BELANGRIJKE LERINGEN DOOR CANDACE #2
SAMENGESTELD en BEWERKT door ROSIE
MONOPOLARITEIT EN ENERGIE SYSTEMEN
Wij zullen fotonische energie systemen van licht ontwikkelen en zouden de
ontwikkeling van onze huidige systemen die op elektronen gebaseerd zijn moeten
stoppen, want dit zal veranderen wanneer de GOLF zijn ding gedaan zal hebben en wij
een monopolaire wereld geworden zijn. Het is essentieel om dit NU al te ontwikkelen,
als energiebron, daar de elektriciteit zoals wij die nu gebruiken niet meer zal
functioneren. Deze fotonen gebaseerde energie systemen zullen NU al kunnen werken,
maar de op elektronen gebaseerde energie NIET MEER na de ascentie,
teweeggebracht door de GOLF. Elektronen elektriciteit werkt NIET in monopolariteit.
Als wij naar monopolariteit overstappen, is het gedaan met elektriciteit van elektronen,
dan zullen we onze verlichting krijgen van fotonen. De plaatsen die de militairen
gebouwd hebben en de plaatsen in het innerlijke van de aarde gebruiken foton energie
in plaats van elektron energie.
Overgaan naar monopolariteit is echter niet overgaan naar een andere dimensie, maar
het heeft iets te doen met licht en leven (de invloed van de GOLF), door de evolutie
van het BEWUSTZIJN naar LIEFDE, en met de broederschap van de mens.
De planeet zal rechtop staan, haar rotatie as haaks op het vlak van haar baan rond de
zon, en wij zullen dan geen jaargetijden meer kennen die het gevolg zijn van een
schuine rotatie as. Wij zullen in EVENWICHT zweven in deze toestand. Als de GOLF
verder de planeet binnendringt, samen met de verandering in dimensioneel bewustzijn
van de planeetbewoners, zal zij steeds meer gloeien. Het is ergens vermeld in het
Nieuwe Testament – waarschijnlijk in de openbaringen – dat de aarde in licht zal
gloeien of iets dergelijks.
Dit zelfde fenomeen vertoont zich ook in het menselijke bewustzijnsveld. Het
AFVALMATERIAAL wordt op elektronen opgeslagen, zij slaan ALLES op. Het zijn
uw elektronen en fotonen die opslaan wat uw bewustzijn weet. Als afval gezuiverd
wordt naar waarheid, botsen elektronen, wat leidt tot fotonen en daarom is het, dat het
lichtlichaam van de hogere mens, en van onze aarde zal GLOEIEN.
RUIMTE EN ARCHITECTURALE WERELDEN
Er zijn evolutie planeten en architecturaal gebouwde werelden (die kunnen aanzien
worden als “hemel”) die in dezelfde RUIMTE bestaan als wij hier op aarde. De ruimte
is niet onderverdeeld in “dimensies”. Het enige waarnaar zou kunnen verwezen
worden als “een ander dimensie” zijn de astraal/mentale scheppingen zoals deze die de
aarde tijdelijk bezit omdat het een gevangenis planeet is. De mensen gaan daar naartoe
in de periode tussen twee levens, om bij te leren.

Informatie over Jerusem uit het Urantia Boek: http://www.urantia.org/urantia-bookstandardized/paper-46-local-system-headquarters.
Dit gaat over Jerusem, de hoofdkwartieren van het Satania systeem, dat ONS systeem
is, en NIET ons zonnestelsel. Het is een volgens plan gebouwde PLANEET. Zij draait
NIET rond een zon.
Als ik zei “architecturale werelden” (dit is een Urantia Boek term) wil dit letterlijk
zeggen dat zij GEBOUWD zijn. Op deze planeten hebben we hamers, nagels, zagen,
beton enz. Wij maken stalen balken, bouwen huizen, kantoren, auto’s en nog meer. Er
is geen verschil wat dit betreft tenzij dat er betere materialen en technologieën gebruikt
en aangewend worden. NIEMAND leeft daarbuiten ergens in een hemel in de koude
ruimte.
Hier vindt u een illustratie van Gary Tonge die een enorm geheugen heeft van hoe het
is en hij deed bepaalde werken in opdracht voor het Urantia Boek. Nu, deze hier is
interessant: http://antifan-real.deviantart.com/art/SP-Mech-world-construction60736241. Hij noemt het MECH WORLD CONSTRUCTION. Dit is de verklaring
van de illustratie: “Een mech constructie bouwplaats in een nebula, waar sferische
werelden gebouwd worden”.
Zo worden architectorale werelden gebouwd! Het duurde ongeveer een miljard jaar (of
misschien was het een miljoen jaar – ik zal dit nu niet nagaan) om het Salvington
complex te bouwen. Dit wordt niet bereikt door het wuiven met een magische
toverstok. Dit is WAT DE HEMEL is en wij zullen niet een van deze werelden zijn.
Wij hebben het volledige aantal van die werelden in Satania (ons lokaal Systeem)
zoals het nu bestaat. Ooit, als de ogen van de mensen verbeteren en als de
trillingsfrequentie van de aarde verhoogt, zullen wij misschien sommige van die
werelden van hieruit kunnen zien. Zij geven geen licht zoals zonnen en schitteren dus
niet. Wij zullen ook een enorm aantal reusachtige ruimteschepen zien – waarvan
sommige in een min of meer permanente opdracht zijn – voor die tijd hier in en rond
dit zonnestelsel. Sommige zijn hier in feite iedere nacht zichtbaar.
De architecturale werelden zijn geen ruimteschepen. Zij hebben geen propulsie
systemen, maar dit is dan ergens het hoofdzakelijke verschil. De maan is een artificiële
sfeer maar is geen hemelse wereld. Googelt maan beelden en u kunt de constructie
ervan zien – het zijn twee koepels die samengevoegd zijn. Andere manen in ons
zonnestelsel zijn ook gebouwd. Pluto is een gebouwde sfeer. Zij bezit een
krachtcentrale. Zij is geen “hemelse” wereld, maar ik veronderstel dat iemand zeer
lang geleden dit ding gebouwd heeft.
OCTAVEN VAN LICHT EN DE DENSITEIT VAN DE SFEREN
“Octaven van licht” verwijzen naar de DENSITEIT van de sferen.
Eerste Densiteit Octaaf: alle sferen die niet architecturaal zijn en geen leven op ze
hebben, zoals zonnen, manen of planeten van 1D (eerste densiteit).

Tweede Densiteit Octaaf: evolutionaire planeten met leven zijn 2D. De Aarde is
hiervan een voorbeeld. Zij zal altijd 2D blijven. (De Aarde is een evolutionaire planeet
van de RUIMTE; Zij werd geboren uit onze zon zoals het grootste deel van de andere
planeten)
Derde Densiteit Octaaf: De Mansion Werelden zijn voorbeelden van 3D werelden. Zij
draaien rond Jerusem (ons Systeem Hoofdkwartier). De Mansion Werelden hebben
200 energetisch/magnetische elementen – tweemaal zoveel als de aarde. Over het
algemeen zijn alle SFEREN die 3D en hoger zijn, gebouwd. Zij zijn de HEMEL
WERELDEN (zoals ik ze noemde jaren terug). De Hemel is geen plaats in de ruimte
in een andere dimensie waar men eeuwig zal feesten met Jezus.
Vierde Densiteit Octaaf: Jerusem zelf is 4D. De Constellatie Werelden zijn 5D.
Salvington is mogelijks 7D en haar werelden zijn 6D (voor meer informatie, zie het
Urantia Boek).
Voor wat betreft de materie van de hemel werelden: Het Centrale Universum heeft
1000 energie/chemische eenheden die wij “elementen” zouden kunnen noemen. De
substantie van de materie is dus VERSCHILLEND van de materie HIER, maar zij is
nog steeds reëel en “materie” van een hogere orde. Alle “hemel werelden” hebben
lucht, water en vijvers van een hogere orde.
DE INVLOED VAN DE GOLF
De GELUIDSGOLF die de aarde treft met tussenpozen is afkomstig van het Centrale
Universum en zal met tijd de trillingsfrequentie van de materie van deze wereld
verhogen tot het geest niveau. Deze materie zal het bewustzijn van de mensheid
weerkaatsen als zij opstijgt.
Wij zullen echter steeds 2D (tweede densiteit) blijven omdat wij zelfs niet de
geestelijke elementen ontvangen van de 3D mansion werelden.
Daar het lichaam/vlees kostuum van de mens materie is, ONDERGAAT het dezelfde
evolutie als het fysische lichaam van Gaia. Het zal uiteindelijk passend zijn om het
huidige vlees kostuum “licht lichaam” te noemen omdat het licht van God er in
aanwezig zal zijn. Het zal een verhoogd bewustzijn hebben. De GOLF bewoont de
materie wat dus ook wil zeggen dat GOD de materie bewoont, en dit maakt deel uit
van Gaia’s ascentie proces.
Het ascentie proces van de GOLF gaat feitelijk over het bewonen van de wereld door
“de Vader” en ik zal hier verwijzen naar de excellente boodschap die Leonette van
THOTH ontving:
http://abundanthope.net/pages/Leonette 112/Thoth-Provides-some-easy-science-onthe-WAVE.shtml
Dit is de Profetie over de Golf door Peter Deunov:
http://abundanthope.net/pages/The-Wave/The-Profecy-of-Peter-Deunov.shtml

ASTRALE WEZENS
Astrale wezens die mogelijks verder evolueren op aarde zijn in de omgeving van de
maan voor wat de midden astrale sfeer betreft (voordien verbleven zij rond de aarde).
Dit voorkomt eventuele beschadiging van de morontia zielen die in deze sfeer
verblijven, van nucleaire en plasma wapens. Dit geldt enkel voor degenen die moeten
reïncarneren op aarde of die daar voor een bepaalde reden in afwachting verblijven.
Degenen die de HOGERE astrale sferen bewonen moesten niet verhuisd worden
omdat zij hogere geestelijke wezens zijn die niet kunnen beschadigd worden door
nucleaire spelletjes.
Degenen van het lagere niveau hebben het eeuwige leven niet gekozen, voor hen
maakt het dus niets uit. Deze zone wordt periodisch gezuiverd zodat haar bewoners
niet gemakkelijk mensen van lagere natuur kunnen besmetten. De lagere astrale sferen
worden continu gezuiverd van wezens die daar vertoefden voor 40 dagen en niet de
beslissing genomen hebben om het eeuwige leven te kiezen. Zij worden dan
ongeschapen.
Hoger astraal is een term die verwijst naar leraren van zeer hoge sferen. De term
“astraal” wordt ook gebruikt in verband met astrale ervaringen en heldere dromen. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het 3de oog geopend is, dit is niet afhankelijk van
het niveau van het bewustzijn. Heldere dromen is een vaardigheid die niet aan mensen
uitgereikt wordt die er niet klaar voor zijn of die het in het algemeen beter niet hebben.
4d niveau mensen kunnen al dan niet een open 3de oog hebben.
DE BENAMING VAN DE AARDE
De aarde is nu 2D, 4.3d gecategoriseerd. Deze planeet is een 2de Densiteit planeet en
dit zal altijd zo blijven. Het is niet mogelijk om een “architecturale sfeer” te maken uit
een evolutionair stuk rots. Wij zullen nooit een 3D of 4D of 5D planeet worden omdat
wij een rots zijn in de ruimte. 4,3d duidt het niveau aan van het globale bewustzijn van
de aarde op dit moment. 4d bewustzijn is die brug fase (de “van het hek af” situatie,
zoals beseft in al dit huidig politiek gedoe, de illuminati ontdekkend en de monetaire
controle van de wereld enz.) naar het bereiken van de vrede van de 5d. Het gemiddelde
bewustzijn van de planeet kan uiteindelijk groeien tot 9,999999d als niveau van
globaal bewustzijn.
MORELE MENSEN ZIJN BEWOOND DOOR EEN GOD FRAGMENT
De belangrijkste lering die u kunt geven is dat God de Vader als een fragment van
zichzelf leeft in ieder moreel menselijk wezen, dat deze Vader de bron is van de
persoonlijkheid, en dat ALLE LEVEN en de zonnen en rotsmassa’s van de ruimte
voortkomen van de EEUWIGE ZOON en de ONEINDIGE GEEST. (De oneindige
GEEST IS evolutionair BEWUSTZIJN).

De mensheid in het algemeen heeft nog niet ontdekt dat zij een HEILIG WEZEN IS.
DE MENS IS HET WOORD in die zin – een Spiritueel Wezen ontstaan door de
spirituele invloed van de EEUWIGE ZOON om een hoger groter wezen te worden. Dit
noemen de Christenen de “heilige geest”, de 3de persoon van de Drievuldigheid, maar
is in feite hun evolutionair BEWUSTZIJN. Dit is reeds zo op deze planeet sinds de
uitreiking van het leven. Wat JEZUS op deze planeet achterliet is de GEEST VAN
WAARHEID die in zijn natuur MEESTAL DE EEUWIGE ZOON is, en aan dit
universum overgedragen DOOR Christ Michael, een zoon van de Eeuwige Zoon.
U moet alle “new age”5d kletskoek uit uw bewustzijn verwijderen, geliefden. Hemels
GEDRAG zal op aarde komen als de mensheid leert dat hij GOD GEÏNCARNEERD
is en bijgevolg Mens.
DE MANSION WERELDEN
http://www.urantia.org/urantie-book-standardized/paper-47-seven-mansion-worlds
Dit gaat over de 7 mansion werelden van Satania waar de meesten naar toe gaan na de
dood van het vlees kostuum op een bepaald punt na hun eerste leven. Het is belangrijk
om dit te lezen omdat deze 7 werelden min of meer ook representatief zijn voor het
niveau van de stervelingen die er op leven. Er zijn 7 cirkels van bewustheidbereiking,
die hier gekend zijn als dimensionaal bewustzijn. De levensstijl op wereld #5 is gelijk
aan de planeten waar de mensen gemiddeld een 5d bewustzijn ontwikkeld hebben. Het
verschil op deze Manson werelden is dat uw lichamen geen
voortplantingsmogelijkheden hebben – u huwt er niet en hebt er geen kinderen.
LEVENDRAGENDE PLANETEN IN ONS ZONNESTELSEL
Deze die leven kunnen dragen zijn Venus, Mars, en Aarde, en misschien die maan
Europa rond Jupiter, sedert Jupiter nu een levengevende zon geworden is. Mars droeg
vroeger leven en wordt nu terug geterraformeerd. Venus draagt leven maar dit is niet
geopenbaard tenzij door ons nu. Geen van deze twee zijn kenbaar gemaakt in het
Urantia Boek als dragende leven maar van beide wordt gezegd dat ze de mogelijkheid
hebben om intelligent leven te ontwikkelen.
WAT IS DE HEMEL?
Voor wat het woord “hemel” betreft, het Engelse woord (heaven) komt van
HAVONA. Havona is het centrale universum dat eeuwig is en één miljard
architecturale sferen bevat verdeeld over 7 kringlopen. De artiest Gary Tonge heeft
enkele illustraties gemaakt van Paradijs en Havona. De mensen hebben de vreemdste
ideeën over de “hemel” op deze wereld. Jerusem zou kunnen gelijkgesteld worden aan
de hemel van onze dromen hier.
ALLE GEESTELIJKE WEZENS LEVEN OP FYSIEKE WERELDEN. Alle
HEMELSE werelden zijn fysisch – enkel van een hogere trillingsfrequentie en met een
groter aantal elementen/energieën. Zelfs Paradijs is “materieel”. Het spirituele deel

hier is onze astrale sfeer. Het is een MENTALE SCHEPPING. Het is geen “spirituele
wereld”. Er bestaat zoiets niet als een “spirituele” wereld. Dit is al even verkeerd als
de hemel, “hemel” noemen, iets wat een van de meest zonderlinge geloofspunten op
deze wereld is. Er zijn nu ongeveer 400 miljard HEMELEN in totaal. En wanneer het
Grote Universum compleet zal zijn (het centrale universum en de 7 superuniversums)
worden dit er 500 miljard.
HET MEESTER UNIVERSUM EN HET GROTE UNIVERSUM
“Ruimte is, vanuit menselijk standpunt, een “niets” – negatief; het bestaat enkel in
relatie tot “iets” positiefs en niet-ruimtelijk. Ruimte is echter een werkelijkheid. Zij
bevat en controleert beweging. Zij beweegt zelfs. 12:4.7 (133.9)
En ik kan zeggen dat haar energie beweegt naar en van het centrum. Zij ademt in en
uit, gedurende ruwweg één miljard jaar. Omdat zij beweegt bestaat er TIJD. Wat
verwarrend is betreffende TIJD is dat er geen unieke standaard tijd is, alle
evolutionaire 2D planeten hebben een individuele tijd.
De term Meester Universum verwijst naar de totale kosmos, de nieuwe buitenste
ruimte ringen die nog een verward begrip zijn. Er is een andere term die u zult
ontmoeten namelijk het Grote Universum. Dit is het huidig gekende en georganiseerde
universum, dat het Centrale Universum en de 7 Superuniversums bevat, maar niet de 4
ringen van de buiten ruimte. Het Grote Universum is ook nog niet compleet, maar om
er zich een idee van te vormen, het heeft een potentieel van 7 triljoen evolutionaire
planeten die INTELLIGENT LEVEN zullen dragen en waarvan er nu ongeveer 5,6
triljoen van bestaan. Ruwweg één triljoen zal dit worden voor ieder superuniversum.
Planeten die geen leven dragen – 1D planeten – zijn in bovenstaande aantallen niet
inbegrepen, bijvoorbeeld de meeste planeten en manen die nu in ons zonnestelsel
bestaan zullen nooit leven dragen. De aarde heeft deze informatie gemist. Sommige
culturen hebben enkele verwijzingen in hun verhalen en religies, maar het is nogal
verward en niet compleet. Als deel van het proces van het bereiken van 5d bewustzijn
door de aardse bevolking is het materiaal in het Urantia Boek een groot geschenk en er
zal een UB deel 2 zijn die verder informeert waar deel 1 gestopt is en die onder andere
al die oorlogen en de anunnaki zal behandelen in de verdere historiek van deze wereld.
Ik bedoel, het UB heeft al meer dan 2000 blz. en de mens (aangezien hij nu
blootgesteld wordt aan de kosmos zoals zij werkelijk is) heeft deze informatie nodig
die zo mooi samengevat is hieronder:
Hoofdstuk 12: Het Universum van de Universums 12:1 (128.1)
De immensiteit van de uitgestrekte schepping van de Universele Vader is totaal buiten
het bereik van de gelimiteerde verbeelding; de enormiteit van het meester universum
doet zelfs mijn orde van zijn, versteld staan. Maar het sterfelijke bewustzijn kan veel
geleerd worden over het plan en de ordening van de universums; u kunt iets weten
over hun fysieke organisatie en wonderbare administratie; u kunt heel wat leren over
de diverse groepen van intelligente wezens die de zeven superuniversums van de tijd
en het centraal universum van de eeuwigheid bewonen.

MAGNETISCHE OMKERING
Nu, ik en anderen hier hebben geleerd dat tijdens de magnetische omkering – wanneer
de planeet stopt met draaien en IN EVENWICHT HANGT – alles wat NIET van God
is van de aarde verwijderd wordt. Nu, verbeeldt u dat wij “in evenwicht hangen” na de
ascentie en onze planeet as niet meer helt. Datgene wat niet van God is heeft dan geen
houvast meer. Maar wij moeten ons herinneren dat de planeet dan nog steeds zal
draaien rond haar as en dat wij “graviteits” inwerkingen zullen hebben volgens het
huidig geloofsysteem van de mens. In werkelijkheid, is graviteit de druk van de koude
ruimte. Zelfs 1 miljard werelden in Havona draaien zowel rond Paradijs als rond hun
eigen as.
ONTWIKKELING VAN HET LEVEN OP AARDE
Begrijpt dit: de Heilige Geest was op deze planeet in de tijd van de bezaaiing met
LEVEN, 550.000.000 jaar geleden. Alle leven werd toen geboren. De Geest van
Waarheid werd uitgereikt door Christ Michael 2.000 jaar geleden, op Pinksteren na de
kruisiging. De hier evoluerende mensheid verwierf al gedachte regelaars (God
Fragmenten) 1 miljoen jaar geleden (hoewel degenen die hier gemigreerd en de
planeet gekoloniseerd hadden in de meeste gevallen al hun gedachte regelaars hadden).
Een persoon ontving een gedachte regelaar wanneer hij begon te redeneren en morele
vrije wil keuzes maakte. Het verhaal in het Urantia Boek is een mooie illustratie
hiervan – wanneer de twee eerste gedachte regelaars naar twee personen kwamen –
een broeder en een zuster die nog steeds in de bomen leefden. Vandaag hebben
sommige van de hogere dieren ook keuze ontwikkeld en ontvangen een gedachte
regelaar.
Sinds de gift van Michael, ontvangt ieder wezen met een normaal bewustzijn, dat nog
niet bewoond is door vroegere incarnaties hier, een gedachte regelaar na zijn eerste
vrije wil morele keuze die gemiddeld rond een ouderdom van 5 jaar gebeurt. U wordt
niet werkelijk intelligent tot de gedachte regelaar u bewoont. In die vroegere tijden
kwamen gedachte regelaars meestal pas in de volwassen persoon. Caïn bijvoorbeeld
kreeg zijn gedachte regelaar niet voor hij 30 jaar was en spijt had, denk ik, voor het
doden van zijn broeder. Maar mensen met een zeer jonge ziel bezitten nog het dierlijk
type van instinctief gedrag als antwoordt tot levenssituaties. Wij hebben hier HEEL
WAT JONGE ZIELEN NU en sommige zijn aangetrokken tot organisaties zoals ISIS.
Zij reageren automatisch, dit is ook het geval met de robotoïde mensen. Zij
functioneren vanuit de “heilige geest” (de 3de persoon van de Drievuldigheid), niet
vanuit het hogere bewustzijn van de gedachte regelaar. Zij zijn zich totaal onbewust
van de Geest van Waarheid.
WAT GEBEURT ER TIJDENS DE SLAAP?

Iedere persoon op deze planeet verlaat zijn lichaam tijdens de slaap. Sommigen zitten
eenvoudig naast het bed uit hun lichaam en anderen reizen ddorheen het universum
terwijl hun lichaam rust.
EINDE CYCLUS DISPENSATIE
De ganse planeet zal oprijzen als antwoord tot de GOLF, maar dit is niet het geval
voor alle mensen. Er is hierover verwarring voor wat de ganse planeet betreft. Ja, het
gehele planetaire lichaam, ZAL ascenderen, met inbegrip van Moeder Gaia, maar niet
iedere persoon zal “ascenderen”. Ascentie is een individuele gebeurtenis. De juiste
betekenis van “de ascentie” voor het menselijke wezen is de fusie/versmelting van de
morontia ziel met het Vader Fragment (de Gedachte Regelaar). Ascentie is geen
magische gebeurtenis.
Er is echter een speciale dispensatie die zielen/mensen die 51% van hun karma
afgelost hebben toestaan om te “ascenderen”, als zij akkoord gaan om het proces langs
de andere kant voort te zetten. Er zijn elementen betrokken bij de fusie die nog niet
aanwezig zijn in die 51% mensen, en hoge geascendeerde wezens geven in dit geval
een deel van hun eigen causaal lichaam om in het proces te helpen.
Op het einde van zulk een periode, wanneer de Moeder van een planeet, zoals GAIA,
normaal haar ascentie maakt, doen VELE inwoners dit ook. Maar hier op deze planeet
zijn er slechts weinig. Vandaar die dispensatie om die promotie klas te vergroten in
aantal, om het zo uit te drukken. Het causale lichaam brengt meer weten mee naar die
ziel om het proces te vervolmaken. Juist zoals u een afdruk of kopie van bestanden op
de computer kunt maken, kan de gevende entiteit dit wat hij geeft herhalen.
Dit is voldoende. DE GOLF komt slechts eenmaal naar iedere planeet, en deze keer
ZIJN WIJ HET.
http://abundanthope.net/pages/Candace 7/IMPORTANT-TEACHINGS-BYCANDACE-2.shtml

