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Verhaal Wivine : 

Op 15 mei 2021 gebeurde er het volgende tijdens een groepsmeditatie in 

de tempel van Placencia. Allen kwamen daar naartoe via bilocatie.  

Toen ik aankwam bij de tempel in Placencia kwam er licht uit. Er gebeurde 

daar iets. Ik ging op mijn plaats zitten en plots zag ik roze lijnen die onze 

harten verbonden. Onze harten waren duidelijk te zien zoals op dit 

beeldje. 

  

Toen daalde er een buste van Jezus tussen ons midden met zijn hart 

duidelijk te zien zoals op dit beeldje (Hij zag er wel anders uit, knapper met een 

mooie diepbruine huidskleur) : 

  

Zijn hart was veel groter dan ons hart en het verbond zich via roze lijntjes 

met onze harten. Er vloeide iets van zijn hart naar onze harten.  

Toen veranderde het beeld en ik zag het symbool van het kruis van 

Christus dat zich van het centrum of hart van de tempel tot buiten 



uitstrekte. Ik had dat getekend op de grond door zwarte en witte 

steentjes te gebruiken.  

  

Het woord : Christus Bewustzijn kwam naar boven.  

Ik kende de term Christus Bewustzijn al lang en had er verschillende 

betekenissen van gelezen. Welke was juist? Ik stelde de vraag : wat wil 

dat zeggen Christus Bewustzijn?  

Ik kreeg geen duidelijk gesproken antwoord. Stukken zinnen uit 

verschillende boeken kwamen naar boven in mijn geheugen, tekeningen, 

een hele puzzel die ik zelf mocht ineen zetten. Ik zal het trachten uit te 

leggen met een paar zinnen, want die geestelijke begrippen zijn toch zo 

moeilijk uit te drukken zonder ze te beperken of te vertekenen.  

Uitleg : onze zielen zijn bij de aanvang kleiner dan onze lichamen en als 

onze zielen groeien dan kunnen ze zelfs groter en veel groter worden dan 

onze lichamen. De geestelijke uitstraling van een mensenziel kan zelfs een 

hele grote omgeving bevatten, gaande van een huis tot een heel dorp, 

enzovoorts.  

Christus Michael is een Paradijs Zoon, geschapen door twee Godheden van 

de Triniteit : door de Universele Vader en door de Eeuwige Zoon-

(Moeder).  

De Moeder Geest is een Paradijs Dochter, geschapen door de Oneindige 

Geest.  

Hun wezen, hun goddelijke ziel, hun geestelijk bewustzijn, verstand en 

moraal, dus alles wat hen goddelijk maakt, is zo groot als heel Nebadon, 

ons plaatselijk universum. Samen bevatten ze de volledige oorspronkelijke 



Goddelijke Wijsheden, Waarheden, Kosmisch Bewustzijn/Verstand en 

Geestelijke aantrekkingskracht. 

Wij baden daar eigenlijk in maar zijn ons daar hier op aarde niet van 

bewust omdat we er werden van afgesloten. Daar is nu verandering in 

gekomen. Nu kunnen alle zielen die groeien via het hart, zich daar wel op 

aansluiten en veel hoger geestelijk niveaus bereiken al hier op aarde. Dat 

was vroeger voor de mensheid als geheel veel moeilijker, op een paar 

uitzonderingen na.  

De 7 Woningwerelden zijn nog altijd een noodzakelijke tussenstap. Het is 

pas als men deze heeft doorlopen (hier tijdens ons leven of na de fysieke 

dood) dat men ten volle het Bewustzijn of Heilige Geest van Christus 

Michael en de Moeder Geest kan ontvangen. Want ze werken samen. 

Hun goddelijk zielswezen mag dan verschillend zijn, zonder hun constante 

samenwerking zou er niets bestaan, noch blijven bestaan in Nebadon.  

Het is via hen dat onze zielen geestelijk omhoog getrokken worden totdat 

we Beginnende Geestelijke Wezens geworden zijn, die het plaatselijk 

universum Nebadon mogen verlaten om hun reis naar het Paradijs voort 

te zetten langs de geestelijke werelden van ons Superuniversum. 

Hierdoor komt het dat een ieder die De Vader in het Paradijs wil bereiken 

als een Volkomen Geestelijk Wezen, eerst de invloed zal ondergaan 

van Christus Michael en de Moeder-Geest om er te geraken.  

Einde van het verhaal. 

Ik was al heel blij met deze uitleg, toch was er nog onduidelijkheid.  

Wat is dan het verschil tussen het ‘Christus Bewustzijn’ en het Goddelijk 

Bewustzijn dat we bereiken door nauw samen te werken met ons God 

Fragment, wat uiteindelijk tot de fusie leidt van onze ziel met ons God 

Fragment ? Ik voelde dat er iets niet op zijn plaats was. Het werd me weer 

onduidelijk. Het zat niet goed. Ik vroeg hulp. 



Malvantra hier: ik zal je even helpen, meisje. Het is een terminologie 

probleem.  

1. Bewustzijn of Heilige Geest van Christus Michael. 

Wat je duidelijk werd gemaakt tijdens die meditatie is hoe het 

Bewustzijn van Christus Michael – de Paradijs Zoon en Soeverein van 

Nebadon, op het hogere bewustzijn van de mens inwerkt, namelijk via het 

hart.  

De ziel van de mens die God zoekt in zijn gebeden en meditaties, die 

Hogere Geestelijke Wijsheden en Kosmisch inzicht nastreeft, zal dat ook 

uitten in zijn dagelijks leven. Die mens zal zich dienstbaarder opstellen 

voor zijn medemens met de middelen die ter zijner beschikking zijn. Zijn 

vertrouwen in God zal groeien samen met zijn liefde voor God.  

Hoe meer de ziel van de mens groeit tijdens het aardse leven, hoe verder 

de scholing van de ziel op de Zeven Woningwerelden en later op de 

Morontia Werelden zal vorderen. Deze scholingen gebeuren tijdens uw 

diepe meditaties en uw slaap met als doel contact te maken met uw 

inwonend God Fragment en hogere geestelijke inzichten te ontvangen.  

Hoe meer de ziel vordert tijdens haar fysieke leven, hoe meer ze zal 

openstaan voor de continue heilzame invloed van de Goddelijke Geest 

of het Bewustzijn van Christus Michael, die hierdoor meer en meer zal 

doordringen in het hogere bewustzijn van de mens. 

Tijdens zijn leven als Jezus van Nazareth hielp hij alle mensen op vele 

vlakken – zij het via genezingen, oplossen van levensproblemen of 

geestelijke toelichting. Dat deed hij voor zijn leven als mens, tijdens zijn 

leven als de mens Joshua Ben Joseph en dat doet hij nu nog altijd als 

Christus Michael, Allerhoogste Meester Soeverein van het plaatselijk 

universum Nebadon.  

Iedere mensenziel die zich verheft in Zijn Rijk, wordt door Hem geholpen. 

Hij betreedt het hartbewustzijn van hen die zich voor God of Hem hebben 



geopend om uw ziel tot iets hogers om te vormen en te metamorfoseren. 

Hij zal uw karakter bijschaven en veredelen, uw moeilijke ervaringen 

verduidelijken, harmonie en evenwicht in uw emoties brengen.  

Anders gezegd : hij stoft u af, verwijdert de plekjes, strijkt de plooitjes fijn 

zodat u met een “vernieuwd” kleedje of pakje uw weg naar het Paradijs 

kunt verder zetten. 

Dat is wat het symbool dat je hebt gezien tijdens uw meditatie betekende. 

Namelijk dat jullie onder de rechtstreekse invloed en de weldaad staan 

van het “Bewustzijn of de Heilige Geest van Christus Michael”.  

Dit is iets dat ieder mens die God liefheeft en zijn medemens behulpzaam 

is zal ondergaan. Zelfs al kent men de persoon “Jezus” niet in zijn cultuur 

of godsdienst. 

2. Nu wat betreft de term Christus Bewustzijn : 

Jezus toonde jullie tijdens zijn menselijk leven de weg om tot de hoogste 

geestelijke status te geraken die een mensenziel kan bereiken tijdens één 

aards leven. De status die leidt tot de fusie van de ziel met het God 

Fragment ; een status waar het God Fragment samen met uw ziel beslist 

heeft om de fusie nog even uit te stellen.  

Die status die jij de Godmens of de pre-fusie status hebt genoemd.  

Deze status was destijds gekend door ingewijden die het, het bereiken 

van het “Christos (Grieks) Bewustzijn” of “Christus (Nederlands) Bewustzijn” 

noemden. 

Toen Jezus in de rivier de Jordaan werd gedoopt door Johannes had hij de 

status van Godmens bereikt. Hij had het Goddelijk bewustzijn van 

zijn God Fragment als mens bereikt. Hij werd daarom na de doop : 

Jezus – “de Christos” – of Jezus de Godmens zoals jij zou zeggen.  

Het woord “Christos” duid hier niet op Jezus, noch de Christenen. Het 

duidde al voor Jezus leven op het hoogste geestelijke zielsniveau die een 

mens kon bereiken in zijn leven. Deze status was al lang gekend door 



geïnitieerden in Azië- India tot de landen rond de Middellandse Zee. Zeer 

moeilijk te bereiken destijds.  

Jezus heeft die “weg” opengemaakt voor iedereen die een normaal leven 

leidt. Geen nood meer aan “zware, gevaarlijke initiaties”- in afzondering 

leven – vrijgezel zijn –diëten volgen – priester zijn of monnik – geen nood 

meer aan rituelen, dogma’s en wetten opgelegd door georganiseerde 

godsdiensten met sterke hiërarchieën. Geen mens wordt uitgesloten noch 

uitgestoten door God of Jezus. Geen mens is bevoorrecht, alles gebeurt in 

het hart van de mensen. 

Jezus heeft voor jullie een persoonlijke weg geopend, een persoonlijke 

innerlijke evoluerende religie of verbinding met God, die groeit en 

verandert naargelang uw levenservaringen met uw medemens en uw 

innerlijke belevenissen met God. Het heeft geen belang in welke 

Godsdienst u bent opgegroeid, noch uw afkomst, uw intelligentie, uw 

uiterlijk of seksuele geaardheid, enkel uw liefde voor God en uw 

dienstbaarheid voor uw medemens heeft belang voor uw zielsevolutie.  

Dat was het revolutionaire in de oorspronkelijke leringen van Jezus. 

(Nota Wivine : het griekse woord χριστός – Christos - betekende toen de 

“gezalfde”, de “gezalfde met goddelijk gezag” – de Messiah - het was een titel, 

geen naam.) 

Jezus kon mirakelen doen omdat zijn Wil gelijk stond met de Wil van De 

Vader. Hij kon blijven voortleven omdat hij niet fuseerde met zijn God 

Fragment.  

(Nota Wivine : Indien een mensenziel al hier op aarde fuseert met haar God 

Fragment – dan wordt het lichaam vernietigd door de kracht die uitgaat van die 

fusie. Jezus fuseerde toen niet met zijn Gedachtenrichter of God Fragment omdat 

hij al een Paradijs Zoon was. Wij moeten fuseren met ons God Fragment om ooit 

als Zoon of Dochter van God de perfectie van het Paradijs te bereiken.) 

Zo ook zullen jullie hier voortleven nadat jullie die status hebben bereikt 

omdat uw fusie zal uitgesteld worden. Ook jullie zullen “mirakelen” doen 



omdat uw wensen, uw visies zullen overeenstemmen met de Wil en de 

Wijsheid van uw inwonend God Fragment, dat God is.  

U zult net als Jezus kunnen zeggen :  

“Ik ben God” – “Mijn Vader en ik zijn Een.” 

De mens werd geboren met het vermogen, met het potentieel een 

goddelijke status te bereiken al hier op aarde. Maar hij kan pas zeggen 

“Ik ben God” als hij dat in zijn leven heeft verwezenlijkt. Anders zijn het 

‘loze woorden’ zonder inhoud. 

Tot ziens mijn vrienden, tot wederzien. Doe allen zo voort, allen die dit 

lezen en die eerlijk hun best willen doen.  

We zullen de hele weg aan uw zijde staan tot aan de top.  

Einde. 

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 

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