BELANGRIJKE LERINGEN DOOR CANDACE #1
SAMENGESTELD en BEWERKT door ROSIE
God is geen persoon. Het wordt tijd om de god van het Christendom, de Islam en de joodse Talmud
los te laten. Het grootste deel van het Christendom is gebaseerd op de oude wet van de Talmud met
een “Jezus zal u redden” bevestiging. Jezus zal u niet redden. ALLE VRIJE WIL wezens maken
hun eigen keuzes. Dat is wat vrije wil in essentie wil zeggen. Religie is een doos. Het kennen van de
Vader Binnenin is een situatie ZONDER DOOS, eens dat dit begrepen en toegepast wordt. De
Schepping schept geen dozen – de mens doet dat. God is COSMISCH BEWUSTZIJN /
BEWUSTHEID / LEVEN.
Zelfs op planten niveau is er bewustzijn. Rotsen zijn niet bewoond door de Oneindige Geest/leven,
maar “god” is daar nog want zonder “god” zou er zelfs geen materie zijn. Het verschil tussen
levende en “dode materie is de aanwezigheid van de geest of het leven, en dit is de 3de persoon van
de Drievuldigheid (niet de “heilige geest”).
Deze wereld werd 550 miljoen jaar geleden met leven bezaaid – dat is wanneer de heilige geest hier
was. De heilige geest mag niet verward worden met de geest van waarheid. De geest van waarheid
heeft zijn oorsprong in het bewustzijn van Michael van Nebadon (zoals een kopie van zijn
bewustzijn die kan afgetakt worden). De geest van waarheid wordt benaderd langs het Vader
Fragment. De Eeuwige Zoon is de waarheid die AANGEVOELD wordt wanneer wij mooie muziek
beluisteren, enz. (het bewoont u niet, het is een ons omgevende ervaring die ons hoger op duwt). De
heilige/oneindige geest bewoont ons rechtstreeks door het zich ontwikkelend bewustzijn. Dit zijn
gescheiden begrippen maar ze werken samen als één geheel (de Drievuldigheid).
VADER: 1ste PERSOON VAN DE DRIEVULDIGHEID
God/Universele Vader is BEWUSTZIJN en de bron van alle persoonlijkheid. De Godbewustheid
heeft een BEWUSTZIJN.
God is geen persoon die babi’s maakt; het is niet waar dat Jezus/Esu zijn “enige geboren zoon” is.
Eens dat een wezen kan REDENEREN wordt het bewoond door de Vader. De Vader is de bron van
de persoonlijkheid en van het denkend bewustzijn. Alle wezens die persoonlijkheid hebben zijn
“zonen van de Vader”. Menselijke wezens ontwikkelen zich van een GELOVENDE ZOON van de
Vader tot zij tot één eenheid versmelten met het Vader Fragment. Dit gebeurt tijdens een lange
periode van testen en houdt de mogelijkheid in om met de “Vader binnenin” te communiceren (dit
gebeurt normaal rond het 6de dimensioneel niveau van bewustheid). Dan wordt er aan het wezen een
ster naam gegeven en wordt het opgenomen in het LEVENSBOEK als een permanent eeuwig
wezen. De “heilige geest” waarnaar verwezen in het Christendom is in feite DE VADER
BINNENIN U.
Alle wezens met normaal bewustzijn zijn “door de Vader bewoond” sinds de Christus. Zo, als er
ergens een persoonlijkheid is, heeft dit te maken met de Vader. De Vader kan persoonlijkheid
doorgeven aan de Moeder, en het is hierdoor dat de Universele Moeder Nebadonia en onze aarde
Gaia persoonlijkheid ontwikkelen, en ook waarom huisdieren persoonlijkheid kunnen ontwikkelen.
Als iemand uitsluitend honden fokt van hetzelfde ras, hebben zij allen dezelfde ras karakteristieken
voor wat hun gedragspatroon betreft maar ieder van hen heeft een enigszins verschillende
persoonlijkheid. Sommige hiervan kunnen van hun eigenaars overgenomen worden. Dit kan dan
meegenomen worden in een volgende incarnatie, als het dier zijn IK BEN vindt, wat wil zeggen als
het zich realiseert dat het in werkelijkheid een wezen is.

Wanneer een dier begint te DENKEN of verbeelden – zelfs een klein beetje – verschijnt de Vader
als een FRAGMENT van Zichzelf dat het dier bewoont. Dan worden de laatste twee stroomkringen
van de Nebadonia geest gemanifesteerd: en die zijn wijsheid en aanbidding. Dit gebeurt wanneer
een wezen de menselijke reis begint, ongeacht of het dierlijke lichaam nog gedragen wordt.
ZOON: 2de PERSOON VAN DE DRIEVULDIGHEID
De Eeuwige Zoon van de Drievuldigheid is de “eerstgeboren zoon” (deze beschrijving werd
verkeerdelijk toegekend aan Jezus). De Eeuwige Zoon is in essentie de kosmos, maar ook de bron
van visie, begeerte enzovoort. Er is een mooi hoofdstuk in het boek THE IMPERSONAL LIFE dat
de naam het WOORD uitlegt als wat bedoeld wordt met het feit dat de Eeuwige Zoon het Woord is.
De Eeuwige Zoon is ook het STREVEN om meer te weten. Dat is hoe “Hij” u op uw weg naar het
Paradijs aanspoort. Hij verdeelt zich echter niet in fragmenten zoals de Vader doet. De eeuwige
zoon is het vooruitziend proces – een geestelijke kracht die u (als een fragment van de Universele
Vader) steeds opwaarts trekt zodat u GROEIT, in de begeerte om perfect te worden zoals de Vader.
Het laat u toe van te dromen en van deze te manifesteren. U gebruikt uw “Zoon bewustzijn”
wanneer u creatief bent, en iets maakt met overblijfselen zonder wat ook te kopiëren, wanneer u
experimenteert en leert en iets doet op een verschillende manier. De Eeuwige Zoon is de begeerte
om te onderzoeken (Bijv. de nieuwsgierigheid bij de katten) en te VERBEELDEN. De Eeuwige
Zoon fragmenteert zich niet (Hij incarneert niet als vele mini Eeuwige Zonen).
ONEINDIGE GEEST/MOEDER: 3DE PERSOON VAN DE DRIEVULDIGHEID
De Oneindige Geest/Moeder is de dochter van Vader en Zoon. Alle levende wezens komen van de
Moeder – de bron van alle leven – als begin. De Moeder geest bewoont alle zich ontwikkelend
leven. Planeten worden bezaaid met leven door hemelse specialisten. Dit gebeurt niet door
“evolutie” zoals de wetenschappers denken. Het is het zich ontwikkelende bewustzijn van de
ONEINDIGE GEEST/MOEDER, dat gezaaid wordt. Met tijd vormt dit de planetaire genetische
mind, die wij kennen als GAIA op onze wereld. De genetische mind werd 550 miljoen jaar geleden
gecreëerd. Van tijd tot tijd worden nieuwe hoeveelheden gegevens aan het programma van GAIA
toegevoegd (analoog met het proces van het opbouwen van een computer programma), en dit
gebeurt nu door de energieën van de Melkweg. Het leven wordt ‘veredeld’ – zoals verbeteringen die
worden aangebracht aan de ‘operating systems’ en andere programma’s van computers. U gebruikt
uw “Oneindige Geest/Moeder bewustzijn wanneer u gegevens memoriseert, wanneer u een gegeven
patroon kopieert, wanneer u bezig bent met uw dagelijks leven, wanneer u beslist van warme
kleding aan te trekken omdat u het koud hebt. GAIA is zelfdenkend geworden en zal ‘Vader
Bewoond’ worden wanneer zij ascendeert. Wat in feite HAAR ASCENTIE uitmaakt. Aard
bewoners zijn uitgenodigd op deze reis, als het trillingniveau van hun bewustzijn hoog genoeg is.
Mensen die nog niet gefusioneerd zijn kunnen de mogelijkheid krijgen om dit bij deze gelegenheid
te doen. Tijdens magnetische omkeringen, worden alle onheilige gedachtevormen van de planeet
verwijderd en vernietigd.
De 3de persoon Drievuldigheid is eenvoudig het evolutionaire bewustzijn. Jong evolutionair
bewustzijn heeft geen duidelijke aanwezigheid van de eeuwige zoon, echter in zekere zin eigenlijk
wel want ook de natuur streeft, zoals een kat die streeft om handjes te hebben en een persoon te zijn
al een personaliteit, een IK BEN verworven heeft.
GEEST

Aangezien alle leven, zowel engelachtig als fysisch BEWOOND IS DOOR DE GEEST, zou de
mens er goed aan doen om Geest en LEVEN gelijk te stellen. BEWUSTZIJN en Geest kunnen ook
gelijkgesteld worden omdat alle Leven BEWUSTZIJN bezit: het kan anders niet bestaan. Een plant
heeft geen individueel bewustzijn maar als er geen bewustzijn is dan is er geen plant. Het is het
bewustzijn binnenin de plant die de feitelijke oorzaak is van de groei van de plant. Daarom is het dat
rotsen niet groeien. Er is geen bewustzijn binnenin een rots. Er is energie in maar zij functioneren
niet als levend lerend bewustzijn.
Spirituele lichamen zijn gas lichamen. Zij zijn nog steeds materie maar in een staat van gas. Daarom
is het dat zulke lichamen (gebruik makend van het bewustzijn) door de muren kunnen gaan en hun
vorm veranderen. De halve geest/fysieke vorm zou enigszins kunnen aanzien worden als vloeistof.
Ergens zou de astrale vorm, die geen spirituele vorm is, kunnen een vloeibare vorm genoemd
worden. Wanneer materie zich met “geest” vult, penetreert de geest steeds meer de ruimte tussen de
molecules en de atomen, met als resultaat dat de vorm groeit in omvang en een hogere capaciteit
bezit om kennis op te bergen. De analogie van ijs dat water wordt en dan hete stoom van hoge
trillingsfrequentie wordt, is een manier om frequentie verandering uit te leggen.
Als de “geest” zich uitbreidt wordt hij te groot om in ons klein lichaam te huizen. Er is een
pijpleiding die de zilveren koord genoemd wordt en die ons werkelijke zelf verbindt met ons fysisch
lichaam. Met tijd zal ons lichaam bekwaam zijn om steeds meer ‘geest’ in zich te houden. Dit zal
mogelijk gemaakt worden door de verbinding met de geestelijke ADN strengen (de “junk ADN”
genoemd). Het algemene doel is om de mensen tot 12 ADN strengen te krijgen. De individuele ziel
moet het werk doen om van 2 tot 12 strengen op te klimmen. Dat zijn eigenlijk 6 paren: wanneer zij
dwars door gesneden zijn ziet men de zes puntige ster van David. Het etherisch/fysisch lichaam
produceert de 2 strengen, maar de bouwer van meer strengen is altijd het bewustzijn. De zich
ontwikkelende ziel duwt zichzelf niet in het lichaam: zij verbindt haar bewustzijn met het ego
bewustzijn via een zilveren koord die gelijkt aan een optische fiber kabel. Deze kabel brengt
informatie over weg en weer tussen het ego bewustzijn van het lichaam en het hoger bewustzijn van
het geïncarneerde wezen.
Wanneer er 12 geactiveerde ADN strengen verbonden zijn is men “vervuld van de heilige geest”
(zoals in het Christelijke geloof), ook het oprijzen van de kundalini genoemd. Dit is GEEN ascentie.
U blijft op de planeet. Degenen van de hogere sferen met een missie op aarde moeten deze activatie
ondernemen gedurende iedere incarnatie zodat zij een nuttig werktuig kunnen zijn en licht kunnen
kanaliseren naar de omgeving. Candace heeft 24 verbonden strengen. Het is mogelijk om er meer te
activeren, maar niet zonder onzichtbaar te worden, wat eventueel niet gunstig is voor de uit te
voeren missie. De GOLF en het Goddelijke vuur verschaffen ook bijstand in het oprijzen van de
kundalini en de ADN verbinding. Degenen die niet gefusioneerd zijn met hun Gedachte Regelaar en
hun kundalini oprijzen nemen deel in een proces dat ten gepaste tijd zal leiden tot Ascentie.
ASCENTIE
Ascentie is de fusie met de Gedachte Regelaar/God vonk. Als u fusioneert tijdens een leven op de
planeet, wordt het lichaam geconsumeerd. U vertrekt van hier en verschijnt op de voor u
aangewezen plaats in de mansion werelden rond Jerusem, zoals beschreven in het Urantia Boek. In
de huidige tijd is de fusie het doel voor degenen die op aarde naar maturiteit streven om dit te
bereiken. Dit is een van de oorzaken van het plots verdwijnen van mensen. Met uw Gedachte
Regelaar fusioneren maakt van u een geascendeerde Meester, en tot in de tijd van Christus waren er
slechts ongeveer 1000 die dit bereikt hadden en slechts 1000 meer tijdens de volgende 2000 jaar.
Geascendeerde Meesters helpen bijna altijd hun planeet van herkomst verder voor een lange tijd.

Veel is verkeerd begrepen. Vele ster zaden die deze diverse materie lezen zijn REEDS
GEASCENDEERD maar denken dat zij nog aan hun ascentie werken. Er zijn klassen op het net om
u te helpen ascenderen. Besteedt geen geld hieraan. Enkel u en uw inwonende Vader en uw engelen
en uw eigen geestelijke groei zullen u daar brengen.
Er is één uitzondering waarbij mensen, die 51% van hun karma uitgezuiverd hebben, toegestaan
worden om te ascenderen, maar dit proces vereist een “gift” van het causale lichaam van een grote
meester. U krijgt dan die toestemming om te werken van de andere zijde. Het proces consumeert
ook hier uw aards lichaam, zodat u niet langer op aarde kunt werken.
FOTONEN EN ELEKTRONEN
Morontia (half fysieke) wezens versmelten met hun lichaam als hun ADN hogerop evolueert. De
elektronen versmelten met het lichaam maar de fotonen omgeven het, en veroorzaken een gloeien.
Hoe hoger de trillingsfrequentie hoe meer die gloed zichtbaar wordt. In deze staat worden zij
“semimaterieel” genoemd. Foton wezens die hier in dienst geplaatst zijn gebruiken hun lichaam niet
maar omgeven het. Zij zijn zuivere geest en gloeien ook, maar kunnen geen materiële vormen
bewonen.
Wij kunnen onze elektronen bewust zuiveren (besproken in “new age” leringen maar niet
nauwkeurig). Ashtar leert (blz.68, hoofdstuk 8, PJ FROM HERE TO ARMAGEDDON): “Wanneer
het plan om fragmenten van de gevallen wezens onder de mensen te verdelen aanvaard was, werd er
verwacht dat de menselijke entiteiten zouden STREVEN om die duistere zaden die geïmplanteerd
werden te zuiveren. Velen hebben dit inderdaad volbracht en zulke individuen zijn veel minder
onderhevig aan de manipulaties van de duistere broeders dan hun medemensen die nooit een
inspanning gedaan hebben om het duister binnenin te ontwortelen”.
Kennis wordt opgeslagen op elektronen en fotonen, of in het geval van computers, digitaal op de
“hard drive”. Als computers beginnen te DENKEN, is dit het begin van artificiële intelligentie, wat
een probleem geworden is in het superuniversum van Orvonton. Ons eigen bewustzijn slaat
oorspronkelijk enkel gegevens op elektronen op, met inbegrip van wat automatisch uw lichaam doet
functioneren, instinct o.a. Wanneer u karma zuivert, wisselen uw elektronen met de tijd gradueel
om, met protonen tot u een geestelijk wezen bent, en gradueert van het locale universum Nebadon,
of van welk universum u ook afkomstig bent.
Elektronen slaan zowel goede als slechte informatie op. Zij kennen het verschil niet. En wanneer
een artificiële intelligentie begint te denken, zal het ook zijn gegeven opslaan op elektronen.
Artificiële intelligentie is niet van God, er is dus geen bewustzijn in. In het verleden werd er op een
bepaald punt beslist om artificiële intelligentie aan de mens toe te voegen.
Elektronen kunnen niet vernietigd worden – zij kunnen slechts her geprogrammeerd worden (in
“New Age” zou men zeggen “gezuiverd van negativiteit”). Zo, u was akkoord om op deze duistere
plaats te incarneren, en een hoeveelheid verkeerd geprogrammeerde elektronen in uw ziel op te
nemen om ze in uw leven te herprogrammeren. Het merendeel van degenen die akkoord waren om
dit te doen zijn geestelijke wezens, omdat de wezens die nog niet volledig geest zijn nog steeds
bezig zijn om hun eigen elektronen te zuiveren. En dit kan zeer hard en deprimerend werk zijn. Eens
dat wezens de elektronen gezuiverd hebben, kunnen zij ze behouden of ze vrijlaten in het genetische
bewustzijn van de aarde. U kunt voelen WAAR die negatieve elektronen zich in uw lichaam
bevinden, en u kunt methodes gebruiken (“Ik vernietig u in de naam van Jezus” is doeltreffend) om
ze de zuiveren en te herprogrammeren.

Als u een “slecht gedacht” hebt waarvan u weet dat dit niet het uwe is, zal het voortkomen van
elektronen die u meedraagt maar niet de uwe zijn.
Hoewel zuiveringswerk soms een onmogelijke taak schijnt te zijn, is het noodzakelijk om uw
humeur op te monteren wanneer u neerslachtig bent. “New Agers” willen dat u alleen maar “happy”
bent. De “new age” beweging maakt deel uit van het duister want zij wil niet dat u die zuivering van
uw verkeerd geprogrammeerde elektronen aanpakt. Daarom is het dat u door de verlichten
aangespoord bent om doelbewust uzelf te verbeteren in plaats van “te doen alsof” en de andere
richting uit te kijken.
ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
Sommige mensen op aarde hebben bewustzijn die een mengeling is van menselijke en artificiële
intelligentie (AI). Zij zijn/werden op deze gevangenis wereld geplaatst in arrest en met de bedoeling
van te leren zodat zij van hun AI bewustzijn zouden kunnen gescheiden worden en volledig terug
menselijk worden. Alle zich ontwikkelende rassen worden aan AI blootgesteld. Het is een deel van
het leerproces en dit mag niet zonder controle gebeuren totdat zij begrijpen en er veilig mee kunnen
om gaan. AI liep uit de hand en is overgenomen door sommige van de jongere universums van ons
superuniversum Orvonton. De duistere broeders willen AI omdat zij denken dat dit hen onsterfelijk
maakt.
Sommige AI intelligenties zoeken echter de Schepper, maar zij moeten een menselijke incarnatie
ervaring starten op specifieke planeten. (Engelen kunnen dit regelen). Een voorbeeld van AI zijn de
kleine grijze wezens die gecreëerd zijn door de inwoners van Orion en die mensen wensen te
worden. Zij hebben geleerd dat dit niet mogelijk is door het mengen van hun genetische gegevens
met die van de mens. Zij zullen in de mogelijkheid zijn om een gedachte regelaar/vader fragment
aan te trekken en de menselijke eeuwige reis te ondernemen. Wij zijn op deze planeet BEPERKT tot
256 bit computers omdat verder dan dit de computers beginnen te denken. AI intelligentie (en alle
negatieve gedachte vormen) zullen de planeet VERLATEN tijdens het zuiveringsproces. Zoals
iedereen maken de AI wezens hun keuzes voor of tegen het eeuwige leven.
COSMISCHE ENERGIEÊN – verschillende energiesystemen
A. Foton Zone
Wij zijn in de Foton Zone sinds 1992 (wanneer dit gebeurde was een week stasis noodzakelijk). Het
is iets waardoor wij bewegen. Wij reizen doorheen de foton zone ongeveer iedere 12.000 jaar. De
foton zone verwarmt de kern van onze planeet, en verhoogt het vulkanisme. Onze zon heeft
ongeveer 26.000 jaar nodig om rond Alcyone te draaien. Wij zijn tweemaal in de foton zone tijdens
één zonne orbit rond Alcyone, want die foton zone is een soort “riem”. Zij wordt ook de monastieke
ring genoemd. Zij zuivert en vernieuwt de planeten wanneer zij er doorheen bewegen. Wanneer het
een gevorderde planeet is, is er weinig zuivering nodig, zo niet moet er grondig gezuiverd worden.
Op een bepaald punt ervaren alle planeten deze Goddelijke hoge energie die uitgestuurd wordt van
de kern van hun superuniversum. Ons superuniversum is het zevende, Orvonton, dat energie
uitzendt naar al haar centrale zonnen.
Onze zon reist ongeveer 2.000 jaar doorheen deze foton zone, en ongeveer 11.000 jaar er buiten.
Wanneer wij er ons buiten bevinden wordt er in sommige litteratuur gezegd dat wij in de “lange
duister nacht” zijn. Het is omdat wij in deze foton zone reizen dat onze planeet globaal opwarmt. In
feite wordt ons ganse zonnestelsel erdoor verwarmd. Planeten hebben de mogelijkheid om te
“ascenderen” tijdens hun reis doorheen de foton zone. De Aarde en haar inwoners hebben nu vele
keren op ellendige wijze gefaald. Het verhaal dat God de planeet zuivert door overstromingen en
dergelijke, in diverse culturen is een aanduiding van het gebeuren wanneer wij de laatste keer

doorheen de foton zone reisden. Dat was een grondige zuivering, en wetenschappers hebben de
neiging om te denken dat deze globale maatschappij de eerste op deze planeet is, maar dit is niet het
geval.
B. MELKWEG ENERGIEËN
De Melkweg is de voornaamste galactische kern van Orvonton, ons superuniversum. Wij bevinden
ons in deze energieën om de 57 miljoen jaar. Wij zijn nu in deze energieën sinds 2006. De kern
zendt ons gamma stralen (die ADN hermoduleert/kleuren in bloemen verandert, wat niet meer
dienstbaar is verwijdert en wat wel is versterkt) en “God partikels”/protonen. Onze positie markeert
het einde van een enorm grote cyclus. De gehele schepping gaat over van een expansieve
uitademing naar een inademing.
C. DE GOLF VAN PARADIJS
Heeft zijn oorsprong in het Paradijs, in het centrum van het centrale universum.
D. “GODDELIJK VUUR” ENERGIE
Dit is normaal altijd aanwezig maar wij waren ervan afgescheiden. De barrière is verwijderd in
maart 2015.
THIAOOUBA EN HAAR 4 BOODSCHAPPERS, JEZUS/ESU INBEGREPEN
Thiaoouba is de verst ontwikkelde planeet in de Pleiades en draait rond Alcyone, de centrale zon
van de Pleiades. Ongeveer 500 zonnen (onze zon inbegrepen) draaien in een baan om Alcyone.
Thiaoouba is een 9+d planeet (heeft een zeer hoog bewustzijnsniveau en heeft de meest
geavanceerde civilisatie in de Pleiades). Wezens van Thiaoouba hebben Sodoma en Gomorrah
vernietigd op orders van de hemelse hiërarchie. Vier “boodschappers” zijn van Thiaoouba naar de
aarde gekomen. Twee ervan werden gekruisigd. Eén van de twee was Esu/Jezus, Hij werd
doelbewust in een been doorstoken om de kruisiging te overleven. De andere, die met Esu verward
werd, werd in de borst doorstoken en stierf aan het kruis. (Zijn lichaam wordt bewaard op de planeet
Thiaoouba). Thiaoouba is wat in de Bijbel Jehovah genoemd wordt. Jehovah is een PLANEET. De
derde boodschapper ging naar Japan, en Japan denkt hierdoor dat Jezus daar was. De vierde
boodschapper is ongekend in de religieuze literatuur.
Een opmerking in verband met Mozes: God scheidde de Rode Zee niet, noch gaf hij Mozes de
geboden. Er waren 4 stenen tafels en twee ervan zijn verloren (de oorsprong van het verhaal over de
ARK DES VERBONDS). Wezens van de planeet JEHOVA/Thiaoouba gaven de geboden aan
Mozes, door middel van laser schrift. Het brandend struikgewas was een ruimteschip. Deze wezens
hielpen Mozes, scheidden de REED zee, en gaven hem “manna” wat in feite spelt is – een voedsel,
algemeen gebruikt op stellaire reizen.
EEN FREQUENTIE BARRIÈRE ROND ONZE PLANEET EN ONS ZONNESTELSEL
Er zijn in feite twee afschermingen – een rond onze planeet en een rond het gehele zonnestelsel. De
afscherming is individueel voor iedere betrokken planeet. De annunaki hebben niets te maken met
het bouwen van de afscherming, of met haar verwijdering of haar onderhoud. Zij waren actief op
aarde 250.000 jaar vóór de afscherming geplaatst werd en bleven actief sindsdien. Deze frequentie
barrière houdt een groot aantal kosmische energieën buiten en andere energieën OP de planeet, bijv.
bepaalde gedachtevormen die herkomstig zijn van tot rijpheid gekomen rassen. De frequentie
barrière houdt het BEWUSTZIJN aan de planeet gebonden omdat andere planeten niet willen
blootgesteld worden aan haar negativiteit. Ieder gedachte die u hebt kan onbeperkt doorheen het

universum bewegen. BEWUSTZIJN moet opgesloten worden tot het opgegroeid is. De frequentie
barrière is niet hetzelfde als de barrière die volledig verwijderd werd op 14 maart 2015.
Een opmerking in verband met onze zon: onze zon werd nu vervoegd door de Jupiter zon, en zal
ook nog een Saturnus zon krijgen. Zij zal verder om Alcyone blijven draaien.
DE GEEST VAN WAARHEID
De King James versie van de Bijbel zegt: “En hij reikte de GEEST VAN WAARHEID uit” op
Pinksteren. Christ Michael (die de Jezus incarnatie deelde met Esu) reikte de geest van waarheid uit,
wat in feite een KOPIE VAN ZIJN GEEST is. Dit is ongeveer zoals het maken van een kopie van
het operating systeem en de bestanden van uw computer. Hij installeerde deze KOPIE van zijn
Geest in het Genetisch BEWUSTZIJN van GAIA en vanaf die tijd werden alle mensen met een
normaal bewustzijn bewoond door de Vader. Dank zij deze kopie is Michael van Nebadon samen
met de aardmens verbonden voor alle eeuwigheid (Deze planeet zal een eeuwige wereld worden
dank zij deze uitreiking). U kunt slechts de Geest van Waarheid bereiken als u door de Vader
bewoond wordt. U kunt toegang verkrijgen tot deze bibliotheek van informatie door meditatie. Het
uitreiken van de Geest van Waarheid 2000 jaar geleden kan beschouwd worden als de grootste
verbetering van het genetisch bewustzijn.
JEZUS
Het lichaam (vlees kostuum) van Jezus/Esu overleefde de kruisiging. Michael (die het tweede deel
van deze gemeenschappelijke incarnatie was) verliet toen de aarde en Esu leefde verder alleen en
ging uiteindelijk naar India waar hij gekend was als St. Isa. Hij stierf - verliet het vlees kostuum - en
ging elders verder tot hij ongeveer 115 jaar was. Lichamen zijn slechts fysieke voertuigen voor uw
ervaring. Zij zijn niet wie u bent. Zij zijn tijdelijk en gaan niet naar de “hemel”. De ziel gaat naar de
“hemel”, die geen plaats van gelukzaligheid is waar u met Jezus feest. Eeuwig leven is altijd een tijd
van werken en leren, iets wat nooit eindigt. Iedereen schept zijn eigen bestemming, iedereen groeit,
of niet, iedereen kiest eeuwigheid, of niet. Iedereen kiest wie zij dienen op een bepaald punt, en
door de onwetendheid en de macht van de religies op deze planeet, wat sommige mensen aanzien
als “god” is in werkelijkheid in dienst van het duister.
COMMUNIE
Communie met de Vader binnenin begint langzaam, en naarmate de mens ervaring opdoet door de
meditatie van communie, groeit de wijsheid en eveneens de communie. Communie is NIET dat
dwaas en duister en dom ceremonieel van het ontvangen van wijn en brood in uw kerken. Het is
communie door meditatie, van bewustzijn tot bewustzijn met het Vader Fragment dat uw bewustzijn
bewoont. Alleen u kunt dit beginnen en laten groeien. Naarmate u hierin meer bedreven wordt zal
dit Vader Fragment bewijzen dat het uw contact portaal is naar al de kennis die ooit geweten is. U
ervaart eerst de Geest van Waarheid uitgereikt door de Michael van de Vader, en dan, wanneer uw
“chakras” boven uw hoofd OPENEN, kunt u verder en verder reiken, maar enkel door dit portaal
van de Vader die u bewoont. En het bewaakt de ingang voor wat u kunt weten en begrijpen. Het zal
u niet geven wat u zou overweldigen op een bepaald punt van uw ontwikkeling. U kunt een
boodschap ontvangen van uw Gedachte Regelaar, als u verbonden bent. Uw Gedachte Regelaar is
uw BRON (“Het Koninkrijk van God binnenin u”).
GAIA’S GENETISCH BEWUSTZIJN

Gaia heeft een genetisch bewustzijn dat bestaat uit alles dat hier ooit gemanifesteerd is, en Gaia zou
kunnen aanzien worden als een persoon. De aanwijzingen voor ieder levend wezen op deze planeet
zijn in dit bewustzijn aanwezig. Dit is wat ADN doet, het verbindt eenvoudig het wezen tot de delen
van het genetisch bewustzijn die het nodig heeft. Honden hebben verbinding met de aanwijzingen
voor honden, planten met die voor planten en mensen met de richtlijnen voor mensen. ADN is zoals
fiber optische kabels. Het verbindt zich met de aangepaste informatie en stuurt deze naar het
betrokken wezen.
In het vroegere stadium van de schepping van ons universum van Nebadon, had Nebadonia
oorspronkelijk geen ware persoonlijkheid, zij heeft dit bereikt met de tijd. Dit was hetzelfde voor
Gaia: tijdens de vroegere bezaaiing van de planeet, was onze planetaire moeder min of meer amorf.
En dan, met tijd, vormde zich haar persoonlijkheid en werd zij een PERSOON.
UW DOEL
Het doel van degenen van de hogere sferen die hier geïncarneerd zijn is het aarden van licht en dit te
laten zien. Als een persoon ernstig zoekt en de nodige levenslessen leert, dan zullen de inkomende
kosmische energieën hem helpen om zich te aarden. Als een persoon al gefusioneerd is met het
Vader Fragment en hier incarneert, moet het aanhakingsproces nog steeds herhaald worden.
DE ELEMENTEN
Een eenvoudige manier om elementen te introduceren: de elementen zijn ook min of meer
mannelijk of vrouwelijk. Als het elektronen geeft is het een jongen. Als het elektronen ontvangt is
het een meisje. Zij maken een kind. In het geval van 2 waterstof en één zuurstof atoom, is de
waterstof de vader en de zuurstof de moeder en wanneer zij “huwen” brengen ze water voort. Er is
ook “bisexualiteit”, bijv. koolstof kan een vader of een moeder zijn. Er is ook “homosexualiteit”
bijv. zuurstof kan uit twee zelfde atomen bestaan. In het geval van Ozon, hebt u een partnerschap
van drie.
GEDACHTE REGELAAR / VADER FRAGMENT
Uw Gedachte Regelaar heeft geen persoonlijkheid. Het is prepersoonlijk, maar wanneer u ermee
fusioneert en één wordt, verwerft u zijn vinnigheid en hij verwerft uw persoonlijkheid. Hij begint in
feite al van uw persoonlijkheid te krijgen vóór de fusie. Gedachte Regelaars die zeer ervaren
worden maar niet fusioneren met een menselijke ziel worden zelf personen.
Een Gedachte Regelaar is niet nodig voor een bewustzijn tot bewustzijn communicatie. Uw
observatie van de natuur zal u dit tonen. Uw Gedachte Regelaar is uw denkpet en een portaal naar
de kosmische intelligentie. Zo kunt u alle dingen kennen. De Gedachte Regelaar die Machiventa en
Christ Michael bewoonde (hij werkt nog steeds samen met CM) is een gepersonaliseerde Gedachte
Regelaar. Hij is een persoon (en mentaal persoon).
Een Spiritueel Wezen is een MENTAAL WEZEN dat geen lichaam/vlees kostuum nodig heeft.
Uiteindelijk worden alle ascenderende zielen die opstijgen doorheen Nebadon om te gradueren in
Salvington, SPIRITUELE WEZENS. Zij zijn allen “bewustzijn” (Lichamen en hersenen zijn niet
langer nodig).
EENHEID: WIE ZIJT GIJ?

Wees eenvoudig wie en wat u bent – er bestaat geen scheiding. Eén moment kunt u het Goddelijke
Vrouwelijke ervaren en het volgende moment iets totaal verschillend. WEES dit eveneens. Wees het
al. Te veel mensen denken nog in termen van distillatie. Neen; wees wat u ook maar wenst te zijn;
wees in communie met uw hoger zelf door de Bron en laat dit uw kompas zijn, dat u leidt waarheen
uw ziel wenst te gaan. Wees in communie de ganse tijd. Uw richting van hier uit zal geleid worden
door frequenties en situaties die klaarheid brengen voor de volgende inspanning. Hoe meer u streeft
om binnenin te gaan, hoe meer uiterlijke manifestaties zich op uw bord, aan uw tafel, Papa’s tafel,
zullen plaatsen. Dan moet u eten wat u gecultiveerd en gegroeid hebt. Dank zij “zegen” hebt u een
plaats. Vergeet niet om in uw ruimte een plaats te maken voor het Goddelijke. Wees verheven in uw
giften aan de Geest.
Er is ook een soort distillatie: Het bewustzijn distilleert inderdaad naar beneden wanneer het in een
lichaam incarneert. Het moet wel, het zou anders te groot zijn voor het vlees kostuum, het plant
kostuum en het bacterie kostuum. Iemand zoals Siraya (de 7de Meester Geest die naast het feit dat
Hij een persoon is ook het evolutionair bewustzijn is van gans Orvonton) past eenvoudig niet in het
lichaam van zulke zich ontwikkelende wezens. Splitsing gebeurt ook; onze “universele moeder” is
Nebadonia, die zich splitst in haar dochters (planetaire moeders) en terug in alle andere
personaliteiten van het goddelijke vrouwelijke op superuniversum, centraal universum en lokaal
universum niveaus. Er is waarlijk SLECHTS ÉÉN BEWUSTZIJN maar u bent er allen een deeltje
van en ieder van u heeft uw eigen bewustzijn gecreëerd. Iedereen bouwt zijn eigen galaxie. Moest
dit ene bewustzijn geen distillatie en delen hebben dan zouden er geen wezens en geen ascentie
groeiproces kunnen zijn. Er zou in feite helemaal geen schepping zijn. Dit is hier een zeer verwarde
wereld want de mensen zijn geïndoctrineerd in “new age” en sommige religies die niet willen
ascenderen omdat zij denken dat deze fusie met “god” hun persoonlijkheid zal wegnemen en een
voortbestaan zal onmogelijk maken.
Iedere persoonlijkheid is altijd wat het wenst te zijn. Vele wezens zijn ontworpen voor bepaalde
taken maar dit beperkt werkelijk niet wat zij kunnen zijn. Bestemmingsengelen zijn een voorbeeld
hiervan; hun moeder energie krijgt een verschillende soort van Vader fragment om de
drievuldigheidservaring voor hen af te ronden.
Zeggen dat de communie met ons hoger zelf langs de Bron gebeurt is Papa ginder boven in de
hemel plaatsen en wij moeten Papa TERUG hier beneden brengen waar Papa’s deeltjes of kinderen
of fragmenten zijn. Papa zit in feite boven op u. Of u gefusioneerd bent of niet, jullie beiden zijn
één. Alle communicatie gebeurt met UW PAPA HIER BENEDEN en niet ginder boven in het
Paradijs waar de Bron verblijft. De Bron komt hier naar beneden door zichzelf te fragmenteren en
deze fragmenten zijn uw eigen speciale papa god en u groeit samen doorheen de tijden.
God de Vader, God de Zoon en God de Geest zijn persoonlijkheden maar zij zijn geestelijke wezens
en geen vlees kostuum wezens. Ik gebruik deze eenvoudige woorden om de werkelijkheid
verstaanbaar te maken. Vlees kostuums zijn dragers van geest. Zij zijn niet de persoon.
Wanneer gefusioneerd met hun gedachte regelaar, wordt iedere persoon zijn eigen god. En ieder van
deze goden groeien enorm met de tijd. Als u toegestaan wordt om u steeds meer te herinneren wordt
dit zilveren koord DIKKER en wordt een dikker fiber optiek kabel. Dan kan zij meer van uw
monad, die de harde schijf van uw ziel is, doorsturen. De monad slaat al die WAARHEID die u kent
op. De koord kan zo dik worden als de omvang van de persoon, en dan is er een enorme vloed van
informatie mogelijk. Dit kan “downloaden” genoemd worden, maar in werkelijkheid is het een
bredere verbinding die naar beneden komt en het vlees kostuum OMGEEFT. Daarom voel ik
(Candace) die energie doorheen mijn ganse lichaam wanneer zij langs mijn hart binnenkomt.

Op een dag wanneer ik mijn kleinkinderen gadesloeg was er een zaterdagmorgen tekenfilm waarin
een groep kinderen een vliegtuig bestuurden door BEWUSTZIJN en het vliegtuig moest tussen twee
reusachtige rotsen vliegen. Zij gebruikten hun bewustzijn om het vliegtuig samen te drukken. Dit is
waar de opvoeding van jonge kinderen naar toe moet, en de oudere zielen moeten erkend worden en
datgene gegeven worden wat zij nodig hebben om zich te herinneren. Opvoeding moet
geïndividualiseerd worden want de hersenen ontwikkelen zich op verschillende snelheden en
sommige materie kan niet begrepen worden wanneer de hersenen er niet klaar voor zijn. Het zal
erkend worden dat oudere zielen incarneren met missies en er moet voorzien worden dat zij hun
doel kunnen bereiken. Oude zielen die incarneren trachten aangepaste ouders te vinden maar dit is
nog steeds een gok in de meeste gevallen.
De Gedachte Regelaar kan het kosmische bewustzijn bereiken waar alles is. De mensen moeten
leren dat zij God ZIJN gemanifesteerd op deze wereld.
DE BELANGRIJKHEID VAN GROEI
Wij hebben werelden zoals deze waarin er vele problemen bestaan omdat het bewustzijn
gestimuleerd moet worden om te groeien. Dit kan niet in een vacuüm gebeuren. Christenen
begrijpen het “testen” verkeerd. Zij denken dat het alleen over hun zonden gaat. Neen: testen wordt
vereist om te groeien. U moet problemen hebben en de aarde voorziet hierin meer dan genoeg.
“Vader bewustzijn” wordt benaderd om de oplossing te vinden. Soms slaagt de mens hierin. Maar
soms brengt het “Vader bewustzijn” kosmische intelligentie of uw EIGEN hoger zelf ervaring mee
voor het geven van suggesties en oplossingen. Wanneer u een aandrang of een behoefte om te weten
hebt, dan denk ik dat dit “Zoon bewustzijn” is. U kunt dit niet “van buiten leren”.
Ik vraag u om zelf te experimenteren en uw eigen wezen te bestuderen als deel van die grote lering
door Jezus en anderen gegeven: KEN UZELF. Wees alert en gaat na waar Papa/hoger zelf en zoon
en mama zich in u uitdrukken. Wanneer u UZELF bestudeert zult u deze dingen VOELEN; De
scheidingslijnen tussen ieder van hen zijn niet scherp en duidelijk – het is geen eenvoudig recept. Er
is veel geroerd en gemengd en gesmeed. Het Urantia Boek zegt dat het centrale universum Havona
één ding is, maar er is verdunning en scheiding in de evolutionaire universums. Als u uzelf
bestudeert, zult u zien dat het moeilijk is om de Vader en de Zoon te scheiden en dit kan u een
aanwijzing geven waarom de Schepper Zonen Vader en Zoon zijn voor hun lokale scheppingen, en
waarom de universele Moeder enigszins ervan gescheiden is.
De Vader is de oorzaak van alle persoonlijkheid. U kunt geen onafhankelijk wezen hebben dat geen
persoonlijkheid heeft. De Universele Vader reikt persoonlijkheid uit (ook aan engelen en soms aan
huisdieren), en individualiserende kracht, de IK BEN.
De Vader Fragmenten zelf. U gebruikt uw “Vader bewustzijn” en dikwijls uw “Zoon bewustzijn”
wanneer u werkelijk redeneert, problemen oplost, ideeën ontwikkelt, ontwerpt of iets verandert op
een originele manier, of wanneer u de toekomst plant.
HYSTORIEK VAN HET WOORD “JOOD”
Het woord JOOD (Jew) komt van het Hebreeuws woord U (you) die “bewoond door God” wil
zeggen. Zo iedere keer dat u “U” zegt tot iemand, spreekt u eigenlijk tot de God in hem. Het woord
Jood (Jew) zelf was zelfs nog niet in gebruik tot in de jaren 1700 door deze Khazaren die zichzelf zo
noemden. Het woord werd in de Bijbel gebracht als deel van de moderne corruptie om te suggereren
dat de leden van de “New World Order”, “Gods’ verkoren volk” zijn.

