De Geest van Kukulkan is terug.
Sessie nr.22 van 21 mei 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling– Origineel Engels.
Plaats: Mezza Verde ----ontvangen op de heuvel van een begraven Maya tempel in de
Mopan regio in Belize Aanwezig: Carole, Cyril, B-Maya, Wivine.
Ontvangen door Wivine.
Bezoeker: Monsanloran Melchizedek
Monsanloran sprak na 38 min

Totale duur meditatie: 53min

Monsanloran hier: dank u om hier samengekomen te zijn. Dit was en is
nog steeds een oud heiligdom, een Heilige heuvel waar de vroegere
Maya's communiceerden met mensen afkomstig van andere materiele
planeten en met de Maya kosmische Meesters - hun Hemelse
Leerkrachten en Gidsen onder de leiding van de Melchizedeks die ze
konden waarnemen als "wandelende lichten". Met hun ontvangen kennis
gingen ze dan naar de omliggende dorpen om het volk te onderwijzen.
Deze plaats is gekoppeld aan Lubaantun, Caracol, Lamanaï en Uxbenka.

Lamanaï (links)………………………………………………………………………Caracol (rechts).

(links) Lubantuun…………………………………………………….(rechts) 1ste kristallen schedel gevonden in
Lubantuun.

Dit alles eindigde in de 7e eeuw na Christus, op sommige plaatsen zelfs
eerder. Zoals u weet is er altijd een gevecht geweest op deze planeet
tussen de Wet van de Universele Vader en die van Lucifer. De Wezens van
het Licht hebben veel inspanningen geleverd om de mensen van deze
planeet in quarantaine terug naar De Vader te brengen.
Toen Christus Michael hier kwam 2.000 jaar geleden als Jezus heeft hij
officieel een einde verklaard aan de Lucifer Opstand die 200.000 jaar
geleden begonnen was maar daarna was er nog veel werk aan de winkel.
Ongeveer 1.000 jaar geleden, werd een persoon geboren in Mexico in de
buurt van de Golf van Mexico. Hij was groot, blank en had blond haar.
Zijn ouders waren afstammelingen van de Tolteken die afstamden van de
Andieten die hier 13.000 jaar geleden met hun leider Ionas terecht zijn
gekomen. Vanaf zeer jonge leeftijd vertoonde hij speciale gaven die hem
toelieten om met de geestelijke wezens te spreken.
Ik heb hem lang gevolgd en hij heeft de vroegere kennis ontvangen die
destijds door Ionas werd onderwezen. Hij moest zijn geboorteregio
ontvluchten omdat kwade krachten hem in een val hadden gelokt maar
beloofde terug te komen. Hij was bekend onder de naam Quetzalcoatl bij
de Azteken (regio Mexico-stad) en als Kukulkan bij het Maya-volk (regio
Yucatan in Mexico).

Vele missionarissen die uit Europa kwamen werden door zijn
levensverhaal in verwarring gebracht en probeerden hem te laten
doorgaan voor Jezus, omdat de geloofsovertuiging van Kukulkan zeer
gelijkaardig was aan wat Jezus 2.000 jaar geleden vertelde. Daardoor
kwam het ook dat de Maya's niet veel problemen hadden in die dagen om
het christelijke geloof te aanvaarden daar er veel overeenkomsten waren.
Daar 2012 het jaar was van de "terugkeer" van de geest van Kukulkan
volgens de ouderlingen ......is hij hier zoals beloofd.
Hij zal het Maya-volk helpen zich te herenigen, hun land terugkrijgen op
vreedzame wijze tijdens de komende jaren, ze leren één taal te spreken
en een volk te worden zodat ze hun oorspronkelijk geloof en cultuur
terugvinden die vergelijkbaar is met wat Adam en Eva hier 35.000 jaar
geleden onderwezen alsook de supra-menselijke helpers van de
planetaire Prins Caligastia 500.000 jaar geleden voordat ze de opstand
vervoegden van 200.000 jaar geleden.
(hierna spreekt hij tegen B-Maya)
Deze kennis echter moet hen worden teruggegeven door mensen van hun
eigen volk.
De kennis is nooit verdwenen en deze regio die door u Belize wordt
genoemd is altijd een van de heiligste plaatsen van gans Maya land
geweest. De Itzas en de Kosmische Meesters hebben deze plaatsen nooit
verlaten en dit werd u al verteld tijdens uw meditaties.
U zult later op een vreedzame en zachte manier kunnen vertellen aan uw
Maya volk, wanneer wij u zullen laten voelen dat u vrijuit kunt spreken
dat " de geest van Kukulkan teruggekomen is bij de Maya's".
U ontving reeds gisteren het bewijs van de herenigings inspanningen die
geleverd worden en u zult zien dat het allemaal veel sneller zal gaan dan
u denkt maar wacht om vrijuit te spreken tot uw tijd is gekomen.

Ik dank iedereen voor uw komst naar deze heilige plaats. Jullie zijn nu al
in Lamanaï, in Lubantuun en in Uxbenka geweest en nu zijn jullie hier.

UXBENKA

Deze omgeving werd in de oudheid overgenomen door mensen die graag
menselijke offers deden. Kukulkan had zich destijds vele vijanden op de
hals gehaald toen hij de mensenoffers afgeschafte. Er is altijd een enorme
strijd geweest tussen het kwaad en het Licht van Christus.
Hier op deze heilige berg werden echter nooit mensenoffers gebracht,
maar wanneer het kwaad opdook in die andere bedolven tempel in de
buurt waar we vorig jaar een Licht Anker geschapen hebben door jullie,
begonnen de gevallen priesters opnieuw te doen wat ze altijd graag
deden: mensenoffers. De duisternis is nooit op zoek geweest naar een
hart gevuld met liefde; zij verkiest het bloedend hart in handen te houden
van de mens die wordt geofferd.
Wanneer Kukulkan de vroegere regio van de Tolteken moest verlaten
vluchtte hij naar Yucatan (Mexico) en kwam ook naar deze plaatsen
tijdens zijn reizen toen hij de Maya's onderwees. Hij initieerde een
beweging vergelijkbaar met een priesterschap die zeer hoge kennis bezat.
Hun afstammelingen of geïnitieerden bestaan nog steeds; ze waren en
zijn nog steeds zeer bekwaam en zullen zich terug aan de buitenwereld
bekendmaken. Ze leven nu in Yucatan en Chiapas (Mexico) alsook in
Guatemala. Wanneer hun tijd is gekomen zullen zij elkaar ontmoeten en
samenkomen in Belize. Omdat in Belize het Maya volk in vrede kan leven
en niet meer wordt nagejaagd zoals vroeger, iets wat spijtig genoeg soms
nog het geval is in Guatemala en Mexico.

Ik ga jullie nu naar huis laten gaan en wanneer uw tijd is aangebroken zal
de geest van Kukulkan tot jullie spreken.
Dank u voor het komen en jullie energieën naar hier te brengen om de
verborgen kennis van deze plaats te ontvangen. Tot weerziens en nog een
mooie reis terug.
EINDE.

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

