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Monssoen : ziezo, ik ben terug. We gaan verder met onze uiteenzetting.
Mensen die diepgelovig zijn en omgang met God zoeken in hun binnenste door
gebed of meditatie kunnen openbaringen ontvangen, kunnen de
Gedachtenrichter ontwaren en horen op het niveau van zuiver bewustzijn. Dat
zuiver bewustzijn is van een veel hoger niveau dan het “menselijk bewustzijn“
die de mens ontvangt van de Moeder-Geest als hij met zijn leven aanvangt. De
mens brengt van die omgang met het God Fragment niets mee in zijn fysiek
brein.
Het fysieke brein van de huidige mens is totaal ongeschikt om zulke hogere
geestelijke communicaties rechtstreeks te ontvangen van het God Fragment
zonder Hemelse hulp. En het God Fragment kan er net zo min mee
communiceren als een moeder van een mentaal of autistisch kind zonder
technologische hulp.
Jullie lichamen hebben niet de biologische upgrade ontvangen die het daarvoor
nodig had. En het kleine percentage Adamische genen die sommige mensen van
nu hebben geërfd is totaal ontoereikend.
Het kan echter wel op zielsniveau bereikt worden op voorwaarde dat de ziel
voldoende is ontwikkeld; een volwaardig morontia-lichaam bezit met een
beginnend morontia bewustzijn. Maar zelfs dan kan de Gedachtenrichter nog niet
rechtstreeks communiceren met het fysieke brein. Ten hoogste met de hogere
regio’s van het “menselijk bewustzijn” dat de mens ontvangen heeft van de
Moeder Geest.

Met andere woorden : uw ziel weet veel meer af van deze geestelijke omgang
met haar innerlijk God fragment dan uw brein. Uw ziel gaat ook naar scholen op
de morontia Woningwerelden, en reist onder begeleiding van haar Engelen naar
de verschillende morontia werelden of hemelse werelden. Uw ziel gaat vooruit
naar gelang uw altruïstische daden en correcte beslissingen die u neemt in uw
leven, naargelang de evolutie van uw omgang met God als een vriend in uw
dagelijks leven. Naargelang u zich meer gaat bezighouden met het belang van
anderen dan met uw eigenbelang.
En het is via uw ziel dat er iets kan doorzijpelen naar uw ontvangen menselijk
bewustzijn van de Moeder Geest en vandaar naar uw hartbrein.
Dit wordt in het begin ervaren als de ‘gut feeling’ of het buikgevoel dat iets juist
of verkeerd is. Plots de oplossing kennen en met zekerheid weten wat je moet
doen. Uit een meditatie komen met een gelukkig gevoel dat alles in orde komt.
Het is een plotse intuïtie, een visioen van de toekomst krijgen. Het is plots een
geestelijk probleem begrijpen. Het kunnen symbolen zijn die opkomen tijdens
een meditatie. Het kan een synchronisatie zijn van gebeurtenissen, handelingen
en ontmoetingen waarvan je weet dat het geen puur geluk of toeval kan zijn.
Zeker niet als ze regelmatig voorkomen. Zoals met een vraag in je hoofd zitten :
je neemt een boek in je handen en plots staat daar je antwoord. Je komt een
buitenstaander tegen die je iets vertelt en dat was wat je wou weten, het bewijs
dat je nodig had om zekerheid te hebben. Iedereen onder jullie zal dit al
meegemaakt hebben.
Hoe meer u bidt tot God en Hem bedankt voor wat Hij u heeft gegeven, hoe
meer wegen u opent die u toegang verstrekken tot alle geestelijke invloeden die
op u mogen inwerken via uw hart en uw ziel. Het is uw bidden tot God en
mediteren om Goddelijk contact te krijgen die de toestemming geven aan de
geestelijke wereld om u naar boven te trekken. U hebt vrije wil en dus moeten
zij van u een duidelijk teken krijgen om te interveniëren.
Als u wanhoopt en vreest, verdrijf die wanhoop met uw onwankelbaar geloof en
de onwrikbare hoop dat God u de weg zal wijzen. Bewandel dan die weg met
moed, vertrouwen en vastberadenheid. Dan zal God u vullen met een sterke
geestelijke energie die u zal helpen uw problemen op te lossen en bergen te
verzetten.

Als u mediteert doe dat altijd met de bedoeling om onderricht te ontvangen van
uw God Fragment. Het is belangrijk dat u dat duidelijk zegt vooraleer u begint te
mediteren. Stel uw vragen in het begin van uw meditatie en dan zwijgt u.
Als u regelmatig rustig mediteert en u meent het ernstig, dan kan uw
Gedachtenrichter u helpen tijdens uw meditaties en zelfs tijdens uw slaap om uw
gedachtenvloed te stoppen. Dan kan Hij nieuwe geestelijke banen en circuits
openen om geestelijke transformaties te bewerkstelligen in uw bovenbewustzijn.
Dan kan Hij uw ontvangen “menselijk bewustzijn” van de Moeder Geest
verlichten. Dan krijgen de fysische controleurs en andere hemelse helpers
toelating om veranderingen aan te brengen aan uw fysiek lichaam zodat u iets
meer gaat gewaarworden van Zijn aanwezigheid en van de kennis die Hij, uw
Engelen en Geestelijke Leraren u willen overbrengen.
Als dat gebeurt kunt u dat soms fysisch gewaarworden aan uw hoofd : drukking
op kroonchakra (nr 7), de indruk hebben dat er elektrische draden rondom uw
hoofd geweven worden, zware druk op het hoofd voelen, gevoel van een helm te
hebben op het hoofd, gegons in het hoofd alsof men te hoge bloeddruk heeft.
Dit gebeurt niet onmiddellijk en niet bij iedere meditatie. Het kan ook zijn dat het
tijdens uw slaap gebeurt en dat u het niet gewaarwordt.
Wij hebben met een legioen Serafijnen, Fysische controleurs en nog vele andere
Hemelse Wezens hier vele geestelijke energie circuits geplaatst en morontia
communicatiesystemen onder toezicht van Christus Michael (Jezus) en invloed
van Aya – Meester Geest van uw Superuniversum nr 7 – Orvonton waarin
Nebadon zich bevindt.
We zijn begonnen met het beschadigde morontia energie netwerk van de
Luciferianen te vernietigen en te vervangen. Alle Serafijnen en andere morontia
hulpverleners hebben die morontia energie nodig voor vele doeleinden.
Er werden vele grootse Lichtankers (W: bij gebrek aan een beter woord) geplaatst die
verbinding maken met de hogere morontia regionen van uw plaatselijk
universum Nebadon en uitsluitend voor de Hemelsen dienen.
Vervolgens hebben we immense geestelijke energie krachtcentrales geplaatst
waarvan de invloed zich nu verspreidt over gans uw planeet.

Nu zijn we bezig met het implementeren van “ immense lichtgebouwen” (Wiv : ik
noem ze Taj Mahals)

die functioneren met Triniteits-Energie die via Christus Michael

doorkomt.
Al deze implementeringen zijn belangrijk voor onze toekomstige taken :die van
de Melchizedeks en de twee Paradijs Zonen (Avonal en Schepper Zoon) die uw wereld
gaan bewandelen. De Avonal Zoon is al geboren en de Schepper Zoon zal weldra
geboren worden. ***
Deze implementeringen zullen ook de mens dienen want er is :
-

een functie om uw fysieke lichamen aan te passen zodat die meer
ontvankelijk worden voor al de geestelijke invloeden.

-

Een functie om het contact van uw morontia ziel met uw hartbrein te
verbeteren. Het zal uw groeiend morontia bewustzijn toelaten om zich
gemakkelijker te verenigen met uw ‘menselijk bewustzijn’ ontvangen van
de Moeder Geest, dat op zijn beurt contact zal maken met uw hartbrein.
Zodat u op termijn in uw dagelijks leven onder leiding komt te staan van
het ‘morontia bewustzijn’ van uw ziel.

-

Dit zal op zijn beurt toelaten dat u gemakkelijker de hogere geestelijke
inzichten die u ontvangt van uw Gedachtenrichter of God Fragment zult
ontwaren. Tot zelfs een rechtstreeks contact hebben naargelang uw
zielsgroei.

Alle mensen die ‘persoonlijkheid’ ontvangen hebben van de Universele Vader,
streven naar verdere ontwikkeling. In het begin is dat op materieel gebied en
later als zij contact zoeken met hun Schepper zullen zij stilaan streven naar
verdere ontwikkeling op geestelijk gebied. Dit vraagt natuurlijk een overgang die
soms tot innerlijke conflicten kan leiden wegens het dagelijkse leven in een
materiële wereld, wegens de sociale omgeving en familie. Dat is onvermijdelijk.
De mens die vordert in geestelijk inzicht, in zijn omgang met God en de Hemelse
helpers verandert. Zijn naaste omgeving merkt dat en staat daar niet altijd voor
open. De omgeving kan daar bang voor zijn en heeft tijd nodig om zich aan te
passen.

Ambities die in het wereldse leven zo geprezen worden, professionele
verantwoordelijkheidsposities die zo belangrijk schijnen zullen bij zulk een mens
stilaan minder belangrijk worden. Net zoals de behoefte naar het vergaren en
bezitten van een massa materiële goederen.
Hoe meer omgang u met ons zult hebben en onder invloed zult staan van de
geestelijke wereld, hoe meer u uw materiële behoeftes zult minderen, hoe meer
u gelukkig zult zijn met een eenvoudig, anoniem dienstbaar leven.
Dan zal uw geluk van binnenin komen en niet meer afhankelijk zijn van
zelfzuchtige wereldse posities om u machtig te voelen en het vergaren van
aardse rijkdommen om u belangrijk te voelen.
Tijdens het leven van Jezus discussieerden zijn apostelen dikwijls over wie de
leiding zou nemen van de beweging die het nieuwe evangelie zou verspreiden.
Wie zou welke verantwoordelijkheid dragen en autoriteit uitoefenen op de
anderen als Jezus vertrokken was. Wie zou welke wereldse missies krijgen?
Jezus wist dat en gaf hen op een dag een grote verwittiging om niet meer zo te
denken.
Ik zal diezelfde verwittiging verwoorden in de huidige situatie.
Wij zullen samenwerken met die mensen die Geestelijke Grootheid willen
bereiken
-

Door een liefde aan de dag te leggen die gelijkt op die van God.

-

Die een houding aannemen tegenover God zoals een klein kind dat doet

-

Die doelen hebben die niet bezoedelt zijn door eigenbelang en
zelfverheerlijking

-

Die streven naar goddelijkheid

-

Die geestelijke en altruïstische idealen hebben.

Wij gaan geen gecentraliseerde wereldse organisatie opstellen met een wereldse
hiërarchie waar mensen hogere en lagere posities zullen hebben.
Wij zullen gedecentraliseerd werken met zeer kleine groepjes, verspreid over
gans de wereld, waarvan het enige doel is om zichzelf geestelijk te ontplooien en
hun broeders en zusters op geestelijk gebied te helpen; onder onze leiding en
met de vermogens die wij hen zullen geven naargelang hun vooruitgang.

Geen van deze mensen, jong of oud, zullen een wereldse positie krijgen. Zij
zullen in alle eenvoud bij elkaar komen als gelijken om ons onderricht te
ontvangen. Deze kleine groepjes van minimum drie personen zullen onder
toezicht komen van een Orde van Engelen die hen zullen helpen om in
groepsverband te werken naar een gemeenschappelijk doel dat onze
goedkeuring zal wegdragen.
Er zal geen competitie mogelijk zijn
-

binnenin een groep om de leiding van de groep over te nemen.

-

Noch tussen groepen onderling voor zelfzuchtige of arrogante
nationalistische redenen.

-

Noch voor het scheppen of behouden van een “clan” onder een religieus
banier die zich onderscheidt van andere ‘religieuze of spirituele clans’, of
“clans” waar een mens zich positioneert tussen de groep en ons.

Indien dit opduikt zal gans de groep ontbonden worden en zullen wij niet met
hen verder kunnen werken.
Naargelang de evolutie zullen er zich ook groepen vormen waarvan de mensen
ver van elkaar wonen op voorwaarde dat zij met dit doel op vaste uren en dagen
samen mediteren. Dan zullen wij hen samen met de fysische controleurs en de
Middenwezens verbinden en hun zielen meenemen naar een plaats op aarde
(bilocatie) waar zij bijeen zullen komen om rechtstreeks van ons onderwijs te
genieten.
De bedoeling hiervan is dat in de toekomst de getransformeerde mens bekwaam
zal zijn om ons te zien en rechtstreeks met ons zal kunnen communiceren op het
niveau van de 4de dimensie. Deze mensen zullen zich daar dan ook alles van
herinneren in hun fysiek leven via hun hartbrein. Iets wat nu nog niet het geval
is.
Vrienden, jullie zijn allen pioniers van de Nieuwe Tijd. Er zal van u verwacht
worden om alles wat u dacht waarheid te zijn, goed of kwaad, naast u neer te
leggen. Ook alles waar u in geloofd hebt en dat u hier tot bij ons heeft gebracht,
om u te openen voor de nieuwe hemelse waarheden die wij u rechtstreeks zullen
onderwijzen.
Om daar toegang toe te krijgen zult u eerst moeten worden als dit kind :

Dit was Monssoen Melchizedek, steeds tot uw dienst.

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

