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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘In ‘Een engel aan mijn bed’ vertelt Daniëlle op ontwapenende, eenvoudige 
en oprechte manier over haar moeizame zoektocht naar het antwoord op de vraag wie zij 
is en waarom zij op aarde is. Vanuit haar ervaringen met kanker en een zware burn-out 
legt zij uit welke hogere redenen er schuilgingen achter deze moeilijke en intense 
perioden. Zij beschrijft de manier waarop zij haar spirituele gaven ontwikkelde en hoe 
engelen haar leven hebben verrijkt bij de zoektocht naar het pad van haar levensdoel.Op 
het moment dat zij op mysterieuze wijze een boodschap ontving van een engel aan haar 
bed, werd er een diep weten aangeboord. Dit zou de basis leggen voor de manier waarop 
zij gelijkgestemde vrouwen helpt tijdens de zoektocht naar zichzelf. Daniëlle’s verhaal 
biedt een unieke toegang tot de waardevolle boodschap van goddelijke intelligentie die 
zich in ieder mens bevindt.’ 
 
Over de schrijfster: 
Covertekst: ‘Daniëlle Besseling heeft haar eigen praktijk en is Engelentherapeut en burn-
outexpert. Zij helpt vrouwen die vastlopen het bewustzijn te verruimen, hun hogere 
doelen te ontdekken en in de wereld te zetten.’ 
 
Inzien: 
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8987 : ‘Ik moet een jaar of 
zevenentwintig zijn geweest toen ik op een vroege ochtend wakker schrok van een helder 
licht. Het was een fase waarin ik niet meer sliep, maar ook niet helder wakker was. Ik 
was me ervan bewust dat het iets was wat goed en vertrouwd voelde en ik bleef dan ook 
heel rustig. Een aantal keren knipperde ik met mijn ogen om een duidelijker beeld te 
krijgen van wat ik nu eigenlijk zag. Het leek om een groot lichtgevend silhouet te gaan in 
de vorm van een lang persoon met vleugels, die vlak naast mijn bed stond. De uitstraling 
van het felle licht, waardoor ik met moeite mijn ogen kon openhouden, was er de 
oorzaak van dat ik er onmogelijk een gedetailleerde beschrijving van kon geven. Het was 
een magisch moment en intuïtief wist ik dat het in het teken stond van een bijzondere 
overdracht. De lichtgevende gestalte, waarvan ik pas veel later begreep dat het om een 
engel ging, gebruikte een manier van communiceren die ver voorbij woorden leek te 
gaan. Het was of de tijd even stilstond.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://daniellebesseling.auteursblog.nl/  
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