
Terugkeer Maya Kosmische Meesters. 

Deel 37 - 2011 

Sessie van 3 augustus 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans. 

Plaats : Mezza Verde in Placencia, Belize 

Aanwezig : Cyril en Kathy. 

Ontvangen door Kathy. 

 

Bezoeker : LANAFORGE, Soeverein van het Planeten Stelsel Satania. 

 

Lanaforge sprak na 39 min        totale duur meditatie: 56 min 

 

Lanaforge: Hallo, mijn kinderen. Ik kom de opzoekingen bespreken die Kathy 

vandaag heeft gedaan. We hadden gevraagd om opzoekingen te doen en lijnen 

te trekken op een kaart en iedere keer jullie iets zouden ontdekt hebben en er 

innerlijke vragen waren we ze zouden beantwoorden door bepaalde details te 

onthullen. 

 

Dachau en Mauthausen zijn inderdaad de basisoorden waar het nazi 

gedachtegoed van Hitler is ontstaan. Hitler las en sprak veel met anderen en 

men heeft hem deze gedachten in het hoofd geprent om hem te gebruiken. 

 

De politieke en economische situatie van die tijd waren een vruchtbare bodem 

voor Caligastia en zijn kompanen om hem te beïnvloeden zijn ideeën openbaar 

te maken. Het is een feit dat de ideeën over het zuivere arische ras waarvan hij 

sprak kwam van de vijanden van Christus om verwarring te brengen in de 

hoofden van de bevolking. Er moest iets verschrikkelijks geschapen worden om 

het christendom tegen te werken en dat heeft in Europa twee aangezichten 

gekregen: dat van Hitler en dat van Lenin. Ieder met zijn specificiteit maar het 

resultaat voor de gelovigen die protesteerden tegen hun ziens- en handelswijze 

waren dramatisch. 

 

München en Linz, vooral de regio van Linz, zijn regio’s waar sinds heugenis vele 

heilige plaatsen zijn. Het versterken van het duistere netwerk van Caligastia is 

ginds gebeurd.  

We zullen het jullie ter plaatse doen begrijpen wanneer jullie bepaalde 

gebouwen en archeologische sites zullen zien waar jullie onze aanwezigheid 



zullen voelen, waarom Mauthausen(Oostenrijk) werd uitgekozen die zo dicht 

gelegen is bij de stad Linz(Oostenrijk). In de stad Linz werden vele meesterwerken 

ontworpen, ze heeft een grote wiskundige gekend (Kepler) en een grote 

muzikant (Brukner). Zij was ooit een Europees cultureel centrum waar iedereen 

elkaar tegenkwam. De bevolking van Beieren (München) is nauwer verwant met 

de bevolking van Oostenrijk dan met die van het noorden van Duitsland waar 

de meeste nakomelingen van de Teutonen leefden.  

 

{Nota Kathy Januari 2014: Teutonen: het betreft Keltische - Germaanse stammen die in 

kleine dorpen leefden en die meer dan 2.000 jaar geleden van het noorden van Denemarken 

afkwamen en het leven van de Romeinen heel zuur hebben gemaakt. Ze zijn afgezakt langs 

de Donau, Frankrijk en Spanje en zijn zelfs Engeland binnengevallen. De Romeinen hebben 

nooit een gebied kunnen veroveren van de andere kant van de Rijn, noch de Donau. Het 

betreft hier niet de ‘Teutonische Ridders’ of “Duitse Orde” die een geestelijke ridderorde was 

en geen vrije mensen waren, ontstaan tijdens de derde kruistocht in de 12de eeuw, 700 jaar 

geleden voor oorlogsdoeleinden.} 

 

 
Romeinse kaart met hun bezette gebieden. 



Invasie route Teutonen. 

Vertrekkende van Jutland Denemarken. De groene kruisen zijn hun overwinningen op de 

Romeinen en de rode kruisen zijn de Romeinse overwinningen. 

 

Het is een feit dat al deze concentratiekampen in Duitsland en in de bezette 

landen aanvankelijk werden gebouwd om politieke vijanden te liquideren, om 

zich te ontdoen van mentaal gehandicapten, homoseksuelen, zigeuners en 

later het Joodse volk en ook te zorgen voor goedkope arbeidskracht. Deze 

kampen werden ook gebruikt om ongelukkige medische experimenten te doen. 

Mensen doden in dergelijke omstandigheden is zeker niet goed voor de 

evolutie van een ziel. 

 

Mauthausen heeft iets heel bijzonders dat jullie gaan ontdekken wanneer u er 

zal zijn. Probeer om rond en in Linz sommige oude vestigingen te vinden uit de 

tijd van de Grieken en van nog veel vroeger(Linz gaat terug tot 4.000v.C.). De regio's 

van Duitsland-Beieren en Oostenrijk werden eertijds ook bewoond door 

Neanderthalers die vervolgens werden uitgeroeid door de meer geavanceerde 

menselijke rassen.  

 

Doe wat onderzoek rond Wenen(Oostenrijk) en het politieke klimaat van die tijd. 

Hitler en Lenin zijn elkaar tegengekomen en hebben inderdaad van gedachten 

gewisseld, en zo elkaar beïnvloed. Met het verschil dat Lenin absoluut niets 

moest weten van religie en Hitler religie wilde behouden als controlemiddel 

over de mensen (Beieren en Oostenrijk waren toen hoofdzakelijk Katholiek). Maar dit duurde 



niet erg lang. Na de eerste protesten begon Hitler de hoge religieuze 

geestelijken te vernietigen en te vervolgen. 

 

Het was een oorlog van Caligastia tegen Christus en zij die geloof hebben in een 

unieke God, gemaskeerd inderdaad, maar aan de basis was het enkel dat. Ze 

waren erin geslaagd om het Christendom in Rusland te vernietigen, de hele 

familie van de laatste christelijke Tsaar van de Romanov-dynastie te doden en 

van de tsaar het symbool te maken als provocateur van de ellende van de 

Russen. 

 

Men heeft in Rusland geprobeerd via het Bolsjewisme om het christendom te 

vernietigen door mensen te terroriseren en te doden en in Duitsland heeft men 

getracht om verwarring te scheppen om macht te verkrijgen door te zeggen 

aan de mensen dat God met hen was: "God mit Uns" was het motto van Hitler. 

Hij wou eerst beginnen met meer communistische ideeën, maar hij was niet in 

staat om dit aan te houden en heeft zich moeten aanpassen. Zodra hij aan de 

macht kwam heerste hij door terreur. Hitler bezat geen hoge intelligentie maar 

was welbespraakt en zeer beïnvloed door duistere krachten. Lenin was een 

ander geval, maar beide werden gebruikt om de plannen van het beest te 

dienen. Nu moeten we deze situatie verhelpen. 

 

Alles zal goed gaan en jullie gaan interessante dingen ontdekken. Adamson zal 

in jullie buurt blijven, hij kent de omgeving en kan jullie dan ook begeleiden. 

Dat was het dan mijn kinderen. Ik verwacht jullie morgen opnieuw. Ik neem 

afscheid en nog een goede namiddag. 

 

EINDE. 

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 

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

 

 

http://www.mezzaverde.com/

