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Engelentekens zijn de signalen,
aanwijzingen en voortekens die
wijzen op de aanwezigheid van
engelen in je leven. Engelen zijn
heel echt, maar het zijn spirituele
wezens met een veel verschillende
frequentie in vergelijking met
mensen. Het vergroten van je
huidige bewustzijn van de engelen
is een van de beste manieren om
hun begeleiding op te merken,
vooral als je enkele van de
gemeenschappelijke tekens kent
waarnaar je moet zoeken.
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Engelenbegeleiding kan en komt in de vorm van
gekanaliseerde berichten, dromen en direct inzicht
ontvangen ... Je kunt flitsen van inspiratie
ontvangen, van je engelen leren tijdens meditatie,
of de engelen diepgaand ervaren door je
psychische zintuigen.
Leiding van de engelen komt ook subtieler.
Engelen trekken voortdurend onze aandacht naar
tekens en laten aanwijzingen en hints achter die
ons in de goede richting duwen. Hoewel veel van
deze engeltjes in het begin misschien klein lijken,
wanneer ze worden gefocust, erkend en
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gewaardeerd, nemen ze vaak toe in frequentie en
grootte.
Engelborden zijn overal en kunnen op
verschillende manieren komen, afhankelijk van je
huidige uitdagingen, volgende stappen of de
vragen die je hebt gesteld. Je engelen kennen je,
en dus weten ze welke tekens je aandacht
trekken, een persoonlijke betekenis hebben, of je
volgende stappen het beste kunnen leiden ...

Algem ene engelentekens en sym bolen
Engelen zijn altijd nabij en elk teken van deze
krachtige spirituele wezens, hoe klein ook, is een
mooie en symbolische herinnering aan hun liefde
en steun.
Hier volgt een korte blik op enkele veel
voorkomende tekens van de engelen. Deze
engeltekens kunnen komen als een bevestiging of
een antwoord op een vraag die je hebt gesteld, of
ze kunnen dienen om je eenvoudig eraan te
herinneren dat je engelen bij je zijn, en dat ze klaar
en bereid zijn om te helpen.
Wanneer je een teken opmerkt dat mogelijk
afkomstig is van jouw engelen. Adem, wees je
bewust en dank je engelen voor het reiken met
hun liefde en leiding. Terwijl je afstemt op de
tekens van engelen en het huidige
momentbewustzijn beoefent, kun je meer
synchroon lopen met je engelen en de begeleiding
en hulp die ze voor je hebben.

Algem ene engelentekens!
Engelentekens 1: Veren
Het vinden van veren op je pad is een van de meer
algemeen bekende tekens van de engelen. Veren
van elke kleur zijn een mooie herinnering dat je
engelen dichtbij, liefdevol en ondersteunend zijn
van achter de schermen. Wanneer je veren vindt
op een plaats die enigszins afwijkend is, is dit een
bijzonder krachtig engelachtig teken. Als je witte
veren vindt, zijn ze bijna altijd een teken van je

engel ... zelfs als je op een plek bent waar witte
vogels aanwezig zijn.
Engelentekens 2: W olken
Een van de meest voor de hand liggende tekens
van de engel door de wolken, is een wolk die op
een engel lijkt. Je engelen kunnen ook je aandacht
trekken naar wolken die op harten lijken, evenals
vele andere vormen en symbolen te bieden.
Engelentekens 3: Geuren
Heb je ooit een heerlijke zoete geur opgemerkt en
de bron niet kunnen identificeren? Dit is misschien
een teken van je engelen! Engelen houden er vaak
van om hun aanwezigheid kenbaar te maken door
de kracht van geur. Je kunt je beschermengelaanwezigheid opmerken door een heerlijke rijke en
chocoladeachtige geur, of de nabijheid van
Aartsengelen door de zoete, subtiele geur van
bloemen. Geur is een veelgebruikt teken van je
voorouders of geliefden die ook zijn overgestoken
... Ruik je je grootmoeders parfum en voel je haar
in de buurt? De kans is heel hoog dat haar geest
er bij jou is. Ruik je iets vreselijks? Dit is GEEN
teken van je engelen! In mijn ervaring zijn de
geuren die engelen uitzenden altijd volkomen
goddelijk.
Engelentekens 4: Baby's en huisdieren
Baby's en dieren hebben nog niet veel van de
filters opgenomen die het vermogen van mensen
kunnen blokkeren om de engelen duidelijk te zien.
Is het je ooit opgevallen dat een baby naar het
plafond glimlacht, of opgewonden in de lucht
staart, of op een lege plek op de muur? Of
misschien wordt de focus van je huisdieren
volledig vastgelegd door iets dat je niet ziet ... De
kans is groot dat ze recht op een engel lijken! In
aanwezigheid van engelen zullen baby's, kleine
kinderen en dieren op hun gemak zijn, getroost ...
en opgewonden.
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Engelentekens 5: Muziek
Ik heb verschillende mensen ontmoet, wiens
eerste ervaring met de engelen was toen ze
engelachtig zingen begonnen te horen afkomstig
van buiten de fysieke wereld. Angels kunnen ook
met je communiceren via terugkerende nummers
die je op de radio hoort. Of door ervoor te zorgen
dat je een reeks nummers hoort, allemaal met een
zeer vergelijkbaar thema. Engelen sturen vaak
berichten via muziek, of het nu via een liedje is dat
begint te spelen in je geest, vredig rustige muziek
hoort wanneer je mediteert, of een bepaald
nummer op de radio blijft horen ... Let op deze
begeleiding door middel van muziek die vaak kan
wees een duidelijk teken van uw engelen.
Engelentekens 6: Munten
Het vinden van munten, of valuta in het algemeen,
is een veelvoorkomend teken van begeleiding en
ondersteuning vanuit het rijk van de geest. Als je
een munt op je pad vindt, of misschien geeft
iemand je een munt, let dan op! Heeft de datum
op de munt enige betekenis voor jou? Heb je om
financiële hulp van je engelen gevraagd? Waar
dacht je aan vlak voordat je de medaille zag? Dit is
misschien een teken van je engelen, of van een
geliefde ... Als je een munt ontdekt, weet dan dat
deze bewust op je pad is geplaatst, en is een
symbool dat illustreert dat je geliefd, ondersteund
en begeleid wordt.

kan je engel het licht voor je uitzetten, of je
omhullen met de engelengloed om je genezing,
verheffing en verjonging te brengen.
Engelentekens 8: Regenbogen
Regenbogen zijn een veel voorkomend symbool
van goddelijke liefde. Wanneer je om hulp van
engelen vraagt en kort daarna een regenboog ziet,
weet dan dat je gebeden zijn verhoord en worden
beantwoord. Als je aan je engelen hebt gedacht, of
om een teken hebt gevraagd en je een regenboog
opmerkt, is het waarschijnlijk dat je engelen
bevestigen dat ze bij je zijn. Een regenboogbol
rond de maan, een dubbele regenboog, of een
regenboog die verschijnt als het niet eens heeft
geregend, zijn extra spectaculaire tekenen van je
engelen die bemoediging en bevestiging vanuit de
hemel brengen.
Engelentekens 9: Temperatuurverandering
Wanneer je in de aanwezigheid van engelen bent,
kun je een verandering in temperatuur ervaren, wat
een prachtige bevestiging kan zijn dat je engelen
bij je zijn. U kunt opeens een warm gloeiend licht
om u heen voelen. Of je krijgt de rillingen en voelt
je koud, met een tintelend gevoel of druk in je
hoofd of op de achterkant van je nek. Dit zou niet
ongemakkelijk moeten zijn ... Voor mij is het een
opwindende fysieke manifestatie van deze engelen
spirituele wezens.

Engelentekens: 7. Lichtflitsen

Engelentekens 10: Gevoelens

Engelen zijn wezens van liefde en licht. Het zien
van lichtbollen, onverklaarbare lichtstralen of flitsen
van kleuren, zijn allemaal gebruikelijke manieren
om je engelen te ervaren. Een heldere ster die uw
aandacht trekt, lichtvonten die van boven naar
beneden stromen, een lichtflits die opduikt zonder
een echte lichtbron, licht dat op een ongewone
manier van een voorwerp flikkert, of een lichtbol
die dichtbij zweeft, zijn allemaal tekenen van
engelen . Probeer je ogen te sluiten, en als je nog
steeds het licht ziet, is het zeer waarschijnlijk een
engel met je. Adem, ontspan en als je klaar bent,

Als je het gevoel hebt dat je in de aanwezigheid
van een engel bent ... Waarschijnlijk wel! Je hebt
misschien het gevoel alsof iemand je voorbij is
gelopen, wanneer er niemand is, of je de indruk
krijgt dat iemand in je kamer aanwezig is wanneer
deze leeg is. Je engelen kunnen je heel subtiel
benaderen en je in hun vleugels van liefde
wikkelen, je arm of nek borstelen, of voorzichtig
hun hand op je rug of schouder leggen. Soms
zullen engelen hun aanwezigheid heel duidelijk
maken, waardoor je een overweldigend gevoel van
onvoorwaardelijke liefde krijgt. Of als je in een
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boekwinkel bent, krijg je de rillingen, en dan springt
er plotseling een boek van de plank. Let op, je
engel is bij je!
11. Tekens of advertenties
Engeltekens komen vaak in de vorm van het
opmerken van een bericht op een fysiek bord of
een reclamebord. Wanneer je om leiding van je
engelen vraagt, blijf dan open en alert en je kunt
een bepaald woord of een bepaalde zin op een
aantal billboards, straatnamen of winkelborden
opmerken. Onlangs was ik in New Mexico en ben
van plan een reis te maken naar Sedona AZ, of
Zuid-New Mexico ... Ik wist niet zeker welke optie
ik moest kiezen, dus vroeg ik om hulp van mijn
engelen bij het nemen van de beslissing (tijdens
het rijden als een passagier in een auto). Vrijwel
onmiddellijk na het vragen, verscheen een groot
bord voor "Sedona Health and Nutrition" op straat
vlak voor mij. Dit was een advertentie voor een
lokaal bedrijf ... Maar ik nam de hint en kreeg
uiteindelijk een ongelofelijk magische en lonende
reis naar Sedona AZ.

jou. Omdat engelengetallen zo'n gewoon teken
van je engelen zijn, heb ik een complete gids
gemaakt voor engelnummers die je kunt lezen
door hier te klikken.
Binnen de tekenen die de engelen ons nalaten, is
oneindige mogelijkheid tot groei en positieve
transformatie. De sleutel is om aanwezig en
bewust te zijn en naar de tekenen van de engelen
te zoeken. Engelen hebben een manier om hun
aanwezigheid kenbaar te maken, en dus kun je ze
op een manier ervaren die niet in de lijst staat ...
Met aanwezigheid en… De sleutel is om aanwezig
en bewust te zijn en naar de tekenen van de
engelen te zoeken. Angels hebben een manier om
hun aanwezigheid kenbaar te maken, en dus kun
je ze op een manier ervaren die niet in de lijst staat
... Met aanwezigheid en bewustzijn kun je je
afstemmen op, ervaring met en handelen naar de
tekenen die je ontvangt van je engelen.

Engelentekens 12: Stem m en
Wanneer je een bericht in je hoofd ontvangt, of als
je een gefluisterde stem hebt die uit de lucht lijkt te
verschijnen, ervaar je mogelijk de leiding van je
engelen. Ga er niet vanuit dat je het verzint! Als je
niet echt kunt horen wat er wordt gezegd, vraag je
je engel om wat harder te praten, zodat je het kunt
begrijpen. Het horen van de leiding van je engelen
is een prachtig teken van hun aanwezigheid, en
komt vaak voor als je behoefte hebt aan troost,
geruststelling of engelachtige leiding.
Engelentekens 13: Getallen
Inderdaad een van de meest voorkomende
manieren waarop engelen zullen proberen je
aandacht te vangen en je te begeleiden door
engelenaantallen. Of je nu in het verkeer achter
een auto zit met 333 op het kenteken, of je lijkt
elke dag om 11:11 naar de klok te kijken. Deze
nummers hebben een specifieke betekenis voor
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