
Adam & Eva en hemels gerechtshof. 

Sessie nr 19 van 15 december 2019 – Origineel Nederlands. 

Voorwoord Wivine :  

de uiteenzetting van wie en wat de Verenigde Naties zijn is lang. Toch 

heel belangrijk om te begrijpen hoe zulk een wereldorganisatie is 

ontstaan, uitgegroeid en welke vertakkingen het heeft over heel de 

planeet. Ieder heeft er wel eens over gehoord, weinigen weten hoeveel 

activiteiten ze globaal beheerd. Ik wist het ook niet. Het is als een grote 

octopus met vele tentakels. Dan zult u ook begrijpen waarom die bilocatie 

werd uitgevoerd. De terugkeer van Adam en Eva wordt in het eindverslag 

aangekondigd.  

 

Bilocatie naar instellingen van de Verenigde Naties op 

Zaterdag 9 november 2019 . Georganiseerd door Joab. 

 

De Verenigde Naties (afkorting: VN) vormen een internationale 

organisatie die in 1945 werd opgericht door 51 landen.  

De VN wordt beschouwd als de opvolger van de Volkenbond(League of 

Nations). Het is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op 

het gebied van het  

- internationale recht,  

- mondiale veiligheid,  

- behoud van mensenrechten,  

- ontwikkeling van de wereldeconomie 

- het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. 

De organisatie telt 193 lidstaten sinds 14 juli 2011. Vrijwel elk 

internationaal erkend, onafhankelijk land is lid van de organisatie.  
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Vanuit het hoofdkantoor in New York en de deelhoofdkantoren in Genève, 

Wenen en Nairobi beslissen de lidstaten en de gespecialiseerde 

organisaties van de Verenigde Naties tijdens reguliere ontmoetingen over 

essentiële wereldzaken en wereldomvattende gebeurtenissen. Sinds eind 

jaren 90 is de organisatie zich ook meer gaan richten op interne 

ontwikkelingen en hoe de Verenigde Naties mee kunnen groeien met de 

vraag naar een nieuwe methode van wereldwijde samenwerking.  

Er zijn zes bestuursorganen die de werkzaamheden van de organisatie 

aansturen: 

A : de Algemene Vergadering,  

B : de Economische en Sociale Raad,  

C : het Internationaal Gerechtshof,  

D : het Secretariaat, (tegenwoordig inactieve) 

E : Trustschapsraad en,  

F : de Veiligheidsraad het meest dwingende en bekendste orgaan van de 

Verenigde Naties.  

Daarnaast zijn er diverse gespecialiseerde organisaties die deel uitmaken 

van het interne systeem van de Verenigde Naties, waaronder 

G : UNESCO,  

H : Wereldbank 

I : Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Tevens hebben de Verenigde Naties gespecialiseerde programma's, zoals 

J : UNICEF  https://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF 

K : Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). 
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I. DOEL VAN AL DEZE INSTELLINGEN. 

A : De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

 Hoofdkwartier 

en Vergaderzaal Verenigde Naties 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bestaat uit alle 

lidstaten van de Verenigde Naties. De vergadering komt in een jaarlijkse 

sessie bijeen. Deze jaarlijkse sessie begint normaal gesproken op de 

derde dinsdag van september en duurt tot half december. Extra 

bijeenkomsten kunnen aangevraagd worden door de Veiligheidsraad van 

de Verenigde Naties, of door een meerderheid van VN-leden. 

De Algemene Vergadering is het enige VN-orgaan waar alle leden 

bijeenkomen. Tijdens de bijeenkomst kunnen initiatieven gelanceerd 

worden over onder meer vrede, economische vooruitgang en 

mensenrechten. 

Alle leden van de Verenigde Naties zijn vertegenwoordigd in de Algemene 

Vergadering. Per lidstaat mogen maximaal vijf personen worden 

afgevaardigd, maar elke lidstaat heeft maar één stem. 

De voorzitter wordt per zitting aangesteld, volgens een beurtrol per 

geopolitieke groep (Afrika, West-Europa plus Oceanië, de Verenigde Staten en 

Canada, Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika). 

Naast de lidstaten van de VN hebben de Palestijnse Autoriteit en de 

Heilige Stoel een observatiestatus in de Algemene Vergadering. 

 

B : Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties 
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Vergaderzaal 

Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties 

 

De Economische en Sociale Raad van de Verenigde 

Naties (afgekort ECOSOC, voor Economic and Social Council) 

is net als de Veiligheidsraad een hoofdorgaan van de Verenigde Naties. 

Het doel van ECOSOC is de bevordering van samenwerking op 

economisch, sociaal en humanitair gebied. De ECOSOC is niet permanent 

in functie maar komt enkele keren per jaar bijeen. 

Hoewel de ECOSOC zich had kunnen ontwikkelen tot het orgaan waarin 

het algemene beleid van de VN op het aan de Raad toegewezen 

arbeidsterrein wordt vormgegeven, is dat niet gebeurd. De functie van 

ECOSOC is meer een toezichthoudende en coördinerende geworden dan 

een beleidsvormende. De beleidsvorming vindt plaats binnen verschillende 

andere VN-organen waarvan er sommige door de ECOSOC volgens artikel 

68 Hv. ingesteld. Deze organen rapporteren aan de ECOSOC. Enkele van 

deze ECOSOC-organen zijn de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en 

de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. 

De ECOSOC is ook het verbindingskanaal met de zogenaamde 

gespecialiseerde organisaties van de VN. Dit zijn de met de Verenigde 

Naties gelieerde functionele organisaties. ECOSOC gaat de 

samenwerkingsovereenkomsten aan tussen deze organisaties en de VN. 
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C : Internationaal Gerechtshof 

 Vredespaleis Den Haag 

Het Internationaal Gerechtshof (ook wel Internationaal Hof van 

Justitie genoemd; Frans: Cour internationale de justice; Engels: International 

Court of Justice, ICJ) is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de 

Verenigde Naties. Het hof houdt zich bezig met rechtsgeschillen tussen 

staten.  

Het bestaat uit 15 rechters die worden gekozen door de Algemene 

Vergadering en de Veiligheidsraad. Het Internationaal Gerechtshof is 

gevestigd in Den Haag in het Vredespaleis. 

Naast het Internationaal Gerechtshof zijn in Den Haag nog enkele 

internationale hoven gevestigd: het  

- Internationaal Strafhof,  

- Joegoslavië-tribunaal,  

- Iran-VS Claims Tribunaal 

- Permanent Hof van Arbitrage. 

D : Secretariaat 

 

Het Secretariaat van de Verenigde Naties  is een van de primaire 

bestuursorganen van de internationale samenwerkingsorganisatie, de 
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Verenigde Naties. Het Secretariaat wordt voorgezeten door de secretaris-

generaal van de Verenigde Naties.  

Het Secretariaat zorgt voor onderzoeken, informatie en faciliteiten die 

andere organen van de Verenigde Naties nodig hebben voor de 

besprekingen en de vergaderingen.  

Een tweede taak van het Secretariaat is het uitvoeren van taken die zijn 

opgedragen door de VN Veiligheidsraad, de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties of andere organisatorische organen. Volgens het 

Handvest van de Verenigde Naties moet personeel van het Secretariaat 

gekozen worden op basis van "de hoogste standaard van efficiëntie, 

competentie en integriteit, met een inachtneming van een wijde, 

geografische basis" 

 

E : De Trustschapsraad 

 

 

De Trustschapsraad is een van de bestuursorganen van de Verenigde 

Naties. De Raad heeft als functie om toezicht uit te oefenen op het 

bestuur van de trustgebieden, die formeel onder het internationale 

trustschapsstelsel worden geplaatst, maar de facto quasi-koloniaal 

bestuurd worden door telkens een van de lidstaten.  

De Raad telt als enige lidstaten de vijf permanente leden van de 

Veiligheidsraad: de Volksrepubliek China, de Verenigde Staten, Rusland, 

het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 
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De Trustschapsraad was een voortzetting van de opdracht van de 

Volkenbond, die het systeem onder de benaming mandaatgebieden had 

ingesteld voor niet terug te geven ex-kolonies van verliezers van de 

Eerste Wereldoorlog die ook 'nog niet' onafhankelijk werden, maar de 

facto onder de grote winnaars verdeeld. Alle elf trustgebieden die bij de 

stichting van de Verenigde Naties bestonden, of de daaruit voortgekomen 

staten, hebben inmiddels hun soevereiniteit terug gekregen van de Raad. 

Het door de VS bestuurde Zuidzee-eilandgebied Palau was het laatste 

trustgebied van de Raad en werd begin november 1994 lid van de 

Verenigde Naties. 

Aangezien de Raad sindsdien geen trustgebieden meer heeft en er wellicht 

geen nieuwe bij krijgt, is er op 25 mei 1994 unaniem besloten dat de 

leden alleen nog bij elkaar komen als de President van de Trustschapsraad 

of een meerderheid van de lidstaten het wenst. Ook komen ze bijeen als 

de Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad (wat dus overeenkomt met een 

meerderheid van de Raadsleden) dat verlangt. 

F : Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 

 

De Veiligheidsraad is een belangrijk orgaan van de Verenigde Naties. 

Zijn primaire verantwoordelijkheid is het handhaven van de internationale 

veiligheid en vrede, in het kader van de doelstellingen en beginselen van 

de Verenigde Naties 

 

De Veiligheidsraad bestaat uit vijftien leden van de Verenigde Naties, 

waaronder vijf permanente leden: China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde 

Staten en het Verenigd Koninkrijk. 
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De overige tien landen worden telkens voor een termijn van twee jaar 

gekozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties; elk jaar 

worden er vijf nieuwe landen gekozen. Van deze tien landen zijn er drie 

uit Afrika, twee uit Azië, twee uit Latijns-Amerika, één uit Oost-Europa en 

twee uit een restgroep (West-Europa, Canada, Oceanië), waarvan 

minstens één uit West-Europa. Onder de vijf Afrikaans-Aziatische landen 

is altijd één Arabisch land, beurtelings uit Afrika en Azië. 

Het voorzitterschap van de Veiligheidsraad wisselt op de eerste dag van 

elke nieuwe maand, in alfabetische volgorde op basis van de Engelse 

naam van de leden. 

Als de Veiligheidsraad ermee instemt, kunnen een of meer landen die 

geen lid zijn ook deelnemen aan een vergadering van de Veiligheidsraad. 

Dit gebeurt met name als een land een bepaald belang bij het 

debatonderwerp heeft. De betreffende landen hebben dan geen 

stemrecht.  

Daarnaast zijn er diverse gespecialiseerde organisaties die deel uitmaken 

van het interne systeem van de Verenigde Naties, waaronder: 

 

G : UNESCO 

 

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap 

en Cultuur(United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO) is een gespecialiseerde organisatie van de 

Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, 

armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door 
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onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De UNESCO is opgericht 

op 16 november 1945 en haar hoofdkantoor staat in Parijs. 

 

Een redelijk bekende activiteit van de UNESCO is het 

werelderfgoedprogramma. Sinds 1972 stimuleert de UNESCO de 

bescherming van werelderfgoed (World Heritage) door het opstellen van 

een werelderfgoedlijst door het Werelderfgoedcomité. Deze lijst bevat 

onroerende goederen met een uitzonderlijke en universele natuur- en/of 

cultuurwaarde. In 1992 is de UNESCO gestart met het Memory of the 

World-programma, bedoeld om het wereldgeheugen te beschermen. Dit 

programma heeft in 1995 aanleiding gegeven tot de oprichting van de 

Werelderfgoedlijst voor documenten. Ook is er aandacht voor immaterieel 

erfgoed en onderwater cultuurerfgoed. Er staan op dit moment 1031 

monumenten op de lijst van materiaal erfgoed van UNESCO en daarvan 

zijn er 48 bedreigd.  

H : De Wereldbank 

  Gebouw Wereldbank 

De Wereldbank is 's werelds grootste instituut voor 

ontwikkelingssamenwerking. Zij verstrekt leningen aan 

ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste 

doel het bestrijden van armoede. De internationale bank is technisch 

gezien een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. 

De Wereldbank bestaat uit twee onderdelen:  

- De Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling,  
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- en de Internationale Ontwikkelingsassociatie. Deze twee met nog 

drie andere onderdelen (zie verder) vormen samen de Wereldbank 

Groep. 

De leningen worden gebruikt voor verschillende zaken, van structurele 

hervormingen van de gezondheids- en onderwijssector van een land, tot 

milieu- en infrastructuurprojecten zoals dammen, wegen en nationale 

parken. Daarbij stelt zij stringente eisen aan haar cliënten, waaronder 

anti-corruptiemaatregelen en verregaande privatisering van 

overheidsdiensten 

 

I : Wereldgezondheidsorganisatie  (WHO) 

 

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health Organization, WHO) 

is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in 

Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in 

kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te 

coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie houdt zich ook bezig met classificatie 

van aandoeningen (ICD-10) en geneesmiddelen (ATC-codering). 

Het hoogste orgaan in de WHO is de Algemene Vergadering (World Health 

Assembly). Alle VN-lidstaten maken er deel van uit. De Vergadering 

bespreekt de agenda, opgesteld door de Raad van bestuur, verkiest de 
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directeur-generaal, en stemt de begroting. De Vergadering komt jaarlijks 

bijeen in Genève, Zwitserland. 

 

J : UNICEF - Het Kinderfonds van de Verenigde Naties . 

 

 

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties , UNICEF (United Nations 

Children's Fund; tot 1953: United Nations International Children's Emergency 

Fund)  

is een organisatie binnen de Verenigde Naties die zich inzet voor het 

welzijn van kinderen, onder andere via het Verdrag inzake de rechten van 

het kind. 

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Als 

onderdeel van de VN ziet zij erop toe dat het internationale Verdrag voor 

de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. UNICEF komt 

op voor de rechten van alle kinderen en heeft een opdracht: ervoor 

zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. 

Het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) is 

op 11 december 1946 tijdelijk opgericht door de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties in New York om na de Tweede Wereldoorlog 

voedselpakketten en gezondheidszorg te bieden aan kinderen in de 

getroffen landen. Vanaf 1953 is UNICEF een blijvend onderdeel van de 

VN-structuur. 

UNICEF helpt, samen met partnerorganisaties, wereldwijd kinderen in 

situaties van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Volgens de 

organisatie gaan miljoenen kinderen dankzij haar en haar 

partnerorganisaties naar school en worden 'talloze' kinderen ingeënt tegen 

dodelijke ziektes als mazelen en krijgen zij goede voeding. UNICEF werkt 
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aan het terugdringen van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het 

slachtoffer van zijn geworden. 

De organisatie is bij rampen en oorlogen vaak snel ter plaatse en probeert 

ervoor te zorgen dat kinderen en hun families kunnen overleven. Ook 

beoogt UNICEF alleenstaande kinderen tegen geweld, misbruik en 

uitbuiting te beschermen. 

VN-Ontwikkelingsprogramma  

Logo UNDP 

Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (United Nations 

Development Programme, UNDP; Programme des Nations unies pour le développement, 

PNUD) is een onderdeel van de Verenigde Naties en de grootste 

ontwikkelingshulporganisatie ter wereld. 

Het UNDP zetelt voornamelijk in New York en voorziet 

ontwikkelingslanden- met de name de minst ontwikkelde landen- van 

advies, training en materiaal om armoede te bestrijden en ontwikkeling te 

stimuleren. UNDP voert daarbij zelf geen projecten uit maar organiseert 

en financiert deze, waarbij de uitvoering aan andere VN-organisaties 

wordt uitbesteed.  

Om dit te bereiken heeft de VN de Millenniumdoelstellingen in het leven 

geroepen. Deze afspraken zijn door 189 VN-leden ondertekend. Het UNDP 

is lid van de Globale Milieu Faciliteit. Jaarlijks publiceert het UNDP de 

Human Development Index (HDI), een rapport met informatie over de 

levensstandaard van zo'n 180 landen. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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II. 5 verzamelpunten voor de bilocatie zelf. 

Verzamelpunt 1: USA – New York :Gebouw van de Verenigde Naties. 

  

Hoofdkantoor Verenigde Naties New York 

Verzamelpunt 2: 

Nederland – Den Haag : Internationaal gerechtshof . 

Bijeenkomst voor het Vredespaleis in Den Haag 

 

Vredespaleis Den Haag (Nederland) 

Verzamelpunt 3 

Zwitserland – Genève : Wereld Gezondheids Organisatie  

Voor het Palais des Nations  

 



Palais des Nations Genève 

 

Verzamelpunt 4 

France – Paris :  UNESCO  

Voor het UNESCO HOUSE bij de globe. 

 

Unesco House Parijs. 

 

Verzamelpunt 5 

USA – Washington DC : WERELD BANK. 

Voor het gebouw van de Wereld Bank. 

Gebouw Wereldbank 

EINDE. 

 

 



III. Verslag bilocatie Verenigde naties 

Joab : 47min 

Ik heb het als een eer ervaren deze bilocatie te  mogen organiseren . Dit 

met enige richtlijnen en hulp van jou. Gezien het grote onrecht op Urantia 

kwam ik in mijn voorbereiding steeds bij de Meest Verhevenen die 

regeren in koninkrijken en organisaties. Tijdens mijn meditaties hierover 

voelde ik dat dit de intentie was van onze Hemelsen. Ze waren aanwezig 

vandaag om Urantia verder op weg te helpen naar een wereld in licht en 

leven. Tijdens mijn bilocatie zag ik duidelijk dat de plaatsen van de 5 

afbeeldingen met lijnen aan elkaar werden verbonden. Ik heb al vele jaren 

geen griep gehad maar tijdens de bilocatie werd mijn hoofd erg heet en 

over mijn gehele lichaam had ik rillingen. Nu ik dit schrijf is het weer over. 

Ik had een actieve ch7 en een zeer actieve ch 6. Voelde soms ook steken 

in mijn achterhoofd. Verder niets gezien maar een opgelucht en fijn 

gevoel hieraan mee te mogen doen. 

S. : 45min 

Gisteren kon ik niet op een rustige plek blijven om de bilocatie te doen 

omdat ik aan het rijden was om enkele familieproblemen op te lossen. 

Maar ik deed het gebed en vroeg mijn God Fragment en mijn spirituele 

gidsen om mijn morontia-ziel te vergezellen om deel te nemen aan de 

bilocatie. Ik voelde een zware druk op mijn hoofd en speciaal op mijn C5, 

en toen voelde ik dat ik in het gebouw van de Verenigde Naties stond. Het 

duurde minstens 45 minuten totdat ik dit voelen en de druk voorbij was. 

Ik weet niet of ik op alle plaatsen ben geweest. Dit is alles wat ik me kan 

herinneren en gisteren heb ervaren. 

L. : 50mn  

Ik was vanmorgen niet in een al te best humeur (problemen in het bedrijf) Ik 

vroeg of dit een probleem was voor de bilocatie en het antwoord was 

"neen neen, absoluut niet". Na vijf minuten meditatie was ik diep weg. 

Heb veel energie gevoeld, zelfs na de bilocatie. 



E.: 50 mn 

Ik ging naar het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. Daar 

zag ik mezelf met de andere aanwezigen een grote cirkel vormen samen 

voor dit grote gebouw van de VN. 

Het leek me dat ik deelnam aan de creatie van een Lichtanker. Even later 

dacht ik dat het voorbij was. Toch voelde ik dat het nodig was om door te 

gaan en ik vertrok weer om mezelf in Parijs te vinden, opnieuw met 

anderen mensen over de hele wereld voor het Unesco House. Toen 

vertrok ik onmiddellijk in diepe meditatie om terug te komen eruit te 

komen zonder andere herinneringen of speciale gevoelens. 

J.: 32 Mn 

Geen bepaald gevoel. Het was na de meditatie dat ik een activiteit voelde 

in chakra 7. 

Bovendien merkte ik op dat ik overdag soms activiteit voelde op het 

niveau van chakra 6 en/of 7, zonder echt te weten waarom?  

F.: 1ur08. 

Voor de bilocatie heb ik de plaatsen nog eens bekeken. Ik begon iets 

eerder met de voorbereiding en ging toen in meditatie. Mijn chakra 6 en 7 

werden actief, vervolgens brachten hemelse helpers mijn ziel naar de 

eerste plaats en dan heb ik geen herinneringen meer. 

Tijdens mijn bilocatie waren ook mijn hart en chakra 4 zeer actief, met 

veel zeer krachtige hartkloppingen, alsof mijn hart bijna uit mijn borst 

schoot. Ik had het gevoel dat er veel goed werk verricht was. Ik verloor 

mijn tijdsgevoel tot alles begon te kalmeren en ik uit bilocatie kwam. 

W. :  

Ik had vooraf al gemediteerd over het doel en het belang van deze 

bilocatie. Ook hier is het grote probleem de EENHEID binnen de Verenigde 

Naties en het dienen van het gelijke belang binnen de onderlinge, 



afzonderlijke organen van de Verenigde Naties. Hoe ver zijn de Naties nu 

echt verenigd, hoe ver is men bereid één doel te dienen en hoe groot is de 

energetische tegenwerking? 

Bilocatie: 

New York (Verenigde Naties). 

Toen ik aankwam in New York waren er al mensen die zich daar 

verzamelden. Er werd mij gevraagd om mee te gaan naar binnen naar de 

zaal waar de Verenigde Naties vergadert. In de zaal leek het alsof de 

muren en het plafond bewogen. Ze zaten vol met entiteiten.  

Ze werden bestraald met licht en spoelden als verf van de muren. 

Deze entiteiten zijn gericht op verstoring van eenheid binnen de 

Verenigde Naties. Eenheid en het besef van één zijn is wat ontbreekt. Dat 

zijn de tegenwerkende krachten die door het licht zijn afgebroken. De hele 

zaal werd besproeid met licht. Ieder voorwerp werd behandeld. 

Met een groep vertrokken we naar Den Haag. 

Er waren daar een hoop zielen die door geweld, oorlog en mishandeling 

aan hun einde waren gekomen en waarvan de veroorzakers in den Haag 

waren berecht. Deze zielen werden opgevangen en meegenomen. Ook 

hier werden entiteiten bestookt met licht. 

Het volgende wat ik mij herinner is dat wij arriveerden in Parijs. 

Het bestrijden van de armoede wordt tegengewerkt door egregore’s die de 

hebzucht vertegenwoordigen en die die energie zoeken en proberen te 

genereren bij mensen die daar gevoelig voor zijn.  

Armoedebestrijding betekent het delen van middelen en dat gebeurt nog 

veel te weinig. Ook hier is veel gewerkt met het stralen van energie. 

Toen naar de Wereldbank in Washington. Deze organisatie is eigenlijk 

nauw verbonden met het gegeven van het bestrijden van armoede, of zou 

dat op zijn minst moeten zijn. Ook in Washington zijn entiteiten bestraald 

die gericht zijn op afsplitsing en hebzucht.  



Om meer eenheid en afstemming te krijgen tussen de afzonderlijke 

organen zijn in Europa en Amerika twee enorme lichtankers geplaats. Eén 

lichtanker omvat het gebied Den Haag, Genève en Parijs en het andere 

lichtanker omvat het gebied New York en Washington. Deze ankers zijn 

door energielijnen met elkaar verbonden om de eenheid en de onderlinge 

afstemming en samenwerking te vergroten. 

In iedere plaats waar ik was waren grote prachtige engelen aanwezig. 

Het verbindende energieveld ziet er ongeveer als volgt uit: 

 

A.: 45 min. 

Onder speciale omstandigheden probeerde ik zoveel mogelijk lawaai te 

vermijden. Toch vertrok ik in diepe meditatie. Ik weet het omdat ik me 

het meeste niet kan herinneren. Ik herinner me gewoon dat ik buiten aan 

het hoofdkwartier van de VN in New York was en een paar woorden zei : 

een soort gericht gebed aan elke menselijke geest en ziel die in het VN-

systeem werkt. Maar ik herinner me niet veel meer, geen bijzonderheden. 

Ik herinner me meer de intentie en het gevoel dan de woorden. 

Rob : 1u45  



Toen ik in New York aankwam, was er plots een flash als een zeer heldere 

flitsen toen zag ik het gebouw in het midden van het VN-symbool staan. 

Het symbool was verguld, als een levende plant. 

Daarna ging ik naar Washington-Wereldbank. Daar zag ik niet veel, maar 

ik bleef daar wel een tijdje voordat ik Amerika verliet. 

Aangekomen in Europa, zag ik van boven de drie plaatsen: Den Haag, 

Genève en Parijs die een driehoek vormden. Ik zag op elke plaats een 

lichtbal. De plaatsen waren verbonden door een lijn van licht om de 

driehoek te vormen. 

Er kwam een vraag bij me op: heeft deze driehoek een relatie had met de 

Metatron-kubus? Ik kreeg geen antwoord.  

(Wiv : we moeten eerst meer begrijpen, dat inzicht komt later, daarom 

kunnen ze je nu niet antwoorden! Hou je geest open voor nieuwe dingen, 

die je nog niet kent en die niet op het internet te vinden zijn. En dat geldt 

voor ieder van ons.) 

Ik keek naar elke locatie en zag een groot zwart skelet dat door vele 

handen naar het gerechtshof in Den Haag werd gedragen. 

Ik vroeg of het een groot lijk was van een 'gedachtevorm'? Geen 

antwoord. (Wiv : zie verder). 

In Parijs zag ik een grote compact disk schijnen en dit licht verspreidde 

zich door heel het interieur van het gebouw. 

In Genève zag ik een soort cirkelzaag in de richting van de wijzers van de 

klok draaien. 

C.: 1u18 . 

Enige druk in het hoofd en ik was weg, absoluut geen herinnering aan 

overgehouden. Opende gewoon mijn ogen en een gevoel van vrede kwam 

over me heen. 

M. : 58 mn – Niets opgemerkt. 



N. : 50 mn – Niets opgemerkt 

F. : 51mn  Niets speciaal te melden. 

N. : 55 mn.  

Ik heb iets zwart gezien en heb er Energie naartoe verstuurd totdat het 

stilaan lichter werd.  

Rod. : 48 mn.  

Aangekomen in New York, zag ik deze grote stad met zoveel rondrijdende 

auto’s. Na een tijdje schoot er een donker licht in menselijke vorm 

voorbij, van rechts naar links en van links naar rechts in een seconde. Na 

een tijdje voelde ik een soort streling aan mijn linker enkel en dan aan de 

rechterkant. Ik weet niet wat het was. 

J. : 49 mn.  

Voor het gebouw in New York zag ik mensen in een bepaalde orde staan. 

Dit was ook zo voor het Gerechtshof in Den Haag. Daar verscheen plots 

zo'n gigantische centaur (half man, half paard), die veel rook uitblies, 

moeilijk te beschrijven. Alles gebeurde zo snel. Dan splitste iedereen zich 

in kleine groepen. 

Wivine : 48min. 

Ik ben naar het gebouw gevlogen van de Verenigde Naties in New York. 

Nieuwsgierig naar wat er nu ging gebeuren. Een wereldorganisatie met 

enorm vele tentakels over de wereld is iets anders dan een regio of een 

land.  

Toen ik aankwam ben ik eerst even voor de ingang gaan lopen. Wilde 

binnengaan uit nieuwsgierigheid maar kwam niet verder dan de 

inkomdeur. Het moest er normaal daglicht zijn maar dat kwam zo niet 

over. Het was er duister als op valavond en het werd bijna donker als in 

de nacht.   



Ik keek naar boven en verhief mij boven het gebouw. Plots stond er iets 

boven mij, een Licht-persoon. Ik verschoot. Naast hem en wat lager 

stonden er veel Engelen met lichtlansen in hun handen in een plechtige 

houding. Het leek meer op een officieel leger. Het was Gabriel met zijn 

Engelen legers en achter hem, op de zijkant, stond Jezus in zijn 

majesteitelijke lichtblauwe, witte lichtflitsen. 

Ik boog mijn hoofd voor Gabriel en dacht : oei, hier is iets aan de gang. 

Het lijkt wel een plechtigheid te zijn met zulk een vertoon van hemelse 

macht.  

Gabriel had het gehoord en zei : “ja, het is een belangrijke dag en we zijn 

hier met heel de cavalerie, zoals jij zou zeggen!”.  

Oei!oei! Ik heb dan snel een diplomatische, strategische terugtocht 

gemaakt en ben gaan staan tussen de anderen die al een cirkel vormden 

boven het gebouw. Een Engel gaf het teken om te starten met het 

scheppen van een Lichtanker. Het was een traditioneel Lichtanker dat 

ontstond met zijn lichtvlam in het midden en hoog de lucht in ging.  

Toen gingen Aaron, Luova en Jezus boven de cirkel staan van het 

lichtanker om een gelijkzijdige driehoek te vormen. Alles ging dan zeer 

snel. Er kwam een sferisch licht rondom ieder van hen en van daaruit 

vertrokken er lichtflitsen naar elkaar vanuit hun voeten die duidelijk de 

driehoek vormden. Dan vertrokken er lichtflitsen vanuit hun hart naar het 

midden van de driehoek/pyramide en er ontstond een lichtkolom die naar 

beneden schoot en naar boven tot hoog bij de Allerhoogste. Deze brede 

lichtkolom omhulde de lichtvlam van het eerste lichtanker dat er als het 

ware was ingekapseld. 

Het volgende moment keek ik naar binnen in het gebouw en zag iets als 

donkere miniatuur aapjes (negatieve gedachten) die langs alle kanten 

schoten. Het duurde wel even, maar uiteindelijk verdwenen ze door de 

intensiteit van de lichtkolom (en zoals ik bij anderen heb gelezen door het 

sturen van Energie). Ik keek ervan weg en zag dat we een grotere cirkel 



vormden, veel groter dan het gebouw zelf. Ik vroeg mij af of we tot in 

Washington (Wereldbank) geraakten, maar dat bleek niet. Het begon 

duister te worden en het gebouw verdween uit het zicht. Mijn chakra 6 

begon zwaar te stralen, daarna heel mijn romp, van hart tot chakra 7. Het 

gebouw kwam terug tevoorschijn en ik dacht dat het gedaan was.  

“Wacht” – kreeg ik te horen. Ok, ik begon te wachten en te kijken naar 

het gebouw vanuit een zekere hoogte. Dat heeft een hele tijd geduurd tot 

er iets eigenaardigs gebeurde dat ik nog niet had gezien.  

Onder het gebouw, op de grond, tekende zich een vorm met hoofd, 

lichaam, armen en benen. Gewoon een schaduwvorm en het gebouw 

stond op het midden van die vorm. Die vorm bewoog niet maar werd wel 

duidelijker omlijnd.  

“Wacht” kreeg ik weer te horen. Ok, ik wacht! 

Die tekening van een menselijke vorm met hoofd, armen en benen werd 

duidelijker, zwarter terwijl de buitenwereld iets lichter, grijs werd. Zoals 

bij volle maan. Ik was me strak aan het houden ingeval dat gedoe dat zich 

daar aftekende ineens uit de grond zou springen. Er gebeurde nog altijd 

niets. Geduld. Wachten.  

Plots begon de grond vanuit het gebouw langs alle kanten open te barsten 

zoals in een horror film. Als de wortelen van een boom die naar boven 

komen en die barsten gingen ver, heel ver.  

Ik stuurde Energie met anderen. Toen we het bevel kregen om te 

stoppen. Die figuur was niet naar boven gekomen en uit de barsten in de 

grond wou er wel iets uitkomen maar dat was niet gelukt.  

Na een hele tijd wachten gebeurde er weer iets. Het was alsof er boven 

een heel gebied verder dan het gebouw van de VN een onzichtbare koepel 

was. Die koepel werd zichtbaar en toen stuurden Engelen iets naar die 

koepel die hierdoor kleine barsten begon te vertonen. Die barsten werden 

breder en plots lag alles op de grond in stukken vaneen als gebroken glas.  



Alles werd weer donker en ik begon weer Energie te stralen. Tot er weer 

een stop was en terug het bevel kwam om te wachten. Na weer lang 

wachten in het donker kwam het.  

Boven het gebouw van de VN kwam er iets lichtend naar beneden. 

Naarmate het naderde kreeg het meer vorm. Toen het juist boven het 

gebouw hing zag ik een man en een vrouw. Ze gaven veel licht af, en 

leken doorschijnend. Ze zaten ieder op een grote majestueuze stoel met 

een hoge rug en bewogen niet.  

Wie waren zij?  

Toen kwam de stem van Gabriel door :  

Adam en Eva komen terug op aarde om hun taak van planetaire 

bestuurders naar de menselijke buitenwereld toe op te nemen. Zij zullen 

terug de link vormen tussen de mensen en de planetaire Vorst. Maar in 

fysieke gedaante pas als de tijd daarvoor geschikt is. Nu zullen zij dat 

doen in morontia gedaante. Als er mensen voldoende geestelijk 

ontwikkeld zijn kunnen zij, indien nodig, ook aan hen verschijnen door 

hun morontia lichaam te verdichten.  

Zij zullen eerst samenwerken met de Serafijnen van het planetaire 

bestuur en de mensenzielen die taken in de fysieke wereld voor hen 

uitvoeren.  

Zij zullen die taak op zich nemen tot uw planeet alle stadia heeft 

doorlopen van Licht en Leven. 

De wereldwijde organisatie van de Verenigde Naties zal gezuiverd worden 

en op termijn als werktuig dienen voor hun planetaire bestuur.  

Hun terugkomst wordt hiermee ingehuldigd.  

Toen begonnen er Engelen te zingen en instrumenten te bespelen. Er was 

muziek en vreugde. Het was feest.  



Ik was zo blij dat onze Adam en Eva hier terug waren. Hun afwezigheid 

voelde aan als een amputatie. Alsof we niet volledig waren. Zij maken 

deel uit van onze voorvaderen en onze geschiedenis. Het was zo 

onverwacht en overweldigend.  

Ik wou verder gaan naar de andere plaatsen maar Monssoen Melchizedek 

kwam tot bij mij (hij moet wel zijn naam zeggen of ik herken hem niet). Hij hield 

mij tegen en zei: blijf hier meisje, neem deel aan het feest. Er zijn al 

anderen die op die plaatsen aan het werk zijn. Maak je geen zorgen. 

Ik ben dan even gebleven maar feesten is niet echt iets voor mij. Na een 

tijd nam er een andere Melchizedek mijn hand en zei : kom, laat 

Washington even ter zijde, we gaan eerst naar het Gerechtshof van de VN 

in Den Haag. 

Ik liet me meenemen; er waren ook nog anderen die meegingen. 

Toen we daar aankwamen voor dat mooie gebouw stonden we stil, we 

moesten kijken. Na weer “even geduld” kwam het naar beneden, een 

lichtend gebouw waar er een grote tafel was met wijze statige 

lichtwezens. Het leek wel zo’n gerechtshof tribunaal waar de rechter zit 

met zijn helpers aan zijn zijde.  

Toen zei iemand : hier boven dit gebouw wordt nu een hemels 

gerechtshof ingehuldigd dat onder het rechtstreekse toezicht staat van de 

Ouden der Dagen. Hier zullen al de “gevallen engelen en morontia 

persoonlijkheden” afkomstig van alle rebelse planeten (36+urantia) 

berecht worden voor hun daden.  

De emoties bleven weer in mijn keel steken. Het was wat veel op zulk een 

korte tijd.  

Vandaar vertrokken we naar Genève, naar de Wereld 

Gezondheidsorganisatie van de VN.  

Daar was ook veel duisternis die na het scheppen van het gebruikelijke 

Lichtanker en Energie transfers stilaan verdween. Op een moment kwam 



daar een groot duister schepsel naar boven. Het gaf de indruk 

bewusteloos te zijn. Het was niet duidelijk of het een reuze 

gedachtenvorm (egregore) was of een moker geslagen gevallen engel. 

Het werd naargelang het oprees uit dat gebouw volledig met lichtkoorden 

gewikkeld om het rustig te houden. Vandaar werd dat ding of wezen 

weggenomen naar ergens anders. Ik zag niet waarheen. Het feit dat het 

werd meegenomen duidt meer op een gevallen engel dan op een 

egregore. Die worden ter plaatse vernietigd.  

Daarna was het UNESCO gebouw in Parijs aan de beurt : onderwijs, 

wetenschap en cultuur en werelderfgoed.  

Ook hier was het weer zo duister . Hier heb ik niet veel herinneringen van 

overgehouden behalve dat ik op een moment werd getrokken naar 

Washington (Wereldbank). Vandaar terug naar New York naar de 

gebouwen van de VN en dan terug naar het UNESCO gebouw.  

Vanuit het UNESCO gebouw vertrokken er zwarte brede lanen naar New 

York. Ik wist dat we terug waren in de omgeving van het gebouw van de 

VN. Al die zwarte lijnen schenen daar in die omgeving naar iets te 

convergeren en vandaar weer te vertrekken. En maar Energie stralen en 

nog en nog.  

Ik vroeg mij af wat UNESCO in Parijs te maken had met een gebouw in de 

omgeving van de VN in New York?  

Het antwoord was UNICEF.  

UNICEF – UNESCO wat is het verschil? Antwoord : Unesco zijn de 

gebouwen/Werelderfgoed- en Unicef zijn de kinderen.  

Plots stond ik in onderaardse gangen, ze waren kunstmatig verlicht en 

mooi in steen gebeiteld en gedecoreerd. Die gangen waren leeg en ik kon 

er niemand in vinden. Toch dienden ze, werden ze gebruikt. Er was een 

plaats waar men mij deed stilstaan en ik moest Energie stralen naar een 



mooie stenen alkoof. Er was daar wel niets of niemand te zien, maar ik 

heb het gedaan.  

Ik begreep er niets van. Waar was de hoofdorganisatie van dit 

ondergrondse doolhof. Bovenaan was alles nog duister – die duistere 

lanen volgden de kunstmatig verlichte ondergrondse gangen die van het 

ene gebouw naar het andere gingen, intercontinentaal en over heel de 

wereld. Het was als een ondergrondse gedecentraliseerde organisatie die 

zijn onzichtbare kanalen had om zijn werkzaamheden uit te voeren en 

waarvan men de leiding niet kon zien.  

Ik moest het weten en toen kwam het : Unicef – kinderen –netwerk.  

Mijn moed zakte vol afschuw in mijn schoenen. Het mocht niet waar zijn. 

Wat was het? Pedofilie? Organenhandel? Prostitutie? Alles bijeen? 

Ik kwam uit meditatie – met verdriet, van het feest met Adam en Eva 

bleef niet veel over.  

Ben toen onmiddellijk naar mijn computer geschoten. Google maps 

geopend op New York, en daar stond het .  

Er zijn meerdere gebouwen van de VN niet ver van elkaar verwijderd in 

New York en het gebouw van UNICEF stond er heel kort bij, praktisch in 

hun midden.  

Dan ben ik naar UNICEF gaan zoeken om te weten wie daar de “boss” is. 

Niets te vinden – het is gedecentraliseerd met hoofdkantoren over 

verschillende continenten die dan lokaal weer kleinere kantoortjes 

hebben. De verantwoordelijken van die verschillende hoofdkwartieren 

komen regelmatig bijeen en brengen verantwoording af aan de VN zelf. En 

dan verlies je het spoor.  

Al hun websites zijn vol foto’s van kinderen om geld of donaties te krijgen. 

Het zijn enkel websites om geld te verzamelen want UNICEF leeft van 

donaties.  



Het is een prachtige organisatie met edelmoedige doelen, waar vele brave 

mensen werken die het echt goed menen. Die zich inzetten voor de 

kinderen in de wereld. En dat mag zeker gezegd worden. Ze doen veel 

goede dingen. Ze komen op voor de rechten van het kind en dat ligt me 

nauw aan het hart. Het kind is niet echt beschermd. Nergens.   

 

Spijtig genoeg kan het ook gebruikt worden als een dekmantel om een 

ondergronds netwerk te verbergen dat het daglicht niet mag zien, dat 

internationale vertakkingen heeft waarvan men diegenen die de touwtjes 

trekken niet kan terugvinden. 

Het zal blootgelegd worden, het zal tijd vragen, maar het zal blootgelegd 

worden. Daar twijfel ik niet aan. Het zal wel door anderen gebeuren, niet 

door ons. Het is ons werk niet.  

Einde. 

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 
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