
Wat zal komen. 

La France. 

Bilocatie op 3 januari 2020 georganiseerd door Jacques . 

Sessie nr 5  van 30 mei 2020.  

{Opmerking Wivine: ik weet dat de chronologie van de bilocaties op zijn kop 

staat. Dit komt door wat daar wordt gezegd. De Melchizedeks volgen hun eigen 

chronologie en door het te herlezen begreep ik waarom het nu en niet ervoor of 

erna op het web moest komen.} 

Plaatsen :  

Saint-Michaels Mount in Cornwall (UK) 

La Rochelle - France 

Straatsburg - France 

Zurich -Zwitserland 

Genua- Italië 

Voorbereiding bilocatie Frankrijk en omgeving. 

Voorwoord Jacques :  

Zoals het werd beschreven voor Spanje : Om "eenheidsbewustzijn" te 

bereiken, moeten we de mannelijke en vrouwelijke polariteiten in ons 

ontwikkelen en verenigen en dat: 

1) Op fysiek niveau tussen de twee hersenhelften 

 

2) Met een verenigd mentaal bewustzijn (mannelijk en vrouwelijk) 

wordt ons bewustzijn geleidelijk naar een hogere energetische 

trillingsfrequentie gebracht dan het fysieke.  Nu verenigen we ons 

mannelijke en vrouwelijk bewustzijn om het te brengen naar een 

hoger geestelijk niveau. Dit wordt gesymboliseerd door twee 



gelijkzijdige piramides waarvan de bases zich verenigen in de 

hersenen. 

We zullen hetzelfde doen voor Frankrijk omdat de grote van dit land zich 

daartoe leent. Om deze punten op de kaart van Frankrijk te vinden, 

plaatsen we nu de romp van een persoon in profiel op de kaart van 

Frankrijk. Hier werd doorgegeven dat de neus zich richting Atlantische 

Oceaan bevindt. 

 

Er werd ook doorgegeven dat het centrum zich rond de stad NEVERS 

bevond, waar de bases van de twee piramides samenkomen. Het profiel 

mocht niet rechtop geplaatst worden op de kaart.  



Chakra 7 werd gevonden in Engeland, St. Michael's Mount in Cornwall in 

het zuidwesten van Engeland. Om de een of andere reden was het niet de 

Mont St. Michel die zijn grote broer is.  

We trekken nu +/- een horizontale lijn vanuit Nevers om de locatie van 

Chakra 6 aan de Atlantische Oceaan te vinden en dat bracht ons naar de 

stad La Rochelle. 

Vervolgens werd diezelfde horizontale lijn vanuit La Rochelle, over het 

midden (Nevers) doorgetrokken naar het oosten van Frankrijk. Daar 

kwamen we uit rond Freiburg als grootste stad nabij de Frans-Duitse 

grens. De twee punten achter de oren bevonden zich dan links en rechts 

van Freiburg.  

De steden die werden doorgegeven waren Straatsburg (nabij de Duitse 

grens) aan de ene kant van deze lijn en Zürich (in Zwitserland) aan de 

andere kant van deze lijn. Het had ook Bazel of Bern kunnen zijn, maar 

het werd Zurich.  

Door de verticale lijn door te trekken van Saint-Michaels Mount (UK) naar 

beneden toe, kwam de stad Genua (Italië) naar boven voor het hart. Het 

had ook Monaco of Menton kunnen zijn, maar het werd Genua.  

Betreffende Frankrijk :  Zelfs al zegt men dat dit land het land is van de 

“Mensenrechten”: 

• Zijn de Mannelijke en vrouwelijke polariteiten toch niet echt verenigd! 

• En is de integratie van de verschillende culturen en religies 

tegenwoordig voor veel Franse burgers "problematisch". 

In Frankrijk hebben Franse vrouwen bijvoorbeeld langzaam dezelfde 

rechten verworven als mannen, deze opmars was extreem langzaam en 

recent. De volgende historische mijlpalen illustreren de lange mars van 

vrouwen naar gelijkheid. 



Het begon in 1791: toen de Verklaring van de rechten van de vrouw en de 

burger werd gepubliceerd: "Vrouwen worden vrij geboren en blijven gelijk 

aan mannen in rechten". 

1836: Verplicht basisonderwijs voor meisjes. 

1938: Vrouwen kunnen zich inschrijven op de universiteit zonder 

toestemming van hun man. 

1944 – stemrechten. 

1972 Voor gelijke arbeid: gelijke lonen voor mannen en vrouwen (wet 

versterkt in 2006). Het duurde tot 1983 - om professionele gelijkheid 

tussen vrouwen en mannen te erkennen. 

2000: De gelijke toegang van vrouwen en mannen tot 

verkiezingsmandaten en tot electieve functies is wettelijk gegarandeerd. 

Enzovoorts. 

Dus in Frankrijk, het land van: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap 

(Ref. Verklaring van de rechten van de mens en de burger van 1789), 

daar hebben de vrouwen toch nog ernstig moeten vechten om gelijkheid 

met de mannen te bekomen. 

Het is tijd om echte gendergelijkheid in de universele zin te injecteren en 

mensen te helpen verenigen, zelfs buiten de Franse grenzen. Zoals we al 

sinds het begin van onze bilocaties met andere landen doen. 

 

1 – Eerste bijeenkomst op : St Michael's Mount in Cornwall – punt 

zuid-westen van England – Chakra 7. 



  

St Michael's Mount is een rotsachtig eilandje in Mount's Bay in Cornwall, 

nabij Marazion, dat alleen bij eb toegankelijk is. Anderzijds kleiner dan de 

Mont-Saint-Michel in Normandië, dat 157 meter boven zeeniveau uitkomt, 

bereikt de Engelse site amper 60 meter. Een ander gemeenschappelijke 

punt : op elk van de eilandjes is er een abdij. 

Een legende vertelt dat in 495 vissers de aartsengel Michael op een 

granieten rots de zee zagen uitkomen op dit rotseilandje in Cornwall. Zo 

werd het eiland een bedevaartsoord en er wordt ook gemeld dat er zich 

een Keltisch klooster zou hebben ontwikkeld op die rots tussen de 8e en 

de 11e eeuw. 

Rond 1150 bouwde Père Bernard, die ook de abdij op de Mont-Saint-

Michel in Normandië bouwde, de abdij op het eiland St. Michael Mount, 

vandaar de architectonische gelijkenis van de twee abdijen. 



Een esoterisch geloof wil dat “Saint Michael Mount” (UK) zich bevindt op 

een tellurische as die alle Heilige Michael bergen in Europa met elkaar 

zouden verbinden beginnend bij : 

- het eiland Sceilig Mhichíl/Skellig Michael in Zuid-Ierland 

(Portmagee),  

- Saint Michaels Mount - Cornwall 

- terwijl het voorbij de Mont Saint-Michel in Frankrijk komt, 

-  Monte Gargano in het Italiaanse Apulië, 

-  Lydia in Griekenland. 

- het eiland Delos, Griekenland.  

 

 

We zullen dus samenkomen rond het eilandje van Saint Michael’s 

Mount (UK), zie foto hierna. 

 

 

 

 



2. Tweede plaats van bijeenkomst :  La Rochelle - Chakra 6, 

 

Dit ooit kleine vissersdorpje werd in de 12e eeuw een belangrijke haven. 

La Rochelle allieerde zich met Engeland (het keerde de rug toe naar de 

toenmalige koning van Frankrijk) en stelde zich hiermee open voor de 

Engelse en Noord-Europese markten, waar veel vraag was naar regionale 

wijnen en zout uit de moerassen van de kust. Later werd La Rochelle in 

1568 een protestantse stad. Tegenwoordig is La Rochelle een stad van 

ontmoetingen. Het is een bruisende stad rond de haven. 

We verzamelen ons rond de stad La Rochelle. Zie foto hierna. 

 



3-  Derde ontmoetingspunt :  Straatsburg-  punt achter rechter oor. 

 

 



Straatsburg claimt de titel van "Europese hoofdstad" naast Brussel en 

Luxemburg. De stad is de thuisbasis van meerdere Europese instellingen, 

waaronder het Europees Parlement. Straatsburg is ook het symbool 

geworden van de Frans-Duitse verzoening en meer in het algemeen van 

de Europese constructie. 

In Straatsburg is het Europees Parlement, het parlementaire orgaan van 

de Europese Unie (EU). Het wordt gekozen door rechtstreekse algemene 

verkiezingen. Het deelt de wetgevende macht van de Europese Unie met 

de Raad van de Europese Unie. Dit parlement beïnvloedt het leven van 

miljoenen Europese burgers door middel van de genomen besluiten en 

wetten. 

We zullen bijeenkomen rond het Europese parlement. Foto hieronder. 

 

 

 

 



4 – Vierde ontmoetingspunt :  Zurich (Zwitserland) – punt achter 

linker oor. 

 

Zurich, is een wereldcentrum (samen met Genève en Lugano) van het 

financiële- en bankwezen. De stad is gelegen uiterst noord op het meer 

van Zurich, in het noorden van Zwitserland. 

We zullen bijeenkomen boven de stad Zurich. Zie foto hierna. 

 

 



5 – Ons 5de ontmoetingspunt :  Genua (Genova) Italië,-  het hart. 

 

 

Genua is een van de belangrijkste Italiaanse havens en een van de 

grootste havens in de Middellandse Zee. Genua is een plaats waar 

populaties al millennia lang worden gemengd, een etnische en sociale 

smeltkroes zonder equivalent in Italië (afgezien van Napels). 

Het is de geboortestad van Christoffel Colombus (1451) en was ooit een 

belangrijke republiek ontstaan begin 12e eeuw. In de 13de eeuw werd zij 

een belangrijke macht die zijn autonomie heeft behouden tot in 1797.  



De Lanterna: is een vuurtoren, die het symbool is van Genua en die in 

1543 werd herbouwd, op een 40 meter hoge rots. De top bevindt zich dus 

op 117 m boven zeeniveau, het is de hoogste vuurtoren in Italië, en in de 

Middellandse Zee en de vijfde hoogste vuurtoren ter wereld. Zoals de 

vuurtoren van Alexandrië in de tijd van Jezus. Deze vuurtoren begeleidt 

zeilers. 

We zullen bijeenkomen rond de vuurtoren - la Lanterna. 

 

Jacques. 



Commentaar Wivine over onze bilocaties in Europa. 

Jacques had een esoterisch geloof vermeld, namelijk : 

dat “Saint Michael Mount” (UK) zich bevindt op een tellurische as die alle 

Heilige Michael bergen (6) in Europa met elkaar zouden verbinden 

beginnend bij : 

- het eiland Sceilig Mhichíl/Skellig Michael in Zuid-Ierland 

(Portmagee),  

- Saint Michaels Mount - Cornwall 

- terwijl het voorbij de Mont Saint-Michel in Frankrijk komt, 

Deze drie bergen werden tijdens deze bilocatie France aangedaan. 

 

-  Monte Gargano in het Italiaanse Apulië, (dit zal bij onze 

volgende bilocatie gedaan worden van Noord-Italië) 

-  Lydia in Griekenland (is het eiland Tamos) werd gedaan op 5 

januari 2020 in een bilocatie van de 3 Nederlandse groepen. 

- het eiland Delos, Griekenland.(werd gedaan op 5 januari 2020 in 

de bilocatie Griekenland van de 3 Nederlandse groepen.  

 

Er waren grootscheepse zuiveringen aan de gang over heel Europa.  

We moesten opsplitsen in twee grote groepen die ik coördineerde. 

Wanneer u zich voor de Europese kaart plaatst dan klom er een grote 

groep van links naar boven (Spanje - Frankrijk - Italië, Zwitserland, Duitsland) 

en de andere groep klom van rechts naar boven (Griekenland, Bulgarije, 

Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Roemenië, Hongarije, 

Oostenrijk). 

Er waren twee redenen waarom we op deze manier werkten: 

- vanwege de snelheid waarmee we moesten handelen. Als ik een bilocatie 

kan organiseren met de meertalige internationale groep, dan kunnen de 



Nederlandse groepen er twee organiseren omdat ze één taal spreken. Ik 

moet nog alles in het Frans en Engels vertalen en dat kost tijd. 

- De tweede reden was om "de duistere" in een bankschroef te klemmen 

door ze voor te zijn om te voorkomen dat ze ergens anders heen zouden 

vluchten. 

Omdat het "duistere" zich massaal bevond langs de "ex-Joegoslavische" 

kant, moesten we ze eerst van de ene kant de pas afsnijden door met 

Griekenland te beginnen en vandaar naar omhoog te gaan en tegelijkertijd 

hun de weg versperren door eerst Spanje, Frankrijk, Italië, Zwitserland en 

'Duitsland te doen. 

Dit vereiste onderwerping aan de bevelen van de Melchizedeks volgens de 

evolutie en bewegingen van deze "duisternis" na elke bilocatie. Iets wat 

alleen de Melchizedeks konden zien, weten en beslissen. Na elke bilocatie 

in een regio of land hebben de Melchizedeks hun stragtegie herzien.  

Al deze operaties zouden nutteloos zijn geweest indien elke groep zijn 

eigen wil deed in zijn hoek en volgens dat het hun paste.  

Iemand moest na elke bilocatie de instructies van de Melchizedeks 

ontvangen om alle teams te coördineren en ervoor te zorgen dat het 

tempo aangehouden werd en exact daar waar ze ons wilden hebben. 

Het werkte een tijdje. Totdat de covid-19 pandemie uitbrak.  

Maakt niet uit, de Melchizedeks vroegen me in maart 2020 om te stoppen 

met het delegeren van de bilocaties. IK moest onmiddellijk alles terug in 

handen nemen omdat we binnen een minimum van tijd de wereld rond 

moesten gaan om dit virus te blokkeren met zijn ernstige gevolgen. 

Bovendien moesten we de laatste hand leggen aan de "gouden jurk" die 

Urantia zou bedekken om toe te staan wat zal komen. 

Het was toen, aan het begin van deze periode, dat twee groepen uit 

Nederland mij op de hoogte brachten van hun beslissing om hun eigen 

pad te volgen met hun eigen begeleiding. 



De Oompjes Melchizedek weten altijd alles ruim van tevoren. Er was niets 

om me zorgen over te maken en er was ook geen sprake van vertragen, 

laat staan zeuren en nog minder om ze tegen te houden.  

Er zijn geen goede of slechte paden. Er zijn alleen paden en we zijn 

allemaal vrij om te kiezen. Deze mensen zullen hun faculteiten zeker 

behouden en er goed gebruik van maken om iedereen te helpen. Ik ben er 

zeker van. 

Een paar maanden eerder hadden de Oompjes mij 5 mensen uit Frankrijk 

gestuurd (4 Fransen en een Zwitserse die in Frankrijk woont) die de “activering” 

wilden ontvangen om aan dit werk deel te nemen. Ondanks dat de 

Oompjes mij daarvoor een "stop", hadden opgelegd. Ze waren op het 

juiste moment klaargestoomd. Deze mensen kwamen niet allen samen en 

kennen elkaar niet. 

Zo werd het actieve bestand van Nederland die met mij wilde 

samenwerken met 5 personen verminderd en dat van Frankrijk met 5 

personen vermeerderd. Bij de groepen en individuen van de andere 

landen en continenten is er niets veranderd.  

Rapport ervaringen van de deelnemers aan deze bilocatie. 

Chr. : 1u30min 

Ik ben snel vertrokken naar Saint Michaels Mount in Cornwall. Het enige 

wat ik mij herinner is dat ik plots de kleur rood zag, een hele grote cirkel 

rood. En plots werd dat rood overdekt door een wit deken. Ik heb de kleur 

rood nooit gezien in een meditatie. Wel magenta, purper met oranje, geel 

maar nooit rood.  

Op een moment werd mijn linker wang tot aan mijn hoofd heel warm, en 

ook regio chakra 5. Mijn wang werd zo heet dat ik dacht dat ze 

verbrandde en wou zelfs mijn ogen openen. Dan is het weggegaan. Het 

was wel een hele zware bilocatie.  

L. : 1u30 



Ik heb er geen herinneringen aan overgehouden. Ben verschrikkelijk moe 

en denk dat ik even ga rusten. Het enige eigenaardige dat ik voor het 

eerst heb meegemaakt is dat mijn hoofd plots volledig naar rechts boog 

en zo bleef staan zonder dat ik het kon rechttrekken. Dan kwam mijn 

hoofd vanzelf terug recht en begon het volledig naar links te buigen. Daar 

gebeurde hetzelfde. Ik vroeg mij af wat er aan de hand was en kreeg door 

dat het iets te maken had met het synchroniseren van de twee brein-

helften.  

Joab : 50min 

gedurende de gehele dag hield de bilocatie van vanavond me erg bezig en 

maakte me vermoeid. Vlak voor de aanvang kreeg ik hevige jeuk op mijn 

hoofd. Na het gebed gelezen te hebben heb ik de verzamellocaties 

nogmaals goed in me opgenomen. Soms een erg hevige ch7 en ch6 en 

dat voelde vaak alsof ik hoofdpijn zou krijgen. Ook een druk op mijn hoofd 

en activiteit tussen mijn wenkbrauwen. Mijn oren voelden vaak alsof er 

een bepaalde druk op stond. Vooral op mijn linker oor. Ik voel dat deze 

bilocatie mij energie heeft gekost. Verder niets gezien en dankbaar hier 

aan mee te mogen doen. 

Ha. : 58min 

Na het gebed ben ik naar de eerste locatie gereisd en voelde ik direct een 

hevige steek in mijn linker bovenarm. Voor mijn gevoel ben ik niet lang 

weg geweest maar de meditatie duurde ca 58 min. Mijn bovenlichaam en 

armen voelden ontzettend zwaar aan alsof ik in bed werd gedrukt. Verder 

niets gevoeld of meegemaakt. Ik had het alleen ontzettend warm en na de 

meditatie voelde het heel zwaar alsof het een zware taak was die we 

hebben volbracht. 

In. : 58min 

Duur meditatie: ongeveer 58 minuten met een onderbreking bij 40 

minuten. 



Na het gebed werd ik zo'n beetje naar het eilandje in Cornwall 'gezogen'. 

Ik zag Frankrijk, een deel van Spanje en het verenigd koninkrijk op een 

landkaart. De landen waren wit en er liepen allerlei rode lijnen doorheen. 

Ik voelde me net boven het eilandje zweven en we keken allen naar 

boven. Een schitterend tafereel zag ik. Er kwam een gat in de donkere 

wolken, de wolken werden met roze licht beschenen en daarna met wit 

licht. 

 Een grote gedaante kwam statig naar beneden met een 'gevolg'. Ik ga 

ervan uit dat het Jezus was (Wivine : ik vermoed eerder dat het Gabriel van 

Salvington is gezien de rood-roze kleuren die vermeld worden overal), maar dan in 

een andere gedaante, meer majesteitelijk. Daarna voelde ik me lange tijd 

onrustig en kon me geen locaties voor de geest halen of iets anders. Wel 

voelde ik een grote druk op mijn hoofd (c7) Ook op meerdere plekken op 

mijn hoofd actief. Nieuw was de druk op mijn slapen. Deze druk bouwde 

zich op en na een poosje voelde het alsof ik tussen mijn ogen nog een oog 

had waardoor ik kon kijken. Ik zag alleen niets, er was juist helemaal 

niets, alleen maar zwart en stilte (geen gedachten en geen licht). Dit heeft 

hooguit een paar seconden geduurd. Na 40 minuten werd ik wakker. Ik 

had het vreselijk koud. Voor mijn gevoel was de bilocatie nog niet 

afgelopen en ik sloot mijn ogen weer. Daarna werd ik juist erg warm en 

voelde wederom activiteit in C7 en C6. Ik was zo moe dat ik graag had 

willen slapen. Nu ook heel rillerig en zeer vermoeid. Dankbaar dat we mee 

hebben kunnen doen. 

Win. : 50min. 

St Michaëls mount: 

Er zijn op deze plek dingen gebeurt waar veel mensen bij zijn geschaad. 

Een duister wezen is uit de gebouwen en de rots tevoorschijn gekomen en 

bestraald door een grote groep mensen en andere wezens. Er is een zuil 

van licht geplaatst boven het klooster.  

Het licht straalt uit naar andere Heilige Michael bergen. 



La Rochelle: geen herinneringen 

Straatsburg:  

Hier is het Europese parlement gevestigd en hiermee raakt de bilocatie de 

werking van het verenigd Europa. In het gebouw zijn krachten aanwezig 

die niet echt staan voor de eenheid en die tweespalt proberen te creëren. 

Deze krachten zijn intensief bestraald. 

Zürich: De financiële wereld is nog veel te veel uit op eigenbelang en op 

winstbejag en niet op het algemeen belang. Ook hier is energie gestraald. 

Niet alle duistere wezens losten op. Sommige verschrompelden.  

Genua: geen herinneringen. 

Na bijna 50 minuten opende ik mijn ogen en het duurde even voordat ik 

helemaal terug was in deze wereld.  

Er. : 52min 

Op het laatste moment had ik onvoorziene persoonlijke zaken te 

behandelen waardoor ik deze bilocatie niet in de beste omstandigheden 

heb kunnen benaderen. Ik wist mezelf nog net op tijd te bevrijden om me 

bij de bilocatie aan te sluiten. 

Kort na aankomst op St Michael's Mount in Engeland zag ik dat er al 

mensen waren. Ik zag vele Hemelsen uit de lucht naar beneden komen 

voor de voortzetting van de operaties, dan niets meer. Ik vertrok in diepe 

meditatie van waar ik terugkwam zonder enige andere herinneringen. 

Fe. : 57min 

Ik heb even op voorhand nog de plaatsen bestudeerd en na de 

voorbereiding (gebed, enz.), ging ik in meditatie. Ik viel en keerde 

verschillende keren terug in en uit de diepe meditatie, tot ik uiteindelijk in 

een zeer diepe meditatie (slaap) viel tot het einde van de bilocatie. Ik heb 

geen herinneringen. 

Al.: 40min 



Ik ging in die toestand die aanvoelt als slapen, nadat ik had gebeden en 

mezelf had aangeboden om te dienen. Ik herinner me niet veel. Ik was 

niet in mijn beste vorm. Ik kwam pas uren te voor terug van een reis. Ik 

moet me beter voorbereiden. “Father’s business” heeft voorrang. 

Jac. : 36min 

Ik was ongeduldig om deze bilocatie voor mijn land te doen en vóór het 

uur voelde ik een beetje activiteit op mijn CH 7. 

Ik vertrok naar St Michael Mount. 

Ik voelde geen bepaalde sensaties. Ik stelde me voor dat we daar een 

Lichtanker creëerden. Dacht toen dat er een brug van licht werd gemaakt 

tussen St. Michael Mount (UK) en Mont St. Michel in Normandië. 

Vertrok vervolgens naar La Rochelle, een beetje sensatie op chakra 6, 

opnieuw samen een anker geschapen. 

Dan Straatsburg rond het Europees Parlement waren de sterkste sensaties 

op CH7. Toen werd een anker gemaakt. 

Toen vertrek naar de stad Zürich, sensatie op CH7. Ook hier werd een 

lichtanker gemaakt. 

Eindelijk Genua- la Lanterna- creatie van het laatste Lichtanker dat de 

Middellandse Zee en de aangrenzende steden zal verlichten. Alle mensen 

aan elkaar verbinden, ongeacht hun cultuur en religie. 

Jul. : 1u03 minuten. 

Aankomst op de berg St. Michael (UK). Ik herinner me niets meer omdat 

ik diep mediteerde. Plots werd ik wakker met de gedachte "waar ben ik!". 

Ik was me ervan bewust dat ik me nog in de bilocatie bevond. 

Nadien viel ik terug in diepe meditatie waar ik geen herinneringen aan 

heb. Ik werd na een uur en meer wakker, maar mijn ogen bleven aan 

elkaar gelijmd. Ik was aan het eind erg moe, maar dat verdween 

geleidelijk. 



Rod. : 1u21mn. Ik herinner me niets. Ik werd na 58 minuten een beetje 

wakker en de rest van de bilocatie voelde ik me onstabiel. " 

Na.: 45 minuten. "Ik heb niets gemerkt." 

Nirina: 24 minuten. 

Ik zag niets, maar ik had mijn chakra's 7, 6 en 4 die erg actief waren. En 

mijn hele lichaam was zwaar. 

Fréd.: 49min Het leek alsof mijn hoofd was omgeven door een strakke 

band. " 

Wivine : 1u30 

Ik ben naar Saint-Michaels Mount gegaan in Cornwall (UK). Daar stond 

iedereen al klaar samen met de Aartsengelen en andere scharen Engelen. 

Vermits ik al hun Ordes niet ken, noch kan onderscheiden noem ik ze 

gewoon de Engelen van Gabriel.  

Aartsengel Michael stond boven de berg van Cornwall – er ging een 

aartsengel boven de berg van Ierland staan en eentje boven die van 

Normandië. Rond iedere berg of rots stonden mensen en andere wezens.  

Er werd tegelijk boven iedere rots een lichtanker geplaatst en als dat 

gedaan was sprongen de drie aartsengelen ieder in hun lichtanker naar 

beneden.  

Toen ze terug boven kwamen bleven ze ieder boven hun lichtanker staan. 

Ik was aan het wachten. Waar gingen de duivelachtigen uitkomen met al 

hun duisternis?  

Eerst kwam er een duistere stofwolk uit de middelste berg, die van 

Cornwall. We kregen bevel om Energie te stralen, ieder met zijn methode. 

Uit de andere twee bergen kwam niets uit. Het was alsof ze allemaal 

richting Cornwall geduwd werden langs vanonder.  

Toen kwam er eentje uit, vastgeketend, en hij weerde zich hevig maar 

kon niets doen, er kwam een tweede , een derde en nog velen daarna. 



Meerderen werden richting Nederland gebracht naar het gebouw van het 

Hemels gerechtshof. We moesten constant Energie en Liefde stralen, soms 

samen, soms afzonderlijk. Sommige van die duivels of gevallen engelen, 

om ze een naam te geven, werden ergens anders naartoe gebracht, weet 

niet naar waar. Ze waren voornamelijk mannelijk, maar er waren toch ook 

vrouwen tussen. 

Het bleef komen en vroeg waar ze die vandaan haalden?  

Antwoord : van alle kusten in die omgeving – Ierland – U.K. – Frankrijk. 

Ze waren daar ooit vastgezet door Aartsengel Michael tot hun moment 

voor berechtiging was gekomen. De afbeelding van Aartsengel Michael die 

met zijn lans de duivel neerstrijkt is daar een symbool van. Hij heeft die 

wel degelijk ondergronds vastgezet zodat ze zich niet meer boven de 

aarde konden verplaatsen of ergens anders naartoe konden zoals 

morontia werelden of andere bewoonde planeten.  

Dat wil niet zeggen dat ze geen invloed meer konden uitoefenen in de 

regio’s waar ze vastzaten en zich ondergronds niet konden verplaatsen. 

Vandaar de symbolische ketenen die ze rond hun hadden toen ze naar 

boven gebracht werden.  

Het heeft naar mijn gevoel een eeuwigheid geduurd voor die duisternis 

over heel die omgeving opklaarde. Toen zag ik plots uit de rots van 

Cornwall een rode, heldere vloeistof uitkomen. Zoals een vulkaan lava uit 

zijn opening kan laten stromen. Rood, karmijn rood – nooit gezien. Ik 

kreeg het bevel om liefde te sturen en dat deed ik. Het rood verdween en 

werd wit, daarna werd het wit doorweven met roze lijnen. Dat wisselde 

een paar keer. 

Het bleef allemaal maar duren tot ik het bevel kreeg om daar weg te 

gaan, naar de stad La Rochelle. De Engelen wilden ons uit de weg hebben 

om hun werk verder te doen. 

Boven La Rochelle was alles al duister, veel gestraald. 



Toen naar Straatsburg. Daar stond ik eerst boven het parlement, maar 

moest ook de volledige stad bestralen. Weer zulk een duisternis.  

Ik keek naar boven en zag enkel duisternis. 

Ik vroeg of we geen mooie lichtgebouwen gingen scheppen? Het antwoord 

was : 

 neen, dit is een grootscheepse zuiveringsoperatie. Als een Schepper Zoon 

de volledige macht heeft ontvangen over zijn Koninkrijk of plaatselijk 

universum (Nebadon) dan moet alles wat niet kan vergeestelijkt worden 

verdwijnen en al wie in opstand is gekomen berecht worden. Dat is wat er 

nu gaande is . Deze dingen werden al lang voorbereid. Het zou voor jou 

geen verassing mogen zijn.  

Neen, maar na 40 jaar wachten en daarvan 20 jaar er voor gewerkt 

hebben kwam het wel aan als een verassing. Ik dacht dat ik het in mijn 

leven niet meer zou meemaken.  

Toen kwam Zurich aan de beurt, zelfde dikke duistere mist en daarna 

Genua.  

Ik herinner me niet dat er verder in al die steden een lichtanker werd 

geplaatst. Maar dat wil niet zeggen dat het niet is gebeurd. Het kan zijn 

dat die al waren geschapen toen ik eraan kwam. Ik ben nogal lang in 

Cornwall gebleven. 

Dan stond ik plots in het donker. Ik voelde iets in mijn hersenen, als een 

klik. Paniek, mijn God Fragment was weggegaan. Hoe moet ik nu verder 

stralen?  

Antwoord : “doe het met je eigen krachten”!  

Met mijn eigen krachten? Kan dat? Voelde me als een weeskind. Heb dan 

gestraald zoals ik het altijd doe en toen ging alle licht uit. Ik verdween in 

een diepe meditatie waaraan ik geen herinneringen heb overgehouden en 

die lang heeft geduurd.  



Mijn commentaar aan de deelnemers van deze bilocatie. 

Wat ik hier heb verteld is wat ik beleefd heb, gezien vanuit mijn 

gezichtshoek. Ik heb niet alles gezien.  Ik weet dat ieder van jullie daar 

hard heeft aan meegewerkt, ieder met zijn vermogens. Dat is ook 

trouwens te lezen in jullie verslagen. Ik weet dat niet iedereen daar 

herinneringen aan overhoudt. Wat trouwens voor de zielsgroei absoluut 

niet relevant is, noch voor het gebruik en de groei van onze vermogens.  

Er zijn zeker en vast in de wereld veel mensen die van alles zien en 

boodschappen doorkrijgen.  

Maar die kunnen niet wat jullie kunnen en ze hebben daar ook geen 

belangstelling voor. 

Het is om dat te kunnen en op die manier te helpen aan de schoonmaak 

en de heropbouw dat jullie bij mij gekomen zijn. Om samen hieraan te 

werken en om samen te groeien. Dat was een aspiratie van jullie ziel. 

Een tiental jaar geleden vertelden de Melchizedeks me dat ik niet mocht 

zorgen voor de geestelijk opleiding van de mensen die ik zou ontmoeten. 

Dat ik dat aan hen moest overlaten en aan het God fragment dat in ieder 

mens woont. Ik heb het zo goed en zo kwaad als mogelijk gedaan. Het ligt 

niet voor de hand als uw innerlijke vaas even overvol is, dan morst men 

altijd wel iets links of rechts. Ook dat is een leerschool.  

De boodschappen op het web zijn voor een breed publiek, voor mensen 

die een richting zoeken. Het geeft hun hoop. Er is hemelse hulp gekomen 

en het brengt de Hemelsen korter bij de mens. Ze weten nu dat de God 

van Liefde in hen woont en niet ergens anders. 

Die sessies zijn voor de overbruggingstijd en zullen niet blijven bestaan 

omdat ze binnen 10 à 20 jaar niet meer relevant zijn. ‘s Mensen 

vermogens om contact op te nemen met hun persoonlijke innerlijke 

geestelijke leiding zal vergroten en dan verdwijnt stilaan de behoefte aan 



geestelijke leiders, predikers, evangelisten, profeten, kanalisator ’s van 

alle soort en al de Heilige Boeken.  

God wil rechtstreeks contact. De Melchizedeks willen iedereen 

rechtstreeks in hun scholen opleiden. Ons leven hier is de beste 

leerschool om aan ons eigen te werken. Daarna, op de Morontia werelden, 

is het moeilijker, het duurt langer.  

De regels zijn voor iedereen dezelfde. 

De mens die rechtstreeks door God onderwezen wordt, zal die ontvangen 

wijsheid op een gegeven moment niet meer onder woorden kunnen 

brengen omdat er geen menselijke woordenschat voor bestaat.  

Die zal gaan zwijgen. Die kan nog enkel die wijsheid in zijn leven brengen 

en ernaar leven. Ten hoogste de weg tonen als erom gevraagd wordt. Op 

een dag zullen jullie dat zelf ondervinden, net als anderen dat al hebben 

ondervonden.  

Ooit zullen jullie niet meer durven de anderen besprenkelen met uw pas 

verworven kennis, altijd beperkt, uit respect voor het werk van de 

inwonende “kleine God” van de andere en al het werk van de geestelijke 

helpers die het beter weten dan wij. 

U zult leren om uw "kleine God" door u heen te laten spreken zonder 

tussenbeide te komen met uw "grote ik". 

Jullie hebben allen jaren meegewerkt aan het opzetten van de nodige 

geestelijke en morontia structuren die de laatste jaren werden geplaatst. 

De grote massa weet dat niet, uw familie en vrienden weten dat niet, 

zouden het zelfs niet begrijpen en u misschien voor gek verklaren.  

God weet het en alle Hemelsen. 

Ik dank jullie uit de grond van mijn hart om daar te zijn met al jullie 

vastberadenheid en eenzaamheid. 

Einde. 
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