Handleiding Engelenbezoek
Veel plezier en inzicht met hen!
Om de Engelen op gepaste wijze te ontvangen, moet je op zaterdag 4 december om
22.30 uur thuis zijn (of op je aangegeven adres/plek).
Bereid je alvast voor op het bezoek van de Engelen door in een gepaste kamer of een
gepast hoekje van waar je bent het volgende op te stellen:
1 witte kaars (die je zelf gezegend hebt of een gewijde kaars of theelicht)
1 witte bloem of een plant met witte bloemetjes
3 hartenwensen opgeschreven op een vel papier in een envelop gevouwen
1 appel die je op die envelop legt
Zoek alvast één, twee of drie nieuwe gastheren/gastvrouwen uit, die bereid zijn om de
Engelen na jou te ontvangen. Dat is geen verplichting hoor!
Op zaterdag 4 december om 22.30 uur open je dan (letterlijk) je voordeur (van je huis,
je appartement, je tent, in elk geval de toegang tot je territorium) en verwelkom je de
Engelen met de volgende woorden:
"Kom binnen en wees welkom, Engelen door …. gestuurd. Ik dank jullie dat je deze plek,
alsook de mensen die hier in- en uitgaan, met Reinheid en Vrede wilt omhullen. Bedankt
dat jullie mijn leven en het leven van mijn medemensen rijkelijk willen voorzien van
Harmonie, Vreugde, Liefde en Wijsheid.
En ik dank jullie dat je mijn drie hartenwensen wilt vervullen".
De Engelen zullen vijf dagen bij je blijven. Wanneer ze op donderdag 9 december om
22.30 uur weer zullen vertrekken, open je weer je (voor)deur en stuur je de Engelen met
een liefdevolle boodschap naar de volgende gastheer/gastvrouw, je spreekt duidelijk de
voornaam en achternaam en het adres uit.
Aansluitend eet je de appel op die je boven op de envelop gelegd had. De envelop
bewaar je. De Engelen zullen vijf dagen nodig hebben om bij de volgende
gastheer/gastvrouw aan te komen (ongeacht waar op deze aardbol).
Hier zullen ze dus op dinsdag 14 december aankomen en dan begint het weer van voor
af aan zoals hierboven vermeld.
Ik wens je van harte veel liefde, vreugde en voldoening met de Engelen.
Een woord van de Engelen
We willen je bedanken dat je ons liefdevol in je verblijf ontvangt. Deze komende 5 dagen
zullen we met je zijn waar je ook gaat, je met raad en daad bijstaan in al je gebeuren en
doen wat we kunnen om je wensen in overeenkomst met het Goddelijk plan tot
verwerkelijking te brengen. Wees je zoveel en zo vaak mogelijk bewust van onze
aanwezigheid en communiceer met ons (hardop of in stilte) en maak daar een gewoonte
van, want begrijp dat we in wezen altijd ter beschikking staan als je ons nodig hebt en
erom vraagt. Want dat is wat de meeste mensen helaas vergeten zijn. In het kader
waarin we nu aanwezig zijn vormen we een speciaal team, zo samengesteld als optimaal
is voor jouw situatie. Dat kunnen 2 Engelen of veel meer zijn en ook dat weer in
wisselende samenstelling, maar in elk geval precies wat je gegeven situatie benodigd.
Maar altijd zijn er de Engel van Reiniging en de Engel van Liefde. Zij stellen zich nu voor.
Ik ben de Engel van de Reiniging en wil je het een en ander uitleggen. In mijn gevolg
zijn niet de allergrootste en bekendste Engelen aanwezig, maar allerlei Engelen die het
voorwerk komen verrichten en zij hebben weer leerlingen bij zich. Voor ons oudere
Engelen, is het gelukzalig om te zien hoe zij vol vlijt, vreugde en vooral veel liefde alles
beleven.
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Deze vreugde zal op jou en de mensen die bij je zijn kunnen overspringen. Jullie zullen
dit gevoel herkennen omdat je dat als onbevangen kinderen ook mochten beleven.
We zijn een groep Engelen die er voor ingezet worden om hand in hand met jullie te
werken. Jullie zullen je plotseling veel beter en aangenamer in jullie huizen voelen. Als de
voorbereidende werkzaamheden verricht zijn, zullen sommige Engelen weer weggaan en
er nieuwe voor in de plaats komen, al naar gelang wat nodig is in jullie huis. Ieder
bezoek is maatwerk en op jullie afgestemd. Ontdek zelf hoe mooi het is dat wij bij jullie
op bezoek mogen komen. Wij brengen jullie een hemelsgeschenk.
Sta er gewoon voor open om de volgende vijf dagen met ons te leven, deze dagen met
ons te delen en te genieten, zodat het een gelukzalige tijd voor jullie en ons samen zal
zijn. Als jullie ons met al je zintuigen probeert te beleven, zullen jullie ons vanaf nu in je
hart kunnen dragen. Dat betekent niet dat wij niet altijd al bij jullie waren. Als jullie er
om vragen en ons toelaat, zijn wij er altijd voor jullie. Maar in deze opstelling voor deze
vijf dagen is het iets bijzonders, een hemelsgeschenk.
Doordat jullie er open voor staan, zullen jullie het ook intenser beleven.
Dus lieve mensen, let goed op, spreek met ons, maak verdere wensen kenbaar, ongeacht
welke en laat ons zien wat er gebeuren mag. Iedere vraag, hoe dom of klein die in jullie
ogen ook is, spreek het uit. Precies dat is het wat gehoord en gezien wil worden en waar
mee gewerkt moet worden. Stel vragen! Probeer het gewoon, nu is de gelegenheid om te
oefenen, om grotere dingen aan het rollen te brengen. Er zal jullie niets gebeuren, waag
het er gewoon op, het dient immers ook als oefening voor ons.
Wij zijn heel dankbaar dat wij in je huis mogen verblijven, met je mogen meegaan en er
voor jullie mogen zijn en dat we jullie in je alledaagse, vertrouwde omgeving kunnen
zien, zonder een masker, gewoon je zelf te kunnen zijn. Hierdoor kan en zal heling
geschieden en dat kan niet als je een toneelspel opvoert.
We zullen alles doen om het je zo mooi en aangenaam mogelijk te maken. Als je ons
geschenk kan aannemen, maakt dat ons heel erg gelukkig.
Ervaar vreugde dat wij voor je mogen werken en dat wij door onze arbeid lasten van je
schouders af mogen halen.
Het is een nieuw begin, een nieuw hoofdstuk in je leven. Zo zal mijn team ook
bezig zijn met werkzaamheden waar je niets van zult merken, maar die nodig zijn. Nodig
zodat je hier in de toekomst verder op kunt borduren. In het energetische, voor de
meesten nog onzichtbaar, is alles al startklaar. Je kunt met je inzet deze dienst aan de
kosmos beginnen. Weet dat bij alle opgaven de juiste Engelen voor je aanwezig zullen
zijn en tot jullie beschikking staan. Ze zullen altijd met raad en daad aan jullie zijde
staan, in jullie dienst, vol liefde, met heel hun hart, op ieder moment in elke situatie.
Je zult nooit alleen zijn en je verlaten hoeven te voelen.
Blijf open voor de Hemelse Krachten en Frequenties, want dat is belangrijk. Deze
instelling is belangrijk, want dit is het fundament en dat moet kloppen. Dan stroomt alles
verder vanzelf, zonder problemen. Dit fundament is de Liefde, de Bron van alle Zijn.
Denk LIEFDE - leef in LIEFDE - wees LIEFDE…
Voelen jullie hoe de liefde van mijn hart naar dat van jullie stroomt? Het is een
voortdurende kringloop die nooit zal ophouden.
Roep mij aan wanneer jullie me nodig hebben, en ik zal er zijn. Roep ook de Engelen aan
die mij vergezellen, de Engel die je nodig hebt, en hij zal er zijn.
Ik buig voor jullie en bedank jullie voor jullie liefde, ook uit naam van mijn mede-Engelen
en ik zeg dank voor jullie geopende harten.
Als teken reik ik jullie mijn Liefde aan in de vorm van een witte roos, het symbool voor
zuiverheid en helderheid.
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Ik ben de Engel van de Liefde, Ik houd van jullie en zegen jullie met heel mijn hart in
de naam van God. Jullie maken mij zo blij wanneer ik zie dat jullie aan zoveel
verschillende opdrachten (als Lichtwerker) weer meewerken als boodschapper van
Liefde. Er zijn zo veel verschillende opdrachten als er sterren aan de hemel staan, of
zandkorrels op een strand zijn. Ik zeg dit zodat jullie begrijpen hoe veelvoudige
Hemeldiensten er zijn, waar jullie mee verbonden zijn en aan meewerken.
Daarvoor verdienen jullie Dank, Liefde en Eerbied (Respect). Dit zeg ik niet zomaar, want
dank, liefde en eerbied zouden jullie ook elkaar steeds moeten geven en telkens weer
jullie leven daar naar richten.
Helder en rein zou die liefde moeten zijn, dan komt ze zo ook terug. Iedereen is als een
diamant: helder, rein, stralend en fonkelend. Een ieder zou er op moeten letten, dat dit
ook zo blijft.
Ieder facet van de diamant moet rein blijven, zodat de steen helder kan blijven stralen
en af en toe opgepoetst moet worden.
Wees oplettend en ga Respectvol met jezelf om!
Als er een schaduw over valt, is er een correctie nodig, zodat het licht weer tevoorschijn
kan komen en opnieuw kan stralen.
Houd van elkaar, erken Wie je bent en erken al het andere, uit liefde geboren. Jij bent
een diamant, alsook je medemens. Heb daarom Respect voor elkaar. De een heeft de
ander nodig, anders is er geen geheel.
Jullie weten dit en toch raken jullie telkens weer in situaties waar jullie glans
overschaduwd wordt. Jullie erkennen elkaar niet meer, leven niet in liefde met elkaar en
hebt telkens weer een correctie nodig. Ook hiervoor krijg je elke hulp die je nodig hebt.
Sta dit toe, dan wordt alles lichter, zodat je naderhand niet meer overschaduwd wordt.
Neem deze hulp aan, maak het jezelf niet zwaar, en vergeef elkaar. Dit is nog het
moeilijkst.
En hoeveel facetten een diamant heeft, zoveel facetten hebben ook jullie en zoveel
facetten hebben ook de liefdesdiensten die jullie verrichten.
Daarom is het ook nodig dat er soms nieuwe groeperingen ontstaan, nieuwe
werkgroepen. Jullie hebben al vernomen dat jullie aan belangrijke werkzaamheden
meewerken. Werkzaamheden die terugvoeren naar Eenheid en Vrede, sommigen van
jullie weten dit al.
Jullie hebben hier ook al ja tegen gezegd, want jullie vrije wil is heilig. Geloof in jezelf,
want jij hebt ook een plaats in dit team. Zonder jou is dit werk niet in het geheel
mogelijk: precies jij bent degene die nodig is. Iedereen heeft zijn eigen plaats in dit
geheel en wordt gebruikt om zijn eigen bekwaamheden, anders kan het geheel niet
worden volbracht.
Je bent nodig! Wees je hier zeer bewust van! Ga goed met jezelf en anderen om. Dat is
het belangrijkst. Dan kun je liefhebben, alles en iedereen die je tegenkomt. Ik zal jullie
hierbij ondersteunen.
Vul jezelf met liefde, en laat deze liefde stromen, er is genoeg voor iedereen.
Sta het toe. Als je deze liefde laat stromen dan is er geen schaduw die te overwinnen is,
nee dan straalt de zon op een mooie reine, heldere diamant. Alles en iedereen zal met
elkaar versmelten, zodat er een mooi glanzend, stralend liefdesmeer zal ontstaan waarbij
alles een geheel wordt.
Voelen jullie dit geluk en deze vrede? Is iedere grote of kleine daad uit liefde niet de
moeite waard? O, ik kan al zien dat jullie harten ontvlamd zijn, dat ze stralen en
branden. Uit jullie harten komt de liefde gegoten waardoor harde, overschaduwde harten
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zullen smelten, zacht zullen worden, licht en helder worden zodat jullie nog meer liefde
kunnen laten stromen. Op deze manier werkt het als een dominospel dat jullie in gang
hebben gezet.
Zo zal het ook zijn met dit Engelenbezoek, met dit Spel dat zoveel aan het rollen bracht
en brengt als het met elkaar gedeeld en gespeeld wordt: dan breekt het niet maar
verlegt het grenzen.
Is dit niet geweldig?
Jullie hebben de kaarten mee geschud, jullie hebben mee gespeeld en nog sterker zelfs,
jullie hebben met heel je hart “Ja” gezegd.
Voor een ieder zal het iets nieuws zijn om vijf dagen met ons onder een dak te leven en
daardoor zal iedereen dit op zijn eigen manier beleven. Vertel elkaar wat jullie hebben
meegemaakt; jullie zullen verbaasd zijn wat er bij een ieder is gebeurd.
Hierbij kunnen jullie zien hoe individueel jullie zijn en hoe mooi het is om elkaar aan te
vullen, om iets van de ander te krijgen wat je zelf niet hebt, maar wat je van Harte wordt
geschonken.
Dat is LIEFDE.
Dat is het wat het leven rijk, aangenaam en mooi maakt.
Het hoort bij mijn opdracht om de Liefde te laten stromen, of de stroom op gang
te brengen, waar die tegengehouden wordt of verstard is. Ik wil het aanstekelijk voor
jullie maken, zodat jullie liefdesleidingen vrij zijn en jullie liefde ongehinderd kan
stromen.
Kom maar en geef me je hand zodat we gezamenlijk de Stroom van de Rivier van de
Liefde kunnen ervaren. De Liefde stroomt van de Bron van het Zijn naar mij, de Engel
van Liefde. Van mij stroomt de Liefde naar jou, en van jou naar de mensen die je zult
tegenkomen; en ze stroomt en stroomt, en wordt tot een Oceaan van de Liefde, die
oneindig is.
Geniet van deze Stroom, van dit gevoel dat ik jullie mag geven. Beleef het samen met
mij en laat deze Stroom nooit ophouden te bestaan. Houd jullie liefdesleidingen open, dit
is wat ik van jullie vraag. Laat me jullie steeds weer opnieuw beleven, versterken en
aanvoelen, zodat velen zich aan jouw bron kunnen verkwikken.
Als teken van mijn Liefde en de Bron van het Zijn, van de Eeuwige Liefde, reik ik je een
rode roos aan, het symbool van de Liefde.
Met dit hartenrood wil ik je zegenen. Zo zal het zijn – Amen.
Alles heeft zijn plaats en zin in het Goddelijk Plan.
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