
Zonder ziel bestaat er geen eeuwig leven. 

Sessie nr 6 van 18 januari 2019 – Origineel Nederlands. 

Ontvangen door Wivine in Belize tijdens een groepsmeditatie waaraan de buitenlanders 

deelnemen via bilocatie.  

Commentaar Wivine : 

De sessies nr 2 tot en met 6 van 2019, gaan vooraf aan de gebeurtenis 

van de geboorte van Luoja op 19 jan 2019, dus aan sessie nr 1-2019. 

Zoals ik toen meldde ben ik met het einde van het verhaal begonnen en 

kwam daarna wat eraan vooraf ging.  

Tijdens de groepsmeditatie van 18 januari 2019 kwam Luoja nog 

éénmaal in ons midden. Iedereen voelde al dagen een gewicht op zijn 

schouders wegen en wachtte zijn geboorte af. Op de een of andere manier 

werd er altijd geheimzinnig gedaan over zijn geslacht. Maar ja, het moest 

logisch gezien een jongen worden volgens het fameuze zinnetje in het 

Urantia Boek : 

(229.1) 20:6.2 Op een zelfschenkingsmissie als sterveling wordt een Paradijs-

Zoon altijd uit een vrouw geboren en groeit hij op als een kind van het 

mannelijk geslacht uit het betrokken gebied, zoals Jezus op Urantia. 

Maar wat is een zelfschenkingsmissie op gewone planeten? Want daar 

gaat het hierover. Hier wordt enkel gesproken in het geval van een 

geboorte voor een zelfschenkingsmissie. Ik heb dat dan na Zijn geboorte, 

nog eens opgezocht omdat iedereen die wat meer in het Urantia Boek 

heeft gelezen dat zinnetje ergens in zijn achterhoofd heeft. Ook ik. In uw 

geheugen blijft er zo iets hangen dat een “Paradijs Zoon altijd als een 

jongetje wordt geboren”.  

Een zelfschenkingsmissie heeft als bedoeling=  

- Geestelijke verlichting en onderwijs te bieden aan de bevolking van 

de betrokken planeet. Dat had Jezus hier al gedaan toen hij hier 

kwam om zijn zelfschenkingsmissie te doen. 



 

- Het uitstorten van de Geest van Waarheid. Dat had Jezus hier ook al 

gedaan nadat hij vertrokken was tijdens het pinksterfeest. 

 

- Het teken geven aan de God Fragmenten of Gedachtenrichters dat 

ze massaal de kinderharten mogen bewonen vanaf ze een eerste 

goede daad hebben gesteld (morele beslissing). Het feit dat de 

Geest van Waarheid was uitgestort gaf daar natuurlijk het signaal 

voor. Dus dat was ook al gebeurd.  

Daarbovenop werd ons altijd verteld dat noch Aaron, de Avonal Zoon en 

noch Luoja de Schepper Zoon die geen plaatselijk universum 

beheert, hier kwamen op een zelfschenkingsmissie zoals het is 

beschreven in het Urantia Boek.  

Wat soort missie kwamen ze hier dan volbrengen? Daar is niets over te 

vinden in het Urantia Boek.  

Dat Boek beschrijft de gangbare zaken in de zeven Superuniversa waar 

alles normaal verloopt. Urantia, onze planeet is één van de 37 planeten 

waar de rebellie van Lucifer heeft gewoed. Waar alles op zijn kop werd 

gezet. Niets is hier normaal verlopen.  

Wat is dan wel de procedure volgens het Urantia Boek om zulk een 

toestand recht te trekken vanuit het standpunt van de Soeverein van 

Nebadon-Christus Michael, De Ouden der Dagen, de Meester Geest nr 7 

Aya van ons Superuniversum nr 7, Orvonton? Daar is niets substantieels 

over te vinden. 

Dat waren zo de zaken die door mijn hoofd dwarrelden de twee weken 

voor de aangegeven geboortedag van 19 januari 2019. Daarbovenop werd 

er altijd een soort twijfel in leven gehouden over zijn geslacht. Twijfel die 

ik wegmoffelde : het zal wel een jongen zijn. Hoe kon het anders? Paradijs 

Zonen worden toch beschouwd als mannelijke schepselen, nietwaar? Men 



spreekt over Zonen en niet over Dochters. En Paradijs Zonen worden altijd 

als jongetjes geboren. 

In de groepsmeditatie van 18 januari 2019 kwam Luoja spreken 

en zei : 

Ik zal zowel als Aaron mijn taken in de andere dimensies onmiddellijk 

opnemen. Wij zijn ons daar niet van bewust als baby’s en zullen dat ook 

niet weten als opgroeiende kinderen. Wij zullen ons daar pas van bewust 

zijn in ons dagelijks leven als onze menselijke zielen alle stadia van 

zielsontwikkeling doorlopen hebben die een mens hier kan bereiken.  

Wij zullen die wel zeer snel doorlopen gezien de omstandigheden nu totaal 

verschillend zijn van de tijd van Jezus. Hij had het toen veel moeilijker en 

bereikte dit pas rond zijn 32 jaar.  

Wij zijn hier voor andere doeleinden en zullen sneller evolueren als mens 

omdat Hij De Weg heeft voorbereid voor jullie en dus voor ons.  

Wij zijn hier om de toekomstige tijden voor te bereiden voor God de 

Allerhoogste, als deze Grote Alziel en Universele Godin alle machten 

ontvangt over de 7 Superuniversa en de 4 buiten niveaus die rond de 7 

Superuniversa cirkelen. Alle machten ontvangen betekent voor Haar dat 

ze zal volgroeid zijn in haar Goddelijkheid en alle universa zelf zal 

beheren. Nu wordt dat beheer voor haar gedaan door onder andere de 

Schepper Zonen en de Ouden der Dagen.  

  



Beelden afkomstig uit “encyclopedia Urantia” waar het Paradijseiland wordt afgebeeld met de zeven 

Superuniversa die er rond cirkelen en de 4 buiten-ruimtes die rond de zeven Superuniversa circelen .  

Wij zijn hier om een einde de stellen aan al wat hier nog is aan, duisternis, 

gevallen engelen, luciferiaanse invloeden en satanische rituelen.  

De Luciferiaanse invloeden hebben hun ramificaties in alle georganiseerde 

religies, grote en kleine geloofs-sektes en allerlei spirituele bewegingen 

van de laatste decennia. Allen duwen de mens om zich afhankelijk te 

maken van externe bronnen en mensen om hun waarheden te vinden. Zij 

doen dat via Boeken en Geschriften die ze Heilig verklaren, via dogma’s 

en via menselijke leraren zoals priesters, predikers, goeroes, zogezegde 

yogi’s en zelfverklaarde geestelijke leiders van alle slag. Door groepjes op 

te stellen om hun heilige geschriften te bestuderen waarbij diegenen die 

de geschriften wat beter kennen de spirituele leider wordt. Maakt u geen 

illusies, dit geldt ook voor de Urantia Foundation in de USA.  

Hun doel is om te voorkomen dat de mens de ware Hogere Geestelijke 

Kennis in zichzelf zoekt, de enige plaats waar die te vinden is en nergens 

anders. Om de mens te beletten te werken met zijn eigen geestelijke 

leiding die hem zal duwen om de moeilijke stappen te beklimmen die hem 

zullen brengen tot het rechtstreekse onderwijs van zijn inwonend God 

Fragment en zo de Unie of Fusie met zijn “kleine God” te bereiken. 

De leringen van Jezus, die “DE WEG” werden genoemd die naar het 

“EEUWIGE LEVEN” leidde, wezen die richting uit . Die leringen zijn 

ondertussen als bij toeval verdwenen. 

Wie van u weet wat Jezus echt bedoelde toen hij zei : Ik ben de Weg, de 

Waarheid en het Leven? 

Bij de Luciferiaanse invloeden horen ook uw schoolse en academische 

opleidingen die erop gericht zijn om enkel uw “lineair, intellectueel 

menselijk brein of verstand” te gebruiken. Om u weg te houden van uw 

“intuïtieve brein dat een geestelijke dotatie” is.  



Tot de Luciferiaanse invloeden behoren ook de technologische 

uitvindingen die zeer subtiel zijn waaraan de mens zich maar al te graag 

aan overgeeft. Zij dienen om het biologisch leven op termijn te 

vernietigen zoals het op aarde werd ingevoerd door Christus Michael, 

volgens de Paradijsnormen van de Superuniversa. Dit biologisch leven 

staat toe aan de mens om zich een ziel te ontwikkelen die bekwaam is om 

het Eeuwige leven te bereiken en eventueel de Goddelijke 

Volkomenheid in het Paradijs, dankzij de geestelijke dotaties die er 

kunnen aan gekoppeld worden.  

Als de mensheid niet vernietigd wordt door de huidige 

massavernietigingswapens die veel gesofisticeerder zijn dan uw 

ouderwetse nucleaire bommen, door virussen ontwikkeld in laboratoria, 

door de vergiftiging van alle voedsel, grond, lucht en water, dan loert er 

voor de mens nog een ander, veel groter gevaar achter de hoek.  

Dat is de mens ontkoppelen van zijn geestelijke dotaties vanaf zijn 

geboorte door technologieën, juist met de bedoeling om hem of haar te 

beletten zich een ziel te ontwikkelen. Dan kan de dierlijke mens geen 

MENS worden in de geestelijke betekenis van het woord : een Dochter of 

Zoon van God.  

Wij zijn hier om al deze problemen op een Geestelijke Wijze aan te 

spreken. Weet dat De Geest altijd sterker is dan de materie. Altijd! 

Vergeet nooit dat de mens “vrije wil” heeft en dus moet de mens keuzes 

kunnen maken. Wij zullen zorgen dat de mens in een gezonde omgeving 

kan opgroeien, zonder die Luciferiaanse invloeden zodat hij een echte 

objectieve keuze kan maken en met kennis van zake. Dat wil nog niet 

zeggen dat alle mensen onmiddellijk en per mirakel Godkennende mensen 

zullen worden. Maar op zijn minst zal hij van de Luciferiaanse invloeden 

bevrijd zijn die hem nu beletten zijn eigen “vrije keuzes” te maken.  

Het eeuwige leven van de mens begint hier en nu in dit leven dankzij de 

ontwikkeling van de ziel. Zonder die ziel is er geen eeuwig leven. 



Morgen is mijn geboortedag en wat als ik als meisje kom? 

Einde. 

Wivine : toen hij zei dat hij wel eens als meisje kon komen sloot ik mijn 

oren. Dat betekende moeilijkheden. Ik wilde het niet weten.  

Toen men het in sessie nr 1 -2019 aankondigde had ik er nog wat 

moeilijkheden mee. Ik was diegene die het moest aankondigen. Niet dat ik 

een probleem had met het feit dat Hij- een Paradijs Zoon- hier in het 

lichaam van een meisje kwam. Neen, omdat ik wist dat ik weer ruzie ging 

hebben met sommige mannelijke vrienden die dit pad met mij 

bewandelen. Wat ook is gebeurd, gelukkig niet met allen.  

Ik was blij dat in de groep voldoende mensen waren van beide geslachten 

die het materialistische beeld dat de “macho man” heeft over de 

mannelijke rol en de “feministe vrouwen activisten” over de vrouwelijke 

rol, mentaal al hadden overstegen.  

De echte geestelijke betekenis hiervan zal ons wel duidelijk gemaakt 

worden tijdens onze meditaties, solitair of in groep. Naargelang onze ziel 

vordert en we deze hogere geestelijke betekenissen kunnen bevatten. 

Hogere geestelijke betekenissen waarvoor er spijtig genoeg geen 

woordenschat bestaat op onze wereld om ze te omschrijven.  

Voor Luova, zegt men ons niet altijd : “Zo Boven, Zo Beneden!”?????? 
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