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onverklaarbaar.”

Belinda sou dae lank aan iemand dink en

dan die naam van ’n engel en ’n boodskap vir

hom of haar kry. Wonderlik soos dit was, het sy

nie geweet of mense haar sou glo nie. “Probeer

’n slag vir iemand vertel jy het ’n boodskap van

sy beskermengel! My nabymense hét my ge-

glo. My man het geen oomblik getwyfel nie en

my ouers en sommige vriendinne het die won-

der daarvan raakgesien.”

Hoe Belinda engele beleef
� Engele is God se boodskappers - sy
hande en stem.
� Engele is nie mense wat doodgegaan
het nie, maar andersoortige wesens.
� Engele is nie manlik of vroulik nie; hulle
beeld wel “manlike” of “vroulike” aspekte
uit soos die omstandighede vereis.
� Aartsengele se energie is kragtiger as
beskermengele s’n. Feetjies is in werklik-
heid natuurengele. Diere het ook beskerm-
engele.
� Jou beskermengel is van geboorte af by
jou. Belinda glo jou engel ontwikkel saam
met jou. Kinders se engele is dikwels so
aktief dat sy skaars kan byhou wanneer
sy ’n boodskap moet neerskryf.
� Engele benader mense altyd met onself-
sugtige liefde.
� Engele help mense net op versoek. Die
enigste uitsondering is ’n situasie waar
iemand gevaar loop om voortydig te sterf. 
� Jy kan engele enigiets vra. Niks is te
groot of te nietig nie.
� Engele gee net gehoor aan versoeke
wat met suiwer bedoelings gevra word en
met God se wil ooreenstem.
� Engele gee selde reguit antwoorde,
eerder leiding wat jou help om jou eie
antwoorde te kry.
� Engele kan op verskillende plekke gelyk
wees, omdat hulle in ’n ander tydruimte-
like dimensie bestaan.
� Vir mense wat engele kan sien, lyk hulle
nie noodwendig dieselfde nie. Party
mense sien ’n kleur of ’n ligbal. Party sien
groot engele, ander kleineres. Belinda glo
jy sien waarmee jy gemaklik is en dat jy
geen spesifieke verwagtings moet hê nie.  
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