SIQ Instituttets Undersøgelse
Findes der engle eller andre åndelige væsner?
Merete Gundersen 2009

Mener du der findes engle eller andre åndelige væsner?
Verden over kommer der hele tiden nye film, hvori nogle af hovedpersonerne har evnen til at sanse
en usynlig verden. Der er nogle, der kan se afdøde personer, andre kan se rumvæsner eller engle og,
atter andre kan se og sanse, hvad der skal ske i fremtiden for andre mennesker.
Alt sammen meget interessant, men hvorfor kommer der mere og mere af det. Skyldes det, at flere
og flere mennesker har en eller flere former for udvidet sansning? Eller har de en anden måde at
bruge deres bevidsthed på? Er det en udviklingsvej vi mennesker er underlagt? Mange spørgsmål
trænger sig på.
Hvorfor var der ikke så mange der troede på det i 2008 som i 2009?- Skyldes det, at det er blevet
mere acceptabelt at sige man kan se eller sanse noget ikke alle mennesker kan se eller sanse?
Derfor prøver SIQ Instituttet at undersøger hvor mange danskere der mener, at der findes en verden
af engle eller andre åndelige væsner.
Spørgeskema - undersøgelse:
Vi undersøger: Mener du der findes engle eller andre åndelige væsner?Svarmulighed: Ja, Nej, Ved ikke
Der er ingen kønsopdeling på undersøgelsen, men det kan ses ud af navnene på svarerne, at
80% af deltagerne er kvinder.
Det har været en landsdækkende undersøgelse.
Den har ikke været alders-opdelt.
Undersøgelsen har været lagt ud på www.siqintelligens.dk
Den har været lagt ud på www.facebook.dk
Den har været sendt ud i et nyhedsbrev fra SIQ Instituttet.
Websiden www.siqintelligens.dk bringer viden om SIQ- Den Spirituelle Intelligens.
De fleste mennesker, der besøger denne side, er mennesker, der i forvejen ved, hvad den spirituelle
intelligens er. De har kendskab til spirituelle indsigter på et eller flere aspekter. Det kan dog også
være mennesker, der er søgende og gerne vil vide noget om SIQ- Den Spirituelle Intelligens. Det
antages derfor, at de fleste af de mennesker, der har svaret på spørgsmålet fra denne webside, er
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mennesker, der kender til begrebet engle og åndelige væsner, og at de i forvejen er vidende om
spiritualitet og den spirituelle intelligens på et ikke nærmere defineret niveau.

På Facebook kommer undersøgelsen ud til et bredt udsnit af den danske befolkning.
SIQ Instituttet bringer viden om SIQ- Den spirituelle Intelligens via bøger, webside, foredrag og
workshops.
Man optræder helt anonymt i undersøgelsen, vi opbevarer ikke navn eller e-mail og man modtager
ikke reklamer ved besvarelse, man deltager heller ikke i en e-mail kæde.

Spørgeskemaet har været præsenteret for 2.500 voksne mennesker i perioden fra 24. oktober
til 31. november 2009
Undersøgelsen er besvaret af 548 mennesker, hvoraf 80% er kvinder
Der har således været en besvarelses procent på 21,92 %
Svarende fordeler sig som følger:
• Ja 531
• Nej6
• Ved ikke 11
531 mennesker ud af 548 mente, de havde set en engel eller andre åndelige væsner
6 mennesker ud af 548 mente ikke, de havde set en engel eller andre åndelige væsner
11 mennesker ud af 548 vidste ikke om de havde set en engel eller andre åndelige væsner

Konklusion:
97 % af dem, der besvarede, svarede, mente de havde set en engel eller andre åndelige væsner.
1 % af dem der besvarede, svarede, at de ikke mente de havde set en engel eller andre åndelige
væsner.
2 % af dem, der besvarede, svarede, de ikke mente om de havde set en engel eller andre åndelige
væsner.
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Andre undersøgelser
Andre undersøgelser peger også på at der er mere imellem himmel og Jord.
En undersøgelse - der er baseret på interview med 1.020 personer i alderen 18-75 år fra Zaperas
Danmarkspanel i perioden 4.-7. juli 2008 - svarer i alt 27 procent at de tror på spøgelser - og hele 15
procent mener, at de selv har oplevet spøgeri.
I SIQ instituttets undersøgelse fra 2009 kommer man op på langt højere procent satser nemlig, 82 %
flere der kan sanse engle eller andre åndelige væsner.

Merete Gundersen er forfatter til 8 bøger og har udgivet en række meditations og visualiserings cd´er.
Hendes speciale er SIQ- Den Spirituelle Intelligens. Holder foredrag og workshop der giver mening
mål og muligheder.
www.meretegundersen.dk

Se også resultatet af undersøgelsen: Har du haft uforklarlige oplevelser, som der umiddelbart ikke
findes nogen logisk forklaring på? www.siqintelligens.dk

Litteratur liste:
• Engle til alle tider af Dennis Stanfeld - forfatternavnet er et synonym for Emrys Mattheus
Stanfeld
• Devaer- Naturåndernes og englenes Verden af Eskild Tjalve
• Møt din skytsengel af Prinsesse Martha Louise ( Norsk)
• Englenes bog af Sophy Burnham, Refletioner,tanker og beretninger om engle
• Engle fra hele verden af Laura Ward og Will Steeds
• Kærlighedens Ukraft af Merete Gundersen
Meditations/visualiserings cd Kærlighedens urkraft. Hvor man vejledes til at møde sin skytsengel
Indtalt af Merete Gundersen, musik af Michael Sejr Møller
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