Wij zijn geen prutsers.
Sessie 18 van 28 december 2017 – origineel Nederlands.
Plaats : Mezza Verde in Belize.
Ontvangen door Wivine.
Bezoeker : Levendrager van Urantia :

Levendrager : Lieve mensen, wat is er op uw wereld veel gebeurd sinds wij het
eerste levenspatroon en protoplasma hebben samengesteld op Urantia – uw
aarde – om leven voort te brengen dat alle kenmerken bevatte waaruit het
plantenleven, het zeeleven, de dieren en de mens zou voortkomen.
De mens is nooit een dier geweest. Vanaf het begin bevatte het protoplasma al
de kenmerken in zich om de eerste primitieve mens tot stand te brengen met al
de uiterlijke variëteiten die later tot stand zijn gekomen.
Uw planeet is uniek in gans Nebadon – uw plaatselijk universum, dat een deel
vormt van een groter Superuniversum. Zij boodt veel mogelijkheden om met
nieuwe mensenvormen en variaties te experimenteren. Wij zijn echter geen
amateurs die zich een beetje amuseren, wat bijeen gooien in een potje en dan
zien wat eruit komt.Wij zijn geen prutsers. Al wat wij doen is doordacht en er
wordt steeds gestreefd naar verbetering, perfectionering en vervolmaking.
Het is belangrijk dat wij, de genetici van Nebadon – de Levendragers – dit
mogen doen om telkens verbeteringen aan te brengen aan de lichamelijke
vormen zodat zij een beter platform vormen om :
1) De primitieve menselijke soort sneller het menselijke bewustzijn kan
ontvangen.
2) de zielen van de mensen tot snellere geestelijke ontwikkeling te brengen
éénmaal ze bewoond zijn door een God fragment of Gedachtenrichter.
De materïele planeten werden geschapen om zielen te scheppen. Zielen die zich
verder geestelijk konden ontwikkelen om de wonderbare hemelse universa te
bewonen. Daarvan is een deel bestemd om te fuseren met de inwonende Geest
van God met als doel het Paradijs te bereiken. Urantia, is een planeet die
bestemd is om mensen voort te brengen die een genetische basis bezitten opdat

het hen mogelijk zou zijn om zielen te ontwikkelen die later kunnen fusioneren
met hun God Fragment.
Wij kregen van de Melchizedeks de opdracht om zulke type materiële wezens
op punt te stellen, die zich zouden ontwikkelen uit vele evolutionaire stadia tot
mensen met een hersenbrein, een hartbrein en een zenuwstelsel dat het type
menselijk bewustzijn kon dragen opdat ze het fusie stadium met hun
Gedachtenrichter al hier op aarde ooit zouden kunnen bereiken.
Om de mens een impuls te geven naar God te zoeken werd er een genetische
code geïmplementeerd in het menselijke DNA en in zijn hersenen die hem naar
zijn Goddelijke oorsprong en Goddelijk doel doet zoeken. Wie ben ik? Waar kom
ik vandaan? Waar ga ik naartoe?
Het proces van deze menselijke evolutie is nog steeds actief en blijft zich
aanpassen om verder te ontwikkelen. Zowel op fysiek gebied als op
bewustzijnsgebied.
Iets kunnen aanleren door te reageren op de omgeving en het geheugen hebben
om het geleerde te onthouden zijn gaven van het “menselijk bewustzijn”. Dat
komt niet van het fysieke lichaam. Maar het fysieke lichaam moet wel de
capaciteit bezitten om te kunnen reageren op het ontvangen menselijk
bewustzijn van de Moeder-Geest. Anders zou er geen verstandelijke, morele en
geestelijke vooruitgang mogelijk zijn.
Dat was onze taak en die hebben wij correct volbracht.
De eerste primitieve mensen die dat “menselijk bewustzijn” konden ontvangen
werden door de Hemelsen Andon en Fonta genoemd.
Zij hadden zeer donker bruine, bijna zwarte ogen, een zeer donkere huidskleur
en zwart haar. Dat kwam door de “melanine variant” die zij bezaten. Melanine is
een pigment dat bepalend is voor de huidskleur, de kleur en de kwaliteit van de
ogen en de hoofdharen. Melanine is zeer belangrijk voor het opnemen van de uv
stralen van de zon die de hoogst noodzakelijke vitamine D aan de mens
bezorgen . Hun melanine variant was zeer geschikt voor tropische, warme en
zonnige klimaten en bood ook een grote bescherming aan de huid tegen de
gevaarlijke zonnestralen.

Hun zielen zijn, na het afleggen van hun sterfelijke lichamen, verder geëvolueerd
op de 7 Woningwerelden en later op de Morontia werelden om uiteindelijk te
fuseren met hun God Fragment op Jerusem – hoofdstad van uw planetenstelsel
Satania.
Wij vertellen u dit verhaal opnieuw opdat u goed zou begrijpen dat ieder mens,
hoe laag zijn verstandelijke vermogens ook mogen zijn en hoe primitief zijn
menselijk bewustzijn u ook moge lijken, bewoond wordt door een God Fragment
van jongs af aan sinds de komst van Jezus- Christus Michael – op uw wereld.
Als mens hebt u geen enkel vermogen om te weten of een mens al dan niet
bewoond is door een God Fragment. Behalve als “Hij” u dit wilt laten zien door
een wit lichtschijnsel te laten verschijnen rondom het hoofd van die mens en op
voorwaarde dat u vermogens bezit die verder reiken dan het gezichtveld van uw
fysieke ogen om dit te kunnen waarnemen.
Zelfs Jezus, die Alleenheerser is over Nebadon en dus uw Aarde zal geen enkel
“menselijk leven” vernietigen of er een doodvonnis over uitspreken zonder
daarvoor de toelating te ontvangen van de Rechters van het Superuniversum en
de Ouden der Dagen.
Moet ik nog duidelijker zijn? Iedereen begrepen wat ik hier wil zeggen? Ja? Dan
kunnen we voortgaan!
Nu gaan we spreken over de verschillende uiterlijkheden van de mens en de
zogenoemde zes kleurenrassen.
Van het begin, dus vanaf het eerste ingeplante protoplasma was er de
mogelijkheid om verschillende types mensen voort te brengen die
huidskleurvariaties konden voortbrengen en ook verschillende uiterlijke
kenmerken vertoonden zoals lengte, gelaat- en schedelgrootte. Type ogen, type
haar, en aanpassing van de huidskleur naargelang de lichtintensiteit van de zon.
Er heeft nooit een echte gele, blauwe, rode, groene of oranje mens rondgelopen.
Dat is een oude populaire klassificatie van toen uw genetica nog in zijn
kinderschoenen stond.
Waarom die uiterlijke menselijke varianten?

Het was wel belangrijk dat de huid zich kon aanpassen aan de lichtintensiteit en
aan de stralingen van het ultraviolet licht volgens de streken waar de mens ging
wonen. Uw planeet heeft vele klimaatsverschillen en plantenbegroeing, gaande
van bossen, grote open vlaktes tot dorre gebergtes waar veel of minder
zonneschijn is. Het “melanine pigment” in de huid, ogen en haar speelt een grote
rol in de adaptatie aan de omgeving. Ook de soorten haar zoals, recht haar,
kroezel haar, dread locks hebben allemaal hun nut naargelang de klimaten.
Donkere ogen zijn veel sterker en geven een veel beter vergezicht. De ogen
hebben een belangrijke functie en staan zeer dicht bij de hersenen en onder de
epyfise (derde oog). Een hoog melanine gehalte biedt ook het vermogen om
extra-sensoriële percepties te ontwikkelen, percepties die verder reiken als het
zicht van de fysieke ogen.
Iets wat belangrijk is in een samenleving die in harmonie leeft met de natuur, de
dieren en de seizoenen en op zoek is naar God zoals het oorspronkelijk was
bedoeld. Technologische beschavingen zijn een product van de mens.
Een andere reden is de inteelt onder geïsoleerde mensengroepen. Dat
veroorzaakt genetische recessie of achteruitgang en dat wordt vermeden door de
onderlinge vermenging van de verschillende migrerende volkeren.
Dit is een fenomeen dat goed gekend is in Europa waar de machthebbende clans
– adel genoemd, teveel onder een beperkt aantal families huwde om hun macht
en fortuinen te vergroten of te bewaren. Dat bracht fysieke misvormingen,
bloedziekten, mentale stoornissen tot echte gevaarlijke psychopaten met zich
mee. Hetzelfde heeft zich ook voorgedaan bij de vroegere machthebbers en
priesters van de Maya’s en ook in andere civilisaties. Vroeg of laat komt het
verval en sterven ze uit.
Uw wetenschap heeft voorlopig twee soorten melanin pigment gevonden.
De ene soort (pheomelanin), bezorgt de huid een kleurschakering gaande van geel,
oranje, roodbruin tot donkerbruin naargelang de zoninval.Weinig zoninval zal bij
mensen met zulke type melanine de huid lichter maken, tot zelfs na generaties
een permanente bleke huidskleur bezorgen wegens mutaties door aanpassing
aan de omgeving.

{Nota Wivine : Buiten melanine, is ook caroteen, collageen en bij een bleke huidskleur de rode
kleur van het bloed een determinerende factor voor de huidskleur. Ook de voeding heeft een
invloed op de huidskleur en kan ook genetische variaties voortbrengen.

}

Het andere type melanine (eumelanin) , dat zeer sterk is, zal de huid, ogen en
haar doen kleuren van donker bruin naar zwart.
Dan heb je het fenomeen van de “albino’s”. “Albino’s” hebben een afwijking
waardoor ze geen “melanine pigment” produceren. De intensiteit van deze
afwijking kan variëren, er bestaat niet één soort “albino” mens en het komt voor
bij alle mensenvarianten. Echter gemakkelijker bij de mensen met “eumelanin
pigment” zoals dat het geval is in zwart Afrika.
Al deze mensen kunnen zich met elkaar onderling vermengen en weer andere
huidskleuren, kleuren van ogen en haren, soorten haar tot zelfs gelaatstrekken
voortbrengen.
Huidskleur, schedelvorm, lengte zijn uiterlijkheden die niets te maken hebben
met intelligentie en geestelijke ontplooïng. Wel met milieu-aanpassing. Sommige
melanine varianten geven de mogelijkheid om de huid te laten lichter worden
naargelang men naar het noorden trekt wegens gebrek aan zonlicht of donkerder
te worden naargelang men in warmere klimaten terecht komt en men minder
kleding nodig heeft. Het zonlicht is de voornaamste producent van vitamine D die
een mens nodig heeft en de regulator hiervoor is het type melanine. Zelfs
mensen met een bleke huidskleur bezitten nog altijd het vermogen om hun huid
in de zon te doen “bruinen”.
Dit is echter niet mogelijk voor de “zuivere albino” die daardoor zwaar
gehandicapt wordt in de zon. Ook de mens met een bleke huid die in regio’s leeft
met weinig zonlicht komen daardoor in de problemen wegens een gebrek aan
vitamine D. Deze mensen moeten dat gebrek compenseren met hun voeding. De
“albino” heeft ook veel zwakkere ogen en andere huidproblemen. Hun huidskleur
is gewoonlijk wit tot zeer licht gekleurd. Hun ogen variëren van blauw tot geelgroen, violet, purper of rood-roze. Ze kunnen wit haar, geelblond of koperkleurig
haar hebben gaande van oranje, nootjeskleur tot donker rood. Vele “albino”
types hebben zich vermengd over de millenia met andere mensen om zo weer
nieuwe varianten voort te brengen.

De derde reden is het tegenkomen van de andere mens, van andere type
volkeren, wat op termijn altruïsme bevordert. Ooit zal de geestelijk
ontwikkelende mens zich bewust worden dat alle mensen zijn broeders en
zusters zijn, bewoond door God en zal hij de uiterlijke, culturele en religieuze
verschillen als verrijkend gaan beschouwen.
Alle mensen zijn op genetisch gebied fundamenteel uniform. Dat wil zeggen dat
ze allen met elkaar kunnen kruisen en nieuwe varianten voortbrengen.
Wij hebben nooit hogere en lagere mensensoorten geïmplementeerd. De
Mensheid is “één soort” en het evolutieproces van uw mensheid is nog altijd niet
voltooid. Jullie gaan nog verder evolueren en u fysiek aanpassen aan nieuwe
hogere bewustszijnsvormen en vermogens. Dit zal een aanpassing vergen van
uw DNA, uw hersenen, uw hartbrein en uw zenuwstelsel.
Allen hebben dezelfde Goddellijke “make-up” ontvangen :
- DNA en hersenen die de eerste impuls geven om naar een hogere Schepper te
zoeken.
- allen ontvangen een unieke “persoonlijkheid” van God, een Fragment van God,
en een menselijk bewustzijn van de Moeder Geest van het plaatselijk universum
dat verder kan evolueren.
- Een hart dat gevoelens opwekt die kunnen variëren van haat, woede, ergernis,
angst voor gevaar en voor de vreemdeling ........naar....... medeleven, altruïsme
en belangeloze dienstbaarheid............... beginnend met de familie, de clan, het
dorp, de stad, het land tot gans de mensheid.
- Een “vrije wil” die de mens toelaat om keuzes te maken. Want dat was God’s
plan : Hij wilde mensen hebben die zich uit eigen wil en overtuiging tot Hem
keerden.
In iedere menselijke cel bestaat er een hunkering naar constante verbetering,
naar betere adaptatie aan de omgeving. Dit vertaalt zich ook in de zoektocht
naar God en de verwezenlijking van het hogere levensdoel dat het bereiken is
van de hoogste geestelijke vervolmaking dat hier op aarde mogelijk is. Het is
daarop dat de Gedachtenrichter of God Fragment het eerste op inspeelt.

De mens op aarde heeft echter een unieke bestemming en dat is niet de
goddeloze, intelligente bionische en fysieke supermens te worden die door
Lucifer en Satan werd voorgespiegeld en waar zijn menselijke volgers nog altijd
van dromen en naartoe werken.
De bestemming van de mens op aarde is de GOD-MENS te worden.
De GOD-MENS die zo afgestemd is op de Goddelijke Wil dat hij met Gods
Krachten en zijn eigen mentale vermogens zal kunnen scheppen al hier op
Aarde.
De Lucifer rebellie heeft hier goed huisgehouden, en u weet er niet alles van.
Geeft niet. Hoeft niet. Het is niet zo dat jullie niet meer te redden zijn.
Adam en Eva, hebben hun taak niet volbracht om de mens op genetisch gebied
te verbeteren. Zij hadden het immuunsysteem van de mens moeten verbeteren
en nog een paar andere zaken. Hun lichamen werden onder andere
samengesteld met DNA van de toenmalige plaatselijke bevolking omdat hun
nageslacht zich met de mensen moest vermengen. De plaatselijke bevolking was
toen niet van het bovenbeschreven “blanke of albino type” en meer zullen we er
niet over zeggen.
Adam had het hoofd moeten worden van de wereldregering van Urantia om de
tussenschakel te vormen tussen de mensen en de Serafijnse planetaire regering.
Het heeft niet mogen zijn.
Zelfs al is er hier veel misgelopen en het loopt nog altijd niet recht, denkt u dat
God dat niet kan verhelpen? Dat Jezus daar niets kan aandoen?
Jazeker kan Hij dat! Wees gerust! Jezus en Zijn Vader hebben een plan om u te
helpen uw geestelijke doelen te bereiken, uw DNA te verbeteren en uw
immuunsysteem te versterken. Zij zullen wel Hun deel doen, aan u van te doen
wat van u verwacht wordt.
God kent maar één soort mensen : Zij die Hem kennen en liefhebben.
Zij die God kennen, zullen God ook tegenkomen in de ogen van iedere mens die
zij ontmoeten.
Tot ziens, lieve mensen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.
http://www.mezzaverde.com
Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

Maya Albino (links)

Chinese Albino (rechts)

Afrikaanse Albino – meisje

Afrikaans albino

Nuristani
vader en zoon: de Nuristani zijn een origineel albino volk van de Hindu Kush bergen van oost
Afghanistan en de Chitral omgeving in Pakistan.

Roemenië - albino

Bathi albinos Pakistan met hun donker gekleurde ouders op de
achtergrond rechts.

Ierse Albino (links)

Ierse – generaties oude albino types(midden, rechts)

Siberisch albino meisje – onderaan met haar zuster.

Russisch albino actueel topmodel

Maori albino .

YAZIDI-EZIDI KURDEN NOORD IRAK (worden uitgemoord door ISIS)- zijn nieteuropees – zijn lokale bevolking.

OOGKLEUREN VAN ALBINOS

Einde.

