
A mente unificada 

Sessão nº 18 de 18 de novembro de 2019 - Tradução portuguesa - original em Francês. 

Wivine: Este é o relatório de uma bilocação com muita informação. 

Desde o final de 2018, o principal grupo internacional está dividido em 

pequenos grupos que se reúnem em torno de uma âncora de Luz de uma 

pessoa de seu grupo para meditarem juntos. Eles podem se reunir lá 

fisicamente, ou então por bilocação. Desde junho de 2019, pedimos a 

cada subgrupo para organizarem uma bilocação para um país especifico 

para ajudar este país. É também por este conceito que cada grupo agora 

é ensinado: por meio de suas meditações e bilocações em grupo. Por 

cada meditação existe um relatório de cada bilocação a um país. É 

impossível para mim compartilhar tudo, mas a partir de agora colocarei 

mais no site. Lá haverá mais sessões como houve nos últimos 10 anos. 

Tudo foi dito, o caminho descrito, agora cabe a você percorrê-lo, 

colocando-o em pratica. E praticar é totalmente diferente de apenas ler 

sobre algo. Apenas ler não vai te dar nada, isso é um engodo. Mesmo que 

tentemos fazer você acreditar. 

Então, se você escrever para mim, não perca meu tempo listando quais 

livros você leu, quais sites você visitou, nem os transmissores que você 

adora ou os tipos de religião que você seguiu porque imediatamente 

fecharei a porta na sua cara. 

Por outro lado, se você se atrever a jogar tudo o que aprendeu em 

leituras no lixo, que você não tem medo de arregaçar as mangas para nos 

ajudar em nosso trabalho e aprender por experiência, ajudando seu 

vizinho e o planeta, vou ouvir você e te fornecer os meios básicos para te 

desenvolveres. 

E não, não vou te dar meu endereço de e-mail. Jesus e o Melquisedeques 

o ajudarão a encontrá-lo se você for sincero. 

 



ESPANHA 

Bilocação de sábado, 16 de novembro de 2019. 

Projeto de Bernardo (Espanha) - Grupo Placência nº 1. 

Prefácio de Bernardo: 

Eu queria organizar uma bilocação e comecei pedindo um país durante 

minhas meditações. “Espanha” foi a resposta. Não acreditei. Achei que 

estava vindo da minha cabeça. Eu continuei perguntando e procurando 

outros países até que fui completamente bloqueado. Eu não sabia o que 

fazer. Afinal, era a Espanha? 

Entrei em meditação para pedir confirmação novamente. 

Eu recebi o seguinte: 

Viver na DIVERSIDADE é receber a capacidade de aprender a tolerância e 

o respeito, o que leva a COMPREENSÃO e ao AMOR. 

Deus vive no coração de todos. No entanto, Deus não é passivo. Ajuda e 

dá a todos a oportunidade de experimentar e aprender a transmitir amor 

aos outros. Isso não acontece apenas no nível pessoal. Isso também 

acontece com a população de uma cidade, um país e a nível mundial 

(toda a humanidade). 

A Espanha é um país com grande diversidade cultural e religiosa e ambos 

são respeitados lá. 

A Espanha é um lugar estratégico como uma encruzilhada de culturas e 

religiões. 

O que está acontecendo na Espanha é muito bom. Aprendemos ótimas 

lições para promover tolerância e coexistência. Até a situação política 

difícil que a Espanha vive está ajudando o país a curar feridas do passado. 

Lições aprendidas com a experiência na Espanha beneficiarão outros 

países em que tais situações ocorrem ou irão ocorrer. 



Bem, a Espanha está confirmada e por quê. Agora eu tinha que encontrar 

os locais para bilocação e voltei à meditação. Pensei encontrar os lugares 

certos e assim que estava pronto mandei tudo para Wivine para 

confirmação porque ainda era minha primeira tentativa. 

Bernardo. 

Wivine: O prefácio está ótimo. A sabedoria foi realmente recebida via 

meditação e não veio do que tinhas lido. Por outro lado, eu soube 

imediatamente que havia um problema com o lugar. Soou falso. Algo deu 

errado na comunicação entre ele e os Celestiais e a comunicação foi 

insuficiente. Ou alguma coisa mais estava acontecendo. Eu então decidi 

entrar em meditação com a seguinte pergunta: 

"Meu" pequeno Deus ", o que Jesus e os Melquisedeques querem realizar 

na Espanha? " 

A resposta: 

O que mais te impressionou quando estavas na Espanha viajando por lá? 

O que todas as aldeias e cidades têm em comum, além dos traumas da 

guerra civil entre partidários do comunismo e do fascismo franquista, que 

ocorreu no início do século 20 antes da 2ª guerra mundial? 

Wivine: Tenho viajado para a Espanha há 48 anos. 

Os festivais de "Los Moros y Cristianos". Claro! Eles repetem a invasão 

dos Mouros na Espanha, que depois são expulsos por cristãos. Um fato 

histórico que aconteceu há cerca de 800 anos e ainda é comemorado a 

cada ano como uma grande vitória para os cristãos sobre os Muçulmanos. 

Uma guerra geopolítica disfarçada de guerra religiosa para obter o apoio 

das pessoas que devem entregar as forças de combate. 

Mesmo cenário acontece com as cruzadas para Jerusalém, e mais tarde 

com outras guerras do cristianismo na Europa. Um cenário semelhante 

ocorre agora com o IS, que foi autorizado a estabelecer um califado 



muçulmano para aqueles que os apoiam e que obviamente também 

precisam de soldados para estabelecê-lo. 

Trabalhamos primeiro no nível individual, depois expandimos para países 

e continentes. O que está acontecendo agora em seu nível indivídual para 

alcançar a "consciência de unidade"? 

As polaridades masculina e feminina são desenvolvidas e unificadas e esta 

ocorre em diferentes níveis: 

1) No nível físico: 

- Unir as partes masculina e feminina do cérebro no nível físico. Se 

necessário, a parte feminina é posteriormente ativada para que as duas 

metades do cérebro trabalhem juntas, em uníssono. Isso se traduz em 

uma mudança na mente humana (intelecto) cuja base é o cérebro e o 

coração eletroquímicos. 

- Eletro = transmissão de mensagens através do sistema nervoso via 

transmissores químicos neurais 

- Químico: as ordens também são transmitidas pelas glândulas 

endócrinas do cérebro, coração e timo (garganta) via hormônios. Uma 

conexão física entre o coração (amor) e o cérebro (intelecto) é, portanto, 

criado por meio desses hormônios. 

À medida que seu amor por Deus e pela humanidade cresce em seu 

coração, que você silencie seu ego e diminua sua busca por performances 

para deslumbrar a galeria, o coração gradualmente se tornará a mente 

dominante, superior ao cérebro. 

2) A mente unificada (masculina e feminina) é gradualmente trazido a 

uma frequência de vibração energética mais elevada do que a física. 

Você agora está unindo a mente masculina e feminina dentro de você e 

levando-o a um nível espiritual superior. Isso é simbolizado por duas 

pirâmides equiláteras cujas bases se unem no cérebro. 



O topo da pirâmide masculina está no chakra 7 e bem acima. Não se 

limita ao topo de sua cabeça. 

O topo da pirâmide feminina invertida está localizado no coração. 

Os planos básicos se encontram com seus três pontos no cérebro. 

A ponta proeminente dessas bases está no chakra 6 e os outros dois 

pontos estão na parte de trás da cabeça entre as duas orelhas. Mantenha 

esta imagem em mente. Faremos agora o mesmo na Espanha e em seu 

cérebro e seu coração. Vamos unir as pirâmides mentais feminino e 

masculino. 

Agora colocamos o dorso de uma pessoa de perfil na carta de Espanha 

que você tem em mente, com o nariz voltado para o Mediterrâneo. 

Consegues ver ?? Sim! 

Considere Madrid como o centro da plataforma onde as bases se 

encontram as duas pirâmides. 

Chakra 7 está agora no sopé dos Pirineus, aproximadamente no meio da 

largura desta cordilheira. Agora desenhe uma linha reta de Madrid para 

encontrar a localização do Chakra 6 no lado mediterrâneo. 

Agora trace uma linha de Madrid até o lado do Atlântico para encontrar os 

outros dois pontos atrás da cabeça, atrás de ambas as orelhas. 

Parta de Madrid para formar uma linha reta do chakra 7 ao coração que 

ficará localizado perto da fronteira com Portugal. Comece e volte 

regularmente para confirmação. 

Lembre-se também disso 

- Implementamos o conhecimento da Deusa Mãe Suprema em seu mundo 

conectando-se diretamente a Ela. Ela era conhecida nos velhos tempos. 

- Que a intenção é introduzir a tolerância religiosa no mundo e unidade 

entre os povos étnicos. 



Da Espanha, mais tarde ligaremos a África à Europa em um plano 

espiritual, depois da Europa para a Eurásia, via Rússia. Alguns de seus 

grupos são ativos na Ásia, outros no Oriente Médio e outros na Europa e 

Américas. 

Se cada subgrupo seguir corretamente nosso conselho, então poderemos 

implementar com você outra parte dos planos de Jesus e do Pai Universal 

para trazer o seu planeta ao estado de Céu ou Luz E vida. 

Fim. 

BILOCAÇÃO 

 

 

Bernardo: 

 Seguindo essas diretrizes faremos 5 lugares:  

1. Aguerö (chakra7) - Região autônoma de Aragão Localizada na 

província de Huesca. 



 

2) Grot Tito Bustillo - Região Autônoma das Astúrias - (o ponto atrás 

da orelha esquerda) - aldeia à direita de Gijon, perto da aldeia de 

Ribadesella. 

Caverna pré-histórica, outrora habitada por humanos. Essas cavernas são 

conhecida por seus desenhos de parede de animais, plantas e humanos 

que se pensa terem mais de 33.000 anos. 

É uma das 18 cavernas pré-históricas com pinturas de parede do norte da 

Espanha, agrupados sob o nome de Cavernas de Altamira e classificado 

como Patrimônio Mundial da UNESCO. É uma das mais importantes 

cavernas pintadas desde os tempos pré-históricos para o mundo. 



 

 

Nos encontraremos aqui na entrada da caverna que fica mais acima em 

montanhas. Seremos levados onde precisamos estar. 

3) Gruta da Região Autônoma da Peña de Candamo Astúrias (ponto 

atrás da orelha direita) - localizado à esquerda da cidade de Gijon. Perto da 

aldeia de San Román (Candamo), na foz do Rio Nalon. 

A caverna é um dos melhores exemplos da arte paleolítica em toda 

Europa. 



 

Podemos nos reunir aqui em torno de uma velha casa de senhores, o 

Palacio de Valdès, na aldeia de San Roman. Caverna está em algum lugar 

nessas montanhas e seremos levados de lá para o Lugar exato. 

4) Elche - região autônoma de Alicante ao Mediterrâneo – (chakra 

6). 

 

Basílica de Santa Maria. 



Vamos nos reunir em frente à basílica.É uma igreja católica do século 14, 

construída no topo de uma importante e grande mesquita da era 

muçulmana dedicada a Maria mãe de Jesus, como é conhecida pelos 

muçulmanos e Cristãos. Ela é muito considerada em ambas as religiões. 

Todos os anos, eles representam um drama da Assunção de Maria: o 

Mistério de Elche. A origem guarda parte da lenda e acredita-se que este 

drama litúrgico começou na Idade Média. 

É um evento e tanto que retrata a morte e ressurreição de Maria, a mãe 

de Jesus. É celebrado todos os anos em agosto e dura vários dias. 

É realmente espetacular e demorou muito para ser reconhecido pelo 

Vaticano. Roma vê no culto a Maria uma competição com seus dramas: a 

morte de Jesus na cruz (masculino contra feminino). Mas Roma nunca 

poderia removê-lo e não é que eles não tentaram. Ele agora pertence ao 

patrimônio mundial oral e intangível da UNESCO desde 2001. 

5. Badajoz - capital da província de Badajoz da região autônoma 

Extramadura. (O coração).  

A cidade e a região são habitadas há dezenas de milhares de anos. 

Também pelos romanos e visigodos (povo germânico, incluindo a capital 

do reino deles na Espanha foi Toledo de 411 a 720 DC, também falamos 

do Reino de Toledo, que se estendia por quase toda a Espanha). 

Então vieram os mouros (potências árabes-berberes) de 711 DC, que 

acabaram sendo repelidos pelos católicos romanos no século 12 e 13. 

Muitos muçulmanos e norte-africanos continuaram a viver em Espanha 

após a mudança de poder. É só no último século que foram forçados a se 

tornar cristãos ou a voltar para casa. 

Durante o tempo dos mouros, os cristãos podiam confessar sua fé em 

mesquitas e mesmo depois que o reino mouro de El Andaluz foi destruído 



até o norte da Espanha. Foi só muito mais tarde que muitas mesquitas 

foram destruídas para substituí-las por uma catedral ou igreja católica. 

Toledo viveu um período de grande prosperidade no período dos 

Muçulmanos em todas as áreas onde mouros, cristãos e os judeus viviam 

lado a lado e colaboravam na ciência e na pesquisa religiosa. Não durou. 

No entanto, isso prova que é possível. 

Após o século XVI, a província de Badajoz viu as grandes potências 

europeias: estavam regularmente sob o jugo de Portugal, depois 

Espanha, sob os Habsburgos, os franceses e os Inglês. Eles sobreviveram 

a muitas guerras e todas essas culturas, religiões e estrangeiros deixaram 

sua marca ali. 

 

Vamos nos reunir acima desta praça e de lá os celestiais no colocarão 

onde eles decidirem. 

Fim. 

Relatório de experiências de bilocação na Espanha 17 

participantes. 

B: 1h03 



Esta bilocação foi uma grande responsabilidade e uma grande honra para 

mim na medida em que representei meu país. Antes de começar eu me 

preparei como de costume e agradeci a todos os celestiais, a todos nós, 

bem como o meu "pequeno Deus" e Jesus por nos permitir ajudar. 

Durante toda a bilocação, meus chakras 4, 6 e 7 estavam muito ativos, 

meu coração batia rápido e forte. Eu perguntei por que meu coração 

estava tão ativo e naquele momento eu entendi que tinha a ver com o 

trabalho do nosso "pequeno Deus". 

Eu não sei exatamente o que aconteceu em cada um dos cinco lugares 

durante a bilocação, mas posso explicar o que senti em cada um deles. 

LOCAL-1: Alta energia, ponto de conexão. 

LOCAIS 2-3: Libertação de almas presas em cavernas, purificação 

entidades escuras e egrégoras (formas de pensamento). 

LUGAR-4: Feminilidade, tolerância e respeito. 

LOCAL 5: Diversidade, convivência em harmonia com todas as religiões. 

Senti que esses cinco pontos foram unidos pela formação da união de 

duas pirâmides masculinas e femininas invertidas em nível de país, esta 

que levará à UNIDADE. 

Saí da bilocação com uma grande sensação de paz e alegria, com a 

certeza de que o trabalho planejado pelos Celestiais foi realizado. 

 V.: 1h15 Chegando ao local, vi de longe a grande pedra. Eu me achei 

como em uma savana. Ao me aproximar da rocha, vi uma grande sombra 

negra no meio da rocha. Adormeci e depois nada.  

E.: 1h 

No início me senti empolgado em direção ao ponto de encontro, vi muitas 

pessoas e luzes, e depois não me lembro de nada. 

Er.: 



1) Relatório de meditação em grupo do dia anterior no templo de 

Placência via bilocação. - 45min 

Voltando ao meu lugar após declarar minha intenção e ler a oração eu 

rapidamente vi feixes de luz fluindo como a água viva ao longo das vigas 

do templo para cima, no chakra 7, pessoas presentes que estavam 

sentadas abaixo para meditação. 

Olhando para o teto, mais uma vez vi a imagem de Jesus que você enviou 

para nós no hub central. 

Quando esta água viva que fluía para mim alcançou meu coração meus 

braços se abriram naturalmente por conta própria enquanto sentia que 

uma energia de amor irradiou ao longo dos meus braços até o final de 

meus dedos para ir para a pessoa à minha esquerda que estava fazendo o 

mesmo e foi transmitido em círculo para todas as pessoas ao redor do 

templo para voltar para mim de uma forma enriquecida que a cada vez 

me trazia um  bem-estar e tamanha calma interior que até tive a 

impressão de que Eu tinha parado de respirar. 

Teto templo Placência-Belize (há 12 vigas e há uma cadeira sob cada 

viga. Cada participante da meditação em grupo irá lhe ser atribuído o seu 

próprio lugar, onde se sentará para a bilocação). 

Junto com essa paz interior, também estava ciente de um aumento de 

forma que, independentemente de nossas origens étnicas e diferenças 

culturais, éramos uma família unida com uma “consciência de unidade” a 

serviço de Jesus. 

Ao contrário de outras vezes, eu não entrei em meditação profunda, fiquei 

o tempo todo neste estado alterado de consciência, "bem-aventurança-" 

onde saboreei essa paz, essa intimidade interior e esta consciência 

expandida. Eu poderia ter ficado assim por horas tanto que foi bom, mas 

recebi um sinal para entrar em contato comigo antes de ser canonizado. 

2) Relatório de bilocação Espanha: 1h02mn 



O tema desta bilocação fala-me completamente, preparei 

meticulosamente essa bilocação, visualizando antecipadamente os locais, 

suas situações e suas funções no mapa da Espanha. 

Então eu fui para Aguerö ao pé desta montanha que eu conheço por 

muito tempo por ter passado por ele muitas vezes quando eu estava indo 

ou estava voltando de La Herreria. 

Embora já estivesse escuro e frio, eu podia ver como em plena luz do dia 

e me coloquei acima dessas rochas em um grande círculo em torno de 

uma coluna de luz que desceu do céu e na qual eu fugazmente vi uma 

foto de Jesus. 

Eu pensei que esta luz deveria ativar o chacra 7 desta bilocação para o 

resto das operações que virão, mas eu perdi a consciência e só apareceu 

um pouco depois a entrada da primeira caverna, e depois a Basílica de 

Santa Maria d'Elche sem qualquer outra lembrança de ter participado de 

qualquer outra coisa. 

Isso é tudo, e dada a bela meditação que fiz ontem à noite ou a 

"consciência da unidade" que estava muito presente em mim e também 

em outras pessoas, os membros saíram um pouco frustrados, porque 

embora eu saiba que não  tenho que decidir nada por mim mesmo eu 

imaginei um pouco inconscientemente e erroneamente que eu iria 

aprofundar essa consciência em um nível mais amplo e profundo no nível 

do país. 

(Wivine: Quem disse que sentir a "consciência da unidade" com um 

pequeno grupo deve ser diferente do sentimento de "consciência de 

unidade" com 50 milhões de pessoas ou 7 bilhões? Jesus te mostrou em 

pequena escala como funciona, o que se sente e como se vai realizar esta 

unidade.) 

J.: 41 min. 



Eu pedi uma prévia do que íamos fazer e depois de um tempo as coisas 

ficaram claras para mim. A Espanha é realmente um país pacífico e 

tolerante, conforme descrito. Eu também posso me tornar mais tolerante 

e pacífico. 

Senti atividade em toda a minha cabeça e também no coração. eu vi uma 

conexão direta do chakra 7 acima da minha cabeça com meu coração. 

Senti que no futuro não usaria mais meu chakra 6 para enviar energia, 

mas a saída de energia através do meu chakra 7, que estará diretamente 

conectado ao meu coração. Que eu também aprenderia a enviar a energia 

através do meu coração através de um treinamento adicional dele. 

Wivine: ele está falando aqui da passagem do uso da Energia da Trindade 

que atravessa os chakras e vem de fora, em relação ao uso da Energia 

interna do Ajustador do Pensamento que vive dentro de você. Uma vez 

que a energia do ajustador sai do seu chakra 7, o chakra 6 não é mais 

usado (apenas se o Ajustador assim decidir durante as bilocações com 

certas tarefas), nem os outros chakras. O sistema de chakras, que é um 

sistema provisório desaparece. 

O próximo passo é aprender como enviar a energia do amor através do 

coração (não chakra 4). Então, quando a conexão for totalmente realizada 

do chakra 7 para coração, algo que ocorre como resultado da união 

interna da mente masculina e feminino, o próximo passo é: 

A terceira etapa, que é uma energia combinada saindo de você partindo 

de todo o tronco (da cabeça ao coração) para ser enviado ao objetivo. 

Nenhum chakra foi usado ainda. 

Seus anjos e criaturas intermediárias irão guiá-lo por todas essas etapas, 

porque é muito difícil de descrever. Tem que ser experimentado 

pessoalmente. 

Eu considerei esta visão muito bonita e útil para o meu desenvolvimento 

adicional. Eu experimentei a bilocação como pacífica e tive um bom 

sentimento. 



W: 1h. 

Quando cheguei nas montanhas da aldeia de Aguerö, uma pessoa veio 

até mim e disse que iria me mostrar alguma coisa. Iríamos viajar juntos e 

que devia contar a ela no final da viagem o que eu havia observado. 

Visitamos todos os lugares para onde se dirigia a bilocação. Eu também 

fui às cavernas e fui capaz de olhar para o passado e ver como as 

pessoas viviam lá na época. 

O que foi característico é que eu vi como as pessoas viviam em paz e 

harmonia de muitas maneiras e de muitos lugares, mesmo que fossem de 

religiões e culturas diferentes. Hávia aceitação, tolerância e harmonia e o 

resultado foi muito bonito. Em todos os lugares, dragões avançaram e se 

voltaram contra nós. O fogo saia de suas narinas. Estas eram formas de 

pensamento de discórdia, de desunião da consciência da Unidade e o 

espírito de discórdia que transforma pessoas umas contra as outras, 

alimentando seus sentimentos de superioridade e conduzindo-os cada vez 

mais ao caos, à luta, à tristeza, a genocídios e assassinatos. 

Irradiamos os dragões com energia e eles se contraíram, mas não se 

dissolveram. Sempre e em toda parte há energia presente que nutre 

separação, sentimento de superioridade e opressão de outros. 

Isso me fez perceber novamente que devo fazer tudo que posso para 

viver a Consciência de Unidade. 

J.: 36 min. 

Antes da bilocação eu já tinha uma atividade no nível do chakra 7 que 

rodopiava. 

Eu imaginei nosso primeiro encontro em Aguerö "chakra 7"; E ai criamos 

nossa 1ª âncora. 

Chegamos então à Caverna Tito Bustillo; então Cave de la Peña de 

Candamo e finalmente Elche, Basílica de Santa Maria para o “chakra 6” Lá 



criamos uma âncora de luz em cada local. Meu chakra 6 estava ativo. 

Imaginei um elo luminoso conectando esses 3 lugares. Então nos 

encontramos em Badajoz - "The Heart Chakra 4" para criar nossa última 

âncora. 

Eu tive a impressão de que algum tipo de Super Âncora estava brilhando 

em Espanha para reunir todos esses povos separados por guerras e 

conflitos passados. Esta Super Âncora conectava todos os pontos 

visitados, e tinha sido criado por nossos amigos celestiais e alguns de 

nós; com ajuda de Adão e Eva e possivelmente seus filhos recém-

chegados. 

J.P.: 

Eu me encontrei acima dessas montanhas estranhas; meu chakra 7 

começou a fazer movimentos para cima e para baixo, mesmo muito para 

cima e para baixo, e minha cabeça virou da direita para a esquerda, da 

esquerda para a direita, em uma atmosfera de boas energias. Depois de 

um pouco de sono eu acordei na entrada da caverna onde senti um fluxo 

de entrada e saída de energia me atravessando. De repente, aqui estou 

eu no Palácio de Valdès em San Roman (Peña caverna) para atravessar 

da esquerda para a direita as montanhas acima da aldeia, sentindo um 

bom ambiente. 

Na Basílica de Elche, senti uma boa energia que aumentava e se 

espalhava no ambiente, meu chakra 6 frequentemente girava. 

Em Badajoz, acima da Praça, não senti muita coisa, nem mesmo me senti 

um pouco enfraquecido. 

C.: 55min 

Não me lembro de nada, mas no início houve muita pressão no chakra 7 e 

atrás dos olhos. Eu sempre sou grato por podemos participar em trazer 

nosso planeta à luz e vida. 

M: 30min. 



"Eu não conseguia me concentrar." 

N.: 42 min. 

"Meus chakras 7 e 4 estavam muito ativos." 

F.: 40min. 

"Eu não tenho memórias." 

R.D.: 62 min. 

Não conseguia me concentrar por causa dos meus pensamentos. 

J .: 60 min. 

Senti que meu chakra 4 estava muito ativo. Eu vi uma grande multidão 

em uma montanha cheia de fumaça, e todos estavam vestidos de branco. 

Não tenho outras memórias. 

R.B.: 1h14min. 

Durante toda a meditação, meu corpo estava sempre aquecido.O calor 

ficava mais forte cada vez que eu me mudava para um outro lugar. É a 

primeira vez que sinto isso durante uma bilocação. 

Às vezes, o calor estava na cabeça. às vezes no meu corpo da cabeça 

para o coração. Às vezes, em todo o meu corpo. Às vezes, meu chakra 6 

ficava muito quente. Mas depois da bilocação tudo voltou ao normal. 

Chegando em Aragão, vi em nosso ponto de encontro um globo vazio que 

só podíamos ver os meridianos. Depois de alguns momentos me mudei 

em direção à 1ª caverna nas Astúrias. Na frente da caverna, vi uma luz 

sob forma da "cruz de Nebadon" e cada uma das quatro arestas brilhava 

mais do que o corpo da cruz. 

Então entrei na outra caverna onde vi muitas caixas. Em seguida, a 

caverna se encheu de uma espécie de cogumelo de cor clara que nunca 

parou de crescer. Então decidi enviar energia através do meu chakra 6 

para interromper seu crescimento. 



Depois parti para Alicante. Não me lembro do que vi nos últimos dois 

lugares, mas tenho certeza de que já estive lá: senti o chakra 6 e o 

coração (chakra 4). Quando eu acordei eu vi um desenho em forma de 

peixe que conectava Alicante e Asturias. Sua cor era azul-celeste. E foi 

tudo o que vi. 

S.B.: 

Fiquei muito tempo ausente, mas participei da bilocação da Espanha. Eu 

vi um grande rio com águas muito claras, como a água de uma cascata. 

Havia muitas pedras pretas e próximo a um lago com água azul clara, eu 

fui o único a sentir o gosto da paz e do sossego. 

(Wiv: uma das duas cavernas fica perto de um rio, ou melhor, perto de 

uma grande foz de rio no mar que pode dar a impressão de um lago.) 

Wivine: 55 min. 

Aguerö: cheguei ao 1º lugar de Aguerö - coloquei-me no topo das rochas. 

Estava agradavelmente fresco lá. Eu olhei ao meu redor até que todos 

nós formamos, com muitos outros, um círculo superior no céu. 

O círculo estendeu-se para além dos Pirenéus franceses até Lourdes 

(lugar de aparição e peregrinação mariana na França desde 1858). 

Lourdes e Aguerö estava na circunferência do círculo. O círculo era muito 

amplo e a âncora da Luz criada estava no centro, no Montanhas dos 

Pirenéus. Foi criado em duas etapas: 

- Primeiro criamos uma âncora de luz tradicional com outras pessoas e 

intermediários 

- Então, uma segunda âncora de Luz foi criada acima do primeiro por 

Aaron, Luova e Jesus. Eles formaram um triângulo equilátero em que eles 

criaram uma âncora de luz maior que foi diretamente ligada ao Ser 

Supremo, a Deusa Mãe Universal de todos povos e todos os universos. 

De lá partimos para a região das cavernas ancestrais com seus murais: 



1) Caverna Tito Bustillo na região das Astúrias. Quando cheguei, entrei na 

caverna que é um pouco mais alto nas montanhas. Os humanos estavam 

esperando por mim. Eles eram de muito tempo atrás e eu não conseguia 

ver suas roupas. Era como se eles não estivessem usando nenhum e 

estivessem lá em aparência moroncial?? Eles tinham lanças compridas 

nas mãos. 

Provavelmente um sinal de notoriedade. Embora não tenhamos falado em 

palavras físicas, eles me fizeram entender quem eles eram. Eles eram 

humanos que subiram a escada moroncial-espiritual em um nível muito 

alto. Eles tinham adiado a fusão de sua alma moroncial com seu 

Fragmento de Deus porque eles queriam ficar na terra para proteger seu 

povo e preservar o conhecimento da lei de UM - da consciência unidade 

para as gerações futuras. Eles eram aproximadamente cinco. 

Ajoelhei-me diante deles e inclinei minha cabeça para mostrar meu 

respeito a esses sábios humanos. Uma transferência do conhecimento foi 

realizada (do qual não tenho memórias conscientes) e eu agradeci a eles. 

Eu não sei quem mais estava lá a quando desta transferência. 

Certamente não estava sozinho. Depois deste evento, levantei-me para 

agradecê-los pela confiança. 

Um deles falou: 

primeiro você preservará esse conhecimento e o colocará em prática até 

que possa ser transferido aos poucos a toda humanidade. Não é possível 

agora por muitas razões. Continuaremos nossa jornada para o céu como 

novos seres espirituais e deixaremos este universo local de Nebadon para 

começar nossa jornada através de nosso SuperUniverso nr 7 -Orvonton. 

Você vai entender mais tarde como é possível que sua alma seja capaz de 

cruzar os mundos moronciais enquanto vive em um corpo físico durante 

uma longa vida humana. Para então sair deste mundo com seu 

Fragmento de Deus e se fundir no primeiro mundo das Mansões. Para ir 

diretamente para Salvington - capital de Nebadon - para ser qualificada lá 



como criatura espiritual totalmente desenvolvida por Jesus Cristo Michael. 

Esses diplomas permitirão que você saia do universo local de Nebadon 

para continuar seu caminho para o paraíso através dos mundos espirituais 

do SuperUniverso. 

Eles desapareceram e me levantei para ir para as próximas cavernas. 

2) Grutas da Peña de Candamo- região das Astúrias Seja nesta caverna 

ou na outra, não consigo me lembrar. 

O que eu sei é que em algum lugar uma enorme criatura escura foi 

retirado do solo ou de uma caverna e, após irradiação com muita energia, 

ela foi levada perante seus juízes. 

O que me lembro é que não consegui entrar nessas cavernas ancestrais. 

Fui bloqueado na entrada e tudo virou Sombrio. Meu corpo estava 

passando por transformações, eu poderia sentir, não era agradável, mas 

suportável. Eu senti minha epífise e minha glândula pituitária vibrando 

juntas em meu crânio. eu senti que meu corpo estava se 

desmaterializando. 

Era como passar de um estado físico para um estado diferente. Eu tinha 

experimentado isso várias vezes ao longo dos anos durante as 

meditações. Sempre me disseram que era sobre transformações 

necessárias, sem maiores explicações. 

É diferente de sentir eletricidade em seus braços e pernas, onde às vezes 

precisamos mover os membros para acalmá-los. Este não era o caso. Isso 

durou um bom tempo e esperei sabiamente pelo fim. 

Elche: 

Quando finalmente me senti normal de novo e a tensão interior se foi, 

pensei em Elche. Eu perguntei se já estávamos lá? 



Foi-me mostrado Elche através de algum tipo de telescópio como se eu 

estivesse longe. Eu vi a cidade banhada por uma suave luz branca 

celestial 

(No entanto, já era noite lá. Então, algo estava indo bem lá, do qual que eu não 

tinha participado.) 

Badajoz: aí parti para Badajoz na região da Extremadura. 

Aqui, o mesmo cenário de Aguerö. Nosso círculo de humanos e 

intermediários constantemente alargados até Fátima em Portugal 

(também um local onde houve uma aparição mariana em 1917) fazia 

parte da circunferência do círculo com Badajoz. O centro da âncora de Luz 

criada estava no meio deste círculo. Depois que toda a escuridão 

desaparecera, a segunda parte da Ancora de Luz foi criado por Aaron, 

Luova e Jesus que formaram um triângulo dentro deste círculo. A gigante 

ancora de Luz diretamente conectado ao Ser Supremo foi criado acima da 

1ª âncora de luz. 

Então eles me elevaram nas alturas para que eu pudesse ver todos em 

Espanha. Uma figura geométrica multidimensional de energia espiritual 

foi criada para ligar Lourdes a Fátima. Produziu uma sinfonia brilhante em 

toda a Península Ibérica (Portugal e Espanha) até o pé dos Pirenéus 

franceses do Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, em Lourdes-Tarbes. 

Deslumbrante! Eu não consigo dizer qual figura geométrica era aquela. Eu 

até suspeito que seja uma figura padrão geométrico que não conhecemos 

neste mundo. 

Então acordei devagar. Estava escuro no meu quarto (a noite) e a 

primeira coisa que fiz foi esfregar as mãos para descobrir se eu ainda 

tinha um corpo físico normal. E sim, tudo estava normal. Eu esperei um 

pouco para me levantar até que a minha tontura passasse. Foi cumprido. 

Fim. 

GRUPO MEZZA VERDE. 



http://www.mezzaverde.com 

Para definições de palavras em azul, veja O Livro de Urântia. 

http://www.mezzaverde.com/

