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Er zijn verschillende fases van wakker worden. Wakker worden betekend niet meer dan in je trilling 
verhoogd worden zodat je bewustzijn verder ontwikkeld. Elke fase is belangrijk. Er zijn geen betere 
of minder goede. Dat is slechts een invulling van de mens in zijn egostaat.

TAAK EN MISSIE
Starseeds  of  sterrenzaden  zijn  degene  die  een  Engelmens-staat  kunnen  realiseren  op  aarde. 
Sterrenmensen of kinderen worden ook met een groot Licht geboren. Wel of niet actief. Zij kunnen 
dit ook bereiken, maar op een andere manier dan de sterrenzaden. Dit traject is anders en duurt 



langer. Dit heeft te maken met de blauwdruk en met de taak die zij mogen gaan neerzetten. Met 
welke blauwdruk kom je hier op aarde? Vaak is dit afhankelijk van je taak of je missie. Je taak of 
missie wordt pas duidelijk als je het bewustzijn ontwikkeld en dit bewustzijn open gaat, stap voor 
stap. Waarom? Omdat een missie of een taak pas duidelijk wordt als je de taal van het Licht gaat 
begrijpen. Vanuit de positie van de mensstaat kun je de signalen anders benaderen en interpreteer je 
een boodschap anders. Vaak is dit dan weer gerelateerd aan het wakkere ego. Je kijkt en vult in via 
de signalen die het ego afgeeft in de mens. 

                                                            EGO EN AFWIJZING
Hoe groter jou ego is, hoe groter de misvatting van de Lichttaal. Alles wordt dan vergroot vanuit 
angst. Ego is niets meer dan een angst, een onzekerheid over het mens-zijn. Angst voor verlies: dat 
jou iets afgenomen wordt. Dat je iets kwijt raakt dat je erg begeert en graag wilt behouden en wilt  
bereiken in deze wereld. Het geeft aan wie je bent in de 3d wereld. Jouw signaal van “kijk dit ben  
ik” dit vergaren van status of bezit kan in de materie een mooie auto zijn of meer indirect een goede 
baan of een eigen praktijk. Als dit dan afgenomen zou worden dan ben je niets meer, althans dat 
beweert het bewustzijn van die staat. Toch hebben wij allen op aarde hiermee te maken in een grote 
of in een kleine vorm. Verlies is eigenlijk het vaste onderwerp waar we van op aan kunnen in deze 
realiteit. Alles is namelijk vergankelijk! Elke dag begint opnieuw, elk moment is een nieuwe start. 
Het NU is tijdelijk en vluchtig. Op aarde zijn we altijd bezig om het NU vast te houden door in te  
delen in verleden, heden of toekomst. Dus in tijd. Wij zijn erg afhankelijk van tijd. Wat nu als je de 
tijd kan beïnvloeden en kan beheren? Sommige van ons hebben dat al ontdekt, Sjamanen en de 
Holy Man eveneens en zij kunnen dus gebruik maken van een soort MAGIE.

FANTASIE EN ANGST
De mens-engel  die  met  dit  blauwdruk op aarde is  geïncarneerd weet  dat  dit  kan,  maar  als  het 
gebeurd, gebeurd het per ongeluk. Deze is nog niet bewust van de werkelijke werking ervan. De 
kennis ligt opgeslagen in het kosmische geheugen. En zo nu en dan komt dit stuk naar boven. Het 
meeste is nog onbewust en door het wakker wordt proces start deze kosmische kennis en gaat deze 
stap voor stap open. Helaas is het egodeel nog groot en houdt veel tegen vanuit angst voor verlies. 



Deze angst gaat vaak gepaard met oude trauma's of  het karmisch geheugen. Het fysieke mensdeel 
houdt de Engelenergie tegen om te ontwikkelen. Daarom het gevecht in de mensengel. Dit gevecht 
is zoiezo aanwezig in de duale mens. Het kosmisch geheugen is erg ver verwijdert van deze duale  
mens.  De angst  voor  het  onbekende,  kosmische stuk overheerst  en  vele  verhalen die  op aarde 
ontstaan  zijn  willen de  mens in  de  mens-staat  houden.  Hun engeldeel  is  erg ver  verwijdert  en 
bestaat  slechts  als  een  mythe  in  hun  bewustzijn.  Het  geloof  in  sprookjes,  is  het  geloof  in  dit 
engelendeel. Het onmogelijke gevoel om dit te bereiken is het grote struikelblok. Het ongeloof. De 
angst is te groot om dit te kunnen aanvaarden als realiteit. Men schuift het af als fantasie. Dat is 
voor hen ook veiliger en dit wordt zo steeds doorgegeven aan hun kinderen. 

                                                             STERRENKINDEREN 
De sterrenkinderen kunnen dit niet accepteren en vertellen dan ook gewoon hoe het wel is, tot een 
bepaald punt. Wanneer zij opgroeien en teveel signalen krijgen van afwijzing en dat het beter is om 
hierover te zwijgen, slaan zij dicht. Erger nog ze ontwikkelen een grote onzekerheid, ze weten niet 
meer wat echt is en niet. Totale verwarring en ontwrichting van hun zijn. Het onderwijs doet er een 
nog grote schep bovenop om te eisen van deze kinderen en mensen dat zij maar gewoon moeten 
mee moeten draaien in de wereld van het kunstmatig bewustzijn, zij moeten zich aanpassen, soms 
zelfs onder grote druk! Het kan zelfs zo zijn dat deze sterrenkinderen en mensen zo ziek hiervan 
worden  dat  er  geen  land  meer  te  bezeilen  is  met  hen,  verslaving  ligt  op  de  loer.  Agressieve 
aanvallen van machteloosheid liggen op de loer.  De vlucht  naar  die  andere werelden wordt  nu 
kunstmatig en is niet meer natuurlijk. Want deze realiteit van de 3d wereld schept de mogelijkheden 
van verslaving in alle vormen voor hen. Vluchten uit deze duale wereld die grijs en grauw aandoet 
voor hen. Het is een ware kwelling om niet met het Licht verbonden te zijn. Zij hebben dan ook een 
tekort  aan  Kosmisch  Licht.  Ontwikkelen  daardoor  allerlei  kwalen,  ziektes,  allergieën  en 
gedragsstoornissen of handicaps (ADHD  autisme enz.). Zij moeten zich anders voordoen dan zij 
zijn. Aanpassen aan een wereld die zo onnatuurlijk aanvoelt en zelfs pijnlijk is. Sommige van hen 
zijn erg slim en behouden toch een soort onbewust contact met hun Kosmische Licht. Zij weten 
zich een weg te banen en een pad te slaan door de duale drie dimensionale wereld.  Zij  lappen 
stiekem de regels aan hun laars. Sommige zelf openlijk en worden recalcitrant, verzetten zich tegen 
alles! Zelfs tegen hun Engelmens collega's, waar zij veel info van kunnen ontvangen hoe weer terug 
te komen in het Licht.  Hun werkelijke staat!  Er ontstaat ook vaak afgunst naar deze staat  van 
Engelmens zijn. 

MENS-ENGEL VERSUS ENGEL-MENS
Dit maakt het pad van de Engelmens nog moeilijker. Zij  worden niet vaak op de juiste manier 
begrepen. Worden vaak door de ander gezien als groot EGO, betweters enz. Zij proberen zich alleen 
te verplaatsen in de andere 3 of 4d wereld en een spiegel te zijn. Zij weerspiegelen dan ook het  ego  
van de  mens  om zich  heen.  Worden in  bepaalde  gevallen  niet  goed ontvangen als  zij  het  ego 
confronteren en deze mens wakker maken voor het Licht. Strijd krijgen zij op hun pad en deze mag 
niet aangegaan worden! Zij hebben de lessen van het Licht te volgen en deze werken anders. Soms 
onbegrijpelijk en tegengesteld. Het meeste pijn hebben zij als hun eigen Lichtfamilie de mens-engel 
hen afwijst en belachelijk maakt, doch dit is een van de fases waar zij doorheen mogen gaan om het  
hoger bewustzijn nog verder te ontwikkelen. Dit is immers de taak die zij zijn aangegaan. Op een 
bepaald moment ontmoeten zij hun Hogere Zelf. Er ontstaat een band en deze zal op een bepaald 
moment gaan indalen, dichtbij het fysieke lichaam komen, eerst in de aura en daarna steeds meer in 
eenwording met het fysieke deel. Je zou kunnen zeggen een samensmelting van het Lichtdeel en het 
fysieke deel. Dit is de nieuwe geboorte van een andere staat van zijn en gaat vooraf aan het Engel-
mens zijn. Wanneer dit deel helemaal is geïntegreerd is de samenwerking tussen mens en Lichtdeel 
afgerond. Maar wat ik al eerder benoemde, de uploads van het Licht gaan door. Je bent nooit klaar.



MENS-ENGEL EN STARSEED
Degene die geboren worden als Mensengel, hebben een wakker onbewust bewustzijn. Zij weten en 
weten niet. Zodra er iemand voorbij komt die dit triggert, weten ze direct weer: ” JA! Zo is het, dat  
bedoelde ik nu heel de tijd”. Degene die voorbij komen en dit triggeren zijn de wakkere starseeds. 
die  Lichtzaden  planten  om hen  te  activeren.  Sterrenzaden  bezitten  de  Zaden  van het  Licht  en 
kunnen ongevraagd deze plaatsen en activeren. Het gebeurd gewoon! God spreekt door hen en zij 
laten God door hen heen komen om deze Zaden van Licht te activeren, zij zijn een open kanaal. Zij 
hebben het Multidimensionale Bewustzijn en contact met hun sterrenfamilies. De levende Christos-
stroom stroomt door hen. Maar eerst dient de starseed wakker gemaakt te worden. Plots op een 
bepaald moment worden zij aangezet. Dit gaat in een zeer rap tempo. Steeds krijgen zij via hun 
Kosmische Lichtfamilie een upload van het Licht. Ze staan in direct contact met God. Deze uploads 
zijn Lichtinwijdingen en opent de vele kosmische informatie die zij  al  bij  zich droegen in hun 
blauwdruk. Hun kundalini wordt op een bepaald moment uitgerold en geactiveerd. Zij zijn dan ook 
beter beschermt tegen negativiteit. Deze FONTEIN VAN LICHT activeert ook hun pijnappelklier. 
Zij  hebben  een  telepathisch  contact  met  hun  Kosmische  Lichtfamilie.  Uiteindelijk  wordt  deze 
starseed de Engelmens. Maar de uploads gaan gewoon verder. Zij kunnen zelfs zo ver gaan dat zij 
de staat van Geamendeerde Meester bereiken op aarde. Niet ieder kiest hiervoor. Het is afhankelijk 
van de taak. Soms is het beter om Engelmens te blijven omdat het deeltje mens in hun systeem de 
brug is naar de 3d mens op aarde. Communiceren gaat dan makkelijker. Hoe hoger het bewustzijn 
des te moeilijk het contact met de aardse 3 of 4d wereld wordt. De meeste Engelmensen trekken 
zich dan ook terug in hun eigen wereld. Zij kennen slechts eenzaamheid in hun groei naar deze 
staat. Eenmaal samengesmolten met het Hogere Licht weten zij dat dit hun werkelijke permanente 
staat zal zijn. De samensmelting met het Hogere Licht is een andere inwijding en kan samenvallen 
met de inwijding van de Engelmens. Na elke Licht-upload kan er een lichte dissociatie zijn van wie 
ben ik en waar ben ik? Even goed rust nemen en toegeven aan deze verwarring, duizeligheid en een 
tijdelijke  verwijdering  van  de  aardse  realiteit  kan  ontstaan  en  gaat  over.  Begeleidt  door  hun 
Lichtfamilie weten zij ook dat dit zo hoort en over gaat. 

                                                                BEGELEIDING
Beleef je jouw contact met de Lichtwereld nog niet telepathisch of is jou Kosmische verbinding 
nog niet duidelijk aanwezig dan kun je begeleiding zoeken hierin. Bij de sterrenmens gaat de upload 
niet  zo radicaal,  hangt ook af van je taak en missie.  Wat langzamer en aangenamer.  Wat meer 
subtieler. Totdat de Engelmens-staat is bereikt, dan is er wel contact met de Lichtfamilie en weet 
men zijn taak. Het wordt altijd duidelijk aangegeven wanneer de staat van Engel-mens hebt bereikt.

KOSMISCH ORGASME
Er zijn vele Licht-uploads en een ervan is het Kosmisch Orgasme. Deze geeft via alle chakra's een 
doorstroming van het Licht en het negatieve wat weer opgedaan is in hun zijn op aarde, kan weer 
wegvloeien.  In  de  pijnappelklier  ontstaat  er  een  explosie  van  Licht.  Dit  is  een  fysieke  en 
energetische  omarming van het  Licht.  Vaak zijn  het  de tweelingzielen  of  andere  delen  van de 
kosmische familie die dit delen met elkaar. Dus een starseed/sterrenmens met een Lichtwezen. De 
onvoorwaardelijke liefde staat hierbij centraal en is totaal niet te vergelijken met wat op aarde in het 
fysieke plaats vindt tussen de geliefde. Het deel wat als fysiek wordt ervaren is de aanraking van de  
basischakra: waar bij  de vrouw de G-spot zit  en bij  de mannen het scrotum. Maar omdat deze 
energie uit Licht bestaat en de trilling zeer hoog is en deze snel omhoog naar de pijnappelklier zal  
stromen en daar een ontploffing van Licht zal ontketenen, om daarna als een fontein van Licht uit 
de kruinchakra zal schieten en over het lichaam heen zal gaan vallen,  dan komen beide in een soort 
trance en beleven deze FONTEIN VAN LICHT als een kosmisch orgasme. Op deze manier kan de 
pijnappelklier steeds verder gaan stralen en veel Licht ontvangen. Dit kosmisch orgasme kan op 
verschillende manieren beleefd worden. Het Licht werkt vanuit Liefde en zal jou nooit dwingen dit 
te doen. Als je twijfels hebt neem dan contact op!



Voordat je een Engel-mens wordt, leef je in de staat van mens-engel. Sommige blijven in deze staat, 
omdat deze dichter bij de menselijke 3 en 4d staat ligt. De communicatie verloopt dan makkelijker. 
Jij spreekt dan de taal die op aarde gesproken wordt en vermengt dit met jou kosmische kennis die 
in het bewuste bewustzijn omhoog komt. Het is totaal afhankelijk van je taak op aarde.
Je kan van een Hoog Licht komen en toch in deze staat verblijven. Het zegt niets over wie je bent.  
Het is het ego, dus de angst, die graag alles in een vakje wilt plaatsen om overzicht te houden. Dit is  
niet erg, zolang er maar geen baas en slaaf relatie ontstaat. Gelijkheid in alles betekend niet dat je 
respectloos mag zijn. Het betekend respect voor elkaars Heilige Ruimte en degene die een grote 
verantwoordelijkheid hebben en een Engelmens staat hebben bereikt, hebben het niet makkelijk. 
Respect daarvoor. Zij dragen een grote verantwoordelijkheid, respecteer hen in hun leidinggevende 
rol. Afkraken en de energie verstoren is makkelijker dan meehelpen de energie mooi hoog houden 
die zij uitstralen. Geef hen in ieder geval een kans om dit uit te dragen en kijk wat het met jou doet?
Daar zijn zij voor en maak daar gebruik van op aarde. Verhoog je Licht via hen. Zodat jij ook weer 
Licht wordt. Besef dat zij veel in jou spiegelen en triggeren. Hun pad van Licht worden is met een 
enorme snelheid gegaan en zij hebben vaak een stevige lessen gekregen (dit is afhankelijk van hun 
taak die zij gaan neerzetten).
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