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Commentaar Wivine : 

De grote internationale groep van Mezzaverde werd verdeeld in kleine groepen 

die sinds eind 2018 samen groepsmeditaties doen. In die kleine groepen zijn er 

nu 10 mensen die met de Energie van hun God Fragment kunnen werken in de 

3de dimensie . 

Ongeveer twee maanden geleden werden de kleine groepen waar er twee 

mensen waren die konden werken met de Energie van hun God Fragment 

uitgenodigd om zelf "bilocaties" te organiseren naar landen of regio’s waarheen 

ze worden geleid . Elk individu in de groep moest een bilocatie organiseren onder 

zijn of haar begeleiding om te leren hun instructies rechtstreeks te ontvangen via 

hun meditaties over welk land en de ontmoetingsplaatsen in dat land. 

Aan de ene kant is het een mooie oefening om te leren onderscheid te maken 

tussen wat van de Hemelse wezens komt en wat van hun eigen komt. 

Aan de andere kant helpen deze bilocatie oefeningen, gedaan met uiterste 

discretie en zorgvuldigheid en met als enig doel 'dienen' en 'leren', hen om 

steeds zwaardere geestelijke energieën te dragen, om hun fysieke lichaam te 

transformeren (vooral het zenuwstelsel) en om hun menselijk bewustzijn te 

verheffen tot het geestelijke bewustzijn van hun Gedachtenrichter, via 

de schepping van het morontia-bewustzijn van hun ziel. 

De voorbereiding van een dergelijke bilocatie gebeurt in drie fasen: 

1) Vragen aan zijn spirituele gidsen naar het land van bestemming. 

2) De geschiedenis van het land of de regio bestuderen om hun problemen te 

begrijpen en zich te realiseren op deze manier dat we allemaal broers en zussen 

zijn op de weg - dat we allemaal zonen en dochters van God zijn. Dat er geen 

innerlijke verschillen zijn tussen mensen onderling. Zelfs als er religies, 

filosofieën en boeken zijn die het tegenovergestelde beweren. God leeft in de 

harten van alle mensen: mannen, vrouwen en kinderen. Hij houdt van ons 

allemaal op dezelfde manier. Als wij Hem kennen en naar Hem luisteren zal Hij 

ons helpen anderen lief te hebben zoals Hij van ons houdt.  

3) Ontvangen van de ontmoetingsplaatsen tijdens de bilocatie. 

4) In alle eerlijkheid een verslag maken van wat men tijdens de bilocatie heeft 

ervaren en gevoeld. Het is niet omdat men geen herinnering overgehouden heeft 

aan wat er is gebeurd  



dat het belangrijkste er niet is : het beleefde, de ervaring, de actie die de 

groei van de ziel bevordert en hiermee de groei van De Allerhoogste. 

Onze Kosmische verantwoordelijkheid als kosmische burgers die zich 

bewust zijn dat de groei van God de Allerhoogste samengaat met onze 

eigen zielsgroei. Hiervoor heb je – het beleefde, de ervaring en de acties 

om te implementeren nodig.  

Het gevoel van voldoening ervaren dat ontstaat door van binnen te weten dat je 

hebt geholpen. 

Er werden nu 6 bilocaties georganiseerd door 6 personen uit twee groepen. Een 

derde groep van twee personen gaat starten en anderen zullen volgen. 

Het enige wat ik doe is de verslagen verzamelen en het land dat ze kiezen 

vooraleer een groep begint, om te vermijden dat een land tweemaal wordt 

gekozen. Gewoon een tijdelijk vangnet. 

Beetje bij beetje verlaten de vogels in trosjes het nest. 

 

 

Bilocatie Maleisië-Singapore-Brunei – Zondag 15 September 2019 

Volledig zelfstandig georganiseerd door Marco. 



 

De afgelopen halve eeuw is de armoede in de wereld in een spectaculair 

hoog tempo teruggedrongen. De afname komt voor een aanzienlijk deel 

op het conto van Azië. Veel Aziaten die in een armoedige samenleving 

werden geboren, hebben hun oude dag in een moderne maatschappij. 

Over de ontwikkeling van Azië is de laatste jaren veel geschreven. 

Als de Aziaten zo hard werken, waarom had dat in eerdere eeuwen dan zo 

weinig resultaat? Waarom begon de ontwikkeling van Azië in het 

geïsoleerde Japan? Waarom duurde het zo lang voordat andere Aziatische 

landen volgden? En waarom zijn de grote beschavingen van Azië: China 

en India, zulke laatkomers op het toneel? 

Een van de hoofdoorzaken is dat in het koloniale tijdperk het werken niet 

echt werd beloond. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw vond een 

omslag plaats. Uit een modernere samenleving kwam een nieuw beleid 

voort van economische vrijheid en stabiliteit. De grootste factor was de 

emancipatie van het platteland, de boeren bevolking. 

Door massale investeringen in de landbouw (grote boerenbevolking) kon 

de armoede op het platteland worden teruggedrongen (subsidies, 

kredieten, aansluiting op markt). Door deze groei in de landbouw maakte 

dit een groei in andere economische vlakken mogelijk. Hier volgt dan weer 

het ontstaan van een groter wordende groep middenklasse, wat weer 

resulteert in een luidere roep om verdere democratisering. Men wil een 

grotere vrijheid en inspraak. 



Toch leven nog velen in armoede en een aantal landen zuchten onder het 

juk van de dictatuur. Bovendien zien we in het laatste decennium een 

toenemende intolerantie voor minderheden en de terugkeer van 

middeleeuwse wetten, herinvoering van de doodstraf en de uitvoering van 

lijfstraffen. Ook zien we een toenemende invloed van China die door grote 

investeringen diverse landen in de regio afhankelijk maakt van eigen 

belangen. 

Zuid-Oost Azie, een grote verzameling republieken, koninkrijken en 

sultanaten. Een subtropisch gebied met vele eilanden, vulkanische 

activiteit en in rap tempo toenemende bevolking en afneming van het van 

oorsprong aanwezige regenwoud. 

De mengelmoes van de diverse godsdiensten in deze regio, hun opkomst, 

bloei en neergang, wordt mooi weer gegeven in dit You Tube filmpje vanaf 

ca 100 voor Christus tot nu: 

https://youtu.be/hPSEyEpZM64 

In deze bilocatie behandelen we het sultanaat Brunei, Maleisië met de 

gebieden op het eiland Borneo: de Maleisische staten Sarawak en Sabah. 

En de stadstaat Singapore. 

Brunei  

In het kleine sultanaat Brunei wordt voldoende rijkdom verkregen uit 

petroleum. Door de aanwezige van olie is Brunei één van de rijkste landen 

ter wereld. De mensen zijn niet rijk, maar ook niet arm. Ze betalen geen 

belasting, krijgen gratis onderwijs en zorg, maar er zijn geen verkiezingen 

of politieke partijen. 

De sultan, een van de rijkste mensen op deze planeet, is een absolute 

vorst. Hij is ook premier, minister van Defensie en Financiën, hoofd van 

de islam, opperbevelhebber van de strijdkrachten. De oliedollars 

verdwijnen in de zakken van de sultan en zijn excentrieke familie, die 

grossieren in schandalen en voor de wet onschendbaar en onfeilbaar zijn. 

Brunei is geen Dubai of Monaco. De hoofdstad bestaat uit sobere, 

verpauperde gebouwen, en sloppenwijken in de schaduw van de gouden 

https://youtu.be/hPSEyEpZM64


koepels van de moskeeën en paleizen die uit een sprookje van Duizend-

en-één-Nacht lijken te komen. 

In Brunei, gelden sinds 2014 shariawetten. De sultan wilde een strenge 

vorm van het islamitische rechtssysteem in drie fases invoeren, met 

steeds zwaardere straffen. De nieuwe secties van de shariawetgeving zijn 

in april 2019 in werking getreden. 

Maleisië 

De federatie van Maleisië is een constitutionele monarchie, officieel staat 

de Hoogste Regeerder of Yang di-Pertuan Agong aan het hoofd hiervan, 

die gewoonlijk de koning wordt genoemd. De Koningen van Maleisië 

worden gekozen voor termijnen van vijf jaren uit de negen sultans van de 

staten van het Maleisische schiereiland. Het kabinet heeft de uitvoerende 

macht. Het wordt geleid door de premier. Dankzij de aanwezigheid van tin 

en de productie van rubber heeft (West-)Maleisië na de Tweede 

Wereldoorlog een indrukwekkende economische ontwikkeling 

doorgemaakt. 

De hoofdstad van Maleisië is Kuala Lumpur. Veel mensen zeggen dat de 

stad Malakka de basis heeft gelegd voor het huidige Maleisië. Dat komt 

doordat Malakka één van de grootste handelsporten in Zuidoost Azië was 

in de tijd dat de Sultans hier regeerde. Handel tussen China, India en 

Siam (het vroegere Thailand) gebeurde hier op dagelijks basis. 

Sarawak 

Sarawak is de grootste exporteur van tropisch hardhout in de wereld en 

dit heeft een grote ontbossing tot gevolg. De uitgestrekte bossen maken 

plaats voor de zeer winstgevende palmolieplantages.  

Een mooi overzicht wordt dooronderstaande link gegeven over de 

wereldwijde ontbossing. Men kan inzoomen op de diverse gebeiden en 

diverse layers geven een visueel beeld van de voortschrijdende 

ontbossingen. 

http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest 

Sabah 

http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest


In 1970, was Sabah een van de rijkste staten van Maleisië, alleen 

Selangor (Waarbij Kuala Lumpur toen nog behoorde) had een hoger BNP. 

Op dit moment is Sabah, ondanks zijn natuurlijke hulpbronnen, een van 

de armste staten van Maleisië. Sabah is een uitvalsbasis voor jihaditische 

terreur organisaties. 

Singapore 

Singapore is een parlementaire republiek, maar in de praktijk wordt de 

politiek gedomineerd door de People's Action Party (PAP). De staatsvorm 

heeft volgens buitenstaanders in de praktijk meer het karakter van 

autoritarisme dan van democratie. In tegenstelling tot de meeste 

autoritaire regimes heeft Singapore een succesvolle, corruptie-arme en 

transparante markteconomie. De president wordt direct gekozen, het 

parlement via een districten-systeem. 

VERZAMELPLAATSEN IN DE BILOCATIE: 

We verzamelen ons bij de Al-Muhtadee Billah moskee in de kampong Ayer 

in Brunei. 



Bruneï : Al-Muhtadee Billah moskee in de kampong Ayer –  

  

Maleisië : The Parish of St Michael and All Angels – Sandakan; Sabah;  



 

Maleisië : Grotten Gua Pari Pari – Sarawak;  

 

Maleisië : Christ church – Malakka;  



 

 

Singapore : Church of the Holy Family. 

VERSLAG ERVARINGEN TIJDENS DE BILOCATIE 

Mary-Jo: Tijd: 30min 

Duurde lang voor ik op plaats van bestemming was. En zelfs toen lang 

over het gebied gevlogen terwijl ik het gevoel had dat ik vanaf "thuis al 

begeleid werd. 

Geen beelden tot ik opeens een groep mensen zag die witte doeken 

neerlegden. Het was een soort ritueel waarbij de doeken werden 

natgemaakt in het water en daarna uitgespreid op het land. 

Ik vroeg me af wat het betekende en kreeg toen uitleg: 

“Evenals bij sommige Maya's zijn er meerdere volkeren die nog 

vanuit hun hart weten en leven vanuit Gods plan. Ze zijn verspreid 

over alle continenten en leven in vele gebieden waar wij jullie 

zullen sturen. Jullie zullen je met elkaar verbinden en samen de 

wereld goed doen.  



Mensen in verbondenheid kunnen grote dingen veroorzaken. 

Liefde uitstralen, de aarde en de natuur genezen van de tirannie, 

en het kwaad opruimen. Er zullen nog vele mooie dingen 

gebeuren.  

Er zijn zovele vele plekken in de wereld waar “ware liefde” 

bewaard is gebleven en jullie zullen door middel van jullie 

“bilocaties” en de geschapen “Lichtankers”, via jullie hart, met 

elkaar verbonden zijn.” 

Toen heb ik nog enkele minuten in vredige stilte gezeten en was het over. 

Lisa: Duur: 31minuten 

Na het gebed gelezen te hebben me verplaatst naar Brunei. Gedurende de 

tocht die vrij lang duurde over land en water continu een druk 

en  geprikkel  gevoeld tussen de wenkbrauwen, op de neusbrug en bij de 

binnenste ooghoeken. 

 

In Brunei zag ik Marco al rustig klaar staan en Mary-Jo verscheen ook al 

snel. Naar mijn idee stonden we samen met de Hemelsen langs de rand 

van een water. We zijn allemaal gaan stralen en het water leek in een 

grote kolom naar boven te komen. Er was sprake van een helder en fel 

stralend licht. 

 

Vervolgens stonden we in Sarawak bij de Gua Pari Pari. Dit was zo snel 

gegaan dat ik het idee had dat we nog niet klaar waren op de vorige 

plaats en ik zelfs terug wilde gaan waarop me duidelijk werd gemaakt dat 

het daar echt gedaan was en dat ik me moest focussen op deze andere 

plek. Dit was voor de ingang van de grotten en na daar even gestaan te 

hebben kwamen er grote stofwolken uit de grotten. Er is denk ik nog meer 

gedaan daar, maar dat heb ik niet waargenomen.  

 

Daarna zijn we weer verplaatst. Ik vroeg me af waar en hoorde : 

“Sandakan”.  

Hier stonden we in een soort lange lijn van de ene kant van de stad naar 

de andere kant met ons gezicht naar de oostkust. We zijn ook daar gaan 



stralen en het was alsof er een soort van tsunami van licht door en over 

de stad kolkte tot aan de kust richting de Filipijnen. Alsof de stad op deze 

manier werd gereinigd en in het licht gezet. 

 

Van bovenaf kreeg ik te zien dat voorgaande drie plaatsen met elkaar 

verbonden waren. 

 

Dan zijn we naar Singapore gegaan. Het enige dat ik daar heb ervaren 

was een enorm warm licht dat zich verder en verder verspreidde.  

 

Ik vroeg me af of we nog naar Malakka zouden gaan, maar dat was niet 

nodig. Het licht dat we hadden doen ontstaan in Singapore zou zich 

verspreiden over het gehele schiereiland. 

 

Na uit meditatie gekomen te zijn nog een poosje energie rond het hoofd 

gevoeld. 

 

Marco: Duur: 45 minuten.  

Het duurde even voordat we begonnen. Er was wel druk op de onderkant 

van mijn voorhoofd, net of er een zware druk op mijn neusbrug/onderkant 

oogkassen was. In het begin zag ik 2 beelden.  

Het eerste beeld was een Synagoge met minaret.  

Het tweede de skyline van een stad.  

Daarna ben ik weg gezakt in diepere meditatie. Na de meditatie nog een 

tijd druk op mijn voorhoofd gehad. 

Einde. 

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 

Zie het Urantia Boek voor de definities van de woorden in blauw. 

 

http://www.mezzaverde.com/

