziel en aura te verwijderen en dan vragen om je te shielden. 

 Blijf dan rustig een paar minuten zitten terwijl je voelt, 

weet of ziet dat de aartsengel je lichaam, geest, ziel en aura 

energetische reinigt en daarna je energieveld vult met zijn 

beschermende paarsblauwe licht.

Bedank vervolgens de aartsengel voor zijn werk. En dan 

kun je verder met je dag. Dit licht zal je ongeveer 12 uur 

energetisch beschermen tegen lagere energieën en 

psychische aanvallen.

call to action
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Aartsengel Haniël

Aartsengel Haniël kan je begeleiden bij het leren omgaan 

met (toenemende) spirituele gevoeligheid. Ze stimuleert je 

om te luisteren naar je intuïtieve kant: het deel dat luistert 

naar ingevingen en het ‘onderbuikgevoel’ dat je daarbij kunt 

ervaren. 

 Met haar zachtblauwe energie kan Haniël je op 

verschillende manieren van dienst zijn. Ze zorgt ervoor dat 

negativiteit oplost, zowel van jezelf als van anderen Ze helpt 

je graag met het loslaten van oude gewoonten en problemen, 

en met ‘vrouwenproblemen’ op fysiek, mentaal en spiritueel 

niveau. Haniëls blauw is een blauwachtig wit, zoals de 

maansteen.

Je kunt met de energie van aartsengel Haniël werken door het 
dragen van de maansteen, die in verbinding staat met haar 
energie. Loop bij vollemaan in het maanlicht en je zult haar 
aanwezigheid voelen. 




