
06

G�DSEN

06



Y O U R  W O R K B O O K  N A M E P A G E  1

06G�DSEN & ENGELEN

Wat z��n sp�r�tuele g�dsen? Hebben w�� g�dsen? En zo �a, waarom überhaupt? �e bent

h�er op deze aarde gekomen om ervar�ngen op te doen, te leren en u�tdrukk�ng te

geven aan w�e ��� bent.�e bent een sp�r�tueel wezen �n een mensel��ke sett�ng, maar

vaak 'her�nner' �e �e n�et meer prec�es waar �e vandaan komt en wat de bedoel�ng �s

van �e aardse leven. Daarom worden w�� dagel��ks geïnsp�reerd, gesteund en �s er

synchron�c�te�t waardoor ��� �ez�els 'z��n' weer her�nnert. Gelukk�g ben �e n�et alleen.

�e wordt gestuurd en gele�d. De vraag �s alleen......ben �e �e daar bewust van?

Wat �k w�l benadrukken �s het fe�t dat d�t een heel persoonl��ke weg en waarhe�d �s.

En ��� mag d�e van �ou ontdekken.Laten we het eens onderzoeken. M��n persoonl��ke

overtu�g�ng �s dat g�dsen �n versch�llende vormen tot �e komen. We hebben

'sp�r�tuele g�dsen', d�e  �e helpen b�� �ouw sp�r�tuele ontw�kkel�ng en �ouw

'z�els'u�tdrukk�ng. Onze overleden d�erbaren z��n ook vaak b�� ons. Om ons ook te

helpen en ons b�� te staan.Somm�ge sp�r�tuele g�dsen z��n al b�� �e s�nds �e geboorte.

Anderen kwamen �n �e leven omdat �e een bepaalde kant bent opgegaan. Denk aan

het moment dat �e een sw�tch �n werk of ople�d�ng hebt gemaakt.
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W�e z��n er b�� �e en waarom?  �e sp�r�tuele G�dsen z��n z�elen d�e er z��n om �e te helpen

ontw�kkelen en groe�en. ��� en �e g�dsen maken afspraken met ons vóór onze �ncarnat�e h�er

op aarde, om ons te helpen b�� onze levensre�s. Z��  kennen ons verleden en de thema’s van

ons leven. �e g�dsen geven �e waarschuw�ngen en brengen �e comfort en genez�ng.

Onze G�dsen z��n b�� ons vanaf de dag dat we h�er op aarde geboren worden. En ze

commun�ceren op versch�llende man�eren. D�t �s afhankel��k van ons vermogen hun

aanwez�ghe�d te horen, z�en en/of te voelen. Somm�ge mensen beschouwen deze ‘stem’ als

hun �nnerl��ke stem van bewustz��n, maar het �s waarsch��nl��ker dat d�t hun Sp�r�tuele

G�ds �s. Wanneer een persoon z��n energ�etr�ll�ng verhoogt, dan nemen de mogel��kheden

voor de G�dsen om met hen te commun�ceren, enorm toe. D�t bere�ken we door st�lte,

med�tat�e en ger�chte afstemm�ng.

We mogen er vanu�t gaan dat w�� meerdere g�dsen om ons heen hebben. Het �s ook zo dat

er t��dens �e aardse leven wat 'w�ssel�ngen' van G�dsen zouden kunnen   plaatsv�nden. D�t

hangt af van waar ��� staat �n �e leven. 

Het �s dus voor �ou als sp�r�tueel wezen de bedoel�ng dat ��� u�t�ng geeft aan w�e ��� bent.

Zoals �e �e waarsch��nl��k wel kan voorstellen �s dat alt��d �n ontw�kkel�ng en geen fase �s

hetzelfde. Dus stel dat �e het verlangen hebt om te gaan 'spreken' �n het openbaar, dan weet

�k zeker dat er g�dsen b�� �e komen d�e �e daar b�� komen helpen en �nsp�reren! 

Een g�ds �s er n�et om �ou te behoeden voor ongeluk, p��n of tegenvallers. G�dsen z��n er om

�ou te helpen her�nneren aan thu�s. Aan w�e �e (werkel��k) bent.

Dus mocht �e denken, dat �e n�et met nare d�ngen te maken kr��gt als ��� 'goed' �n

verb�nd�ng bent met �e g�dsen, dan kom �e bedrogen u�t. Verb�nd�ng met �e sp�r�tuele

helpers �s een zegen en heel voedend, maar volled�g ger�cht op �ouw weg en �ouw re�s h�er

op aarde. Tegenspoed en z�elenp��n brengt �e vaak �u�st d�cht b�� dat doel. Het �s dan ook

heel belangr��k dat �e t��d reserveert om st�l te z��n, om hen te horen en om hen te ervaren.  

Ben �e daar klaar voor?

© Soulandintuition.com



Soorten Gidsen: 

Sp�r�tuele wezens:

Deze �nsp�reren �e over �ouw sp�r�tuele

'z��n' en �ouw sp�r�tuele  weg. Deze g�dsen

ken �e n�et van het aardse, maar komen

van de plek waar ��� 'vandaan' komt. ���

kent hen waarsch��nl��k al eeuwenlang en

er �s een d�epe verb�nd�ng tussen �ull�e. 

Overleden d�erbaren:

Deze mensen heb ��� h�er gekend �n het

aardse. �ull�e hebben �n het mensz��n

geleefd �n een bepaalde dynam�ek en

relat�evorm. Deze �s heel belangr��k

geweest voor �e ontw�kkel�ng. Er �s een

one�nd�ge l�efde tussen �ull�e d�e veel

verder gaat dan het mensz��n. Z�� zullen er

alt��d voor �e z��n. Z�� sturen tekens,

s�gnalen en proberen �e �n moe�l��ke t��den

b�� te staan.  

Aardse mensen: 

De mensen �n �e leven, d�e dagel��ks

om �e heen z��n. Relat�es z��n er noo�t

voor n�ks. Een �eder d�e op �e pad

komt �s he�l�g en komt �e �ets brengen.

En als �e goed oplet kr��g �e dagel��ks

al heel veel boodschappen �nz�chten

over w�e ��� bent.

NOTES
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G�dsenEngelen

HOE COMMUN�CEREN
SP�R�TUELE G�DSEN 

MET ONS?
Gidsen laten je vaak tekens zien, die ook wel synchroniciteit worden genoemd. Carl

Jung omschreef synchroniciteit als een ‘betekenisvolle samenkomst van

omstandigheden’. Je kunt je bijvoorbeeld realiseren dat je je romantische relatie wilt

verbeteren nadat je ruzie hebt gehad met je partner voor het slapen gaan. Opeens zie

je de volgende dag een boek op het bureau van je collega tegen over communiceren in

romantische relaties.  Gidsen kunnen ook met je communiceren door middel van

getallen of getallenreeksen zoals 111, of misschien heb je een geluksnummer en je ziet

dat nummer in het adres van het bedrijf waar je gaat solliciteren. 

Ze kunnen met je praten door je muzikale berichten te sturen, zoals wanneer je in de

auto stapt na een lange dag en op de radio een nummer speelt dat je altijd inspireert.

Gidsen kunnen je een droom sturen, die je een idee kan geven hoe je om kunt gaan

met een bepaalde situatie. Of de gids verschijnt zelf in de droom.  Gidsen kunnen zelfs

bewust nieuwe mensen en mogelijkheden op je pad brengen. Dit is een andere vorm

van communicatie, die van jou vraagt om actie te ondernemen. Jouw gids brengt zo

iemand of zo’n situatie op je pad of op je radar om er iets mee te doen. 

Verschijningsvorm: Hoe weet je nu of het een Gids is die jou iets wil vertellen? 

Spirituele gidsen passen zich echter aan jouw comfort niveau aan en verschijnen

gewoonlijk in een vorm waarmee jij je kunt identificeren of waar jij je goed bij voelt.

Heb je dus een bepaald idee hoe een gids eruit zou moeten zien, dan zal je gids zijn of

haar best doen om zich aan die verwachting te conformeren, om je een gevoel van

vertrouwen te geven. Persoonlijk zit het voor mij meer in dagelijkse toevalligheden,

ontmoetingen, liedjes die je hoort met een tekst die jou iets geeft.
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MED�TAT�E/V�SUAL�SAT�E

Med�teren �s een moo�e man�er om bewust te worden van de
verb�nd�ng met 'hen'. Z�e het als een dagel��kse 'date' met
hen.Als �e u�t �e 'hoofd' komt, �s commun�cat�e makkel��ker
waar te nemen en kun �e ook het 'gesprek' makkel��ker met
hen aangaan.

Use this page to follow along the "insert your module title here" video lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

MAN�EREN OM MET �E
SP�R�TUELE G�DSEN TE
GAAN COMMUN�CEREN

DAGBOEK B��HOUDEN

Probeer eens een t��d�e op te schr��ven wat er b�nnenkomt na een
med�tat�e. Maar ook wat er op dagel��ks n�veau gebeurt.Welke
synchron�c�te�t gebeurt er �n �e leven? Welke n�euwe mensen versch��nen
er en waarom?Check �e werkboek om er mee aan de slag te gaan!

DROMEN

�e dromen onthouden en opschr��ven �s ook een hele goede man�er
om bewust het contact te hebben met �e g�dsen.
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Gebru�k onderstaande om bewust te worden van wat er

gebeurt �n de med�tat�e

G�DSEN MED�TAT�E
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Heb �e wel eens gehoord van Synchron�c�te�t? Psycholoog Carl �ung over synchron�c�te�t. De

term synchron�c�te�t (ofwel gel��kt��d�ghe�d) werd bedacht �n 1930 door de bekende

psycholoog Carl �ung. H�� omschr��ft de term als: “Synchron�c�te�t �s een z�nvolle vorm van

toeval van u�terl��ke en �nnerl��ke gebeurten�ssen, d�e zelf n�et d�rect verbonden z��n”.

SYNCHRON�C�TE�T

Q�K ERVAAR SYNCHRON�C�TE�T ALS:


