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Commentaar Wivine : 

Deze wereldkaart toont de grootste activiteiten van de laatste 8 jaren 

waaraan wij mochten deelnemen met de Melchizedeks om het 

Luciferiaanse netwerk te vernietigen en te vervangen door een Goddelijk, 

geestelijk netwerk. Wat dat allemaal te betekenen had en wat we ons 

daarbij moesten voorstellen bleef een vraagteken.  

Deze wereldkaart werd spontaan samengesteld door iemand van de groep 

en als je ze bekijkt is het indrukwekkend.  

De Hemelsen hebben wel het grootste werk geleverd, zeker en vast. We 

wilden eraan meewerken en mochten meedoen. Om eraan mee te werken 

kregen we geestelijke energetische vermogens die we moesten verder 

ontwikkelen om nog beter te kunnen helpen.  

Het is dit verlangen en de wil om mee te helpen aan de wederopbouw met 

deze energetische vermogens dat ons allen kenmerkt. En terwijl we dat 

deden en nog doen, groeit onze ziel. Wij krijgen geen gratis geschenken 

en mogen geen stappen overslaan. Onze bankrekeningen worden niet 

gevuld als we dit werk doen. We moeten werken in de materiële wereld 

zoals iedereen om geld te verdienen en onze verplaatsingen te betalen. 

We kunnen het nog altijd niet tevoorschijn toveren. Niemand van ons 

wordt gesponsord of gesubsidieerd en dat hoeft ook niet.  

We hebben onze financiële tegenslagen, soms gezondheidsproblemen, 

liefdesverdriet bij de jongeren, familieproblemen en soms worden we 

bestolen door mensen die we teveel vertrouwden.  

Wat we wel krijgen is bescherming tegen duisternis als we op “missie” 

gaan en ook in ons dagelijks leven. Ieder van ons kan daar verhalen over 



vertellen. Wij worden inderdaad zwaar beschermd door de scharen 

Engelen die onder het bevel staan van Gabriel van Salvington, door onze 

Middenwezens en onze twee Bewaarengelen (persoonlijke 

bestemmingsbehoeders). Allen onder ons die hierin actief waren en actief 

gebleven zijn, behoren tot het Korps der bestemmingsreservisten en het 

Kosmische reserve Korps van burgers die zich bewust zijn dat ze tot een 

universum behoren. Een vriendelijk universum waar we vrienden hebben. 

Onze Gedachtenrichter of God Fragment heeft dan ook de status van 

zelfhandelende Gedachtenrichter gekregen. Status die de 

Gedachtenrichters bij de meesten van ons hebben verkregen dankzij onze 

inzet en die Hij bij hen die pas begonnen zijn ook kan bereiken.  

Wij zijn slechts een handvol mensen. Denk niet dat wij de enigen zijn die 

bestemmingsreservisten zijn. Er zijn nu al meerdere duizenden mensen 

verspreid over de wereld die in dat korps zijn opgenomen en ook in het 

kosmische korps. Er zijn vele manieren en sektoren om dienstbaar te zijn 

aan de mensheid en haar geestelijke ontwikkeling, om veelvuldige 

problemen op te lossen op regeringsgebied, klimaatveranderingen, 

wereldgezondheid, wereldvrede en economische welvaart voor iedereen. 

Cyberveiligheid, wapenwedloop, drugsmisbruik, huiselijk geweld, 

straatbendes, kindermishandeling - noem maar op. Er is zoveel te doen in 

uw omgeving met behulp van je innerlijke leiding. Vraag het aan je "kleine 

God", Hij zal zeker een manier vinden om je te tonen waar je het meest 

nuttig bent. 

Geen van ons kent eenzaamheid, zelfs al staan we alleen. Of we moeten 

even vervallen in zelf-compassie. Kan af en toe gebeuren.  

Wij weten dat de Hemelsen ons nooit laten vallen, zelfs als we even 

onderduiken. Dan wachten ze geduldig af tot we van onder het bed 

kruipen waar we ons hadden verstopt. Ja, we hebben allemaal een 

degelijk “ik ben” gevoel met een sterke wilskracht; het zit spijtig genoeg 

niet altijd op de juiste plaats. Dat weten ze ook van boven. Op geestelijk 



gebied zijn we slechts kinderen voor hen. Zelfs al denken wij daar anders 

over.  

Het is allemaal nog niet gedaan. Zij die bang zijn zonder werk te vallen, 

wees gerust. Geestelijke evolutie is oneindig. Hou dat altijd voor ogen. 

Daarbovenop heeft onze mensheid nog een lange weg te gaan vooraleer 

ze “als geheel” het eerste stadium van Licht en Leven of de paradijselijke 

staat kan betreden. Individueel is wat anders, daar zullen er hoe langer 

hoe meer het bereiken. Iets dat enkel afhangt van uw hart, uw innerlijke 

inborst, van uw liefde voor God en mens.  

Niet lang geleden zei iemand van de groep me: "We kunnen de huidige 

situatie in de wereld niet begrijpen als we de reden en motivatie van de 

Lucifer-rebellie niet begrijpen van 200.000 jaar geleden. " 

Hij heeft gelijk. Het was ook de verhandeling(en) over de Lucifer 

opstand in het Urantia Boek waar ik in 2008 naartoe werd geleid tijdens 

het surfen op internet. Een boek waar ik nooit had van gehoord. 

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