Een Engel op aarde te worden
De Gidsen die je aantreft bij ieder onderwerp zijn specialisten op het gebied waarbij je ze bij
aantreft. Bijvoorbeeld: de Gids van Dankbaarheid is gespecialiseerd om je te leren hoe je met
dankbaarheid om kunt gaan. Zowel voor jezelf als naar anderen. Zowel voor mensen als voor
onstoffelijke personen. Je kunt hen aanspreken voor hulp en duidelijkheid. Iedere keer als je een
onderwerp hebt gelezen zul je merken dat je dit als een nieuwe eigenschap van jezelf kunt
ontvangen.
Eerste Fase: Basis in Jezelf
In de periode dat je deze fase leert beheersen zul je merken dat je innerlijke, normale gevoelens op
de kop lijken te gaan staan. Doordat je wordt geholpen door Gidsen die speciaal zijn aangesteld om
je door je eigen blokkades heen te helpen, mag alles snel veranderen. Doe het in je eigen tempo,
zodat jouw veranderingen ook door je omgeving herkend mogen worden. Je kunt het nooit té snel
doen omdat jouw eigen HoofdGids je beschermt. Maar let erop dat jij het fijn blijft vinden hoe alles
in je verandert. Schrik er niet van dat je daadwerkelijk veranderingen merkt. Schrik er ook niet van
dat je soms ineens een huilbui hebt en dat je het gevoel hebt dat je door elkaar bent geschud. Doe
het dan langzamer aan, want alles mag zijn eigen tijd hebben.
Tweede Fase: Emotionele Zelfontplooiing
In deze Fase zul je merken dat je nuances in je gevoel kunt aanbrengen. Je zult jezelf veel beter
leren kennen en de manier leren onderscheiden hoe jij op bepaalde situaties reageert. Je zult ook
merken dat je een natuurlijk onderscheid gaat maken tussen je eigen zuivere gevoelens en je
hersenactiviteiten. Alle keuzes die je op elk moment maakt, zullen een waardevollere betekenis
voor je hebben omdat je onderscheid maakt in je dagelijkse ervaringen.
Derde Fase: Relatie Ontwikkeling
In deze Fase leer je dat alle relaties bijzonder zijn en dat je iedereen kunt accepteren zoals hij of zij
is. Je zult de veranderingen gaan merken in je relatie met iedereen om je heen op aarde, maar ook
met allen in de onstoffelijke wereld. Jouw manier van handelen zal zich gaandeweg steeds beter aan
gaan passen aan de aanwijzingen die het 5E model je in deze fase aanreikt.
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Vierde Fase: Zo boven – Zo beneden
Tijdens deze Fase merk je dat je een belangrijk onderdeel bent van het grote geheel. Jij bent het
radertje dat uitmaakt of alles vloeiend verloopt zoals het is bedoeld. Jij zult leren dat het aan jou is
om dezelfde eigenschappen te bevatten alsof je weer onstoffelijk bent. In deze fase zul je weer
voelen wie je echt bent en zul je ook begrijpen dat je ziel het belangrijkste instrument is. Deze fase
leert je dat alle capaciteiten al in jezelf liggen. Jij bepaalt op welk moment je tot het grote geheel
wilt horen en je taak op aarde uit wilt voeren als aanvulling op de aanwijzingen vanuit het
Universum, zodat alles boven én beneden aan elkaar gelijk is.
Vijfde Fase: Relatie met de Onstoffelijke Wereld
In deze Fase begrijp je hoe jij Alwetend kunt zijn en hoe je dit als instrument op aarde kunt
gebruiken. Alle kennis die het Universum je aanreikt zal je helpen om je eigen Goddelijke Zelf te
gebruiken. Deze eigenschap geeft je de zekerheid dat jij bent wie je hoort te zijn, op de juiste plaats
op aarde en je kent je taak. In deze fase word je duidelijk waarom jij op aarde leeft en zul jij je
eigen weg zeker weten.
De Fasen integreren
Begin bij de Eerste Fase en doorloop alle “Wetten van het Universum” in je eigen tempo. Het kan
emotionele reacties en/of lichamelijke effecten opleveren. Het kan veranderingen in je lichaam of in
je ziel geven die je misschien niet altijd direct herkent. Voel in jezelf dat het jouw vrije keus is om
te veranderen en dat je dit avontuur met Liefde gestart bent, ongeacht wat je tijdens het doorlopen
van dit pad tegenkomt. Houd er rekening mee dat het soms extra energie van je vergt en dat je soms
meer tijd voor jezelf nodig hebt dan je bij de start had bedacht. Dit proces naar heelwording en
verlichting gaat over een pad dat eerst door jezelf geëffend moet worden. Onderschat jouw eigen
inzet niet en ervaar alles wat je tegenkomt met acceptatie, want het is jouw diepste verlangen om
een Engel op aarde te zijn. Als je ineens innerlijk protesteert tegen de veranderingen, neem dan
even pauze en laat alles één voor één toe. Je hebt dan gewoon meer tijd nodig. In deze rustperiode
ontdek je vanzelf dat jij uniek bent omdat je de vrije keuze hebt om meer Liefde in je leven toe te
laten. Blijf gemotiveerd tijdens het hele proces. Gun jezelf de Liefde die voor je klaarligt. Het zal je
het gevoel geven van thuiskomen, dus zet door en laat je niet afremmen omdat het even te zwaar
kan zijn. Als het fijner is, begin dan weer vanaf de eerste Fase. Neem ook pauzes in je leertraject
om te genieten van de veranderingen die je doormaakt. Wees trots op jezelf dat je zoveel energie
hebt om weer als een Engel te zijn en de lichamelijke negatieve energie kunt overwinnen en om
kunt zetten in positiviteit. Leer je eigen Ziel te kennen en weet waar je behoefte aan hebt. In het
kennen van je Ziel ligt je kracht om door te gaan en je behoefte om je eigen kristal te laten stralen.
Voel in het stil zijn, in jezelf, hoeveel meer kracht je hebt ontvangen door de tijd die je hebt
geïnvesteerd, om jezelf te ontdoen van de verstoring die je lichaam op je ziel heeft. Als je hier je
nieuwe Zelf ontdekt, zal niet alleen je omgeving, maar ook jij moeten wennen aan je nieuw
gevormde leefregels. Overwin alle blokkades en ontvang de Liefde die er voor je is. Het zal voelen
als het opnieuw geboren worden en je zult het nieuwe identiteitsbesef met passie uitdragen.
Als je alle Fasen hebt doorlopen zul je een Engel op aarde zijn. In deze vorm kun je alle mensen,
inclusief jezelf, de Liefde geven die je rechtstreeks van de Liefdesbron uit het Universum haalt. Je
zult de weg weten en kennen van jezelf. Je zult begrijpen dat door jouw verandering het gehele
Universum verandert is en je zult het verschil herkennen doordat je waarneemt dat op er aarde meer
Liefde en Zuiverheid ontvangen kan worden.
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