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Terugkeer Maya Kosmische Meesters. 

Deel 49 – 2011. 

Sessie van 7 september 2011   - opgenomen – Nederlandse vertaling  - Origineel Frans. 

Plaats : M. V. te Haggenau in Frankrijk in het hotel. 

Ontvangen door Kathy. 

Bezoeders: Malvantra en Maltucia Melchizedek  

                  Lanaforge, Soeverein van ons Planeten Stelsel Satania. 

 

Malvantra: het is een lange tijd geleden dat we met u hebben kunnen 

communiceren en er zijn veel dingen gebeurd ondertussen. Vooral in de 

vernietiging van het duister netwerk van Caligastia en Lucifer. Uw werk in 

in Duitsland en Oostenrijk, namelijk Ingolstadt - Dachau - Mauthausen, 

heeft ons veel geleerd. We hebben de dingen anders kunnen aanpakken. 

 

Mauthausen was heel moeilijk en wat we gevonden hebben is 

onbeschrijfelijk maar we hebben er al vrij veel kunnen bevrijden. De 

toestanden waarin deze mensenzielen werden gehouden is onvoorstelbaar 

en er zijn er daar nog altijd die in deze omstandigheden van radeloosheid, 

wanhoop en verschrikking verblijven. Wij zullen het u daarom niet 

beschrijven. Alles wat we willen zeggen is dat hun vrijlating beetje bij 

beetje vooruitgaat en dat bij elk stapje honderden duizenden zielen en 

levensvormen geschapen door Lucifer en Caligastia geholpen worden. 

 

Wat betreurenswaardig is, is dat de hemelse wezens die hieraan 

deelnamen het moeilijkst te overtuigen zijn van onze goede wil. Namelijk 

dat men hen vergeving zal schenken, dat ze een heropvoeding krijgen, 

een heroriëntatie en dat zij niet zullen worden gestraft. Natuurlijk, zullen 

ze hun goede wil moeten bewijzen. Wij gaan ze niet in zulke 

omstandigheden en in een dergelijke mentale toestand in het universum 

vrijlaten, maar we zijn niet van plan om hen te straffen op gelijk welke 

wijze dan ook. Velen staan hier om u heen in deze hotelkamer waar de 
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natuur zo mooi is en ze horen mij tegen u praten. Dit bericht is vooral aan 

hen gericht. 

 

In Dachau lagen de zaken er anders voor. Men was op ons aan het 

wachten. U hebt de grote open toren gezien waar jullie hebben 

gemediteerd die aan Christus was gewijd om de zielen te helpen die in 

doodsangst leefden. Dankzij de vele missen die daar werden gehouden 

stonden er velen op hun vrijlating te wachten. Er werd hun veel liefde 

geschonken en meer dan een miljoen hebben onmiddellijk het Licht 

gevolgd, vooral de mensenzielen en sommige hemelse wezens en de 

levensvormen die zich rond deze mensenzielen bevonden. 

 

Ingolstadt was een reactivering en reiniging van een voormalig Lichtanker 

dat daar meer dan 10.000 jaar geleden geplaatst werd door de 

afstammelingen van Adamson en Ratta. De gunstige effecten zijn nu al 

merkbaar in de regio en daar Ingolstadt slechts 80km van Dachau is 

verwijderd wordt deze streek daar ook mee beïnvloed. 

 

Voor uw programma Frankrijk-Spanje: daar gaan we niets aan veranderen 

voor het ogenblik. Ga richting Bretagne in Carnac, ontspan je daar een 

paar dagen en schep ginds de Lichtankers op de aangeduide plaatsen. Doe 

een meditatie rond een van deze Lichtankers met degenen die aanwezig 

zijn en die onze stemmen wensen te horen. Dank u wel en tot ziens. 

 

Lanaforge: Hallo meisje. Jullie hebben goed werk geleverd in Rusland. 

We weten dat er enkele problemen zijn opgedoken tijdens uw reis, maar 

ondanks alles zijn jullie veilig en gezond terug in uw streken aangekomen. 

Deze eilanden zijn altijd heilige plaatsen geweest, al meer dan 50.000 jaar 

lang, van vóór de tijd van Adam en Eva en Adamson, van na de tijd van 

Andon en Fonta, van de tijd van de oude migraties naar deze eilanden en 

de Baltische landen in het noorden, Engeland, Ierland en het Franse 

Bretagne. 
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Er is weinig overgebleven van hun oorspronkelijke religie en cultuur. Zoals 

u hebt ontdekt zijn deze Lichtankers nog steeds zeer actief, die geschapen 

werden met volledig andere systemen dan de welke u nu gebruikt. Het 

zijn poorten langs waar wij kunnen passeren om gemakkelijker te 

communiceren met mensen die een meer spirituele natuur bezitten en op 

zoek zijn naar God. 

 

  
Solovky Orthodox Monasterium met verschillende kerken. 

 De plaats in het 

Monasterium waar wij ons in meditatie hebben gezet. 

 

Het Monasterium werd eveneens gebouwd op een van deze Lichtankers. 

Deze eilanden zijn de spirituele vuurtoren geweest van gans Rusland en 

de Baltische regio’s gedurende zeer lange tijd totdat de duistere krachten 

sommige van deze oorden vernietigd, bevuild en verontreinigd hebben. 
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Uw bezoek daar en wat u ons hebt helpen doen zal alles opnieuw 

reactiveren. 

 

 
Een ander eilandje van de Solovky eilanden dat vol staat met dit soort « stenen cirkels » en een klein 

orthodox kerkje in hout. 

De boot die we 

genomen hebben met een Russische toeristengroep om op dat eilandje te geraken. 

{Opmerking Kathy:. al deze mensen waren erg aardig, ze kwamen naar ons toe om te 

praten... maar we verstonden geen Russisch. Het was alleen het personeel van het hotel 

dat Engels sprak. Ik heb nog nooit zoveel blonde jonge vrouwen en mannen 

tegengekomen, een blonde haarkleur die men niet veel ziet in België. Deze mensen zijn 
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zeer gecultiveerd, perfectionistisch, intelligent en ze houden er niet van om fouten te 

maken. Ik vond hen aardig maar ik ga niet meer terug naar Rusland zonder Russische 

tolk, het is frustrerend om niet in staat te zijn te communiceren of zelfs hun borden te 

lezen op sommige luchthavens... - wat hebben we soms gepanikeerd … als alles in het 

Russisch was... maar de mensen in de luchthavens helpen u goed en er was altijd 

iemand die een beetje Engels sprak. Ah! Wat een avontuur!} 

 

Een andere stenen cirkel. 

 

Het Geestelijke licht van de Universele Vader, de Eeuwige Zoon-Moeder en 

de Oneindige Geest, alsmede dat van Christus Michael (Jezus) zal terug 

schijnen en schitteren over Rusland en de Baltische regio's van Zweden, 

Finland, Noorwegen en Denemarken. 

Dit zal terug een bedevaartsoord worden, een toeristische plaats die veel 

mensen zal aantrekken waar zij zich op het spiritueel vlak kunnen 

herladen. Er is een heleboel werk te doen in Rusland, daar vele plaatsen 

werden vervuild door oorlogen en vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog 

door de nazi's en later door het bolsjewieks totalitaire regime. Er zijn een 

heleboel duistere wonden die dienen gereinigd te worden, maar nu is er 

tenminste een grote Lichtbaken die over gans dit land en dit volk schijnt 

dat altijd zeer religieus en zeer gelovig is geweest. 

 

Dank u mijn kinderen voor het werk dat jullie allemaal hebben gedaan, 

dank u aan al degenen die daar waren en aan al diegene die niet in staat 

waren om daar aanwezig te zijn voor al het werk dat zij al hebben gedaan 
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en dat zij nog gaan helpen verwezenlijken. Doe zo voort, we zijn dicht bij 

jullie, jullie hebben steeds al onze hulp en alles wat jullie nodig hebben 

om door te gaan. Doe het dan. Jullie gaan meer zon hebben in het zuiden, 

het zal jullie beter afgaan dan de noordelijke landen ondanks het feit dat 

we ook ginds voor wat warmte en zon hebben gezorgd. 

 

Tot weerziens mijn vrienden. Ik dank jullie namens al uw onzichtbare 

vrienden voor het werk dat jullie voor ons doen. Dag allemaal. 

 

Maltucia: Hartelijk dank aan gans uw kleine groep voor al het werk dat 

jullie gepresteerd hebben. Neem uw rust voordat jullie starten met het 

zuiden van Frankrijk en Spanje. We blijven in contact. Dag iedereen. 

 

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/

