
Geboorte van een Creatieve Dochter van het Paradijs op  

21 Augustus 2020. 

Sessie nr. 9 van de 9de dag, van de 9de maand van het jaar 2020 – Nederlandse vertaling 

Origineel Franse taal. 

Plaats : Mezzaverde in België. 

Ontvangen door Wivine. 

Bezoeker : AYA – Meester Geest nr 7 van ons Superuniversum nr. 7-Orvonton. De 

Stem van de Triniteit en het Allerhoogste Wezen – de Alziel van de universa, 

onze Universele Moeder.  

AYA: Ik ben Aya, Meester Geest nr. 7 van uw Superuniversiteit nr. 7 - 

Orvonton. 

Ik ben de stem van de Triniteit, die een ondeelbare entiteit is en de 

oorspronkelijke Godheid. 

Ik ben ook de stem van het Allerhoogste Wezen - de kosmische Alziel 

waarin de hele schepping vertoeft, zoals de zeven Superuniversa waarin 

ze momenteel actief is. 

U leeft in De Allerhoogste, in haar schoot. Zij is een schepping van de 

Triniteit, of beter gezegd, Zij vloeit er uit voort. Zij is er een afgeleide van. 

Zonder Haar zou er geen leven op de materiële, morontia en spirituele 

werelden in de 7 Superuniversa bestaan. 

Zij is een jonge, groeiende Godheid. Zij is de Godin van ervaring, van 

het leren door alles te beleven, dus door inspanning. Ze leeft, ze evolueert 

net als u door haar eigen ervaringen en door de opeenstapeling van uw 

beleefde ervaringen, door de vooruitgang van uw ziel. Zij heeft reeds 

behoorlijk macht over de Energieën en Krachten die in de Superuniversa 

werkzaam zijn. 

Er zal een dag komen waarop Zij de volledige bevoegdheden en machten 

zal ontvangen om zowel de 7 Superuniversa als de 4 niveaus van 



buitenwerelden in ontwikkeling te beheren die rond de zeven 

Superuniversa draaien. 

Het bestuur en het beheer van het Groot Universum wordt momenteel 

uitgevoerd door de Triniteitsgoden en hun nakomelingen, waaronder de 

Schepper-Zonen en Scheppende Dochters, evenals vele andere 

Geestelijke Schepselen uit het Paradijs. 

We kunnen De Schepping in drie delen verdelen. 

1. Het Centrale Universum dat het Paradijs Eiland en Havona omvat – 

dit zijn eeuwige en onveranderlijke scheppingen, zonder begin of 

einde. 

2. Het Groot Universum, dat het Centrale Universum omvat met de 7 

Superuniversa die eromheen draaien. 

De zeven Superuniversa zijn momenteel georganiseerd en bewoond. Aan 

de andere kant zijn het tijdelijke creaties die samen de mogelijkheid 

hebben om zeven miljard bewoonde planeten te bevatten. Wat betekent 

dat de Zeven Superuniversa zich nog steeds aan het ontwikkelen zijn, in 

vorming zijn en transformeren. Ze moeten door ervaring de staat van 

Paradijs-volmaaktheid of van Licht en Leven bereiken. 

Het huidige tijdperk leeft op het niveau van het Groot Universum. U leeft 

in het tijdperk waarin de Paradijs-Persoonlijkheden afdalen naar de 

materiële, morontia- en geestelijke werelden van de Superuniversa om ze 

te beheren, te besturen, om er te scheppen en te incarneren en ervaring 

op te doen. Waar de zich ontwikkelende schepselen en zielen op deze 

werelden opstijgen naar het Centrale universum om door ervaring 

Goddelijkheid te bereiken. 

Het volgende Tijdperk zal komen wanneer de zeven Superuniversa met 

hun werelden en bewoners allemaal verankerd zijn in Licht en Leven. Op 

dat moment zal het Allerhoogste Wezen, God de Allerhoogste geworden 



zijn met alle machten om het volgende tijdperk in te leiden: dat van het 

Meester-universum. 

3. Het Meester-universum omvat het Groot-universum met de 

werelden van de 4 niveaus of banden in de buitenruimte, waarvan het 

eerste niveau nu in vorming is. De creatie van schepselen en zielen op 

deze toekomstige werelden, hun bestuur en beheer, zal anders gebeuren 

dan de wijze waarop dat nu gebeurt in de 7 Superuniversa. 

 

Het Meester universum : bron encyclopediaurantia.org 

https://www.encyclopediaurantia.org/index1.htm 

 

https://www.encyclopediaurantia.org/index1.htm


De dagen van het Groot Universum waar alle ontwikkeling van schepselen 

en persoonlijkheden gebaseerd is op ervaring, hand in hand groeiend met 

de Universele Godin van ervaring, zullen dan voorbij zijn. 

Het tijdperk van het Meester-universum zal het tijdperk van God de 

Allerhoogste worden en daarom begint uw training om Schepper-Zonen 

en Creatieve Dochters te worden in dat tijdperk hier en nu. 

De Allerhoogste is eigenlijk uw thuis in de kosmos. Zij omvat het hele 

Meester universum. Haar vinden, met Haar communiceren, is een beetje 

als thuiskomen. Dit is wat u, die geprobeerd heeft met Haar te 

communiceren, hebt gevoeld. U hebt eindelijk uw Oorspronkelijke Grote 

Moeder gevonden die u baadt in Haar zoete, moederlijke en sprankelende 

Liefde. Een Liefde die u zich eigen gaat maken, zodat u die aan anderen 

kunt onthullen. 

Waarom is het zo belangrijk dat uw ziel Haar nu al begrijpt en kent? In 

het bijzonder jullie, kinderen van de aarde, die uw eerste stappen zetten 

op het pad naar vergoddelijking? 

Dit is wat ik zal trachten duidelijk te maken.  

Houd in gedachten dat alle universums met hun schepselen, dus de hele 

Schepping van God, geschapen werden door twee complementaire 

krachten die elkaar aantrekken om te creëren. Er zijn er twee nodig 

om een derde te maken. Er is een mannelijke en een vrouwelijke pool 

nodig om te scheppen, of dit nu op goddelijk, spiritueel, morontia- of 

materieel niveau is. U zult die twee krachten dus ook in de Triniteit 

terugvinden.  

De Schepping van de 7 Superuniversa met de 4 niveaus van 

buitenruimten met hun werelden in wording kon pas beginnen met de 

verschijning van Het Allerhoogste Wezen, de kosmische Alziel. Haar 

verschijning was onvermijdelijk.  



Omdat de LIEFDE van de Universele Vader via de Universele 

Moeder over de hele Schepping wordt uitgestort. 

Zij is De Allerhoogste Moedervorm waarin menselijke zielen naar 

binnen gaan, op zoek naar de LIEFDE van de Vader. 

Zelfs de God Fragmenten passen zich uiteindelijk aan De Allerhoogste 

aan. 

Natuurlijk zijn ze oorspronkelijk identiek aan de Universele Vader waar ze 

vandaan komen. Maar wanneer ze beginnen te werken op de planeten van 

de Superuniversa, wanneer ze in mensen gaan wonen om hen te helpen 

hun ziel te ontwikkelen, komen ze onder Haar invloed en beginnen ze op 

De Allerhoogste te lijken. 

Dankzij de interactie tussen de Universele Vader en De Allerhoogste 

worden alle opklimmende zielen letterlijk Kinderen van de Universele 

Vader en de Universele Moeder.  

U bent in werkelijkheid de creatie van een Kosmische Vader en 

een Kosmische Moeder. 

Daarom is het essentieel dat u in uw hart ook op zoek gaat naar uw 

Universele Moeder en dat u ook Haar invloed en Liefde in alle mensen 

herkent. 

De Universele Vader benadert u persoonlijk. Dit betekent dat ieder mens 

de Vader op een bepaald moment in zijn evolutie kan vinden. 

De Allerhoogste daarentegen voelt al Haar opklimmende kinderen aan als 

een geheel. Ze kent u niet individueel en heeft niet de middelen om 

individueel contact te maken met een mensenziel. 

Elke ziel heeft God de Vader altijd individueel in haar hart kunnen 

ontdekken om dan zijn Vaderlijke Liefde aan haar medemensen te 

openbaren. Dankzij de persoonlijkheid en het God Fragment dat Hij u 

na uw geboorte schenkt. Beiden staan in directe relatie met De 

Universele Vader. 



Maar het ontdekken van de zachte, tedere Moeder Liefde van De 

Allerhoogste gebeurt veel langzamer. U moet zich van Haar bewust 

worden en Haar stilaan ontdekken tijdens de beproevingen van uw klim 

naar het Paradijs. 

Directe communicatie met de Allerhoogste was tien jaar geleden geen 

optie. Ze was zich niet bewust van menselijke individuen op een planeet. 

Ze had geen middelen om rechtstreeks met een kind van uw planeet te 

communiceren. 

Alles veranderde toen dit meisje door wie ik nu tot u spreek contact met 

Haar wilde opnemen met zulk een spontane liefde, zulk een sterke 

gehechtheid dat Ze het heeft gehoord. Het is dan dat ZE ons om een 

systeem van directe communicatie tussen u en haar vroeg. Een 

proefsysteem dat we momenteel op jullie planeet implementeren. 

Andere mensen hebben Haar inmiddels op dezelfde manier benaderd en 

meer zullen volgen. 

Ze is zelfs zo ver gegaan om u nu al een mentale dotatie te schenken die 

u in staat zal stellen Haar beter te begrijpen en te benaderen. 

Dit alles heeft ons ertoe gebracht om u een andere Paradijs 

Persoonlijkheid te sturen om het contact met Haar te vergemakkelijken. 

Om te fungeren als een relais tussen u en haar. 

Wie is dan deze Paradijs Persoonlijkheid die het best geplaatst is om deze 

belangrijke positie in te nemen? 

Zoals u weet worden 

- de Schepper-Zonen geschapen door de Universele Vader en de Eeuwige 

Moeder-Zoon. 

- de Creatieve Dochters door de Oneindige Geest. 

Elke keer dat een Schepper-Zoon wordt geschapen, schept de Oneindige 

Geest automatisch zijn perfecte partner - een Schepper-Dochter. 



Hoewel de 700.000 plaatselijke universa in alle 7 Superuniversa begiftigd 

zijn met een Schepper-Zoon en een Creatieve-dochter, gaan de 

Triniteitsgoden door met het scheppen van Schepper-Zonen met hun 

respectievelijke Schepper-Dochters. 

Deze Schepper-Zonen die geen plaatselijk universum beheren, incarneren 

soms op bewoonde planeten voor delicate taken en krijgen zo een lonende 

ervaring voor hun toekomstige positie in het volgende Tijdperk van God 

de Allerhoogste.  

Hoewel de Creatieve Dochters van de plaatselijke universa - de Moeder-

Geesten - nooit incarneren, is dit niet het geval met de metgezellen van 

de Paradijs Schepper-Zonen van het volgende tijdperk. 

Op 12 januari 2015 ontving u de geboorte van Aaron - kleine jongen - 

Avonal Zoon van het Paradijs. 

Op 19 januari 2019 ontving u de geboorte van Luoja - Schepper-Zoon 

die geen plaatselijk universum beheert. Geboren als een klein meisje dat 

Luova wordt genoemd. 

Op 21 augustus 2020 ontving u de geboorte van een ander meisje, een 

Creatieve Dochter van het Paradijs, wiens menselijke vader de volgende 

naam rechtstreeks van ons doorkreeg in zijn moedertaal. 

-vertaald in het Frans/Nederlands :  

- Frans :-‘Le plus grand Amour qu’elle va partager avec tous’ – l’Amour Uni-

vers-Elle.  (Uni-vers-Elle  is een woordspeling met het franse woord ‘universelle’ die 

enkel in het frans werkt). 

- Nederlands : ‘De grootste Liefde die ze gaat delen met iedereen’- 

Verenigde Liefde -naar Haar toe. 

De liefde van Het Allerhoogste Wezen, de Universele Moeder van de 

kosmos, is inderdaad een Verenigende Liefde. 



Dit kleine meisje, de zus van Luova, is de belichaming van een Schepper-

dochter van het Paradijs. Ze is de metgezel van de Schepper-Zoon 

Luoja. 

Daarom is dit Goddelijke koppel op jullie planeet geïncarneerd in dezelfde 

familie. Waarom beiden als een klein meisje? Dat zult u later wel 

begrijpen als het u nu nog niet in het oog springt. Er zijn nu drie 

Paradijskinderen geboren op Urantia : 1 jongen en 2 meisjes. 

De rol van "UNI" zal discreet zijn. "Uni" is de naam waarmee haar ouders 

haar willen aanspreken in hun dagelijks leven.  

Ze zal u helpen om in communicatie te treden met De Allerhoogste, om 

Haar zachte en moederlijke Liefde te vinden en die uit te drukken. Om 

Haar op een begrijpelijker en tastbaarder manier bekend te maken aan de 

mensheid. 

Dat uw planeet zo gezegend is, komt omdat ze een uitzonderlijke 

bestemming heeft. In zeer verre tijden, wanneer De Allerhoogste, God de 

Allerhoogste zal geworden zijn, zal ik hier verblijven. 

Tot ziens, mijn kinderen. Het is lang geleden dat ik nog tot u heb 

gesproken. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de ouders van deze speciale 

kinderen te vertellen dat ze hen moeten opvoeden zoals elk kind. 

Behandel ze niet anders. Het is erg belangrijk voor ze. Ze weten niet wie 

ze zijn en moeten, net als u, alles leren en ontdekken voordat ze klaar zijn 

om hun taken als mens op jullie planeet op te nemen en als Kind van het 

Paradijs op andere niveaus. 

Tot ziens! 

Einde. 

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 

http://www.mezzaverde.com/


Voor de definities van de woorden in blauw zie het Urantia Boek. 


