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Aarde engelen 
 
 In verschillende religies en geestelijke stromingen wordt er gesproken over goden en 
engelen. Dat zijn hogere wezens die ons begeleiden (de schutsengelen) of die een geestelijke 
eigenschap naar de aarde dragen. Vaak wordt echter vergeten dat dit werkingen zijn van de 
zogenaamde 'hemelse' engelen. De Christelijke esoterie kent hier 9 groepen van: van de engelen 
tot de Serafijnen ofwel Liefdesgeesten, opklimmend in een hiërarchische ordening, die samen 
hangt met het niveau van bewustzijn en de reikwijdte van hun werkingen. De andere groep 
engelen horen bij de aarde, om nog duidelijker te zeggen, bij Moeder Aarde. Zij is het wezen dat in 
de Nag Hammadi schriften1 wordt genoemd Isis Sofia, die onze esoterische overleveringen wordt 
gelijkghestald aan de Heilige Geest2. Zij kreeg een zoon, Ialdabaoth, die onze fysieke kosmos 
(binnen de dierenriem) heeft gevormd. Ook de mens, om hem te eren. Maar Isis Sofia voelde dat 
Haar krachten leegstroomden door het werk van de zoon, terwijl Zij de mensen niet kon bereiken, 
want die konden Haar niet zien omdat ze van boven de kosmos van haar zoon stamde, waaruit 
ook de mensen waren gevormd. God de Schepper kreeg medelijden met Haar, en zond Zijn Zoon, 
het 'Ik Ben', om door de mens heen de aarde te verlossen. Deze Zoon, die wij als het wezen 
'Christus' kennen, heeft de geest in de mens, het 'Ik Ben', gewekt, zodat wij ons los kunnen maken 
van Ialdabaoth (degene die in de Bijbel Satan of Baäl, in de Perzische cultuur Agrimanju ofwel 
ahriman wordt genoemd, wat betekent de ‘heer van de duisternis’) en zijn duisterniswereld om 
kunnen vormen.3 Wij zitten midden in dat bewustwordings- en losmakingsproces van Ialdabaoth en 
zijn 7 archonten.4 Als we op die weg de negen sluiers van duisternis op kunnen lichten, dat wil 
zeggen het 'boze' dat in de lagen onder de aarde huist, kunnen we haar wel weer zien. En dat is 
wat vaak gebeurt bij onze projecten in de onderaardse lagen op geschonden plaatsen. We kunnen 
Haar in de aardkern ontmoeten. 
 Het is bijzonder dat wij wel het 'Onze Vader' gebed kennen, maar dat het 'Onze Moeder' 
gebed, door Jezus Christus doorgegeven aan Maria Magdalena5, in vergetelheid is geraakt. Dat 
gaat als volgt: 
 
" Onze Moeder die op aarde zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, gelijk in U alzo ook in ons. 
Gelijk Gij dagelijks Uw engelen uitzendt, zend hen ook naar ons. 
Vergeef ons onze zonden 
gelijk wij al onze zonden tegen U verzoenen. 
En leidt ons niet naar ziekte, 
maar bevrijd ons van alle kwaad, 
want Uwer is de aarde en het lichaam 
en gezondheid. 
Amen” 
 
Hierin komt naar voren hoezeer deze aarde-engelen met gezondheid en ziekte zijn verbonden. 
Dus heel essentieel zijn voor ons aards-fysieke bestaan. Het zijn de onzichtbare nijvere handen die 
achter de oppervlakken onze leefomgeving vormen en onderhouden, samen met de aardewezens. 

                                                
1 Deze papyrusschriften zijn in 1947 gevonden in kruiken in Nag Hammadi, een plaats in de buurt 
van de Dode Zee, Palestina, waar de laatste Essenen hebben gehuisd. Het bevat esoterische kennis 2 Zie mijn artikel ‘De Mysteriën van de Heilige Geest’ in Bruisvat nummer 7, opgenomen in de 
artikelen op mijn website www.japsschool.eu. 
3 Zie mijn ‘Lied van Wording, verwording en Heling’ dat over deze val in de materie gaat, en de 
mogelijkheid om die duisternis door ons heen om te vormen. 
4 Zie mijn artikel ‘De tegenvormgeesten en hun consequenties’ in Sampo nummer 3, opgenomen in 
de artikelen op mijn Jaspis School website. 
5 In het apokriefe Bijbelboek ‘Het Evangelie van Maria Magdalena’. 
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"Dat hebben de kaboutertjes gedaan" is een meestal gekscherend gebezigde opmerking wanneer 
er dingen op onnavolgbare wijze zijn rechtgezet. 
 Hieronder geef ik een aantal ervaringen met aarde-engelen weer, zonder dat ik hierbij 
compleet wil en kan zijn. Als eerste valt daarbij op, dat het vrijwel altijd om vrouwelijke wezens 
gaat, wat niet vreemd is dat Moeder Aarde juist et vrouwelijke aspect van onze wereld uitmaakt; 
het ontvankelijke, dragende en het leven voortbrengende principe. Dat zie je in elke cultus van 
aardegodinnen terugkomen. 
 In het landschapsheling-werk waaraan ik me al jaren heb gewijd, kom ik een andere groep 
van Haar engelen tegen, en wel de landschapsengelen. Die beheren de levensprocessen in een 
stuk natuur of land, zij ontvangen de kosmische klank-krachten op elk moment van een hogere 
engel die dat hoort en doorstuurt naar gevoelige landschapspunten. En zij richten de natuurwezens 
die deze kosmische energieën in het landschap inwerken. Voor zover ik kan waarnemen, werken 
zij vanuit het inspiratieve aartsengel-bewustzijnsniveau. Landschapsengelen die een van de 
gevoelige landschapspunten al in een chakra van de aarde heeft veranderd (wat vaak gebeurt 
door cultische handelingen van mensen), hebben al het niveau van een tijdgeest bereikt, en 
kunnen met hun intuïtiekrachten tot in het aardse ingrijpen. De landschapsengel van Chartres heeft 
zo’n punt in de kathedraal.  
 Ook in en nabij water zijn aarde-engelen actief die de kosmische klankkrachten in het water 
inwerken, samen met de waterwezens. Daarnaast heeft elke beek en rivier zijn stroom-alve, dat is 
ook een aarde-engel die in het leven van de waterstroom werkt. 
 Op heuvels waar indertijd heksen zijn verbrand, troffen we 
rituele engelen aan, die niet fysiek aanwezig waren, maar in de 
levenswereld mee waren verbrand en daar nog altijd rond hingen, 
verkrampt en verschrompeld van het lijden aan de brand. Deze 
hadden meegedanst met de heksen (betekent 'wijze vrouwen'), en 
waren hierdoor sterk met deze mensen verbonden geraakt. De 
vroegere heksen zijn veelal weer geïncarneerd, maar deze rituele 
engelen zaten nog vast in de verbranding, en we konden die enkel 
ritueel bevrijden door hun leed te erkennen en om te vormen. De 
tekening hiernaast geeft de impressie weer van zo’n rituele dans. 
 Een andere groep aarde-engelen zijn de plantenengelen. Deze hangen boven de planten 
en dromen deze bij elkaar, waardoor de elementwezens de plant kunnen samenstellen uit de vier 
elementen. Zij waren mensen die op een vroeger stadium van de aarde, waar toen ons 
levenslichaam werd aangelegd, en hadden als ze mee waren gekomen in de reguliere 
ontwikkeling, nu aartsengelen geweest in de hemelse hiërarchie. Maar doordat zij achterbleven en 
zich via de planten meer met de aarde verbonden, zijn zij aarde-engelen geworden, die niet al hun 
hogere vaardigheden hebben uitgewerkt, en nog steeds leven in het droombewustzijn, wat toen 
het algemene menselijke bewustzijn was. 
 Voor de groepszielen van de dieren kun je een eender verhaal opmaken. In het 
ontwikkelingsstadium dat aan de huidige vaste aardetoestand vooraf ging, waren het mensen. 
Toen werd ons een astraal- ofwel zielelichaam aangemeten. De toenmalige mensen beleefden een 
droombewustzijn. De toen achtergebleven mensen zijn de dierengroepszielen geworden, die een 
wakker dagbewustzijn hebben ontwikkeld, maar eigenlijk al volledig engel hadden kunnen zijn met 
een beeldend, imaginatief bewustzijn. Zij zijn toen achtergebleven met elk een deel van de 
menselijke ziel, en daar zijn de verschillende diersoorten uit voortgekomen. Die beheren zij nu, het 
zijn voor-incarnaties voor de mensheid geweest, zodat wij soepel in onze ziel konden blijven. 
"Dieren zijn wat mensen hebben" is een verhelderende uitspraak wat dit betreft: wij kunnen ons 
hanerig gedragen, maar kunnen het ook laten, een haan kan dat niet. Bij een vliegende troep 
spreeuwen in de avondlucht kun je heel goed zien hoe zij dieren kunnen sturen. Elke diersoort 
vormt een specifieke zieleverbinding naar de geestelijke wereld waarin de reguliere hemelse 
engelen leven, dat is hun voornaamste taak op aarde. Deze groep aarde-engelen werken dus in de 
zieleverbinding. 
 Weer een andere groep aarde-engelen zijn de stormengelen. Ik ervaar deze als meer 
mannelijk. Zij krijgen de opdracht om de orde te herstellen in de natuurlijke processen. Zij sturen 
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hun lagere engelen als bodes vooruit op het pad van de storm, zodat de natuurwezens en 
landschapsengelen op die weg worden gewaarschuwd, en de schade beperkt kan blijven.6  
 In de aarde leven de Meesters van de Mineralen, die alles wat met het fysieke te maken 
hebben, beheren. De aardegod Pan doet dat met al het aardse boven het aardoppervlak. Zij zijn 
hoog ontwikkelde en sterke aarde-engelen, en ook mannelijk. 
 Aarde-engelen en ook hemelse engelen kunnen in mensen incarneren, en doen dat ook 
vaker wanneer zij een aardse opdracht in het fysieke hebben uit te werken. Ik ben dit vaker tijdens 
auralezingen tegengekomen. Als je dan zo'n engel eraan herinnert waar hij of zij vandaan komt, 
geeft dat een innerlijke rust door de erkenning, en ook vaak een helderder pad dat zij kunnen 
volgen. In vroeger tijden leidden de geïncarneerde engelen de tempels en mysterieplaatsen. Het 
waren toen de mensheidsleiders. Nu worden ze veelal aangeduid als 'lichtwerkers'. Een 
geïncarneerde aarde-engel ziet er vaak niet uit als een reine en rechtop gaande gestalte, zoals zo 
vaak is afgebeeld in schilderijen door de tijden heen. Moeder Aarde wordt in de Nag Hammadi 
geschriften beschreven als de 'heilige en de hoer', en alles wat daartussen zit. Aarde-engelen, 
vaak vrouwen, hebben juist zeer ronde en zware vormen, zoals de vele beeldjes van 
aardegodinnen in verschillende culturen ook laten zien. Zij hebben veel met de aarde-duisternis 
van doen, en hoeven ook niet het schoonheidsideaal van de (veelal homosexuele) mode-
ontwerpers te voldoen. En doen dit ook niet. Zij hebben eenvoudigweg hun opdracht uit te voeren. 
Een sprekend voorbeeld hiervan vind ik Christine Beerland. Deze Vlaamse vrouw weet van elke 
ziekte en voedingsstof wat de karmische achtergrond ervan is waarmee je je uiteen hebt te zetten. 
Ze vertelt dat vaker met een wijzend vingertje, maar ze heeft altijd een punt in wat ze zegt. Zij is 
zeer toegewijd aan dit werk en offert er alles voor op. Als je haar als mens ziet, is de eerste 
gedachte 'die heeft een sterk constitutioneel probleem' aangezien ze erg dik is en daar zichtbaar 
onder lijdt. Dat tekent mooi de schijnbare controverse tussen de persoon en de boodschap. Een 
aarde-engel heeft andere doelen en standaarden dan gangbaar is in de patriarchaal gestuurde 
wereld. Zij hebben een sterke verbinding met de duisternis, en hebben zich hiermee sterk uiteen te 
zetten. Dat ook kan een opdracht zijn. 
 Aarde engelen hebben een andere ontwikkelingsweg dan de mensen. Zij komen niet van 
een ster af, zoals wij die elk de bode zijn van onze eigen ster, maar komen voort uit de aardse 
werkelijkheden, of zijn op een vroeg stadium van de aardeontwikkeling onder het domein van 
Moeder Aarde gekomen. Elementwezens zijn ontstaan als de gedachten van de hogere engelen 
aan elkaar, maar zijn ook in het domein van Moeder Aarde gekomen.7 Ook zij kunnen in mensen 
incarneren, en doet dit ook vaker. De hogere hebben zich al tot mens en engel ontwikkeld, en nog 
veel hoger, zoals aardegod Pan en watergod Neptunus. Ons eigen lichaamselementwezen is een 
aarde-engel, die zeer dienstbaar is aan ons, ongeacht of we goed of niet voor onszelf zorgen. Hij 
kent ons door alle incarnaties heen, en is zodoende een belangrijke drager van onze 
dubbelganger, dat is het nog niet helder geworden deel van ons wezen, waarmee we ons vaker 
aan de wereld om ons heen kunnen stoten. 
 Het is belangrijk dat we het nijvere werk van de aarde-engelen aan en in de aarde, en ook 
aan ons fysieke lichaam, onderkennen en ook eren. We zullen verder de aarde samen moeten 
beheren, wij mensen die bemiddelen wat er klinkt vanuit de hogere engelsferen, waar het 
Goddelijke scheppingsplan wordt beheerd, in samenwerking met de aarde-engelen en 
elementwezens. Het is goed om je daarbij te realiseren dat elk stuk land, tuin en huis en ook ons 
lichaam worden beheerd door aarde-engelen.   
 
        Baarle Nassau, 1 Mei, 
 

Nicolaas de Jong.   

                                                
6 Dit is een ander proces dan de grote tyfoons van de laatste decennia: die worden grotendeels 
voortgebracht door HAARP, het nieuwe speeltje van de Amerikaanse legerboys. Die manipuleren 
met hun gerichte electromagnetische laagfrequente stralingen de stormengelen. Zie mijn artikel ‘De 
effecten en gevolgen van HAARP’ in Bruisvat nummer 12. 
7 Zie mijn boek ‘Werken met Elementwezens’, op www.runework.com onder Rune Boeken. 


