
Mens-engel versus Engel-mens deel 2

Van Mens-staat naar Mens-engel en van Mens-engel naar Engel-mens

                                                                 DE MENS-STAAT
Vanuit de mens bekeken is de Engel-mens een ver van zijn bed show!

Wat is het verschil dan? Het is een verschil van zijn, van gewaarwording. Met welk gevoel kijk je 
naar je omgeving, met het hart of met een gebroken hart dat gevuld is met verdriet en trauma?

Heeft een Engel-mens dan geen verdriet? Jawel, maar het egodeel gaat steeds verder slapen. Het 
egodeel is erg klein. Zoals het hoort te zijn.  Zolang er nog een stuk mensdeel aanwezig is, is er een  
ego. Dat ego zorgt voor verdriet, aards verdriet. Het spreken van de waarheid wekt irritatie bij het  
ego. Het ego speelt liever spelletjes. Het spel van hoe hou ik het ego in stand. Zodra er een waarheid 
op de mens af komt, gaat het ego stuiteren: “ Hoezo? Waarom? Dat is niet waar! Zo is het niet”. 
Veel ontkenning en verbazing wanneer  er plots een verandering optreedt. Of de waarheid bloot 
wordt gelegd. Zodra jij boos wordt of gekwetst raakt, weet dan dat het ego wordt getriggert. De 
energie van het ego wil in stand blijven, wil groeien. Het is als een honger die nooit op houdt. Wil je 
als mens in een egowereld leven, dan is er niets aan de hand. Wanneer je kiest voor dit zijn is het 
oké. Heb je die keuze?

                                                             HET EGODEEL
Pas wanneer je onwetend bent en niet weet dat er een andere vorm van zijn kan bestaan. Dan is het  
goed te weten wat het ego allemaal kan aanrichten. Dat het je beperkt tot een bepaalde levensstijl  
die zeer basic is op aarde. Dat je mag weten dat alle spelletjes tussen de mensen, onder het mom 
van sociale communicatie, door het ego zijn verzonnen. Oorlog, strijd en competitie is gebaseerd in 
de 3d wereld op het duale. Het duale wordt uitgemolken door de ego-energie om via achterdeurtjes 
te kunnen manipuleren. Zogenaamd goed bedoelde handelingen, vriendschappelijk en zeer begaan 
met hoe het met jou gaat? Wat zit erachter? Nee, dat mag je niet direct vragen, ook al voel je dit  
overduidelijk. Zij geven van arrogantie jou het gevoel van: zeer domme opmerkingen te plaatsen. 
Terwijl  ze  eigenlijk  met  deze  waarheid  geen  raad  weten.  Het  ombuigen  van  de  waarheid  en 
daardoor het ombuigen van de werkelijkheid gaat hen zeer goed af.
Dan is er een groep die wijst naar deze maatschappij en het kunstmatige systeem, erg goed, maar...

Start met je zelf! Jij bent het begin van deze maatschappij! Een onderdeel. Samenwerking op aarde 



is tot nu toe gebaseerd op egoïsme. Wat de ander er voor zichzelf uit kan halen is de winst wanneer 
jij in hun leven stapt? Is er geen winst dan heb je weinig vrienden. Ben je zelfs vaak alleen. Want 
wanneer je dit spel van leugen en bedrog niet meespeelt, lig je eruit. Is dit erg?

                                                DE GROEP BEPAALD DE REGELS
De spelregels zijn voor elke samenlevingsgroep anders opgesteld. Het maakt niet uit op welk gebied 
jij je aansluit: spiritueel, economisch, politiek, filmindustrie, media, criminele sector of religie. Van 
sommige is het overduidelijk dat er een leugenachtig spel wordt gespeeld, van de andere minder 
snel. Eigenlijk blijkt het niets uit te maken, Het ego is nu eenmaal overal aanwezig. Zolang we dit 
niet erkennen en onder ogen gaan zien, wordt er niets aan gedaan en wordt er vanuit het pure ego 
geleefd.  Hoe biologisch verantwoord je ook leeft!  Geen enkel  dieet  breng je naar een hemelse 
vervoering. Jou Engelen staat. Je ontdoen van het ego is het antwoord. 

HET ONTDOEN VAN HET EGO IS ONMOGELIJK?
Weet waarvoor je kiest.

Tenzij je kiest voor een totale eenzaamheid en je los kan komen van alle scheidings- en 
bindingsangsten. De trauma's. Vorige levens?

Het niet hechten aan en alleen je ding doen, blijkt het meest moeilijke te zijn voor de aardse mens. 
We willen immers samenzijn. Gezellig samen zijn. En vooral afleiding. Niet wetend dat het ego dit 
onmogelijk maakt. Eerst zal de mens moeten gaan beseffen wat het ego is. Het herkennen is de 
eerste stap. Dan naar eerlijkheid kijken. Het kunnen en durven inzien dat jij een ego hebt en waar 
die steeds de kop op steekt. Het besef dat het ego ook een energie is die werkelijk bestaat en gevoed 
dient te worden. Hoe? Dat is de clou. Door het trauma en karma in stand te houden, dus erin te 
geloven dat deze belangrijk zijn. Maak dit los.

                                                            DE MENS-ENGEL STAAT
de mens-engel is zich bewust dat er een ego is, maar raakt er nog vaak in verstrikt. Nog met veel 
ontkenning en met veel verborgen egoïstisch gedrag. Ook al wilt deze mens dit niet. Het heeft te 
maken met het ontbreken van het inzicht in zichzelf. Hoe meer inzicht, hoe meer jou bewustzijn is 
ontwikkeld. Het bewustzijn gaat als het ware open en kan dan verder zien dan die bepaalde grenzen. 
Voorbij het ego. Ego is een vies woord, maar dat komt omdat men het niet wilt accepteren en omdat 
het heel onduidelijk is geworden wat het ego is. Je hebt het nu eenmaal. Leer ermee omgaan en door 
eerlijk te zijn verkleint het egodeel zich. De mens-engel is een ontwakend mens en ergens weet deze 
hoe het zit, maar door het aardse voertuig wordt het telkens verleidt naar de andere kant: de honger 
stillen van het egodeel. De duale realiteit ontkent angst: Ik ben niet bang! Dan gaat het ego groeien. 
Net zoals je zegt: “ik heb geen ego of dat ego gedoe allemaal”
Daarnaast werkt de maatschappij en het huidige kunstmatige systeem op aarde het ego gedrag 
aardig in de hand. Het voedt en voedt. Wie weet nog wat een ego is? Waar zit het in verstopt?

 Uiteindelijk is het een onherkenbare energie geworden die op die manier heerlijk gevoed wordt, 
steeds  maar  weer.  Wanneer  je  sociaal  geliefd  bent  en  je  dit  graag  zo  houdt,  omdat  je  deze 
bevestiging nodig hebt. Terwijl A zegt van zijn buurman B dat hij een groot ego heeft, gaat A  er  
prat  op zoveel  bezoekers  op  zijn  website  te  verkrijgen.  Waarom is  dit  een  bevestiging  en  een 
bevestiging waarvoor? Betekend dit dat je heel slim bent of een zeer waardevol persoon bent, meer 
waardevoller  dan  de  ander?  Wat  zit  erachter.  Waarom voelen  wij  ons  zo  goed  als  we  zoveel 
vrienden op Face Book hebben? Alles is ego. Alles heeft te maken met winnen. Ik ben beter dan 
jou! Ik ben meer geliefd dan jou. Maar dat zou nog niet zo erg zijn. Als dit maar eerlijk werd 
gezegd, maar dat mag niet. Dat is een misdaad, eerlijk zeggen dat je het goed doet en daardoor weet 
de ander te overtreffen? Nee, je mag niet eerlijk zeggen: Goh wat heeft die een groot ego. Ja, nou 
en? Het is overduidelijk dat het hier om draait, maar het mag niet zo benoemd worden? Wat is dit  
voor huichelarij. Kijk en dat is het nou. Dat is de clou van alles en het hele ego gedoe op aarde. De 
grote ontkenning, want het staat niet netjes iemand ronduit de waarheid te vertellen, want het  is te 



pijnlijk voor de ander? Je moet bescheiden blijven. Stiekem winnen en gemeen spelen mag, maar 
niet openlijk? Bedekken onder de mantel der liefde. En dan klagen dat we in een systeem leven wat  
hieruit bestaat en dat er daardoor arm en rijk bestaat? Dat het zo erg wordt gevonden? Begin dan 
eerst eens even bij jezelf.

                                             WAAROM IS DE WAARHEID TE PIJNLIJK?
De waarheid hoeft niet pijnlijk te zijn, dat hebben we ons zo aangeleerd. Het web van de pijnlijke 
emoties. Het aanpraten van pijn. Als wij van kleins af aan zouden leren om de waarheid uit te  
spreken en daarmee om leren gaan, wordt alles veel gemakkelijker. Minder omslachtig en blijft het 
ego van nature veel kleiner. Het steeds persoonlijk aantrekken van alles wat er gezegd wordt als 
kritiek en  wat iedereen van ons vindt, let wel...wat de groep van ons vindt. Wie dit ooit bedacht 
heeft, om schuldgevoel en aangeprate pijn te introduceren is werkelijk een zeer intelligent persoon 
geweest met een zeer hoog IQ of liever EQ. Maar was het wel een enkele persoon? Of zijn wij het 
allen samen die dit gecreëerd hebben?

Het duale is er uitermate geschikt voor om dit zo te creëren dat het niet anders kan. De verwarring 
ten top. De Engel-mens is een ver van zijn bed show! Onmacht, schuldgevoel, elkaar verdriet aan 
doen, liegen en bedriegen en de totale ontkenning van dit  alles.  Wat een een zooitje bij  elkaar 
geraapte rotzooi is dit. Wanneer stap je eruit? Door eerlijk te zijn en als er dan een Engel-mens 
voorbij komt die jij zogenaamd beticht van een groot ego, sta dan eens even stil. Probeer dit nu eens 
anders te bekijken. Misschien kom je dan pas echt los van jou stuk ego, dat steeds loopt te klieren in 
je leven. De omkering van een groot ego naar een  klein ego werkt vaak als een omgekeerde wereld. 
Je mag weer gereset worden. 

ALS DE WAARHEID PIJN DOET, DAN BEKIJK JE DIT TE PERSOONLIJK. JE ZIET HET ALS 
EEN KLEINERING EEN AFKEURING. WAAROM?

                                    DE MENS IS VERSLAAFD AAN ZIJN EGO STATUS
Om los te komen van dat ego en je er niet meer mee te vereenzelvigen, moet je beginnen met niet  
meer  naar een ander te  wijzen.  Het  buiten jezelf  zoeken van de waarheid is  het  begin van het 
probleem, de ander beschuldigen is het begin van jou eigen ontkenning van je eigen bestaansvorm. 
Jij bent er. Dus start daarmee. De ander is er pas als je deze een plaats geeft in je leven. Welke 
plaats geef je jezelf en welke plaatsen geef je de mensen om je heen? Dit is een echte egovraag of  
juist niet. Wie hebt je lief je ego of je medemens? Dit is een strikvraag, dus pas op.

De mens speelt het spel van een Engel te zijn, terwijl de Engel 
het spel speelt van een mens te zijn

Dat is het verschil tussen de mens en de Engel-mens

De Mens-engel hangt ertussenin
Het er tussenin hangen lijkt verheven, je bent immers meer dan de gewone mens. Je voelt en ziet  
meer. Maar tegelijkertijd wil je de echte waarheid niet echt horen en kan je deze niet verdragen. 
Want jij vind jezelf heel wat. Jij denk het allemaal te weten. Je meer te voelen dan een gewoon 
mens is de grootste valstrik die er maar kan wezen. Arrogantie ten top! Dat is wat er in de spirituele 
wereld mis gaat. Ben je dan niet beter af in de wereld van het geld, waar er gewoon wordt gestreden 
om de macht? Je komt er dan tenminste eerlijk voor uit. Hoe verander je de wereld.

                                                              WAT IS ECHTE PIJN?
Wanneer  er  veel  tegenslag  en  afscheid  in  je  leven voorkomen,  zal  je  ego aanzienlijker  kleiner 
worden er blijft in sommige gevallen helemaal niets meer van over van de ego-energie. Dan hebben 
we te maken met de ECHTE PIJN. Echte pijn en verdriet verkleind het ego, kunstmatige pijn die  



aangepraat wordt, vergroot het ego. De magie van het leven is die van de simpelheid. De eenvoud 
van het zijn, schept een realiteit van waarheid. Dit is de poort van het hart, die zovele niet meer  
kunnen vinden. Dit is de poort naar de andere werkelijkheden waar het contact eerlijk en eenvoudig 
is. Geen opgeblazen egodelen, die kunnen niet door deze kleine eenvoudige poort! Prik door je 
eigen ego energie heen en laat deze leeglopen, zorg dat die opgeblazen borst naar beneden gaat en 
klein wordt. Dat is het gevoel van die energie. Zodra je voelt dat je jezelf weer opblaast en met de 
borst naar voren gaat lopen, weet dan dat dit niet de weg is van het hart. Dit is de weg van de 
manipulatie. Dus die van de illuminatie. Je maakt dan deel uit van hun systeem.

Dit is het volwassen worden als mens, de eerlijkheid in gaan

SAMENSMELTING
Na het volwassen worden als mens zal het contact met het universum gaan ontstaan, zij zullen jou 
bezoeken en jij Hen. Jou energie zal vele uploads krijgen en als mens-engel kan je veel leren van 
Hen als je een volgzame manier ontwikkeld. Zonder de arrogantie van: “Ik doe het wel zelf”. Zodra 
je weer in het egodeel schiet en dit laat overheersen zal de andere dimensiepoort zich gaan sluiten! 
Het is een werkwoord, deze poort open te houden. Maar kies jij liever voor drama en spel dan is dit 
niet de juiste poort voor jou. De poort van eenvoud is misschien dan te saai.
Het open stellen is naar de stem luisteren van het volgend hart en de verantwoordelijkheid nemen 
over je eigen leven. Uiteindelijk zal de kundalini zich gaan uitrollen en het kosmisch orgasme kan 
hieraan vooraf gaan. Vele Lichtinwijdingen zullen zich stap voor stap aandienen en je zult hier in 
begeleidt worden door de Engel-mens, zij weten hoe dit verloopt. Zij zijn daar geweest! Als je goed 
contact hebt gekregen met je kosmische familie zullen deze je ook begeleiden vanuit het Licht.  
Soms tijdens je dromen, soms bewust overdag. De engel-mens is een punt van zijn, waar je heen 
kan gaan voor uitleg en begeleiding. Zij zijn niet geheel egovrij, want anders kan er geen begrip of  
communicatie  met  de  mens plaats  vinden.  De wereld  van het  duale  en  het  kunstmatige  maakt 
gebruik van het ego en communiceert via dit ego. De Engel-mens weet dit en zal daardoor het  
mensdeel behouden tot een bepaald punt. Ook in de Engel-mens zijn er weer fases van groei.
De samensmelting van de engel-mens met zijn hogere zelf zorgt voor een nieuwe geboorte van het 
zijn. Dit kan gepaard gaan met een ander naam, omdat de resonantie verandert. Er worden vaak 
spirituele namen gegeven,  die niet  per  se voor publiek te gebruiken zijn.  In deze namen zitten 
bepaalde codes. De resonantie zorgt voor het openen van poorten en informatie. Je kunt ook tijdens 
inwijdingen deze naam of namen ontvangen. Wanneer er hoog Licht in jou komt, kunnen hierdoor 
fysieke klachten gaan ontstaan, deze zijn tijdelijk. Wanneer dit niet het geval is zoek dan hulp.

DE TOTALE ENGEL STAAT
Samensmelting met een Lichtwezen, meestal met je tweelingziel (kosmische familie). Ook wel het 
Heilig Huwelijk genoemd. Dit is een van de bijzondere ervaringen die je als mens kan ervaren. De 
twee bewustzijnsvormen komen dan samen en dit Hogere Licht neemt jou mee in de hogere wereld 
van liefde en licht. Het geeft een gevoel van verlicht zijn, eerst zal dit een tijdelijke ervaring zijn die 
later  verder uitgebouwd kan worden. Het bewustzijn krijgt  een giga lichtupload en kan dan de 
ervaring krijgen weer een te zijn met het licht. Een zeer heldere kijk op zaken van aardse oorsprong 
ontstaan. Vanuit dat hogere gevoel van vreugde en eenheid kan dan de informatie binnenkomen die 
je normaal als mens op aarde niet kan waarnemen. Deze ervaring is uniek en beeldschoon, je ervaart 
even geen lichaam meer maar een energievorm te zijn. Een kosmisch orgasme kan plaatsvinden 
tijdens via het fysieke lichaam, deze voert een lichtstroom van het fysieke deel naar boven en zo 
wordt deze omhelzing zeer intens. Het dwars door alles heen kijken ontstaat en het waarnemen 
wordt haarscherp. Uittredingen en dergelijke lijken te gebeuren, omdat men kan waarnemen vanuit 
een andere ruimte en plaats, dan waar men zich bevindt. Deze samensmelting kan in een aantal 
momenten worden vastgelegd.  De ware aardse herinnering wordt iets minder, omdat de herinnering 
met niets te vergelijken valt met een ervaring op aarde, dit is moeilijk te verwoorden, omdat er geen 



voorbeelden zijn op aarde. Het totaal vrij zijn van ego, is het bewustzijn van vreugde en harmonie. 
Geen gevoel meer van aandrang of iets te willen bezitten, dat is niet meer van belang. Wanneer de 
mens direct in dit bewustzijn neergezet zou worden, zouden oorlogen binnen een dag opgelost zijn. 
De behoefte om te strijden is totaal verdwenen. Vanuit deze vreugde wil men alleen nog maar in 
deze vreugde verblijven en zijn. Dit is de pure Engel staat. Of geascendeerd meesterschap.

PS. Als onze paden zich kruisen trigger ik je ego, je bent gewaarschuwt!
Ontmoet mij maar liever niet, want ik wil geen strijd, ik leg alleen maar uit en wijs je aan waar het 

ego zit. Vandaar dat ik niet in vriendschap geloof, wel in (aardse) vluchtige ontmoetingen.
De mens vindt ik eng en de wakkere helemaal zij willen alleen maar strijden om hun gelijk.
Aangezien ik op aarde ben gekomen met een taak, kan ik mij niet terugtrekken van dit gedoe

 en zal ik jou spiegelen en spiegelen
vanuit de liefde die Ze mij sturen

vanuit de dimensies die ik ken en ervaar
ELOHIM

Deze info mag niet gedeeld worden. Alleen op mijn website te lezen via deze link te plaatsen

http://ashtarcommand.wix.com/nieuweaardekinderen#!-mens-engel-versus-engel-mens/cevj 

dus niet het hele verhaal, ik weet dat dit het ego triggert en dat daarom vele het toch doen!
Ja er kriebelt een opstand van ik wil dit...en toch mag het niet

 respecteer mij wensen en mijn heilige ruimte, dank u wel.

Geschreven door: Arthura Hector 10-04-2013
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