
Angel Light Initiation 

 

 
 

Engelen 

 

Engel ( Angel in het Engels) komt van het Griekse woord Angelos, wat 

''Boodschapper" betekend. 

 

Engelen zijn boodschappers van Geest (of God, de Bron) die toelaten dat we beter 

begrijpen en verbonden zijn met de Hogere Koninkrijken. Engelen zijn niet enkel 

boodschappers, ze maken ook deel uit van ons bewustzijn en vertegenwoordigen 

koninkrijken ver voorbij gedachten en ideeën.  

De menselijke geest aanvaard informatie door middel van symbolen en beelden, 

maar door de manifestatie van het bewustzijn in de vorm van Engelen, is het voor 

ons nog steeds onmogelijk om met meer helderheid te kunnen communiceren. 

 

Er bestaan Engelen binnen het Christendom,Jodendom,Boeddhisme,Islam en in vele 

andere culturen en religies. In de oudheid is er reeds sprake van Engelen. 



Traditioneel is het Sjamanisme (wat het oorspronkelijke Spirituele pad was van de 

Inheemse Bevolking) worden er meldingen gemaakt van op vogels lijkende 

opstijgende geesten. Deze geesten half vogel/half mens worden vogelmensen of 

vogelstammen genoemd. 

 

Door de geschiedenis heen hebben Engelen de creativiteit van de mensheid 

geïnspireerd, poëten, schrijvers,artiesten, profeten en religieuze leiders, maar ook de 

gewone man en vrouw. Engelen worden in verband gebracht met geluk, schoonheid, 

vervulling, plezier, harmonie, heling, bescherming en vrede. 

 

Engelen zijn een hoger trillend bewustzijn (goddelijke of hemelse wezens) die nooit 

op deze aarde in menselijke vorm geleefd hebben. Zij hebben geen karma of houden 

geen lagere trilling vast die voortkomen uit negatieve emoties die verbonden zijn aan 

de lagere niveaus.  Het zijn vrienden die ons geschenken brengen uit pure licht en 

liefde.  

 

Er zijn veel verschillende  Engelen bekend die elk hun bepaalde taken en doelen 

hebben. Een natuurengel is een bewaker of beschermer van een bepaald gebied op 

Aarde zoals bijvoorbeeld een berg. Aardengelen zoals Michaël met zijn zwaard der 

waarheid, Raphaël die verbonden wordt aan grote helingen, dienen als beschermers 

van onze Heilige aarde en zijn bewoners. 

 

Boodschappers-Engelen zijn Engelen die zeer dicht bij ons staan, ze begeleiden en 

assisteren ons bij onze levenslessen. 

 

Engelen zullen nooit zeggen wat je moet doen. Je beschikt over een ''vrije wil'' en het 

is jouw ''wil'' die je laat gebeuren wat je ook maar wenst. Engelen zoeken om je te 

leiden op je weg, zij kunnen je de kennis geven om beslissingen te nemen, maar 

kunnen deze niet vóór jou nemen. 

 

Engelen kunnen zich in verschillende vormen laten zien, de meest populaire is die 

vanuit de bijbel, die uit puur wit licht gevleugelde vorm. Maar meestal verschijnen 

ze in een vorm die voor jou het minst indringend is en voor jou het meest 

aanvaardbare, daarom is een verschijning nooit hetzelfde. 

 

 



 
  

 
 

Herkennen van de trillingen van de Engelen 

 

Velen onder ons, lichtwerkers, zijn beter afgestemd met onze gevoelens en werken 

zeer nauw samen met energietrillingen.  Daarom is het helemaal niet ongewoon 

wanneer je de aanwezigheid van een Engel kan voelen (in plaats van er één te zien.) 

en dit door het voelen van de pure Engelen resonantie. 

 

Het bezoek van een Engel gaat dikwijls gepaard met een zoete en pure geur van 

bloemen, of van een licht briesje of het flapperen van hun vleugels. Misschien  heb je 

wel geluk en mag je hun prachtige muziek horen of meer gewoon is het gevoel van 

hun pure zuivere energie van liefde die over je heen wrijft. Eén ding is zeker, als je 

het gevoel hebt dat er een Engel bij je staat dan is dat waarschijnlijk ook zo. 

 

De gelukkigen onder ons vinden een veer wanneer hun hemelse vrienden zijn heen 

gegaan.  

 

 

 

 



Aanroep Licht & Liefde 

 

Je hoeft niet langer alleen te zijn. Om Engelen in je leven te hebben, moet je er 

gewoon om vragen. De trilling van gedachte en gebed is energie die uitgezonden 

wordt naar het Universum en de Hogere Koninkrijken en dit in een oogwenk. Je 

gebeden worden beantwoord wanneer Engelen oversteken om bij jou te zijn. 

 

Hoe hoger de trilling is, zoveel te dichter kan je bij het Engelenrijk zijn en zoveel 

gemakkelijker zal het zijn om met hun te communiceren. Zij verlangen er erg naar 

dat wij ''ontwaken'' en er eindelijk aandacht aan schenken. Het gezamenlijke 

bewustzijn van de Aarde zal een hogere trilling krijgen wanneer we naar 

antwoorden op onze vragen zoeken. De Engelen overbruggen de kloof tussen de 

Aarde en het Goddelijke.  

 

 

 

 

Gebed tot de Engelen  

 

Lieve Engelen 

Wij vragen jullie om bij ons te komen op Aarde om samen met en tussen ons te 

wandelen. We vragen dringend het koninkrijk der Aarde te beschermen en te helen, 

om ons te helpen bij het herstellen van Gaia in gaar oorspronkelijke staat, in 

schoonheid en harmonie. 

We vragen om hulp omdat door onze ontkenning, wij die de vernietiging toegelaten 

hebben onszelf, de natuur en de Aarde. Langzaam werden we misleid en verblind 

door verkeerde informatie die zich verspreide met als gevolg risico's voor onze 

gezondheid, onze geest, onze harten en onze relatie met de Aarde. Wat er nu voor 

ons achtergebleven is , zijn uitspreidende ziekten, verdwijnen van de ozonlaag, 

wapens voor massavernietiging, chemicaliën , gifstoffen, geweld en haat. 

We vragen om Goddelijke tussenkomst, we aanvaarden de verantwoordelijkheid 

voor de rommel die we gemaakt hebben, we vragen om ons te laten zien hoe we de 

fouten weer goed kunnen maken. We vragen om vergeving en vragen om met ons 

mee te wandelen om ons de juiste weg te wijzen. 

Wij vragen ons te helpen bij de heling van de Aarde en al zijn wezens. 

Laat ons zien hoe we in onszelf de antwoorden kunnen vinden, dat we de schuld niet 

op anderen afschuiven. 

We vragen ons te helpen om een hemel op Aarde te creëren. 

Wees Gezegend. 

 

 

 



 
 

 

 

Engelen aanroepingsgebed 

 
 

Eee Nu Rah 
 

Eee Nu Rah 
 

Eee Nu Rah 
 

Zay 
 

 

 

Eee Betekend: "Al wat ik ben en niet fysiek is, mijn geest en mijn emoties" 

 Nu Betekend: "Mijn fysieke lichaam" 

Rah Betekend: "Mijn ziel" 

Zay Betekend: "In het gezelschap van de Engelen" 

 

 

 

De Engeleninwijding bestaat uit 4 inwijdingen die gedaan worden als één, en op 

afstand.  

 

 

Kosten Inwijding:  15 euro Incl. Handleiding en Certificaat via de mail 



 

 

 


