
Terugkeer Maya Kosmische Meesters. 

Deel 46 – 2011. 

Sessie van 29/08/2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling - Origineel Frans. 

Plaats: M. V. te Keerbergen in België. 

Aanwezig en ontvangen door Kathy 

Bezoekers: Malvantra en Maltucia Melchizedek 

 

Malvantra sprak na 1u10min                   Totale duur meditatie: 1u35min 

 

Malvantra hier: Hallo, deze sessie betreft het tweede gedeelte van jullie 

reis. We hebben besloten om Parijs niet te doen. 

 

CARNAC – Frankrijk. 

 Carnac megalitische site. 

Wanneer jullie terugkeren uit Duitsland en jullie in de regio van Carnac 

zullen zijn, gaan jullie een Lichtanker scheppen rond de “Grand Menhir de 

Mesnil van 6m hoogte” met de mensen die daar beschikbaar zijn. Jullie 

gaan dit Lichtanker scheppen door de Menhir in het midden van het anker 

te plaatsen. Je kunt het anker op de hoogte van de Menhir scheppen of 

lager, het heeft het geen belang. Wij plaatsen vooral dat anker daar want 

het is een toeristische plaats waar veel mensen voorbij komen die deze 

Menhir aanraken. De zielen die er zijn sinds honderden duizenden jaren 

zullen langs dit Lichtanker kunnen bevrijd worden omdat het Licht ervan 

hen zal aantrekken. 



Grote Mehnir van 6m. 

U mag ook een Lichtanker plaatsen bij de persoon waar jullie gaan logeren 

waar hij zich het beste voelt om er rond te mediteren als hij dat wenst. 

 

ORADOUR SUR GLANE – 13 september 2011 (Limousin) Frankrijk. 



 Oradour. 

Wanneer jullie gedaan hebben in de regio van Carnac kom dan allen 

samen in het dorp Oradour-sur-glane dat in 1944 verwoest werd door de 

nazi's. 

Jullie gaan daar 2 Lichtankers scheppen: 

- Eén in de kerk waar al de vrouwen en kinderen van het dorp werden 

doodgeschoten. Deze daad kan worden beschouwd als mensenoffers 

om het duister netwerk te voeden. 

- Een tweede op het centrale plein waar de mannen van het dorp 

verzameld en gedood werden. Jullie gaan deze plaatsen gemakkelijk 

vinden op de site of op het internet waar deze informatie 

beschikbaar is. 

Na elke creatie gaan jullie het anker gebruiken om de duistere energie te 

doen verdwijnen en een oproep doen aan alle menselijke zielen, de 

hemelse wezens en andere vormen van leven om dit Licht te volgen om zo 

hun opklimming en hun evolutie verder te zetten volgens de plannen van 

Christus Michael en de Universele Vader en niet volgens de plannen van 

Caligastia en Lucifer. 

 

TULLE (Limousin) Frankrijk. 

1) Jullie gaan daar op een centraal gelegen plein in Tulle een 

Lichtanker scheppen waar er een heleboel mensen werden 

opgehangen en gedood in diezelfde periode door de SS om dit 

duister energie netwerk te voeden. Dit gebeurde in dezelfde periode. 



Daarna gaan jullie het anker gebruiken op dezelfde manier zoals in 

Oradour. 

 Tulle – Lichtanker. 

2) Dan gaan jullie de plaats zoeken waar jullie gegevens moeten 

oppikken en dat zal wat moeilijker te vinden zijn. We gaan jullie ter 

plaatse helpen om het te vinden, maar het is gelegen in het centrum 

van de stad. Doe nog wat opzoekingen en als je het niet vindt dan 

begeleiden we jullie ter plaatse. Zodra u de plaats gevonden hebt, 

ga in een cirkel zitten zo goed als mogelijk en ga in meditatie totdat 

de gegevens werden doorgegeven en jullie ze hebben opgeslagen. 

We proberen aan dit meisje hier een soort cirkelvormig monument, 

een voormalige fontein waar mensen in de oudheid kwamen 

drinken. Er was daar vroeger een oude bron en waarschijnlijk zijn er 

nog steeds aanwijzingen dat deze plaats gezegend is of dat het 

water gezegend is. Jullie gaan dat ter plaatse vinden, we zullen jullie 

leiden. 



 {Nota Kathy februari 2014: het was achter het Gemeente huis van Tulle waar 

zich een park bevindt. Ik had er niets over gevonden op het internet en ze hebben ons 

daar naartoe moeten leiden.} 

 Fontein achter gemeentehuis Tulle. 

 

CARCASSONNE – Frankrijk. 

 Oud Carcassonne. 

Daar gaan jullie een Lichtanker scheppen op het meest centraal gelegen 

pleintje van de oude stad van Carcassonne en jullie gaan het gebruiken 

zoals de andere Lichtankers nadat ze gecreëerd werden. Jullie gaan het 

laten zwaaien over gans het gebied van de Katharen en jullie zeggen dat 

het is om de duistere energie te vernietigen en jullie vragen aan de 

menselijke zielen, aan de hemelse wezens en de levensvormen in het 

leven geroepen door Lucifer en Caligastia en de andere levensvormen om 

het Licht te volgen van dit anker zodat ze hun pad van ascensie en 

evolutie voort kunnen zetten volgens de plannen van Christus Michael en 

de Universele Vader en niet die van Caligastia en Lucifer. 

 



Het is zeer belangrijk om dit te verduidelijken, omdat er een groot verschil 

bestaat tussen de twee plannen en het belangrijk is om hen dit duidelijk 

te maken. Ze kennen Caligastia en Lucifer, ze kennen minder Christus 

Michael en de Universele Vader. Want het is tegen Christus Michael en de 

Universele Vader dat Lucifer en Caligastia gereageerd hebben in hun 

gestoorde, ziekelijke, megalomane en gekke geesten. Jullie zouden hen 

schizofrene psychopaten noemen in jullie psychiatrische geneeskunde en 

dat is wat er gebeurd is, dat zijn ze allemaal geworden. Door hun 

arrogantie en hoogmoed was er iets in hun hoofd losgeslagen. 

 

MONTSEGUR 

Daar gaan jullie naar het kleine monument dat de brandstapel herdenkt 

waar 250 Katharen tezamen levend verbrand werden. Daar werden vele 

mensen in die tijd in die omgeving verbrand. Schep daar een Lichtanker 

en gebruik het zoals de andere. 

Montsegur. 

 

GROTTES DE GARGAS – Frankrijk. 

 



Jullie mogen deze grotten vergelijken met de ATM grotten van Belize. Ze 

werden gedurende lange tijd gebruikt soms voor het goede en soms voor 

offers van kinderen en jonge meisjes om het netwerk van duistere energie 

te voeden en dus gaan beide aanwezig zijn. 

We vragen jullie om daar een andere “MEMORIAL ter herdenking van het 

einde van de opstand” te scheppen. 

 

Jullie gaan DRIE LICHTANKERS scheppen in die grotten: 

Eentje voor de Universele Vader. 

Eentje voor De Eeuwige Zoon-Moeder. 

Eentje voor de Oneindige Geest. 

 

Telkens wanneer jullie er eentje hebben gecreëerd gaan jullie het 

gebruiken om de duistere energie te vernietigen en vragen aan de 

menselijke zielen, de hemelse wezens en andere levensvormen om het 

licht van dit anker te volgen zodat ze hun ascensie pad en hun evolutie 

kunnen voortzetten naar de Universele Vader volgens de plannen van 

Christus Michael en de Universele Vader en niet volgens die van Lucifer en 

Caligastia. 

 

Er is een netwerk van duistere energie die de Aarde omringt en is er één 

die het interieur van de Aarde via grotten doorkruist en die door 

menselijke offers werd gehandhaafd. Let op de geruchten over satanisme 

en Lucifer in deze regio's want er zijn daar nog altijd mensen in die streek 

die dit soort rituelen handhaven in gesloten huizen, in kelders, in 

onderaardse grotten waarvan men de toegang niet kan zien. 

Door deze Memorial op die plaats te scheppen en door deze Lichtankers 

eenmalig te gebruiken gaan jullie dit tweede netwerk binnen de aarde 

breken. {Nota Kathy: wij mogen deze Memorial Lichtankers achteraf niet meer 

gebruiken.} 

 



De “Eerste Memorial” en alles wat jullie al hebben gedaan in Midden-

Amerika om deze netwerken te breken tijdens de laatste maanden hebben 

reeds goede resultaten opgeleverd. Deze hier zal ook de gewenste 

resultaten opleveren en misschien zelfs meer. 

 

HENDAYE – Frankrijk. 

 

Jullie mogen ginds een Lichtanker plaatsen in de tuin van het huis van uw 

vrienden. Gebruik het op dezelfde manier als de andere en zwaai het over  

gans het Franse Baskenland om de duistere energie te vernietigen en te 

vragen aan de menselijke zielen, de hemelse wezens en andere 

levensvormen om het Licht van dit anker te volgen zodat ze hun pad van 

ascensie en evolutie kunnen voortzetten volgens de plannen van Christus 

Michael en de Universele Vader en niet volgens de plannen van Lucifer en 

Caligastia. We zullen dit Lichtanker sterk genoeg maken zodat het een 

enorm baken van Licht wordt voor gans het Franse Baskenland. 

 

SAN SEBASTIAN – Spanje. 

{Opmerking Kathy februari 2014: hier moest ik een dorp vinden waar er een centrum 

of een kantoor was van de E.T.A. een separatistische Baskische-Spaanse organisatie die 

een heleboel bomaanslagen had gepleegd. Ik kon echter niets vinden op het internet, 

maar dan helemaal niets... dan hebben ze me gezegd om langs San Sebastian te gaan 

en dat ze ons vandaar naar de plaats zouden leiden. Ik dacht eerst dat we in het centrum 

van San Sebastian moesten zijn maar we geraakten niet van de snelweg, dan zijn we 

ergens gaan stoppen en ik vroeg advies aan Malvantra. Zij zeiden dat we slechts 10 min 

van de plaats verwijderd waren en dat we moesten doorrijden omdat het niet ver meer 

was. We waren daar met 3 auto’s en 5 mensen, het was avond en we waren doodmoe. 

 



Toen kwamen er plots 2 mensen naar ons toe en ze vroegen wat we zochten. Omdat het 

laat was vroegen we hen waar er hotels waren in de buurt van de zee. 

Ze vertelden ons om 10min door te rijden naar Zarautz - gewoon een beetje verder, als 

bij toeval. We hebben een hotel gevonden voor 5 personen in Zarautz rond een plein met 

een kiosk en het was pas de volgende dag dat ik een groot aanhangbord zag hangen op 

de gevel van een huis op die plaats: “U bent hier in het Baskenland, dit is noch Spanje, 

noch Frankrijk” met hun politiek bureau op het gelijkvloers. De Hemelse wezens waren 

erin geslaagd om ons precies te krijgen waar we moesten zijn... Ongelooflijk maar waar. 

Zarautz 

 

GUERNICA en DURANGO in Spanje (Baskenland). 

Ga naar de centrale plaatsen van de dorpen die vernietigd werden en we 

zullen jullie laten voelen waar het beste is om een Lichtanker te plaatsen 

en jullie gaan die gebruiken als de voorgaande voor gans het Spaanse 

Baskenland. Deze twee steden werden volledig plat gebombardeerd 

tijdens de Spaanse burgeroorlog (in 1937) door de Duitsers. 

 

Guernica                                                     Durango. 



HUETE Spanje. 

Als jullie de mogelijkheid hebben om tijdens jullie verplaatsingen een 

meditatie sessie te doen dan kunnen wij jullie zo meer details geven om 

de exacte plek te zoeken. Anders zullen wij trachten een beeld te geven 

van de plaats waar jullie moeten zijn voor het ophalen van de gegevens 

die er duizenden jaren geleden werden opgeslagen. Documenteer je eerst 

over de stad en haar omgeving en we zullen tekenen geven op jullie C6 en 

C7 en druk uitoefenen op jullie hoofden om de juiste plaats te vinden. 

Daar gaan jullie in meditatie en wanneer de meditatie voltooid is zullen al 

de nodige gegevens in jullie opgeslagen zijn. 

meditatie boven berg Huete. 

Jullie mogen ook nog een Lichtanker scheppen in het centrum van de stad 

zelf en het gebruiken zoals de andere. 

Huete Lichtanker. 

Daarna is jullie werk voltooid en kunnen jullie vakantie nemen. 



 

Dank u mijn kinderen, jullie hebben al goed werk geleverd en ik weet dat 

jullie nog goed werk zullen leveren. Dank u, en ook aan degenen die jullie 

gaan vergezellen tijdens een deel van uw reis in Frankrijk. 

 

Tot ziens mijn kinderen en dank u zeer. We zijn allemaal dicht bij jullie 

maar dat weten jullie nu al onderhand. Dank u wel en tot ziens. 

 

Maltucia: Ik kom jullie aanmoedigen. Normaal gesproken is Europa niet 

mijn gebied, mijn regio zijn meer de Amerikaanse continenten. Omdat 

jullie onze broeders van die regio niet kennen en wij jullie niets willen 

bemoeilijken, zal ik jullie met Malvantra vergezellen zodat jullie zich meer 

onder familie gaan voelen. Tot weerziens mijn vrienden en veel succes. 

 

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/

