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1 Inleiding 

Met de overgang naar de nieuwe wereld hebben we al kennis gemaakt met nieuwetijdse 
mensen: Indigo’s, kristalwezens en sterrenmensen. Uit de leer van de aartsengel Michaël wordt 
gesproken over de evolutie van de mensheid naar een nieuw wezen. Het wezen dat volledig leeft 
in het licht. Hierin wordt ook de term Menselijke Engel genoemd.  

Een Menselijke Engel is de Hybride van een Mens en een Engel. Dit gaat niet over het 
transformeren van een mens naar een engel, maar over het mengen van het menselijke en 
engelachtige in jezelf, tot een perfecte balans. 

Menselijke Engelen scheppen vrede omdat ze weten dat de aarde een vriendelijke, liefdevolle 
plaats is, ondersteunt door de Liefde van Al Dat Is. De Menselijke Engel wordt niet gedomineerd 
of onder controle gehouden door het ego.  

Meer over de menselijke engel kun je vinden via: http://www.merudi.net  

 

Dit document gaat niet over de Menselijke Engel, maar over de Engelmens. De Engelmens is van 
oorsprong een Engel die ervoor gekozen heeft om opnieuw te incarneren als mens. Dit document 
is gemaakt, omdat er geen overzichtelijke informatie beschikbaar was / is, over de Engelmens. 
Het heeft tot doel, de Engelmensen zichzelf te laten begrijpen en ook de mensen om de 
Engelmens heen, een inzicht te geven in de wereld van de Engelmens. 

 

Julien Moorrees 
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2 Het verschil tussen de Menselijke Engel en de 
Engelmens 

De Menselijke Engel en de Engelmens zijn niet gelijk aan elkaar. Wanneer we de normale 
stappen van de menselijke evolutie bekijken, heeft aartsengel Gabriël ons het volgende geleerd: 

 

Het bovenstaande plaatje toont de fases waarop de normale geestelijke evolutie plaatsvindt.  

Sinds de komst van de nieuwetijdse mensen is dit plaatje uitgebreid volgens de boodschappen 
van Michaël: 

 

De Menselijke Engel is een doorgegroeid mens, dat alle chakra’s op vol vermogen heeft spinnen.  
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Wanneer we de Engelmens nemen dan hebben we het volgende plaatje: 

 

Het belangrijkste verschil is de oorsprong van de engel. De Engelmens heeft alle aardse levens al 
gehad en komt nogmaals terug. Hierdoor zijn er geen levenslessen meer nodig voor de 
Engelmens en kan ze zich volledig richten op haar taak.  

De menselijke engel heeft daarentegen nog geen taken uitgevoerd in de geesteswereld en is nog 
volledig bezig met de levenslessen en verschillende evolutiefases. Ze zal nog verder doorgroeien 
als gids en daadwerkelijke engel. Wel zal het een ander pad zijn, waarbij de uitkomst niet per 
definitie een gids of een engel hoeft te zijn. Ook andere entiteitsoorten behoren tot de 
mogelijkheden. 
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3 De Engelmens is zonder ziel 

3.1 De algemene opbouw 

Wanneer we kijken naar de opbouw van de mens met betrekking tot aansturing en 
communicatie, dan geldt hiervoor het volgende plaatje: 

 

 

Dit geeft de hiërarchie aan, op welke niveaus er communicatie plaatsvindt. 
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3.2 De opbouw van de geest 

De geest is hetgeen dat kan denken, beredeneren, beslissingen nemen, vooruitdenken, 
reflecteren en signalen kan interpreteren. Deze signalen kunnen afkomstig zijn van andere 
geesten, het lichaam of de ziel. De essentie van de geest is de mogelijkheid om de verschillende 
communicatiestromen te combineren, onafhankelijk van het tijdstip waarop deze signalen 
binnenkwamen en met gebruik van deze informatie een beslissing te nemen. Dit wordt duidelijker 
door het volgende voorbeeld:  

Wanneer iemand een schok krijgt van schrikdraad, komt er een signaal binnen van de reactie bij 
deze aanraking. De volgende keer dat de geest schrikdraad herkent, zal het deze ervaring 
kunnen koppelen met de ervaring uit het verleden en erop aansturen het schrikdraad niet 
nogmaals aan te raken. Ook ervaringen in de toekomst worden meegenomen en in dit voorbeeld 
is het de verwachting dat een aanraking opnieuw pijn zal doen. De geest is hierom in staat zich 
buiten de 4e dimensie (tijd) te bewegen: het kan de toekomst, het heden en het verleden zonder 
problemen gebruiken en combineren (niet veranderen, enkel gebruiken!). 

De geest bevat daarnaast ook de herinneringen die nodig zijn om te kunnen beredeneren. 
Zonder herinneringen is de geest onmogelijk in staat het verleden te gebruiken als 
communicatiemiddel. 

Een krachtig middel van de geest is het classificeren van de signalen en ze groeperen in 
gelijksoortige signalen. Hiervoor zijn de begrippen gevoelens en emoties, die dit proces 
voorstellen. Door deze classificaties is de geest heel snel in staat om beslissingen te maken. Het 
associeert bepaalde gevoelens / emoties aan positieve signalen of aan negatieve signalen.  

Het volgende plaatje geest weer wat er binnenin een geest gebeurd: 

 

De paarse bol is ook bekend als het Ego. Hetgeen dat de beslissingen neemt en de gedachten 
vormt. 
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3.3 De opbouw van de ziel 

De ziel is je identiteit, je persoonlijkheid. Al je wensen, je voorkeuren, je afkeuren en je 
capaciteiten maken deel uit van je ziel. Je ziel weet wie je graag wilt zijn en wie je niet wilt zijn. 
Je ziel vormt het doel dat je nastreeft in het leven. Het volgende plaatje geeft dit weer: 

 

Twee zielen zijn in staat de wensen, voorkeuren, afkeuren en capaciteiten met elkaar te 
communiceren. Wanneer deze verschillende onderdelen worden gekoppeld onderscheiden we de 
volgende eigenschappen: 

 

Wanneer de wensen van 2 zielen overeenkomen, ontstaat er gedeelde liefde voor datgene waar 
de wens over gaat. Deze liefde kan op vele manieren worden geuit en is afhankelijk van hetgeen 
de wensen over gaan. Hoe meer wensen er overeenkomen, hoe meer koppeling er plaats vindt 
en hoe meer liefde er tussen deze twee zielen is. 

Wanneer de voorkeuren van 2 zielen overeenkomen, uit dit zich in het vertonen van hetzelfde 
gedrag. Bijvoorbeeld dezelfde kleding wordt gekocht, dezelfde producten aangeschaft etc. Hoe 
meer voorkeuren er overeenkomen, hoe meer hetzelfde gedrag wordt vertoond. 
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Wanneer de afkeuren van 2 zielen overeenkomen uit dat zich in gezamenlijk protest. Zij zullen 
zich over dezelfde dingen opwinden en kwaad maken en waarschijnlijk samen besluiten er iets 
tegen te doen. 

Wanneer de capaciteiten van 2 zielen overeenkomen kunnen zij deze versterkt inzetten. Er vindt 
dan evolutie plaats in de gezamenlijke uiting van deze capaciteit ten opzichte van de uiting van 
het individu. Een voorbeeld is het goed en zuiver kunnen zingen. Wanneer 2 mensen dit 
gezamenlijk doen, zal dit een veel beter resultaat hebben, dan wanneer je de 2 mensen 
afzonderlijk hoort zingen. Hoe meer capaciteiten overeenkomen, des te meer evolutie vindt er 
plaats in de gezamenlijke uitgevoerde activiteiten. 

3.4 De opbouw van de Engelmens 

Voor het jaar 2003 werd er gestreefd naar het ultieme alleen zijn. Een goed voorbeeld hiervan is 
het Holisme. Het ultieme alleen zijn is een krachtig middel om de ziel volledig te verkennen. “Wie 
ben je? Wat wil je? Wat is je identiteit?” zijn de vragen die beantwoord worden tijdens deze 
zoektocht.  

Tijdens de evolutie naar 2012 is het duidelijk geworden dat individualiteit een doodlopend spoor 
is geworden. De kracht van de groep is aan alle kanten merkbaar en vele malen krachtiger dan 
een enkel individu. Het is tijd om de identiteit los te laten.  

De opbouw van de mens in relatie tot de bron, de ziel en de geest is versimpeld in het volgende 
plaatje weer gegeven: 
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Wanneer we kijken naar de Engelmens, dan is al snel duidelijk waarom de Engelmens geen ziel 
meer heeft. Het volgende plaatje geeft dit weer: 

 

Na het loslaten van de identiteit, wordt de mens volledig gevormd door de bron. Engelmensen 
zijn daadwerkelijk goddelijke wezens. Hun intenties zijn niet meer gevormd door de wens van 
uniek (de ziel) te zijn, maar zijn volledig in balans met het grotere geheel.  

De geest wordt rechtstreeks aangestuurd door de Bron en dit wordt ook bijna direct op deze 
manier uitgedragen.  

De Engelmens heeft nog wel degelijk een ego dat vaak groter is, dan de “gewone” mens. Het 
ego zit in de geest en wordt gevoed door de bron. Hier komt ook het gevoel van grootheid 
vandaan. 
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4 Waarom zijn ze hier? 

De Engelmensen zijn geïncarneerd om de overgang naar 2012 enorm te helpen. Dit doen zij door 
op subtiele wijze, de mensen uit hun omgeving, naar de juiste kant te helpen. Zij zijn op de 
hoogte van het hogere plan en handelen hier ook naar. Dit komt door hun directe link met de 
bron, die ze volgens het grotere plan leidt.  

Ook hebben zij het doel, de mensen te onderwijzen en te voorzien van kennis en kunde. Zij 
begeleiden diverse mensen in het ontwikkelen van hun spirituele gaven. 

Een belangrijke eigenschap is het koppelen van verschillende zielen aan elkaar en deze daarmee 
in verbinding met de bron te brengen. Omdat niet iedere ziel hiervoor openstaat, probeert de 
Engelmens ook zo veel mogelijk hindernissen bij de persoon uit de weg te nemen. Hoewel het 
koppelen van zielen tegenstrijdig lijkt bij een wezen zonder ziel, is het juist deze eigenschap die 
haar in staat stelt om de ziel van een ander te kneden, te grijpen en te bewegen. Een gat is altijd 
op te vullen. De ziel zoekt de weg van de minste weerstand en voelt zich al snel thuis bij een 
Engelmens. Het is een plek waar deze beschermd kan groeien en ontwikkelen. Het geeft een 
voedingsbodem voor de ziel om klaar gemaakt te worden om te koppelen. 

De Engelmensen zijn er enkel om te dienen. Ze zijn er niet meer voor de eigen evolutie omdat 
het alle levenslessen al geleerd heeft. Het belangrijkste doel is de evolutie te waarborgen en 
desgewenst bij te sturen. Daarbij zijn weinig middelen verboden, waardoor Engelmensen vaak als 
heel krachtig worden ervaren. 

De Engelmensen willen ook mensen helpen die doelloos zijn geworden. Zij zullen deze persoon 
het goede tonen zodat de persoon zich gaat beseffen dat het ook op een andere manier dam 
negatief, opgelost kan worden. Hiermee zet de Engelmens verschillende personen weer op het 
juiste pad. 
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5 Wat zijn hun gaven? 

De Engelmens heeft verschillende gaven. In de volgende hoofdstukken volgen er een aantal. 

5.1 Grote hoeveelheid energie tot hun beschikking 

De Engelmens staat in direct contact met de bron. Vanuit deze bron is er direct energie 
beschikbaar die de Engelmens vrij makkelijk kan raadplegen. Zij kunnen die energie naar eigen 
inzicht gebruiken en bijvoorbeeld via een zielenkoppeling aan iemand anders doorgeven. Het 
“kost” haar geen eigen energie aangezien ze enkel als doorgeefluik fungeert. 

De energie is erg belangrijk om de taak te kunnen uitvoeren. Ze is nodig voor “klusjes” die 
redelijk wat energie kosten. Dit zijn onder andere: 

• Kwade geesten naar het licht helpen. 

• Helen. 

• Zielen koppelen. 

• Telekinese. 

5.2 Feilloze mensenkennis 

De Engelmens heeft tijdens haar vorige levens alles al meegemaakt. Ze heeft daardoor een 
enorme levenservaring opgebouwd, die zij ook gebruikt bij de stappen naar de evolutie. In 
enkele seconden kan de Engelmens iemand direct naar waarde inschatten. Ze weet of deze 
persoon te vertrouwen is en of deze persoon bepaalde problemen met zich meedraagt.  

Ze gebruikt deze kennis ook om de mens een stapje verder te helpen en de ogen te openen. Een 
Engel kan niet functioneren wanneer de mensenkennis faalt. Het is daarom één van de 
belangrijkste gaven van de Engelmens. 

5.3 Het veranderen / raken van mensen, door een simpele handeling 

Door hun feilloze mensenkennis is de Engelmens in staat om mensen te raken. Zij weten de 
mens op de juiste manier te interesseren voor hun verhaal. Hen te raken door de juiste woorden 
te zeggen. Mensen vinden Engelmensen vaak interessante wezens omdat ze de indruk krijgen er 
iets van te kunnen leren (wat vaak ook zo is). 

De Engelmens is vooral bezig de ander naar zichzelf te laten kijken. Vaak zijn dit subtiele hints 
die de ander laten nadenken over zichzelf. Soms is het effect pas later merkbaar en is de 
opmerkingen van een paar weken terug, toch de aanleiding geweest om een bepaalde beslissing 
anders te nemen.  

Het zijn deze simpele en subtiele aanrakingen, die het werk van de Engelmens goddelijk maken. 
Zij raken op de juiste momenten de juiste mensen, om daarmee het grootste eindresultaat te 
bereiken.  

5.4 Zij herkennen potentie 

De Engelmens is heel kieskeurig in het helpen van mensen. Ze heeft een groter doel voor ogen 
en wil zo efficiënt mogelijk te werk gaan. Ze is continue op zoek naar mensen die iets kunnen 
bijdragen aan de nieuwe tijd. Ze heeft daarvoor een interne radar voor potentie en zal daarbij de 
grootste potenties de meeste aandacht geven.  

Als blijkt dat iemand op een verkeerd spoor zit, of niet openstaat voor hulp, zal de Engelmens 
deze persoon ook vrij snel, zonder enig wrok kunnen laten vallen. De Engelmens is niet iemand 
die altijd maar wil helpen. Ze verdeeld haar tijd zo efficiënt mogelijk om met zo min mogelijk 
inspanning zoveel mogelijk, de juiste mensen, te bereiken. 
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5.5 Direct contact met de Engelen in de geesteswereld 

De Engelmens heeft door haar directe verbinding met de bron ook een directe verbinding met 
nog niet neergedaalde engelen. Deze engelen helpen de Engelmensen bij hun tocht naar de 
nieuwe wereld.  

Toch zijn de engelen aldaar ook niet alwetend en zijn ze het regelmatig met elkaar oneens. Dit 
kan voor de Engelmens nogal verwarrend overkomen, omdat ze soms wordt gevoed met 
tegenstrijdige acties. 

Dit directe contact zorgt voor een overlegstructuur waarin de Engelmens haar eigen zegje mag 
doen. In het hiernamaals wordt wel degelijk geluisterd door de engelen naar de Engelmensen. Er 
wordt actief informatie uitgewisseld. Deze informatie is belangrijk om de progressie van de 
nieuwe evolutie te meten. De bron is enkel een verbindingsmethode en geen wezen zoals jij en 
ik. Het weet niet wat er zich afspeelt en kan de progressie niet weten. Het zijn juist de Engelen 
die hier verantwoordelijk voor zijn.  

5.6 Het beïnvloeden van het Lot naar eigen inzicht 

De Engelmens heeft een bijzondere gave die niet vaak wordt gebruikt vanwege de grote kracht 
ervan. Ze kan ingrijpen in het lot en deze naar eigen inzicht veranderen. De Engelmens kan er 
bewust voor kiezen iemand te helpen die een auto-ongeluk gaat krijgen. Ze kan er echter ook 
bewust voor kiezen om dit ongeluk te laten gebeuren. 

Daarnaast heeft de Engelmens ook de mogelijkheid om hulp van boven in te roepen om bepaalde 
dingen te laten regelen. Wel is het zo dat deze beïnvloeding het hogere doel moet dienen. 
Gebeurt dit niet, dan zal het lot heel snel zijn afwijking corrigeren. 

Het Lot grijpt niet in wanneer de Engelmens iets aanpast. Het weet dat ze het vanuit de bron en 
het grotere doel heeft moeten doen.  
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5.7 Hebben een krachtig en ontwikkelde vleugelchakra 

De vleugelchakra is een belangrijk instrument voor de Engelmens. De vleugelchakra zit op de rug 
tussen de schouderbladen, net onderaan de nek. Wanneer deze chakra wordt gebruikt, voelt dit 
alsof het uit de onderkant van de nek komt.  De vleugelchakra moet niet worden verward met de 
nek/kin/keel chakra want deze zit daar net boven.  

De vleugels van de engel zijn vanuit oudsher altijd belangrijk geweest. Op veel tekening van de 
engel zijn de vleugels een kenmerkend icoon geworden. Deze engelenvleugels staan symbool 
voor de hier besproken vleugelchakra. Waarom de vleugels zo belangrijk zijn blijkt uit manier 
waarop de Engelmens deze gebruikt: 

• Onbeperkt contact: Met de vleugelchakra is het mogelijk om te verbinden met andere 
mensen / entiteiten. Het maakt niet uit hoever of hoe dichtbij deze persoon / entiteit is 
en ook hoeft er geen contact met deze persoon te zijn door bijvoorbeeld de telefoon of 
via Internet.  
 
Wanneer de Engelmens contact wil leggen stelt deze een “straal van energie” voor, die 
ze uitstrekt naar degene met wie het contact gelegd moet worden. Er wordt een 
verbinding gemaakt met de vleugelchakra van degene met wie er contact gewenst was. 
Wanneer de ontvanger let op activiteit bij zijn / haar vleugelchakra kan deze dit contact 
ook voelen. 

• Sturen van energieën: Wanneer er contact is gemaakt met een andere entiteit kan via 
de vleugelchakra elke vorm van energie naar de ander worden verstuurd. Dit kan liefde, 
helende energie, gedachtes of zelfs “fictieve entiteiten” zijn.  
 
Een fictieve entiteit is iets dat door de ontvanger als een entiteit (zoals bijvoorbeeld een 
gids) wordt ervaren, zonder dat deze er de verzender in herkent. De ontvanger heeft op 
dat moment niet door dat het eigenlijk de Engelmens is, die hem / haar helpt. De reden 
dat de Engelmens een fictieve entiteit nodig heeft is omdat de ontvanger niet openstaat 
voor hulp van de Engelmens maar wel open staat voor een andere vorm van hulp. 
 
De Engelmens heeft de volledige controle over wat ze wil versturen via de vleugelchakra. 
Het hoeft het alleen maar voor te stellen. Bij het versturen van pure / helende energie, 
hoeft de Engelmens niet bang te zijn dat dit haar energie kost. Zij heeft met haar 
vleugelchakra ook een rechtstreeks contact met de bron waaruit een onbeperkte 
hoeveelheid energie uitgehaald kan worden om deze door te geven aan de ontvanger.  

• Ontvangen van energieën: Wanneer er contact is gemaakt met een andere entiteit 
kan via de vleugelchakra ook elke vorm van energie van de ander worden ontvangen. 
Het empatisch vermogen van de Engelmens wordt gebruikt als ze wil weten hoe de 
ander zich voelt. Via de vleugelchakra wordt dit automatisch doorgegeven. 
 
Het is niet ongewoon dat bij een contact bepaalde kwaaltjes worden overgenomen. Denk 
hierbij aan verkoudheid of hoofdpijn. De vleugelchakra zal in zo’n geval worden gebruikt 
als afvoer voor de vastzittende energie van de ontvanger. De energie van de ontvanger 
kan bij de Engelmens blijven hangen. Om hiervan af te komen dient de buikchakra 
(empathie) te worden gesloten. Stel je een bloem voor je buik voor, waarvan je 
langzaam de blaadjes dichtvouwt. Je bent dan even verlost van de negatieve energie die 
binnenstroomt. De chakra gaat vanzelf na een tijdje weer open. 
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• Verjagen van kwade entiteiten: De vleugelchakra is een krachtig middel om kwade 
entiteiten te verjagen. Eerst is er een contact nodig met deze entiteit via de 
vleugelchakra. Wanneer dit contact is gelegd, is het sturen van grote hoeveelheden 
energie naar deze entiteit vaak voldoende om deze “te laten schrikken”. Als dit niet 
voldoende is, dan helpt het ook om in gedachten boosheid te sturen of bijvoorbeeld hard 
in gedachten te roepen: “Ga weg! Je hoort hier niet!”. Wanneer je echt boos word en 
hier de energie uit haalt, deinst bijna elke kwade entiteit hiervan terug. Ze is simpelweg 
niet opgewassen tegen de oneindige energie die uit de vleugelchakra afkomstig is.  
 
Het goed gebruiken van de vleugelchakra is de meest krachtigste kwaliteit van de 
Engelmens. 

• Zielenkoppeling: De overgang naar 2012 is onmogelijk zonder een zielenkoppeling. De 
zielenkoppeling is het daadwerkelijk samensmelten van mensen tot één uniforme entiteit. 
Deze uniforme entiteit heeft alle krachten gecombineerd tot een veel krachtigere 
samenwerking dan wanneer ze los zouden worden gebruikt. Hier geldt dus echt, 1+1=3. 
De som is krachtiger dan zijn losse onderdelen. 
 
De vleugelchakra is de basis voor de eerste koppeling. Wanneer 2 entiteiten contact 
hebben gemaakt, kan daadwerkelijk ook het koppelingsproces beginnen. Bij een 
koppeling worden alle chakra’s aan elkaar geschakeld, en komen de zielen steeds dichter 
bij elkaar. Ze nemen elkaars trillingsfrequentie over, en gaan op de juiste plekken 
resoneren. Er ontstaat op deze manier een veel krachtigere entiteit.  
 
De Engelmens is de basis voor deze zielenkoppeling en wordt daarom ook het fundament 
voor de nieuwe mensheid genoemd. Zonder vleugelchakra is een koppeling simpelweg 
niet mogelijk. 
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6 Wat is hun invloed? 

6.1 Veranderen de wereld 

De Engelmens verandert langzaam het collectieve bewustzijn van de mens door op subtiele wijze 
één enkele krachtige nieuwetijdse te laten inzien waar het om draait. Deze ene persoon zal het 
effect doorgeven aan de volgende persoon. Hiermee wordt de wereld verbeterd. De Engelmens is 
het ultieme voorbeeld van het sneeuwbal effect met een wereldwijde sneeuwstorm tot gevolg.  

6.2 Zijn een pilaar voor de nieuwe mensheid 

De Engelmensen hebben de basis gelegd voor de nieuwetijdse mensen om zich met elkaar te 
verbinden en verder te groeien. Zij zijn de daadwerkelijke pilaren van de nieuwetijdse mens. Ze 
zijn de leermeesters die de hobbelige weg hebben gevlakt. Ze hebben de raderen de juiste kant 
op gezet zodat de machine soepel kan functioneren. Zij ondersteunen de nieuwetijdse mensen bij 
het in stand houden van de nieuwe tijd. Daar waar zij muren moeten doorbreken zullen zij dit 
doen. 
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7 Hoe herken je ze? 

De Engelmens heeft een aantal eigenschappen waaraan je haar kunt herkennen. De volgende 
hoofdstukken leggen dit uit. 

7.1 Luisteren altijd 

De Engelmens is heel prettig om mee te praten. Zij luistert heel goed en stelt vooral veel vragen 
uit interesse. Daarbij wil ze altijd wel helpen en tot een oplossing komen van het probleem dat de 
ander bezighoudt. Bij een Engelmens kun je echt je hart luchten en dit geeft direct een gevoel 
van vertrouwen. 

7.2 Een superego 

Het gebrek van ziel en identiteit wordt gecompenseerd door het enorme ego dat de Engelmens 
met zich meedraagt. Hoewel het grote ego nodig is, om als Engelmens snel gedachten en 
beslissingen te kunnen maken, staat het ook in de weg van de redelijkheid. Door het superego 
wil de Engelmens nogal eens verzinken in haar eigen gedachtespinsels. Het is niet meer in staat 
om een doordachte beslissing te maken gebaseerd op rationaliteit en een juist gevoel. 

Door het superego is ze niet gewend om fouten te maken en zal daarom regelmatig de eigen 
fouten niet willen zien. Hoewel de Engelmens de gave heeft om bijna foutloos te zijn, is de 
Engelmens niet onfeilbaar. Dit gemis wordt gemaskeerd door het superego, dat dit uit 
eigenbescherming niet toont.  

Een Engelmens wordt door dit superego vaak als egoïstisch ervaren. Hoewel de Engelmens er 
voor de mensen is, gebruikt het dit ego ook als natuurlijk schild. Het stoot de niet nadenkende en 
niet zo sterke mens af, waarbij door middel van natuurlijke selectie, vanzelf de sterken door de 
Engelmens geholpen worden. Deze door het superego gecreëerde afstand is een 
zelfbeschermend mechanisme dat tijdverspilling en inefficiëntie voorkomt. 

7.3 Risico op grootheidswaanzin 

De Engelmens voelt zich heerser van de wereld. Ze draagt het bewustzijn van een God en heeft 
de meeste mensen aan haar vingertoppen. Ze kan mensen bespelen en beïnvloeden. Ze weet 
precies het lot te beïnvloeden dat eruit voortkomt wat ze wenst.  

Dit gevoel van absolute macht kan omslaan in grootheidswaanzin. Ze voelt zich oppermachtig. Ze 
denkt onsterfbaar te zijn en alles te kunnen maken. Het verschil tussen werkelijkheid en 
onmogelijkheden wil nog wel eens vervagen als de Engelmens leidt onder grootheidswaanzin en 
zichzelf bekijkt.  

Het grootste gevaar voor de Engelmens is het niet loskomen uit de grootheidswaanzin en zich 
God op aarde te wanen.  

7.4 Bezitten over een onuitputtelijke bron van zelfvertrouwen 

De Engelmens is enorm zeker over zichzelf. Er is geen enkele twijfel te bespeuren in de 
handelingen en uitspraken die de Engelmens doet. Ook al heeft de Engelmens geen gelijk, haar 
zelfvertrouwen maskeert dit heel goed. Vaak heeft de Engelmens niet eens haar ongelijk door. 

Dit zelfvertrouwen werkt als een allergie op onzekere mensen. Zij voelen zich vaak “minder” in de 
aanwezigheid van de Engelmens. Hoewel de Engelmens zichzelf absoluut niet “beter” voelt, 
wordt dit door de onzekere medemens wel zo ervaren.  
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7.5 Denken alles te weten 

De Engelmens is verbonden met de bron en haalt hier ook haar kennis vandaan. Dit heeft tot 
gevolg dat de Engelmens alle kennis in huis heeft. Het grote probleem hiervan is wel, dat de 
Engelmens geen idee heeft waar te zoeken in deze grote bron van kennis. Ze heeft bepaalde 
aanwijzingen nodig waar ze moet beginnen met zoeken. Een simpele vraag of opmerkingen van 
iemand, is een mooie ingang naar een zoektocht in de bron.  

Hoewel de Engelmens waarschijnlijk alles denkt te weten, heeft zij echter alleen toegang tot de 
alwetende bron. Hoewel dit op hetzelfde lijkt is er daadwerkelijk een klein verschil: de Engelmens 
heeft alleen toegang en draagt het niet allemaal in zichzelf.  

Het is belangrijk dat de Engelmens regelmatig de informatie uit de bron gebruikt en deelt met de 
vragende mens voor zich. Het is daadwerkelijk de ultieme waarheid waar de Engelmens de 
toegang tot heeft.  

Het is voor de Engelmens lastig om haar weg te vinden in deze enorme berg van kennis uit de 
bron. De Engelmens kan verkeerde relaties leggen, waardoor de informatie vertroebeld raakt met 
haar eigen interpretatie. Helaas is dankzij de andere manier van denken (rationeel ten opzichte 
van mystiek) er geen makkelijke oplossing voor te vinden. 

7.6 Lijken iets te “missen” 

Mensen die de Engelmens observeren en proberen te “lezen” ontdekken iets vreemds aan de 
Engelmens. Ze lijken iets te missen en zijn ongrijpbaar. Vaak is de Engelmens totaal niet in te 
schatten en is deze volkomen onbegrijpbaar voor de lezer. De echte oorzaak is het gebrek van de 
ziel. De Engelmens heeft geen identiteit, geen wensen, geen voorkeuren en afkeuren. Hiermee 
zijn de intenties van de Engelmens onleesbaar geworden omdat ze deze simpelweg niet heeft.  

Wat er mist is het gevoel van een eigen “ik”. Deze is niet aanwezig bij de Engelmens. Iemand die 
een Engelmens voor het eerst probeert te lezen, zal zich ook kunnen verbazen over de leegte die 
ze ziet. 

7.7 Komen gevoelloos over 

De Engelmens bindt zich bijna nergens aan. Ze lijkt erg afstandelijk en kil te zijn. Dit is uit 
zelfbescherming. Wanneer ze haar eigen gevoel gebruikt bij het helpen van mensen, zou de 
waarneming vertroebeld kunnen zijn. Ze is dan niet meer in staat om op de juiste manier te 
helpen. Ze vergeet daarmee het grote plaatje.  

Door de ongebondenheid is de Engelmens onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid maakt de 
Engelmens juist een betrouwbare helper, die zonder vooroordeel in staat is een oordeel te 
vormen. 

Deze houding wekt de indruk dat een Engelmens een gevoelloos wezen is. Dit is niet zo. De 
Engelmens is gevoelig en luistert hier ook naar.  

De belangrijkste oorzaak wanneer een Engelmens zich wel bindt, is als er liefde in het spel is. De 
liefde is een hele sterke emotie die ook vanuit een zielenkoppeling kan worden ervaren. Deze 
liefde raakt de Engelmens soms erg diep. 
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7.8 Kunnen bijna niet geraakt worden 

De afstandelijke houding van de Engelmens zorgt er direct voor dat de Engelmens bijna niet 
geraakt kan worden. Het is erg belangrijk dat de Engelmens een stabiele pilaar voor de nieuwe 
tijd is. Ze is het fundament van de nieuwe samenleving die de oneffenheden moet rechttrekken. 
Als ze niet stabiel zou zijn en snel geraakt en beïnvloed zou kunnen worden, zou dit problemen 
veroorzaken door machtswellustelingen. Ze kan dan worden beïnvloed en zelfs misbruikt worden 
voor eigen gewin. Om dit te voorkomen is de Engelmens bijna onkwetsbaar. Ze kan door 
niemand geraakt worden in geestelijke zin. 

Het grootste risico voor de Engelmens is de liefde. De liefde is in staat haar diep van binnen te 
raken. De Engelmens moet daarom erg voorzichtig zijn met de keuze aan wie zij haar liefde geeft 
en ontvangt.  

7.9 Hebben een enorme uitstraling 

De Engelmensen vallen op voor spirituele mensen. Zij dragen een groot energieveld met zich 
mee, dat voor een gevoelig mens erg opvalt. De Engelmensen beschikken over een grote 
hoeveelheid energie die rechtstreeks afkomstig is uit de bron. Deze energie stralen zij weer uit 
om hun omgeving te verlichten. Mensen voelen zich vaak prettig bij Engelmensen in de buurt. Ze 
worden als het ware ingestraald, door de uitstraling van de Engelmensen. 

De Engelmensen vallen ook op omdat er niet zo heel veel van zijn. Ze zijn een bijzondere 
verschijning waarbij de ontmoeting als een bijzondere ervaring kan worden gezien. Dit heeft vaak 
te maken met het feit dat een ontmoeting met een Engelmens nooit helemaal zonder gevolgen 
is. De Engelmens oefent namelijk invloed uit op de persoon die ze ontmoet voor het grotere doel. 

7.10 Voelen zich alleen 

Een Engelmens heeft geen identiteit. Het voelt zich vaak onbegrepen en alleen. Wanneer de 
Engelmens een andere ziel verder helpt, wordt deze zich ook bewust van deze andere ziel. Bij het 
insluiten van deze ziel kan er ook een gevoel van diepe binding ontstaan. De Engelmens wordt 
weer herinnerd aan de individualiteit die het ooit had. Daarmee komen ook de beperkingen van 
de ziel weer boven en kan de Engelmens zich weer even gewoon mens voelen. Dit heeft meteen 
tot gevolg dat de Engelmens zich in dit gevoel kan verliezen vanwege de kracht die het heeft.  

Bij het loslaten van de “geholpen” ziel, treedt er direct een gevoel van eenzaamheid op, omdat 
het vertrouwde gevoel van de ziel is verdwenen. Ineens draait alles weer om het grotere doel en 
is er geen excuus meer om je van je taak af te houden. Op die momenten beseft de engel zich, 
dat zij niet uniek is en er alleen maar is om te geven. Het gemis van een ziel is op die momenten 
duidelijk voelbaar. 

Dit gemis heeft wel degelijk een functie en is een oerinstinct van de Engelmens. Het is altijd op 
zoek naar een nieuwe “prooi” om verder te helpen. Het is een drift die gestuurd wordt door het 
goddelijke plan: een gekoppeld netwerk van nieuwe zielen in een universeel netwerk. De komst 
van God op aarde. 
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8 Ik ben een Engelmens, wat nu? 

De tekst van de Engelmens staat sinds 2007 op http://www.merudi.net waarin veel mensen zich 
in hebben herkend. Toch zijn de eerste stappen na deze herkenning voor deze mensen vaak 
lastig. De volgende vragen en antwoorden kunnen jou verder helpen in het zijn van wie je 
daadwerkelijk bent. Ze zijn opgedeeld in verschillende samenhangende gebieden: 

• De eerste stapjes als Engelmens 

• Het uiterlijk van de Engelmens 

• De ontwikkeling van de Engelmens 

• Het gedrag van de Engelmens 

• De Engelmens en de liefde 

• De engelmens en zijn / haar omgeving 

• De Engelmens en religie 

 

8.1 De eerste stapjes als Engelmens 

 

Wat doe ik als ik er net achter ben, een Engelmens te zijn? 

Wanneer je net hebt ontdekt een Engelmens te zijn, dan is het belangrijk om eerst jezelf meer te 
ontdekken en te ontwikkelen. Plak nog geen etiket op jezelf in de zoektocht naar jezelf als je dit 
nog niet weet. Laat het open en ontwikkel jezelf zoals je bent. Wees kritisch naar jezelf en voel in 
jezelf, of het goed voelt dat je je kunt vinden in de gedachte achter de Engelmens. 

 

Als je geen identiteit hebt als Engelmens hoe weet je dan wie je bent? 

Als je geen identiteit hebt, kun je deze vraag niet stellen. Als Engelmens ben je niets en alles 
tegelijkertijd. Laat je identiteit maar helemaal los. Kortom: 
Je Bent. Daar is geen wie, op te plakken. 

 

Is de Engelmens echt iets van deze tijd, of is zij al op aarde gedurende de gehele 

mensheid. Zo ja, zijn er dan 'bekende' Engelmensen? 

De Engelmens is niet alleen van deze tijd, maar er zijn er nu wel een hoop meer dan eerst, 
omdat 2012 heel dichtbij komt. 

Bekende Engelmensen zijn niet zo welbekend want normaal komen ze niet echt naar voren 
omdat ze vooral op de achtergrond werken en niet op de voorgrond treden. Een Engelmens die 
door velen wordt gekend is: “Maria". 
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8.2 Het uiterlijk van de Engelmens 

 

Wat zijn hun uiterlijke kenmerken? 

Engelmensen zijn veelal slanke mensen, maar er zijn ook uitzonderingen. Daarnaast hebben ze 
iets met hun ogen dat anderen erg opvalt. Ook worden ze door veel mensen aantrekkelijk 
gevonden vanwege hun uitstraling en uiterlijk. Ze zijn over het algemeen erg gezond bezig en 
willen goed voor zichzelf zorgen. 

Hoe zit het met de aura van Engelmensen, is hij anders van kleur? 

De aura van een Engelmens is vooral zilver / wit van kleur. 

 

8.3 De ontwikkeling van de Engelmens 

 

Hoe ontwikkel ik me verder als Engelmens zijnde? 

Als Engelmens kun je jezelf verder ontwikkelen door je gaven subtieler in te zetten op de 
momenten dat ze nodig zijn. In het begin kan het gebeuren dat te pas en te onpas dezelfde 
gaven worden ingezet. Dit kan echter tot gevolg hebben, dat degene op wie ze worden 
toegepast, veel te confronterend zijn. 

Ga je dus verbinden met je omgeving om zo deze beter aan te voelen wat die nodig heeft. Let 
hierbij ook op de natuur en bijvoorbeeld de bomen om je heen. Wat hebben zij nodig en kun je 
dit aan hen geven? Zo ontwikkel je je op een subtielere manier verder. 

 

Hoe kom ik als Engelmens erachter wat ik leuk vind? 

Door te leven als mens in het leven. De Engelmens wil namelijk nog wel eens de mens in zich 
vergeten, maar deze staat wel in het leven! Geef deze dus ook de aandacht en liefde die het 
nodig heeft en geniet! 

 

Hoe moet je met mediteren de vleugelchakra activeren, als Engelmens zijnde? 

De vleugelchakra gebruik je wanneer die nodig is. Het enige dat je hoeft te doen is er contact 
mee te maken en dan kun je hem inzetten. Je hoeft er niet speciaal voor te gaan zitten. 

 

Hoe maak ik contact met de bron? 

Door zich open te stellen en als ingeving de juiste dingen te laten binnenkomen. Het contact is er 
altijd al, je hoeft alleen maar te luisteren. Stel gewoon de vraag en wacht op het antwoord. 

 

Valt na 2012 het lichaam van de Engelmens dan dood neer? 

Nee, die blijft gewoon bestaan totdat de mens overlijdt. Wel is er een directe verbinding tussen 
de verschillende werelden, dus kan de Engelmens na overlijden meteen weer terugkeren op 
aarde, zonder te hoeven incarneren. 
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8.4 Het gedrag van de Engelmens 

 

Hoe moet ik me gedragen? 

Gebruik je gaven op de momenten dat ze nodig zijn: 
5.1 Grote hoeveelheid energie tot hun beschikking 
5.2 Feilloze mensenkennis 
5.3 Het veranderen / raken van mensen, door een simpele handeling 
5.4 Zij herkennen potentie 
5.5 Direct contact met de Engelen in de geesteswereld 
5.6 Het beïnvloeden van het Lot naar eigen inzicht 
5.7 Hebben een krachtig en ontwikkelde vleugelchakra 

 

Voor wat voor een soort 'beroepen' kiezen Engelmensen?  

De Engelmens kiest een beroep waarin deze op de groots mogelijke manier de wereld kan 
veranderen. Dus soms is dat de president van Amerika, maar aan de andere kant een 
stratenmaker die voorbijgaande wandelaars helpt. Wel zal het een beroep zijn, waarin er veel 
menselijk contact is. 

 

Kunnen Engelmensen worden geworven voor het profijt van iemand anders? 

Nee, want de Engelmens is trouw aan het hogere doel waarvoor ze hier zijn. Ze hebben teveel 
inzicht om hier niet aan mee te werken. Ze zijn te sterk om hierin mee te gaan en weten hoe ze 
zich kunnen verweren. 

 

Kunnen ze ook crimineel zijn? 

Daar zitten gradaties in. Ze zijn niet heilig, maar ook geen beroepscriminelen. Hun motieven zijn 
wel vanuit het goede, maar dat kan soms best zijn dat hiervoor "de regeltjes" wat creatief 
opgevat moeten worden. 

 

Hebben Engelmensen ook obsessies? 

De enige obsessies worden veroorzaakt door het superego. Ze denken dat ze heel erg gefocust 
zijn, maar dat kan soms obsessieve vormen aannemen. 

 

Kan een Engelmens door draaien en zelf er onder door gaan, waardoor hij/zij van het 

pad gaat en het gewoon niet meer weet? 

Dat is maar net hoe je het ziet. Eigenlijk kan je niet van je pad af gaan, want iedereen loopt de 
weg die hij nodig heeft. Van de Engelmens kun je zeggen dat die altijd wel de weg naar het pad 
van de evolutie naar het hogere weet te vinden. Daarbij krijgt ze genoeg ondersteuning van de 
engelvrienden om hem heen. 
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Waarom werkt een Engelmens niet op een hoger nivo want daar kan toch meer 

bereikt worden dan in het fysieke? 

Op een ander nivo hoeft niets bereikt te worden voor de Engelmens, want ze zijn juist 
geïncarneerd om op het aardse nivo dingen voor elkaar te krijgen. Er wordt op dit moment ook 
op dat andere nivo hard gewerkt, vandaar ook dat de Engelmens in contact staat met dat nivo, 
om de aansluiting tussen de verschillende niveaus voor iedereen toegankelijk te maken. 

 

Als ze alle levens lessen hebben geleerd, waarom herinneren ze zich dat dan niet? 

Regressie en herinneringen zijn meestal nuttig als er nog trauma's / lading op zit die in dit leven 
uitgewerkt moet worden. Dat wordt dus wel degelijk herinnerd, maar wordt misschien niet als 
zodanig herkend. Daarnaast is het ook zo, dat omdat alle lessen al geleerd zijn, het niet veel zin 
heeft om in het verleden te blijven hangen. De Engelmens is er voor NU en de toekomst. Daar is 
hij / zij dan ook op gericht. 

 

8.5 De Engelmens en de liefde 

 

Hoe vinden Engelmensen hun partner? 

Dat ligt aan hun taak of ze een partner nodig hebben. Sommigen hebben vele partners, anderen 
zijn alleen. Dat is verschillend. Ligt er ook aan, wat deze partner zou moeten leren of dat deze 
partner een bepaalde zet nodig heeft. Andersom kan ook dat juist de partner er is om de 
Engelmens iets te leren. 

Als er een partner bedoeld is om te vinden, dan komt die vanzelf wel. Je hoeft er niet actief naar 
op zoek, want daar wordt voor gezorgd. 

 

Hebben Engelmensen een zielsverwant of een tweelingziel? 

Ja die hebben ze. 

 

Wat gebeurt er als 2 Engelmensen samensmelten doormiddel tantra, kan dat 
überhaupt? 

Ja dat kan en vind er een hele krachtige en universele verbinding plaats op hoog energetisch 
nivo. In deze verbinding kunnen intense gevoelen worden losgemaakt die als heling nodig zijn 
om verder te groeien. 
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8.6 De engelmens en zijn / haar omgeving 

 

Onder wat voor een namen (labeltjes) staan Engelmensen nog meer bekend? 

Veel Engelmensen beginnen met zichzelf de eerste nieuwetijdse labels op zichzelf te plakken. De 
2 die ze zichzelf vaak opplakken zijn: "Indigo" en "Kristalmens". 

Een iets algemenere term die ook wel vaak voorbij komt is "Lichtwerker". Echter is dat een grote 
groep waar ook meer dan Engelmensen in voorkomen (zoals bijvoorbeeld sterrenkinderen, die 
ook lichtwerker zijn). 

Een echt andere benaming voor de term Engelmens is er niet. 

 

Wat voor stempeltjes kan ik krijgen van mijn omgeving als ik een Engelmens ben?  

Egoist 
Gevoelloos 
Koud 
Kill 
Super-Ego 
Verheven 
Omhoog gevallen 
Scherp 
Eigenwijs 
Krachtig 
Vreemd 
Gevoelig 
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8.7 De Engelmens en religie 

 

Hoe staan andere (wereld)religies tegenover de Engelmens? 

Het christelijk en moslim geloof onderkennen Engelen. Maar hoe deze gepresenteerd worden in 
andere geloven, dat hangt van dat geloof af.  

Uiteindelijk komt het neer op een engel, die opnieuw is geïncarneerd als mens. Neem in de 
andere religie dus het equivalent van de engel, en laat deze ook weer incarneren als mens. Dan 
heb je precies datgene als de Engelmens, maar dan in die andere religie. 

 

Waar komt het begrip Engelmens vandaan, en is hier ook literatuur over? 

Het concept over de Engelmens komt uit een alinea van het boek van: "Cyndi Dale - De helende 
kracht van chakra's", dat in 2005 in Nederland onder deze naam is uitgegeven. Waarschijnlijk is 
de engelse versie: New Chakra Healing: Activate Your 32 Energy Centers (Llewellyn's Whole Life 
Series), die komt uit 1996. 

In dit boek stond één zin, die ervoor heeft gezorgd dat deze teksten zijn doorgegeven: "Engelen 
hebben een geest, maar geen ziel, tenzij ze in een fysiek lichaam geïncarneerd zijn of waren. 
Dan ontwikkelen de meesten een ziel." 

Hieruit is het begrip Engelmens op 24 februari 2007 gekomen om een naam te geven aan een de 
geïncarneerde engel. Hoe dit proces tot stand gekomen is, is mooi terug te lezen via 
http://nlforum.merudi.net/ubbthreads.php/topics/291/Engel_mensen.html#Post291 waarin veel 
Merudianen ook een bijdrage aan hebben geleverd. 
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9 De toekomst van de Engelmens 

Wanneer de mens de overstap naar de nieuwe tijd heeft gemaakt, is er geen functie meer voor 
de Engelmens. Zij dient enkel en alleen nog als fundament van de nieuwe samenleving. Het 
verhaal voor de Engelmens is klaar. De tocht die 16.000 jaar geleden begonnen is, is eindelijk ten 
einde. Ze kan op haar lauweren gaan rusten en genieten van de speeltuin die ze gemaakt heeft 
voor de nieuwetijdsen. Ze heeft haar rust verdiend en geeft de fakkel over aan de mensheid.  

De Engelmens zal de aarde van de derde dimensie verlaten en weer terugkeren naar de 
Engelvorm. Ze kan nu als Engelvorm afdalen naar de aarde zonder te incarneren. De poort is 
open en de Engelen zijn niet meer beperkt tot het hebben van een fysiek lichaam. 

Ze leven allen, nog lang en gelukkig! 

 


