
EngelentekensEngelentekens
e-booke-book



Engelentekens - Introductie       Gratis e-book               mei 2020

Pagina 2 van 21

Voorwoord
Hey lief mooi mens, 

In dit e-book wil ik jou meenemen in de bijzondere wereld van de 
engelentekens.  

Engelen communiceren met jou op verschillende manieren. Zo 
proberen ze jou alert te maken dat ze er voor je zijn. Ze proberen jou 
door deze tekens een bepaalde richting op te sturen.  

Je kunt ook engelen hebben als je persoonlijke beschermengel. 
Engelen kun je altijd om hulp vragen in een bepaalde situatie.  

Engelen kunnen op allerlei manieren tekens geven in de hoop dat jij ze 
opmerkt en er iets mee gaat doen. Om de tekens te ontvangen hoef 
je de engelen dus alleen maar te vragen. Dus vraag ze om een teken 
en laat het hoe, wat, wanneer en op wat voor manier dat teken naar 
je toe komt volledig los.

Engelen zijn liefdevolle en zuivere wezens van puur licht. Ze hebben een 
ongekende lichte en pure energie. Engelen sturen je boodschappen 
ook wel engelentekens genoemd. Engelenboodschappen zijn altijd 
positief en ze sturen jou boodschappen door middel van tekens.

In dit e-book ga ik vertellen welke engelentekens er zijn. Ik ga ook 
in het kort iets vertellen over dat engelenteken. In totaal zijn er 14 
engelentekens en in dit e-book kun je lezen welke. Engelentekens zien 
is ook een teken van helderziendheid. 
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Zodat jij steeds meer alert gaat worden op wat de engelen 
voor boodschappen voor jou hebben. Engelen willen jou 

namelijk dolgraag helpen alleen mogen ze zich niet met onze ‘vrije 
wil’ bemoeien en ben jij degene die ze om hulp mag vragen. Vraag 
om hulp want ze staan te trappelen van ongeduld om jou te mogen 
helpen.

Engelen sturen je tekens om je te helpen op jouw pad of met jouw 
missie. Ben jij afgedwaald van jouw missie dan zullen de engelen 
tekens op je pad gaan sturen. Hoe meer jij ze opmerkt hoe meer je er 
zult krijgen. 

Bedank de engelen ook voor de tekens. Dat is namelijk ook  heel 
belangrijk. Het is een liefdevol gebaar naar hun toe dat je de tekens 
ziet en er ook iets meegaat doen. Dat je naar ze luistert en met ze 
communiceert. 

Engelen hebben een hele warme liefdevolle energie bij zich. Soms als 
je het gevoel hebt dat je ineens een warme gloed voelt is het eigenlijk 
je beschermengel die zijn vleugels om je heen slaat. Ben niet bang 
voor hun energie. Er bestaat echt geen liefdevoller en puurder wezen 
dan een engel. 

Luister en sta open voor hoe zij met jou in contact willen treden. Heb 
vertrouwen. Geef je over, wees niet bang en zet je zintuigen op scherp.

Mijn waarheid is niet jouw waarheid maar dit is mijn ervaring met 
engelen en hun energie en de boodschappen die ik van hun mag 
ontvangen. Ik ben er trots op dat ik voor hun een kanaal mag zijn om 
anderen bewust ervan te maken dat ze er zijn. Ook voor jou. 
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Hieronder een paar engelen die je kunt aanroepen

Je kunt Aartsengel Michaël aanroepen voor bescherming, hij is de 
grote beschermer. Aartsengel Rafaël kun je aanroepen bij ziekte of als 
je meer harmonie zoekt in je leven. En Aartsengel Ariël, als je zoekende 
bent naar jouw levensdoel. Zo heeft iedere engel zijn expertise waar 
hij jou mee kan helpen. 

Lees het allemaal eens rustig door en kijk wat het voor je mag 
betekenen. Wie weet krijg je al heel veel engelentekens en ben jij je er 
nog niet bewust van. Of ben jij je er al wel bewust van alleen mis je ze 
soms nog omdat je nog niet weet welke engelentekens er zijn. Daarom 
dit E-book om jou er even aan te herinneren welke engelentekens er 
zijn en wat ze betekenen. 
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1 - Veren
Veren op je pad vinden is ook een echt engelenteken. Het maakt 
niet uit welke kleur want ook elke kleur veer die je vindt heeft een 
betekenis. Je kunt een veer op allerlei plaatsen vinden, binnen in 
huis, in je auto, een veer voor de deur. Maar het kan ook zomaar 
ineens voor je neus naar beneden dwarrelen. Een witte veer wil 
zeggen dat je eigen beschermengel je iets wil vertellen.
Het gezegde is dan ook: 

Feathers appear when angels are near. 
Een witte veer betekent: bescherming, purificatie, reinheid, liefde 
en licht. Ook wel een teken dat een geliefde dierbare goed is 
overgegaan. Je beschermengel is bij je en laat je dat op deze 
manier weten. 
Een zwarte veer betekent: bescherming van je engelen, wijsheid 
en magie. De engelen beschermen je energie voor je spirituele 
ontwaking.
Een groene veer betekent: overvloed en financiën, kansen, 
gezondheid en liefde. Groen is de kleur van Aartsengel 
Raphaël, jij of je geliefde bent aan het helen. Groene veren 
vertegenwoordigen welvaart en groei, dus als je een groen 
veertje vindt heb je geluk! 

Zo heeft elke kleur veer zijn boodschap. Maar ook elke vogel 
waar de veer vanaf komt heeft zijn eigen betekenis.
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2 - Getallen
Een van de bekendste tekens die de engelen geven zijn de 
getallen. Ze proberen je aandacht te krijgen door jou continu 
dubbele getallen op je pad te sturen. Net zolang tot jij ze opmerkt.

Maar ook als jij bijvoorbeeld de hele tijd het getal 16 tegenkomt 
wil dat getal jou wat vertellen.
Het kan zijn dat je een nummerplaat tegenkomt met het getal 
555 of je ziet de hele tijd dubbele tijden op de klok zoals 12:12 of 
16:16. Of je wordt elke nacht wakker om 4.44 uur.
Deze getallen hebben dan echt een specifieke boodschap voor 
jou.

Met de getallenreeks 111 of 1111 (11:11) is iets bijzonders aan 
de hand namelijk. Als je dit getal ziet dan is dat een teken, een 
gouden kans. 
Dan is er een energetische poort geopend waarin je intenties en 
doelen zich razendsnel zullen manifesteren en je wensen zullen 
uitkomen. 
Als je deze getallen reeks ziet is het heel belangrijk je op je 
verlangens en dromen te richten. 
Het is als het ware een wens doen, dus doe een wens wanneer 
je deze getallenreeks ziet. Hiermee doe jij je bestelling aan het 
universum. 
Let wel op laat het hoe, wat en wanneer het naar je toe komt 
volledig los. Alles komt naar je toe via goddelijke timing en pas 
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wanneer jij er helemaal klaar voor bent. 

De engelen willen je dus echt iets duidelijk maken daarmee.
Ga maar eens opletten welke getallen jij continu ziet.
En ga iets met de gegeven boodschap doen. 

Je krijgt deze boodschap namelijk niet voor niks.
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3 - Munten
 

Het vinden van muntjes op de raarste plekken is ook een 
engelenteken.
Of je vindt een muntstuk of een geld briefje.
Dat wil zeggen dat de engelen je vragen over financiële hulp 
hebben gehoord.
Zo laten ze je weten dat er aan gewerkt wordt.
Je mag erop gaan vertrouwen dat het goed komt.

Of wat waren jouw gedachten net voordat je het muntje vond?
Dit is ook een teken dat er in je financiële behoefte wordt voorzien 
en dat je bescherm en begeleid wordt hierin.

Laat wel als je om financiële steun vraagt het hoe, wat en 
wanneer het naar je toe komt volledig los.
Vertrouw op de Goddelijke timing.
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4 - Regenbogen
Regenbogen zijn ook echte engelentekens.
Je zou het in eerste instantie niet denken. 

Regenbogen staan symbool voor onvoorwaardelijke liefde en 
overvloed.
Er staat niet voor niks een pot goud aan het einde van de 
regenboog.

Zie jij nadat je een vraag gesteld hebt aan de engelen een 
regenboog weet dan dat de engelen je hulpvraag hebben 
gehoord.
Soms zie je ook een dubbele regenboog dat wil zeggen dat het 
geluk eindelijk op je pad komt.
Soms zie je ineens ergens een regenboog op verschijnen (bijv. op 
de muur, in een spiegel of in een lamp) dit zijn allemaal tekens 
dat de engelen bij je zijn.
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5 - Geuren
 

Soms kun je ook ineens iets ruiken, een sterke bloemengeur of de 
geur van een sigaar die bijvoorbeeld je Opa altijd rookte.

Of de parfum die je Oma altijd droeg.

Dat zijn de tekens van overleden dierbaren. Je weet ook meteen   
dat die geur van een overleden dierbare is. Er komen door het 
ruiken van die geur meteen herinneringen boven.

Maar je kunt ook een heerlijke zachte bloemige geur ruiken of 
van een pas gemaaid weiland terwijl je midden in de stad bent.  
Je weet dan intuïtief dat het van een engel is.

Dat is een teken van de engelen die zo laten weten dat ze bij je 
zijn. Engelen hebben altijd een heerlijke zachte zoetige geur bij 
zich.
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6 - Baby’s & Huisdieren
Dieren en kleine kinderen zijn enorm ontvankelijk voor liefdevolle 
energie. Ze hebben nog geen blokkade die het contact met 
andere dimensies mogelijk maakt. 

Ze voelen instinctief heel goed aan als er “bezoek” is. Vaak zien 
ze de engelen en overledenen ook. Ze beginnen dan vaak 
te blaffen of te kwispelen en kinderen gaan wijzen en lachen. 
Zonder dat jij iets kunt waarnemen. Zij zien en voelen “iets” wat 
wij niet met het blote oog kunnen zien. 

Kinderen hebben ook vaak een denkbeeldig vriendje. Wat 
als ze nu dus de hele tijd met een overleden dierbare aan het 
communiceren zijn?

Soms kunnen we het wel voelen als een koude wind die langs 
je benen gaat. Of voel je ineens een hand op je schouder of je 
been.
Het zijn de engelen of overleden dierbaren die zo contact met 
ons maken.
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7 - Muziek
 

Soms heb je net een vraag gesteld en hoor je ineens een mooi 
nummer op de radio. 

Wanneer je echt goed gaat luisteren naar de tekst merk je dat 
de vraag die jij gesteld hebt beantwoord wordt in het liedje.
Of dat je ineens een prachtig engelen gezang hoort op de radio.
De muziek en klank is zo mooi dat je helemaal tot rust komt en 
een heel vredig gevoel je overvalt.

Geef jezelf daar dan ook aan over. Soms hoor je ineens een liedje 
wat heel veel voor jou betekende en een overleden dierbare.
Muziek is ook echt helend. De trilling die in de muziek zit veroorzaakt 
ook een trilling in jouw energie wat helend werkt. Of de tekst van 
een liedje is helend.
Ook dat is een teken van de engelen.

Muziek doet veel meer dan wat je in
eerste instantie denkt.
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8 - Licht
Engelen zijn prachtige lichtwezens, die zich vaak laten zien in de 
vorm van orbs. Dit zijn hele kleine lichtbolletjes die op film ooit 
te zien zijn. Vaak zien we ze niet met het blote oog. Soms zie je 
ook lichtflitsen aan de zijkant van je ogen. ook een teken dat er 
engelen in de buurt zijn.

Aartsengel Michaël laat zich vaak zien door de kleur lichtblauw. 
Heel af en toe laat hij zich in de vorm van blauwe lichtbolletjes 
zien aan de mens.

Soms staat een ster aan de hemel net even anders te schitteren 
dan de andere sterren en lijkt het wel of dat hij op en neer 
beweegt ook dat is een teken van de engelen.
Ook zijn andere vormen van licht zonder duidelijke bron een 
teken van de engelen. Het kan ook zijn dat 
je lampen in huis ineens gaan knipperen. 
Ook dat is een teken. Ben dan niet bang 
maar bedank de engelen voor het teken.

Tip. Orbjes kun je filmen met je telefoon: 
Doe dit op je slaapkamer en zet je flits 
aan. Begin te filmen en zie maar eens door 
hoeveel engelenenergie jij omringt wordt. 
Orbjes zijn ronde doorzichtige bolletjes die 
een beetje schitteren als diamantjes.
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9 - Wolken
 

Dat wolken engelentekens zijn is vaak niet bekent. Toch zijn 
wolken echte engelentekens. Soms als je naar de lucht kijkt zie je 
een wolk in de vorm van een engel of van een veer. 

Dat is dus een heel duidelijk teken.
Maar ook een wolk in de vorm van een hart of een gezicht is een 
teken van de engelen.
Engelen kunnen heel veel met hun energie en soms is het echt 
magisch hoe duidelijk de tekens kunnen zijn.
Dus zie je zo’n teken in de wolken vertrouw er dan echt op dat 
het een teken van de engelen is.
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10 - Verandering van temperatuur
Soms zit je s ’avonds op de bank en ineens voel je een koude 
bries langs je benen glijden. Of krijg je ineens rillingen of kippenvel 
terwijl het heerlijk warm is in de kamer. Of je voelt ineens een 
heerlijke warme gloed door je lichaam heen gaan. Of je voelt 
een zachte druk op je hoofd of schouder. Je voelt allemaal iets 
kriebelen in je haar. 
Dit kunnen zowel engelen als overleden dierbare zijn. Van 
engelen energie krijg je het vaak heel warm omdat zij liefdevol 
zijn. Koude rillingen of kippenvel krijg je meestal als er een 
overleden dierbare bij je in de buurt is.
Vertrouw op je gevoel want je voelt intuïtief goed aan wie of wat 
het is. 

Vraag wie er bij je is en of ze een boodschap hebben voor jou of 
voor iemand anders. Heel simpel kun je dit vragen:
Wie ben je?
Wat wil je?
Is de boodschap voor mij of voor 
iemand anders?

Laat het antwoord los en let de 
komende tijd nog meer op de tekens.
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11 - Vlinders & vogels
 

Vlinders zijn ook prachtige boodschappers. 

Ze zijn een teken van overleden dierbaren die jou willen laten 
weten dat het goed met ze gaat.

De kleuren van vlinders hebben een betekenis. Elke kleur heeft 
zijn eigen betekenis.
Een witte vlinder staat voor: Stilte, waarheid, reinheid, tederheid 
en liefde. Een oranje vlinder staat voor: Warmte en rijkdom.

Kom je vlinders tegen kan het ook betekenen dat de engelen je 
willen laten weten dat je voor een transformatie staat.
Een vlinder betekent dus dat er een verandering op komst is. 
Zowel op persoonlijk vlak als op werk gebied. Wees geduldig een 
rups transformeert immers ook niet ineens. Hij lijkt dood te gaan in 
zijn cocon om als prachtige vlinder te voorschijn te komen.

Ook vogels zijn boodschappers van de engelen of overleden 
dierbaren. Hoe vaak zie jij hetzelfde vogeltje? Wat wil dat 
vogeltje jou vertellen. Roodborstjes zijn vaak boodschappers van 
overleden dierbaren. 

Ga er eens op letten hoe vaak dat vogeltje voorbij komt of bij 
het keukenraam gaat zitten.
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12 - Gevoelens
Vertrouw altijd op je gevoel, dat klopt altijd.

Twijfel daar niet aan.

Soms is het in het begin echt even oefenen daarmee. Maar al 
snel zal je meer en meer vertrouwen op je gevoel.
Als jij het gevoel hebt dat er iemand langs je op de bank zit of je 
ineens een hand door je haar voelt gaan weet dan dat er een 
engel aanwezig is bij je.

Of dat je het gevoel hebt dat je niet alleen in een kamer bent.
Of je krijgt ineens allerlei tintelingen in je lichaam en een hele 
warme gloed van onvoorwaardelijke liefde.
Ook dan is er sprake van engelen energie.

Dus vertrouw op wat je waarneemt en voelt.
Je onderbuikgevoel klopt altijd. Het is je intuïtie, je hogere zelf.
Al zal dat ego stemmetje je soms iets anders willen vertellen.
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13 - Teksten & reclames
 

Soms zit je in een magazine te bladeren en kom je ineens een 
slogan tegen wat het antwoord is op de vraag die jij net aan de 
engelen hebt gesteld. Of je rijdt op de snelweg en er komt een 
vrachtwagen voorbij met de tekst “Alles komt goed”.

Weet dat niks toeval is.

Of je ziet een tekst ergens terwijl je het even moeilijk hebt en jou 
nu tot steun is. 
De engelen geven je ook tekens via jouw intuïtie door middel 
van teksten of afbeeldingen waar jouw oog op valt. Ook kan dit 
door een boodschap via social media.
Of de titel van een boek geeft je antwoord op wat je net wilde 
weten. Denk niet dat het iet kan. Alles is namelijk mogelijk en 
engelen werken soms op een magische manier.

Wanneer jij erop gaat letten ga je ze steeds vaker zien.

Alles gebeurd met een reden.
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14 - Stemmen & gedachten
Dit zijn ook engelentekens, het is een vorm van helderhoren en 
helderweten. 
Je hoort bepaalde boodschappen. Het is eigenlijk energie die je 
doorkrijgt en vertaald in woorden. Soms weet je al dingen voordat 
ze gaan plaatsvinden. 

Vertrouw op deze boodschappen die je doorkrijgt, het zijn de 
boodschappen van jouw engelen en spirits.  Ze wijzen je de weg 
naar jouw missie.

Wees trots en dankbaar dat jij deze boodschappen mag en kan 
ontvangen. Je hebt een verbinding met de engelen en het universum. 
koester die verbinding.

Zorg dat wanneer je een verbinding maakt met de engelen en spirits je 
ook in verbinding bent met jezelf. Dat is wat spiritualiteit is.

In verbinding zijn met jezelf. Is die 
verbinding niet goed dan zul je veel meer 
moeite hebben om verbinding te maken 
met je engelen en spirits.
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Nawoord
 

Ik hoop dat dit e-book je inspireert om nog beter op de tekens van de 
engelen te gaan letten. 
Nu weet je op welke manieren ze allemaal met ons contact proberen 
te maken en dat zijn er dus best veel.

Je kunt de tekens nu makkelijker herkennen en jezelf er nog meer voor 
openstellen.

Mocht je nog meer over engelen en hun tekens willen weten en leren, 
kijk dan eens op mijn website voor het boek “Touch of Angels” wat ik 
daarover heb geschreven. Het is een full color boek met 160 pagina’s. 
in het boek zijn veel opdrachten. Tips en wetenswaardigheden 
opgenomen. 

Ik bedank je voor het downloaden en lezen van dit e-book, ik hoor 
graag van je wat je ervan vindt. 

Rest mij nog om je een dikke kus te geven.

www.touchofkiss.nl/online-store

Kijk ook eens op mijn andere website voor meer info

www.kiss-methode.com
www.kiss-academy.com

Liefs Trudie

http://www.touchofkiss.nl/online-store 
http://www.kiss-methode.com
http://www.kiss-academy.com
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