Terugkeer Maya Kosmische Meesters.
Deel 48 – 2011.
Sessie van 1 september 2011 –opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.
Plaats: M. V. te Mauthausen in Oostenrijk, ‘s morgens in ons hotel.
Aanwezig: Cyril, Karel, Kathy en Victor.
Ontvangen door Kathy.
Bezoekers: ADAMSON, 1ste zoon van Adam en Eva van het Eerste Hof van Eden.
MALVANTRA MELCHIZEDEK
Adamson sprak na 51min

Totale duur meditatie: 60min.

Mauthausen concentratie kamp.

Mauthausen. Het is in één
van de kazernes links waar er nog oude meubels van gevangenen stonden dat we konden gaan zitten
om in meditatie te gaan. Er was een koord om te voorkomen dat het publiek door kon om te
vermijden dat ze de meubels zouden aanraken, maar we zijn erover gestapt en zijn toch gaan zitten.

Adamson: Mijn vrienden ik feliciteer jullie voor het werk dat jullie
gisteren hebben gedaan in deze drie locaties: Ingolstadt, Dachau en
Mauthausen. Gelukkig, dat jullie ze alle drie hebben kunnen doen op
dezelfde dag.
Zoals jullie allen hebben kunnen voelen was de weerstand in Mauthausen
verschrikkelijk. Ze hebben niet beknibbeld op alle mogelijke
aanvalsvormen die ze jullie konden aandoen maar jullie hebben het

volgehouden. Overal hebben jullie de exacte locaties gevonden waar u
moest zijn en jullie hebben goed onze aanwijzingen gevolgd.
De meditatie van vandaag heeft zo lang geduurd omdat we jullie
'beschermingsraster' moesten verbeteren en corrigeren tegen dit duister
netwerk. Dat is waarom jullie gewone meditaties zo veel langer duren
voordat we contact met u kunnen opnemen. Maar alles is goed gegaan.
Iedereen is nog steeds hard aan het werken in Mauthausen om alle zielen
weg te helpen die daar vastgenageld en verlamd waren door doodsangst,
evenals de gevallen engelen en andere levensvormen geschapen door
Lucifer en Caligastia die daar massaal aanwezig waren om de zielen in
angst en verwarring te houden. Dit alles zijn wij nog steeds aan het
schoonmaken. U kunt dit vergelijken met een enorme open wonde die
vreselijk is geïnfecteerd en die op een delicate wijze gereinigd dient te
worden opdat er geen schade zou gebracht worden aan vitale onderdelen
om elke menselijke ziel, elk hemels wezen en andere levensvormen hun
kans te geven.
Na uw terugkeer van Rusland kunnen we een sessie doen in Carnac
(Frankrijk) met de anderen om meer details te geven over wat er is
gebeurd hier in Mauthausen. We kunnen bevestigen dat er meer dan een
miljoen menselijke zielen werden bevrijd in Dachau. Ze waren niet
allemaal van de Tweede Wereldoorlog, maar velen werden daar
vastgehouden. Wanneer we het hebben over een miljoen menselijke
zielen dan zijn daar ook andere levensvormen en sommige hemelse
wezens inbegrepen die daar bleven om iedereen opgesloten te houden in
deze egregore. Het aantal van Mauthausen is nog niet bekend omdat we
nog bezig zijn. Het is zeer moeilijk om te beschrijven wat daar gebeurd is
en wat we hebben gevonden. Hun kracht is daar gebroken en ze zullen
nog een inspanning doen op de Solovky eilanden, maar het zal minder
krachtig zijn.

Dit (lokale) circuit is zich nu stilaan aan het ledigen.
Jullie zijn allemaal heel moedig geweest en wij danken u om lang genoeg
gemediteerd te hebben zodat we de kans kregen dit knooppunt in het
duister energie netwerk te doordringen met het "Lichtnetwerk geschapen
door de Melchizedeks".
Ingolstadt was gemakkelijk, Dachau relatief gemakkelijk maar het
knooppunt van duistere energie van Mauthausen was heel moeilijk om te
doorbreken. We hebben de kracht moeten verhogen en jullie hebben allen
stand gehouden. Dat is de reden waarom jullie allemaal zo moe waren.
Jullie gaan nu terug te baan op kunnen omdat jullie in deze meditatie
meer opwekkende energie hebben ontvangen.
Al uw vrienden die de mogelijkheid hebben om mee te gaan tijdens uw
reis in Frankrijk en Spanje, gelijk welk deel waaraan ze willen deelnemen,
zijn welkom. Vooral voor de oprichting van de tweede Memorial in naam
van de Triniteit van het Paradijs en in eren van De Universele Vader om
Zijn overwinning op de opstand te laten zien.
We gaan niets meer veranderen aan jullie traject in Frankrijk-Spanje. We
laten de zaken zoals ze zijn en jullie reis naar huis zal uitstekend verlopen.
Malvantra: jullie zijn inderdaad heel moedig geweest. Uw werk in
Duitsland is voltooid. Jullie zijn net op tijd aangekomen want ze hadden
zich gegroepeerd en hun defensie opgesteld om ons te beletten hun
knooppunt van duistere energie te doorboren. We bedanken jullie om naar
ons geluisterd te hebben en zo snel te hebben gereden om op tijd aan te
komen in Mauthausen.
Mijn kinderen ik wens jullie een goede reis en wij zullen opnieuw samen
spreken wanneer jullie in Frankrijk zijn. Tot ziens en goede reis.

EINDE.
{Opmerking Kathy februari 2014: toen we vertrokken uit Dachau waren we
met twee auto's maar hij die vooraan reed had een apparaat om speed camera's
te detecteren en een walkietalkie op batterijen om ons in kennis te stellen
wanneer we een vrachtwagen konden voorbij rijden en als er politie stond. We
hebben gereden als gekken, tijdens spitsuren op wegen en snelwegen. We
moesten kost wat kost op tijd aankomen en we zijn in Mauthausen aangekomen
om 16h30, het kamp sloot om 17h30.
We moesten zo snel mogelijk de exacte locatie vinden. Toen we het gevonden
hadden zijn we onmiddellijk in meditatie gegaan en toen ging plotseling een
sirene huilen, dan hoorden we zware voetstappen om ons heen. Een van ons
heeft zijn ogen geopend om te zien …maar er was niemand. Ik voelde dat de
Melchizedeks er niet door geraakten en even daarna nam de energiekracht die
ons doorliep toe en opeens waren ze erdoor geboord... het zag er aardedonker
uit en ik zag vele kleine oogjes in dit zwarte gat... en dan niets meer.
Toen het gedaan was gebood Malvantra ons om onmiddellijk te vertrekken... om
hen in hun werk niet te belemmeren. Wij vroegen niet beter... we waren niet
echt op ons gemak. Victor en ik zijn de dag nadien vertrokken naar München om
het vliegtuig te nemen naar de Solovky eilanden en de anderen zijn naar huis
gegaan.

MEZZA VERDE GROEP.
http://www.mezzaverde.com
Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

