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Opdracht

Angelo’s boodschap
Dat liefde mag zegevieren!

Ik, Angelo, en mijn dierbare kattenvriend Tender-Heart 

dragen deze boodschap op aan de ‘overwinning van liefde en 

mededogen’ voor alle dieren op deze planeet. Wij weten dat 

het moment waarop de mensheid wijs, meedogend en liefdevol 

genoeg zal zijn om op te houden met het mishandelen van 

dieren, in welke vorm dan ook, ook het moment zal zijn waarop 

de mensen zullen beseffen dat zij goddelijk zijn. Dan zal de 

gehele schepping zich weer van haar goddelijkheid bewust 

worden en zal de hemel wijd opengaan.

 Op die dag van overwinning krijgen wij allen, in een Grote 

Broederschap van Liefde, de plaats die ons op deze planeet 

toekomt. Dan zal de mens vanuit een hoger inzicht naar het 

dierenrijk kijken en beseffen wat een grote rol wij gespeeld 

hebben bij de menselijke evolutie, waarbij ons rijk veel leed 

heeft moeten verduren. Uit grote liefde voor jullie hebben 

wij honderden duizenden jaren toegestaan dat we werden 

mishandeld. We zijn steeds weer geïncarneerd zonder te weten 

wat ons te wachten zou staan. 
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We willen ook onze grote waardering uitspreken voor al die 

mensen die zich onafgebroken inzetten voor de rechten en het 

welzijn van dieren. We bedanken Moeder Aarde dat ze ons met 

zoveel liefde en tolerantie een thuis biedt. We bedanken haar uit 

het diepst van ons hart voor de gelegenheid die ze ons biedt om 

ons evolutieproces te kunnen doormaken. 

 Miljoenen bewoners van de dieren- en engelenrijken op vele 

planeten, in vele melkwegstelsels en dimensies, hebben een 

oneindige liefde en waardering voor hen die zich onafgebroken 

inzetten voor de ethische behandeling van dieren op Aarde 

en zich sterk maken als hun beschermers. Hier zullen jullie 

spoedig enorm voor beloond worden.

 Wij, de bewoners van het dierenrijk, bieden gezamenlijk 

de oogst aan van de enorm zware last en het lijden die we 

gedurende de lange ontwikkelingsgang op Aarde hebben 

moeten verdragen en dragen deze op aan de overwinning van 

liefde en mededogen voor alle bewuste wezens. 

 Wij willen ook de prachtige nieuwe diersoorten verwelkomen 

die spoedig op deze prachtige planeet, wanneer die tot een 

stralende Nieuwe Aarde geworden is, komen wonen. Maar, 

zegt Angelo, ze komen niet voordat er een eind aan de 

gewelddadigheid gekomen is en ze er zeker van kunnen zijn 

dat ze als broeders verwelkomd zullen worden. 
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1 
Een boodschap van Angelo 
aan alle mensen op 
deze planeet
Angelo, de kattenengel, spreekt namens alle bewoners 
van het dierenrĳ k op deze planeet

Inleiding door Angelo

Ik heet Angelo en ben geboren op 31 mei 1994. Ik ben weer op 

Aarde teruggekeerd, samen met mijn goede vriend Tender-Heart. 

Ik wil niet onbescheiden zijn, maar ik vind dat ik een nogal 

knappe blue-point Balinees ben, en Tender-Heart is een prachtige 

º  Kijk voor foto’s in kleur van Angelo en zijn 
kattenvrienden op: www.uitgeverijakasha.nl/angelo
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witte langharige kat. We zijn allebei kattenengelen en komen uit 

de kattenengelensfeer in Gods dierenrijk. Behalve onze planeet 

zijn er nog enkele kattenplaneten. Mijn vriend Tender-Heart is 

een kat met genezende gaven. Ik ben op mijn planeet Khaath een 

van de heersers en sta ook bekend als spiritueel leraar. Wanneer 

ik niet op Aarde geïncarneerd ben, ben ik wat bij jullie een 

‘prins’ wordt genoemd. Ik ben iemand van koninklijken bloede. 

Tender-Heart en ik zijn allebei even oude gecastreerde katers 

en we zijn beide, in zeer veel verschillende kattenlichamen, al 

heel erg lang kat op Aarde. We zijn heel goede vrienden en door 

onze langdurige vriendschap zijn we tussen onze levens in ook 

veel samen. Wij incarneren al eeuwenlang steeds weer als kat op 

Aarde. Toen we elkaar in dit leven weer tegenkwamen, herkenden 

we elkaar onmiddellijk, en het weerzien met mijn oude vriend was 

voor mij een ontroerend moment. 

Angelo (geheel rechts)

Mijn moeder Saffire kreeg mij samen met mijn vier broertjes en 

zusjes in Aurelia Louises huis. Drie van mijn broertjes en zusjes 
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me toe kwam om me te verwelkomen en in de maanden dat ik 

herstellende was bij me in de buurt bleef.’

 In onze vorige levens als kat hebben we allebei goede en 

trieste levens gekend. Dit leven is voor ons heel aangenaam. Het 

is heerlijk om bij Aurelia Louise te wonen. We krijgen dagelijks 

veel liefde en liefkozingen, we hebben een warm plekje om te 

liggen en krijgen goed, gezond eten. We mogen ’s nachts ook 

bij haar in bed als we dat willen. Ze praat heel veel tegen ons en 

we hebben een innige band. We voelen dat er van ons gehouden 

wordt en dat we worden begrepen, en hierdoor zijn we heel 

zachtmoedige katten. We kunnen doorgaan met wat we hier in 

dit leven kwamen doen en we helpen haar op onze manier met 

haar werk. 

Dieren hebben een taak

Voor mensen is het doel dat dieren op deze Aarde hebben 

niet geheel duidelijk, en ze begrijpen het ook niet goed. De 

belangrijke boodschap die ik de mensen wil geven is dat alle 

dieren naar de Aarde komen met een bepaalde bedoeling 

van de Schepper en van Moeder Aarde, en hun intentie is om 

daaraan te voldoen... als het tenminste niet door de mens wordt 

gedwarsboomd en voorkomen. Aurelia Louise begrijpt dit en 

biedt de juiste omgeving waarin we in ons kattenlichaam ons 

werk en onze taak hier kunnen vervullen. We helpen mee aan 

het rasterwerk van de Aarde en ons werk bevindt zich in zekere 

zin meer op het etherische dan op het zuiver fysieke vlak. 

 Katten zijn bemiddelaars en helpen de energieën van de 

Aarde in evenwicht te brengen. Hun energie is nauw verwant 
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aan vrouwelijke energie. Het is voor ons katten van groot belang 

dat we de kans krijgen om de Aarde aan te raken en dit kunnen 

doen wanneer we ook maar voelen dat dat nodig is. Dat hoort 

bij ons werk. Er zijn veel katten die nooit de kans krijgen om 

de Aarde aan te raken. We werken nauw samen met Moeder 

Aarde, zij is onze godin, en daarnaast zijn we begroeters, 

genezers en metgezellen voor mensen. Ons gespin is een 

lied vol liefde dat we voor jullie zingen. Ons gespin kalmeert 

mensen en geeft rust. We incarneren om een bepaald iemand 

te helpen, maar vaak worden we juist door de persoon die we 

hier kwamen helpen verwaarloosd en afgewezen. Katten nemen 

vaak negatieve emoties en energieën van hun mens en hun 

omgeving in hun lichaam op. Hier hebben hun verzorgers heel 

veel baat bij, omdat dit hun ‘last verlicht’ en daardoor worden ze 

behoed voor tal van gezondheidsproblemen. We zien onszelf als 

‘buffers’ voor de mens. 

 Honden hebben een ander doel. Hun energie is nauwer 

verwant aan mannelijke energie. Zij zijn trouwe metgezellen 

en beschermers van mensen. Ze hebben een zeer krachtige 

geest, kunnen en willen liefde geven, zelfs als ze mishandeld 

worden, en zijn het voorbeeld van een van de belangrijkste 

lessen die de mens moet leren om zijn goddelijke bestemming 

te kunnen vervullen. Honden leren hun mensen wat 

onvoorwaardelijke liefde is. Ook zij nemen emoties van de 

mens in hun lichaam op; ze lijden in stilte, zonder te klagen. 

Hun liefde is onvoorwaardelijk en oneindig. Zelfs als ze slecht 

behandeld worden, zijn ze nog vol liefde. Voordat een hond niet 

meer van iemand houdt, moet hij wel heel erg mishandeld en 

verwaarloosd zijn. Honden vervullen hun taak om de mens te 

helpen op een fysiekere manier dan katten dat doen. Ze hebben 
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3 
Dieren zij n geen 
‘wegwerpartikelen’, 
we hebben allemaal een ziel! 

Angelo

Onze ziel is onderdeel van een groepsbewustzijn, net zoals bij 

jullie. Dit betekent dat er in het evolutieproces minder verschil 

is tussen mensen en dieren dan tussen mensen en de meesters, 

de engelen en de wezens uit de hogere sferen, waaraan jullie 

voortdurend hulp vragen. 

 Net zoals jullie liefde, genade en mededogen van hen hopen 

te ontvangen, zo hopen wij op dezelfde hulp van jullie. Wanneer 

jullie steun krijgen van hen die hoger ontwikkeld zijn, is het 
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noodzakelijk dat jullie dezelfde liefde en hetzelfde mededogen 

uit doen gaan naar jullie broeders en zusters die nog niet zover 

zijn. Dat is een kosmische verplichting. De hele schepping is een 

eindeloze aaneenschakeling van verschijningsvormen vanuit 

de Schepper, van het allerkleinste tot het allergrootste. Wij Zijn 

Allemaal Een! Als een deel van de Schepping pijn heeft en lijdt, 

heeft dit invloed op het Geheel. Dat kan niet anders. 

Luister naar wat wij zeggen: 
wij zijn geen wegwerpartikelen;
jullie moeten ons zien als familieleden;
te veel mensen nemen huisdieren voor de korte termijn. 

We zijn ‘metgezellen voor het leven’ en voelen ons heel erg 

verraden en diep bedroefd als jullie ons verwaarlozen, wegjagen 

en wegdoen alsof we slechts dingen zijn.

 We vallen erg in de smaak omdat we net als baby’s zo schattig 

en aanhalig zijn. Maar zodra huisdieren geen onweerstaanbare 

puppy’s en kleine kittens meer zijn, worden miljoenen achter-

gelaten op straat, in parken of in een asiel. Dat is totaal geen 

liefde. Daarbuiten moeten de dieren voor zichzelf zorgen; ze 

lijden er kou en honger, worden verraden en weggejaagd totdat 

ze soms door een aardig iemand worden meegenomen en 

verzorgd, of totdat ze een pijnlijke dood sterven. 

Miljoenen mensen denken totaal niet na over het 
vreselijke lot van verlaten dieren. 

Voor de dieren die op deze manier sterven, is het een 

pijnlijke dood, maar niet zo pijnlijk als die van de dieren in 
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onderzoekslaboratoria, die de gruwelijkste behandelingen 

ondergaan die de mensen ooit bedacht hebben. Ze zitten 

opgesloten en worden gemarteld tot ze van pijn en verdriet 

sterven of meedogenloos worden gedood. 

 Wanneer God en de engelen deze vreselijke toestand zien 

en het geweeklaag van die lieve kleine beestjes horen, laten ze 

menig traan.

Dierproeven in onderzoekslaboratoria

De Grote Schepper maakt zich grote zorgen over de wreedheden 

en de harteloosheid die deze zogenaamde wetenschappers in 

witte jassen zijn Kleine Wezentjes uit het dierenrijk aandoen. 

 Over de hele wereld verrichten zij hun wreedheden in 

onderzoeks laboratoria, universiteiten, ziekenhuizen en 

overheids instituten in naam van de ‘wetenschap’. Ongelooflijk 

toch, dat die wetenschappers zo primitief en arrogant kunnen 

zijn? Dat er geen enkele noodzaak is om ook maar iets op dieren 

te testen als dit zoveel leed tot gevolg heeft, willen ze maar niet 

begrijpen. 

 Er zijn heel veel andere, menselijke alternatieve methodes 

die veel effectiever zijn. Waarom gebruiken ze die niet? Het 

is allemaal een kwestie van geld en hebzucht, ze zoeken niet 

echt naar oplossingen. Alle oplossingen zitten in iedereen zelf 

besloten. 

 Er is geen enkele noodzaak om een andere levensvorm 

eindeloos pijn en martelingen te laten ondergaan. Dierproeven 

komen voort uit een onverschillige houding jegens het 

dierenleven van hen die zo arrogant zijn om te denken dat zij 


