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Wat zijn de Elohim eigenlijk?

Elohim zijn een bepaalde engelenvorm, je zou kunnen 
zeggen een bijzondere ‘afdeling’ onder de engelen. En 
wat zijn engelen? Engelen zijn een energievorm. Alles 
in het universum bestaat uit energie, en die energie is 
in verschillende dichtheidsvormen waarneembaar
respectievelijk bevindt zich in verschillende ‘opwekkings -
 toestanden’.

Een energie wordt opgewekt door een bewustzijn dat de
energie waarneemt (ja, ik weet het, dit is allemaal heel erg
theoretisch). Engelen hebben voor mij niets met de kerk en
het geloof te maken; het zijn bepaalde uitdrukkingsvormen
van de universele energie. Niet iedereen kan engelen zien of
voelen, omdat ze niet zo dicht als tastbare materie zijn.
Materie lijkt echter alleen maar ondoordringbaar omdat de
deeltjes langzamer bewegen. Gevoelige mensen kunnen ook
energieën met een fijnere trilling waarnemen; ze zien, horen,
voelen of weten (de vier waarnemingskanalen) de energie.
Alles is energie, echt alles! Hoe sneller iets beweegt, hoe hoger
de trilling is, en des te moeilijker het ook is om de energie te
zien respectievelijk waar te nemen.
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Wij maken allemaal deel uit van één groot bewustzijn. Je kunt
dat ‘God’, ‘godin’, ‘oerkracht’, ‘universele energie’, ‘universeel
bewustzijn’ of wat je ook maar wilt noemen, maar er wordt
steeds hetzelfde mee bedoeld. Ook de engelen maken deel uit
van die ‘oerstof ’. Engelen zijn niet buiten ons of van ons
gescheiden, het zijn ‘verruimde delen van onszelf ’. Mensen
die veel engelen om zich heen hebben, hebben zich gewoon
geopend voor meer en hoger trillende delen van zichzelf. Dat
komt heel gewoon doordat wij ons ervoor openstellen. De
engelen zijn er al, ze hoeven niet eerst te worden gecreëerd.
Ze staan altijd tot onze beschikking als we dat willen en als we
erom vragen. Daarom noem ik de engelen ook wel een extra
stroombron, want ze geven me het gevoel dat ik op een sterke
energiebron ben aangesloten, die me in alle omstandigheden
extra energie kan geven.

Zo helpen de engelen ons altijd en overal. Als deel van de
oerkracht zijn ze afgestemd op liefde, harmonie, goddelijke
orde en ontwikkeling, net als de universele energie zelf. De
oerkracht breidt zich uit en ontwikkelt zich verder – door 
ons. Als wij de engelen aan onze zijde vragen, geven we
automatisch te kennen: ‘Ik wil graag meer liefde, harmonie,
goddelijke orde en verruiming in mijn leven.’ Het leven wordt
lichter, mooier, evenwichtiger en vreedzamer als we ons voor
de hogere trillingsniveaus openen.

Onder de engelen is er een soort hiërarchie. Niet in die zin
dat de ene engel beter of belangrijker is dan de andere, maar
in die zin dat ze op een ander niveau trillen. Beschermengelen
en engelen met een bepaald thema (engel van overvloed,
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Welke taken hebben de Elohim?

De Elohim helpen het nieuwe tijdperk te vestigen. In het
nieuwe tijdperk gaat het om samenwerking, vrede, het
waarmaken van je potentieel, coöperatie en handelen voor 
het welzijn van het grote geheel. Een deel van het collectief 
is bereid om de volgende trap van de evolutie te beklimmen.
Competitie, concurrentie, gebrek, haat en oorlog zullen dan
tot het verleden behoren. Als een groot genoeg aantal mensen
inziet dat zij zelf de schepper van hun eigen ervaringen zijn,
valt er niets meer in de buitenwereld te bestrijden of is er
niets meer om oorlog tegen te voeren. Hoe bewuster de
mensen worden, hoe sneller die ontwikkeling gaat.

Om het nieuwe tijdperk te vestigen brengen de Elohim een
sterke bewustzijnsverruiming teweeg bij iedereen die zich met
hun energie bezighoudt en zich ervoor openstelt. Hoe bewuster
we leven, hoe duidelijker we onze eigen verantwoordelijkheid
kunnen zien en hoe gemakkelijker we op kunnen houden met
het zoeken naar schuldigen buiten onszelf.

Tegenwoordig hebben wij toegang tot de kennis (via
boeken, cursussen, internet, enzovoort) over hoe het scheppen

15

De Elohim BW_-  03-02-14  10:35  Pagina 15



De Elohim 
van de 
groene straal

Thema’s

Loven 

Prijzen 

Waardering 

Harmonie 

Oase van vrede 

Heling 

Overgave en geduld
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Met de groene Elohim doen harmonie en vrede hun intrede
in ons leven. Het is niet overdreven om de groene Elohim te
beschrijven als een ‘energetisch kalmeringsmiddel’. Ze zijn
een vervanging voor alle synthetische gelukspillen. Als ik in
de frequentie van de groene Elohim duik, heb ik het gevoel
dat ik in een oase van vrede ben.

De thema’s loven, prijzen, waardering en zegenen komen
dan op de voorgrond. Het is een prachtig, goddelijk gevoel
om overal waardering en dankbaarheid voor te hebben.

De diepe wens naar nederigheid, overgave en dienstbaarheid
wordt in ons opgewekt door de groene Elohim. Met overgave
en groot geduld is het mogelijk voor ons om aan projecten te
werken die het welzijn van allen dienen.

Telkens opnieuw ben ik onder de indruk van het grote
vertrouwen in alle scheppingsprocessen dat zich in mij
verspreidt als ik mij met de groene Elohim verbind. Het
weten dat alles goed is zoals het is, is dan stevig in mijn hart
verankerd.

Natuurlijk gaat het bij de groene Elohim ook heel sterk om
het thema heling in alle opzichten en vormen. Heling voor
mens, dier en natuur; heling in lichaam, ziel en geest. We
kunnen zowel om onze eigen heling vragen als onze
geneeskracht versterken om anderen te helpen. We kunnen 
de groene Elohim bij elk helingsproces vragen om de kracht
te versterken. Ze helpen ook geweldig bij het herstel en bij 
het verminderen van stress.
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Oefening

Laat de energie van de rode Elohim door je heen
stromen – tot in alle cellen, in alle lagen van je aura.
Lichaam, geest en ziel zijn ervan doordrongen. Op
prachtige wijze word je met kracht, sterkte, vitaliteit
en energie opgevuld. Je voelt duidelijk hoe je aardt en
in overeenstemming komt met Moeder Gaia. Je kunt
haar hartslag waarnemen, en die klopt nu liefdevol in
jou. De rode Elohim heffen nu heel zacht alle
blokkades in je op waar je je ware grootsheid nog niet
inneemt. Laat het liefdevol gebeuren. Je merkt hoe je
heel vanzelfsprekend en automatisch je rug en je
wervelkolom opricht. Nu krijg je energiegaten te zien
plus hoe je ze afsluit. De Elohim helpen je daarbij. Ten
slotte zie je hoe de Elohim energie naar je visioenen
sturen, zodat deze visioenen voor je ogen
werkelijkheid worden. Bedank de rode Elohim!
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