
Een ontroerende boodschap van het Dieren Rijk, 
die elke lezer uitdaagt om zijn brein uit te breiden tot een beter begrip 

en zijn hart open te stellen voor mededogen.

Angelo's Boodschap

Angelo, de Engel Kat, 
spreekt tot alle mensen 

op deze planeet.

Aurelia's Geschriften
Aurelia Louise Jones, Aangesteld Prediker

Angelo's Boodschap – blz. 1



Boodschap van Angelo
Aan al de mensen van deze planeet

Angelo, de Engel Kat, spreekt 
namens alle wezens van 

het Dieren Rijk op deze planeet.

Aurelia's Geschriften
C/o Aurelia Louise Jones

P.O. Box 1318, Mt Shasta, CA 96067

Angelo's Boodschap – blz. 2



Copyright 1999, 2000 Aurelia Louise Jones
Alle rechten voorbehouden

Uitgegeven door Louise Jones Publishing
Aurelia's Geschriften
c/o Aurelia Louise Jones
P.O. Box 1318
Mt. Shasta, CA 96067

Delen van deze uitgave mogen worden gereproduceerd met schriftelijke toestemming van 
de uitgever. Naam van de schrijver en uitgever moeten vermeld worden bij elk 
gereproduceerd materiaal. Een kopie moet aan de uitgever worden toegestuurd ter 
goedkeuring.

Eerste uitgave: maart 1999
Tweede uitgave: mei 2000
Gedrukt en gebonden in U.S.A.

Angelo's Boodschap – blz. 3



Eerbetoon aan Moeder Aarde

Oh! Moeder, mijn tranen vallen op uw aangezicht.
Ik herinner me net ….

Wij, de Lichtwerkers zijn teruggekeerd …
om ons Web van Liefde om u heen te spreiden.

Van verre sterren en sterrenstelsels,
uit levens in verleden, heden en toekomst,
komen wij om uw healing te begeleiden.

Wij, de Lichtwerkers, van de ene ziel naar de andere,
raken het hart van velen, elke dag.

Met iedere herkenning lachen, glimlachen en huilen wij.
Onze Liefde is overvloedig, stromend, schitterend.

Wij, de Lichtwerkers, in volmaakte vreugde
verspreiden stilletjes Onvoorwaardelijke Liefde.
Draai nu maar zachtjes, terwijl je jezelf warmt,

want wij, de Lichtwerkers zijn terug
van eonen terug en vooruit.

Mogen Liefde, Gelach en tranen van Vreugde
nu en voor altijd op uw aangezicht regenen.

(Auteur onbekend, Dank U voor dit gebed!)

Angelo's Boodschap – blz. 4



Inhoudsopgave

Eerbetoon aan Moeder Aarde   4
Opdracht   6

Hoofdstuk 1
Inleiding door Angelo   7
Het doel van de dieren   8
Dieren Rijken   9

Hoofdstuk 2
Belangrijke boodschap van Angelo en Tender-Heart 12
Boerderijdieren 12
Dieren hebben gelijke rechten 15

Hoofdstuk 3
Dieren zijn geen wegwerpmateriaal 18
Experimenten op dieren in onderzoekslaboratoria 18
Achtergelaten dieren 20
Zomaar een Kat? 21

Hoofdstuk 4
Jonge dieren en kinderen 23
Dierenwinkels 25
Laat uw huisdieren castreren en steriliseren 26
Huisdieren 26
Het afslachten van paarden 26
Doe zoals de Natuurvolkeren 28
Dieren in rodeo's 29
Dieren in dierentuinen en het circus 29

Hoofdstuk 5
Laat mijn volk van het Dieren Rijk gaan 31
Angelo onthult het grootste en best bewaarde geheim op deze planeet 33
Angelo's slotwoord 35

Hoofdstuk 6
Boodschap van Adama, Hogepriester van Telos 37

Hoofdstuk 7
Gebed voor de dieren 41
Laat er vrede zijn op Aarde 41
Angelo's Missie 42

Angelo's Boodschap – blz. 5



Opdracht

Angelo's Boodschap voor de Overwinning van de Liefde!

Ik, Angelo en mijn geliefde kattenvriend Tender-Heart, dragen deze boodschap op aan de 
'Overwinning van Liefde en Mededogen' voor alle dieren op deze planeet. Wij weten dat de
dag waarop de mensheid voldoende wijsheid, mededogen en liefde zal hebben om te 
stoppen met het pijnigen van dieren – op welke wijze ook, de dag zal zijn waarop de 
mensen hun eigen zegevierende overwinning in God zullen leren kennen. Het zal een dag 
zijn waarop de hele Schepping zich zijn Goddelijkheid zal herinneren en de Hemelen zullen
wijd opengaan.

Op die overwinningsdag zullen allen deze planeet 'gelijk' gaan delen in een grote 
Broederschap van Liefde. De mensen zullen dan het Dieren Rijk gaan zien vanuit een 
hoger perspectief en gaan beseffen hoe groot de rol was die wij gespeeld hebben in het 
helpen bij de menselijke evolutie, ten koste van zoveel lijden voor ons Rijk. Wij hebben 
honderden duizenden jaren lang zoveel misbruik getolereerd, vanwege onze grote liefde 
voor u. Wij zijn steeds opnieuw geïncarneerd, nooit wetende welk lot wij zouden moeten 
ondergaan.

Wij willen ook onze grote waardering uitspreken voor alle mensen die onafgebroken en zo 
trouw de rechten en het welzijn van de dieren bepleiten. Wij danken de Aarde Moeder, 
omdat zij ons huisvest met zoveel liefde en tolerantie. Wij spreken onze diepe 
dankbaarheid uit aan Haar, omdat zij ons allen, zowel mensen als dieren, voorziet in het 
platform dat wij nodig hebben voor ons evolutionaire proces.

Weet dat diegenen die onafgebroken strijden voor de ethische behandeling van dieren op 
deze planeet en die de wacht houden als hun beschermers, intens geliefd en onmetelijk 
gewaardeerd worden door miljoenen wezens van de Dieren- en de Engelen Rijken in vele 
sterrenstelsels, planeten en dimensies. U zult spoedig uw grote beloning ontvangen.

Wij, de Wezens van het Dieren Rijk, komen allemaal samen om de vrucht aan te bieden 
van de immense last en het lijden dat wij gedragen hebben op deze planeet, doorheen de 
lange eeuwen van de evolutie van de Aarde en haar op te dragen aan de Overwinning van 
Liefde en Mededogen onder alle Bewuste Wezens.

Wij willen ook de wonderbaarlijke nieuwe dierenrassen verwelkomen, die spoedig deze 
prachtige planeet zullen komen bewonen, in de straling van de Nieuwe Aarde. Maar dit 
keer … zegt Angelo … zullen zij niet komen voordat het geweld gestopt is en zij er zeker 
van zijn dat zij verwelkomd zullen worden als Broeders.
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Hoofdstuk 1

Een boodschap van Angelo aan al de mensen van deze Planeet.
Angelo, de Engel Kat, spreekt namens alle Wezens van het Dieren Rijk op deze planeet.

Inleiding door Angelo

Mijn naam is Angelo. Ik ben geboren op 31 mei 1994. Ik ben weer naar de Aarde 
teruggekeerd met mijn goede vriend, Tender-Heart. Ik zou graag nederig blijven, maar ik 
moet toegeven dat ik toch een hele mooie blue-point Balinese kat ben en Tender-Heart is 
een prachtige witte, langharige kat. Wij zijn beiden Engel Katten en wij komen uit het 
Engelen Rijk van de katten in Gods Dieren Rijk. Onze planeet is slechts één van meerdere 
katten-planeten. Mijn vriend, Tender-Heart is een Healing kat. 

Op mijn planeet Khaath, ben ik één van de heersers en ik sta ook bekend als een 
spirituele leraar. Wanneer ik niet geïncarneerd ben op Aarde, ben ik gelijk aan wat u hier 
een prins zou noemen. Ik word beschouwd als van koninklijken bloede.

Wij zijn beiden gecastreerde mannetjes van dezelfde leeftijd en wij zijn beiden al een hele 
lange tijd katten, in vele kattenlichamen op Aarde. Wij zijn zeer goede vrienden en wij zijn
veel bij elkaar tussen levens in, omdat wij zulk een langdurige vriendschap hebben.
Feitelijk zijn wij al eeuwenlang katten op Aarde geweest – in en buiten incarnatie. Toen we
elkaar weer ontmoetten in dit leven, herkenden we elkaar onmiddellijk en het was een 
ontroerend moment voor mij om mijn oude vriend weer te zien.

Ik werd geboren uit mijn moeder Saffire, tezamen met mijn 4 andere broertjes en zusjes, 
in Aurelia Louises huis. Drie van mijn nestgenootjes vonden een goede, liefdevolle thuis 
en wonen niet meer bij ons; maar mijn zuster Precious, die een jaar lang naar een ander 
huis ging, is weer bij ons komen wonen na een slechte ervaring. 

Toen wij klein waren, was ik het grootste kitten uit het nest. Zo kon mijn 'mama', Aurelia 
Louise, ons uit elkaar houden, want Balinese katten zijn volledig wit bij de geboorte en 
pas na ongeveer 6 weken beginnen de tekeningen zichtbaar te worden.

Vele maanden later, toen Aurelia Louise Tender-Heart vond en hem thuisbracht, was ik 
overgelukkig om mijn oude maatje terug te zien. Tender-Heart wist dat hij naar de Aarde 
kwam om in dit leven weer samen te zijn met Louise en ook om bij mij te zijn.

Hij werd geboren op ongeveer anderhalve kilometer van ons huis, 1 maand vóór mij. Toen
hij een jaar oud was en omdat Louise nog niet was komen opdagen, besloot hij om zijn 
huis te verlaten en op zoek te gaan naar haar. Hij was niet helemaal zeker van waar zij 
woonde, toen hij wegging van zijn huis.

Terwijl hij naar haar zocht, verdwaalde hij. Hij werd ziek, heel erg hongerig, zwak en 
behoorlijk mager. Hij was een paar weken onderweg in zijn zoektocht naar Louise en het 
werd bijna zijn dood. 

Op een dag in april 1995, was Louise aan het wandelen in een veld vlakbij een autobaan, 
een paar kilometer van ons huis en hij zag haar daar. Hij was eigenlijk te zwak om naar 
haar toe te lopen, maar hij wist dat dit misschien zijn enige kans was. Hij vocht om tot bij 
haar te komen, zijn kleine hartje bonsde van vreugde in de hoop dat zij hem zou 
herkennen en mee naar huis zou nemen. Toen ze dichterbij kwam en hem zag, begon ze 
vriendelijk tegen hem te praten.
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Tender-Heart zei tegen mij: 'Ik zette mijn twee voorpoten tegen haar knieën en keek haar
recht in de ogen. Ik trachtte – zo goed als ik kon in mijn kattenlichaam – telepathisch aan 
haar over te brengen, dat ik wilde dat ze mij meenam naar haar huis. Eerst herkende ze 
mij niet, maar ze ving een deel van mijn boodschap op en nam me toch mee naar huis.

Ze had medelijden met me omdat ik zo ziek, hongerig en zwak was. Meteen toen ze mij in
haar armen nam, ontspande ik en strekte mijn lichaam heel dicht tegen het hare, om haar
te laten weten dat ik dankbaar was en dat zij mijn mens was, degene waar ik naar 
gezocht had. 

Toen ik aankwam in haar huis was ik zo hoopvol! Ik wist toen dat ik op de juiste plek was 
en dat zij me zou verzorgen tot ik weer gezond was; en dat deed ze. Toen ik jou zag, 
Angelo, herkende ik je onmiddellijk. Ik wilde opspringen en met je spelen, maar ik was te 
zwak. Ik was zo blij toen je dichterbij kwam om mij te verwelkomen en dat je bij me bleef
in de maanden waarin ik herstelde.'

In onze voorbije levens hadden we allebei een aantal goede levens en een aantal droevige
levens als kat. Dit leven is voor ons heel aangenaam. Wij genieten van een geweldige 
thuis bij Aurelia Louise. We krijgen heel veel liefde en kusjes elke dag, een warm plekje 
om te liggen en goed, gezond voedsel. We mogen ook 's nachts haar bed delen, als we dat
willen. Zij praat veel met ons en wij hebben een diepe band. Dit maakt ons heel 
gemakkelijke katten, omdat we ons geliefd en begrepen voelen. Wij kunnen verder doen 
waar we in dit leven voor gekomen zijn en we helpen haar met haar werk, op onze eigen 
manier.

Het doel van dieren

Het doel van dieren op deze Aarde is niet zo duidelijk voor mensen en het is behoorlijk 
onbegrepen. Ik wil aan mensen de belangrijke boodschap duidelijk maken, dat alle dieren 
naar de Aarde komen met een speciaal doel van de Schepper en van de Aarde Moeder.
Dit doel willen zij vervullen als zij niet onderbroken en ervan weerhouden worden door 
mensen. Louise begrijpt dit en geeft ons de juiste omgeving, waarin wij gemakkelijk ons 
werk kunnen doen en onze missie hier in dit kattenlichaam kunnen volbrengen. Wij helpen
met de rasters van de Aarde, en ons werk is in zekere zin meer etherisch dan zuiver 
fysiek.

Katten zijn meditatief en helpen de energieën van de planeet in evenwicht brengen. Hun 
energieën zijn nauwer verwant aan de Vrouwelijke Energie. Het is heel belangrijk voor alle
katten dat zij de kans krijgen om de Aarde aan te raken, en dat zij dat kunnen doen 
wanneer zij daar de behoefte toe voelen. Dat is een deel van ons werk. Zo vele katten 
krijgen nooit de kans om de Aarde te voelen. 

Wij werken nauw samen met Moeder Aarde, zij is onze Godin. Wij zijn ook begroeters, 
healers en gezelschap voor mensen. Wanneer wij spinnen, dan zingen wij voor u ons lied 
van liefde. Ons spinnen werkt rustgevend en troostend voor mensen. Wij komen vaak in 
een incarnatie om een bepaalde persoon te helpen en heel vaak worden wij achtergelaten 
en afgewezen door precies die persoon, die wij wilden komen helpen. Katten nemen in 
hun lichaam heel vaak veel van de negatieve emoties en energieën op van hun mens en 
hun omgeving. Dit is een enorme hulp voor hun verzorgers, omdat het 'de last verlicht'.
Het voorkomt voor hen ook vaak veel gezondheidsproblemen. Wij beschouwen onszelf als 
'buffers' voor de mensheid.

Het doel van honden is heel anders. Hun energie is meer verwant aan de mannelijke 
energie. Zij zijn trouwe begeleiders en beschermers voor mensen. Ze hebben een zeer 
krachtige geest. Zij bezitten het vermogen en de bereidheid om lief te hebben, zelfs als ze

Angelo's Boodschap – blz. 8



mishandeld worden; en hun voorbeeld is één van de meest belangrijke lessen die de 
mensen moeten leren om hun goddelijke doelstelling te vervullen. Honden zijn geweldige 
leraren in onvoorwaardelijke liefde voor hun menselijke metgezellen. Ook zij nemen 
menselijke emoties op in hun lichaam en heel vaak lijden zij daar erg onder. Zij lijden in 
stilte en zonder klagen. Zij hebben onvoorwaardelijk en oneindig lief. Zelfs als ze slecht 
worden behandeld, dan nog zijn zij bereid om lief te hebben. Er is een onvoorstelbaar 
grote mishandeling en verwaarlozing nodig, voordat een hond stopt met liefhebben.

Bij het vervullen van hun doel, helpen honden mensen op een meer fysieke manier dan 
katten doen. Zij hebben ook hun eigen honden-hemel op hun eigen planeet, waar zij heen
gaan om te rusten tussen hun aardse levens.

Kort samengevat: het doel van een kat is meer subtiel en spiritueel, dat van honden is 
meer fysiek en aards. De ene is niet beter dan de andere, zij vullen elkaar slechts aan 
voor het welzijn van de mensheid. 

In het algemeen weten de mensen dit niet en nog steeds teveel van hen gaan door met 
het behandelen van dieren alsof ze slechts gebruiksvoorwerpen zijn, zonder doel en 
zonder gevoelens. Vele mensen weigeren te erkennen dat alle dieren verschillende 
manifestaties en uitbreidingen zijn van God en dat zij voor God allen even kostbaar zijn 
als al zijn andere scheppingen. God houdt van alles in zijn immense schepping en 
beschouwt alle levende schepselen met het hoogste respect en heiligheid. In Gods Ogen is
geen van hen lager of beter dan de anderen, ze zijn allemaal 'volmaakt' zoals ze zijn.
Vanwege zulk een grote diversiteit in de schepping, zijn dieren alleen maar 'anders' dan 
mensen. God verwacht dat mensen dezelfde liefde en mededogen bieden aan alle levende 
wezens, als zij zelf wensen te ontvangen.

Ieder dier op deze planeet is hier om een doel of een taak te vervullen, die hem werd 
toebedeeld door de Grote Schepper. Wanneer mensen hen doden zonder hun 
toestemming, blijven hun doelen onvervuld en de planeet en haar bewoners hebben er 
des te meer om te lijden. 

Wij zijn werkelijk uw jongere broeders en zusters op de ladder van evolutie. Wij kijken 
naar de mensen om hulp, liefde en mededogen te vinden – net zoals u naar de engelen 
kijkt om hulp, liefde en mededogen te ontvangen. Zoals u ontvangt uit de hogere rijken, 
zo moet u ook hetzelfde doorgeven naar anderen van een jongere evolutie. Niemand kan 
één van ons doden of pijn toebrengen in gelijk welke vorm, zonder voor zichzelf een 
toestand te scheppen die vroeger of later zichzelf zal manifesteren als één of andere vorm
van pijn of geweld in hun eigen leven. Dit is een Universele Wet.

Dieren Rijken

Het Katten Rijk wordt bestuurd en geleid door wonderbaarlijke, liefdevolle, intelligente, 
grote kat-wezens, die 'Katachtige Elementale Bewaarders' en 'Katachtige Engel 
Bewaarders' worden genoemd. Zij zijn magnifieke, liefdevolle, zachtaardige en zorgzame 
Wezens van een indrukwekkende gestalte. In de spiritwereld zijn er vele katten-planeten 
en ik kom van één daarvan, Khaath genoemd, een 6D-planeet gelegen in het 
sterrenstelsel van de God Ster, Sirius.

Wij zijn veel intelligenter dan u denkt en wanneer wij niet beperkt worden door onze 
fysieke lichamen op Aarde, dan is onze intelligentie van het kaliber en de omvang van het 
6D-bewustzijn. Wij beschouwen onszelf als net zo intelligent als gelijk welk mens en heel 
vaak zelfs intelligenter. In feite kunnen wij telepathisch communiceren, terwijl de meeste 
mensen dat vermogen verloren zijn. Wij hebben ook een uitgebreider gezichtsvermogen, 
waardoor wij voorbij de fysieke dimensie kunnen kijken, ook een vermogen dat in het 
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mensenrijk verloren is gegaan. Wij gedijen op een eenvoudig bestaan en wij kunnen niet 
begrijpen waarom mensen zo vastbesloten zijn in het moeilijk maken van hun leven, zoals
zij doen. Eigenlijk zou het leven op Aarde heel eenvoudig en wonderbaarlijk kunnen zijn.

Het Honden Rijk wordt bestuurd en geleid door al even wonderbaarlijke, grote honden 
Spirit-Wezens, 'Hondachtige Elementale Bewaarders' en 'Hondachtige Engel Bewaarders' 
genoemd. Zij zijn ook wonderbaarlijke magnifieke wezens van indrukwekkende gestalte en
zij komen van vele honden-planeten.

Paarden hebben ook hun eigen begeleiders, 'Paardachtige Elementale Bewaarders' en 
'Paardachtige Engel Bewaarders' genoemd en zij hebben ook hun eigen paarden-
thuisplaneten, die zich meestal in het 6D-bewustzijn bevinden. Alle Dieren Rijken die 
geschapen zijn in de uitgestrektheid van de Schepping, hebben hun eigen planeten en 
hiërarchie. De uitgestrektheid van de Dieren Rijken is van een dusdanige omvang, dat het 
begripsvermogen van de meeste mensen dit niet kan bevatten.

Ieder dierenras heeft zijn eigen begeleiders en bestuurders die voor hen zorgen en die het
bevel hebben over het hemelse rijk voor dat ras. Alle dieren in hun hemelse rijken zijn 
veel mooier dan zoals u ze ziet op Aarde, maar wij beschouwen onze aardse lichamen 
slechts als een tijdelijke toestand, net als de uwe. U bent ook heel erg mooi in uw 
spirituele lichaam.

Aurelia Louise is zich heel goed bewust van de dierlijke beschermengelen, en zij maakt 
behoorlijk vaak gebruik van hun diensten wanneer zij merkt dat een dier in nood is of
hulp nodig heeft. Zij roept hen graag erbij, omdat zij hele goede resultaten heeft wanneer 
ze hen om hulp vraagt. De meeste mensen op Aarde hebben geen weet van de dierlijke 
beschermengelen en ze roepen hen nooit. Als iemand hen roept zijn ze zo blij om te 
helpen, dat ze onmiddellijk toesnellen. Louise roept de Katachtige Bewaarders wanneer er 
een probleem is met een kat en ze is altijd verbaasd over het resultaat.

Louise vertelde me, dat toen mijn moeder Saffire nog een kitten was, ze veel ronddwaalde
en vaak verloren liep. Elke keer als Louise haar kwijt was, vroeg ze de Katachtige 
Elementale Bewaarders om hulp om haar te vinden. Ze zei dat iedere keer, als op 
magische wijze, Saffire een beetje later haar weg naar huis weer vond of werd 
teruggebracht door iemand. Uiteindelijk vroeg ze de Katachtige Elementale Bewaarders 
om een paar katten-engelen rondom het hek en het erf te zetten, zodat ze niet meer weg 
kon komen. Louise zei dat vanaf die dag en gedurende bijna een jaar, Saffire nooit meer 
van het erf ging of verloren liep.

Toen mijn moeder, Saffire, klaar was om te paren, wilde Louise een mooie kater van een 
gelijkaardig ras die op haar leek. Zij kon zo geen kater vinden en dus verzocht zij de 
Katachtige Elementale Bewaarders om een geschikte kater voor Saffire te sturen. Raad 
eens? Een paar uur later … daar was hij … een heel mooie, goed gemanierde, vriendelijke 
Himalaya kater verscheen aan de deur. Ze paarden en 64 dagen later werden er twee 
prachtige half Balinese- en half Himalaya-kittens geboren.

Toen de kittens geboren werden, was Saffire nog heel jong, zelfs nog geen jaar oud.
Ze begreep niet wat haar overkwam en wist niet wat te doen. Toen de kittens geboren 
waren was ze er bang voor en maakte geen aanstalten om ze te verzorgen. Ze probeerde 
van ze weg te komen. Louise keek toe en trachtte te helpen, maar ze maakte zich zorgen 
dat de nieuw geboren kittens te lijden zouden hebben of zouden sterven als hun moeder 
hen niet snel genoeg zou gaan verzorgen. Louise probeerde Saffire te tonen wat ze moest 
doen, maar dat lukte niet. Toen herinnerde zij zich de Katachtige Elementale Bewaarders 
en zij vroeg hen om hulp. Ze kwamen onmiddellijk. Louise vertelde hen het probleem en 
vroeg hen om aan Saffire uit te leggen, in de haar vertrouwde kattentaal, wat er gebeurde
en om haar te tonen hoe ze voor haar kleintjes moest zorgen.
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Binnen een paar minuten, begon Saffire hen te likken en voor haar kleintjes te zorgen en 
ze is niet opgehouden ze te likken, tot pas vele weken later. Ze werd vanaf dan een 
bijzonder toegewijde kattenmoeder. Ik zag dit vanuit mijn plek in de Katten Hemel. Ik 
wilde nog een keer naar de Aarde terugkeren als kat om weer bij Louise te zijn en ik wist 
dat Saffire de volgende keer mijn moeder zou zijn.

Een jaar later, ongeveer rond dezelfde tijd, kreeg Saffire haar tweede nest. Toen werd ik 
geboren, tezamen met mijn broertjes en zusje. Voorafgaand aan de geboorte riep Louise 
weer de hulp in van de Katachtige Elementale Bewaarders. Zij vroeg hen om toezicht te 
houden op de bevalling en ervoor te zorgen dat alles vlot zou verlopen. Zij kwamen helpen
bij de geboorte in hun spirituele kat-lichamen en de geboorte verliep even volmaakt als 
verwacht. Saffire wist deze keer precies wat ze moest doen. Zij gaf ons geweldige 
liefdevolle zorg. Louise keek zorgvuldig toe, maar hoefde niet in te grijpen zoals bij de 
eerste keer.

De Katachtige Bewaarders spelen dezelfde rol voor katten, als de bewaarengelen spelen 
voor de mensen. Zij zijn niet zichtbaar voor het menselijke oog, maar soms kunnen 
mensen hen wel zien.

Ik zal voor u beschrijven hoe ze eruit kunnen zien. Hun verschijningsvorm kan een beetje 
verschillen, maar in het algemeen zijn ze redelijk groot, zoals een leeuw of groter, maar ze
lijken qua uiterlijk heel erg op een huiskat. Ze zijn veel mooier dan gelijke welke huiskat 
die ooit op Aarde heeft rond gelopen. Degene die Louise gezien heeft had heel mooi, 
glanzend, zijdeachtig, wit lang haar en grote, vriendelijke groene ogen.

Deze hoog geëvolueerde Kat-Wezens zijn zo liefdevol en zachtaardig, dat niemand ooit 
bang zou zijn voor hen. Zij vertegenwoordigen toewijding en onvoorwaardelijke liefde voor
het Katten Rijk en al het Leven.
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Hoofdstuk 2

Belangrijke boodschap van Angelo en Tender-Heart

Onze boodschap betreft niet alleen katten maar alle dieren van 'Gods Rijk'. Ziet u, vele 
mensen beseffen nog niet dat dieren niet geboren worden om gebruiksvoorwerpen te 
worden, om gebruikt en misbruikt te worden voor winst en experimenten. Huisdieren 
worden naar de Aarde gestuurd om gezellen te worden van de speciale persoon die hen 
toegewezen is. Vervolgens worden ze zo vaak gedumpt en overgelaten aan een wreed lot 
door diezelfde persoon, waarvoor zij hierheen zijn gekomen om te helpen.

Honden zijn nooit bedoeld geweest om buiten te worden gehouden, vastgemaakt aan een 
ketting, in de kou, de regen of de hitte, dag in dag uit. Hun spirit heeft de eigenschap om 
heel liefdevolle, trouwe vrienden en metgezellen te zijn. Zij hebben het nodig om te leven 
in nauw contact met de mensen die de verantwoording op zich hebben genomen om hen 
te adopteren. 

Honden worden pas gemeen en problematisch, wanneer ze niet goed behandeld worden. 
Ook hebben de mensen vele nieuwe hondenrassen geschapen door genetische manipulatie
toe te passen. Veel van deze rassen vervullen niet Gods oorspronkelijke bedoeling voor 
honden, en mensen zouden deze rassen niet moeten aanschaffen. Het zal een zegen zijn 
wanneer bepaalde rassen uitsterven of de planeet verlaten, omdat ze hier niet thuishoren.

Teveel honden leiden eenzame en ongelukkige levens, gescheiden van hun adoptie-
familie. Het zijn roedeldieren en hun essentie is bedoeld om te leven in het gezelschap van
anderen. Honden zijn van nature niet eenzelvig. Het maakt ons heel verdrietig om te zien 
dat zovele honden verkeerd behandeld worden. Excuseer ons als wij onszelf herhalen, wij 
willen er alleen maar zeker van zijn dat u het begrijpt.

Wij, van het Dieren Rijk, brengen voor de Aarde en de mensen gaven mee, wanneer wij 
komen. Wij zijn ook hier om Gods doelen te vervullen, net als u. Te vaak kunnen wij onze 
gaven niet aanbieden en onze doelen blijven onvervuld, vanwege de manier waarop wij 
worden behandeld en de tussenkomst die wij ontvangen van mensen. Velen van ons 
worden gedood voordat we ooit de kans krijgen om wat dan ook aan te bieden.

Het grootste verschil tussen dieren en mensen is, dat wij het vermogen behouden hebben 
om ons niveau van goddelijkheid te herinneren, terwijl zo velen van u dat vergeten zijn.
Onze doelen zijn anders dan de uwe, maar ze vullen elkaar aan en wij van het Dieren Rijk 
beschouwen ze als even belangrijk. Enkel omdat we de mensentaal niet spreken, betekent
dit niet dat wij niet denken en dat we geen gevoelens hebben. Wij zijn veel intelligenter 
dan de mensen denken en wij ervaren gevoelens op dezelfde manier. Wij kunnen kou 
ervaren en honger, pijn, verdriet, verlatenheid, eenzaamheid, angst, vreugde enz. met 
dezelfde intensiteit als mensen doen.

Ons lot is vaak erg pijnlijk omdat mensen het vermogen verloren zijn om telepathisch met
ons te communiceren en onze behoeften worden vaak niet herkend. Wanneer de mensen 
nog gewoon waren om met ons te communiceren, begrepen zij ons niveau van 
intelligentie. Zij hadden grote liefde en respect voor ieder van ons. Dit was wederzijds en 
er waren geen agressieve dieren op Aarde, zoals er nu zijn.

Boerderijdieren

Vanuit de prachtige en vredige hemelse rijken van de Dieren Rijken, kunnen wij veel 
overzien van wat er gebeurt met de dieren op deze planeet. De uitbuiting van dieren op 
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Aarde, met name de boerderijdieren, is de ultieme gruweldaad van de mens geworden.

Er zijn miljoenen planeten 
die bewoond worden door diverse beschavingen 

en de meesten ervan huisvesten vele soorten dieren.
Wist u dat nergens anders in al de Universa en

in de duizenden sterrenstelsels van sterren en planeten, 
de dieren zo slecht behandeld worden als hier op Aarde?

Deze gruweldaden zorgen ervoor,
dat mensen op deze planeet beschouwd worden 

als zeer 'primitief' en 'onontwikkeld'
door andere beschavingen van het Universum.

De doelstellingen van de Dieren Rijken zijn hier verschrikkelijk misverstaan geworden.
Miljoenen en miljoenen dieren worden ieder jaar weer ernstig misbruikt, gekooid, 
uitgehongerd, verlaten, opgejaagd, gedood en afgeslacht over de hele planeet. Vele 
miljoenen worden gemarteld door uw wetenschappers voor nutteloze experimenten. Maar 
wij blijven terugkeren naar de Aarde, telkens opnieuw in de hoop dat op een dag het hart 
van de mensen zich zal verzachten met een nieuw besef dat wij hier zijn om een 
belangrijke rol te spelen in uw evolutieproces. God heeft het leven op Aarde dusdanig 
ontworpen, dat mensen en dieren elkaar nodig hebben.

Kunt u zich een wereld voorstellen zonder dieren en dieren zonder mensen? We hebben 
allemaal elkaar nodig, maar wederzijds respect moet betoond worden opdat deze planeet 
en haar mensen eens te meer broederschap, liefde, vrede en leven in overvloed voor allen
kunnen ervaren.

Bijna alle boerderijdieren worden nu behandeld en gefokt, 
uitsluitend om de hoogst mogelijke winst op te leveren voor hun eigenaars 

en er is zelden enige overweging over hun doel, 
hun gevoelens en hun welzijn.

Mensen zijn nog steeds even wreed als altijd, tegenover boerderijdieren. Hoewel het 
houden van dieren de laatste decennia een andere vorm heeft gekregen, is het zeker niet 
beter dan vroeger. In feite wordt het met de jaren nog wreder.

Boerderijdieren worden heel vaak behandeld 
als alleen maar gebruiksvoorwerpen.

Al hun rechten en gevoelens worden volledig ontkend.

Heel lang geleden, toen ik in een vorige ervaring een paard was, herinner ik me nog dat ik
niet zo goed behandeld werd; en ik haatte het om een paard te zijn. Ik besloot dat ik 
nooit nog als paard zou terugkeren naar de Aarde. Ik geef er de voorkeur aan om een kat 
te zijn en ik ben al heel lang een kat. Van de meeste boerderijdieren worden de 
natuurlijke leefwijze en de sociale behoeften totaal ontkend. Zij vertegenwoordigen slechts
een geldwaarde in de ogen van hun zogeheten 'eigenaars'.

Als u wist hoe kippen en eieren commercieel geproduceerd worden, en het niveau van 
ellende waaraan de kippen hun hele leven onderworpen zijn, dan zou u zich wel bedenken 
alvorens hen op te eten. Dit geldt voor het meeste vlees dat commercieel geproduceerd 
wordt.

Het vlees dat u eet wanneer u commercieel geproduceerde vleesproducten koopt, is het 
resultaat van pijn en lijden. Het kan aanvaardbaar zijn om af en toe dierlijk vlees te eten, 
maar er is een goede en een foute manier om dat te doen.
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– U zou altijd dank moeten zeggen aan het dier dat zijn leven heeft gegeven om u te 
voeden en het dier moeten zegenen. Neem even een moment om uw dank aan te bieden.

– Eet alleen het vlees van dieren die op een liefdevolle manier zijn gefokt en die met 
waardigheid zijn gedood.

– Wanneer u in uw lichaam vlees opneemt van dieren die geleden hebben onder misbruik, 
dan neemt u die trilling op in uw lichaam. Dit zal vaak leiden tot problemen met uw 
gezondheid omdat u die negatieve trilling heeft opgenomen.

– Koop uw eieren, kip en ander vlees alleen van vrije uitloop-boerderijen. Als u op het 
platteland kunt gaan wonen, kweek dan uw eigen vlees en eieren in een natuurlijke 
omgeving.

Boerderijdieren hebben in de voorbije decennia
de slechtste behandeling gekregen

die ooit is toegebracht door de mens.

De moderne manier van boerderijdieren fokken voor voedsel is één van de ergste 
tragedies en misdaden geworden, die er gepleegd worden tegen het Dieren Rijk. Spoedig 
zal er, in een niet zo verre toekomst, een grote kosmische verantwoording komen voor 
eenieder die dieren heeft mishandeld. Ik wil u niet bang maken, dat is niet mijn doel.
Weet alleen dat de geschiedenis zich altijd herhaalt, wanneer mensen niet hun lessen van 
liefde en mededogen leren. Het zal spoedig weer zichzelf herhalen voor diegenen, die 
schuldig zijn.

Ik, Angelo, wil u vertellen over vele lessen die u niet wilt horen. Ik zeg u, dat het 
gemakkelijker is om ze nu te leren, dan de gevolgen te moeten ondergaan. Het zijn de 
niet-geleerde lessen, die verantwoordelijk zijn voor de pijn, het verdriet, de ellende en de 
problemen van het mensen ras.

Luister alstublieft naar mijn boodschap

'Ieder misbruik van dieren of geweld tegen hen, zal vroeg of laat (in dit leven of het 
volgende) uiteindelijk worden overgebracht op en ondergaan door mensen. Dit is een 
onontkoombare Goddelijke Wet. Wees u alstublieft bewust van het lijden van de 
boerderijdieren en hoe zo velen van hen gefokt worden op genadeloze wijze, om aan hun 
einde te komen door wrede slachtmethodes. De pijn en het lijden dat zij moeten 
doorstaan voordat ze op uw bord eindigen als maaltijd, is van dien aard dat u moet weten 
wat u in uw lichaam opneemt wanneer u vlees eet van dode dieren, en dat het meestal 
voortkomt uit misbruik en enorm lijden. Vele mensen scheppen voor zichzelf een bijzonder
pijnlijke- en zieke toekomst door de manier waarop zij boerderij- en andere dieren 
behandelen. Kijk om u heen, het gebeurt overal.'

Het boek 'Dieet voor een Nieuw Amerika' legt dit allemaal heel goed uit, vertelde onze 
'mam' ons. Wij raden aan dat u dit boek leest en ook het boek 'Animal Liberation'. Het zal 
u helpen om een meer meedogend hart te ontwikkelen voor dieren en hun lijden in de 
handen van onbewuste mensen.'

'Of u pijn toebrengt aan een ander mens of aan een dier, de grote verantwoordelijkheid is 
hetzelfde. U hoeft het niet leuk te vinden, u kunt het ontkennen … de grote wet zal 
handelen voor u. Elke pijn die u schept voor gelijk welke andere levensvorm, ongeacht 
wat het is, is een pijn die u schept voor uzelf.'

'Heeft u zich ooit afgevraagd waarom zoveel mensen ziek zijn en lijden aan alle mogelijke 
soorten kwalen, pijnen, ziektes, geweld en verschillende problemen op deze planeet?'
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Dieren hebben gelijke rechten

Wij hebben gelijke rechten om planeet Aarde te delen zonder misbruikt te worden. De tijd 
is gekomen waarop mensen moeten gaan aanvaarden, dat deze planeet een thuis biedt 
aan het mensen rijk en 'teGELIJK' aan het Dieren Rijk. Mensen denken dat zij alle rechten 
over ons hebben en dat wij geen rechten hebben, omdat wij niet dezelfde taal spreken en 
anders zijn. Als mensen zouden afstemmen op de Liefde-trilling dan zouden ze snel 
ontdekken dat wij, van het Dieren Rijk, net zo kostbaar en belangrijk zijn voor God als 
gelijk welke van zijn andere scheppingen. Wij spelen allemaal een andere rol in het 
Goddelijke Meester Plan.

Wij zijn voorbestemd om deze planeet te bewonen, tezamen met de mensen, op een 
liefdevolle en vreedzame wijze. Gods bedoeling voor ons allemaal is, dat we elkaar helpen 
zonder misbruik of geweld voor wie dan ook. Wij zijn voorbestemd om elkaar de ware 
betekenis van Liefde en Mededogen te leren. Dieren staan niet hoger of lager dan 
mensen; we zijn alleen anders. De taal van het Universum is de taal van Liefde. We 
hoeven geen 'woorden' te gebruiken om deze taal te kennen en te spreken.

Toen God de mensen 'heersers over de Aarde' maakte, 
was dat geen vrijbrief om dieren te misbruiken.

Integendeel, het is een unieke kans voor de mensen om lessen te leren van liefde, 
vriendelijkheid, begrip en mededogen ten aanzien van elkaar, ten aanzien van dieren en 
van alle andere levensvormen. Geen enkel mens kan ooit hopen om het Koninkrijk van 
God te betreden, zonder deze lessen te leren. Wij zijn allen helpers en leraren voor elkaar.

In het begin, in een ver verleden van de geschiedenis van de Aarde, was het gebruikelijk 
dat mensen en dieren bijzonder liefdevol en vredig samenleefden. Zij communiceerden 
telepathisch met elkaar en ze waren zo afgestemd en in harmonie met elkaar, dat de 
menselijke taal niet nodig was voor communicatie. Wij begrepen elkaar en hadden elkaar 
lief en we hielpen elkaar in veel praktische opzichten. Er was geen geweld. Er was geen 
angst of wantrouwen tussen ons. Het was een tijd van overvloed, voorspoed, vrede en 
liefde voor allen. Enkel ware liefde en mededogen voor allen, kan deze blijvende 
voorspoed terugbrengen voor het menselijk ras.

De mensen van toen hadden het niet nodig om superioriteit te bevestigen, door van de 
dieren onderwerping te verlangen. Wederzijds respect was aan de orde van de dag. Dit 
was de oude tijd, toen het lam bij de leeuw lag en het kleine kind hen leidde.

In de huidige tijd is dit concept bijna vergeten door de mensen van de Aarde. Toen de 
mensen nog leefden met mededogen voor dieren in hun hart, waren wij geliefd en 
gewaardeerd als legitieme en rechtmatige buren op deze planeet. Nu hebben de harten 
van de mensen zich verhard ten opzichte van ons.

En wij, de Wezens van het Dieren Rijk, 
zijn door de mens teruggebracht 
tot slechts gebruiksvoorwerpen 

om te verhandelen en aan te verdienen.

Hoe pijnlijk is voor ons dit verraad! Dit misbruik door teveel mensen heeft ons vroegere 
vertrouwen en onze liefde verdreven. Dieren in het algemeen, vrezen nu de mens en met 
reden. De hemel zij dank zijn er nog steeds vele mensen die de dieren liefhebben en 
respecteren. Aurelia Louise vertelt ons dat zij zoveel van ons houdt, dat wij als haar 
bijzondere kinderen zijn en dat zij ons toegewijd is voor het leven … tot de dood ons van 
elkaar scheidt.

Angelo's Boodschap – blz. 15



Als wij op onze planeet de archieven bestuderen van het menselijk gedrag, dan kunnen 
wij in de geschiedenis telkens opnieuw zien dat de slechte behandeling die de mens de 
dieren toebedeelt, vroeg of laat altijd wordt overgebracht op het menselijk ras. Dat is 
waarom Tender-Heart en ik zo dringend verlangen, dat de mensen zouden begrijpen hoe 
dringend onze boodschap is. U hoeft maar te kijken naar de gruwelen van het verleden, 
de huidige politiek en de oorlogen, om te zien wat mensen toebrachten – en nog steeds 
toebrengen – aan andere mensen.

Wilt u alstublieft 
mijn boodschap in uw hart horen, 

mijn vrienden?

Zolang de mensen wreed zijn voor de dieren, zullen zij wreed zijn voor elkaar. Wanneer 
mensen leren om vriendelijk te zijn voor dieren, zullen zij ook vriendelijk kunnen worden 
voor elkaar.

'O mensen van de Aarde Moeder, hoor ons, Angelo en Tender-Heart, de Engel katten.
Onze boodschap is zo belangrijk voor uw toekomstige geluk. Door de Kosmische Wet, door
de Grote Wetten die het Universum besturen, zal het voor God niet mogelijk zijn om het 
menselijk ras toe te staan om van het langverwachte Gouden Tijdperk te genieten, zolang 
de mensenharten nog zo verhard zijn. Dat kan gewoonweg niet plaatsvinden, totdat al het
Leven behandeld wordt met liefde, waardigheid en heiligheid.'

Deze liefde strekt zich uit naar het Mensen Rijk, het Dieren Rijk, het Elementale Rijk en 
ook het Planten Rijk. Wij moeten ons diepe respect en onze dankbaarheid uitspreken voor 
onze Geliefde Moeder Aarde, die gewillig en liefdevol plaats biedt aan onze evolutie.
Wanneer wij van het Dieren Rijk incarneren op Aarde, hebben wij een heel nauwe en 
persoonlijke band met de Aarde Moeder. Wij zijn de nakomelingen van één van Haar vele 
Rijken. 

Zij houdt van elk van ons en beschouwt ieder van ons als één van haar vele kinderen. 
Zij houdt op dezelfde manier van ieder mens.
Zij beschouwt ook ieder van u als één van Haar vele kinderen.

Maar u negeert Haar liefde en Haar eindeloze geduld met de mensheid. U vervuilt en 
vergiftigt Haar lichaam zonder erbij na te denken. Zij is zeer bedroefd door het feit dat de 
mensen doen alsof zij het recht hebben om ons van het Dieren Rijk 'te bezitten', en het 
feit dat u zich van ons ontdoet zoals het u uitkomt.

Word u alstublieft er meer van bewust, dat de Aarde Moeder net zoveel onze gastvrouw is
als de uwe. Mensen kunnen elkaar moreel niet bezitten, net zomin als ze 'moreel gezien' 
dieren kunnen bezitten: mensen zijn gewoonweg de verzorgers van de dieren. In ons hart 
behoren wij toe aan de Aarde Moeder en wij staan Haar bij op vele manieren waarvan u 
geen weet heeft.

U bent vergeten dat u hier slechts te gast bent, net als wij. Niemand van u kan persoonlijk
of legitiem de Aarde bezitten, nog gelijk wel deel ervan, nog enige van haar vele rijken.
U denkt alleen dat u dat kunt. Als u denkt dat u dat kunt, dan zeg ik u dat het een illusie 
is. U kunt niets ervan meenemen wanneer u de planeet verlaat. U leeft hier slechts een 
paar korte jaren. De Aarde Moeder is hier voor eeuwig.
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De Aarde Moeder is Souverein.

Katten, honden en paarden zijn nog steeds vergevingsgezind, maar miljoenen wilde dieren
willen niet langer iets te maken hebben met de mensen; sommige rassen zouden zelfs 
gewelddadig tegen hen worden, als ze de kans krijgen.

Tot op vandaag worden miljoenen huisdieren onderworpen aan een leven van 
eenzaamheid, achtergelaten worden, pijn, verraad, ziekte en honger, door de mensen.
Niet alle dieren zijn zo gelukkig als Tender-Heart en ik, die zulk een liefdevolle en 
zorgzame menselijke metgezel hebben gevonden.

Vanwege het misbruik van huisdieren verkiezen velen om te incarneren als wilde dieren, 
ondanks de uitdagingen die dieren in het wild te verduren hebben.

Mijn moeder, Saffire, een prachtige Balinese kat, was een wasbeer in haar vorige leven.
Zij was erg bang om onderworpen te worden als huisdier bij de mensen. Terwijl zij nog in 
de katten-hemel was, werd haar door de Katachtige Elementale Bewaarders beloofd, dat 
als zij ermee instemde om naar de Aarde te komen om het leven als een huiskat te 
ervaren, zij erop zouden toezien dat zij terecht zou komen bij een zorgzaam iemand.
Toen zij de voorbije verslagen inkeek van Louise, zag ze dat zij altijd goed was geweest 
voor dieren. Zij aanvaardde de uitdaging en wij leven gelukkig samen in een liefdevolle 
thuis.
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Hoofdstuk 3

Dieren zijn geen 'wegwerpmateriaal'. 

Wij hebben allemaal een ziel! Onze zielen vormen deel van een groepsbewustzijn, net als 
het uwe. Dit betekent dat er uiteindelijk op de ladder van evolutie beslist minder verschil 
is tussen de mensen en ons, dan er is tussen mensen en de Meesters, Engelen en Wezens 
van de Hogere Rijken, wiens hulp u constant zoekt.

Zoals u naar hen opkijkt voor hulp, liefde, genade en mededogen, zo kijken wij op naar u 
voor diezelfde hoffelijkheden. Zoals u ontvangt van diegene die boven u staan op de 
ladder van evolutie, is het een vereiste dat u ook eenzelfde mate van liefde en mededogen
moet doorgeven aan uw broeders en zusters, een stapje lager. Dit is een kosmische 
verplichting. Heel de Schepping is een eindeloze keten van manifestatie van de Schepper, 
van de kleinste tot de grootste. Waarlijk, Wij Zijn Allen Eén! Als een deel van de 
Schepping lijdt en pijn heeft, tast dit ook het Geheel aan. Het kan niet anders zijn.

Hoor ons:
Wij zijn geen wegwerp-bezittingen.

Wij zijn als familieleden.
Teveel mensen schaffen huisdieren aan, 

zonder te denken aan een langdurige toewijding.

Wij zijn 'levenslange' metgezellen en voelen ons heel erg verraden en diep verdrietig 
wanneer u ons achterlaat, afwijst of ons weg doet als een gebruiksvoorwerp.

Omdat wij zo schattig en knuffelbaar zijn als wij klein zijn, zijn we heel populair. Als 
huisdieren niet langer de onweerstaanbare, schattige, kleine puppies of aanbiddelijke 
kittens zijn, worden miljoenen huisdieren achtergelaten langs wegen of in stadsparken of 
naar het asiel gebracht. Dit is helemaal geen liefde. Zij moeten dan voor zichzelf gaan 
zorgen en lijden onder kou, verraad, afwijzing en honger, totdat zij heel misschien een 
vriendelijk iemand tegenkomen die hen meeneemt om voor hen te zorgen – of tot ze een 
pijnlijke dood sterven.

Miljoenen mensen 
denken absoluut niet na 

over het afschrikwekkende lot 
van achtergelaten dieren.

Voor diegenen die op deze manier sterven is dit een zeer pijnlijke dood, maar niet zo 
pijnlijk als voor die dieren die worden aangeworven om hun laatste dagen te slijten in 
onderzoekslaboratoria, waar zij worden onderworpen aan de meest wrede behandelingen 
die de mensen ooit hebben uitgedacht. Ze worden gekooid en gemarteld tot ze sterven 
van pijn of verdriet of totdat ze onverschillig worden gedood door hun misbruikers.

Die lieve kleintjes … als God en de engelen hen zien en hun smart voelen en hun 
smeekbeden horen, dan huilen Zij dikke tranen.

Experimenten op dieren in onderzoekslaboratoria

De Grote Schepper is zeer begaan met de wreedheid en de harteloosheid die deze 
zogeheten 'wetenschappers' in witte jassen begaan tegen Zijn Kleintjes van het Dieren 
Rijk.
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Zij voeren wreedheden uit in privé laboratoria en in vele universiteiten, ziekenhuizen en 
regeringsagentschappen over de hele wereld. Alles in naam van de 'wetenschap'. Kunt u 
het geloven? Hoe primitief en arrogant kunnen deze wetenschappers zijn? Zij weigeren te 
begrijpen dat er nooit enige noodzaak is om iets op dieren te testen, ten koste van zoveel 
lijden.

Er zijn zovele andere, humane alternatieven die veel effectiever zijn. Waarom gebruiken 
zij die niet? Het is allemaal een kwestie van geld en hebzucht, niet het zoeken naar echte 
antwoorden. Alle antwoorden zijn besloten in uzelf.

Er is nooit een noodzaak om enige andere levensvorm te onderwerpen aan eindeloze pijn 
en marteling. Dierproeven komen voort uit barbaarse onwetendheid ten aanzien van het 
dierenleven, door diegenen die arrogant het recht nemen om dieren te pijnigen en te laten
lijden voor hun eigen, zelfzuchtige doeleinden. Wat deze onderzoekers doen met de dieren
waarop zij experimenteren, is barbaarser dan wat de vroegere holbewoners deden. De 
holbewoners in de oertijd hadden meer mededogen met ons dan uw huidige 
wetenschappers hebben.

Het gebruiken van dieren voor menselijke experimenten is totaal onaanvaardbaar in de 
ogen van onze Schepper. In een wereld, waarin de mensen zichzelf beschouwen als 
'verlicht' en 'beschaafd' is dit een totale aanfluiting. Dierproeven, als een zogenoemde 
wetenschap, verlaagt het menselijk ras veel meer dan gelijk welke wetenschap die ooit 
werd beoefend. Het staat gelijk aan het bedrijven van voodoo en zwarte magie.

Er bestaan nieuwe testmethodes die veel accurater, menselijker en economisch 
verantwoord zijn. Als mensen afgestemd zijn op de Goddelijke Wetten, dan weten zij wat 
zij moeten doen voor hun welzijn. Zij hoeven geen pijnlijke experimenten op dieren te 
doen, om dat te ontdekken.

Dierproeven blijven jaar na jaar miljoenen dieren martelen. In de meeste gevallen kijken 
zij niet naar nieuwe wetenschappelijke data, ze trachten zelfs niet eens iets nieuws te 
leren uit die experimenten. Zij zijn dezelfde oude experimenten jaar na jaar blijven 
herhalen, enkel maar om hun 'budgetten' veilig te stellen en hun job te kunnen behouden.
Wie tot die wetenschappers behoort, is nog lager in aanzien dan een belastingontvanger.

Ongeveer negentig procent (90%) 
van deze gruweldaden 

wordt voortgezet met uw belastinggeld.

Uw belastinggeld stroomt in hun zakken, en hun valse resultaten zijn hun job 
bescherming. Heel vaak worden de resultaten gemanipuleerd om de door hen verlangde 
uitkomst te krijgen, ten koste van onschuldige dieren. Dierproeven is een totaal 
voorbijgaan aan het doel van de dieren op Aarde. Lees alstublieft de boeken Animal 
Liberation en Stolen for Profit. U zult zoveel meer te weten komen. Misschien zullen uw 
haren ten berge rijzen, of zal uw hart zich openen wanneer u leest over de gruwelen die 
de dieren nog steeds moeten ondergaan in uw maatschappij, met financiële steun en 
goedkeuring van uw regeringen en overheden.

Niets positiefs kan ooit voortkomen 
uit het martelen van 

onschuldige en weerloze dieren.

Dierproeven en experimenten zijn een aanslag op ons van het Dieren Rijk. Het resultaat is
niet betrouwbaar, omdat deze experimenten worden uitgevoerd zonder liefde, noch 
worden zij uitgevoerd onder normale omstandigheden.
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Alleen al in de U.S. worden gemiddeld 
80 miljoen dieren jaarlijks gefokt en opgeofferd 

voor dit minderwaardige doel.

Als de mensheid wil evolueren naar een Gouden Tijdperk van verlichting, moet dit 
dierenmisbruik STOPPEN! Mensen zullen geen goede oplossingen vinden voor menselijke 
problemen, zolang zij wreed en ongevoelig zijn voor andere levensvormen, inclusief de 
dieren.

Wilt u helpen?
Weet dat de Hemel huilt 

om ons op de Aarde!

Het spijt ons als we onszelf zo vaak herhalen, maar wij doen ons uiterste best om het 
punt over te brengen. Wij weten niet hoe we tot mensen moeten spreken om hun hart te 
raken en hen te laten begrijpen.

Misschien kunt u iets doen 
om de behandeling van dieren 
op deze planeet te verbeteren. 

Er zijn altijd grote en kleine dingen 
waarop iedereen kan helpen.

Achtergelaten dieren

Het is waar, dat meer en meer mensen huisdieren hebben en hen een geweldige thuis 
geven, zoals mijn maatje Tender-Heart en ik deze keer hebben. Een andere trieste 
toestand die God laat huilen is, dat ieder jaar meer dan 50 000 000 (50 miljoen) 
huiskatten en huishonden achtergelaten worden door hun eigenaars – wereldwijd zijn dat 
er nog vele miljoenen meer. De meesten van hen ervaren daarna nooit meer menselijke 
liefde en tederheid. Deze dieren hebben nooit de kans om het doel te vervullen waarvoor 
ze naar de Aarde zijn gekomen.
 
Deze menselijke slechtheid moet stoppen! Mensen leven echt in een 'wegwerp-
maatschappij' en ze gooien alles weg wat ze niet langer willen of nodig hebben, waaronder
hun huisdieren, hun ongeboren kinderen, enz., enz., enz. U weet wat ik bedoel … hoop ik.

Ja, ik herhaal mijzelf: ongeveer 50 000 000 van ons worden ieder jaar door hun eigenaren
verraden en verlaten.

Weet u hoe velen van hen er worden achtergelaten langs openbare wegen, in het bos of 
het park of waar dan ook waar het uitkomt om van hen af te zijn?

Bent u zich bewust 
van de pijn en het lijden en het lot 

van de achtergelaten dieren?

De meesten van hen sterven van honger, kou, uithongering, eenzaamheid en een 
gebroken hart. Velen van hen worden geslagen en weggejaagd wanneer zij bedelen om 
een beetje voedsel, en zij krijgen zeer veel angst voor mensen.

Van die 50 000 000 wordt een klein percentage, misschien 5 of 8%, gevonden door 
vriendelijke mensen en zij vinden weer een goede thuis. Het lot van de overigen laat God 
en de engelen ineenkrimpen. Zij sterven een pijnlijke dood. Zij worden aan de 'andere 
zijde' ontvangen door de legioenen van Engelen die aangewezen zijn voor de eindeloze 
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taak van het helen van dieren, van de trauma's die zij opliepen tijdens hun levenservaring 
bij de mensen op Aarde.

Soms ook worden dieren naar dierenasiels gebracht en de eigenaren zijn dan zo naïef om 
te denken dat hun huisdier een nieuwe thuis zal vinden.

Wat de mensen in het asiel hen niet vertellen, is dat vele asiels (vooral in de grotere 
steden) deze onschuldige kleine diertjes verkopen aan onderzoekslaboratoria, waar hen 
een lot wacht dat erger is dan de dood. Opnieuw worden dieren verhandeld voor winst.

Mensen die geen levenslange toewijding kunnen beloven aan hun huisdier, zouden om te 
beginnen al geen dier in huis moeten nemen. Ze zijn niet verantwoordelijk genoeg of 
simpelweg niet in staat om een dier te adopteren voor een langdurig samenleven.

De Grote Meester Jezus zei: 

'En wie schade berokkent aan één van deze kleintjes die in mij geloven, voor hem is het 
beter om met een molensteen om zijn nek in zee te worden geworpen.' (Marcus 9:42)

Toen de Grote Meester deze uitspraak deed, verwees hij niet alleen naar mensenkinderen.
Hij verwees naar alle bewuste wezens op deze planeet, inclusief de dieren.

Wij, van het Dieren Rijk, kennen en eren hem ook in onze ziel. Ik wil zelfs zo ver gaan om 
te stellen dat het overgrote deel van de dieren – op zielenniveau – Hem kennen en Hem 
eren met meer oprechtheid dan de meeste mensen. Als u verrast bent en de neiging hebt 
om te denken dat dieren hun Schepper niet kennen, als u denkt dat dieren niets weten en 
niet net als mensen in hun ziel kunnen denken … denk dan nog maar eens en mediteer 
hierop. U zult dan misschien gaan beseffen, dat u een serieuze herscholing moet krijgen 
betreffende dieren.

Weet u dat al uw handelingen, zowel goed als slecht, worden opgenomen in uw 'Boek des 
Levens' en dat u verantwoording moet afleggen? U zult moeten leven met de gevolgen 
van die handelingen, totdat elke negatieve handeling volledig is goedgemaakt met zuivere
Liefde. Deze wet is van toepassing op alle wezens in alle Universa. De mensen op Aarde 
zijn hierop geen uitzondering. Dit is een onontkoombare Kosmische Wet.

Zomaar een kat?

Misschien neemt u mijn boodschap niet helemaal serieus, omdat u wellicht denkt dat ik 
'zomaar een kat' ben. Ja, in mijn huidige vorm ben ik misschien voor de meeste mensen 
gewoon maar een kat. Maar ik draai al heel lang mee, en doorheen de eeuwen en 
millennia heb ik heel wat geleerd.

Ik ben een kat met een verleden, 
met kennis en waarnemingsvermogen. 

In mijn spiritueel lichaam ben ik veel meer dan een kat.

Als u mij zou aanvaarden als één van uw aardse leraren, dan zou ik u ver kunnen brengen
op uw terugreis naar het 'Paradijs'. Tender-Heart is een healing-kat en hij weet veel over 
healen. Hij kan u ook nog veel leren.

Elke dag liggen mijn maatjes en ik in ons mandje en wij mediteren heel veel. Wij proberen
manieren te bedenken om de harten van de mensen te raken, aangaande de verbetering 
van de behandeling van dieren op deze planeet.
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Ik heb nog een vriendje, dat ik wil voorstellen. Zijn naam is Sunny. Hij is een kortharige, 
oranje kat. Hij kwam bij ons wonen toen hij niet langer gewenst was bij zijn vorige 
verzorgers. Zij brachten hem naar ons huis en vroegen aan Louise om een goede, nieuwe 
thuis te vinden voor hem. Dat is nooit gebeurd en hij blijft nu bij ons wonen.

Hij is heel snel en zegt niet veel, maar hij is een diepe denker! Hij is nog nieuw in het kat-
zijn. Dit is pas zijn tweede leven als kat. Sunny is mishandeld toen hij klein was en hij is 
nog steeds bang voor mensen die hij niet kent. Ik heb het gevoel dat hij op een dag ook 
een boodschap zal geven en de pijn zal ontladen die hij in zijn hart draagt.

Hij vindt het fijn om bij ons te wonen omdat hij zich hier veilig voelt, aangezien hij de 
mensen nog niet helemaal vertrouwt. Hij vertelde me, dat hij in zijn vorige leven 
mishandeld en volledig genegeerd werd. Hij stierf een pijnlijke dood: alleen, ziek en 
hongerig, opgesloten in een bakstenen muur toen hij nog geen jaar oud was.

In dit leven vertrouwt hij alleen Louise en haar vrienden die van katten houden. Hij 
vertelde me dat hij nog steeds bang is dat hij naar een ander huis zal moeten. Hij is stil 
en onderdanig. Hij hoopt dat als hij geen problemen veroorzaakt en geen eisen stelt, hij 
het privilege zal verwerven om de rest van zijn leven in dit huis te mogen blijven. Hij is 
gehoorzaam en toont Louise heel veel dankbaarheid. Ik weet dat Louise ook heel veel van 
hem houdt en dat zij hem heel erg lief vindt.

Wij beschouwen hem zo'n beetje als jonger broertje, hoewel hij ongeveer even oud is als 
wij, omdat hij zo nieuw is in het kat-zijn en zo vaak onzeker is. Wij doen alsof we hem 
beschermen en hij leert van ons.
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Hoofdstuk 4

Jonge dieren en kinderen

Ha! Dat vergat ik bijna … ik wil u meer vertellen over mijn zuster, Precious. Toen Precious 
nog heel klein was kwamen er een vrouw en 3 kinderen naar ons huis, die haar naar huis 
wilden nemen. Louise wou haar eerst niet laten gaan, omdat ze zo mooi en lief was. De 
kinderen drongen echter aan om Precious toch te mogen hebben. Uiteindelijk ging ze 
akkoord, op voorwaarde dat zij heel lief en vriendelijk voor haar zouden zijn. En nadat ze 
beloofd hadden dat als ze haar ooit kwijt moesten, ze haar naar ons terug zouden 
brengen.

Ik heb Precious daarna gedurende vele seizoenen niet meer gezien en toen ze terugkwam 
naar ons huis was ze heel erg ziek, heel mager en ze wilde door niemand worden 
aangeraakt. Ze bleef de hele dag onder de bank zitten, waar niemand bij haar kon komen 
en ze wilde helemaal niet meer spelen. Haar pupillen waren constant vergroot en haar rug
was hoekig en ze leed elke dag aan zulke zware hoofdpijnen, dat ze uit haar lichaam 
wilde. Ze was zo ziek, dat ze bijna overleed. Ze blies naar Tender-Heart en mij. Tender-
Heart is zulk een vriendelijke healing-kat, dat zieke katten meestal graag naar hem 
toegaan om geholpen te worden. Hij probeerde heel vaak om dichter bij haar te komen en
vriendschap te sluiten, maar zij blies elke keer naar hem, uit angst.

Wij konden zien dat haar rugproblemen de oorzaak waren van de pijn in haar hoofd en we
wisten dat ze zwaar in de problemen zat. We probeerden dat aan Louise te vertellen, in de
hoop dat zij haar zou helpen. Na een paar dagen begreep ze de boodschap en ze heeft 
Precious toen onderzocht. Ze belde met iemand die telepathisch met ons allemaal kon 
communiceren.

Precious vertelde aan die persoon over haar kloppende hoofdpijn en over de ernstige 
schade onderaan haar nek, die haar zoveel ongemak bezorgde dat zij het moeilijk had om 
lief en vriendelijk te zijn. Ze was heel erg bang om te worden aangeraakt, omdat elke 
beweging haar nog meer pijn bezorgde.

Ze legde ook uit dat ze in haar vorige huis met de kinderen mishandeld was. Ze zei dat de
kinderen heel veel van haar hielden, maar ze speelden met haar alsof ze een pluchen 
speeltje was. Ze zei dat ze haar vaker in de lucht gooiden, om te kijken of ze op haar 
pootjes zou landen. Meestal lukte dat, maar soms was ze te ziek en had ze teveel pijn om 
het zelfs maar te proberen. Precious zei dat ze regelmatig op haar nek en rug 
terechtkwam en dat de pijn verschrikkelijk was. De kinderen beseften niet dat ze pijn had 
en zetten hun 'sport' verder en haar toestand werd steeds erger.

Naarmate de tijd verstreek at ze niet meer en werd ze erg mager. Elke keer als ze trachtte
te eten, spuugde ze het weer uit. Uiteindelijk werd ze zo bang voor iedereen, dat ze zich 
steeds ging verbergen. Omdat ze niet meer zo speels was en naar de kinderen ging 
blazen, brachten de mensen haar terug naar ons huis.

Ze dachten dat Precious vals was geworden. 
Ze beseften niet dat de kinderen 

de oorzaak waren van haar problemen.

Precious is heel lief en zachtaardig, als ze juist behandeld wordt. Louise was razend toen 
ze ontdekte wat deze mensen gedaan hadden met haar kleine Precious. Ze bracht 
Precious regelmatig naar de dokter die haar kon helpen met haar nek en rug en Louise gaf
haar een paar keer per dag een speciale behandeling en een massage. Ze gaf haar ook 
meerdere malen per dag speciale remedies om haar te helpen zich beter te voelen.
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Dat deed ze elke dag, maanden lang. Ze gaf Precious heel veel extra liefde en aandacht en
zij beloofde haar dat als zij genezen was, zij haar veilig bij ons zou houden voor de rest 
van haar leven. Precious was graag bij ons en zij werkte mee.

Heel, heel langzaam, met al die zorgzame, liefdevolle zorg, ging het steeds beter met 
Precious en ze is nu niet meer zo bang. Ze werd gaandeweg steeds vriendelijker en 
verborg zich niet langer onder de sofa. Haar pupillen trokken weer normaal samen en ze 
vermeed ons niet langer.

Na vier maanden speelde ze voor het eerst met Sunny. Ze is heel gehecht geraakt aan 
Louise. Ze volgt haar overal. Na 6 maanden deed haar rug niet langer pijn, de pijn in haar 
nek was veel minder en de hoofdpijnen zijn vrijwel verdwenen. Ze heeft ze nog maar heel 
af en toe en ze zijn niet meer zo erg. Ze kon weer eten zonder over te geven en ze is weer
op gewicht. Ze is nu heel mooi, liefdevol en vriendelijk. We zijn zeer vereerd om haar als 
deel te hebben van ons familieteam. Ze is nog steeds stil en een beetje op zichzelf, maar 
ik denk dat over niet al te lange tijd ze weer 100% hersteld zal zijn.

Ik hoorde Louise bellen met de mensen die Precious een jaar lang gehad hebben en ze 
vertelde hen hoe het zat. Ze legde uit hoeveel pijn Precious geleden had onder hun foute 
behandeling. Ik herinner me dat ze de ouders vertelde dat kinderen en tieners 
voortdurend toezicht nodig hebben als ze omgaan met jonge dieren. Ze legde ook uit, hoe
kinderen geleerd moeten krijgen om op de juiste manier met dieren om te gaan, anders 
zouden ze geen huisdieren mogen hebben.

Precious vertelde me ook, dat de kinderen geen kwaad in de zin hadden, maar dat zij niet 
begrepen hoeveel pijn ze haar toebrachten. Voor hen was zij slechts een prachtig, levend 
speelgoed.

De boodschap van Angelo, de Engel Kat, is dat jonge katten en puppies 
niet aan kinderen mogen worden gegeven als speelgoed. 

Ze zijn te kwetsbaar. 
Als u wilt dat uw kinderen een huisdier hebben 

– en ik denk dat het goed is voor kinderen om een huisdier te hebben –
geef hen dan alstublieft een 'ouder' dier om mee te spelen.

Die zijn niet zo kwetsbaar bij onjuiste behandeling, 
omdat ze zichzelf beter kunnen verdedigen door weg te lopen 

als ze mishandeld worden.

Ik weet dat kinderen zelden een dier opzettelijk mishandelen. Ze doen dat door een tekort
aan bewustzijn van wat een dier pijn doet, en zij gebruiken ze onwetend als speelgoed. 
Het is niet hun fout, maar niettemin moeten zij nauwgezet toezicht hebben en het goed 
aangeleerd krijgen. Louise vertelde me dat ze ook nog naar die mensen hun huis is 
gegaan om het verder uit te leggen.

De ouders en de kinderen voelden zich zeer schuldig toen ze hoorden hoeveel pijn ze 
Precious hadden gedaan en toen konden ze haar gedrag beter begrijpen. De kinderen 
moesten huilen en ze hebben allemaal beloofd om dit nooit meer te doen bij een kat of 
gelijk welk dier. Maar intussen is mijn lieve zuster, Precious, het slachtoffer geweest van 
kinderen zonder toezicht, en zij heeft daardoor veel geleden.

Er zijn zovele miljoenen meer huisdieren 
die dagelijks eenzelfde lot ondergaan in de handen van kinderen 

en slechts weinigen ontdekken ooit, 
waarom hun eens zo schattige huisdier niet meer zo schattig is.
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Ik weet dat Louise mij nooit zou weggeven. Ik voel me heel veilig bij haar. Zij vertelde 
me, dat als er ooit iets met haar zou gebeuren en als zij deze wereld zou verlaten vóór 
mij, zij zou zorgen voor een financiële regeling voor ieder van ons, zodat wij kunnen 
samenblijven op een liefdevolle plek, voor de rest van ons leven. Dat noem ik 
Verantwoorde Zorg voor Dieren Leven.

Dierenwinkels

Dierenwinkels verkopen goede dingen voor dieren, maar wanneer u uw dierenvriendje in 
zo'n winkel koopt, komen ze meestal van broodfokkers. Het is geen goed idee om die 
hebberige fokkers te steunen. Ze fokken de dieren niet uit liefde. Ze zien hen enkel als 
'winstobjecten' en het maakt hen niet uit wat er later met de dieren gebeurt en dat er een
groot percentage uiteindelijk een spuitje krijgt vanwege het ongecontroleerde overschot 
aan dieren. Zij maken zich niet druk over het overschot van miljoenen dieren ieder jaar 
weer, zolang ze maar 'geld kunnen verdienen' – en dieren zijn voor hen niet meer dan 
euro-tekens.

Aangezien wij 10 tot 20 jaren kunnen leven, zijn er niet genoeg plaatsen voor ons om 
heen te gaan als er zo'n groot overschot is door ondoordacht fokken, alleen maar voor de 
winst. Dit zorgt voor een ernstige onbalans en een enorme overvloed aan huisdieren. Koop
alstublieft geen dieren uit een dierenwinkel, die meestal hun dieren halen bij 
broodfokkers. U steunt een grimmige toestand als u dat wel doet. Vele broodfokkers 
beogen een gemiddelde van 3 000 tot 4 000 puppies of kittens – per maand. Hierdoor 
kunnen dus 50 000 000 dieren per jaar eindigen als verlaten, gedumpt of ingeslapen – 
ieder jaar. Dit zorgt voor een ernstig misbruik van scheppende energie.

Overweeg daarentegen ernstig 
of u geen verlaten dier wilt adopteren, 

en een huisdier dat lijdt onder een gebroken hart 
weer een liefdevolle thuis wilt geven. 

De meesten van hen worden bijzonder liefdevolle en trouwe huisdieren.

Mijn 'moeder' Louise, adopteert uitsluitend verlaten dieren en zij is altijd heel gezegend 
geweest met ieder van ons. Ze zei dat ze nooit geld zou betalen voor gelijk welk dier, 
omdat geen enkel dier gezien kan worden als een 'verkoopbaar artikel’, aangezien ze geen
voorwerpen zijn. Ze behoren toe aan de Aarde Moeder, niet aan mensen. Er één onder uw 
hoede hebben is niet minder dan een voorrecht. Mensen kunnen slechts hun verzorgers en
vrienden zijn. Volgens haar is het immoreel om in de dierenbusiness te zitten voor 
winstbejag.

'Als u niet met dieren kunt werken, 
puur vanuit Liefde voor wie zij zijn en voor hun welzijn, 

laat hen dan alstublieft in de spiritwereld of bij hen, die echt om hen geven. 
Maak van dieren nooit een broodwinning.

Louise zegt dat ze graag geld geeft om bij te dragen aan de kosten van de dierenasiels, 
voor zover ze hun dieren niet 'verkopen' voor onderzoek, asiels waarvan het doel ligt bij 
het zoeken en vinden van liefdevolle plaatsen voor de dieren die werden achtergelaten of 
verloren zijn gelopen. Het kost hen geld om deze asiels draaiende te houden en hun werk 
is een werk van Liefde. De meeste mensen die er werken zijn vrijwilligers. De meeste 
asiels zijn overbevolkt en hebben geld tekort.

Wat een dier te bieden heeft 
is niet altijd duidelijk voor mensen, maar het is er altijd.

Het is een uniek voorrecht om de verzorger van een dier te zijn.
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Alstublieft: laat uw huisdieren castreren en steriliseren. 

Er zijn al te veel van ons op deze planeet. Ik weet zeker dat als er in de komende 5 jaar 
geen dieren geboren zouden worden, er nog steeds voldoende van ons zouden zijn. Elke 
hond, kat of gelijk welke andere van Gods schepselen, verdient het om te worden geliefd 
en verzorgd en een liefdevolle thuis te hebben. Ik zeg nogmaals tot u allen:

'Wanneer u een dier adopteert, 
dan is dat een ernstige beslissing voor een lange termijn, 
omdat wij vele jaren leven en geen wegwerpartikelen zijn. 

Adopteer niet lichtvaardig een huisdier.'

Geen enkel dier verdient het, geboren te worden om verlaten te worden of gebruikt te 
worden voor gruwelijke experimenten in dierproeven-laboratoria – enkel om iemands job 
veilig te stellen. Ofwel bent u deel van de oplossing, ofwel bent u deel van het probleem.
Wordt een voorvechter voor het welzijn en de rechten van dieren, en ik beloof u dat u 
meer gezegend zult worden dan u zich kunt voorstellen.

De oplossing is te trachten het aantal geboortes van huisdieren jaarlijks te laten 
verminderen, totdat ze allemaal een liefdevolle thuis hebben en totdat het misbruik van 
dieren volledig verdwenen is in dit land en in de hele wereld.

Dieren zullen u de kunst leren van het onvoorwaardelijk liefhebben; 
zij zullen u de kans geven

 om uw intuïtie, tolerantie en een mededogend hart te ontwikkelen.
Zij zullen u helpen groeien, als mens. 

Zij nemen ook een groot deel van uw emotionele- en fysieke lasten over, 
om uw leven gemakkelijker te maken. 

Dit is een geheim dat de meeste mensen nog niet ontdekt hebben.

Katten en honden zijn niet de enige dieren van het Dieren Rijk die lijden onder de handen 
van de mensen.

Huisdieren

Doorheen de hele geschiedenis hebben paarden méér dan hun deel gehad in het misbruik 
door de mensen. De geschiedenis van het misbruik van paarden op deze planeet is zo 
groot, dat het vele boeken zou omvatten om er slechts een deel van te vertellen. Ik kan 
hier heel veel over vertellen, omdat ik ooit in een ander leven een paard ben geweest en 
ik heb medelijden met vele paarden. Ik wil nooit meer een paard zijn. Ik ben veel liever 
een kat. Dan is het in elk geval gemakkelijker om weg te rennen, als je te maken krijgt 
met een ongevoelig iemand.

Ik weet dat paarden bijzonder moedig zijn om de uitdaging aan te gaan om naar deze 
planeet te komen. Zij worden reeds eonen lang gebruikt en misbruikt en nooit voldoende 
gewaardeerd voor hun dienst.

Het afslachten van paarden

Bent u zich ervan bewust dat er elke dag honderden en misschien wel duizenden paarden 
naar de verschillende slachthuizen van dit land worden gestuurd, om te worden ingeblikt 
als voer voor honden en katten – of naar Europa worden gevlogen om door mensen te 
worden gegeten als 'bijzondere steaks'? Dit zijn paarden die misschien ouder zijn, ziek of 

Angelo's Boodschap – blz. 26



niet meer in staat te presteren zoals van hen verwacht wordt – of gewoon omdat hun 
eigenaren ze willen inruilen voor geld.
Zij vertegenwoordigen voor hen niet meer dan eurotekens, alle gevoelens van mededogen
en trouw worden opzij gezet. Dit is een totale afwijzing van en leidt tot woede bij de Grote
Spirit-Wezens die deze paardenlichamen bewonen.

Paarden worden op de markt in de VS verkocht voor een dollar per kilo van hun 
lichaamsgewicht. Dit vertegenwoordigt veel geld voor de paardenhandelaren die paarden 
kopen op veilingen, enkel om ze zonder omhaal en op brute wijze naar slachthuizen te 
brengen. Als u ooit getuige zou zijn van de gruwelijke wreedheid die gebruikt wordt om ze
te slachten, dan zouden de gruwelen die zij moeten ondergaan om steaks of katten- en 
hondenvoer te worden, u aangrijpen tot in uw hart. U zou er ziek van zijn. Waarschijnlijk 
zou u nooit meer dezelfde zijn; uw hart zou zich openen, zodat u meedogender zou 
worden.

Paardenhandelaren en diegenen die ze aan handelaars verkopen omdat dat gemakkelijker 
is, willen niet horen dat paarden grote wezens zijn, die hele bijzondere spirits bezitten en 
bedoeld zijn om de helpers en gezelschap voor mensen te zijn. Het is alleen maar op 
planeet Aarde, waar de 'primitieve' mensen zo weinig aandacht hebben voor paarden en 
andere dieren. Zij worden overal geëerd met groot respect en waardering. Zij zijn zeer 
intelligent en hebben een groot hart. Hun normale levensduur is 30 tot 35 jaar of meer. 
Hoe velen van hen halen daadwerkelijk hun volle levensduur?

Aan ieder van u, 
die zichzelf 'paardenliefhebber' noemt.

– Als u doorgaat met het fokken van een overschot aan paarden op deze planeet, enkel 
voor het plezier van 'schattige veulentjes' in uw velden te hebben, zodat u ze kunt showen
uit trots, dan bent u geen paardenliefhebber.
– Als u uw paard verkoopt aan een paardenhandelaar wanneer u er geen plezier meer aan
beleefd, dan bent u geen paardenliefhebber.
– Als u echt, oprecht een paardenliefhebber bent, dan houdt u uw paarden voor de volle 
lengte van hun leven, totdat de dood ze komt halen. Als dat niet uw manier van werken is,
dan is uw idee dat u een 'paardenliefhebber' bent, enkel maar een waanbeeld en een 
leugen.

U kunt misschien uzelf voor de gek houden, maar u kunt nooit het Universum en Zijn 
grote intelligentie voor de gek houden.

U zou het Dieren Rijk een grotere dienst bewijzen 
en een grotere daad van Liefde en Mededogen stellen, 

door ze in de spirit-wereld te laten.

Nogmaals, de mensen op deze planeet fokken ieder jaar veel te veel paarden. Ze fokken 
ze enkel maar voor het plezier en de sport ervan, zonder iets te geven om hun lot in de 
volgende 25 tot 35 jaar van hun normale leven. De meeste fokkers geven helemaal niks 
om wat er met hen gebeurt nadat zij ze verkocht hebben. Zij nemen geen enkele 
verantwoording voor hun fokpraktijken. Paarden hebben zulk een wonderbaarlijke, 
prachtige, vredevolle thuis in de spirit-wereld op hun 6D-planeet, het is beter om ze daar 
te laten waar ze thuishoren, tenzij u bereid bent om bij ze betrokken te zijn, zoals ze 
verdienen hier op Aarde. Ze zijn veel meer geliefd en gelukkiger op hun eigen planeet dan
dat ze hier zijn.

Zoals honden hebben paarden een groot gevoel van trouw naar hun verzorgers, en ze zijn 
echt diepbedroefd wanneer hun trouw verraden wordt. Heel vaak zijn het de verzorgers, 
die de lessen van trouw moeten leren.
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Heeft u ooit 
op het etiket van honden- of kattenvoer 

'paardenvlees' zien staan?

De grootmachten zijn veel te beschaamd om dit op het etiket te zetten en ze krijgen heel 
veel vrijheid om dit te omzeilen, door de instanties die toezicht moeten houden op de 
etikettering. Ze zijn veel te bang dat teveel mensen woedend zouden worden.
Onwetendheid wordt op deze planeet vaak beschouwt als een zegen. In plaats daarvan 
staat op de etiketten 'vlees' en 'bijproducten van vlees', zonder verdere toelichting.

De spirit van paarden is altijd een meervoudige zegen geweest voor deze planeet. De 
manier waarop zij behandeld worden is nog een blamage voor het menselijke ras. Teveel 
paarden worden dagelijks weggedaan op een ongevoelige manier, door pijnlijk 
meegesleurd te worden langsheen de lopende banden en dodelijke hamers van de 
slachthuizen, tot een bijzonder wrede dood.

Angelo verklaart dat het een grotere zegen zou zijn, 
als paarden op hun planeet zouden blijven 

en nooit meer terugkeerden naar de planeet, 
totdat de mensheid meer verlicht en meedogend wordt.

Doe zoals de Natuurvolkeren

Zij hebben nog de gevoeligheid om ons, dieren, te zien als Broeders. Inheemse volkeren 
aten gewoonlijk dierlijk vlees, ja, maar zij deden dat met dankbaarheid en eerbied. Een 
minimum aan geweld en pijn werden toegepast. Zij hadden ook het fatsoen om aan het 
dier toestemming te vragen alvorens het te doden voor hun gebruik.

Omdat de meesten van hen in staat waren om telepathisch te communiceren met dieren, 
was het gemakkelijk voor hen om toestemming te vragen en een antwoord te krijgen.
Als een dier niet bereid was om zijn leven te laten, dan wachtten zij gewoonlijk tot zij er 
één vonden dat wel bereid was. Zij doodden enkel uit noodzaak, nooit voor de 'sport'. 
Doden voor de sport of het plezier is nog zo'n teken van een primitieve en niet-verlichte 
maatschappij.

Wanneer een dier klaar en bereid was om genomen te worden, maakte het zichzelf 
beschikbaar voor een gemakkelijke en waardige dood. Het werd gedaan op een snelle en 
bijna pijnloze manier. Amerikaanse Indianen dankten altijd het dier voor het offeren van 
zijn leven. Dieren zijn niet bang om te sterven, maar ze zijn bang om pijn te ondergaan 
voordat ze sterven.

Hoeveel boeren, koeien- en kippenkwekers of paardenhandelaren vragen de dieren in hun 
zorg om hun toestemming om naar de slachthuizen te worden gebracht? Hoeveel boeren 
vragen aan de koe toestemming om haar kleine kalfje bij haar weg te halen, zodra het 
geboren is? Hoeveel boeren houden rekening met het natuurlijke moederinstinct van hun 
dieren, met de pijn en het hartzeer dat zij lijden wanneer hun jong ruw wordt weggehaald 
zodra ze geboren zijn of voordat ze op natuurlijke wijze gespeend zouden zijn?

Toen ze nog op het platteland woonde, heeft Louise heel vaak de koeien dagenlang horen 
schreeuwen in pijn en van een gebroken hart, nadat hun pasgeboren kalveren van hen 
werden weggehaald meteen na de geboorte. De boeren waren meer geïnteresseerd in het 
extra geld dat ze konden verdienen met de verse melk die de koe voor haar pasgeboren 
kalfje produceerde, dan dat ze rekening hielden met het geluk en het welzijn van de 
nieuwe koeienmoeder en haar kleintje.
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In werkelijkheid kan een koe zulk een grote hoeveelheid melk produceren na de geboorte 
van haar kalf, dat het weghalen ervan helemaal niet nodig is. Wellicht een klein beetje 
minder melk voor de verkoop, een klein beetje minder inkomsten op dat moment, maar 
een veel gelukkiger koe en kalfje, die op de langere termijn veel betere resultaten zou 
geven; en zoveel minder hartzeer voor de dieren die de boer voorzien van zijn welstand.
Waarom hiervan niet een win-win situatie maken voor alle betrokkenen? Louise wilde nooit
iets te doen hebben met deze onethische praktijken. Zij bleef rustig en bad tot de 
Engelen, dat zij zouden komen en de bedroefde dieren zouden troosten, maar haar hart 
huilde voor hen.

Al dit onnodige dierenleed, voor het heilige geld! €€€€€ … Hoe zouden de boer en zijn 
vrouw zich voelen, als er iemand kwam die hun kinderen zou stelen, elke keer als er één 
geboren werd?

U kunt het met mij oneens zijn maar ik, Angelo, 
zeg u dat er in de ogen van God geen verschil is.

De pijn en de smart 
die op een mens of een wezen van het dierenrijk wordt gelegd, 

is letterlijk hetzelfde.
De Kosmische verantwoording is ook hetzelfde, 'Wij zijn Allen Eén'!

Er is nog zoveel meer waarover ik wil praten, maar Louise denkt dat ik mezelf voor nu 
moet beperken. Ik heb nog niks gezegd over het misbruik van dieren in rodeo's, waar zo 
velen vermaak in vinden, zonder echt te weten wat er achter de schermen gebeurt.

Dieren in Rodeo's!

Wreedheid op dieren voor een dollar!
Voor de dieren wiens botten gebroken zijn, 

of die er verstuikte gewrichten, een gebroken rug 
of verbrande testikels aan overhouden, 

is de rodeo enkel een wrede omweg op weg naar het slachthuis.

Dieren die in rodeo's gebruikt worden, zijn van nature niet agressief. Zij worden fysiek 
opgejut om 'wild' gedrag te vertonen. Elektrische schokken, scherpe staken en bijtende 
stoffen en andere pijnlijke voorwerpen worden toegepast op de normaal gesproken 
onderdanige stieren, kalveren en paarden. Alle dieren, ook boerderijdieren, stieren en 
kalveren zijn voelende wezens die pijn en angst ervaren, net zoals katten en honden dat 
doen – en mensen ook.

Zij hebben zich niet vrijwillig gemeld 
voor deze grove 'entertainment' spelen.

Zij zijn de hulpeloze slachtoffers 
van de ongevoeligheid en de harteloosheid van de mens.

Dieren in dierentuinen en het circus

Wat met de dierentuinhouders, die dieren hun hele leven gevangen houden in kleine 
kooien? Hebben deze dieren erom gevraagd om in zo'n ongeschikte levensomstandig-
heden te worden gehouden, of worden zij gevangen gehouden tegen hun bedoeling en 
wil? Velen moeten onder verdoving worden gehouden, om te voorkomen dat zij van 
ellende met hun kop gaan slaan tegen de tralies van hun levenslange gevangenis.
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Wat met de circusdieren, die van de ene plaats naar de andere worden gesleept in kooien 
die te klein zijn om comfortabel te zijn en die veel te lange uren onderweg zijn, van de 
ene stad naar de andere, meestal onder bijzonder onaangename omstandigheden?

Circusdieren mogen nooit een 'normaal' leven leiden, 
enkel maar om geld in het laatje te brengen 

voor hun gevangenbewaarders. 
Er wordt nooit rekening gehouden met hun welzijn en hun gevoelens.

Velen van deze prachtige dieren worden zwaar mishandeld en misbruikt. Zij worden 
beschouwd als niet meer dan 'gebruiksvoorwerpen' door de mensen, die denken dat ze 
het recht hebben om hen te bezitten.

In een maatschappij van mensen die zichzelf wensen te beschouwen als 
'beschaafd', 'verlicht' of 'vooruitstrevend', 

is het nu dringend noodzakelijk, 
dat alle dieren verboden worden in circussen 

en dat de traditie van Rodeo's volledig wordt uitgebannen.

Dieren horen in de natuur, waar bomen zijn en groen gras, niet in kooien of vervuilde 
voedingsomheiningen. Denkt u dat het circusleven aan leeuwen, tijgers en olifanten het 
natuurlijke leefklimaat geeft dat zij nodig hebben om gelukkig te zijn? Als u ook maar iets 
weet over het leven en het lot van circusdieren, dan zou u nooit toegangskaartjes voor het
circus kopen, als die dieren gebruiken in hun show. Als u dat wel doet, draagt u bij aan 
het lijden en de onaanvaardbare levenswijze van deze kostbare dieren.

Wreedheid in gelijk welke vorm 
is nooit 'onderhoudend' 

voor de 'verlichten'.

Gelijk welke religie 
die niet gebaseerd is op respect voor het leven, 

is geen religie.
Totdat hij deze cirkel van mededogen

uitbreidt tot alle levende wezens,
zal de mens voor zichzelf geen vrede vinden'.

Albert Schweitzer
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Hoofdstuk 5

Laat mijn volk van het Dieren Rijk gaan!

Ik gaf het grootste deel van mijn boodschap aan Louise in 1996. Zij zette het in haar 
computer maar tot nu, in 1999, hebben we dit project nooit voltooid. Voordat we afsluiten,
wil ik u nog over één belangrijk onderwerp vertellen.

De meeste mensen weten uit verschillende heilige boeken en voorspellingen op deze 
planeet en uit vele andere bronnen, dat het jaar 2000 het begin zal brengen van grote 
veranderingen op deze planeet en binnen de menselijke beschavingen die hier leven.

Als u nog eens naar uw heilige boeken zou kijken en de verschillende voorspellingen zou 
lezen die gemaakt zijn ten aanzien van het einde van deze aardse cyclus, dan zou u al 
snel vaststellen dat ieder van u, diep in zijn hart weet, dat er grote veranderingen op til 
zijn voor de Aarde en haar mensheid. Deze veranderingen zijn nu dichtbij en zullen al snel
tastbaar tot stand komen.

Deze veranderingen zullen veel dieper gaan dan enkel wat een computervirus kan doen.
De meeste mensen zijn in ontkenning over deze grootse gebeurtenis en zij kiezen ervoor 
om die te negeren. U leeft uw leven op Aarde alsof u verwacht dat het altijd zo zal blijven 
zoals u het nu kent.

Angelo zegt … niet dus!

Het is niet aan mij, Angelo, om u te vertellen wat er binnenkort op deze planeet zal gaan 
gebeuren. Toch heb ik begrepen dat er zich veel verschillende scenario's zullen voordoen 
op verschillende plekken op aarde, op verschillende tijdstippen. Ik kan u vertellen over 
één iets, wat zeer zeker zal gaan gebeuren. Hou u goed vast …

De tijd is heel, heel dichtbij 
waarop vele, vele dierenrassen 

die nu op de Aarde leven, 
de planeet zullen verlaten. 

Er zijn zelfs al vele rassen vertrokken 
en vele nieuwe rassen zijn al verschenen.

Diegenen die volgens planning moeten vertrekken maar nog steeds hier zijn, bevinden 
zich voor een groot deel in de laatste fase van hun voorbereiding. Er is niets wat u kunt 
doen om hen tegen te houden, ongeacht wie u bent en hoe hard u het probeert. Het 
mandaat voor deze dierenrassen om de Aarde te verlaten is uitgegeven door de Godheid. 
Hun cyclus hier is op dit moment voltooid.

Hun hiërarchieën hebben onderhandeld 
over hun terugkeer naar hun thuisplaneet 

en hun verzoeken zijn ingewilligd. 
Zij moeten vertrekken van hier, voor hun eigen healing. 

Als de gepaste tijd nadert, 
zullen zij worden bijgestaan bij hun vertrek.

Er zijn anderen die nog moeten blijven, maar zij zullen al spoedig gaan muteren tot 
andere vormen. Bijvoorbeeld de kippen: zij zullen muteren in een andere vogelsoort. 
De koeien zullen muteren in een nieuw ras dat sterk zal gelijken op de reeënfamilie. 
Al spoedig – het is een kwestie van jaren – zal niemand nog een ander opeten. In de 
nieuwe wereld zal dit beschouwd worden als veel te barbaars en iets om je voor te 
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schamen. Alle dieren en mensen zullen vegetariërs worden.

In minder dan 5 of 6 jaar vanaf nu, misschien al sneller, zullen er grote veranderingen 
plaatsvinden op deze planeet. Alle dieren die angstig zijn geworden voor mensen of die 
niet vriendelijk zijn voor de mensheid, diegenen die agressie of vijandigheid hebben 
ondervonden, maken zich nu klaar om te vertrekken. Sommige rassen zullen samen, in 
groep en allemaal tegelijk vertrekken en anderen zullen stapsgewijs vertrekken. Zij 
hebben op deze planeet hun doel gediend en volbracht, voor zover hen dat werd 
toegestaan. Het migratieproces is al begonnen.

Zij zullen vervangen worden door anderen van hun ras, die beter aangepast zullen zijn 
voor de 'nieuwe wereld' waar wij ons naartoe bewegen – of zij zullen vervangen worden 
door een compleet nieuw ras. Alle agressie in dieren zal uiteindelijk worden uitgeschakeld,
ook bij de grote katten. Hun vervangers zullen even zachtaardig en bereid zijn tot 
samenwerking, als gelijk welke huiskat.

Voor mensen die een oprechte liefdesband hebben met een bepaald dier, zoals een kat, 
een hond of zelfs een paard: zij zullen bij u mogen blijven. U zult hen kunnen meenemen 
naar de hogere frequentie van de Nieuwe Aarde-trilling, die op het punt staat uw planeet 
te zegenen. In de straling van de Nieuwe Aarde zullen deze kleintjes die u zo liefhebt, ook 
verhoogd worden van trilling zodat zij, als zij daarvoor kiezen, veel langer bij u kunnen 
blijven dan nu het geval is. Hun levensduur zal worden verlengd.

Alle dierenrassen 
hebben hun eigen planeet van herkomst 

en velen zullen naar huis teruggaan.

Zij gaan terug naar huis om te genezen, en om opnieuw op een plaats te zijn waar ieder 
van hen diep en onvoorwaardelijk geliefd zal zijn. Zij gaan naar waar zij niet langer 
moeten leven in voortdurende angst om te worden aangevallen, opgegeten, gekooid, 
gevangen, opgejaagd, misbruikt of gedood. Zij gaan naar waar de 'wetten van de jungle' 
of 'de sterkste overwint' niet bestaan. Zij gaan allemaal terug naar hun eigen 
thuisplaneet, waar alleen Liefde bestaat. Zij moeten genezen van de agressie en de 
angsten die zij in zich hebben opgenomen in de vele duizenden – sommigen zelfs 
miljoenen – jaren die zij op deze planeet hebben geleefd.

Alle rassen waren zachtaardig en liefdevol toen zij hier voor het eerst kwamen. Alle dieren
en mensen waren de beste vrienden en zij spraken met elkaar, net zo gemakkelijk als u 
nu met elkaar spreekt. Zij hebben gaandeweg in hun lichaam en ziel de agressieve 
manieren van de mensen opgenomen. Gedurende duizenden jaren hebben zij hiermee de 
Aarde een hele grote dienst bewezen. Zij hebben u geholpen bij uw eigen, persoonlijke 
evolutie. Hun volledige genezing kan enige tijd duren, maar zij gaan naar een plek van 
heel veel Liefde en Licht, waar zij verzorgd zullen worden tot zij weer evenwichtig en 'heel'
zijn.

'Het is nu tijd voor hen 
om hun eerlijke beloning te ontvangen!

Laat hen gaan, vanuit uw hart!'

'Laat mijn Volk gaan,' zegt Angelo!

Ik kan bijna de paniek voelen die sommigen onder u ervaren in hun gevoelswereld. U 
vraagt zich af, hoe de Aarde eruit zal zien zonder bepaalde dieren. Weet, dierbaren, dat de
Aarde niet zonder dieren zal zijn. De dieren zijn de Kinderen van de Aarde Moeder en zij 
heeft al voorbereidingen getroffen voor het huisvesten van vele nieuwe, bijzonder mooie 
en buitengewoon intelligente rassen die u veel vreugde zullen brengen. Zij heeft 
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voorbereidingen getroffen om hen met grote liefde en tederheid onderdak te bieden. Zult 
u uzelf, in uw hart, voorbereiden om hetzelfde te doen?

Angelo onthult het grootste en best bewaarde geheim op deze planeet …

Ik ga nu met u het grootste en best bewaarde geheim van deze planeet delen. Louise kent
dit geheim al enige tijd en zij is net zo blij als ik ben, om het nu met u allen te delen. Wij 
voelen allebei dat de tijd nu eindelijk gekomen is om 'de aap uit de mouw' te laten komen.
Slechts een paar mensen die nu op de planeet leven, kennen dit geheim al. 
Degenen die mijn boodschap lezen, zullen bij de eersten horen die het te weten komen.

Binnen in de Aarde leven en wonen verschillende soorten beschavingen van 'onsterfelijke' 
mensen. Sommigen van hen zijn daar al een paar duizend jaren, terwijl anderen er pas 
honderd of tweehonderd jaren verblijven. Sommigen leven in de Binnen Aarde, anderen in
de Midden Aarde en nog veel meer van hen leven in de ontelbare onderaardse steden die 
verspreid liggen doorheen de Holle Aarde.

De mensen die tot deze beschavingen behoren bereiken een leeftijd van een paar honderd
jaar tot vele duizenden jaren, overeenkomstig hun persoonlijke keuze. Zij hebben 
3-dimensionale lichamen zoals die van jullie, maar zij zijn niet onderworpen aan dezelfde 
beperkingen die jullie momenteel hebben. Gedurende duizenden jaren hebben zij enkel 
geleefd vanuit het beginsel van Liefde en Goedwillende Broederschap. De mate van 
evolutie die zij bereikt hebben, doet de mensen aan de oppervlakte lijken op een troep 
kleuters.

Zij zijn allen mededogend en vriendelijk en oordelen niet over u. Zij hebben bijzonder 
vooruitstrevende technologieën in vergelijking met u aan de oppervlakte, en zij gebruiken 
die uitsluitend voor positieve doeleinden. Zij kijken ernaar uit om al heel gauw naar boven
te kunnen komen, vanuit hun ondergrondse paradijs. Zij hebben de intentie om ieder van 
u bij te staan in het maken van de overgang naar de Nieuwe Aarde, die spoedig voor ieder
van ons zal gaan dagen, om onze huidige leefwereld over te zetten in een glorieuze 
Gouden Tijd van verlichting en vrede.

Spirituele voorbereiding 
is het belangrijkste cadeau 

dat u zichzelf op dit moment kunt geven.

De Telosianen bijvoorbeeld. Dit zijn mensen die meer dan 2 meter groot zijn en die 
verblijven in de stad Telos, de ondergrondse stad onder Mount Shasta in Californië – waar 
zij al 12 000 jaren leven. 

Zij gingen ondergronds toen het continent van Lemurië in de Stille Oceaan zonk. Omdat 
zij daar vrij 'recent' zijn gaan wonen – in vergelijking met de tijdsduur dat andere 
beschavingen al ondergronds wonen, worden zij beschouwd als 'de nieuwkomers'. Voor 
mensen aan de oppervlakte lijken 12 000 jaren een hele lange tijd, maar de 'Binnen 
Aardse' beschavingen die daar al veel langer wonen, beschouwen het echt als 'recent'.

Het is nu de tijd voor ieder van u om uw geest en bewustzijn uit te breiden en op te 
houden met de geschiedenis van de Aarde in kleine, beperkte hokjes te stoppen, zoals uw 
moderne wetenschappers u dat leren. De meesten van u hebben geen weet van de lange 
geschiedenis van uw planeet. Het lijkt alsof uw geschiedkundigen zich slechts bewust zijn 
van een klein deeltje van de gehele geschiedenis van de Aarde.

Er leven miljoenen mensen binnen in de Aarde. Telos wordt beschouwd als een gemiddeld 
grote onderaardse stad en het biedt momenteel onderdak aan 1,5 miljoen Lemuriërs. In 
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tegenstelling tot wat men u heeft laten geloven, zijn de Lemuriërs niet allemaal 
verdwenen toen hun continent vernietigd werd. Een aantal van hen vluchtte in de Aarde 
en zij leven daar tot op heden in de ontelbare ondergrondse steden die zij gebouwd 
hebben.

De ondergrondse beschavingen maken plannen om op korte termijn aan de oppervlakte te
komen om opnieuw met ons samen te komen, na duizenden en duizenden jaren van 
weinig of geen communicatie en omgang met de oppervlakte-bewoners.

Op dit moment zijn velen van hen bezig met het afronden van hun voorbereidingen voor 
de grote gebeurtenis van hun terugkeer naar de oppervlakte. Dat zal waarschijnlijk niet 
gebeuren vóór het jaar 2000, maar wellicht zal het kort daarna zijn – en niet veel later.

De Lemuriërs hebben hun oude cultuur behouden. Zij hebben deze ook geëvolueerd tot 
zijn hoogste staat van volmaaktheid. Als u meer wilt weten over dit onderwerp, lees dan 
de boeken en de berichten vanuit de onderaardse steden. 

Ik wil nu verder gaan met mijn eigenlijke onderwerp, voordat ik te ver afdwaal.

Het Grootste Geheim!

Honderden dierenrassen, die lang geleden 
– zelfs duizenden jaren geleden – op deze planeet rondliepen 

en die door uw wetenschappers en geschiedkundigen 
worden beschouwd als 'uitgestorven',

hebben feitelijk nooit de Aarde verlaten, toch niet allemaal.
Zij hebben alleen de oppervlakte verlaten.

De meeste van die rassen bestaan nog, zij leven binnen in de Aarde.

Sommige dieren van bijna alle rassen zijn in veiligheid gehouden door de vele 
onderaardse beschavingen, gedurende de verschillende tijden waarin oproer, oorlogen en 
gevechten aan de orde waren op de oppervlakte. Toen zij ondergronds gingen, namen zij 
ook hun dieren met zich mee. Tot op vandaag wachten deze dieren om weer aan de 
oppervlakte te kunnen komen. Hun oorspronkelijke schoonheid, intelligentie en 
zachtaardigheid zijn behouden gebleven.

Deze dieren zijn volmaakter dan diegenen die wij nu kennen, omdat zij geliefd zijn 
geweest en nooit, op gelijk welke wijze, misbruikt zijn geweest door de ondergrondse 
volkeren. De dierenrassen die nu aan de oppervlakte leven, zijn in vergelijking met hun 
oorspronkelijke scheppingsvorm juist gedegenereerd, door de negativiteit waaraan zij 
werden onderworpen door de oppervlakte-bewoners. Er is een groot aantal soorten en 
rassen waar u zich nu niet eens bewust van bent. Hun verschijnen aan de oppervlakte zal 
zoveel vreugde brengen voor ons toekomstige leven. 

Het is zo wonderbaarlijk! Verwelkom hen terug in uw hart!

Zodra de mensen stoppen met gewelddadig te zijn tegenover elkaar en tegenover het 
Dieren Rijk, zodra de Binnen Aarde het gevoel krijgt dat hun dieren weer 'veilig' zullen zijn
in handen van de oppervlakte-bewoners, dan zullen zij hen weer terugbrengen naar de 
oppervlakte. Deze prachtige dieren zullen dan de nieuwe dierenrassen worden die de 
Nieuwe Aarde zullen bewonen. Hoe opwindend! Ik weet dat Louise niet kan wachten, tot 
zij weer met de grote katten kan knuffelen.

Binnen in de Aarde zijn vrijwel alle dieren bijzonder vriendelijk en zachtaardig. Geen van 
hen vertoont enige vorm van angst of agressie naar mensen toe. Zij hebben duizenden 
jaren 'Alleen Liefde' gekend en zij werden behandeld als jongere broeders en zusters. Alle 
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agressie is uit hen verdwenen. Alle dieren zijn vegetariërs, zij eten elkaar niet. Zelfs de 
leeuwen en de tijgers, die bovenaan de 'voedselketen' staan aan de oppervlakte, zijn hier 
vegetariërs en heel volgzaam.

Iedereen kan hen benaderen, zachtjes aan hun snorharen en hun staart trekken en 
daarbij volkomen veilig zijn. De dieren binnen in de Aarde zijn vriendelijk met mensen en 
zij communiceren telepathisch zoals zij ook deden in vroeger tijden, toen er nog geen 
duisternis en geen geweld was op Aarde – toen alle mensen nog leefden volgens de 
beginselen van Licht, Onvoorwaardelijke Liefde en Broederschap.

Binnen in de Aarde leven de bewoners een wonderbaarlijk, paradijselijk leven. Zij hopen 
dat u er spoedig klaar voor zult zijn, om van hen te leren hoe u voor uzelf een paradijselijk
leven kunt opbouwen aan de oppervlakte. Wanneer zij naar boven komen, zullen zij 
komen als leraren – mits u bereid bent om hen te aanvaarden. Zij willen voor u een 
voorbeeld zijn dat u kunt volgen, zodat u zelf een blijvend Gouden Tijdperk van vrede, 
overvloed, liefde en verlichting voor allen op deze planeet kunt scheppen. Wat een 
verandering zal dat zijn voor ieder van ons in het Dieren Rijk!

Niemand die in zijn hart ook maar enige vorm van geweld draagt, zal toestemming krijgen
om in de straling en de wonderen van de Nieuwe Aarde te blijven. Het Nieuwe millennium 
zal de deuren openen van het lang verwachte paradijs, de terugkeer van de Hof van Eden.
Ik stel voor dat u nu begint met het verheffen van uw energieën en bewustzijn, als het uw
wens is om te worden toegelaten tot het Beloofde Land.

Niemand zal toegang verkrijgen tot deze nieuwe Hof van Eden, als zij nog de negatieve 
patronen, levensstijlen en trillingen met zich dragen van de oude levenswijze van geweld 
en angst.

Binnen in de Aarde is werkelijk de plek 
waar de leeuw ligt met het lam 

en het kleine kind hen leidt.
Het bestaat, zelfs nu terwijl ik spreek! 

Slechts een paar kilometer onder uw voeten!

Angelo's slotwoord

Ik heb nog veel meer om met u te delen. Ik zou u ooit willen vertellen over de 
kattenhemel en over de andere dierenparadijzen; maar ik heb genoeg gezegd voor 
vandaag. Ik ben nu toe aan mijn middagslaapje; maar ik wil echt nog een keer met u 
praten, op een ander tijdstip. Dank u dat u mij toestond mijn hart bij u uit te storten.
Misschien zullen Louise en ik ooit nog een keer samen een boek schrijven.

De veranderingen die al spoedig aan de oppervlakte zullen komen zijn bijzonder positief.
Niettemin moet de Aarde Zichzelf reinigen van de huidige negativiteit. Louise bereidt ons 
voor op onze veilige doorgang naar de Nieuwe Aarde. Wees niet bang.

Als u uw gewelddadige en negatieve levenswijze nu verandert, dan hoeft u niets te 
vrezen. De volkeren van de Binnen Aarde zullen komen om diegenen te helpen, die hen in 
hun midden willen verwelkomen. Hun hulp zal er enorm aan bijdragen om de 
verschillende, tijdelijke potentiële niveaus van stress te verminderen, die zullen ontstaan 
door de overgang.

Zie deze tijd als een tijd van grote vreugde en enorme vernieuwing. Deze tijd betekent 
niet het absolute einde van de wereld, enkel het einde van de wereld zoals wij die kennen.
Wij staan op de drempel van een uiterst wonderbaarlijk nieuw begin. De mensheid en al 
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de Aardse Koninkrijken hebben zo lang gewacht op deze prachtige nieuwe tijd. Eindelijk is 
dan nu de tijd aangebroken. 

God, tezamen met de toegewijde, spirituele hiërarchie van deze planeet en miljoenen 
Engelen, zijn nu bijna zover dat zij de Nieuwe Aarde kunnen opleveren, bijna in een 
oogwenk, door een verschuiving in dimensie te scheppen.

Deze verschuiving in dimensie kan enkele maanden tot een paar jaren duren, maar weet 
dat het niet langer meer dan een kwestie van decennia is. De verschuiving is al begonnen 
en zij zal duidelijker en tastbaarder worden in de komende paar maanden of aantal jaren.
De planning is om het te voltooien rond 2012 of misschien al eerder.

Alleen zij, 
die voldoende liefde in hun hart laten weerklinken, 

zullen beloond worden 
met het voorrecht van toegang tot het nieuwe Paradijs.

Zij die zich verzetten, 
zullen verplicht worden om de planeet te verlaten 

of achter te blijven, in de oude wereld van pijn en lijden.

Ik hoop dat ik uw hart vandaag voldoende geraakt hebt en dat u de ernst van mijn 
boodschap zult inzien. Ik hoop ook, dat u zult beslissen om een actieve beschermer te 
worden van ons, de 'Pluizige Wezens' van het Dieren Rijk.

Ik dank Louise voor de vele uren, die zij besteed heeft aan het typen en bewerken van 
mijn boodschap op haar computer.

Het is dringend noodzakelijk, 
dat alle mensen die zichzelf Zielen van Licht, 

Kinderen van de Ene noemen, 
om iets te gaan doen aan de toestand 

en de behandeling van dieren op deze planeet.

Louise maakt ons duidelijk, dat wij de meest kostbare katten zijn in het hele Universum!
Sommige mensen zijn het daar misschien niet mee eens, maar het zorgt ervoor dat wij  
ons heel belangrijk en geliefd voelen.

Namens het Dieren Rijk van deze planeet sturen Tender-Heart en ik Liefde, Healing, Hoop 
en Verlichting aan u allen. Wij beloven u dat u vrede en grote overvloed zult kennen, 
wanneer Liefde onvoorwaardelijk wordt gegeven aan alle levensvormen op onze planeet.
U zult de sleutel tot Liefde vinden in uw meditatie, door het onderzoeken van de geheime 
kamers van uw hart. Ga en vind de ware betekenis van dit woord.
 

En zo heeft Angelo gesproken!

Ik ben Angelo, de Engel Kat. 
Ik spreek namens de evolutie van alle rassen van het Dieren Rijk van deze planeet. 
Ik dien op de 2de Kosmische Straal van Verlichting. Ik ben een leraar. 
Ik word bijgestaan door Tender-Heart, de Engel Kat, dienstbaar op de 5de Kosmische 
Straal van Genezing.
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Hoofdstuk 6

Boodschap van Adama, Hogepriester van Telos

Dit is Adama, de Hogepriester van Telos, de onderaardse stad onder Mount Shasta. Onze 
vriendin Aurelia Louise heeft mij gevraagd om een korte boodschap te geven om Angelo's 
Boodschap mee af te sluiten. Ik beschouw het als een voorrecht, om bij deze gelegenheid 
een aantal ideeën te delen met allen die Angelo's belangrijke Boodschap zullen lezen.

Geliefde vrienden, in Telos kennen wij Angelo al heel lang. Angelo is een dierlijke 
begeleider van Aurelia geweest sinds de tijd van Lemurië, toen zij beiden in de tempels 
leefden: Louise als hogepriesteres en Angelo als tempelkat. Gedurende duizenden jaren 
hebben zij elkaars leven verrijkt.

Het deel van Angelo dat wij het beste kennen, is het hogere aspect van zijn ziel. In zijn 
huidige, kleine lichaam huist slechts een klein deel van de totaliteit van zijn wezen. Onze 
huidige ontmoetingen met Angelo en Aurelia Louise vinden gewoonlijk plaats in de 
innerlijke Sferen – op zieleniveau – wanneer hun fysieke lichamen slapen. U zou kunnen 
stellen, dat de Innerlijke Sferen plaatsen zijn van Bijzondere Ontmoetingen. In Telos 
hebben we een veel groter bewustzijn van de Innerlijke Sferen dan u aan de oppervlakte, 
omdat onze DNA-code meer ontwikkeld is.

De boodschap van Angelo die u zojuist heeft gelezen, komt vanuit het hoger aspect van 
zijn ziel, het deel dat verbonden is met de Universele Geest. Louise herkent dat. Omdat zij
beiden voor een welbepaald doel verbinding maken met de Godskracht in de Universele 
Geest, kunnen zij veel bereiken. Het is slechts een kwestie van er bewust voor te kiezen 
om het te gaan doen, en dan te oefenen tot u zich dit proces heeft eigen gemaakt.

Wij zeggen u, dat de dieren keer op keer incarneren, net zoals u. Hun belichaming is altijd
een uitbreiding van een veel groter geheel. Ieder van ons, ook de dieren, zijn 
uitbreidingen van een enorm Wezen van Licht, zo immens en zo wonderbaarlijk dat u in 
absolute verwondering zult staan, de dag dat u zich openstelt voor het begrijpen van uw 
ware Goddelijkheid. Het wordt het concept van multi-dimensionaliteit genoemd, een 
concept dat heel moeilijk blijft om volledig te bevatten met de beperkingen van een 3D-
brein.

God, vanuit zijn grote Liefde en zijn Aard om voortdurend te scheppen, is altijd zichzelf 
aan het vergroten en uitbreiden in een steeds breder spectrum van manifestaties. Het 
Dieren Rijk is slechts één van vele van deze oneindige uitbreidingen. Allen zijn deel van 
God, dierbaren, ALLEN. Als u uzelf toestaat om één deel van Leven (God) pijn te doen, 
dan doet u het Geheel pijn, inclusief uzelf.

In de Innerlijke Sferen zijn alle dieren zeer intelligent en zij zijn heel anders dan u zich nu 
kunt voorstellen in uw huidige bewustzijn. Sommigen van hen besturen werelden en 
planeten. Dieren leven in vele dimensies. Alle dieren hebben een ziel of een hoger zelf, net
als de mensen dat hebben. Het verschil is, dat zij geschapen worden om deel te zijn van 
een ander koninkrijk dan het uwe. Zij zijn dus ook uitbreidingen van een veel groter 
bewustzijn, een ander aspect van Goddelijkheid. Bewustzijn vergroot zichzelf van de 
hoogste niveaus van de Godheid tot het laagste niveau van de eerste dimensie van rotsen 
en mineralen. Dit zijn allemaal verschillende uitingsvormen van God.

Hoe hoger de dimensie, des te groter is het begrip van Liefde en des te opener is het 
bewustzijn. Dieren delen uw planeet met u omdat zij, net als u, ervoor gekozen hebben 
om hierheen te komen om een 3D-ervaring te hebben. Zij zijn ook gekomen als helpers en
leraren, om de mensheid bij te staan op manieren die u nu nog niet kunt begrijpen. Dat zij
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ervoor gekozen hebben om te komen in een lichaam dat anders is dan het uwe, maakt 
hen niet minderwaardig aan u. Zelfs als zij dat wel waren, dan is er geen morele- en 
spirituele rechtvaardiging voor de manier waarop zovele dieren heden ten dage worden 
behandeld op het Aarde-oppervlak. Hun lichamen zijn slechts één trapje lager dan het 
uwe in uw 3D-wereld. Het verschil dat u zo ontzettend lang is aangeleerd, bestaat niet! 
Het was slechts een excuus en een vrijbrief voor het uitbuiten van de dieren.

In uw beperkte begripsvermogen heeft u zichzelf toegestaan om vele dierenrassen te gaan
beschouwen als goederen voor zelfzuchtige doeleinden of voor winst. Wij zeggen dat dit 
niet is wie en wat zij zijn. De gouden regel moet worden toegepast voor alle 
gevoelswezens, niet alleen voor de mensen. Als u vooruit wilt gaan op het platform van 
uw eigen evolutie, dan kunt u dat enkel bereiken door het beoefenen van 
onvoorwaardelijke liefde in woord, gedachte, gevoel en daad, naar alle levensvormen toe.

Liefde is de enige sleutel.

Er is geen andere. Er is geen atoom in de schepping dat niet tot stand is gekomen door 
liefde. Dus is er geen atoom in de schepping dat u 'niet kunt liefhebben', als u vooruit wilt 
komen.

In de geestenwereld, werken dieren vanuit hun 4D- en 5D-niveaus. Zij zijn allen 
verbonden met een hoger Lichtlichaam. Alle mensen zijn ook verbonden met hun eigen 
Hoger Zelf, ook wel hun 'I AM Aanwezigheid' genoemd, die verblijft in de hogere 
dimensies.

Het Hoger Zelf van uw Wezen, uw God Zelf, is een glorieus, uitermate intelligent, krachtig 
Wezen van onbeperkte volmaaktheid. Uw 3D-leven op Aarde weerspiegelt slechts een deel
van de Godheid die u feitelijk bent.

In de schepping en in de Hogere Rijken is er niet zoiets als minder, lager, beter dan, niet 
zo goed als, enz … Dat zijn allemaal etiketten uit het beperkte, menselijke bewustzijn.
Allen worden gelijkelijk geliefd en beschouwd als uitingen van God in voortdurende 
beweging (evolutie).

Er is een verschil tussen u en de dieren, maar dat verschil is niet wat u werd aangeleerd. 
Mijn vrienden, in de onderaardse steden hebben wij groot respect voor dieren en wij 
beschouwen hen als onze jongere broeders en zusters op de ladder van evolutie. Wij 
behandelen hen met dezelfde hoffelijkheid als waarmee wij zelf behandeld willen worden.

Stel dat er bij mensen in een gezin 10 kinderen zijn. Zou u dan zeggen dat de jongeren 
minder waard zijn dan de oudere kinderen, enkel maar omdat ze minder levenservaring 
hebben en nog niet zoveel weten als de ouderen? Zou u zeggen dat de jongere kinderen 
niet met evenveel liefde en hoffelijkheid behandeld moeten worden en dat zij met recht 
mogen worden misbruikt, enkel maar omdat zij nog niet zo ver ontwikkeld zijn als de 
oudere kinderen?

Ik denk het niet, omdat u heel goed weet dat zij over een paar jaar ook zover zullen 
staan. Mijn vrienden, zo is het ook met de dieren. In de hiërarchie of de familie van het 
lichaam van de Ene God, zijn de dieren die onze planeet delen, de jongere leden.

Ik neem aan, dat u zult begrijpen wat ik bedoel. Alles in de schepping heeft een 
bewustzijn, van het grootste tot het kleinste. Uiteindelijk worden ze allemaal als gelijken 
beschouwd.

De informatie is juist, dat wij in Telos een groot aantal dierensoorten onder onze hoede 
hebben, die reeds lang geleden zijn uitgestorven aan de oppervlakte van de Aarde.
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Andere beschavingen, die langer ondergronds zijn geweest dan wij, verzorgen ook een 
groot aantal dierenrassen die zelfs al veel langer zijn uitgestorven aan de oppervlakte.

Wij hebben vele soorten katten, in alle maten. Hun grootte varieert van 2,5 à 3 kilo tot 
vele honderden kilo's. Wij hebben honden- en paardenrassen die veel verder geëvolueerd 
zijn dan degenen waar u nu voor zorgt en die u veel vreugde zullen brengen wanneer u 
hen uiteindelijk aan de oppervlakte zult ontmoeten.

De meeste van onze dieren zijn groter dan diegenen die u nu kent. Bijvoorbeeld: vele van 
de grote katten zijn bijna twee keer zo groot als die aan de oppervlakte. Veel paarden zijn
groter, maar sommigen hebben een maat behouden die u heel prettig zult vinden.

Onze dieren zijn ons heel dierbaar. 
Wij verzekeren u, 

dat zij niet aan u zullen worden overgedragen, 
voordat al het geweld 

volledig verdwenen is uit uw wereld.

– Al onze dieren zijn vriendelijk. Ze zijn nooit blootgesteld aan negativiteit of geweld, in 
geen enkele vorm.

– Geen van onze dieren kent angst voor mensen. Zij doden en eten elkaar niet. Het zijn 
allemaal vegetariërs.

– Onze dieren zijn nooit opgejaagd of gekooid geworden. Zij mogen hun leven tot het 
einde genieten en zij leven veel langer dan de dieren aan de oppervlakte.

Wees ervan verzekerd, 
dat wij niet het risico zullen nemen om ook maar één van hen 

over te dragen aan de oppervlakte-beschaving, 
zolang er ook maar de minste kans bestaat 

dat zij mogelijk gekwetst worden 
of minder liefde zouden ontvangen 

dan zij gewend zijn van ons.

Wij erkennen de unieke intelligentie die ieder dierenras met zich brengt en wij hebben 
nooit de behoefte gevoeld om hen op welke manier dan ook onderdanig te maken aan 
ons. Zij zijn volgzaam en willen ons plezieren. Telepathische communicatie is alles wat wij 
nodig hebben om hun totale medewerking te krijgen.

Namens alle beschavingen van de Binnen Aarde, wil ik zeggen dat wij met grote vreugde 
en verwachtingsvol kijken hoe u, onze geliefde broeders en zusters, uw geest en uw hart 
openen voor het Dieren Rijk en hoe u veranderingen gaat aanbrengen in de manier 
waarop u naar hen kijkt en hen behandelt.

Wij sturen u onze Liefde, ons Licht en onze Vriendschap. Wij kijken heel erg uit naar de 
tijd waarop wij aan de oppervlakte kunnen komen, om opnieuw bij u te zijn, u de hand te 
schudden en u te leren wat wij geleerd hebben door duizenden jaren te leven in de trilling 
van Liefde, Vrede en Broederschap – zonder de invloeden van oorlogen, controle, 
hebzucht, angst, manipulatie en eindeloze bureaucratie.

De tijd zal nu heel gauw aanbreken, waarop onze twee beschavingen zich zullen verenigen
in de geest van één grote kosmische familie, na duizenden jaren fysiek gescheiden te zijn 
geweest.

Wanneer wij naar boven komen uit onze onderaardse verblijven, door een netwerk van 

Angelo's Boodschap – blz. 39



tunnels die uitkomen in elk land en elke stad op de planeet, dan zal dat een tijd zijn van 
grote vreugde voor allen die hun hart en hun geest willen openen om ons te ontvangen.

Dit zal gebeuren om u te 'bevrijden' van uw strijd, uw pijn en uw zorgen. Het is onze 
intentie om u te helpen bij het scheppen van het soort leven waar u al zo lang naar 
verlangt – al zo heel lang.

Samen zullen wij een hele heldere toekomst smeden voor ons allemaal, bewoners van de 
Nieuwe Aarde. Het zal een win-win situatie zijn voor iedereen. 

Wij zijn uw oudere broeders en zusters en wij houden innig van ieder van u.

IK BEN Adama, uw Lemurische Broeder.
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Hoofdstuk 7

Gebed voor de dieren

Geliefde Hemelse Vader, hoor ons nederig gebed. Wij pleiten voor genade en bescherming 
voor onze vrienden de dieren, in het bijzonder voor hen die lijden in de handen van de 
onwetenden en de ongevoeligen.

Wij bidden voor die dieren, die worden opgejaagd en die verdwaald zijn.
Wij vragen genade voor hen die verlaten, angstig en hongerig zijn of pijn lijden.
Wij bidden voor al diegenen, die niemand hebben die van ze houdt.

Wij bidden ook voor de miljoenen kleintjes die worden gemarteld, dag na dag, jaar na jaar
door de meedogenloze experimenten in de dierproeven-laboratoria.
Wij vragen genade in de naam van die dieren, die gekooid zijn en onderworpen worden 
aan de meest wrede behandelingen, totdat een gruwelijke dood hen bevrijdt van hun 
onderdrukkers.
Wij vragen dat de dieren opnieuw herkend zouden worden als onze jongere broers en 
zusters op de Levensladder.

Wij vragen ook vergeving, o Heer, voor de enorme onderdrukking die wordt uitgeoefend 
op het Dieren Rijk. Zend alstublieft uw miljoenen Engelen om deze ongelukkigen te 
troosten, te genezen en te steunen.
Wij smeken om uw genade en mededogen voor alle dieren op deze planeet. En voor hen 
die de dieren slecht behandelen vragen wij, dat u hun hart wil openen en verzachten.

Voor diegenen die de moed hebben om dieren te redden en op te komen voor hun 
rechten, vragen wij de bescherming en de overvloed die zij nodig hebben om hun werk te 
kunnen blijven doen. Wij vragen dat zij onmetelijk gezegend worden. Help ons inzien dat 
alle dieren, groot en klein, deel zijn van Gods kostbare schepping en ook deel zijn van een
groter geheel, dat ons menselijk brein nog niet kent.

Wij zijn oneindig dankbaar voor de wezens van het Dieren Rijk, die onze planeet zoveel 
liefde en verdraagzaamheid hebben gebracht. Maak ons tot instrumenten van oprechte 
vriendschap met dieren en alle levensvormen, zodat wij mogen delen in de zegeningen 
van de zachtmoedigen en de genadigen.

Laat er Vrede zijn op Aarde

Laat er Vrede zijn op Aarde – en laat het beginnen bij mij.
Laat er Vrede zijn op Aarde – zoals er altijd Vrede bedoeld was.

Met God als Schepper, zijn wij allemaal familie.
Laat ons samen leven in volmaakte harmonie.

Laat de Vrede bij mij beginnen – nu op dit moment.
Met elke stap die ik zet wil ik vreugdevol beloven:

ik zal ieder moment nemen zoals het komt en leven in eeuwige Vrede.
Laat er Vrede zijn op Aarde – en laat het beginnen bij mij!

(Jill Jackson en Sy Miller)
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Angelo's Missie

Steun alstublieft Angelo's opdracht door uw eigen exemplaar van dit boekje te 
bestellen. Help de boodschap te verspreiden over de wereld, door uw extra 
exemplaren te bestellen. Mogen wij u voorstellen, dat u meerdere exemplaren 
koopt en ze aan uw vrienden of mensen in uw omgeving geeft of verkoopt.
Geweld tegen dieren op deze planeet MOET NU STOPPEN!

Als we niet kunnen rekenen op de steun van hen, die zich bewust zijn van de trieste 
omstandigheden van de dieren, dan weet ik niet op wie we kunnen rekenen. 
Mijn vriend, u die opkomt voor de rechten van de dieren, kunnen wij op u rekenen om 
deze boodschap te verspreiden naar zoveel mogelijk mensen?

Alle winsten die op dit boek worden gemaakt, zullen gebruikt worden om de mensen 
bewust te maken van de noodzaak om hun hart te openen, zodat zij gaan begrijpen hoe 
erg de gevolgen zijn van geweld tegen gelijk welke levensvorm – en om te helpen om, 
door Liefde, de ethische behandeling en de rechten van de dieren op deze planeet te 
herstellen.

Het Universum huilt om de toestand van de dieren en is dankbaar voor uw bijdrage als
een voorvechter van hun wettelijke rechten om op deze planeet te leven in waardigheid,

gelijkheid en respect.

Sint Franciscus

Een ode aan de Ene, die de ware verwantschap met onze vrienden, de dieren, 
belichaamde en die de onschuld van hun ziel herkende. Hij aanvaardde hen 
onvoorwaardelijk als zijn eigen broeders en zusters.

Noot van de vertaler: Bovenaan deze bladzijde staat de originele oproep zoals die in het 
boekje staat. Volledigheidshalve voeg ik deze ook toe, hoewel die vooral voor Engelsprekenden
van toepassing is.

Voor Nederlandstalige lezers wil ik daar het volgende aan toevoegen:

Mijn bijdrage aan het dierenwelzijn is onder andere deze vertaling. Ik vraag hiervoor geen 
vergoeding, tenzij u een papieren versie wilt ontvangen. Neem dan contact op met mij via 
spiritueellezen@hotmail.com. U ontvangt deze dan tegen kostprijs + verzendkosten.

Als uw hart u ingeeft, dat u ook wilt bijdragen aan het welzijn van de dieren, zoek dan naar 
een dierenasiel of een dierenopvang bij u in de buurt (vaak zijn dit kleinschalige projecten, die 
volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers en donaties). Iedere cent die zij ontvangen komt ten 
goede aan de dieren, hier zijn geen 'strijkstokken', zoals (helaas) vaak het geval is bij grote 
organisaties. Zij zijn blij met iedere donatie, niet alleen in geld maar vaak ook in natura (denk 
aan kussens, manden, dekens, voer- en drinkbakken, borstels, eten, medicijnen) ... of 
misschien heeft u wat tijd om mee te helpen met het verzorgen van de dieren, ze aandacht 
geven, ermee gaan wandelen, klusjes en herstellingen aan de dierenverblijven ...

Er is zoveel mogelijk, als wij maar willen … vanuit ons hart!
Eén in verbondenheid met Allen,
Veerle
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