DE 7de Memorial gewijd aan de Triniteit
Om haar overwinning te zegevieren over de Lucifer rebellie werd
geschapen op Donderdag 13 Oktober 2016 in India-Kolkata.
Sessie nr 19 van 13 oktober 2016 –Origineel Nederlands.
Die dag hebben 19 mensen samen met mij daaraan deelgenomen.
Zij hadden allemaal de “activatie van de Geest ontvankelijke mentale bewustzijns
klieren” ontvangen een paar maand ervoren en werden in een speed tempo
voorbereid om deel te nemen in de twee belangrijkste evenementen die ik
tijdens mijn reis in India te verwezenlijken had.
Een "Memorial" bestaat uit drie normale Lichtankers die niet al te ver van elkaar
staan. Daarom moet er altijd iemand ter plaatse zijn waar ze worden geschapen.
De schepping ervan gaat zeer snel. De anderen hebben hierbij via bilocatie van
bij hun thuis geholpen. Deze mensen komen uit drie continenten: Afrika –
Centraal Amerika – Europa.
Het 1rste werd gewijd aan de Universele Vader en werd geschapen buiten
aan de ST PAUL's CATHEDRAL voor de grote ingang.

St Paul’s Cathedral

Het 2de werd gewijd aan de Eeuwige Zoon-Moeder en werd geschapen
vooraan de VICTORIA MEMORIAL.

VICTORIA MEMORIAL
Het 3rde werd gewijd aan de Oneindige Geest en geschapen buiten de
omheining van de Kali tempel van DAKSHINESWAR – Kolkata rondom deze
kapel.

Daarna werd er onmiddellijk een 4de geschapen ter ere van DE
ALLERHOOGSTE – onze UNIVERSELE MOEDER.
Dit kwam voor mij als een verassing want dat was niet gepland. Toen ik ter
plaatse aankwam was er zoveel volk dat ik nauwelijks kon binnen geraken in dat
ganse complex van die Kali tempel. Ik werd dan geleid naar bovenstaande kapel
in de hoop dat ze de anderen daar ook naartoe brachten want ik kon ze niet
meer verwittigen.
Toen het afgelopen was voelde ik me plots weggaan naar de oorspronkelijk
afgesproken plaats met de ganse groep in het binnenplein van dat tempel
complex. Het ging allemaal automatisch en toen het Lichtanker in ontstaan kwam
heb ik een immens, maar een immens lichtblauwe vlam zien opstijgen hoog in de
hemel. Het verbaasde me dat ik het kon zien met al die zon in mijn ogen. En dan
dat gevoel, dat immense gevoel van gelukzaligheid.
Het is pas een paar dagen later dat ik bevestiging kreeg dat het ter ere van de
Allerhoogste was, onze geliefde Universele Moeder. Ik vermoedde het maar was
niet zeker. Zij kreeg van Jezus hier in Nebadon, op onze kleine planeet een
groots gedenkteken. Ze kan dat zien, dat verzeker ik jullie en het vervult haar
hart vol vreugde.

Tempel van Dakshineswar – Kolkata.
De 7 Memorials gewijd aan de Triniteit bevinden zich in: Belize, Frankrijk,
Marokko, Servië, Vietnam, USA (Georgia), India (Kolkata).

Hiermee wordt bevestigd dat de planeet werd teruggewonnen voor de Universele
Vader door Zijn Paradijselijke Schepper Zoon – Christus Michael van Nébadon.

JEZUS EN DE MOEDER GEEST VAN NEBADON
zeggen u allen:
VERHEUG JULLIE WANT
HET IS VOLBRACHT.

{Nota Wivine: ik heb geen tijd gehad en nu nog niet om een lange boodschap op te
schrijven. Dat zal pas in een week kunnen als ik terug ben in Belize. Dan zullen jullie van
hen zeker en vast een grote aankondiging krijgen want de klokken hebben geluid in de
Hemelen en doen dat nog altijd voor deze blijde gebeurenis.}

MEZZA VERDE GROEP.
http://www.mezzaverde.com
Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

We zijn allen dankbaar aan alle Hemelse Ordes die het mogelijk gemaakt hebben
en ons geholpen hebben om deel te nemen in deze Grootse Viering.

