
Verankering van de Nieuwe Kosmische rasters en Energie centrales.  

Inhuldiging van het netwerk van Eenheid en Vrede. 

Sessie nr 4 van 24 mei 2020 – origineel Nederlands. 

Plaats : Mezzaverde in Belize. 

Kaarten opgesteld door Eric.  

Bericht ontvangen door Wivine van Malvantra Melchizedek.  

Malvantra : We luiden nu een nieuwe kosmische cyclus in die Urantia, uw planeet, in 

een Nieuw Energiespectrum zal doen voortbewegen. 

De duistere zaaiers van het kwaad, die hier geregeerd hebben en de planeet 

gedecimeerd hebben gedurende 200.000 jaar werden weggehaald of vernietigd.  

Het duistere energienetwerk dat ze geïnstitueerd hadden werd vernietigd en 

vervangen door een nieuw netwerk van morontia energie (mengeling van fysieke en 

geestelijk energie).  

Daaraan werden toegevoegd : 

1) Er werden 7 Gedenktekens geplaats over de wereld heen ter Ere van de 

overwinning van de Triniteit over de Lucifer opstand. 

2) drie grote Geestelijke Energie Centrales in Afrika .Deze geestelijke energie vertrekt 

van de 1rste centrale en gaat de wereld rond om terug te komen naar de derde 

centrale die verbonden is met de tweede en de eerste. Deze Geestelijke Energie 

strekt zich nu uit naar boven naar de Noordpool toe en naar beneden naar de 

Zuidpool toe over heel het oppervlak van de planeet. 

 



Legende :  

- Blauwe sterren = gedenktekens van de overwinning van de Triniteit over de Lucifer 

opstand. 

- Gouden lijn : Geestelijke Energie lijn die vertrekt van en keert terug naar de drie 

Geestelijke Energie Centrales in Afrika.  

3) Daarbovenop werden de oude Kosmische Melchizedek scholen of M-AYA Scholen 

weer geopend. ( M-Aya = Melchizedeks die voor Aya werken – Meester Geest nr 7 van ons 

Superuniversum nr 7). Het waren en zijn terug Heilige magnetische plaatsen die als 

onderwijscentra dienen in Morontia Mota of Wijsheid en voor de gevorderden in 

Kosmische Wijsheid.  

 

1.Chan Chan (Peru), hoofdstad van het oude Koninkrijk Chimu uit de 13e eeuw na 

Cr. Bevindt zich nabij de stad Trujillo, La Libertad. 

2. Provincie CUENCA : Huete (Spanje) is gelegen in de provincie Cuenca. Bijna de 

hele provincie Cuenca is een archeologische opslagplaats van zeer oude, belangrijke 

kennis van verschillende culturen, oude en zeer oude beschavingen. Vooral op en 

boven de as Huete- Cuenca– Cañete. Deze regio ligt tussen Madrid - Valencia en 

Teruel. 

3. Tulle (France), stad in de oude administratieve regio van de Limousin in France. 

Bestaande uit de departementen : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.  

4. Hu-nan (China), is een bijzondere provincie in China. 



5. Bethlehem (Israël) 

6. Tih woestijn (Egypte) : is een zeer hoog plateau dat zich bevindt in de Sinaï 

regio (nabij de Rode zee - Golf van Suez), achter Abu Zenima en Abu Redis.  

7. Mississippi (U.S.A.), is een Staat en een rivier in de Verenigde Staten van 

Amerika. Waar vroeger de Choctaw, Oktibbeha, Chickasaw, Pontotoc en Natchez 

leefden. Gekend voor zijn platform mounts zoals Emerald mount.  Van de Grand 

Village of the Natchez, nabij Natchez city tot Vicksburg is de belangrijkste 

regio.  

8. Humac (Brazilië), TUMAC-HUMAC bergachtige regio in het Noorden van Brazilië, 

Zuiden van Guyana en Suriname - Tumucumaque. 

9. Nagasaki (Japan), gekend voor de atoombom die ze op hun hoofd hebben 

gehad. 

10. Eiland MULL - - Hebriden eilanden– Verenigd Koninkrijk. 

11. NAGALAND,  India - (Nord-Oosten van India nabij Myanmar) met het NAGA-

volk. 

12. UST-MAYA dorp in Rusland - (Sakha republiek met Yakutsk als hoofdstad) – 

dorp gelegen aan monding van de MAYA RIVIER.  

13. CHUKOTKA schiereiland– Beringstraat- Rusland, met de oorspronkelijke 

Chukchi , Koryaks, en andere bevolkingen. Hier is heel het schiereiland belangrijk. De 

heel oude steden zijn bedolven onder het ijs sinds meer dan 50.000 jaar. Of bevinden 

zich onder het water van de Beringstraat. 

Vele van deze gebieden zijn nu fysiek moeilijk bereikbaar. Het is echter geen 

probleem om u tijdens uw meditaties of slaap daar naartoe te brengen. U zult er 

weliswaar weinig herinneringen aan overhouden. Toch zal het uw dagelijks leven 

beïnvloeden.  

4) Er werden ook grote Morontia Paleizen (de Taj-Mahals) gebouwd die zullen dienen 

als hoofdkwartieren voor de Melchizedeks, voor de Paradijs Zonen Aaron en Luova die 

hier nu onlangs zijn geboren, voor vele Serafijnen, de Planetaire Regering, en 

hoogstaande bezoekers van ons plaatselijk universum Nebadon en andere universa. 

Zie kaart hierna. 



 

Hierna de wereldkaart met alles op vermeld. 

 

Mijn kinderen, God wilt dat U HEM kent. God wilt dat u zich naar HEM keert. Hij leeft 

in uw hart. Spreek met HEM, neem die gewoonte, waar u ook bent, waar u ook mee 

bezig bent. HIJ wilt u leven delen. HIJ wilt u tot op ZIJN niveau brengen. HIJ wilt dat 

u als HEM wordt : GODDELLIJK. 

Hier en nu op aarde.  

De Nieuwe Tijd is aangebroken. De lucht is gezuiverd. De oude trucjes werken niet 

meer. De oude waarden die enkel gericht waren op materieel welzijn voldoen niet 

meer.  



God zal overal ter wereld de mens innerlijk schudden en opwekken opdat de mens 

zich naar Hem keert.  

De Nieuwe Bewustwording dat U allen Kinderen Gods bent, zal binnenin uw harten 

gebeuren en niet van buitenaf komen.  

Het zal een persoonlijke innerlijke belevenis worden. Ieder individu, ieder kind zal 

dit op zijn eigen manier beleven en daarin ontwaken.  

Zoek het niet meer buiten u, zoek het binnenin u.  

Als de mens van binnen verandert, dan verandert ook de uiterlijke wereld. 

Het begint allemaal bij U. Niet bij de ander. BIJ U! 

Tot ziens mijn kinderen, dit was Malvantra Melchizedek – hoofd van de Melchizedek 

Scholen op de Morontia Werelden van Nebadon, uw plaatselijk universum. 

Einde. 

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 

Voor de definities van de woorden in blauw zie het Urantia Boek. 

http://www.mezzaverde.com/

