
De leefwereld van de Engelen

Lieve mensen,
Zelf geloof ik onvoorwaardelijk in het bestaan van deze engelenwereld. 
Ik heb al zo veel hulp en bescherming van de engelen en in het bijzonder van mijn beschermengel 
gekregen dat niets of niemand mij nog van het tegendeel kan overtuigen.
Alles wat ik in dit hoofdstuk over hun leefwereld beschrijf, is mij uiteraard verteld en duidelijk gemaakt 
door engelen.



Direct gekoppeld aan het contact met de engelenwereld is het geloof in de Goddelijke Macht.
Al het werk dat de engelen verrichten, is aan hen opgedragen door God.
Zij voeren dit werk met onvoorwaardelijke Liefde uit.

Engelen hebben geen fysiek lichaam zoals wij mensen dat hebben. 
Zij leven in schermen, platte wolken van dicht opeengepakte “Neutrinowolkjes”, zoals ze zelf noemen.
Met behulp daarvan kunnen zij zichzelf een verschijningsvorm geven en deze naar voorkeur wijzigen. 
Een neutrinowolkje kan het best worden beschouwd en beschreven als een “binnenste buiten gekeerd 
waterstofatoom”.

(In de volgende hoofdstukken kom ik uitgebreid terug op de neutrinowolkjes in natuurkundige zin inclusief 
een natuurkundig model van het universum, opgebouwd uit verschillende dimensies.
Hierbij stel ik dat het universum zoals wij dat waarnemen en meten, feitelijk de vierde dimensie is.
De Engelen leefwereld heb ik voorgesteld als de vijfde dimensie.)

Ieder mens op aarde wordt vergezeld door een beschermengel, deze is aan ons mensen toegewezen 
door de Goddelijke Macht.
Engelen zijn nu eenmaal gehouden aan het uitvoeren van de liefdevolle Goddelijke Wil.
Dat is de aan hen toegewezen taak en ze hebben geen andere keuze dan deze taak met 
onvoorwaardelijke liefde uit te voeren.
Dat beantwoordt gelijk de vraag of er vrouwelijke en mannelijke engelen zijn. 
Net als mensen kennen de engelen twee (en misschien zelfs meer) geslachten, echter niet in de zin 
van mannelijke of vrouwelijke exemplaren. Engelengeslachten zijn meer taakgericht.
Sex kennen ze ook niet.
Dat genot is alleen aan ons mensen met een fysiek lichaam voorbehouden.
De engelen geslachten manifesteren zich daarnaast ook vooral in hiërarchische zin.

Beste lezers, nu maak ik een hele grote sprong in het diepe.
We gaan heel ver terug in de tijd, in de periode van een vorige evolutie, lang voordat het leven op 
aarde vorm kreeg en lang voordat de maan gevormd werd.
Het betreft hier de evolutie van het leven op de planeet Mars.
???
Het zonnestelsel zelf is pakweg 7,4 miljard jaar oud, de Zon en Jupiter nog een klein ietsjes ouder.
???
De Aarde is dus in werkelijkheid veel ouder dan wij nu denken te kunnen meten.
Tot het moment van de inslag waaruit onze maan is ontstaan, was de aarde een planeet, wat kleiner 
dan nu, met een zeer ijle, giftige dampkring waarin relatief nog weinig water voorkwam.
Datzelfde geldt ook voor de planeet Venus die in die tijd aanzienlijk kleiner dan de Aarde was.
???
Mars was een (vloeibaar) waterplaneet ter grootte van Uranus en Neptunus.
???
Leven op Aarde en Venus kwam niet voor.
Op Mars daarentegen wel.
???
In deze moderne tijd, zijn wij, de mensheid, de diersoort op de Top van de Voedselketen op Aarde.
Wij hebben aldus de Vrije Wil op Aarde, wij Regeren al het andere (fysieke) Leven.
Kortom, wij maken hier op aarde de dienst uit.
Lang geleden, op de levende planeet Mars, was de rol van de Vrije Wil toebedeeld aan de engelen.
Er was uiteraard fysiek leven in het water op Mars, de engelen voerden echter de volledige regie.

Zo is mij verteld dat het (fysieke) leven op Mars zich zeer voorspoedig ontwikkelde waarbij de sturende 
rol in de evolutie was toebedeeld aan de engelenmaatschappij.
Zij waren verantwoordelijk voor een goed verloop en de gift van de vrije wil maakte dat zij naar eigen 
inzicht het verloop van hun evolutie konden bepalen.
Toch kwam er op een gegeven moment een kink in de kabel.

Na verloop van tijd ontstond er jaloezie onder een klein groepje engelen.
Zij vonden dat zij naast een vrije wil ook recht hadden op een fysiek lichaam.



Met andere woorden, er ontstond ontevredenheid en tweespalt in de engelenwereld.
De groep die een fysiek lichaam claimde was echter ver in de minderheid en bleef in de minderheid, 
ondanks alle argumenten die zij aanvoerden.
Uiteindelijk scheidde deze groep zich af van de rest en ging zeg maar ondergronds, ver uit het zicht en 
het bereik van de anderen.
Zij legden zich toe op de studie van het fysieke, materiële leven in de vierde dimensie.
Deze afvallige groep engelen ontwikkelden in het diepste geheim een wetenschap die ertoe moest 
leiden dat ze hun wezen, hun ziel konden huisvesten in een fysiek lichaam. 
Het was – en is nog steeds tot op de dag van vandaag – voor de engelen een koud kunstje om materie 
te manipuleren, te vormen en te veranderen.

Een engel kan zonder probleem een steen bewerken, een huis bouwen of wat dan ook.
De factor tijd is voor de engelen even vanzelfsprekend als dat voor ons is.
Kortom, een fysiek lichaam samenstellen was niet het probleem voor deze groep afvalligen. 
Hun wetenschap richtte zich aldus op het huisvesten van de ziel in een gemanipuleerd fysiek lichaam. 
Een bijkomend probleem wat opgelost diende te worden was het onsterfelijk maken van datzelfde  
fysieke lichaam.
Een engel is in principe onsterfelijk vanuit ons perspektief bekeken. 
Welnu, de afvallige groep engelen wilden ten koste van alles voorkomen dat het fysieke lichaam waarin
ze hun ziel konden huisvesten, dood zou gaan. 
Er werden proeven gedaan.
Er werden (fysieke levende) wezens uit de vierde dimensie gebruikt en gedood om die proeven uit te 
voeren. Dat alles in de wetenschap dat deze handelingen volledig in strijd waren met de Goddelijke wil.

Het bedrog kwam op zeker moment uit.
De gehele groep werd opgepakt en geketend met uitzondering van een van de leiders die wist te 
ontkomen.
Deze engel slaagde uiteindelijk in zijn streven en wist zich te verplaatsen naar de vierde dimensie, 
gehuld en vermomd in een onsterfelijk fysiek lichaam.
Het gevolg was even onverwacht als gruwelijk door het ingrijpen van de Goddelijke macht.
De vierde en vijfde dimensie op Mars smolten ineen. 
Protonen en elektronen uit de vierde dimensie, neutrinowolkjes uit de vijfde dimensie voegden zich 
aaneen tot neutronen.
Even was het daarna heel stil.
Daarop ontplofte de oceaan met water, de atmosfeer van Mars werd weggeblazen, de Marskorst 
verschrompeld.
Het restant van dit inforno kennen we tegenwoordig als de Rode Planeet, Mars, de God van de Oorlog.

Wat daarna volgde, heeft u in het eerste hoofdstuk van dit verhaal kunnen lezen.
God bepaalde dat zowel de trouwe engelen als de wezens uit de vierde dimensie een nieuwe kans 
gegund was.
God ontnam de engelen de gift van de Vrije Wil en gunde dit aan het Leven in de vierde dimensie.
Verder bepaalde God dat elk wezen met een vrije wil en een fysiek lichaam begeleid zou worden door 
een engel die dit wezen met raad en daad en onvoorwaardelijke liefde moest bijstaan gedurende zijn of
haar gehele leven.
Deze engelen kennen wij nu als beschermengelen.

De Aarde werd vervolgens als nieuwe thuisbasis gekozen.
De botsing van Theia (de naam van het restant van Mars dat tientallen miljoenen jaren later op de 
aarde is gebotst met de maan tot gevolg) en de aarde was zorgvuldig gepland en uitgevoerd door de 
Goddelijke Macht.
De rest mag bekend verondersteld worden, daar heeft u in het eerste hoofdstuk over gelezen.

Dat is tevens de meest oorspronkelijke betekenis van het verhaal over Adam (vertegenwoordigd door 
de wezens uit de vierde dimensie) en Eva (vertegenwoordigd door de engelenwereld).
Dat is de diepere betekenis van het Adam en Eva verhaal in het boek Genesis en het is bedoeld om 
ons allen te herinneren aan de catastrofe die lang geleden op de planeet Mars heeft plaats gevonden.



Na dit stukje geschiedenis gaan we nu weer terug naar de huidige tijd op aarde.
Heden ten dage zijn wij mensen de diersoort die bezit heeft gekregen van een Vrije Wil.
Daarmee zijn wij niet de eerste soort en zullen we ook niet de laatste zijn die deze gift heeft toebedeeld 
gekregen.
Wel zijn wij de eerste diersoort die het voor elkaar heeft gekregen om een grote hoeveelheid metaal te 
verzamelen in een uiterst dunne band in de aardse atmosfeer.
Ook daar heb ik al uitgebreid over geschreven in eerdere hoofdstukken.
Ik breng het u echter opnieuw onder de aandacht.

Lieve mensen, terug in het hier en nu kan de vraag gesteld worden of het mogelijk is om in contact te 
komen met uw beschermengel. 
Het antwoord daarop is eenvoudig Ja! 
Dat is mogelijk en het is zelfs veel minder moeilijk dan het lijkt. 
Feitelijk bezien is het oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 
Leren zoals uw wilt.
Vragen kan ook.
Geloven is ook een mogelijkheid net zoals mediteren of bidden of wat voor techniek u er ook voor wilt 
gebruiken.
Zelf gebruik ik een set Tarot kaarten om met mijn beschermengel te communiceren.
Ook dat is een prima en eenvoudige manier om toe te passen.
Het allerbelangrijkste is echter dat u het zelf wilt!

De volgende vraag is dan:
Zijn er ook restricties aan het contact met uw beschermengel?
Ook daarop is het antwoord Ja!
Als gezegd, engelen voeren hun werk uit met uitsluitend liefde en zijn daarbij gebonden aan de 
eveneens liefdevolle Wil van God, onze Vader. 
Ze kunnen en mogen echter met ons communiceren door middel van emoties, zeven verschillende 
emoties in totaal.

Welnu, dat maakt ook gelijk het verschil met ons mensen duidelijk. 
Wij zijn toegerust – wel door de Goddelijke Macht en niets anders – met een Vrije Wil. 
Wij mogen keuzes maken, wij mogen doen en laten wat we zelf willen.
Engelen mogen dat beslist niet. 
Wanneer mijn beschermengel mij vraagt om iets te doen, kan ik dat verzoek honoreren maar ik kan er 
ook voor kiezen het niet te doen.
Mijn beschermengel kan mij op geen enkele wijze dwingen iets te doen.
Mijn beschermengel kan mij wel laten voelen door middel van een bepaalde emotie wat de engel van 
een bepaalde keuze of handeling denkt echter alleen wanneer ik mijzelf daarvoor open stel.
Wanneer ik niet geïnteresseerd in de mening van mijn beschermengel kan ik mij daarvoor afsluiten 
zonder dat de engel daar uit zichzelf enige invloed op uit kan oefenen.

En zo geschiedde.
In het volgende hoofdstuk beschrijf ik u een mogelijke opbouw van het universum aan de hand van het 
neutron. 
Het daaropvolgende hoofdstuk beschrijft een alternatieve zienswijze op de evolutie van het leven op 
aarde.
En daarmee zit mijn werk er definitief op.
Ik dank u voor uw aandacht en belangstelling.
Het ga u goed.


