
Inhuldiging Eerste Millennium van Kosmische Verlichting. 

Sessie nr 2 van 21 april 2021 – origineel Nederlands 

Plaats : Mezzaverde in Placencia via bilocatie vanuit België. 

Ontvangen door Wivine 

Bezoeker : ALICEA – Paradijs Zoon van de Orde der Daynal’s (Dagelingen)– 

Leraar-Zoon van de Triniteit.  

Nota Wivine : er werd mij gevraagd 4 à 5 maand geleden om met Laurent een 

regelmatige meditatie te organiseren op een zaterdag. We zijn daarmee 

begonnen en 2 weken later voelden we dat er nog iemand bij moest komen van 

de oorspronkelijke groep van Placencia die 11 jaar geleden begonnen was. Het 

werd Brian-Maya die zich spontaan aanmeldde. Dan hebben we gewacht op 

Christine (Carole) maar zij gaf geen teken van leven. We hebben toch nog een 

hele tijd gewacht tot er een ander in haar plaats kwam. Wij gingen allen via 

bilocatie naar de tempel in Placencia. Fysiek was niet mogelijk gezien de grote 

afstanden. Ik zit nog in België en Brian zit ergens in de jungle op 300km afstand. 

Enkel Laurent zit nog in Placencia. De anderen die er bijkwamen verblijven ook in 

andere landen. 

Toen het nog enkel Laurent en mij was, kwam Jezus met Aaron, Luova en Uni 

eraan om met ons in de cirkel die de tempel vormt, een multidimensionale 6-

puntige ster te vormen.  

Toen we met 3 waren kwam Jezus er niet bijstaan.  

Later kwam er nog een 4de bij en toen kwam Jezus terug om met ons en de 3 

Paradijskinderen een 8-puntige multidimensionale ster te vormen.  

Daarna kwamen er nog mensen bij zodat we nu met 8 zijn en de 4 Paradijs 

Zonen (Jezus, Aaron, Luova en Uni) om een multidimensionale 12 puntige ster 

te vormen.  

Althans dat was de indruk die ik had of ervan begreep. Toen ik vroeg wat we aan 

het doen waren kreeg ik als antwoord dat ze ons dat later stapsgewijs wel 

zouden uitleggen. Ik kreeg een hint : bestudeer de ‘octaëder’ en van daaruit 

zullen we jullie verder uitleggen. Het is niet echt de ‘octaëder’ maar 

neem het als startpunt. Dat had ik dan aan de anderen gemeld en we zijn 



allen in de materie gedoken. Hierdoor hadden we al een basis en konden ze ons 

iets uitleggen of laten zien. Sommigen kregen bewegende beelden te zien van 

die platonische vormen waarin ze zich bevonden en dat hielp iedereen een beetje 

voort. Tot we het inzicht kregen dat we deelnamen in het scheppen van nieuwe 

circuits via deze gecompliceerde multidimensionale platonische vormen samen 

met de 4 Paradijs Zonen. We hebben ook begrepen dat we niet met 8 gingen 

blijven – dat we met meer zullen bijeen komen naargelang het project waar we 

aan deelnemen een grotere omvang krijgt. Dat het zal afhangen van ieders eigen 

zielsvooruitgang die deze vermogens bezorgt om hieraan te kunnen deelnemen.  

Er kwam een nieuwe tijd aan, velen onder ons voelden dat intuïtief. Maar wat 

moesten wij ons daarbij voorstellen? 

Toen gebeurde het volgende in de meditatie van zaterdag 17 april 2021.  

Toen ik aankwam straalde het licht weer zo sterk uit de tempel en bij het 

binnengaan nog meer. Er was volk, veel volk, maar ik kon niet uitmaken wie 

‘wie’ was. Wat had het te betekenen? Het gaf een gevoel van ‘verwachting’.  

Plots verscheen er een sterke lichtende vorm in het midden die iedereen groette 

en zich begon voor te stellen.  

ALICEA : Ik ben een Leraar-Zoon van de Triniteit en behoor tot de Orde 

der Daynal’s (Dagelingen). Ik ben een Paradijs Zoon geschapen door 

de Triniteit die de eigenschappen kan uitdrukken van de drie 

Persoonlijkheden die de Paradijs Triniteit vormen naargelang waar we 

onze taken uitvoeren: de Vader – de Zoon of – de Heilige Geest.  

Wanneer wij op een materiële planeet werken dan vertonen wij 

voornamelijk de kenmerken van dienstbaarheid en onderricht van de 

Heilige Geest en werken wij volgens de plannen van de Soeverein van het 

plaatselijk universum. Hier is dat Nebadon met als Almachtige Soeverein 

Christus Michael- Paradijs-Schepper Zoon van de Orde der Michaels. . 

Mijn naam is (toen werd er gespeld) A.L.I. c e a.  

Mijn naam is als een lange zang, als een gedicht dat gezongen wordt, veel 

te lang en ondoorgrondelijk. Dus wordt het Alicea voor jullie.  



Er werden miljoenen Leraar-Zonen van de Triniteit geschapen en ik ben 

nummer 30.033 afkomstig uit het Paradijs. (Wiv : hier ben ik niet zeker meer of 

het dat was of 30.053 – het cijfer dook snel op en was snel weer weg).  

Ik incarneer niet op een planeet en kan mij ook niet materieel zichtbaar 

maken voor de mens. Ik kan dus ook geen rechtstreeks contact maken 

met mensen, laat staan tot hen spreken. Deze boodschap werd mogelijk 

gemaakt door middel van “reflectiviteit”, een communicatie techniek die 

nog niet lang in voege is op Urantia.  

(Wiv :De vorm die ik kon zien was dus slechts een summiere schets om mij toe te laten 

Hem te onderscheiden van anderen. Die was dus niet echt. Toen ben ik vertrokken in een 

diepe meditatie. ) 

Nota Wivine : Wat hierna volgt heb ik ontvangen op 21 april 2021. 

Alicea : Op 17 april 2021, in uw westerse tijdrekening, werd officieel het 

eerste millennium van Kosmische Verlichting ingehuldigd op uw 

planeet.  

In mijn dagelijks werk zullen mijn contacten met het toekomstig 

bovenmenselijk bestuur van uw planeet gebeuren via de Superengelen 

van Nebadon – de Schitterende Avondsterren.  

Deze Superengelen zullen ook als tussenschakel dienen tussen mij en die 

mensen wiens morontiaklieren voldoende zullen ontwikkeld zijn zodat zij 

hen kunnen horen en op termijn zien. Ondertussen zullen de 

Middenwezens en uw Bewaarengelen of bestemmingsbehoeders deze 

Schitterende Avondsterren behulpzaam zijn in deze contacten samen met 

de fysieke controleurs die de energieën beheren.  

Deze contacten zullen voorlopig sporadisch plaatsvinden bij die mensen 

die behoren tot het Korps der bestemmingsreservisten en enkel 

tijdens hun diepe meditaties of slaap.  



Naargelang dit Millennia van Kosmische Verlichting zal voortschrijden 

zullen er vele circuits in werking treden die veranderingen van het DNA 

van de mensen zullen bevorderen om 

- hun immuunsysteem te versterken en  

- supermenselijke vermogens te helpen ontwikkelen bij hen die 

Godsgelovig zijn en altruïstische neigingen ontwikkelen voor het 

mensen-, dieren-, planten- en minerale rijk.  

Zo zullen stilaan hoe langer hoe meer mensen op al de continenten het 

stadium van “Verlichte mens” en “Godmens” bereiken op uw planeet. Het 

zal simultaan gebeuren, er zal geen continent bevoordeeld worden of 

achterblijven.  

Ik wordt bijgestaan door 3 andere Daynal- (Dageling)- broeders van mijn 

Orde en door 82 Leraar-Zonen van de Triniteit die echter niet 

rechtstreeks door de Paradijs Triniteit werden geschapen zoals de Orde 

der Daynal’s waartoe ik behoor.  

Zij zijn van diverse oorsprong en hebben allen gemeen dat ze door de 

Triniteit werden omhelst: 

- Sommigen werden in leven geroepen door Wezens van Havona en 

het Paradijs en daarna getrinitiseerd. 

- Sommigen komen uit de rangen van de opklimmende stervelingen 

die niet met hun Gedachtenrichter hebben gefuseerd, wel met een 

Fragment van de Moeder Geest of de Schepper Zoon van hun 

plaatselijk universum. Zij hadden het vermogen in zich om het 

Paradijs te bereiken en via die weg omhelst te worden door de 

Triniteit. Zij vervoegen niet het Paradijselijk Korps der 

Volkomenheid – dus van stervelingen die gefuseerd zijn met hun 

God Fragment.  

- Sommigen komen voort uit de rangen van de opklimmende 

Serafijnen.  



Ze hebben allen hun bekwaamheden en ervaringen dankzij hun 

achtergronden en de taken die ze uitvoeren in de Superuniversums.  

Wij, van de Orde der Daynal’s, zijn Paradijs Zonen, net zoals de Schepper 

Zonen en de Avonal Zonen. Ik zal dan ook nauw samenwerken met  

- Aaron, de geïncarneerde Avonal Zoon (2015) 

- Luova, de geïncarneerde Schepper Zoon die geen plaatselijk 

universum beheert. (2019) 

- Uni, de geïncarneerde Scheppende Paradijs dochter en metgezellin 

van Luova (2020) 

Om :  

1) kennis over de persoonlijkheid en soevereiniteit van God de 

Allerhoogste – de overkoepelende Alziel van de universums- aan jullie te 

openbaren en uit te breiden.  

2) de plannen van Christus Michael (Jezus), Soeverein van Nebadon – uw 

plaatselijk universum – te verwezenlijken voor de geestelijke ontwikkeling 

van ziel en lichaam van de mensen en al het andere leven op aarde.  

Ik zal nog wel een paar keer terugkomen op Urantia na dit eerste 

millennium zodat uw planeet kan starten met het eerste stadium van Licht 

en Leven (er zijn er 7) en later definitief bestendigd wordt in de status van 

Licht en Leven met de verschijning van de Morontia tempel. Het is pas dan 

dat ik een andere job zal zoeken.  

Mijn eerste taak zal de verspreiding zijn van de kennis over het bestaan 

van de ‘Geest’ of God Fragment in ieder mens.  

- Wat dat impliceert voor de opklimming van de ziel naar het Paradijs 

en  

- het bereiken van één gematerialiseerde, geestelijke wereldleiding 

met één religie waar alle mensen aanvoelen dat ze broers en zusters 

zijn afkomstig van één en dezelfde Geestelijke Vader. 

 



 

 

De experimentele religie 

Ik zal beginnen met de nadruk te leggen op de experimentele religie. Een 

religie die gebaseerd is op levenservaring, op innerlijke en externe 

gesprekken en belevenissen.  

Waar geloof’ - is ERVARING. Het is een voortdurende dialoog tussen de 

Goddelijke Vader en zijn kind. Een dialoog waarin de Vader zijn kind 

onderwijst door Zijn kennis te delen op een spaarzame wijze, door ieder 

woord te wikken en te wegen, door niets te veel te zeggen op een 

begrijpbare manier voor het kind. Juist genoeg om de belangstelling van 

het kind aan te wakkeren. 

Dit is hoe het kind de nabijheid van God in zijn hart zal ervaren en 

beleven, exact daar waar het ware geloof wordt beleefd. 

Nu maakt het niet uit of je bewust bent van de aanwezigheid van het God 

Fragment in jou of niet, - je geloof, je liefde en vertrouwen in God zal zich 

desondanks blijven ontwikkelen, gelijk op welke manier je je God inbeeldt. 

Dat beeld wordt op zielsniveau bijgewerkt, nu op aarde of later op de 

morontia werelden en nog later op de geestelijke werelden.  

Het belangrijkste is het geloof en de dialoog aangaan. 

Zo zal je geloof een kracht en een hefboom worden in je leven. Terwijl je 

leven voortgaat met zijn vreugden, moeilijkheden en tegenslagen zal het 

een kennis worden en uiteindelijk een weten.  

De dialoog die zal plaatsvinden tussen jullie twee, tussen de Vader en het 

kind - zal je kracht, wijsheid, goedheid en schoonheid van ziel bezorgen. 

God legt niets op, onderwijst niets, eist niets.  



Hij deelt zijn kennis door met jou in dialoog te gaan. Door je te 

helpen nadenken en altijd verder te kijken zodat je je eigen antwoorden 

vindt en deze in praktijk brengt. 

Laat dus nooit iemand anders je dogmatisch dicteren wat je wel of niet 

moet geloven. Dogmatiseer ook nooit een boek, want het zal nooit 

volledig zijn of helemaal waar. 

Waar geloof, ware religie wordt van binnenuit ervaren door een 

voortdurende dialoog tussen God en jou. Door regelmatig te mediteren 

met de bedoeling om geestelijke inzichten te krijgen. 

Hoor je Hem niet, kun je zijn leraren niet zien of hou je er geen 

herinneringen aan over in je menselijke waaktoestand, dan zal Hij mensen 

en boeken op je pad brengen die je kunnen voorthelpen voor 

bevestigingen en aanwijzingen. Van zodra je hebt verwerkt en in praktijk 

hebt gebracht wat je daarvan nodig had, zal God andere levende vormen 

van onderwijs op je pad brengen, zodat je kennis en geestelijk inzicht 

samen met Hem en naar Hem toe evolueert. 

Zodat je geloof, of je geestelijke wijsheden niet zouden bevriezen, 

kristalliseren of dwangmatig worden ten opzichte van jezelf en je 

omgeving. 

Want het ware geloof is levend. Ware Wijsheid en Kennis is altijd 

levend omdat het getransformeerd wordt naargelang uw dialogen met 

de Goddelijke Vader.  

Zo zal het kind dat je bent, uitgroeien tot een geweldige volwassen ziel, 

die gretig is naar nieuwe kennis en uitdagingen van onbaatzuchtige 

dienstverlening. Om uiteindelijk een geestelijk schepsel te worden dat op 

een dag zal ontluiken in een Goddelijk Schepsel. 

Leer voor jezelf te denken, vind die kracht in jezelf door je intieme band 

met God overal en altijd te versterken. Op elk moment van je leven, bij al 

je beslissingen, bij al je acties. Dat is alles wat Hij van je verlangt. 



Hij leeft in jou en wacht op jou om je de wonderen van Zijn schepping te 

laten zien en uit te leggen. 

Ieder van jullie groeit naargelang zijn luistervaardigheid en zijn vermogen 

om te leren liefhebben. Iedereen heeft zijn snelheid en krijgt tijd. Ieder 

van jullie zal zijn momentum wel beleven! 

Tijdens dit Millennium van Kosmische Verlichting zullen heel veel mensen 

de status bereiken van  

De verlichte mens. 

(vervolg op sessie 12 van 2020) 

De “Verlichte mens” is nog niet de “Godmens”. Het is wel de eerste stap 

die u dient te zetten om een Godmens te worden. 

Hoe? 

Wanneer u erin lukt om het  

- intuïtieve vrouwelijke bewustzijn of intellect van het hart  

en 

-  het mannelijke bovenbewustzijn of intellect  

samen te voegen.  

Dan zal er zich een explosie voordoen van gouden licht een heel eind 

boven uw hoofd dat een cirkelvorm heeft. Deze cirkelvorm zal zich langs 

beide zijden verwijden en links en rechts uitspreiden in een lange 

lichtstroom, zodat de cirkelvorm in het midden eerder een langwerpige 

eivorm krijgt. Dit fenomeen kan aan een buitenstaander, die zulk een 

evenement aanschouwt, de indruk geven dat er een vogelvorm verschijnt 

of vleugels in die lichtuitbarsting. 



                      

 

(Wiv :Deze beelden dienen enkel ter illustratie. Zo zijn er nog vele andere die dit 

verschijnsel symboliseren sinds de oudheid.) 

Wanneer dit verschijnsel zich heeft voorgedaan, dan hebt u de poort 

geopend voor het binnenkrijgen van goddelijke, intellectuele intuïtie. 

Voor goddelijke ingevingen waardoor u plots nieuwe geestelijke begrippen 

“ziet’ en ze ook nog direct “begrijpt”. Het geeft u toegang tot een soort 

goddelijk denken waarin wijsheid en waarheid binnenkomen en de 

conclusies en antwoorden onmiddellijk bereikbaar zijn.  

Deze kennis loopt aan het menselijk brein voorbij. Het menselijk brein 

komt er niet aan te pas. Een mens die dat stadium heeft bereikt zal daar 

meer en meer van gebruikmaken en stilaan ondervinden dat hij voor vele 

geestelijke vragen en ook andere vragen, hoe langer hoe minder gebruik 

maakt van zijn brein.  

Alhoewel het soms beschreven wordt als de “opening van chakra 8”, heeft 

het in werkelijkheid niets te maken met het 7-voudig chakra systeem van 

het menselijk lichaam, noch een verlengde ervan.  

Wij zullen u dit fenomeen of het openen van dit portaal via een andere 

weg duidelijk maken en het begrip ervan uitbreiden. We zullen het doen 



via de “platonische vormen” of regelmatige veelvlakken op 

multidimensionaal vlak.  

Dit is de basisgeometrie van de levende bouwstenen gebruikt voor het 

scheppen van de Superuniversa, morontia werelden en de werelden in tijd 

en ruimte of materiële planeten. Deze levende, multidimensionale 

bouwstenen worden ook gebruikt voor het scheppen van communicatie en 

intelligente energie circuits tussen de planeten en de morontia werelden 

en vandaar met de geestelijke werelden.  

Daarin spelen de volgende vormen een rol.   

- Tetraëder en de Ster Tetraëder geplaatst in Metatron ’s kubus. 

-   

(Wivine : op basis hiervan werd ook de geometrie van de tempel in Placencia 

ontworpen door te vertrekken van de cirkel.Zulke tekeningen zijn twee-

dimensioneel, de uitvoering ervan was drie-dimensioneel en de werking ervan 

is multi-dimensineel. ) 

- De octaëder en de octaëder binnen een kubus 

  

 



- De cubeoctaëder 

-  

- De dodecaëder. 

. 

- De kubus van Metatron 

 twaalf rondom 1. 

 

- DE TORUS 



-  

Er komen nu al 8 mensen van deze internationale groep wekelijks bijeen 

sinds maanden om zich deze vormen eigen te maken door ze te beleven 

en mee te scheppen tijdens hun meditaties met de geïncarneerde Paradijs 

kinderen. Zij zijn begonnen met 2, dan met 3, dan met 4 en zijn nu met 

8. Naarmate de rest van de internationale groep vordert, meer 

gedisciplineerd is en tijd kan vrijmaken zullen ze systematisch ingezet 

worden in die groep zodat ze met 12 zullen zijn en uiteindelijk met 24.  

Zij zullen op deze wijze actief meewerken aan iets dat voorlopig hun 

begripsvermogen te boven gaat. Zij zullen ons helpen poorten te openen 

naar leerwegen die hun medemens het bereiken van de staat van 

“Verlichte Mens” zal vergemakkelijken.  

Alhoewel de standaardprocedure is dat ik pas kom als een wereld één 

regering heeft, één religie en één taal, geleid door een bovenmenselijke 

paar, zal dat hier anders gebeuren. Urantia is een uitzonderlijke planeet 

met veel mogelijkheden waar alles van in het begin experimenteel was.  

Niets is hier ooit ‘standaard’ geweest en zal dat ook nooit zijn.  

Het is mij een eer en een waar genoegen om al uw boeiende bevolkingen 

te mogen inwijden in hogere geestelijke kennis en ethische waarden. Jullie 

hebben allemaal, maar dan ook allemaal een immens potentieel in zich. 

Mijn team en ik kijken er naar uit. Dag iedereen. 



Einde. 

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

