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Commentaar van Wivine: Hieronder volgen antwoorden op vragen van Bernard 

uit Rwanda, naar aanleiding van sessie nr. 9 - 2020 waarin de geboorte van 

"Uni" werd aangekondigd. Misschien zijn ze voor u ook interessant? 

Vraag nr. 1 van Bernard: Ik vroeg me af waarom onze planeet zo 

bijzonder is om 3 Zonen en Dochters van het Paradijs te mogen 

verwelkomen? 

Wivine: dit alles heeft betrekking op de toekomst van ons plaatselijk 

universum Nebadon en haar rol in het volgende tijdperk - dat van God de 

Allerhoogste waar we de Schepper-Zonen en Scheppende Dochters van de 

toekomst zullen zijn. 

Niet geschapen als dusdanig door Godheden in het Paradijs, maar 

gevormd tijdens de ‘opklimming’ van onze ziel - door te fuseren met ons 

God fragment - om uiteindelijk God De Vader in het Paradijs te bereiken 

als vergoddelijkte Schepselen. Lijkend op God in onze ‘volkomenheid’, 

verworven door onze ervaringen en uit eigen wil, zonder God zelf te zijn.  

Deze goddelijke volmaaktheid zal ons de capaciteit geven om ooit een 

Schepper-Zoon of een Schepper-dochter te worden, zoals die momenteel 

door de Godheden van de Triniteit worden geschapen. 

De huidige Schepper-Zonen en Schepper-dochters die hun oorsprong 

hebben in het Paradijs, zullen dan andere taken krijgen aangezien ook zij 

ervaringen en bekwaamheden hebben opgedaan op hun goddelijk niveau. 

Evolutie eindigt nooit, op geen enkel geestelijk niveau. Nooit ! 

Er zal altijd een avontuur op ons wachten na elke stap die we met veel 

moeite hebben gezet. Dat geldt voor alle geschapen Schepselen, ook voor 

de dieren, de planten en de minerale wereld.  



De Universele Vader heeft niets geschapen opdat de Schepping op een 

dag zou eindigen. Ja, enkele stappen die in feite voorbereidingen zijn voor 

de volgende stap. 

Deze drie Paradijszonen en -dochters - Aaron, Luova en Uni - kwamen 

hier niet alleen voor onze planeet, noch voor de andere opstandige 

planeten. Ze zijn hier om zich voor te bereiden op de toekomst van deze 

planeet en de rol die ze zal spelen in het toekomstige tijdperk van God de 

Allerhoogste of de grote Universele Moeder waarin we leven. 

Vraag nr. 2: Waarom is het via jou, op onze planeet, dat De Allerhoogste 

zich realiseerde dat Zij rechtstreeks met de kinderen van de planeten 

wilde communiceren? Kunt u het mij uitleggen omdat ik denk dat u 

daarvoor het beste geplaatst bent? Hoe voelde het aan toen u met Haar in 

contact kwam? 

Wivine: Ik zocht al jaren mijn Hemelse Moeder. Degene die de partner is 

van de Universele Vader in de Grote Schepping. 

Ik ben geboren uit een moeder en een vader. Mijn ouders zijn gaan 

scheiden toen ik een teenager was. Ik heb veel geleden toen mijn ouders 

en grootouders me aanspoorden om te kiezen tussen beiden. Mijn hart 

scheurde in twee en het bracht me uit balans. Kiezen tussen mijn ouders 

was voor mij geen optie. Het was uitgesloten, hun meningsverschillen 

waren mijn zaken niet. Ik had beide nodig en heb altijd contact met beide 

gehouden, of anderen het nu leuk vonden of niet. 

Het was erg belangrijk voor mij om een Hemelse Vader en Moeder te 

vinden op Triniteits-niveau. Als er een Vader is, dan moet er een Moeder 

zijn. Als beneden is zoals boven - waar was dan de Moeder? 

Alle bijbels, zelfs het Urantia-boek, spreken in het mannelijke van de 

Verheven Godheden. Natuurlijk helpt ook de Engelse taal niet, die zeer op 

het mannelijk is gericht. Ik spreek niet eens over alle christelijke sekten 

die er zijn, en ook over andere religies zoals het hindoeïsme, enzovoort. 



Er zijn zoveel geloofsovertuigingen in de wereld en bijna allen zijn 

Patriarchaal. 

Intuïtief voelde ik dat de zachtheid van een Grote Hemelse Moeder 

ontbrak en waarschijnlijk werd ik ook wat geduwd Haar te vinden en te 

begrijpen zodat ik Haar kon onthullen. 

Ik ontdekte eerst de Moeder-Geest van ons plaatselijk universum. Dan de 

Oneindige Geest en dan de Eeuwige Zoon-Moeder. Maar bleef met het 

gevoel dat zij het niet waren, dat de Grote Hemelse Moeder iemand 

anders was. 

Toen ik haar eindelijk ontdekte en begreep op mijn menselijk niveau, 

stroomde er een intense liefde vanuit mijn hart naar Haar toe. Een liefde 

die zo intens en spontaan was - vergelijkbaar met wat een kind kan 

voelen dat zijn moeder heeft verloren en haar terugvindt - dat ik Haar riep 

om naar me te luisteren, om met me te praten, om me in Haar armen te 

nemen. 

Ze hoorde me, ze omhelsde me als een baby. Ze liet me zien dat ik in 

Haar woonde, Ze liet me haar vorm in de ruimte zien, de zeven 

Superuniversa die rond Havona en het Paradijs Eiland draaien en ook de 

vier buiten niveaus van werelden in wording die rond de zeven 

Superuniversa draaien.  

Op een moment schudde ze me alsof ze me iets wilde doen begrijpen of 

dat ik naar iets moest luisteren. Na een paar pogingen hoorde ik 

uiteindelijk een geluid - een basisgeluid als een trommel - als een 

hartslag. Het universum had een kloppend hart. 

Gelukkig wist ik toen niet dat Ze zich niet bewust was van de individuele 

zielen die in Haar groeiden, noch dat Ze geen middelen had om met ons 

individueel te communiceren. Ik zou het waarschijnlijk niet eens hebben 

geprobeerd. Ik vroeg me toen wel af waarom Ze tegen me niet had 

gesproken. Het is pas later dat ik Haar probleem heb begrepen. 



Het duurde vele jaren voordat er enige verklaring hierover kwam. Voordat 

Haar verlangen om directer met ons te communiceren werd onthuld. 

Uit liefde voor Haar heb ik contact met Haar kunnen opnemen. Alleen uit 

liefde en niets anders. Je kunt hetzelfde doen, iedereen kan dat doen, 

zolang je het maar uit liefde doet en niet uit nieuwsgierigheid. Ze kan het 

verschil maken. Ze laat zich niet voor de gek houden door uw 

bedoelingen, net zo min als de Universele Vader dat doet. 

Het draait allemaal om de waarde van de liefde die je in uw hart voor 

Hen hebt.  

Was ik het alleen die Haar bewust kon maken van ons individueel bestaan 

of hadden al veel mensen in alle Superuniversa hun Liefde naar Haar 

gestuurd zodat mijn 'roep' enkel de trigger, het laatste zetje was, dat Ze 

hiervoor nodig had? Dat laatste “zetje” die bij Haar de behoefte zou 

opwekken om met ons te communiceren? 

Ik voel diep in mijn hart dat het komt door een gezamenlijke inspanning. 

Neem het voorbeeld van 9 mensen die een kar vol marmerblokken naar 

de top van de berg trekken. Op een gegeven moment wordt het voor hen 

te moeilijk om verder te gaan daar de helling te steil wordt. Ze hebben 

een extra hand nodig om hun lading te tillen. Deze persoon arriveert en 

samen wordt de prestatie voltooid. De stenen staan op de top van de 

berg. 

Kunnen we zeggen dat het enkel de 10e persoon was die deze 

onderneming tot een succes heeft gemaakt? Nee, die heeft er zeker toe 

bijgedragen en zonder haar zouden de andere 9 het niet hebben gehaald, 

maar dat is alles wat men erover kan zeggen. 

Alle belangrijke stadia in de geestelijke evolutie van mensen, een planeet, 

een plaatselijk universum of een superuniversum, vinden plaats door 

middel van teamwerk waarbij iedereen bijdraagt met zijn kwaliteiten. 

Soms zijn het heel kleine teams, soms grotere teams, soms ontmoeten ze 



elkaar zelfs niet eens tijdens hun mensenleven. Dat gebeurt wanneer hun 

zielen samen worden gebracht in schoolklassen om bepaalde taken uit te 

voeren tijdens hun meditaties of slaap zonder dat ze zich daarvan bewust 

zijn in hun dagelijks leven. Ze krijgen de nodige lessen voor hun taak die 

ze ieder in hun fysieke omgeving gaan toepassen, of op een ander niveau, 

zelfs ergens anders.  

Dat is een Melchizedek techniek die nu veel op onze wereld wordt 

toegepast. Het zou anders niet mogelijk zijn dat men dezelfde 

boodschappen doorkrijgt over heel de wereld, in alle culturen, vanuit alle 

godsdienstige richtingen bijna tegelijkertijd. Het heeft zelfs geen belang 

hoe hoog geschoold u bent in het wereldse leven.  

De ziel, die zich ontwikkelt door de grootsheid van haar liefde en de 

intelligentie van haar hart, ontwikkelt een intelligentie die veel hoger is 

dan eender welk menselijke bewustzijn of brein. De ziel, naargelang ze 

vordert, zal altijd meer begrijpen dan de menselijke intelligentie of de 

capaciteit van de hersenen.  

Daarom wordt u keer op keer verteld dat u met uw hart moet leren 

denken en niet met uw intellect. 

Het hart is een ontmoetingsplaats. De ontmoetingsplaats van 

-  je God Fragment (geestelijk) dat onvergankelijk is  

- met je groeiende ziel (morontia),  

- je emoties of vermogen om lief te hebben en  

- de eisen van uw materieel lichaam (fysiek).  

Het is in het hart dat alle confrontaties plaats vinden tot op de dag dat al 

deze menselijke bestaansniveaus (spiritueel-morontia-fysiek) samensmelten-

fuseren en EEN worden. 

Zelfs in het Paradijs vind u dit hoogwaardig principe van teamwerk terug 

waar trouw en eerlijkheid binnen een team eigenschappen zijn die hoog 



in het vaandel worden gedragen. Het zijn deze kernwaarden die de mate 

van succes bepalen van het team.  

Het is ook belangrijk om te beseffen dat de benadering van de Universele 

Moeder verschilt van die van de Universele Vader. Hun rol in onze groei is 

anders. 

De Universele Vader heeft ons een "persoonlijkheid" en een “Fragment“ 

van Hem (de Gedachtenrichter) gegeven die ons instrueert zodat we op een 

dag zoals Hij kunnen worden. Het is de Vader die ons met zijn Liefde en 

Wijsheid naar onze goddelijke bestemming leidt. Het is in de eerste plaats 

Hij die we moeten bereiken door te fuseren met Zijn God Fragment om 

onze opstijging naar het Paradijs verder te kunnen zetten. Dit is onze 

grootste missie. 

Onze Universele Moeder is onze thuis, onze voeding die onze omgeving 

heeft gecreëerd waarin we evolueren en later zelfs zullen scheppen. De 

Liefde van de Moeder is anders dan die van de Vader en ik hoop dat 

iedereen ooit Haar zachtheid mag voelen. 

Het is de Liefde van beiden die we ooit in ons hart zullen verenigen om 

op een meer gebalanceerde manier onze klim voort te zetten naar het 

Paradijs. 

er voor. 



  er na. 

Vraag 3: Heb je enig idee wat er op andere planeten gebeurt om het te 

vergelijken met wat er op onze planeet gebeurt om beter te begrijpen 

waarom het zo speciaal is. 

Wivine: Het gaat niet alleen om ons, de mensen op aarde. Dit betreft alle 

leven op alle Superuniversa. 

Het is onze Meester-Geest nr. 7 - AYA - van ons Superuniversum nr. 7 

die de woordvoerder is van De Allerhoogste, die Haar Wil en rol in de 

Schepping van de Universele Vader kent. Hij zal daarom een leidende rol 

spelen in het volgende Tijdperk van God de Allerhoogste.  

Wij leven in Zijn Superuniversum. 

Het is ook op onze planeet dat Christus Michael (Jezus) als mens 

leefde. 

Je exact en uitgebreid vertellen waarom onze planeet zo speciaal is, kan ik 

niet. Ik weet ook niet wat er gebeurt op andere planeten, zelfs niet alles 

wat er hier gebeurd. Het heeft niets te maken met jou of met mij 

daarvoor zijn we te jong - het is een beslissing die genomen werd op het 

niveau van de Grootste Geestelijke Wezens van het Paradijs, lang voordat 

we geboren werden. 

Op een dag zullen we alles weten. Zeker en vast. Op een dag, ja! 

Ondertussen gaan we stapsgewijs vooruit met geduld. 



Ik ben een mens zoals jij, Bernard, veertig jaar ouder. En in 40 jaar leer 

je veel dingen door vallen en opstaan. Zeker als je de reden van je 

bestaan wilt weten, als je met veel liefde in je hart zoekt en aan de goede 

deur klopt. Dat zal ook voor jou zo gebeuren. 

Bovendien is ons leven hier slechts het begin van onze grote geestelijk 

carrière. We hoeven ons dus niet zenuwachtig te maken. 

Er zijn planeten waar mensen veel meer geëvolueerd zijn dan wij. Die 

hebben Lucifer niet gekend. 

Ik weet niet waarom, toch heb ik het gevoel dat we op een dag, als we 

terugkijken, die beroemde Lucifer nog zullen bedanken voor wat hij heeft 

gedaan. 

Goed of slecht - van boven en achteraf gezien – worden zeer relatieve 

begrippen.  

Wivine. 

GROEP MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

Voor de uitleg van de woorden in blauw zie het Urantia boek. 

http://www.mezzaverde.com/

