
Terugkeer Maya Kosmische Meesters. 

Deel 47 – 2011. 

Op 31 augustus 2011 zijn we aan het eerste gedeelte van onze reis begonnen. Frankrijk 

en Spanje zijn daarna gekomen. 

Sessie van 31/08/2011– opgenomen – Origineel Frans. 

Plaats : M.V. te Dachau in Duitsland. 

Aanwezig: Cyril, Karel, Kathy en Victor. 

Ontvangen door Kathy 

Bezoeker: Malvantra Melchizedek. 

 

Onmiddellijk na de meditatie gedurende de welke de Melchizedeks hun Lichtanker 

verankerden, kwam Malvantra spreken, het was na 20 min meditatie. Ik had mijn 

recorder met mij mee omdat we constant leiding nodig hadden. En als ze teveel zeiden 

kon geen van ons het zich achteraf nog herinneren. Dat hadden we voor in Ingolstadt 

toen Adamson een paar woorden kwam zeggen als het gedaan was. 

 

{Opmerking Kathy februari 2014: we waren begonnen in de ochtend met Ingolstadt en 

daarna waren we naar Dachau afgezakt. Het was al voorbij de middag en Mauthausen 

was 300 km van Dachau rijden en we moesten nog de grens met Oostenrijk overgaan... 

Dus hadden we gepland om rustig naar Oostenrijk te rijden en Mauthausen de dag 

daarna te doen……rustig aan. Dat was onze planning... maar neen…….er kwam iets 

tussen.} 

 

Ingolstadt waar we de re-activatie 

gedaan hebben van de heilige plaats voor Adamson. Dat was onze eerste ervaring om te 

mediteren in een publieke plaats met mensen die rondom ons wandelden en lawaai 

maakten. Dat doet heel raar. 



 

Dachau, Katholieke kerk waar we gemediteerd 

hebben terwijl de Melchizedeks hun Lichtanker door ons schepten. Daar zijn vele kerken 

in Dachau van verschillende landen en het was de enige die rond en open was.  

 

Malvantra: Hallo, dit is Malvantra hier. De oprichting van dit Lichtanker-

deze Merkabah die verbonden werd met ons “Lichtnetwerk” via u tijdens 

uw meditatie is gelukt. We hebben eveneens meer “circuits” verder 

verbonden van uw twee nieuwe metgezellen die akkoord gingen om dit 

werk voor ons te doen zodat zij de noodzakelijke vermogens ontvangen 

om de job beter aan te kunnen. {Kathy: opgelet, deze 2 mensen hadden al grote 

Energetische capaciteiten maar waren deze zware meditaties niet gewoon die Cyril en ik 

doorstonden in Belize waar zoveel kracht doorkomt op zulk een korte tijd.} 

 

Wij vragen u zo spoedig mogelijk naar Mauthausen te gaan. Als jullie daar 

vandaag nog kunnen geraken en doen wat daar hoeft gedaan te worden 

zou dat het beste zijn omdat de duisteren zich aan het organiseren zijn 

om jullie alles moeilijker te maken. Degenen die achteraf tijd hebben en 

die de stad München willen bezoeken kunnen dat later doen. Dit heeft 

enkel een historische waarde om de dingen beter te begrijpen uit het 

verleden die niet in de boeken geschreven staan. Maar dit is geen 

noodzaak om het werk te doen. 

 

Als jullie vanavond of morgenochtend na Mauthausen tijd hebben ga dan 

in meditatie zodat we jullie kunnen spreken en enkele resultaten 

communiceren die we al hebben gezien. Jullie hebben nu al meer dan één 

miljoen zielen helpen bevrijden die hier gevangen zaten in deze vortex 



van angst, dood en lijden, alsmede andere levensvormen geschapen door 

Lucifer en Caligastia en zelfs sommige hemelse wezens die hen hebben 

geholpen. Anderen zullen volgen, al degenen die wilden vertrekken zijn 

onmiddellijk vertrokken en zullen hun heropvoeding en rehabilitatie 

kunnen voortzetten in de programma's die daarvoor bestemd zijn op 

andere plaatsen die wij voor dit doel hebben geschapen. {Kathy: zielen en 

hemelse wezens hebben ook een Vrije Wil.}. 

 

Jullie hebben fantastisch werk verricht en wij dank jullie daarvoor en 

vragen om zo spoedig mogelijk naar Mauthausen te gaan en probeer het 

nog vandaag te doen om hen zo min mogelijk kans te geven om zich te 

reorganiseren.  

 

Dank u zeer mijn kinderen. Dank u voor uw moed en uw bereidheid om 

gans de mensheid te helpen en alle wezens die hier gestrand waren. Tot 

ziens mijn kinderen, wij zijn ginds op jullie aan het wachten. De sessie is 

beëindigd. 

 

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/

