
Boodschap aan de geestelijke gidsen van het Andesgebergte.  

Sessie nr 7 van 28 juni 2020 – origineel Nederlands 

Plaats : Mezzaverde in Belize. 

Boodschap van Antocal Nesdi.  

Bezoeker : Monssoen Melchizedek. 

 

{Nota Wivine : het eerste deel is een video-boodschap van een Columbiaanse 

Wijze -Antocal Nesdi - Maart 2020 die ik ontvangen had van iemand van onze 

groep. Deze boodschap kwam niet toevallig. Het bevatte een van de 

onderwerpen waarmee ik al weken bezig ben, begeleidde opzoekingen over doe, 

gekoppeld aan meditaties waar iedere keer wat meer uitleg wordt gegeven en 

inzicht. Daarbovenop zit ik nog altijd vast in Belize en geraak hier niet weg. Niet 

voor het werk dat hier moet volbracht worden is afgerond. Monssoen 

Melchizedek spreekt erna.} 

1. Antocal Nesdi : 

 

Dit bericht werd eind maart 2020 in Los Angeles opgenomen, aan het 

begin van de ‘lockdown’ van Californië, na de aangekondigde risico's van 

de verspreiding van het Coronavirus. Deze opname is bestemd voor de 

geestelijke leiders in het Andes gebergte. 



De lessen die hier worden aangeboden, kunnen wel in praktijk worden 

gebracht door iedereen die bewust is geworden of op weg is naar 

verlichting. Hoewel alle bijeenkomsten - inclusief religieuze - wereldwijd 

verboden zijn, hebben wij allemaal zoals we zijn en waar we ook zijn, de 

kans en verantwoordelijkheid om een kanaal van vrede te worden, van 

Liefde en Licht, vanuit de intimiteit van ons hart. 

Ontvangen boodschap: 

Ik wens jullie, mijn broeders en zusters, een heel goede dag en een zeer 

goede tijd aan alle wezens op aarde. 

Dit is een bericht waar ik lang op heb gewacht. Maar nog meer sinds het 

moment dat we hier in Los Angeles zijn aangekomen. Zoals u weet 

hebben we deze reis gemaakt vanuit Colombia, naar dit gebied van de 

Verenigde Staten.  

De deuren werden voor ons op een zeer vloeiende manier geopend tijdens 

heel het proces dat we hebben uitgevoerd en toch, ondanks dit alles 

bevinden we ons nu in een moment van catharsis, in deze crisis. 

Waarin ik mezelf afvroeg: waarom zijn we eigenlijk hier? Nou, gisteren 

kwam het bericht waar ik zo lang op wachtte. De boodschap die ze 

doorgeven aan alle geestelijke leiders van het Andes gebergte. 

Er wordt ons gevraagd om heel rustig te blijven. Ten eerste zijn we al vele 

jaren zeer gezegend. Als niet heel ons leven, omdat we in een gebied 

hebben geleefd waar we frisse lucht konden inademen, waar we de 

energie van de bergen, het land, de rivieren en de watervallen konden 

inademen. 

Wij allemaal die op het platteland wonen, in de eco-dorpen, in de bergen, 

hebben ons eindeloos opgeladen met veel energie, om juist de mensheid 

in deze crisis van manipulatie te kunnen helpen. Maar het is ook een 

leerproces voor ieder van ons, ongeacht waar we ons bevinden op het 

levenspad. 



Volgens de Hogere gidsen staan we niet allemaal op hetzelfde niveau. We 

leven allemaal in verschillende vibraties. Dit is de reden waarom ieder van 

ons dit proces dat we doormaken op een andere manier ervaart : 

sommigen met angst, anderen met zorgen, anderen met veel overvloed. 

Daarom hebben wij, die als helpers voor het “Licht” hebben gewerkt, 

onszelf altijd lichtbakens genoemd, lichtvonken die hier aanwezig zijn, 

bereid om de mensheid te helpen. 

Welnu, het moment is aangebroken mijn beste broeders en zusters. De 

boodschap die ze ons sturen is dat ieder van ons als lichtbaken naar een 

andere plek op aarde werd gestuurd. Ieder van ons werd in het oosten, 

het westen, het noorden en het zuiden geplaatst. Ieder van ons werd daar 

geplaatst om zijn taak te volbrengen. 

De Hogere gidsen vragen ons om niet terug naar huis te gaan, om niet 

terug naar onze woning te gaan. Omdat we zelf besloten hebben om ons 

ter beschikking te stellen van Hogere Energieën, om al onze broeders en 

zusters te kunnen helpen. 

Ik vroeg Hen welke rituelen we konden doen? Omdat het vandaag de dag 

van de rituelen is. Het is ook met veel emoties dat ik mezelf uit, emoties 

van vreugde over wat de Grote Broers ons vertellen. 

Ze zeggen dat we veel rituelen hebben uitgevoerd, dat we veel vuren 

hebben aangestoken en veel hebben gebeden. Dankzij dit zijn de 

vuurhaarden nu over de hele wereld geactiveerd. Hiervoor werden onze 

gebeden ontvangen en werd ons doel bereikt. 

Ze zeggen dat het moment is aangebroken om als “energie-projector” te 

fungeren gelijk waar we ons in deze ervaring bevinden of zijn 

terechtgekomen. 

Voor mij en grootvader is de plaats die ons werd toegewezen Los Angeles 

in Californië. Een plek waar we worden uitgenodigd om de ware Engelen 

van Licht te activeren. Omdat op dit moment de gevallen engelen en de 



duisternis hun werk doen. Maar eigenlijk is het niets anders dan ons met 

onszelf te confronteren. 

Daar we dienaren van het Licht zijn, zullen we het verhelpen met het 

Licht. En dit Licht is niets anders dan harmonie, rust en vrede, maar wel 

innerlijke harmonie, innerlijke rust en innerlijke vrede. Degene die we in 

ons hart dragen. 

De boodschap is dat we absoluut kalm moeten blijven, in volledige 

harmonie. We moeten onszelf te allen tijde gadeslaan, zowel 's nachts als 

overdag en constant. Gadeslaan met wie we zijn en met wie we iets delen. 

De boodschap is dat wanneer we iets emotioneel of mentaal voelen, een 

bepaalde energie van angst, bezorgdheid en twijfel ontvangen, we ons 

moeten realiseren dat dit niet van ons afkomstig is. Dat het gewoon de 

energie van anderen is die naar ons toe komt, opdat we onszelf zouden 

transformeren in katalysatoren van deze energie om ze te transmuteren, 

en vervolgens weer vrij te geven, omgezet in lichtenergie. 

Ze zeggen dat we geen enkel ritueel meer hoeven te doen, omdat het niet 

de externe rituelen zijn die hier zullen dienen. Het is het ritueel dat u 

intern doet dat van nut is. Ze zeggen dat wanneer mijn hart kalm is, 

wanneer mijn emoties gekalmeerd zijn en wanneer mijn hoofd rustig is, 

mijn ‘Geest’ zich kan manifesteren om de hogere vibraties te verhogen bij 

degenen die nog niet bewust zijn. 

Dit is de reden waarom mensen schreeuwden en vochten in de 

supermarkten, omdat ze met hun maag hebben leren denken. Hen werd 

geleerd om te voelen vanuit het oogpunt van gemis en ontberingen. 

Maar wij zelf staan op een andere vibratie, ieder van ons is op de plek 

geplaatst die met hem of haar overeenkomt, verzekerd van overvloed, 

bescherming, en gezondheid, maar bovenal gevuld met bewustzijn. En dit 

bewustzijn dat we zo lang hebben verzameld, aan gewerkt hebben, is 

onze bijdrage aan de mensheid. 



Daarom nodig ik jullie uit, waar u ook bent, of u nu omringd bent door 

mensen of in eenzaamheid, om een echte ‘Lichtbaken’ te worden. 

Verander jezelf in een katalysator voor deze energieën die onze broeders 

en zusters ons sturen, zodat we ze kunnen helpen omzetten. Deze 

energieën afkomstig van hen die niet weten hoe ze die moeten 

transmuteren, van degenen die niet op de hoogte zijn, van degenen die 

nog steeds onder de sluier leven. Het is onze verantwoordelijkheid om 

deze sluier te laten vallen. 

Het hoogste deel van de Geest, dit Grote Mysterie, deze Grote Geest, dit 

Grote Wezen dat we zo vaak aanroepen, nodigt ons uit om onszelf in 

vrede te houden, in een staat van absolute kalmte en in volledige 

observatie. 

Ze vertellen ons dat deze situatie ook voorbij zal gaan en als het voorbij 

is, zal ons bewustzijn de kwantumsprong gemaakt hebben waar we op 

hebben gewacht, waar we zo hard voor gewerkt hebben. 

Ze vertellen ons ook dat na deze catharsis, deze crisis, het leven geweldig 

zal zijn. Voor ieder van ons, voor degenen die op dit vlak blijven en voor 

degenen die naar het andere vlak gaan, is het zover. 

De beslissing is aan ons, we verenigen ons met de hoogste vibraties van 

Liefde en Energie en omarmen met mededogen al onze broeders en 

zusters. 

Een dikke knuffel en een heel speciale groet voor jullie allemaal. We zijn 

niet alleen, we zijn niet alleen. Al onze Hogere gidsen, meesters, 

grootvaders, voorouders zijn al actief. Hun medicijnen zijn al geactiveerd, 

hun herinneringen zijn al geactiveerd zodanig dat het enige dat ons 

overblijft om te doen is het omarmen van onze broers en zussen. Niet 

door een fysieke omhelzing, maar via deze energetische omhelzing van 

Liefde en Licht. 

Met jullie allemaal uit Los Angeles, een goede ervaring en een goed leven. 



Boodschap van Antocal Nesdi.    

Bron : https://www.youtube.com/watch?v=FUIlZhW0quk&t=302s 

********************************************** 

2. Monssoen Melchizedek. 

We wilden jullie met deze boodschap illustreren dat wij overal in de wereld 

eenzelfde doel nastreven en dezelfde boodschappen doorgeven. Dat het 

niet enkel met deze groep is dat wij werken, maar met velen over de 

wereld. Velen die de “Oude Kennis” hebben bewaard door de eeuwen 

heen.  

Ik zal haar boodschap interpreteren en er iets aan toevoegen, in het 

bijzonder voor deze groep.  

Wat ze zegt is dat het niet langer nodig is om overal ter wereld bilocaties 

te doen om "Lichtankers" en “Licht-gebouwen” te creëren waar we dat 

nodig achten; evenmin om voor een dergelijk doel fysiek ter plaatse te 

gaan. Al dat werk is gedaan, staat op zijn plaats en functioneert. Deze 

klus is eindelijk na jaren geklaard! 

Mogelijk wordt u gevraagd om een ander (nieuw) type werk te doen met 

nieuw verworven technieken waarvoor we u naar sommige plaatsen zullen 

sturen voor het geval dit niet kan door middel van bilocatie of terwijl u 

slaapt. 

De manier waarop jullie Energie versturen zal ook veranderen, egaal of u 

met Universum Energie werkt, de Triniteitsenergie of met de Energie van 

uw inwonend God Fragment.  

Als u Energie wilt versturen moet u eerst uw hart vullen met de hoogste 

Liefde die u kunt opbrengen voor uw medemens – vriend of vijand. Laat 

dan de soort Energie waarmee u werkt door u heen vloeien volgens uw 

technieken. U zult de veranderingen in techniek stilaan of plots 

ondervinden terwijl u Energie verstuurd en ook het type Energie dat door 

https://www.youtube.com/watch?v=FUIlZhW0quk&t=302s


u zal stromen zal veranderen op voorwaarde dat u God liefhebt en Hem 

uitnodigt om door u te werken.  

Begin niet van alles en nog wat te verwachten. Laat het gewoon komen en 

gebeuren. Blijf altijd gecentreerd in uw hart. Er is geen 

standaardprocedure, dus de verschijnselen zullen zich bij iedereen anders 

voordoen.  

Open u voor Gods Liefde en laat Hem door u heen werken. Hou uw brein 

leeg van gedachten. U wordt een “doorstroom vat” voor deze goddelijke 

energieën – blokkeer ze niet door zelf de leiding te willen nemen en de 

operaties te richten of dwangmatig bij uw technieken te blijven zelfs al 

voelt u dat dit niet meer zo lukt. Stel altijd vragen hierover tijdens uw 

meditaties en als u twijfelt vraag bevestiging. Uw “begeleidingsengelen” 

zullen u hierin bijstaan.  

Het duister morontia netwerk en al de gevallen engelen en zware 

duisternis zijn verdwenen. Niet de mensen die met hen werkten met een 

Luciferiaanse ideologie of de materialistisch, zelfzuchtigen belust op 

macht. Zij scheppen nog altijd duisternis met hun eigen rituelen, 

gedachten en handelingen.  

Het duister energienetwerk werd vervangen door een lichtnetwerk van 

morontia en geestelijke energieën en daar werd vele jaren aan gewerkt. 

Daarvan werden in allerijl de laatste steentjes geplaatst twee maand 

geleden. 

De duistere mensen, om ze een naam te geven, zullen nog een tijdje 

amok plegen, de wereld onrustig maken op economisch vlak, lokale 

oorlogen handhaven, ziekte voortbrengen via lucht en voeding en de 

planeet vervuilen. Ze zullen mensen in angst, woede, haat en intolerantie 

houden via alle media types die ze zelf in handen hebben. Laat u daar niet 

aan vangen, zelfs al schijnt wat er gebeurt voor een goed doel te zijn.  

Ze zullen u in dualisme houden – als het niet wit is, dan is het zwart en zo 

de ene tegen de andere opzetten. Laat u daar niet in meeslepen. Oordeel 



en veroordeel niet. Dat is niet uw taak noch bevoegdheid. Wereldse 

waarheid heeft altijd twee gezichten als een muntstuk met twee kanten.  

Nu gaan we een nieuwe tijd in. Een tijd waar God door u rechtstreeks zal 

werken op Zijn manier en volgens Zijn doelstellingen.  

Er is een structureel gebrek aan Liefde en Mededogen in uw wereld. Aan 

geestelijke kennis, echte geestelijke kennis en inzicht.  

God, De Vader, wilt hieraan verhelpen en heeft lang geleden een Plan 

opgesteld om uw mensheid van Zijn Goddelijke Liefde te voorzien met uw 

medewerking.  

Veel van dit Plan is al volbracht.  

Nu begint de fase waarin jullie de laatste toppen gaan beklimmen om als 

perfect kanaal te dienen voor deze “Goddelijke, verheffende en 

harmoniserende Liefde” die door u zal stromen. 

Niet door te gaan militeren op straat, of op sociale media zoals een krijger 

zijn zwaard trekt om de vijand te lijf te gaan. Niet om overal lichtankers te 

gaan plaatsen. Die tijd is voorbij.  

Nu vangt er een andere tijd aan waar God door u wilt werken om de 

mensheid tot een hoger bewustzijn te brengen. Een bewustzijnsniveau dat 

het dualisme overstijgt. Waar innerlijke Liefde en Harmonie overheerst. 

Als u ver genoeg geraakt zal Hij dat zelfs constant zonder uw medeweten 

doen.  

Mensen zullen de eenheid tussen heel de Schepping aanvoelen. Niet 

enkel erover lezen en doorvertellen. Neen! In zichzelf voelen.  

Jullie, waarvan de zielen geestelijk gegroeid zijn, zullen deze eenheid 

tussen Schepper en schepping, tussen de Schepper en al de mensen, 

dieren, planten, en minerale wereld innerlijk gaan beleven. Want in alles is 

er Leven, Liefde en een zielsvorm met zijn eigen bewustzijn. Ook de 

dieren, de planten en de minerale wereld zullen ooit vergeestelijken door 

uw bijdrage en die van hen die na u komen.  



Alles en iedereen werkt op elkaar in.  

God spreekt ook tot ieder van u en werkt op u in via andere mensen, via 

de dieren, via de planten, via de majestueuze bergen, de rivieren, het 

water, de zee en het zeeleven. Er is niets in de Schepping dat niet door 

Hem is doordrongen. Zelfs niet in zijn meest verdichte vorm : de stenen 

en de minerale wereld. Daarom dat mensen zich zo goed voelen als zij in 

de natuur of op een strand wandelen in zon en wind. Daar vinden ze de 

innerlijke rust die ze nodig hebben.  

Het is uw taak om die eenheid te voelen en uw innerlijke vrede en 

geluk te bewaren in alle omstandigheden. Dat vraagt zielsgroei en korter 

bij uw inwonende “kleine God” komen.  

De tijd om de vijand buiten u te zoeken en ten strijde te gaan is voorbij.  

Nu dient u aan uw eigen demonen te werken om u innerlijk stabiel te 

houden in alle omstandigheden.  

Doe dat doelbewust samen met uw “kleine God”. Hou zijn hand goed vast 

zodat u zich kunt vergeestelijken en een hoger Bewustzijn/Verstand 

kunt bereiken via de samenvoeging van de mannelijke en vrouwelijke 

mentale krachten van de Kosmos.  

God zal alles door de mens verwezenlijken. God leeft in ieder mens en het 

enige wat Hij vraagt is dat u zich openstelt voor Hem zodat Hij door u 

heen zijn LIEFDE kan verspreiden. Zijn allesomvattende transformerende, 

harmoniserende Liefde. 

Daarom moet u zichzelf in innerlijke vrede houden, in innerlijk geluk, in 

innerlijke harmonie. Meer wordt er u niet gevraagd. 

Laat u niet overweldigen door te treuren, diep verdriet, arrogantie, woede, 

haat, verontwaardiging, zelfcompassie, jaloersheid en ego. Dat verlaagt 

uw vibraties en dan kan God niet door u werken.  



Zeg niet : “Ik ga dit of dat doen!” “Ik ga deze actie ondernemen want dit 

en want dat” ……..daar gaat het helemaal niet over. Dan zijn jullie niet 

meer gemotiveerd door Liefde voor uw medemens.  

Voor God is enkel uw “motivatie” belangrijk. Niet uw daden of woorden 

op zich. Enkel de motivatie die zich achter iedere daad of woord bevindt. 

Is die gedreven door uw “IK” of is die gedreven door onzelfzuchtige liefde 

en compassie voor uw medemens? 

Stel u die vraag eerst voor u iets onderneemt en bespreek alles eerst met 

Hem.  

Iedere mens die gemotiveerd is door zijn hart, door liefde en compassie,  

kan een open kanaal worden voor God en zijn harmoniserende 

Liefdeskrachten.  

Wij hebben onze taken volbracht, nu is het aan u om samen te werken 

met uw innerlijke “kleine God”.  

Tracht niet om deze woorden met uw verstand te begrijpen. Ga in 

innerlijke stilte en vraag Hem inzicht en begeleiding opdat u weet waar u 

aan uzelf nog moet werken om zodanig te vergeestelijken dat u met uw 

“kleine God” kunt fuseren.  

Fuseren op een manier dat uw lichaam niet verdwijnt, maar dat u het 

met Hem transmuteert, regenereert via uw vergeestelijkte ziel om hier 

nog lange tijd dienstbaar te kunnen zijn.   

(Nota Wivine : dat werd jaren geleden de pre-fusie genoemd omdat het Urantia 

Boek geen naam heeft voor dit stadium en er ook niet over spreekt. Zie sessie nr 

13 van 2012.) 

De funderingen hiervoor aanleggen is uw verantwoordelijkheid. Eerst en 

vooral de innerlijke vrede en harmonie bereiken in uw hart en die 

behouden in alle situaties om Gods kanaal te worden.  

U kunt het, zeker weten.  



Tot ziens, mijn vrienden. Dit was Monssoen Melchizedek.  

Einde.  

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

