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Voorwoord
Iedereen verlangt naar een mooi, gelukkig en vervuld 

leven.                                                                                                           

Dat is echter niet zo vanzelfsprekend, het leven zit vol 

uitdagingen die we mogen overwinnen.                                                                                               

Uitdagingen die van buitenaf komen zoals ziekten, 

verlies, moeizame relaties, sociale druk, verwachtingen 

van anderen, regels en wetten die we moeten opvolgen.                                                                                                   

Maar ook uitdagingen die uit onszelf komen.                                                         

We zijn niet altijd tevreden met onszelf, we vergelijken 

ons met andere mensen, voelen ons niet goed genoeg, we 

hebben angsten en zorgen.                                                                          

Vaak hebben we ook trauma’s te verwerken.                                                                                      

Soms voelen we ons alleen, het voelt alsof niemand ons 

begrijpt en we weten niet welke kant we moeten opgaan.                              

We hoeven ons echter niet alleen te voelen als we weten 

dat er een lichtteam achter ons staat.                                                                    

Misschien is niet iedereen het met me eens als ik vertel 

dat we beschermd en gesteund worden door God, 

engelen, opgestegen meesters, dierbaren in de Hemel, 

eenhoorns, elfen, dieren, enz.                                                                                                                         

Daar is niets mis mee, iedereen gelooft wat hij of zij wil 

maar ik geloof erin dat we allemaal een lichtteam rond 

ons hebben met helpers die ons begeleiden op ons pad.                                                                                             

Vroeger wist ik niet dat er een lichtwereld bestond en ik 

voelde me vaak alleen, ik liet me leiden door mijn 

angsten en door wat anderen me vertelden.                                                                                                          

Ik deed wat er van me verwacht werd en ik stond er niet 

bij stil dat ik ook vreugde mocht beleven aan wat ik deed.                                                                                                         
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Na het lezen van het boek van Louise Hay: “ Je kan je 

leven helen “ zijn mijn ogen opengegaan en ik werd 

wakker.                                                                                                                                                  

Steeds meer kwam ik in contact met kaartleggen en met 

engelen.                                                                                                               

Er was meer tussen Hemel en Aarde, daar was ik zeker 

van.                                                                    

Spiritualiteit werd een groot deel van mijn leven, ik 

volgde een cursus om te leren werken met 

engelenkaarten en trok elke dag een boodschap voor 

mezelf.                                                                                         

Dankzij mijn geloof in engelen en de boodschappen die 

ik van hen kreeg leerde ik mijn angsten te overwinnen,  

ik werd krachtiger, sterker, onafhankelijker en ik leerde 

te kiezen voor mezelf, ik doe nu wat ik leuk vind.                                                                                                                      

Er waren momenten in mijn leven waar ik duidelijk de 

hulp van de engelen kon voelen.                                                                          

Met dit boek wil ik je aan de hand van getrokken 

boodschappen begeleiden naar een vervuld en gelukkig 

leven zodat ook jij het leven van je dromen kunt creëren.                                                                                       

Ik hoop dat ook jij je gesteund voelt door de engelen en 

dat je meer voor jezelf gaat kiezen.                                                

Verder in dit boek vind je de boodschappen die ik van de 

engelen mocht ontvangen.                                                                                            

Ik vroeg de engelen elke dag om een kaart, een 

boodschap waarvan ze wilden dat ik er in dit boek over 

schreef.                                                                                                                  

Met behulp van mijn intuïtie heb ik de boodschappen aan 

de hand van de afbeelding en de woorden die op de kaart 

stonden zo goed mogelijk proberen te beschrijven.                                                                                                                     
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Ik hoop dat deze boodschappen je inzichten kunnen 

geven.                                                                                                              

Eens je het boek uitgelezen hebt, kun je wanneer je daar 

behoefte aan hebt, op je gevoel het boek openen.                                                                                                     

De boodschap die je dan op die pagina vindt is een 

boodschap voor die dag of misschien zelfs een antwoord 

op een vraag die je op dat moment hebt.                                                           

Je kan ook een nummer in gedachten nemen en het boek 

openen op die bladzijde.                                                              

De wijze waarop je dit boek gebruikt maakt niet uit, volg 

je gevoel.                                                                                                 

Ik wens je vele inzichten toe. 

                                                                                                                                                                                                        



8

Wat zijn engelen?
Als ik je deze vraag stel dan beeld jij je vast een engel in 

als een man of een vrouw met grote, indrukwekkende 

vleugels of misschien als een mollig kindje met krullend 

haar, vleugeltjes, pijl en boog.                                                                        

Zo worden engelen inderdaad vaak afgebeeld want wij, 

mensen willen iets vorm geven, we willen het kunnen 

waarnemen.                                                                                         

Er zijn mensen die engelen kunnen zien maar niet 

iedereen heeft deze gave, deze gave heb ik helaas ook 

niet.                                                                                                                        

Omdat de meeste mensen geen engelen kunnen zien 

geloven ze vaak niet dat engelen bestaan, toch zijn ze er 

wel.                                                                                                                     

Niet in de vorm zoals wij ons die voorstellen maar in 

energie.                                                                                                                  

Engelen, opgestegen meesters, God, eenhoorns, elfen, 

alles uit de lichtwereld is energie.                                                                                                                         

Lichtwezens hebben een hoge vibratie, vandaar dat we ze 

niet kunnen zien maar soms kunnen we ze wel voelen.                                        

Zeker als je heldervoelend bent, ben je helderziend dan 

kan je ze misschien ook zien.                                                                                    

Wij mensen zijn ook energie maar meer Aards en dit 

omdat we een lichaam hebben waarin we verblijven.                                                                                                   

Alles is energie.                                                                                                             

De mensen, dieren, planten, de Aarde, voorwerpen, 

lichtwezens, alles is met elkaar verbonden en we 

beïnvloeden allemaal elkaar of je je hier nu van bewust 

bent of niet.                                                                                               
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Hoe jij denkt of wat jij zegt heeft invloed op alles en 

iedereen.                                                                                                                             

Besef je nu hoe groots jij bent en welk verschil jij maakt?                                        

Omdat we allemaal energie zijn en met elkaar verbonden 

zijn kunnen we ook contact maken met het Universum.                                      

Iedereen kan dat, ja…ook jij!                                                                                

Vraag hulp en luister naar je intuïtie of vaak terugkerende 

positieve gedachten, dit zijn de boodschappen die je 

krijgt uit de lichtwereld!                                                                                         

Vertrouw erop dat deze boodschappen je vooruit willen 

helpen. 
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De aartsengelen
Er wordt vaak over de aartsengelen gesproken en over de 

hulp die ze ons bieden.                                                                                        

Graag wil ik jullie in dit boek ook nader kennis laten 

maken met de aartsengelen.

Aartsengel Michaël

Hij die is als God.

Aartsengel Michaël is een krachtige beschermer.                                                 

Je kan aartsengel Michaël om hulp vragen om je te 

beschermen en om je angsten te overwinnen.                                                            

Aartsengel Michaël kan je energieveld zuiveren en 

negatieve koorden die je verbinden met een persoon of 

een situatie doorsnijden.                                                                                                     

Aartsengel Michaël kent het doel van elke ziel hier op 

Aarde en hij kan je helpen om helderheid te krijgen over 

je levensdoel.                                                                                                

Hij kan je helpen om je ware pad te volgen.                                            

Aartsengel Raphaël                                                                                           

God heelt.

Aartsengel Raphaël is de heler onder de aartsengelen.                                             

Hij geneest en heelt het lichamelijke, het geestelijke en 

het emotionele.                                                                     

Aartsengel Raphaël kan je helpen om van verslavingen af 

te komen en werkt samen met aartsengel Michaël om je 

te bevrijden van angsten en stress.                                                                              
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Ook kan deze engel je helpen om je relaties te helen of  

om je zielsverwant te vinden.

Aartsengel Gabriël

God is mijn kracht.

Aartsengel Gabriël is de patroonheilige van mensen die 

creatief bezig zijn.                                                                                                                                                                                    

Zij kan je inspiratie brengen en je helpen met het creëren 

van je werk.                                                                                                                                                                                            

Aartsengel Gabriël is gekend als boodschapper en helpt 

om een goede communicatie tot stand te brengen.                                                                                

Zij kan je ook helpen om gemotiveerd te zijn en om 

uitstelgedrag te overwinnen.

Aartsengel Chamuël

Hij die God ziet.                                                                                                                                                                                                

Aartsengel Chamuël richt zich vooral op vrede, 

wereldvrede en innerlijke vrede.                                                                                

Hij kan je helpen in je zoektocht naar een partner, een 

nieuwe woning of een geschikte baan zodat je innerlijke 

vrede ervaart.

Aartsengel Ariël

Leeuwin van God.                                                                                                                                                                                                        

Aartsengel Ariël staat bekend als de natuurbeschermer, 

ze beschermt en heelt de natuur en alle dieren.                                                                              

Zij helpt je om je innerlijke kracht te gebruiken en om 
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liefdevol voor jezelf op te komen en je mening uit te 

spreken.

Aartsengel Uriël

Vuur van God.                                                                                                                                            

Aartsengel Uriël geeft je ideeën en helpt je om helderheid 

te verkrijgen.                                                                                                                  

Hij is de aartsengel van de helderwetendheid.                                                           

Wanneer je plots informatie ontvangt en je voelt dat deze 

informatie klopt maar je weet niet goed waar deze 

informatie  vandaan komt dan heeft aartsengel Uriël je 

waarschijnlijk deze informatie gestuurd.

Aartsengel Haniël

Glorie van God.                                                                                                                                                                  

Aartsengel Haniël staat in verbinding met de energie van 

de maan.                                                                                                          

Zij helpt je om beter in verbinding te staan met je intuïtie, 

naar je gevoel te luisteren en om je nachtelijke dromen te 

verklaren.                                                                                                             

Aartsengel Haniël kan je helpen om duidelijkheid te 

krijgen in situaties die mysterieus of moeilijk zijn.

Aartsengel Jeremiël 

Genade van God.                                                                                                                                   

Aartsengel Jeremiël kan je helpen om een keuze te 

maken.                                                                                                                                                                          

Hij kan je ondersteunen wanneer je veranderingen in je 


