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Localização: Mezzaverde na Bélgica. 

Comentário Wivine: 

Este mapa do mundo mostra as maiores atividades dos últimos 8 anos em 

que nos foi permitido participar com os Melquisedeques para destruir a 

rede luciferiana e substituí-la por uma rede espiritual divina. O que tudo 

isso significava e o que devíamos imaginar, continua sendo um ponto de 

interrogação. 

Este mapa-mundo foi espontaneamente compilado por um membro do 

grupo e, quando você olhar para ela, verá como ela é impressionante. 

Os Celestiais fizeram o grande trabalho, certamente. Nós queríamos 

participar e fomos autorizados a fazê-lo. Para poder realizar esse 

trabalho, recebemos faculdades energéticas espirituais que deveríamos 

desenvolver mais para poder ajudar mais e melhor. 

É esse desejo e vontade de reconstruir com esses poderes energéticos 

que nos caracteriza a todos. E a medida em que o fazemos mais e mais, a 

nossa alma cresce. Não recebemos nada de graça e não podemos pular 

etapas. Nossas contas bancárias não engordam por causa deste trabalho. 

Temos que trabalhar no mundo material para ganhar dinheiro e pagar por 

nossas viagens como todo mundo. Não recebemos doações ou subsídios e 

não é necessário. 

Temos dificuldades financeiras, às vezes problemas de saúde, dores de 

cabeça entre os jovens, problemas familiares e somos às vezes roubados 

por pessoas em quem confiamos demais O que obtemos é proteção 

contra a escuridão quando nós vamos em missão e também em nossa 

vida diária. Cada um nós temos nossas histórias para contar sobre isso. 

Nós somos de fato fortemente protegido pelos exércitos de anjos 



comandados diretamente por Gabriel de Salvington, pelos nossos 

Intermediários e nossos dois Anjos da Guarda pessoal (Guardiões do 

Destino). 

Todos nós que fomos e somos ativos neste campo pertencem sempre ao 

corpo de reserva do destino e ao corpo de reserva cósmica de cidadãos 

conscientes de pertencer a um universo. Um universo amigável onde 

temos amigos. 

Nosso Ajustador de Pensamento ou Fragmento de Deus recebeu o status 

de Ajustador do pensamento autônomo. Status que Ele alcançou na 

maioria de nós graças ao nosso compromisso e que também pode ser 

alcançado por quem começou agora. 

Somos apenas um punhado de pessoas. Não pense que nós somos os 

únicos no corpo de reserva do destino. Há sim agora vários milhares de 

pessoas em todo o mundo que foram inclusos neste corpo e também no 

corpo cósmico. Tem muitos meios e setores para servir a humanidade e 

ajudar seu desenvolvimento espiritual: como resolver problemas 

frequentes dos governos, mudança climática, saúde global, paz 

prosperidade global e econômica para todos. Cyber segurança, corrida 

armamentista, toxicodependência, violência doméstica, gangues de rua, 

abuso infantil, etc. Há muito o que fazer ao seu redor com ajuda dos seus 

guias internos. Pergunte ao seu "pequeno Deus", ele achará um jeito de 

te mostrar o melhor lugar onde você pode ser útil. 

Não conhecemos a solidão, mesmo se estivermos sozinhos. Exceto 

quando caímos na armadilha da auto-compaixão. Que pode acontecer de 

tempos em tempos. 

Sabemos que os Celestiais nunca nos decepcionam, mesmo quando 

estamos nos escondendo. Eles esperam pacientemente por nós até que 

saiamos de debaixo da nossa cama onde estávamos escondidos. sim nós   

temos todos um forte "eu sou" com uma vontade forte; infelizmente, nem 



sempre está no lugar certo. Eles sabem disso bem. Espiritualmente, 

somos apenas filhos para eles. Mesmo que o vemos de forma diferente. 

Não está tudo acabado. Para aqueles que têm medo de ficar sem 

trabalho, estejam certo disso. A evolução espiritual é interminável. 

Mantenha isso em mente. Além disso, nossa humanidade "como um todo" 

ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder entrar na 

primeira etapa de Luz e Vida ou o estado paradisíaco. Individualmente é 

diferente, mais e mais terão sucesso. Depende apenas do seu coração, 

sua natureza interior, seu amor a Deus e aos seus semelhantes. 

Há pouco tempo, um membro do grupo me disse o seguinte: "Nós não 

podemos entender a situação atual no mundo se não entendermos a 

razão e a motivação da rebelião de Lúcifer há 200.000 anos atrás. " 

Ele está certo. E Foi para entender a rebelião de Lúcifer que fui 

conduzido em 2008 ao documento no Livro de Urântia enquanto navegava 

na Internet. Um livro que eu nunca tinha ouvido falar. 

Wivine. 

 

1) os cinco palácios celestiais 



2) a parede energética dourada ao redor do Afeganistão. 

3) primeira, segunda e terceira usinas mentais ou osciladores quânticos. 

4) caminho de energia espiritual ao redor da terra conectado às centrais. 

5) os sete memoriais em homenagem à Trindade. 

GRUP0 MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

Para definições de palavras em azul, consulte O Livro de Urântia 

http://www.mezzaverde.com/

