BELANGRIJKE LERINGEN DOOR CANDACE #3
SAMENGESTELD en BEWERKT door ROSIE

BRUINE DWERGEN
Het zonnestelsel heeft een bruine dwerg. Hij maakt deel uit van het evenwichtswiel van ons
zonnestelsel. Hij is het die gebruikt wordt om het ganse zonnestelsel op dit moment naar een nieuwe
plaats te trekken. U hoeft hem slechts te bewegen en het ganse ding beweegt mee. Wij worden
verplaatst naar een nieuwe energetische stroom en dit is deel van de overgang van dit zonnestelsel
naar eeuwigdurend bestaan – dit is een eeuwige energetische stroom. Ieder zonnestelsel heeft een
bruine dwerg. Dit zijn dikwijls oude dode zonnen maar dit is niet de enige origine. De massa er van
is ZEER GROOT en zij zenden geen licht uit. Zoek in het Urantia Boek naar “donkere graviteit
lichamen” (dark gravity bodies). Onze wetenschappers weten dat de bruine dwerg er is. Zijn
beweging door ons zonnestelsel vernietigt nooit dingen. Hij is het die ons zonnestelsel in feite rond
Alcyone (onze centrale zon) voortbeweegt, ieder 26.000 jaar is één omloop.
NIBIRU: HAAR POSITIE
Nibiru was hier 2000 jaar geleden toen de Christus hier was. Dit beïnvloedde de beslissing voor de
tijdsbepaling van de incarmatie van Christus. Planeet X is slechts een andere naam voor Nibiru.
Nibiru’s orbit rond onze zon en Sirius duurt 3.600 jaar, het zal dus nog 1.600 jaar duren voor zij hier
terug is. En zij zal ONS in ieder geval nooit meer zien als zij naar “hier” komt want de ascentie van
de aarde zal onze planeet en ons zonnestelsel voor hen onzichtbaar maken. Plus het feit dat wij
verplaatst zullen zijn wat de reden is dat zij ons niet zullen vinden. Nibiru was 2.000 jaar geleden
voor MAANDEN zichtbaar, wanneer zij in ons zonnestelsel was. Zij werd enigszins verward met de
ster van Bethlehem verhalen die u op uw kerstkaarten hebt. Zij zag er uit zoals Jupiter nu doet.
Nibiru is ongeveer 10 maar de grootte van de aarde maar veel kleiner dan Jupiter. Zij zou het
evenwicht van de aarde niet storen als dit normaal zou gebeuren zoals in het verleden. De duisteren
hebben er echter een verhaal rond gemaakt, dat zij onze planeet over kop zou rollen, en dit wordt
gebruikt om aardveranderingen te verstoppen zodat de mensen geen begeerte zouden hebben om
zich voor te bereiden omdat wanneer Nibiru de aarde zo uit haar evenwicht zal brengen er toch geen
overlevingskans meer zal zijn. Zij heeft dit veel vroeger nooit gedaan, en deed het 2.000 geleden
ook niet.
NIBIRU: HISTORIE
De gevangenis voor de elite is deze planeet hier, niet Nibiru. Nibiru is slechts een grotere planeet
dan de aarde. Nadat haar zon lang geleden vernietigd werd in het Sirius systeem, werd zij een
nieuwe orbit gegeven die onze zon bevat. Sommige informatie hierover vindt u in het LOST BOOK
OF ENKI, maar de poëzie erin maakt het moeilijk om te lezen. Dit is het boek dat Stitchen
vertaalde. Er was oorlog tussen Nibiru en een andere planeet in dat oude zonnestelsel in de Syrië
groep van zonnen, en een zon werd vernietigd, ik denk door Nibiru. Nibiru overleefde omdat de
mensen binnen de planeet woonden – zoals wij een civilisatie hebben binnen onze aarde – en niet op
de oppervlakte. Voor wat de andere planeet betreft, alle leven werd vernietigd omdat alles op de
oppervlakte was wanneer de zon opgeblazen werd. Vele zielen van de nu levenloze planeet werden
naar dit zonnestelsel hier overgebracht en ook naar onze aarde. Ik herinner mij niet wanneer dit
allemaal gebeurd is, maar een groot aantal van deze volken zijn NU verwant met Egypte en haar
geschiedenis.

NIEUWE KERNCENTRALES IN RUSLAND
Ontmoeting tussen Putin en zijn kernenergie directeur;
http://www.abundanthope.net/talkitup/showthread.php?832-NewTechnologizs&p=42982#post42982
Er is een nieuwe kerncentrale (ik denk in het verre oosten van Rusland) die verbruikte kernafval als
brandstof gebruikt. En onlangs las ik ergens dat Rusland Japan wil helpen met de zuivering van
FUKUSHIMA. Rusland wil de daar opgeslagen verbruikte kernafval gebruiken in deze nieuwe
kerncentrale of in gelijkaardige. Zij kunnen het beter opslaan.
Nucleair vermogen wordt gebruikt in die massieve ruimteschepen die verscheidene malen de
grootte van de aarde hebben, voor hun bekrachtiging, en er zijn JUISTE manieren om dit te doen.
De plasma energieën van Keshe zijn niet bruikbaar voor werkelijk massieve projecten en
kernenergie is dit wel, en het is veilig als het correct gebruikt wordt. Het probleem is dat het op deze
wereld niet correct gebruikt is.
De vloot verwijderde de staven en ander gevaarlijk materiaal na de Fukushima catastrofe. Rusland
kan zorg dragen voor de grote hoeveelheid verbruikte brandstof die beperkte schade opliep tijdens
de aardbeving en haar gevolgen. U kunt meer weten in dit stuk hier, (zie doorwijzing hierboven) dat
slechts de inleidende conversatie is met de directeur, betreffende de mate waarin Rusland over de
jaren op dit domein betrokken geworden is.
DE VERWARMING VAN ONZE AARDE
Deze planeet is gedeeltelijk verwarmd door massieve installaties onder Antarctica of langs die kant.
Er zijn verwarmingseenheden onder de oppervlakte. Sommige ervan zijn voor de verwarming en de
verlichting van de “innerlijke aarde” en ander onderaards materiaal. Het is niet alleen de zonnekern
in het midden van de aarde die verwarmt en het vulkanisme dat nu gestimuleerd wordt door de foton
gordel. Wij zijn niet altijd in de foton gordel! Er zijn vloot entiteiten hier die deze installaties
onderhouden. Dit is een natuurlijk deel van de ontwikkeling van planeten die met leven kunnen
bezaaid worden.
Verwarming komt nooit alleen van de dichtstbijzijnde zon. Er is meer. Sommigen van u kunnen
zelfs betrokken geweest zijn in het energiewerk op de zon. God zwaait niet zomaar met een
toverstokje. Planeten worden ontwikkeld door Zijn ZONEN. Er zijn andere ontwikkelingen die naar
de aarde en ons zonnestelsel komen en die te maken hebben met de eerste buitenste ruimtering en
met de plaats waar Nebadon (ons lokaal universum) zich op dit moment bevindt op haar reis rond
Orvonton (ons superuniversum).
PLUTO
De planeet Pluto is ook geen dor stuk rots. Ik zag de energiecentrale erop in een van de afbeeldingen
en op een van haar manen. Het kan een natuurlijke planeet zijn of een groot ruimteschip. Wat het
ook is, het is er NIET koud binnenin.
DE ROL VAN RUSLAND
RUSLAND zal technologie ontwikkelen voor deze toekomstige wereld. Putin gaf in zijn
“staatstoespraak”, op 3 december een krachtige verklaring over de Russische inspanning in de

productie van gezond organisch voedsel voor de wereld. Ik weet innerlijk dat dit nieuwere
technologieën zal impliceren die zij hebben en die veel minder of helemaal geen uitputting van de
natuurlijke bronnen in de voedsel industrie zal meebrengen. Ik heb medelijden met mijn eigen land
dat de duisteren overnamen, maar het is oké dat Rusland een enorme belangrijke invloed heeft in de
“verlichting” van deze wereld. In feite zal hun massieve land massa niet veel lijden onder de
komende aard veranderingen, en het is een goede plaats voor dergelijke ontwikkeling. Sommigen
van ons in AH (Abundanthope) hebben contact met Putin en zijn team en zij MAKEN DEEL UIT
VAN DE TOEKOMSTIGE AH ORGANISATIE. Putin werd streng bekritiseerd, voor grote
uitgaven betreffende het bouwen van dure complexen, door de propaganda machine van de
Verenigde Staten, maar deze gebouwen zijn voor toekomstig gebruik en diensten voor deze wereld
en niet voor kostbare woonsten voor Putin. Zij hebben verband met de Internationale structuur van
AH.
WAAR IS DE HEMEL
Het probleem is dat gezegd wordt dat het koninkrijk zich binnenin u bevindt, maar er wordt ook
gezegd dat het zich in de hemel bevindt, en er wordt ook gezegd dat het naar de aarde komt. Jezus
leerde dat HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL BINNENIN U IS. Hij leerde ook dat de aarde zal
oprijzen in trillingsfrequentie en meer hemels zal worden. De hemelse stad van God de Vader is
PARADIJS en hij daalt niet af op de aarde. Wanneer echter meer en meer mensen een God-achtig
gedrag manifesteren, zal dit meer hemels schijnen. Wij zullen uiteindelijk vrede zoeken, wat de
planeet in evenwicht zal brengen. Dan zal de aardrotatieas GEEN helling meer hebben wat als
gevolg zal hebben dat er geen jaarseizoenen meer zullen zijn.
Het “koninkrijk” is de gehele kosmos. De Aarde werd 200.000 jaar geleden uit de kosmische
stroombanen geïsoleerd omdat het een gevangenis plaats is, maar nu zijn de gevangenisdeuren
(gecreëerd voor degenen die hier geïnterneerd waren van de Lucifer rebellie) geopend. Dit gebeurde
na de Harmonische Convergentie in augustus 1987.
Er zijn werelden die speciaal geconstrueerd zijn (architecturale werelden) en doelbewust gemaakt
die kunnen aanzien worden als de “hemel” voor de aardse geloofsystemen. Zij hebben een hogere
trillingsfrequentie. Op dit moment zijn er ruwweg 400 miljard architecturale werelden in de gehele
schepping.
Planeet aarde zal binnen kort bewoond worden door “god” bij manier van spreken. Er zijn
geluidsgolven die van Paradijs komen (het centrum van de zeven superuniversums) die de
trillingsfrequentie van de materie verhogen naar een veel hoger niveau. De aarde stijgt naar de
beginnende niveaus van het 5d bewustzijn, en de menselijke wezens eveneens. Dit is wanneer de
Mensheid beseft dat zij een zoon van God is, en wanneer alle religieuze kletspraat verdwenen zal
zijn.
DRIE HOOFD CYCLI
Wij bevinden ons in drie hoofd cycli, want ons zonnestelsel draait ook rond andere dingen.
EEN
Wij zijn in de foton gordel van Alcyone sinds augustus 1992. Voor wat onze planeet betreft, de
buitenste planeten gingen de foton gordel binnen vóór de aarde dit deed.
TWEE

Wij bewegen ons in de energieën van het centrum van de Melkweg sinds oktober 2006. Deze
energieën zijn hoofdzakelijk god partikels en gamma straling, en zij modelleren opnieuw het
LEVEN op aarde, door het versterken van de goede materie en het verwijderen van wat niet meer
met de verbetering van het ADN mee kan,
DRIE
Wij bevinden ons in de GOLF die de geluidsgolf van het Paradijs is. Dit is in feite God die dit deel
van de schepping binnenkomt – onze planeet en het ganse zonnestelsel. De GOLF verandert
langzaam maar zeker de compacte materie in spirituele materie. Ons zonnestelsel wordt ook
verplaatst naar een eeuwige energie stroom, zodat ons ganse systeem eeuwig zal worden. Tot kort
geleden was dit zonnestelsel een totaal “materiële schepping” en was niet eeuwig en dus onderhevig
aan veroudering.
Meer mensen zullen in godbewustzijn groeien in deze tijd. Er is hier nu een enorm aantal
geïncarneerde sterzaden om dit proces te assisteren. Godbewustzijn begint met 5d bewustzijn, iets
wat zeer gebrekkig uitgelegd is in het “nieuwe tijdperk” (new age).
PLANETAIRE CHRISTUS IN DE ASCENTIE PERIODE
Ik, Candace, ben de geïncarneerde Planetaire Christus voor deze periode van ascentie en het is de
golf die deze ascentie teweegbrengt. Op planeten die door mannelijke energie gedomineerd zijn is
de Planetaire Christus tijdens de ascentie periode altijd een vrouwelijke machtige boodschapper
(mighty messenger) van Paradijs. Gelieve mijn verklaring niet verkeerd te begrijpen, IK BEN NIET
Jezus Christus. De term “Christus” is een staat van bereiking en iedere grote meester leraar op deze
planeet was een Christus – Buddha, Krishna, Mohammed zijn de goed gekende, maar ook vele
andere die niet gekend zijn door de meesten van u. De Chinese meesters waren Christus entiteiten,
en vele van de meester leraren komen terug maar niet noodzakelijk door middel van een geboorte
door vrouwen. Er is een grote leraar die terugkomt in Korea, bijvoorbeeld, waarvan niemand van u
hier ooit gehoord heeft, maar hij is gekend bij naam door Koreanen. Vele Christus entiteiten
incarneerden op deze wereld op alle werelddelen rond de jaren 1850 om de leringen te starten. Zelfs
Nikola Tesla was een Christus. Naast zijn leringen en zijn kennis van elektriciteit, leraarde Tesla
heel wat spirituele materie. Alle Christus entiteiten hebben verschillende taken.
U hebt vele Christus entiteiten op de planeet op dit moment. Sommigen brachten u de computers en
het internet. Dit is de reden waarom er zulk een plotselinge verhoging van noodzakelijke
technologieën plaatsvond in deze tijd.
HET ETHERISCH LICHAAM
Het etherisch lichaam is de matrix van het fysisch lichaam en wordt aanzien als het energetisch
lichaam. Het etherisch lichaam heeft centers van bewustzijn en energie, gekend als chakras. Zij
gelijken op bloemen – zoals de lotus bloem – en hebben een vorm die gelijkt op kroonbladeren, die
verschillend is voor ieder chakra. De chakras zijn trechtervormig en komen ongeveer tien tot vijftien
centimeter uit het etherisch lichaam. Ieder chakra is verbonden met het centraal nerveus systeem
van het etherisch lichaam en geleidt aardenergie, gekend als kundalini of serpent vermogen, vanaf
de basis van de etherische wervelkolom. In omgekeerde richting, nemen de chakras ook energieën
van de innerlijke sferen – astrale, mentale, Buddhische en atomische. Wanneer door een
helderziende bekeken wordt, schijnen de chakras te spinnen, maar dit is meer het gevolg van de
twee tegenovergestelde energiestromen aan de ingang van de trechter wanneer zij spiraalvormig
naast elkaar bewegen.

De informatie op het net is verschillend en inconsistent, en veroorzaakt grote verwarring en soms
strijd tussen de mensen die zoeken. Ik zou zeggen dat het bovenste mentale lichaam dit bewustzijn
is dat verbinding heeft met het hoger zelf. Het lagere zelf die bij de aanwezige materiële vorm hoort
moet overwonnen worden in het proces van de bereiking van de hogere spirituele verbinding en het
“hoger mentaal lichaam”.
Wij hebben plannen om die verkeerde begrippen in de toekomst uit te zuiveren als deel van de totale
lering, omdat de huidige lichamen verschillen afhankelijk van hun oorsprong en of men nog steeds
een zich ontwikkelend dier is of een geestelijke persoon (en ook afhankelijk van het niveau van de
geestelijke persoon). De ascenderenden van het centrale universum en van het paradijs zijn ver
voorbij degenen die nog resident zijn in het superuniversum, bijvoorbeeld. En het verschilt nog met
degenen die EEN geworden zijn als Paradijs afgestudeerde (dit is mijn ervaring). En dit is nog
verschillend met degenen die hier geïncarneerd zijn als Descenderende Zonen.
Degenen die nog resident zijn in hun locale universums en morontia vormen gebruiken zullen nog
een verschillende “versmelting” ervaring hebben. Ik werd gezegd dat de diverse aanwezige
lichamen in een incarnatie VERSCHILLEND ZIJN afhankelijk van waar hun oorsprong is.
Degenen die nog steeds in het morontia traject zijn zullen niet ervaren wat ik bijvoorbeeld
meemaak, zij hebben een verschillend soort lichaam.
De ervaring van de locale universum zonen van God, zoals de Aartsengelen en de Melchizedeks die
incarneren, zijn terug verschillend, evenals de samenstelling van hun lichaam die dan weer
verschillend is van degenen met dierlijke oorsprong in de locale universums. Er zijn ook vele
wezens die niet zullen een eenheid vormen met wat hun hoger zelf ook mag zijn. Zij zullen hier hun
niveau van manifestatie kiezen in functie van hun taken.
Zo, begrijpt dat degenen van u die hier lezen een ietwat verschillend systeem van lichaam en
lichaamslagen en verschillende doeleinden kunnen hebben die hier invloed zullen hebben op HOE
U FUNCTIONEERT, nu en na de terugkeer, als u eventueel naar de aarde terugkeert.
Ik kan hierover dus niets met zekerheid zeggen. Het is individueel. Ik werd gezegd om verder de
term “etherisch lichaam” te gebruiken na mijn eigen ervaringen opgedaan te hebben. Ik vond zo
enorm veel NIET RELEVANT materiaal online. Ik ben niet erg geïnteresseerd in de term “astraal
lichaam” omdat degenen van ons die niet resideren in de astrale sfeer van de aarde, zoals IK, in
werkelijkheid geen astraal lichaam hebben! In de tussentijden van mijn 5 vroegere levens hier op
aarde, verbleef ik niet in de aardse astrale sfeer. Ik verbleef op een RUIMTESCHIP.
ASTRALE LICHAMEN
De wezens die op deze wereld incarneren komende van de mansion werelden en van Nebadon en
die ascenderend zijn vanuit het dierlijk proces en op deze planeet gehouden worden voor een
maturatie periode, leven in de astrale sfeer tussen twee levens, en hebben dus een astraal lichaam.
Dit is min of meer het geval van de morontia ziel die een vorm nodig heeft om te kunnen
functioneren in de astrale sfeer tussen twee levens, en dit is ook zoo voor degenen van de Lucifer
Rebellie die de aarde toegewezen kregen om te groeien tijdens dit proces. Zij hebben een astraal
lichaam tot zij bevrijd worden van de fysieke incarnatie op deze planeet.
Sommige mensen kunnen hun fysiek lichaam verlaten en de omgeving verkennen. Ik veronderstel
dat zij een astraal lichaam gebruiken, maar dit is niet hetzelfde als wat ik heb, en ik doe dit feitelijk
niet. Ik gebruik meer de methode van “op afstand kijken” in plaats van astraal reizen. Wat die ver
gevorderde wezens betreft die hun lichaam ergens parkeren terwijl zij rond reizen op twee of meer

plaatsen tegelijk; dit is geen astraal lichaam dat zij hiervoor gebruiken. Het is een gefabriceerde
vorm voor het doel van de reis en misschien wordt er hiervoor gebruik gemaakt van de etherische
lichaamsinformatie om dit beeld te creëren. Er zijn mensen die hun lichaam kunnen parkeren en
herverschijnen in een volledige verschillende vorm. Bij CANDACE is dit ook nog volledig anders.
Dit is waarschijnlijk geen “gedaanteverwisseling” want zij laten het eigenlijke fysieke lichaam
ergens geparkeerd achter.
Jezus laat zijn lichaam altijd achter op het ruimteschip wanneer hij hier beneden komt, en hij is
duidelijk niet een inwoner van de astrale sfeer van deze wereld. Ik ben er zeker van dat hij het
geparkeerde lichaam kan verlaten en er een ander zichtbaar kan creëren als dit nodig is. Hij is niet
zichtbaar voor mij wanneer hij komt, tenzij zeer duidelijk op mijn innerlijk scherm.
Ik moet een lichaam hebben waarin ik kan reizen, want soms gaat mijn fijnere vorm naar het
ruimteschip voor samenkomsten enz. en soms gaat mijn ganse vlees kostuum naar boven door
dematerialisatie. Maar mijn fijnere vorm die naar boven gaat is geen astraal lichaam. Astrale
lichamen ZIJN aan de aardse astrale sfeer verbonden. Ik kan zeggen wanneer ik naar boven ga en
terugkom of dit gebeurde in mijn fijnere vorm ofwel in mijn vlees kostuum. Dit is zeer duidelijk
voor mij.
FINALE TRANSFORMATIE
Voor wat mijn “fijnere vorm” betreft, dit is ook niet mijn werkelijke geestelijke vorm. Het
WERKELIJKE IK, de Machtige Boodschapper (Mighty Messenger) die ik ben is een totaal
geestelijk wezen (en niet “een ziel”) die doorheen de ruimte kanreizen en die mij kan voeden met
beelden op mijn innerlijk scherm. Dit wezen kan NIET volledig in mijn lichaam AANWEZIG
ZIJN. Het is het werkelijke ik, en het lichaam is hiervoor een werktuig. Deze geestelijke vorm daalt
niet hier in mij af – zij komt door het wegsturen van het etherisch lichaam/lichaamsdubbel, zoals het
dikwijls genoemd wordt, en door het te vervangen om de verbinding mogelijk te maken om “Eén”
te worden – zogezegd de versmelting. Ik neem aan dat zij zelfs het voedsel smaakt waarmee ik mijn
vlees kostuum voed.
Ik wacht nog steeds op de verdere ontplooiing hiervan. Ik kan zeggen, door de gevoelens in mijn
keel en ogen en ook door een nieuw circuit dat gemaakt wordt, dat dit verbindingen zullen zijn die
wij zullen gebruiken om als één eenheid op deze wereld te wandelen.
Ik heb iets dat zich vormt en begon aan mijn linker oor en nu, voor wat gewaarwording betreft, over
mijn hoofd gaat tot aan mijn rechter oor. Voor de pret heb ik het mijn “onzichtbare koptelefoon”
genoemd gezien de plaats van deze gewaarwording.
Er is ook een vlek, of iets dergelijks, op de bovenkant van mijn neus die gaat naar de plaats van het
3de oog en ik weet niet wat dit is – misschien is het in verband met hoe mijn werkelijke ik zal
kunnen ruiken, gebruik makend van mijn vlees kostuum. Maar ik weet het niet. Met tijd zal dit wel
duidelijker worden, als mijn begrip vergroot, maar ik wilde zo goed mogelijk deze “finale
transformaties” zoals het mij genoemd werd, met u delen en die blijkbaar nodig zijn voor deze tijd
en mijn te vervullen taak.
Er is duidelijk een hermodelering aan de gang van mijn voeten – harde artritis afzetting vermindert
en ik vermoed dat mijn werkelijke ik ook verbindingen maakt voor het voelen van ONZE
gewaarwording als wij wandelen... zo laat mij dit nu ONS LICHAAM noemen. Mentaal ben ik
dikwijls EEN met mijn hoger zelf maar ik vermoed dat dit eveneens zal “intiemer” worden. Ik denk
dat er een volle versmelting zal ontstaan, om het zo te zeggen, maar ik weet dat mijn werkelijke ik
gescheiden moet blijven van mijn vlees kostuum.

HET LICHAAM GEBRUIKT DOOR CM/ESU
Dit is wonderbaarlijk aanmoedigend want het is het bewijs dat wij niet zullen de aarde verlaten en
weg vliegen voor 3000 jaar, terwijl de aarde zich herstelt. Dit wil zeggen dat ik volledig zal
wandelen in mijn taakbeschrijving, juist zoals CM/Esu/Jezus deed lang geleden in dit verband. Het
proces is in ieder geval zeer overeenkomstig. Een Michael Zoon kan ook geen vlees kostuum
bewonen, maar het vlees kostuum moet een vlees kostuum zijn om voor anderen zichtbaar te zijn.
Het grootste aantal ADN strengen die hier in een lichaam gebuikt kunnen worden is 24 (12 dubbele
strengen). Hij en ik zouden anders onzichtbaar geworden zijn – wat ons tot iets anders leidt: de
morontia en geestelijke vormen hebben ook ADN en mijn werkelijke geestelijke lichaam heeft een
enorm aantal strengen van een veel hogere trillingsfrequentie. Gabriel gaf van zijn ADN aan het
embryo, geconstrueerd voor CM en Esu, om op deze wereld te gebruiken (om de noodzakelijke
verbindingen en doeleinden mogelijk te maken) maar CM plaatste in dit vlees kostuum een
etherisch lichaam voor de verbinding zodat hij het gevoel kon hebben van in het vlees kostuum te
verblijven! Toegegeven, het was een 24 strengen vlees kostuum, met alle aanwezige bekwaamheid,
maar het was door dit proces dat hij LEEFDE op de planeet MET EEN VLEES KOSTUUM. Hij
BEDIENDE misschien het vlees kostuum, in plaats van er IN TE ZIJN; Ik werd gezegd dat mijn
werkelijke ik mijn vlees kostuum in feite ZAL BEDIENEN. Mijn herinneringen van de discussies
komen tot mij door de methode van dit “etherisch lichaam”.

