
Opening Melchizedek Scholen op Urantia in 4de dimensie. 

Sessie nr 3 van 21 februari 2022 – origineel Nederlands. 

Plaats : Mezzaverde in Belize 

Ontvangen door Wivine 

Bezoeker : Malvantra Melchizedek 

Malvantra : Hallo, mijn kinderen, ik heb wat nieuws voor jullie. Er zijn 

vier onderwerpen vandaag.  

1)De Melchizedek Scholen rondom de aarde zijn geïmplementeerd.  

Zij zijn ondergebracht onder al de grote Paleizen of Taj-Mahals die wij met 

de hulp van deze grote groep werden geschapen.  (zie sessie 13 van 

2019) 

Overal op uw wereld zijn er poorten die de zielen toelaten om onder 

begeleiding deel te nemen aan het onderwijs dat gegeven wordt in die 

scholen. Dat onderwijs is specifiek voor de mensen op uw planeet. Het is 

zowel voor beginnende zieltjes als voor gevorderden. Naargelang uw 

planeet zal evolueren, zal ook dat onderwijs evolueren. Dit vermijd het 

afleggen van grote afstanden met transportengelen naar de scholen op de 

1rste Woningwereld. Mensenzielen worden daar naartoe gebracht tijdens 

hun slaap en tijdens hun meditaties. De meer gevorderde zielen nemen 

dan beginnende zieltjes met zich mee. Met zieltjes bedoelen wij niet enkel 

de zieltjes van baby’s en kinderen – nu zijn dat hoofdzakelijk beginnende 

zieltjes van volwassenen : jong en oud. 

2)Er is een kind geboren op 7 februari 2022 afkomstig van de 

Constellatie Norlatiadek. 

Het is een jongen, en een pupil van de Meest Verhevene- Vorondadeks 

van onze Constellatie Norlatiadek. Het is een van de Zonen van Adam en 

Eva die destijds gekozen heeft om niet op de aarde te blijven met zijn 

ouders toen ze op weg waren van de 1rste Tuin van Eden naar de 2de tuin 

van Eden. Al hun kinderen vanaf 20 jaar en ouder mochten toen kiezen : 



ofwel met de Melchizedeks meegaan en pupil te worden van de 

Constellatie Vaders van Norlatiadek ofwel als sterveling op aarde verder te 

leven met hun ouders. Adam en Eva hebben toen vele van hun kinderen 

zien vertrekken.  

Er zullen er nog komen – zowel jongens als meisjes. We gaan dat niet 

iedere keer aankondigen. Hier hebben we een uitzondering gemaakt om 

duidelijk te maken dat ze terugkomen om hun ouders te helpen, maar 

zeker niet allemaal tegelijkertijd.  (zie sessie 19 van 2019). 

Hij is geboren in de streek van Aaron – de Avonal Zoon geboren op 12 

januari 2015. 

3)Relatieproblemen.  

Ze ontstaan tussen individuen, families, geburen, in werkomgevingen, 

door sociale drukkingsgroepen, tussen politiekers, internationale 

multinationals en Staten.  

Wie onder jullie worstelt er niet mee? Waar komen ze vandaan?  

Je hart is het centrum van uw emoties van goedheid, vriendelijkheid en 

welwillendheid, maar ook van trots, kwaadaardigheid, haat, jaloersheid, 

hebzucht.  

Er zit dus een engeltje en een duiveltje in uw hart,  

            

In ancestrale culturen werd dit gesymboliseerd door de Geest van het 

Licht en de Geest van de Duisternis die elkaar constant bevochten. Dat 

beeld kent u nog in het Christendom als Jezus versus Lucifer .  

Dat is ook in de dualiteit leven. Het is alsof er altijd maar twee keuzes 

zijn. 



- Ik heb gelijk, de andere heeft ongelijk. Trouwens, de anderen 

hebben altijd ongelijk. 

- Ik ben de goede, de andere is de slechte 

- Ik ben de werker, de andere is de luierik 

Dat is het primaire gevecht tussen het goede en het kwade dat zich 

afspeelt in uw hart vanaf uw jeugd. Niet buiten u, wel binnenin u.  

Het is dus niet buiten u dat u het kwaad moet gaan bevechten, wel binnen 

in u.  

Het is niet de andere dat u met de vinger moet wijzen, enkel u zelve.  

Dat is de eerste, grote en lange stap die u moet zetten om uit die dualiteit 

te geraken. Om tot de derde keuze te geraken. 

Want als het ene niet deugt en het andere ook niet, dan moet er een 

derde oplossing zijn die voor iedereen deugt.  

Er is altijd een derde oplossing.  

Jullie hebben een gezegde : als twee honden vechten voor een been, loopt 

de derde ermee heen. Dat gezegde wilt zeggen dat er altijd wel een derde 

is die voordeel haalt uit de ruzie van anderen. Denk daar eens over na. 

(Wivine : wilt u een voorbeeld? Advocaten die huwelijksscheidingen 

behandelen!!) 

Meningsverschillen en ruzies komen aan de basis voort uit 

ONWETENDHEID. De onwetendheid van de Eenheid en verbinding van 

alles en iedereen. 

Inderdaad heeft Jezus, die zich daar goed genoeg van bewust was, 

gezegd aan het kruis : “God vergeef het hen want ze weten niet wat ze 

doen”.  

Ook u zult dat leren zeggen, allen onder jullie.  

Zelfs trots is een gevolg van de onwetendheid dat alles en iedereen met 

elkaar is verbonden. 



Die onwetendheid is de wortel van alles wat scheidt. Alle zielen zijn met 

elkaar verbonden, ook de zieltjes van de dieren-en plantenwereld, zelfs 

met de minerale wereld.  

Die Eenheid met alles en iedereen kan enkel in het hart gevoeld worden, 

nergens anders.  

Door uw eigen emotionele tsunami’s en orkanen te beheersen, uw eigen 

op te trekken en over te geven aan Gods Wijsheid, zult u uiteindelijk erin 

slagen om in alle emotionele winden, stormen en bliksems, uw innerlijke 

rust te bewaren.  

Ga dan rustig zitten en vraag God het volgende : 

“Mijn Vader in de Hemelen die ook in mij leeft. Help mij mijn innerlijke 

rust te bewaren. Geef mij raad en wijs mij de weg om die stappen te 

zetten die het conflict tussen alle partijen kan oplossen tot ieders 

tevredenheid. “ 

Het echte grote werk tijdens uw opklimming naar het Paradijs is niet om 

God te eren en dan van Hem voordelen te verwachten.  

Niet door tegen God te zeggen, “kijk, Mijn Heer, al de goede werken die ik 

heb verricht om mijn medemens te helpen en u te behagen. Dank u om 

mij nu te helpen want ik zit in een moeilijke situatie en ik kan wel wat geld 

gebruiken.” 

Het dient om al uw onvolkomenheden aan het licht te brengen. Wees u 

ervan bewust dat vanaf u zegt : “ik wil het goede doen en goed zijn als 

God”, duiken de valstrikken op om u te doen vallen en struikelen”. Omdat 

het enkel zo is dat u uw eigen gebreken leert inzien.  

4) De “activatie” van de geest ontvankelijke bewustzijnsklieren. 

De “activatie” van de “geest ontvankelijke bewustzijnsklieren” heeft niets 

te maken met helderziendheid of helderhorend zijn.  



Het heeft te maken met het mentale, het verstandelijke. Namelijk dat 

bewustzijn verkrijgen dat u toegang geeft tot steeds hogere geestelijke 

inzichten.  

Het gevolg daarvan zijn uw “diepe meditaties” waarvan u geen 

herinneringen aan overhoudt. Daar zult u moeten mee leren leven als u 

hogere geestelijke inzichten wilt krijgen. 

Het bewustzijn van uw fysieke hersenen is ontoereikend om die hogere 

geestelijke inzichten te benaderen. Dat bewustzijn verdwijnt ook met het 

afsterven van het fysieke lichaam.. Uw ziel daarentegen evolueert met 

deze geestelijke inzichten en naargelang ze evolueert verandert ook het 

type morontia bewustzijn dat telkens bij haar nieuw bereikte status hoort. 

Maar daar bent u zich niet van bewust in uw dagelijks leven omdat u dan 

voornamelijk uw fysieke hersenen en bewustzijn gebruikt. 

Het is uw ziel die eeuwig voortleeft en constant evolueert, samen met de 

uitdrukkingsmogelijkheden van uw persoonlijkheid. Zelfs na de fusie 

met uw God Fragment op de Woningwerelden. 

U, mensen, die de “activatie” hebben ontvangen van de “geest 

ontvankelijke bewustzijnsklieren”, die de wens hebben geuit om uw 

medemens op een meer geestelijke wijze te helpen, om de status van 

Godmens te bereiken zodat u de hoogste vermogens kunt bezitten om uw 

wereld naar de status van Licht en Leven te brengen, naar een 

paradijselijke staat, zullen alle obstakels stap voor stap overwinnen.  

Het is absoluut niet de bedoeling dat u uw materiële leven de rug toe 

keert, het ontvlucht.  

Het is de bedoeling om het te sublimeren, te transcenderen. Door uw 

ziel en lichaam tot hogere frequenties en golflengtes te laten 

stijgen. Zodat u actief kunt deelnemen aan Gods werk, aan Gods 

Schepping, met al uw Krachten.  

Voor uw planeet betekent dat het volgende : 



- Door uw moeite en activiteiten opent u en plaveit u de weg voor alle 

volgende generaties zodanig dat ze die “activatie” niet meer nodig 

zullen hebben om tot hogere geestelijke inzichten te komen als ze 

die weg willen opgaan.  

Het stopt ook niet met uw planeet, want ook planeten zijn met elkaar 

verbonden. Andere planeten hebben daar ook nood aan. Ook daar worden 

uw vermogens nu al gesolliciteerd.  

Nebadon is een jong plaatselijk universum. Heel jong, er moeten nog vele 

planeten geboren worden die mensenlevens kunnen voortbrengen. U zult 

niet veel tijd hebben om u te vervelen tijdens uw opklimming ’s carrière in 

uw plaatselijk universum Nebadon. Noch als Mens en noch als Morontia 

Ziel. 

Aan hen die denken dat God door u te laten werken op uw omgeving, de 

staat van Godmens te bereiken of pre-fusie met uw God fragment, een 

verlies van identiteit zou betekenen, van zelfbeschikking, dat je niets 

meer mag zelf beslissen of wensen, zeg ik het volgende : 

U zult leren leven als mens tussen twee uitersten : 

- Enerzijds zal uw “kleine God” uw wezen in bezit nemen om taken uit 

te voeren door u heen, zelfs om mensen aan te spreken. Hij zal u 

constant bijstaan met raad en u stapsgewijs toegang verschaffen tot 

zijn Goddelijke Wijsheid. 

- Anderzijds zult u de volledige mogelijkheid bewaren om eigen 

keuzes te maken. U zult uw eigen zelfs vrijer voelen dan vroeger. 

God laat u altijd vrij, u moet niets. 

Bekijk het zo : hoe meer u open staat voor Gods Wijsheid en 

richtlijnen, hoe meer u op Hem gaat gelijken en denken als Hij. 

Iedere mens waar God in leeft, betekent voor Hem een ander 

avontuur. Hij beleeft alles met u mee en ook Hij houdt van wat 

afwisseling. Het is die afwisseling die u Hem gaat bezorgen dankzij 

uw eigen keuzes en creativiteit.  



Tot ziens mijn kinderen, dit was Malvantra Melchizedek, 

hoofdverantwoordelijke van deze Melchizedek Scholen.  

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

