
Het verenigd bewustzijn. 

Sessie nr. 18 van 18 november 2019 - Origineel Nederlands. 

Wivine: Dit is het rapport van een bilocatie met veel informatie. Sinds 

eind 2018 werd de internationale groep opgesplitst in kleine groepen die 

zich rond een Lichtanker verzamelen om samen in groep te mediteren. Ze 

kunnen fysiek bijeenkomen of via bilocatie als de afstanden te groot zijn. 

Sinds juni 2019 werd elke subgroep gevraagd om een bilocatie naar een 

land te organiseren om dat land te helpen. Het is ook via die weg dat elke 

groep voortaan wordt onderwezen: via hun groepsmeditaties en hun 

bilocaties. Van elke groepsmeditatie is er een verslag en eveneens van 

elke bilocatie naar een land. Het is voor mij onmogelijk om alles te delen, 

maar vanaf nu zal ik meer op de website plaatsen. Er zullen geen sessies 

meer zijn zoals de afgelopen 10 jaar. Alles is gezegd, de weg is 

beschreven, het is aan u om het in praktijk te brengen. En het in praktijk 

brengen is iets anders dan erover lezen. Alleen lezen levert u helemaal 

niets op. Zelfs al wilt men u dat doen geloven. 

Dus als u me schrijft, verspil mijn tijd dan niet met het opsommen van de 

boeken die u leest, welke websites u bezoekt, de transmitters die u 

verkiest of de soorten religies die u volgde omdat ik dan onmiddellijk de 

deur zal sluiten. 

Aan de andere kant, als u bereid bent om alles wat u hebt geleerd via uw 

lectuur in de prullenbak te gooien, dat u niet bang bent om uw mouwen 

op te stropen om ons te helpen in ons werk en te leren via ervaring, door 

het helpen van uw medemens en de planeet met ongebruikelijke 

vermogens, dan zal ik naar u luisteren en u de basismiddelen geven die u 

dan verder zult ontwikkelen. 

En neen, ik schrijf hier niet mijn email-adres. Jezus en de Melchizedeks 

zullen u wel helpen om dat te vinden als u oprecht bent.  

SPANJE. 



Bilocatie op Zaterdag 16 november 2019 om 18 uur 

Project van Bernardo (Spanje) – groep Placencia nr 1. 

Voorwoord Bernardo: 

Ik wilde een bilocatie organiseren en begon tijdens mijn meditaties om 

een land te vragen. "Spanje" was het antwoord. Ik geloofde het niet. Ik 

dacht dat het uit mijn hoofd kwam. Ik bleef vragen, zocht naar andere 

landen en plots werd ik volledig geblokkeerd. Ik wist niet wat te doen. 

Was het misschien toch Spanje? 

Ik ging in meditatie om bevestiging te vragen. 

Ik ontving het volgende: 

Leven in DIVERSITEIT is de mogelijkheid hebben om tolerantie en respect 

aan te leren, en dit leidt op zijn beurt tot BEGRIP en LIEFDE. 

God leeft in ieders hart. God is echter niet passief. Hij helpt en geeft 

iedereen de gelegenheid om te ervaren en te leren liefde voor de ander op 

te brengen. Dit gebeurt niet alleen op persoonlijk niveau. Het gebeurt ook 

bij de bevolking van een stad, van een land en op wereld niveau (heel de 

Mensheid). 

Spanje is een land met een grote culturele en religieuze diversiteit en 

beide worden er gerespecteerd. 

Spanje is een strategische plaats als kruispunt van culturen en religies. 

Wat er in Spanje gebeurt is juist heel goed; er worden daar geweldige 

lessen geleerd om tolerantie en co-existentie te bevorderen. Zelfs de 

moeilijke politieke situatie die Spanje nu ervaart, helpt het land om de 

wonden uit het verleden te helen. 

De lessen die nu door ervaring in Spanje worden geleerd, zullen andere 

landen ten goede komen waar zich dergelijke situaties voordoen of zullen 

voordoen. 



Oké, Spanje is bevestigd en waarom. Nu moest ik de plaatsen vinden voor 

de bilocatie en ging opnieuw in meditatie. Ik dacht de goede plaatsen 

gevonden te hebben en besloot alles naar Wivine te sturen voor 

bevestiging omdat het mijn eerste bilocatie is. 

Bernardo. 

Wivine : Het voorwoord zat goed, je voelde dat die wijsheid was 

doorgekregen en niet voortkwam van het lezen. Toch was er iets mis met 

de locaties. Dat zat niet goed. Hier was iets misgelopen met de 

communicatie of er was niet voldoende communicatie geweest. Of er was 

iets anders aan de gang. Ik besloot toen om zelf in meditatie te gaan met 

de vraag :  

“Mijn “lieve God”, wat willen Jezus en de Melchizedeks 

verwezenlijken in Spanje?” 

Het antwoord was : 

Wat is het dat je het meeste opviel als jij in Spanje was en er rondreisde? 

Wat hebben alle dorpen en steden gemeen, buiten de trauma’s van de 

burgeroorlog tussen de toenmalige aanhangers van het communisme 

enerzijds en het fascisme van Franco anderzijds die plaats had in het 

begin van de 20ste eeuw voor de 2de wereldoorlog?  

Wiv: Ik reis al 48 jaar kriskras door Spanje. Het waren de feesten van 

“Los Moros y Cristianos”. Natuurlijk! Ze her-spelen de invasie van de 

Moren in Spanje die dan verdreven werden door de Christenen. Iets dat 

+/- 800 jaar geleden is gebeurd en nu nog altijd jaarlijks herdacht wordt 

als een grote overwinning van de Christenen op de Moslims.  

Een geopolitieke oorlog vermomd in een Godsdienst oorlog om het volk 

mee te krijgen en strijdkrachten te leveren. 

Net zoals destijds gebeurde bij de kruistochten naar Jeruzalem, en later 

nog met andere christelijke godsdienstoorlogen in Europa. Eenzelfde 

scenario dat nu uitgespeeld werd door IS die toestemming ontving van 



haar sponsors om een kalifaat van Moslims op te richten en natuurlijk 

hadden ze hiervoor ‘strijders’ nodig. Ze zijn ze zowat overal in de wereld 

gaan halen.  

Wij werken eerst op individueel niveau en breiden dan uit naar landen en 

continenten. Wat gebeurt er nu bij jullie op individueel niveau om tot 

Eenheidsbewustzijn te komen?  

De vrouwelijke en mannelijke bewustzijnspolariteiten in de mens worden 

ontwikkeld en samengebracht. Dat gebeurt op verschillende niveaus: 

1) Fysiek niveau 

- Verenigen van het mannelijke en vrouwelijk hersengedeelte op 

fysiek niveau. Waar nodig wordt het vrouwelijke meer geactiveerd 

zodat de twee hersenhelften samen in eenheid functioneren. Daar 

komt een verandering uit voort in het menselijk bewustzijn (denken) 

waarvan de basis het electro-chemisch brein is en het hart.  

- Elektro = transmissie van berichten die over het zenuwstelsel gaan 

via neuronale chemische transmitters 

- Chemisch : berichten worden ook doorgegeven via de endocriene 

klieren in de hersen, in het hart en de thymus (keel) via hormonen. 

Via die hormonen komt er een fysieke verbinding tussen hart (liefde) 

en brein (intellect).  

Zo komt er een verbinding tot stand op fysiek gebied tussen hart 

(liefde) en brein (intellect). 

Naargelang de liefde voor God en mens in het hart groeit, men zijn 

ego en prestatiedrang kan dimmen, zal het hart stilaan het leidende 

bewustzijn worden, boven het brein. 

 

2) Het verenigd bewustzijn (mannelijk en vrouwelijk) wordt stilaan op een 

hogere energetisch trillingsfrequentie gebracht dan het fysieke. 

Jullie zijn nu in jezelf het mannelijke en vrouwelijke bewustzijn aan 

het verenigen en op een hoger geestelijk niveau aan het brengen. 



Dat wordt gesymboliseerd door twee gelijkzijdige Pyramides wiens 

basissen zich verenigen in de hersenen.  

De top van de mannelijke Pyramide bevindt zich in chakra 7 en 

steekt er ver bovenuit. Dus limiteer het niet tot de bovenkant van je 

schedel. 

De top van de omgekeerde vrouwelijke Pyramide bevindt zich in het 

hart.  

De basisvlakken komen bijeen met hun drie punten in de hersenen.  

De punt van die basissen ligt ter hoogte van chakra 6 en de twee 

andere punten van die basissen liggen achteraan het hoofd tussen 

de twee oren. 

Hou dat beeld goed voor ogen. 

We gaan nu in Spanje hetzelfde doen als in uw hersenen en hart. We gaan 

de vrouwelijke en mannelijke bewustzijns Pyramides verenigen.  

We plaatsen nu de romp (hoofd tot hart) van een mens in profiel, met de 

neus richting Middellandse zee, op de landkaart van Spanje die je voor 

ogen hebt. Zie je het?? Ja, ok.  

Neem Madrid als middelpunt van het vlak waar de basissen bijeen komen 

van de Pyramides. 

Chakra 7 bevindt zich nu aan de voet van de Pyreneeën , ongeveer in het 

midden van de breedte van dat gebergte.  

Vertrek dan van Madrid met een +/- rechte lijn om de locatie van Chakra 

6 te vinden langs de kant van de Middellandse zee.  

Vertrek dan van Madrid met een rechte lijn naar de Atlantische oceaan om 

de twee andere punten te vinden die zich achter het hoofd bevinden, 

achter de twee oren, links en rechts van de stad waar je uitkomt (Gijon). 

Vertrek van Madrid om een +/- rechte lijn te vormen van chakra 7 naar 

het hart dat zich zal bevinden nabij de grens met Portugal. 

Ga aan de slag en kom regelmatig terug voor bevestiging.  



- Vergeet ook niet dat we de kennis van de Allerhoogste Moeder 

Godin op uw wereld aan het implementeren zijn met een 

rechtstreekse verbinding tot bij Haar. Kennis die ooit heeft bestaan. 

- Dat het de bedoeling is om Godsdienst tolerantie in de wereld te 

brengen en eenheid tussen de etnische volkeren.  

Vanuit Spanje zullen we later Afrika met Europa op geestelijk vlak 

verbinden, daarna Europa met Eurazië via Rusland. Er zijn groepen onder 

jullie die actief zijn in Azië en anderen in het Midden-Oosten en weer 

anderen in Europa en de Amerika’s.  

Als iedere subgroep onze leiding correct volgt dan kunnen wij samen met 

jullie een ander deel van de plannen van Jezus en de Universele Vader 

implementeren om jullie planeet naar de Paradijselijke staat te brengen. 

Einde. 

BILOCATIE 



 

Bernardo : Wij zullen volgens deze richtlijnen 5 locaties doen, beginnend 

met : 

1. Aguerö (chakra7) – autonome regio Aragon 

Gelegen in de provincie Huesca. We verzamelen ons bovenaan die 

speciale bergen en het dorp.  



 

 

3) Tito Bustillo Grot – autonome regio Asturias –(punt achter linker 

oor) – dorp gelegen rechts van Gijon. 

Prehistorische grot, ooit bewoond door mensen, gelegen nabij het dorpje 

Ribadesella aan de Cantabrische zee. Deze grotten zijn gekend voor 

muurtekeningen van dieren, planten en mensen waarvan men denkt dat 

ze +/- 33.000 jaar oud.  

Zij behoort tot de 18 prehistorische grotten met muurschilderijen van 

Noord Spanje, gegroepeerd onder de naam Grotten van Altamira die 

beschermd staan onder het Werelderfgoed van Unesco. Het is een van de 

belangrijkste beschilderde grotten van de prehistorie in de wereld. 



 

We zullen ons hier verzamelen voor de ingang van de grot dat hogerop in 

de bergen ligt. We zullen van daar wel gebracht worden waar we moeten 

zijn. 

3) Cave de la Peña de Candamo  autonome regio Asturias (punt 

achter rechter oor) – links gelegen van de stad Gijon. 



La Peña Cave is gelegen in San Román (Candamo), nabij de uitmonding 

van de rivier Nalón. De grot is één van de mooiste voorbeelden van 

Paleolitische kunst in heel Europa. 

 

We kunnen ons hier verzamelen rond een vroegere woonst van edellieden, 

het Palacio de Valdes, in het dorpje San Roman. De grot is ergens in die 

bergen – het is echt een prachtig bergdorpje.  

4) Elche  autonome regio Alicante aan de Middelandse zee – 

chakra 6 



Basilica de Santa Maria. We zullen ons hier vooraan verzamelen. 

Het is een katholieke kerk uit de 14e eeuw, gebouwd bovenop een 

vroegere moskee van het moslim tijdperk, gewijd aan Maria. 

Zij voeren jaarlijks een drama op van de Hemelvaart van Maria : het 

Misterio de Elche. De oorsprong ervan is een beetje onduidelijk en men 

vermoedt dat dit liturgisch drama ontstaan is in de Middeleeuwen.  

Het is een heel gebeuren dat de dood en de verrijzenis van Maria, de 

moeder van Jezus uitbeeldt. Het wordt ieder jaar gespeeld in augustus en 

duurt verschillende dagen. Het is werkelijk spectaculair en werd eerst niet 

herkend door het Vaticaan, omdat Rome de aanbiddingen van Maria als 

een competitie ziet op de dood van Jezus aan het kruis – drama waar zij 

de voorkeur aan geven (mannelijk versus vrouwelijk). Maar Rome kon het 

uiteindelijk niet onderdrukken. Het behoort nu tot het orale en 

immateriële Unesco wereld erfgoed sinds 2001.  

 



5. Badajoz – hoofdstad van provincie Badajoz in de autonome regio 

Extramadura.  (het hart) 

Is al bewoond sinds tientallen duizenden jaren. Heeft de Romeinen en de 

Visigoten –(Germanen die ooit over grote delen van Spanje geregeerd hebben met 

Toledo als hoofdstad van 411 tot 720 na C.; men spreekt ook over het Rijk van Toledo. 

Zij kwamen goed overeen met de Romeinen) over de vloer gehad 

Daarna kwamen de Moren (Arabische-Berber machten) vanaf 711 na Chr.,  

uiteindelijk terug gedrongen door de Rooms Katholieken tijdens de 12e- en 

13e eeuw.  

Er bleven nog vele moslims en noord-afrikanen in Spanje wonen na de 

wisseling van de politieke macht en de vernietiging van hun rijk El 

Andaluz. Het is pas in de latere eeuwen dat ze verplicht werden om 

Christenen te worden of terug naar huis te gaan.  

In de tijd van de moren konden christenen hun geloof belijden in moskee 

’s en ook na de overwinning van de Christenen. Het is pas later dat vele 

moskee ’s systematisch werden vernietigd om er bovenop een katholieke 

kathedraal of kerk te bouwen. Toledo kende een tijd in de Moslim periode 

van grote bloei op alle gebied waar Moren, Christenen en Joden naast 

elkaar leefden en samenwerkten op gebied van wetenschappen en 

religieus onderzoek. Het heeft niet mogen duren. Het bewijst wel dat het 

mogelijk is. 

Badajoz provincie heeft na de 16e eeuw zowat alles en iedereen van West-

Europa over de vloer gehad, regelmatig stonden ze dan eens onder 

Portugal dan onder Spanje, ooit onder de Habsburgers, de Fransen en de 

Engelsen.  Ze hebben vele oorlogen overleefd en al die culturen, 

godsdiensten en buitenlanders hebben hun stempel achter gelaten.  



 

We zullen hier boven dit pleintje samenkomen.  

Einde. 

SPANJE - Verslag bilocatie van de 17 deelnemers. 

B. : 1u03 

Deze bilocatie was een grote verantwoordelijkheid en eer voor mij daar ik 

mijn land vertegenwoordigde. Voordat ik begon, bereidde ik me zoals 

gewoonlijk voor en bedankte alle Hemelsen, ons allemaal, evenals mijn 

“kleine God” en Jezus om ons toe te staan te helpen. 

Gedurende de hele bilocatie waren mijn chakra's 4, 6 en 7 zeer actief, 

mijn hart klopte hard en snel. Ik vroeg waarom mijn hart op dit moment 

zo actief was en ik kreeg het antwoord dat het te maken had met het 

werk van onze “kleine God”. 

Ik weet niet meer precies wat er op elk van de vijf plaatsen gebeurde 

tijdens de bilocatie, maar ik kan uitleggen wat ik voelde in elk van hen. 

PLAATS-1: Hoge energie, verbindingspunt. 

PLAATSEN 2-3: Bevrijding van zielen die opgesloten waren in de grotten, 

het reinigen van entiteiten en duistere egregores (gedachtenvormen). 



PLAATS-4: Vrouwelijkheid, tolerantie en respect. 

PLAATS-5: Diversiteit, naast elkaar bestaan in harmonie van al de religies. 

Ik voelde dat deze vijf punten verenigd waren door de vereniging van de 

twee omgekeerde mannelijke en vrouwelijke piramides te vormen op het 

niveau van het land, wat zal leiden tot EENHEID. 

Ik verliet de bilocatie met een groot gevoel van vrede en vreugde, met de 

zekerheid dat het door de Hemelsen geplande werk was volbracht. 

V.:1u15 

Toen ik daar aankwam, zag ik van een afstand de grote rots; ik bevond 

me in een savanne waarlangs ik de rots naderde en zag een grote zwarte 

schaduw in het midden van de rots. Dan ben ik weggezonken en heb geen 

verdere herinneringen. 

E.: 1u 

Ik heb gevoeld dat men mij meenam naar de 1rste plaats. Daar heb ik 

veel mensen en veel lichten gezien. Daarna herinner ik mij niets meer.  

Er.:   

1) Verslag van mijn groepsmeditatie de dag ervoor in de tempel van 

Placencia via bilocatie. 45min 

Toen ik in de tempel op mijn stoel aankwam zag ik al snel lichtstralen 

langs de balken naar beneden stromen, als levend water recht in chakra 7 

van de aanwezigen die ieder onder hun balk zaten. 

Opkijkend naar het plafond, zag ik opnieuw het beeld van Jezus die vanuit 

zijn hart straalde op het niveau van de centrale gouden cirkels. 



 

plafond tempel Placencia-Belize (er zijn 12 balken en onder iedere balk staat 

een stoel. Iedere deelnemer van de groepsmeditatie krijgt zijn eigen stoel 

toegewezen waar hij/zij via bilocatie gaat op zitten om gezamenlijk te 

mediteren.) 

Toen dit levende water door me heen stroomde en mijn hart bereikte, 

openden mijn armen zich op natuurlijke wijze terwijl ik voelde hoe een 

liefdesenergie langs mijn armen liep tot aan mijn vingertoppen. Van daar 

verspreidde het zich naar de persoon links van mij, die hetzelfde deed. Op 

deze wijze ging dit “levende water” van persoon tot persoon de tempel 

rond om op een verrijkte manier bij me terug te komen. Dit bezorgde mij 

telkens meer welzijn en gaf me zo'n innerlijke rust dat Ik zelfs de indruk 

had dat ik gestopt was met ademen. 

Samen met deze innerlijke vrede werd ik me ook bewuster dat we, 

ongeacht onze onderlinge etnische afkomst en culturele verschillen, een 

verenigd gezin waren met een 'Eenheidsbewustzijn' dat in dienst 

staat van Jezus. 

In tegenstelling tot andere keren ging ik niet in diepe meditatie, ik bleef 

de hele tijd in deze gewijzigde staat van bewustzijn, "gelukzaligheid" en ik 

genoot van deze vrede, deze innerlijke intimiteit en dit verruimde 



bewustzijn. Ik had zo uren kunnen blijven, het was leuk, maar ik kreeg 

een signaal om terug wakker te worden voordat ik heilig verklaard werd. 

2) Verslag bilocatie Spanje: 1u02. 

Het thema van deze bilocatie sprak me volledig aan, ik heb deze bilocatie 

nauwgezet voorbereid door vooraf de plaatsen, hun situaties en hun 

functies op de kaart van Spanje te visualiseren. 

Dus ging ik naar Aguerö aan de voet van deze berg die ik heel goed kende 

van mijn vroegere reizen door Spanje. 

Hoewel het al donker en koud was, leek het wel daglicht en bevond ik me 

boven deze rotsen in een grote cirkel rond een lichtkolom waarin ik 

vluchtig een afbeelding van Jezus zag ,die van boven uit de hemel naar 

beneden kwam. 

Ik dacht dat dit licht mijn chakra 7 zou activeren voor de taken die we 

moesten uitvoeren, maar ik verloor het bewustzijn. Iets later stond ik voor 

de ingang van de eerste grot, en later bij de Santa Maria basiliek in Elche 

zonder enige verdere herinnering van een deelname aan iets anders. 

Dat is alles, en gezien de prachtige meditatie die ik gisteravond heb 

gehad, waar het "Eenheidsbewustzijn" erg aanwezig was samen met de 

andere leden van de groep, ben ik een beetje gefrustreerd. Ondanks dat 

ik weet dat ik zelf niets moet beslissen, stelde ik me, misschien een beetje 

onbewust en ten onrechte voor, dat ik dit bewustzijn dieper en breder zou 

gaan verdiepen op het niveau van een land. 

(Wivine : Wie zegt dat het aanvoelen van “Eenheidsbewustzijn” met een 

kleine groep verschillend is van het aanvoelen van Eenheidsbewustzijn 

met 50 miljoen mensen of 7 miljard? Jezus heeft je toen laten zien op 

kleine schaal hoe het globaal zal te werk gaan en hoe het voelt. )  

J.: 41 min. 



Ik heb dit inzicht ervaren als heel mooi en nuttig voor mijn verdere 

ontwikkeling. De bilocatie was verder vredig en heb er een goed gevoel 

aan over gehouden.  

Ik heb om inzicht gevraagd over deze bilocatie en na een tijdje werden 

me dingen duidelijk. Spanje is in wezen vredelievend en tolerant zoals is 

omschreven. Deze houding kan ook ik verder persoonlijk realiseren.  

Ik voelde activiteiten op mijn gehele hoofd en ook naar mijn hart.  

Ik zag een rechtstreekse verbinding van mijn chakra 7 boven mijn hoofd 

met mijn hart. Ik voelde dat ik in de toekomst niet meer via mijn chakra 6 

energie ging sturen maar wel de Energie die van binnen in mij naar buiten 

zal gaan via mijn chakra 7. Die rechtstreeks verbonden wordt met mijn 

hart en  door verdere oefening dat ik ook vanuit mijn hart zal Energie 

kunnen sturen. 

Wivine : hier spreekt hij over de overschakeling van het gebruik van de 

Triniteit’s Energie dat via de chakra’s werkt en van buitenaf komt, naar 

het gebruik van de innerlijke Energie van de inwonende 

Gedachtenrichter. Dan wordt chakra 6 niet meer gebruikt (enkel als de 

Richter dat beslist tijdens bilocaties voor bepaalde taken) en ook de andere 

chakra’s niet. Het chakra systeem, dat een voorlopig systeem is, 

verdwijnt.  

De volgende stap is het leren Liefdesenergie versturen via het hart (niet 

chakra 4).  Als dan de verbinding volledig verwezenlijkt is van chakra 7 tot 

het hart, iets wat gebeurt na de interne vereniging van de mannelijke en 

vrouwelijke morontia bewustzijns piramides, dan komt de  

Derde stap en dat is een gecombineerde Energie, die uit uzelf komt en 

vertrekt- verzonden wordt vanuit de volledige romp (van hoofd tot hart) naar 

het doel. Hier worden helemaal geen chakra’s meer gebruikt.  



U wordt in al die stappen begeleidt door uw Engelen en Middenwezen 

omdat het te moeilijk is om onder woorden te brengen. Het dient ervaren 

te worden.  

Ik heb dit inzicht ervaren als heel mooi en nuttig voor mijn verdere 

ontwikkeling. De bilocatie was verder vredig en heb er een goed gevoel 

aan over gehouden.  

W. : 1uur 

Toen ik aankwam bij de bergen van het dorp Aguerö, kwam er een 

persoon naar mij toe, die mij vertelde mij iets te willen tonen. We zouden 

samen een reis maken en ik moest haar aan het eind van de reis vertellen 

wat ik had waargenomen.  

We zijn op alle plaatsen geweest waar de bilocatie op gericht was. Ook 

ben ik in de grotten geweest en heb ik terug kunnen en mogen kijken in 

de tijd, hoe de mensen in die tijd daar toen leefden. 

Kenmerkend was dat ik op vele manieren en op vele plekken heb gezien 

hoe de mensen in vrede en harmonie leefden, ondanks dat ze 

verschillende godsdiensten en van verschillende culturen waren. Er was 

acceptatie, tolerantie en harmonie en het resultaat was heel mooi. 

In iedere plaats kwamen draken naar voren en deze keerden zich tegen 

ons. Er kwam vuur uit hun neusgaten. Het waren de gedachtevormen van 

de tweespalt, van het doorbreken van het bewustzijn van EENHEID en van 

de geest om mensen tegen elkaar op te zetten, omdat gevoelens van 

superioriteit werden aangewakkerd. Dit leidde iedere keer tot chaos, 

strijd, verdriet en moordpartijen. 

Wij bestraalden de draken met energie en zij krompen ineen maar losten 

niet op. Er is nog altijd en overal zoveel energie aanwezig die voeding 

geeft aan afsplitsing, van superioriteit en van onderdrukking van anderen. 



Het doet mij opnieuw realiseren om er alles aan te doen wat ik kan om 

het BEWUSTZIJN VAN EENHEID te beleven. 

Jacques :36 min. 

Voor de bilocatie had ik al een activiteit in chakra 7 die draaide. 

Ik stelde me onze eerste ontmoeting bij Aguerö voor; daar hebben we ons 

eerste Lichtanker geschapen. 

Toen kwam ik bij Tito Bustillo Cave aan en dan bij de grot van Peña de 

Candamo en tenslotte in Elche, Basiliek van Santa Maria 

Daar creëerden we op elke plaats een Lichtanker. Mijn chakra 6 was 

actief. Ik stelde me een Lichtlijn voor die deze 3 plaatsen met elkaar 

verbond. 

Toen ontmoetten we elkaar in Badajoz - om ons laatste Lichtanker te 

scheppen. 

Ik kreeg de indruk dat er een soort “Super Lichtanker” over Spanje scheen 

om al die volkeren bij elkaar te brengen, gescheiden door oorlogen en 

conflicten uit het verleden. Dit “Super Lichtanker” verbond alle bezochte 

punten, het werd geschapen door onze Hemelse Vrienden en sommigen 

van ons; met de hulp van Adam en Eva en misschien hun nieuw 

aangekomen kinderen. 

Jean-Patrice : 

Ik bevond me boven deze vreemde bergen op de 1rste plaats; mijn 

chakra 7 begon te spinnen, gaf de indruk om van boven naar beneden te 

gaan, en mijn hoofd zwaaide van rechts naar links en van links naar 

rechts, in een goede sfeer. Na een tijd van slaap werd ik wakker bij de 

ingang van de grot waar ik een in en uitgaande stroom door mij voelde 

gaan. Plots stond ik voor het Palacio de Valdès in San Roman (Peña-grot) 

om kris-kras de bergen boven het dorp op te gaan, met een goede sfeer. 



In de basiliek van Elche voelde ik een goede energie die toenam en zich 

verspreidde in de omgeving, mijn chakra 6 draaide vaak. 

In Badajoz boven de ‘Plaza’ voelde ik niet veel, ik voelde mezelf zelfs een 

beetje verzwakt. 

Christine : 55min 

Ik herinner me niets, maar in het begin was er veel druk op chakra 7 en 

achter de ogen. Ik ben altijd dankbaar dat we mogen deelnemen om onze 

planeet naar Licht en Leven te brengen. 

Maminiaina : 30min.  

"Ik kon me niet concentreren." 

Nirina : 42min. 

 "De chakras 7 en 4 waren heel actief." 

Frédéric : 40min.  

"Heb geen herinneringen." 

Rodin : 62min. 

Ik kon mij niet concentreren wegens mijn gedachten in mijn hoofd. 

Julie : 60min.  

Ik voelde dat mijn chakra 4 zeer actief was. Ik zag een grote menigte op 

een berg vol rook en ze waren allemaal in het wit gekleed. Ik heb geen 

andere herinneringen. 

Robin : 1u14min. 

Tijdens heel de meditatie bleef mijn lichaam warm. Deze hitte werd 

sterker elke keer dat ik naar een andere plaats verhuisde. Dit is de eerste 

keer dat ik dit voelde tijdens een bilocatie. 



Soms was de hitte in het hoofd, soms op mijn lichaam van hoofd tot hart. 

Soms mijn hele lichaam. Soms werd mijn chakra 6 erg heet. Maar na de 

bilocatie was alles weer normaal. 

Aangekomen in Aragon, zag ik op onze ontmoetingsplaats een lege bol 

waarvan men enkel de meridianen kon zien. Na enkele ogenblikken 

verhuisde ik naar de eerste grot in Asturië. Voor de grot zag ik een licht in 

de vorm van het "Nebadon-kruis" en de vier uiteinden schenen feller dan 

het kruis zelf. 

Toen ging ik de andere grot binnen waar ik veel nissen zag. Vervolgens 

werd de grot gevuld met een soort bleke paddenstoel die bleef groeien. Ik 

besloot om er energie via mijn chakra 6 naartoe te sturen om de groei 

ervan te stoppen. 

Toen vertrok ik naar Alicante. 

Ik kan me niet herinneren wat ik op de laatste twee plaatsen heb gezien, 

maar ik weet zeker dat ik er was: ik voelde het aan mijn chakra 6 en het 

hart (chakra 4). 

Bij mijn ontwaken zag ik een visvormige vorm die Alicante en Asturië met 

elkaar verbond. De kleur was hemelsblauw. Dat is alles wat ik zag. 

Zuster Berthine: 

Ik was lang afwezig. Ik heb deelgenomen aan de bilocatie van Spanje. Ik 

zag een grote rivier met heel helder water, zoals het water van een 

waterval. Er waren veel zwarte stenen en daarnaast een meer met 

helderblauw water. Ik was er alleen om te genieten van de rust en de 

stilte. 

(Wiv: één van de twee grotten ligt in de buurt van een rivier; eerder van 

een grote riviermonding aan de zee die de indruk kan geven van een 

meer.) 

Wivine : 55min. 



Aguerö : aangekomen bij de 1rste plaats Aguerö – ging ik bovenop de 

rotsen staan. Het was koel en aangenaam fris. Ik keek wat rond tot ik ons 

allen met nog vele anderen in een cirkel zag staan hogerop in de lucht. 

De cirkel werd uitgebreid tot voorbij de Franse Pyreneeën, tot aan Lourdes 

(Maria-verschijning- en bedevaartplaats in Frankrijk sinds 1858). Zowel Lourdes als 

Aguerö bevonden zich op de omtrek van de cirkel. De cirkel was dus heel 

groot en het Lichtanker dat er werd geschapen stond in het midden, in het 

gebergte van de Pyreneeën. Het werd in twee stappen geschapen  

- Eerst een traditioneel Lichtanker door de mensen en Middenwezens 

- Daarbovenop een tweede door Aaron, Luova en Jezus dat een 

gelijkzijdige driehoek vormde waarbinnen het uiteindelijke grootse 

Lichtanker ontstond dat rechtstreeks verbonden werd met De 

Allerhoogste -Universele Moedergodin van alle mensen en 

universa. 

Vandaar zijn we vertrokken naar de regio van de ancestrale grotten met 

hun muurschilderingen : 

1) Tito Bustillo Grot in regio Asturias 

Daar aangekomen ben ik in de grot, wat hoger in de bergen, 

binnengegaan. Daar waren mensen op mij aan het wachten. Ze 

waren van verre tijden, ik kon hun kleding van toen niet goed zien, 

het was alsof ze geen kleding aanhadden en daar in morontia 

verschijning waren. Ze hadden wel lange speren in hun hand. 

Waarschijnlijk een teken van voornaamheid. Alhoewel we niet 

spraken met fysieke woorden begreep ik wie ze waren. Ze waren 

mensen die heel ver op de morontia-geestelijke ladder waren 

geklommen. Die de fusie van hun morontia ziel met hun God 

Fragment hadden laten uitstellen omdat ze daar wilden blijven om 

hun volk te beschermen en de kennis te bewaren van de Wet van 

Eén – van het Eenheidsbewustzijn. Ze waren zo’n vijftal.  



Ik knielde voor hen en boog het hoofd uit respect voor deze 

menselijke wijzen. Er werd een overdracht van kennis gedaan 

(waarvan ik geen bewuste herinnering heb) en ik bedankte hen daarvoor. 

Wie er nog bij mij was bij die overdracht weet ik niet. Ik was er 

zeker niet alleen. Na die gebeurtenis stond ik recht en bedankte hen 

voor het vertrouwen.  

 

Eén van hen zei: 

nu gaan jullie die kennis bewaren en ze eerst zelf in praktijk 

brengen totdat ze beetje bij beetje kan overgedragen worden aan 

heel de mensheid. Dat is nu voor vele redenen niet mogelijk. Wij 

gaan onze reis verder zetten naar het Paradijs als beginnende 

geestelijke wezens en dit plaatselijk universum Nebadon verlaten. 

 

U zult later begrijpen hoe dat mogelijk is dat uw ziel al de Morontia 

Werelden kan doorlopen terwijl ze nog in een fysiek lichaam leeft en 

dat in één lang mensenleven. Daarna deze wereld zal verlaten met 

haar God Fragment om op de 1rste morontia woningwereld te 

fuseren en zo rechtstreeks naar Salvington te reizen- hoofdstad 

van Nebadon -  om daar als een volwaardig beginnend geestelijk 

schepsel te worden erkend door Jezus-Christus Michael. 

Vervolgens met deze diploma’s het plaatselijk universum 

Nebadon te verlaten om de weg naar het Paradijs verder te zetten 

via de geestelijke werelden.  

 

Ze verdwenen en ik stond recht om naar de volgende grotten te 

gaan.  

 

2) Cave de la Peña de Candamo- regio Asturias 

Is het nu in deze grot of in de andere, ik weet het niet meer. Wat ik 

wel weet is dat er ergens een enorm duister wezen uit de grond of 



uit een grot werd gehaald en na veel energiebestraling werd 

weggebracht om voor zijn rechters te komen.  

In ieder geval herinner ik mij goed dat ik deze ancestrale grotten 

niet binnen kon. Ik werd geblokkeerd en alles werd donker. Mijn 

lichaam onderging transformaties, dat kon ik voelen, het was niet 

aangenaam maar wel dragelijk. Ik voelde mijn epifyse en hypofyse 

in mijn schedel samen trillen. Ik had de indruk dat mijn lichaam 

dematerialiseerde.  

Het was alsof het van fysiek naar een andere status werd 

veranderd. Ik had dat al een paar keer over de jaren heen gevoeld 

tijdens meditaties. Er werd mij altijd gezegd dat het nodige 

transformaties waren, zonder meer.  

Het is verschillend dan elektriciteit in armen en benen te voelen 

waardoor men zijn ledematen wilt bewegen om ze te kalmeren. Dat 

is het niet.  

Dat heeft heel lang geduurd en ik heb braafjes gewacht tot het 

voorbij was.  

Elche : toen ik eindelijk terug normaal aanvoelde en die binnen-spanning 

verdwenen was dacht ik aan Elche. Ik vroeg of men er al geweest was?  

Men liet mij Elche zien door een soort telescoop alsof ik ver weg was. Ik 

zag dat de stad baadde in een zacht hemels wit licht (het was er nochtans 

donker wegens de avond. Er was wel degelijk al iets gebeurd waaraan ik niet had 

deelgenomen.) 

Badajoz : dan maar naar Badajoz in regio Extremadura.  

Daar speelde zich hetzelfde scenario af als in Aguerö. De kring van 

mensen en Middenwezens werd alsmaar vergroot totdat Fatima in 

Portugal (ook een plaats waar er een Maria-verschijning was) mee in de omtrek 

kwam liggen van de cirkel mets Badajoz. Het midden van het geschapen 

Lichtanker viel dan ergens in het midden van die cirkel.  



Nadat al de duisternis dat daar uit de grond kwam was verdwenen werd 

het tweede gedeelte door Aaron, Luova en Jezus geschapen in een 

driehoek binnen die cirkel. Het reuze Lichtanker dat rechtstreeks 

verbonden wordt met De Allerhoogste werd over het 1rste lichtanker 

geschapen.  

Toen hebben ze mij veel hoger getrokken opdat ik heel Spanje kon 

waarnemen.  

Er werd een multidimensionale, geometrische, geestelijke energie figuur 

geschapen die Lourdes met Fatima verbond. Dat zorgde voor een 

Lichtsymfonie over heel het Iberische schiereiland (Portugal en Spanje) tot 

aan de voet van de Franse Pyreneeën, van de Middellandse zee tot de 

Atlantische oceaan, op een breedte afstand waar Lourdes-Tarbes ligt. 

Oogverblindend! Welke geometrische figuur het was kan ik niet zeggen. Ik 

vermoed zelfs dat het een geometrische figuur is die wij absoluut niet 

kennen op deze wereld. Dus bezorg uw eigen geen hoofdpijn met erachter 

te zoeken. Het zal voor later zijn als we de beperkingen van ons fysiek 

lichaam niet meer ondervinden. 

Toen werd ik stilaan wakker. Het was donker in mijn kamer (avond) en 

het eerste wat ik deed was mijn handen in elkaar wrijven om te voelen 

dat ik nog een normaal fysiek lichaam had. En ja, het voelde normaal aan. 

Heb nog even gewacht om recht te staan tot mijn draaiingen in mijn hoofd 

voorbij waren. Het was volbracht.  

Einde. 
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