
Adão e Eva e o tribunal de justiça celestial. 

Sessão nº 19 de 15 de dezembro de 2019 - Tradução para o português - original em 

francês. 

Prefácio Wivine: 

A apresentação é longa sobre o que é a ONU e como esta organização consiste. 

É muito importante entender como tal organização global surgiu, como se 

desenvolveu e quais são suas ramificações ao redor do planeta. Toda a gente já 

ouviu falar, mas poucos sabem quantas atividades ela administra no mundo 

todo. Eu também não sabia. É como um grande polvo com muitos tentáculos. 

Depois de ler, você entenderá melhor porque esta bilocação foi realizada. O 

retorno de Adão e Eva é anunciado no próprio relatório da bilocação. 

I. Bilocação para as instituições das Nações Unidas de Sábado,     

9 de novembro de 2019. 

 

Organizado por Joab. 

As Nações Unidas (abreviatura: ONU) é uma organização internacional 

fundada em 1945 por 51 países. A organização tem 193 estados 

membros desde 14 de julho de 2011. Quase todos os países 

independentes reconhecidos internacionalmente são membros da 

organização. 

As Nações Unidas são consideradas sucessoras da Liga das Nações. É 

uma organização intergovernamental que coopera na área 

-  Da Lei internacional 

- Da Segurança Global 

- Da manutenção dos direitos humanos 

- Do desenvolvimento Econômico 



- Da pesquisa sobre desenvolvimentos sociais e culturais. 

Da sede em Nova York e sub-sede em Genebra, Viena e Nairóbi, os 

Estados Membros e organizações especializadas da ONU decidem sobre 

assuntos essenciais e eventos mundiais em reuniões regulares. Desde o 

final dos anos 90, a organização focou mais em desenvolvimentos 

internos e como a ONU pode se desenvolver com a demanda por um novo 

método de cooperação global. 

Existem seis órgãos e instituições principais que dirigem o trabalho da a 

organização: 

R: a Assembleia Geral 

B: Conselho Econômico e Social. 

C: o Tribunal Internacional de Justiça 

D: Secretariado 

E: Conselho de Tutela (inativo) 

F: Conselho de Segurança, o órgão mais afiado e famoso de Nações 

Unidas além disso, várias organizações especializadas fazem parte do 

sistema interno das Nações Unidas, incluindo: 

G: UNESCO, 

H: Banco Mundial 

I: Organização Mundial da Saúde. 

J: UNICEF 

K: Programas de desenvolvimento das Nações Unidas 

____________________________________________________ 

II. OBJETIVO DE TODAS ESTAS INSTITUIÇÕES. 

A : Assembleia Geral das Nações Unidas. 



A Assembleia Geral das Nações Unidas é composta por todos os estados 

membros das Nações Unidas. A reunião se reúne em sessão anual. Esta 

sessão anual normalmente começa na terceira terça-feira de setembro e 

vai até meados de dezembro. Reuniões adicionais podem ser solicitados 

pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de a maioria dos 

membros da ONU. 

A Assembleia Geral é o único órgão das Nações Unidas onde todos os 

membros se reencontram. Durante o encontro, iniciativas podem ser 

lançadas em questões como paz, progresso econômico e direitos 

humanos  

Todos os membros das Nações Unidas estão representados na Assembleia 

geral. Um máximo de cinco pessoas por Estado-Membro pode ser 

delegado, mas cada Estado membro tem apenas um voto. 

O presidente é nomeado por sessão, de acordo com uma função de 

rotação por grupo geopolítica: África, Europa Ocidental, Oceania, Estados 

Unidos e Canadá, Europa Oriental, Ásia e América Latina. 

Além dos Estados membros da ONU, a Autoridade Palestina e a Santa Sé 

têm status de observadores na Assembleia Geral. 

B: Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. 

 

O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (abreviado ECOSOC) é a 

par do Conselho de Segurança, o principal órgão das Nações Unidas.  

ECOSOC visa promover a cooperação econômica e social e humanitário. 

ECOSOC não está permanentemente em operação, mas se reúne várias 

vezes por ano. 



Embora o ECOSOC possa ter se tornado o órgão que define a política 

geral das Nações Unidas na área do trabalho atribuído ao Conselho, este 

não foi facto. A função do ECOSOC tornou-se mais uma supervisão e 

coordenação como tomada de decisão. O desenvolvimento de políticas 

acontece em várias outras organizações das Nações Unidas, alguns dos 

quais são aprovados pelo Conselho Econômico e Social de acordo com o 

Artigo 68. Esses órgãos se reportam ao ECOSOC. 

Alguns desses órgãos do ECOSOC são a Comissão do desenvolvimento 

sustentável e o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. 

ECOSOC é também o canal de conexão com as chamados Organizações 

especializadas das Nações Unidas. Estas são as organizações funcionais 

associadas às Nações Unidas. ECOSOC celebra acordos de cooperação 

entre essas organizações e as Nações Unidas. 

C: Tribunal Internacional de Justiça. 

O Tribunal Internacional de Justiça (Inglês: The International Court of Justice, 

ICJ) é o órgão judicial mais importante da ONU (Nações Unidos). 

O tribunal trata de disputas legais entre estados. 

É composto por 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho 

de Segurança. O Tribunal Internacional de Justiça está localizado em 

Haia, no Palácio da Paz na Holanda. 

Além da Corte Internacional de Justiça, alguns tribunais internacionais 

também localizado em Haia: 

- Tribunal Penal Internacional, 

- Tribunal da Iugoslávia, 

- Tribunal de Reivindicações Irã-Estados Unidos 

- Tribunal Permanente de Arbitragem. 

D: Secretariado 



O Secretariado das Nações Unidas é um dos principais órgãos de liderança 

da organização na cooperação internacional, as Nações Unidas. O 

secretariado é presidido pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. 

A Secretaria fornece as pesquisas, informações e instalações essenciais 

para discussões e reuniões necessárias para outras Agências das Nações 

Unidas. 

Uma segunda tarefa do secretariado é realizar as tarefas atribuído pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas ou outros órgãos organizacionais. De acordo com Carta 

das Nações Unidas, o pessoal do Secretariado deve ser escolhido com 

base nos "mais elevados padrões de eficiência, competência e 

integridade, respeitando uma ampla base geográfica ". 

E: O Conselho de Tutela. 

O Conselho de Tutela é um dos órgãos governantes das Nações Unidos. A 

função do Conselho é supervisionar a administração de territórios de 

confiança, que são oficialmente colocados no sistema de supervisão 

internacional, mas que são de facto quase coloniais e governadas por um 

dos Estados-Membros. 

O Conselho tem apenas 5 membros permanentes do Conselho de 

Segurança como estados membros: a República Popular da China, os 

Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França. 

O Conselho de Tutela foi parte da extensão da missão do Liga das Nações, 

que criou o sistema como as zonas de mandato para que as ex-colônias 

sejam mantidas longe dos perdedores da Primeira Guerra Mundial, que 

também "não" deviam se tornar independentes, mas foram de facto 

divididos entre os grandes vencedores. 

Os onze territórios de confiança que existiam na fundação das Nações 

Unidas, ou seus estados, desde então receberam sua soberania do 

Conselho. 



A região das Ilhas do Mar do Sul, controlada pelos Estados Unidos, era a 

última zona sob a supervisão do Conselho e tornou-se membro das 

Nações Unidas no início de novembro de 1994. 

O Conselho desde então deixou de ter áreas sob sua tutela e capaz de 

receber novos, foi decidido por unanimidade em 25 de maio 1994 que os 

membros só se reunissem se o Presidente do Conselho de gestão ou a 

maioria dos Estados-Membros assim o desejarem. Eles estão se 

encontrando também durante a Assembleia Geral ou o Conselho de 

Segurança (que corresponde à maioria dos membros do Conselho). 

F: O Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

O Conselho de Segurança é um órgão importante das Nações Unidas. Sua 

responsabilidade primária é manter a segurança e a paz internacional, no 

contexto dos objetivos e princípios da Nações Unidas. 

O Conselho de Segurança é composto por quinze membros das Nações 

Unidas, incluindo cinco membros permanentes: China, Estados Unidos, 

França e Rússia, também o Reino Unido. Os outros dez países são eleitos 

para um mandato de dois anos pela a Assembleia Geral das Nações 

Unidas.  

Cinco novos países são escolhidos todo ano. Destes, dez países, três são 

da África, dois da Ásia, dois da América Latina, um do Leste Europeu e 

dois de um grupo residual (Europa Ocidental, Canadá, Oceania) e pelo menos 

um da Europa do Leste. Sempre há um país árabe entre os cinco países 

afro-asiáticos, alternadamente da África e da Ásia. 

A presidência do Conselho de Segurança muda no primeiro dia de cada 

novo mês, em ordem alfabética, de acordo com o nome em inglês dos 

membros. Se o Conselho de Segurança consentir, um ou mais países não 

membros também podem participar de uma reunião do Conselho de 

Segurança. Este ocorre particularmente se um país tem algum interesse 

no assunto em debate. Os países em questão não têm direito de voto. 



Várias organizações especializadas também fazem parte do sistema 

interno das Nações Unidas, incluindo: 

G: UNESCO - Organização para a Educação, Ciência e cultura. 

 

A UNESCO foi criada em 16 de novembro de 1945 e sua sede fica em 

Paris. 

UNESCO ou Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e 

a cultura é uma organização especializada das Nações Unidas cuja missão 

é contribuir para a consolidação da paz, para a redução da pobreza, 

desenvolvimento sustentável e diálogo intercultural através educação, 

ciência, cultura e comunicação. 

O programa do Patrimônio Mundial é uma atividade relativamente bem 

conhecido pela UNESCO. Desde 1972, a UNESCO tem promovido a 

proteção de Patrimônio Mundial, elaborando uma Lista do Patrimônio 

Mundial pelo Comitê do Patrimônio Mundial. Esta lista contém imóveis de 

caráter excepcional e universal e / ou de valor cultural. 

Em 1992, a UNESCO lançou o programa Memória do Mundo, voltado para 

proteção da memória do mundo. Este programa deu origem em 1995 à 

criação da Lista do Patrimônio Mundial para documentos. 

Atenção também é dada ao patrimônio imaterial e patrimônio cultural 

subaquático. 

H: Banco Mundial 



 

O Banco Mundial é o maior instituto mundial de cooperação e 

Desenvolvimento. Ele fornece empréstimos para países em 

desenvolvimento e países de renda média com o principal objetivo de 

combater pobreza. 

O banco internacional é tecnicamente uma organização especializada das 

Nações Unidas. 

O Banco Mundial tem duas partes: 

- o Banco Internacional para Recuperação e Desenvolvimento, 

- e a Associação Internacional de Desenvolvimento. Esses dois elementos, 

junto com três outros componentes (veja abaixo), formam o Grupo Banco 

Mundial. 

Os empréstimos são usados para uma variedade de fins, que vão desde 

reformas estruturais para o setor de saúde e educação de um país, 

através de projetos ambientais e infraestrutura, como barragens, 

estradas e parques nacionais. Além disso, define requisitos políticas 

rígidas para seus clientes, incluindo medidas anticorrupção e ampla 

privatização dos serviços públicos. 

I: Organização Mundial da Saúde (OMS) 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma organização Especialista 

das Nações Unidas com sede em Genebra que que mapea aspectos 



globais dos cuidados de saúde, coordenando ações de saúde e promoção 

da saúde da população mundial .. 

A Organização Mundial da Saúde também está envolvida em 

- a classificação de doenças (CID-10) e 

- drogas (codificação ATC). 

O órgão supremo da OMS é a Assembleia Geral (Assembleia Mundial de 

Saúde). Todos os estados membros da ONU são membros. 

A Assembleia se reúne anualmente em Genebra, Suíça.  

J: UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância. 

 

Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF é uma organização das 

Nações Unidas dedicadas ao bem-estar das crianças, em particular 

através da Convenção sobre os Direitos da Criança. UNICEF é a 

organização dos direitos da criança das Nações Unidas. Como parte 

integrante das Nações Unidas, defende os direitos de todas crianças e sua 

missão é garantir que cada país honre e respeite os direitos da criança. 

Fundo de Emergência das Nações Unidas para Crianças Internacionais 

(UNICEF) foi estabelecido temporariamente em Nova York em 11 de 

dezembro de 1946 para fornecer alimentos e pacotes de saúde para 

crianças dos países afetados pela Segunda Guerra Mundial pela 

Assembleia 

Geral das Nações Unidas. Desde 1953, a UNICEF é parte integrante da 

estrutura da ONU. 

Em colaboração com organizações parceiras, a UNICEF apoia crianças em 

todo o mundo em situações de pobreza, doença, violência e 



discriminação. Segundo a organização, milhões de crianças vão para a 

escola graças a ela e suas organizações parceiras e inúmeras crianças são 

vacinadas contra doenças mortais, como o sarampo e recebem alimentos 

de qualidade. UNICEF está empenhado em reduzir a epidemia de AIDS e 

ajudar as crianças que foram afetadas por ela. 

Durante desastres e guerras, a organização frequentemente intervém 

rapidamente e tenta garantir a sobrevivência das crianças e suas famílias. 

A UNICEF também visa proteger as crianças sem pais ou abandonados 

contra a violência, o abuso e a exploração. 

K: Programa de Desenvolvimento do PNUD 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é parte 

das Nações Unidas e é a maior organização de ajuda de desenvolvimento 

do mundo. O PNUD tem sede principalmente em Nova York e fornece aos 

países em desenvolvimento - especialmente os menos desenvolvidos - 

conselhos, treinamento e materiais para combater a pobreza e estimular 

o desenvolvimento. 

O PNUD não realiza projetos ele mesmo, mas os organiza e os financia, a 

implementação sendo terceirizada para outras organizações das Nações 

Unidas. 

Para isso, a ONU definiu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

Esses acordos foram assinados por 189 membros das Nações Unidas. 



O PNUD é membro do Fundo para o Meio Ambiente Global. Cada ano, o 

PNUD publica o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o relatório 

contendo informações sobre o padrão de vida de cerca de 180 país. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

III. BILOCAÇÃO: 5 pontos de encontro. 

1: EUA - Nova York: Sede das Nações Unidas. 

 

 Vamos nos reunir em frente ao prédio da Sede em Nova york. 

Certamente você encontrará outras fotos na internet. 

2: Holanda - Haia: Tribunal Internacional de Justiça.  

 



Vamos nos reunir em frente ao Palácio da Justiça (Vredespaleis) em Haia. 

Palácio da Justiça (Vredespaleis) em Haia (Den Haag) na Holanda. 

3. Suíça - Genebra: Organização Mundial da Saúde 

 

 Vamos nos reunir em frente ao Palais des Nations Palais des Nations 

Genebra 

4. França - Paris: UNESCO 

 

 Em frente à Casa da UNESCO em Paris, perto do globo. 

 



5. EUA - Washington DC: O BANCO MUNDIAL. 

 

Vamos nos reunir em frente ao prédio deles em Washington DC. 

FIM. 

Relatório de bilocação das Nações Unidas de sábado, 9 de 

novembro de 2019. 

Nova York - Edifício da Sede das Nações Unidas. 

Washington - Banco Mundial 

Haia - Tribunal Internacional 

Paris - UNESCO 

Genebra - Organização Mundial da Saúde 

(Nova York - UNICEF - não programado) 

Joabe: 47min- organizador da bilocação. 

Foi uma honra poder organizar esta bilocação. Este com sua orientação e 

assistência. Diante da grande injustiça em Urântia, eu sempre me voltei 

para os Altíssimos que reinam nos reinos e organizações durante minha 

preparação. Durante minhas meditações sobre este assunto, senti que 



essa era a intenção de nossos seres celestiais. Eles estavam presentes 

hoje para ajudar Urântia a continuar em direção a um mundo de luz e 

vida. Durante minha bilocação, eu vi claramente que os lugares das 5 

imagens foram conectados por linhas. eu não havia tido gripe por muitos 

anos, mas durante a bilocação minha cabeça ficou muito quente e tive 

arrepios por todo o corpo. 

Agora que estou escrevendo isso, acabou. Eu tinha o chakra 7 e  chakra 6 

muito ativos. Às vezes, sentia um formigamento na parte de trás da 

cabeça. Além disso, nada visível, exceto uma sensação de alívio e 

aprovação para poder participar. 

S .: 45min 

Ontem eu não consegui me colocar em um lugar tranquilo para realizar a 

bilocação porque eu estava ocupado em resolver problemas familiares. 

Mas eu orei e pedi meu Fragmento de Deus e meu guias espirituais para 

acompanhar minha alma moroncial para participar da bilocação. Senti 

uma forte pressão na minha cabeça e, em particular, meu C5, então eu 

senti que estava no prédio das Nações Unidos. Demorou pelo menos 45 

minutos até que a pressão acabou. Não sei se fui a todos Locais. É tudo 

que lembro e experimentei. 

L .: 50min 

Não estava de muito bom humor esta manhã (problemas na empresa). Eu 

perguntei se isso era um problema de bilocação e a resposta era "não, 

não, absolutamente não". Após cinco minutos de meditação, eu entrei em 

meditação profunda. Senti muita energia, até após a bilocação. 

E .: 50 min 

Fui à sede das Nações Unidas em Nova york. Lá eu me vi com as outras 

pessoas presentes formando um grande círculo todos juntos em frente a 

este grande edifício da ONU. Pareceu-me que estava participando da 

criação de uma âncora de luz. Em um momento depois pensei que tinha 



acabado, já se haviam passado 18 minutos, mas eu senti que tinha que 

continuar e fechando os olhos deixei me levar para Paris, novamente com 

outras pessoas ao redor do globo em frente à Casa da Unesco. Então eu 

saí imediatamente da meditação profunda para voltar para mim sem 

qualquer outra memória ou sentimento especial. 

J .: 38 Mn 

No início, nenhuma atividade ao nível dos chakras, depois atividade no 

chakra 6. Fora isso, eu me vi visitando todos os locais do encontro: NY-

UN;  Haia Palácio da Justiça; Genebra - OMS; Paris UNESCO e 

Washington – Banco Global. 

Em todos os lugares visitados, imaginei que havíamos criado uma âncora 

de Luz. No final, senti que todos esses locais se juntaram para a unidade 

dos povos. Eu imaginei que todas as agências da ONU em todo o mundo 

estavam conectadas por esta luz. 

F.: 1h08. 

Revi o local antes da bilocação. Comecei a me preparar um pouco antes, 

para meditar. Meus chakras 6 e 7 tornaram-se ativos, então ajudantes 

celestiais trouxeram minha alma para o primeiro lugar. Durante minha 

bilocação, meu coração e meu chakra 4 também estavam muito ativos, 

com palpitações muito fortes, como se meu coração quisesse saltar do 

meu peito. Eu senti que tinha sido feito um bom trabalho. Eu perdi meu 

senso de tempo até que tudo começou a se acalmar e eu saí da bilocação. 

W.: 

Já havia pensado no propósito e na importância dessa bilocação. Aqui 

também, o maior problema é a UNIDADE nas Nações Unidas e serve os 

mesmos interesses nos vários órgãos das Nações Unidas. 

Quão unidas estão as nações, em que medida estão dispostos a servir a 

um único propósito e qual a extensão da oposição energitica? 



Bilocação: 

Edifício da Sede das Nações Unidas em Nova York. 

Quando cheguei em Nova York, as pessoas já estavam se reunindo lá. Me  

pediram  para entrar na sala onde as Nações Unidas se reúnem. As 

paredes e teto pareciam se mover ao redor da sala. Eles estavam cheios 

de entidades. Eles foram irradiados com luz e lavados das paredes como 

tinta. Essas entidades visam quebrar a unidade dentro das Nações 

Unidas. Unidade e consciência uníssona é o que está faltando. São essas 

forças opostas que foram destruídos pela luz. Toda a sala foi pulverizada 

com luz. Cada objeto foi processado. 

Haia - Tribunal Internacional 

Partimos com um grupo para Haia. Havia muitas almas cujas vidas 

terminaram como resultado da violência, guerra e maus tratos, e cujos 

perpetradores foram julgados em Haia. Essas almas foram reunidas e 

levadas embora. Aqui também, entidades escuras foram bombardeadas 

com luz. 

Paris - UNESCO 

A próxima coisa que lembro é que tínhamos chegado a Paris. A luta 

contra a pobreza é frustrada por egrégoras representando a ganância, 

que buscam e geram essa energia a partir de pessoas sensíveis. 

Combater a pobreza significa compartilhar recursos e isso se produz 

muito pouco. Também aqui muito trabalho foi feito com energia radiante. 

Washington - Banco Mundial 

Em seguida, para o Banco Mundial. Esta organização está intimamente 

ligada à luta contra pobreza, ou pelo menos deveria ser. Entidades que 

enfocam na separação e a ganância foram irradiadas. 

A fim de fortalecer a unidade e coordenação entre os diferentes órgãos, 

duas enormes âncoras de Luz foram colocadas na Europa e América. Uma 



âncora de luz cobre as regiões de Haia, Genebra e a outra âncora de Paris  

cobre as áreas de Nova York e Washington. Essas âncoras são conectadas 

por linhas de energia, então para aumentar a unidade, coordenação e 

cooperação mútua. 

Em todos os lugares onde estive, havia anjos lindos e maravilhosos 

presentes. 

O campo de energia de conexão é semelhante a este: 

 

A.: 45 min. 

Apesar das circunstâncias especiais, tentei evitar o máximo de barulho 

possível. Mesmo assim, entrei em meditação profunda. Eu sei porque que 

quase não me lembro de nada. Eu lembro que estava na sede ONU em 

Nova York fora e disse algumas palavras: o tipo de oração direcionada, 

dirigida à mente e alma de cada pessoa que opera dentro do sistema das 

Nações Unidas. Mas não dos detalhes. Não me lembro da intenção e do 

sentindo dessas palavras. 



Rob.: 1H45 

Quando cheguei em Nova York, um flash como um raio muito brilhante 

atingiu meus olhos e então vi o edifício no centro do símbolo de a ONU. O 

símbolo era dourado, como uma planta viva. Depois, fui para Washington. 

Aí não vi muito, mas aí fiquei um pouco antes de deixar a América, 

quando cheguei na Europa, vi os três lugares de cima: a Haia, Genebra e 

Paris que formavam um triângulo. Eu vi uma bola de luz em todos os 

lugares. 

Os lugares foram conectados por uma linha de luz para formar um 

triângulo. 

Uma pergunta me veio à mente: este triângulo tem relação com O cubo 

de Metraton? Eu não obtive resposta. 

(Wiv: temos que aprender mais, a compreensão virá depois, é por isso que eles 

não podem entrar em contato com você agora! Tenha a mente aberta para 

novas coisas que você não sabe e que não pode encontrá-lo na internet. E isso 

se aplica a todos nós). 

 O cubo de Metatron. 

Eu olhei para cada lugar de perto e vi um grande esqueleto preto 

transportado por várias mãos acima de Haia (tribuna Internacional). Eu 

perguntei se este era um grande cadáver de uma "forma-pensamento". 

Não houve resposta. 



Em Paris, vi um grande CD brilhando e sua luz espalhados por todo o 

interior do edifício. 

Em Genebra, vi uma espécie de serra circular que virou na direção do 

ponteiro de um relógio. 

C .: 1h18. 

Pressão na cabeça e eu sumi, sem memória. Abrindo meus olhos uma 

sensação de paz tomou conta de mim. 

M.: 58 min - Nada visto. 

N .: 50 mn - Nada visto. 

F .: 51mn Nada de especial a mencionar. 

N.: 55 min. 

Eu vi algo preto e coloquei energia nele até que clareasse. 

ROD. : 48 min. 

Chegando em Nova York eu vi essa cidade grande onde tantos carros 

circulavam. Depois de um tempo, uma luz negra de forma humana 

apareceu correndo da direita para a esquerda e da esquerda para a 

direita em um segundo. Depois de um tempo, senti uma espécie de 

carícia no meu tornozelo esquerdo. Não sei o que foi. 

J .: 49 min. 

Do lado de fora do prédio de Nova York, vi pessoas em uma certa ordem. 

Foi o que aconteceu também no Tribunal de Justiça de Haia. UM centauro 

gigante (meio homem, meio cavalo) apareceu de repente, soprando 

muita fumaça, difícil de descrever. Tudo aconteceu tão rápido. Então, 

todos se dividiram em pequenos grupos. 

J.P.: 1h10 



Senti muitas vezes ondas de energia descerem para os chakras 7 e 6, e 

às vezes para outros chakras. Às vezes, os chakras 7 e 6 me punham 

numa atmosfera de expectativa curiosa. 

Wivine: 48min. 

Eu voei para o prédio das Nações Unidas em Nova York. Curioso para 

saber o que iria acontecer. Uma organização global com muitos tentáculos 

ao redor do globo é algo diferente de uma região ou um país. 

Depois que cheguei, passei pela entrada. Eu queria entrar por 

curiosidade, mas não fui além da porta da frente. Ele devia haver luz do 

dia lá normalmente, mas não era perceptível. isso foi escuro como 

quando o sol se põe e quase preto como a noite. 

Eu olhei para cima e me levantei acima do prédio. De repente eu vi algo 

brilhante acima de mim, uma pessoa de luz. Eu fiquei assustado. Além 

disso, um pouco abaixo dele havia muito Anjos com lanças finas nas mãos 

em uma pose solene. 

Parecia mais um exército oficial. Percebi que era Gabriel com seus 

exércitos de anjos. Atrás dele, um pouco ao lado, era Jesus em sua luz 

majestosa azul e branco que lançou pequenos relâmpagos. 

Baixei a cabeça, pensando, meu Deus, algo está acontecendo. Este 

parece ser uma cerimônia importante com tal exibição de poder celestial. 

Gabriel ouviu e disse: "Sim, é um dia importante e estamos aqui, como 

você diria, com toda a cavalaria, " 

Ops! Ops! Rapidamente fiz uma retirada diplomática estratégica e me 

juntei aos outros que já formavam um círculo acima do prédio. Um anjo 

deu o sinal para começar a criar um âncora de luz. Criamos uma âncora 

de luz tradicional com sua chama luminosa que irrompe no meio e se 

eleva em direção ao céu. 



Então Aaron, Luova e Jesus ficaram acima do círculo da âncora de Luz 

para formar um triângulo equilátero. Tudo aconteceu muito rapidamente. 

Uma luz esférica cercou cada um deles e, a partir daí, um raio de luz 

desceu em direção a seus pés, para conectá-los o que formou claramente 

o triângulo. Em seguida, flashes de luz saíram de seus corações em 

direção ao centro do triângulo / pirâmide e uma coluna de luz desceu para 

o interior da terra e subiu ao cume do Ser Supremo. Esta ampla coluna de 

luz envolveu a chama luminosa da primeira âncora de Luz, para 

encapsulá-lo. 

No momento seguinte, olhei para dentro do prédio e vi pequenos macacos 

negros (pensamentos negativos) correndo por aí. Levou tempo, mas eles 

finalmente desapareceram graças à intensidade da coluna luminosa e 

para a Energia que todos estavam enviando. Eu desviei o olhar e vi que 

formamos um grande círculo, muito maior do que o prédio . Eu queria 

saber se poderíamos chegar a Washington (Banco Mundial), mas não. Não 

acabou. Tudo estava começando a escurecer e o prédio desapareceu da 

minha vista. Meu chacra 6 começou a girar bruscamente, e todo o meu 

corpo, do coração ao chakra 7. O prédio reapareceu e pensei que estava 

concluído. 

"Espere" - disseram-me. Ok comecei a esperar e observar o edifício de 

uma certa altura. Demorou muito até que algo estranho aconteceria, mas 

eu não tinha experimentado isso ainda. 

Abaixo do prédio, no chão, uma forma foi desenhada com a cabeça, o 

corpo, braços e pernas. Apenas uma forma de sombra e o edifício estava 

no centro desta forma. Esta forma não se moveu, mas tomou forma mais 

claramente. 

"Espere" me disseram novamente. OK eu espero! 

Este desenho de uma forma humana com cabeça, braços e pernas 

tornou-se mais escuro, mais preto à medida que o mundo exterior crescia 

ligeiramente mais claro, acinzentado. Tal como acontece com a lua cheia. 



Eu estava agachado caso esta agitação emergente saltasse de repente do 

chão. Nada estava acontecendo. Paciência, espere. De repente, o chão ao 

redor do prédio começou a explodir em todo o lugar, como em um filme 

de terror quando as raízes de uma árvore saltam para cima. E aquelas 

rachaduras no chão foram muito, muito profundas. 

Enviei energia com outros até que recebemos ordens para pararmos. 

Aquela forma no chão não apareceu e algo queria sair das rachaduras, 

mas falhou. 

Depois de esperar muito tempo, outra coisa aconteceu. isso foi como se 

houvesse uma cúpula invisível acima de uma grande área com o Edifício 

das Nações Unidas no meio. Esta cúpula estava ficando cada vez mais 

visível. Os anjos enviaram algo para a cúpula, que começou a mostrar 

pequenas fissuras. As rachaduras aumentaram e de repente tudo veio 

abaixo como pedaços de vidro quebrado. 

Tudo estava ficando preto novamente e comecei a emitir energia 

novamente. Até que houve outra parada com a ordem de esperar 

novamente. Depois de ter esperado muito tempo no escuro, ele veio. 

Algo brilhante desceu acima do prédio das Nações Unidos. Tomou forma à 

medida que se aproximava. Quando estava logo acima do edifício, vi um 

homem e uma mulher. Eles emitiam muita luz e pareciam translúcidos. 

Cada um deles estava sentado em uma grande cadeira imponente com 

encosto alto e não se moviam. 

Quem são eles???? 

Então a voz de Gabriel foi ouvida: 

Adão e Eva voltaram à terra para assumir seus deveres como 

governantes planetários para o mundo exterior humano. Eles vão para 

novamente formar o vínculo entre os povos e o príncipe planetário. Mas 

estarão na forma física apenas quando chegar a hora certa. Eles estão 

aqui agora na forma moroncial. Eles podem, se necessário, aparecerem 



aos humanos suficientemente desenvolvidos espiritualmente tornando 

mais denso os seus corpos moronciais. 

Eles trabalharão primeiro com os serafins do governo planetário e almas 

humanas que realizam tarefas para eles no mundo físico. 

Eles assumirão esta missão até que seu planeta tenha cruzado todos os 

estágios de Luz e Vida. A organização mundial das Nações Unidas será 

expurgada e acabará por servir uma ferramenta para sua governança 

planetária. 

Seu retorno é inaugurado hoje. 

 Então os anjos começaram a cantar e tocar instrumentos. Há sim tinha 

música e alegria. Foi a festa. 

Eu estava tão feliz que nosso Adão e Eva estavam de volta. Sua ausência 

parecia uma amputação. Como se não fossemos completo. Eles fazem 

parte de nossos ancestrais e de nossa história. isso foi tão inesperado e 

imponente. 

Eu queria continuar em outros lugares, mas Monssoen Melchizedek veio 

me ver (ele tem que se identificar pelo nome ou não o reconheço). Ele me 

parou e disse: fica aqui minha filha, entra na festa. Já existem outras 

pessoas que trabalham nesses lugares. Não se preocupe. 

Fiquei um tempo, mas festejar não é para mim. Depois de um tempo, 

outro Melquisedeque pegou minha mão e disse: vamos, deixemos 

Washington de lado, vamos primeiro ao Tribunal de Justiça de Nações 

Unidas em Haia. 

Eu me deixei guiar e outros se juntaram a nós. 

Quando chegamos em frente a este magnífico edifício, nós ficamos 

parados, tínhamos que assistir. Depois do "um pouco de paciência”, um 

edifício brilhante desceu onde havia uma mesa grande com sábios e 



majestosos seres de luz. Este parecia um tribunal onde o juiz se senta 

com assistentes em sua esquerda e direita. 

Então alguém disse: aqui, em cima deste edifício, um tribunal celestial 

está inaugurado, sob a supervisão direta dos Anciães dos Dias. É aqui que 

todos os "anjos caídos e personalidades moronciais" de todos planetas 

rebeldes (36 + Urântia) serão julgados por suas ações. 

As emoções ficaram presas na minha garganta. Foi um pouco demais em 

tão pouco tempo. 

De lá fomos para Genebra, para a Organização Mundial de Saúde Nações 

Unidas. 

Lá também havia muita escuridão que gradualmente desapareceu depois 

de fazer as transferências de energia usuais e criar a âncora da luz. 

Em um ponto, uma grande criatura negra apareceu. Ela deu a impressão 

de estar inconsciente. Não estava claro se este era uma forma-

pensamento gigante (egrégora) ou um anjo caído atordoado. Quando o 

tiramos do prédio, nós o enrolamos em cordas para continuar. Então 

aquela coisa ou aquele Ser foi levado embora em outro lugar. Eu não vi 

onde. Devido ao fato de que ele foi levado embora, eu me inclinaria mais 

para um anjo caído do que uma egrégora, porque estes são destruídos 

em quadrado. 

Depois foi a vez do edifício da UNESCO em Paris: educação, ciência, 

cultura e patrimônio mundial. 

Estava tão escuro aqui também. Eu não me lembro muito disso, exceto 

que Fui atraído para Washington (Banco Mundial) em um ponto. De lá, de 

volta a Nova York para os edifícios das Nações Unidas, então novamente 

aos edifícios da UNESCO em Paris. 

Largas avenidas pretas deixaram o prédio da UNESCO para a Nova 

Iorque. Eu sabia que estávamos na área de construção novamente da 

ONU. Todas essas linhas pretas pareciam convergir para alguma coisa 



neste ambiente e nos arredores. Nesse ínterim, continuei a enviar energia 

continuamente. 

Eu me perguntei o que a Unesco em Paris tinha a ver com a construção 

das 

Nações Unidas em Nova York? A resposta foi UNICEF. Unicef - Unesco, 

fiquei confuso? Qual é a diferença? Resposta: 

Unesco - edifícios (patrimônio mundial) e Unicef - crianças.  

De repente, eu estava em passagens subterrâneas, elas estavam 

iluminadas artificialmente e lindamente esculpida e decorada em pedra. 

Estes corredores estavam vazios e eu não encontrei ninguém lá. No 

entanto, eles servem, eles são usados. Teve um lugar onde fui parado 

para transmitir energia, era para uma bela alcova de pedra. Ainda não 

havia nada nem ninguém, mas eu fiz. 

Eu não entendi nada. Onde estava a principal organização deste labirinto 

corredor subterrâneos. No topo, tudo ainda estava escuro - essas 

estradas escuras seguiu os corredores subterrâneos iluminados 

artificialmente, que variava de prédio a prédio, intercontinental e em todo 

o mundo. Era como uma organização descentralizada clandestina que 

tinha canais invisíveis para realizar seu trabalho e cuja liderança era 

invisível. 

Queria saber e a resposta foi: Unicef - crianças - redes. 

Minha coragem se dissipou para dar lugar ao espanto. Não poderia ser 

verdade. Foi o que? Pedofilia? Tráfico de órgãos? Prostituição? Todos 

juntos? Saí da meditação em lágrimas - não sobrou nada da festa com 

Adão e Eva. 

Eu fui imediatamente para o meu computador. Eu abri o mapa do google 

sobre Nova York, e o UNICEF estava bem ali. 



Existem vários edifícios das Nações Unidas não muito longe uns dos 

outros em Nova York e o prédio da UNICEF fica bem perto deles, quase 

no meio. 

Então eu pesquisei a UNICEF para descobrir quem era o "patrão". Nada a 

encontrar - é uma organização descentralizada com sedes em diferentes 

continentes, com escritórios menores localmente. Os chefes das várias 

sedes reúnem-se regularmente para apresentar relatórios à ONU. E então 

você perde o rastro deles. Todos os sites deles estão cheios de fotos de 

crianças para receber doações financeiras. Estes são sites para arrecadar 

dinheiro porque a UNICEF vive de doações. É uma organização 

maravilhosa com objetivos generosos, onde muita gente trabalha com 

boas intenções. 

Que se dedicam às crianças do mundo. Certamente precisa ser dito. Eles 

fazem muitas coisas bonitas. Eles defendem os direitos da criança e isto 

me toca o coração. A criança não está realmente protegida. Em Lugar 

algum. 

Infelizmente, pode ser usado como um cobertor para esconder uma rede 

subterrânea que nunca deveria ver a luz do dia, com ramificações 

internacionais que impedem o rastreamento daqueles que derivam as 

cordas. 

Vai ser descoberto, vai demorar, mas a verdade vai aparecer algum dia. 

Não tenho dúvidas sobre isso. Isso será feito por outros, não por nós. Não 

é nosso trabalho. 

Fim. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 
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