
Descoberta da Deusa Mãe Suprema. 

Sessão nº 20 de 20 de dezembro de 2019 - Tradução para o português - original em 

francês. 

Localização: Mezzaverde em Belize 

Recebido por Wivine e Winston. 

Desenhos de Winston. 

Prefácio de Wivine: 

Durante uma meditação, fui solicitado a organizar meditações com Winston para 

nos aproximarmos do Ser Supremo: - A Deusa Mãe Universal - A Super alma que 

domina a criação criada pela Trindade antes da criação dos universos. Não fui 

informado de mais nada. 

Por que Winston? Porque ele fala a minha língua, ele tem a minha idade, ele tem 

o tempo e entusiasmo para fazê-lo. Porque ele mesmo aprendeu a entender o 

Supremo, porque ele vem escrevendo e desenhando há muito tempo de maneira 

inspirada. Porque é mais fácil com dois do que com vários que falam línguas 

diferentes. Desta forma, a comunicação ocorre rapidamente por e-mail para 

conseguir algo. Porque é um homem e eu mulher. Símbolo das duas polaridades 

em interação em toda a criação. 

Fizemos meditações conjuntas uma vez por semana durante 5 semanas. Nós 

imediatamente compartilhamos nossas experiências. No início surgiu a 

necessidade de representar nossa Grande Deusa, para torná-la conhecida ao 

mundo. Conforme seu desenho ganhava vida, as perguntas estavam acontecendo 

e mais informações estavam chegando até nós. 

O que segue é um relato com os desenhos de Winston para ilustrá-lo e tornar mais 

claro qual era a intenção primordial. 

Relato das 5 meditações. 

Wivine: 

 Eu a vi anos atrás. Depois de tentar e ponderar muito, Winston conseguiu 

retratar o Ser Supremo como eu a tinha visto e como ele a sentiu e 

percebeu. Eu já tinha descrito essa experiência durante uma sessão antiga. 



Mas vou repetir brevemente. Ela vem na forma de um "tagine". Ela é negra 

por dentro e não há luz. No entanto, é agradável lá. Durante todo esse 

tempo, bem abaixo dela está toda a criação com a Ilha do Paraíso, em torno 

da qual circulam os mundos de Havona, em torno da qual os sete 

Superuniversos circulam e em torno dos sete Superuniversos giram as 

quatro faixas dos mundos externos. Portanto, toda a Criação está nela. 

Nela vivemos  nela e graças a ela. 

Aqui está sua foto: 

 



A imagem também inclui as cores azul / roxo e amarelo / ouro / laranja. 

 

Ele os envolveu porque a maioria de nós tem visto durante meses essas 

cores em variações durante suas meditações e, portanto, ele também. 

A pergunta que então nós fizemos diz respeito à origem de essas cores. 

Eles pertenciam ao Ajustador de Pensamento ou Fragmento de Deus ou a 

Deusa Suprema? 

Para sair, perguntei de onde eles vieram durante uma meditação solitária. 

A explicação que recebi e pedi para repeti-la para mim mesmo foi simples 

para o momento. Essas cores são nossas. Nós os irradiamos através de 

nossa alma. 

Não são as cores do Ajustador do Pensamento, nem do Supremo. 

Irradiamos variantes da cor azul / purpura/ roxo. É uma característica da 

alma que indica que somos Filhos e Filhas do Pai Universais, futuras 

Criaturas do Paraíso. Almas que têm potencial para chegar ao céu porque 

eles estão prontos para se fusionar com seus Fragmento de Deus ou estão 

no caminho certo. 



As variações das cores ouro / amarelo / laranja são características de almas 

que se tornaram filhos do Ser Supremo. Que nós temos consciência dela, 

de que a conhecemos e de que ela nos conhece. 

Que estamos trabalhando aqui para implantar Sua Presença e, ao fazer 

isso, receber status na próxima era de Deus, o Supremo. Esses são as cores 

dos circuitos de energia e comunicação que irradia para os universos. 

Uma personalidade moroncial que vê o brilho de nossa alma reconhecerá 

essas cores. Veja o desenho a seguir. 

 o brilho de nossa alma. 

Certamente não são as cores de Deus, nem da Deusa Suprema. Eles não 

têm cor. E se você quiser dar a eles uma cor é preta. O preto tem tudo. O 

Ser Supremo é, portanto também preto. É por isso que às vezes falamos 

de "espaço negro", "o Dark Space ". 

Foi para criar o universo Mestre que a "luz branca" emergiu do "espaço 

negro". Luz Branca que pode então se dividir em cores para criação 

posterior. 

Nosso Fragmento de Deus só pode ser visto como uma bola de Luz Branca. 

Não tem cor porque é pura energia e mente pura, não tem forma humana 

ou qualquer outra coisa. A face do Ser Supremo é desenhada porque ela 

tem uma Personalidade. Ela é alguém e pode ser conhecida e reconhecida 



por tudo; embora na realidade ela seja uma deusa sem rosto e sem forma 

humana. 

O que segue é a história de nossas meditações conjuntas. No início, 

nenhum de nós viu ou recebeu muito. Tudo foi nos mostrado gradualmente  

Meditação de 10 de dezembro de 2019. 

Wivine: 

No começo, eu estava no alto dentro da Deusa. Eu abaixei os olhos e toda 

aquela luz azul e branca clara do Universo Mestre se aproximou de mim de 

baixo para cima.  

Então eu fui embora. Quando meus pensamentos voltaram, percebi que 

não havia nenhum elo de comunicação entre nós: entre as pessoas em 

terra e o Ser Supremo. 

Ela pode nos cheirar, nos ouvir, mas não pode falar conosco. Sempre não. 

Ela tenta mostrar coisas ou te empurra para perceber ou ouvir algo, mas 

ela não pode dizer isso como duas pessoas conversando. 

Então eu saí novamente. Quando meus pensamentos voltaram me foi 

mostrado uma imagem do que estava acontecendo dentro dela em relação 

a esta comunicação. Vou tentar explicar. Eu estava nela, mas a uma 

distância lateral pude vê-la de cima (sua cabeça) para baixo, onde está o 

Universo Mestre. Mantenha em o espírito que sempre permaneço nela. 

Nunca separado dela, nem na frente de cara. 

Eu vi os 7 Superuniversos girarem em torno da Ilha do Paraíso e os mundos 

de Havona. Eu vi muitas linhas douradas de luz do topo do Supremo para 

cada superuniverso. O que isso significa? 



 

Winston: Um feixe de raios de luz dourado do cume do Supremo para cada superuniverso. 

Todos esses superuniversos e todos os espaços ao ar livre são armazenados na Deusa, 

que inclui TUDO. 

A explicação se seguiu: 

Cada superuniverso é dividido em 100.000 universos locais ou reinos  

Divinos. Cada universo local tem um "chefe" em sua cabeça. Este "chefe" 

é sempre um Filho do Paraíso da Ordem de Michael - e eles são Filhos 

Criadores. 

Foi só depois que um "chefe", o nosso se chama Cristo Micaël, fez sua 

última e sétima auto-outorga em um planeta de sua escolha no seu  próprio 

reino que uma conexão direta pode ser estabelecida entre o Ser Supremo 

e este planeta. Sua última auto-outorga é viver uma vida como humano de 

carne e sangue  em um planeta material. 

Não muito tempo atrás, nosso "chefe" estava andando por aqui com o nome 

de Jeshoua Ben Joseph (mais tarde conhecido pelo nome grego Iêsous ou Jesus 

em português). Por este motivo, a conexão entre o Ser Supremo e o nosso 

planeta pode finalmente se estabelecer. 



Por sermos um planeta que sofreu rebelião,o nosso planeta teve que ser 

limpo primeiro. Então muita coisa tinha que ser feita em Urântia como o 

estabelecimento de redes espirituais e moronciais, antes desta conexão 

direta amarelo dourado ser feita. Esta conexão direta com a nossa Deusa 

Mãe Suprema ainda não está totalmente operacional. 

A próxima coisa que me foi mostrado são os planetas de Nébadon. 

 Nébadon é o nome que damos ao universo local ou reino de nosso chefe". 

Cada planeta em que a vida humana aparece ou pode aparecer com o 

tempo, recebe uma alma com uma mente adequada do Ser Supremo. 

Chamamos essas almas planetárias de supremos planetários pois eles são 

em pequeno o que a Deusa Mãe Suprema é em grande. Nós vamos chamar 

Urântia de nosso Supremo planetário. Ela também tem outros nomes em 

outras culturas. Nós vamos manter o nome aqui de Urântia. 

Havia grandes circuitos de luz branca entre todos os planetas material de 

Nébadon possuindo um Supremo planetário, que eram em seguida, 

conectado a outros planetas moronciais maiores e mais distantes para os 

planetas espirituais dos Superuniversos. Essas bandas de circuito de luz 

branca são na verdade os circuitos de comunicação de (almas) do Supremo 

Planetário com a Deusa Mãe Suprema: comparável à nossa televisão, 

vídeo, wi-fi, telefonia de ponta. 



 

Winston:  Os muitos circuitos com listras brancas entre todos os planetas materiais com 

um Supremo Planetário em Nébadon (os pontos amarelos representam as almas de esses 

Supremos Planetários), que estão mais conectados com outros planetas moronciais 

grande, e então com os planetas espirituais dos Superuniversos. 

Um Supremo planetário cresce espiritualmente com humanos que vivem 

em seu planeta. Assim como a Deusa Mãe Suprema o faz através das 

experiências de todas as pessoas que vivem nos sete Superuniversos. 

Urântia coleta todas as informações sobre o desenvolvimento espiritual das 

pessoas em seu planeta e os transmite para a Deusa Mãe Suprema por 

meio dessas conexões de luz branca. 

No entanto, essas linhas de comunicação só funcionam entre o Supremo 

Planetário, como nossa Urântia, e a Deusa Mãe Suprema. Não podemos 

usá-los para nos comunicarmos com nossa Deusa Mãe Universal. 

A grande linha amarela dourada de conexão direta entre o Ser Supremo e 

Nebadon em Urântia está agora sendo implementado. 

 

 



 

Winston:  O planeta Urântia com a cruz de Cristo (Michael de Nébadon), que completou 

sua última missão de auto-outorga aqui e então se tornou o Soberano Supremo com todos 

os poderes sobre seu reino de Nebadon. Assim, a linha de  conexão amarelo dourado entre 

Nebadon e o Ser Supremo agora pode ser implementado. A linha amarela dourada 

quebrada indica que esse processo ainda está em andamento. Aulas. 

É por isso que agora podemos contribuir para esta preparação e para a 

implementação do grande elo de comunicação entre o Ser Supremo e 

Nebadon. 

Quando tudo estiver pronto, por meio deste mastro de telecomunicações, 

outras conexões podem ser feitas com todos os planetas e áreas habitáveis 

de Nebadon de acordo com sua progressão espiritual que não será 5G, mas 

pelo menos 1 bilhãoG. 

Podemos então ter conversas com nossa Deusa Mãe Supremo como 

tentamos ter com nosso "Pequeno Deus" interior. 

Então entrei de novo para sair da meditação um pouco mais tarde. 

Winston: 

 Depois de ler a oração, perguntei se nossa tentativa de nos aproximar-

mos e representar a Deusa era o certo. Na verdade, eu fiz porque eu 



precisava fazer para mim uma imagem dela, para torná-la manifesta. 

Perguntei à Deusa se o resultado foi realmente bom. Ela me deu a imagem 

de uma paisagem coberta por uma espessa camada de neve. Estava frio, 

gelado e completamente silencioso. Não havia som e nada estava se 

movendo. 

De repente, ouvi o som de gotas de água caindo. Gotas tornaram-se 

pequenos riachos de água. A natureza mudou. Houve movimento na 

espessa camada de neve, o movimento de água corrente. De repente, 

gotas d'água caíram no ambiente gelado. Houve um movimento de 

pequenos riachos de água. Movimento é VIDA. 

 

O início da minha mediação, uma paisagem nevada, calma, imóvel e gelada. 

A cobertura de neve diminuiu gradualmente e em um ponto as flores 

perfuraram a neve. Então a imagem acelerou como em um filme. A neve 

derreteu, mais e mais cor e vida entraram nesta paisagem e ficou mais 

quente. Força, movimento e a vida havia retornado. 



O silêncio e o frio do inverno começaram a desaparecer e cederam lugar 

para brotação, o movimento do crescimento das flores e o esplendor de 

uma natureza verde que desperta no calor da primavera. Na natureza, 

reconheci o rosto da Deusa como o tínhamos capturados juntos e ela sorriu 

e sorriu. 

 

O calor voltou. A neve se foi e as flores entraram na grama verde. A deusa apareceu, 

sorriu e sorriu.  

O inverno está chegando ao fim, a Deusa começa a despertar a consciência de Homem 

de Urântia e na consciência de todo o Nébadon. 

"O conhecimento da Deusa desperta na consciência neste planeta." Sua 

fama será imparável e crescerá na consciência coletiva. 

Estamos no início de um novo ciclo, pelo menos para este planeta. Podemos 

ajudar nisso. Nós o manifestamos, demos um rosto e colocamos a noção 

neste mundo de que toda a criação está nela. Isso foi tornado visível para 

quem quiser vê-la. Após 40 minutos eu reabri olhos com uma sensação de 



alegria. O inverno está chegando ao fim, a tomada de a consciência da 

Deusa começa a despertar na terra. 

Meditação de 17 de dezembro de 2019 

Winston: Sentei-me no sofá e fechei os olhos após a oração. Sentei-me 

na cúpula da Âncora de Luz, bem no meio. Aberta sem nenhum barulho e 

muita água ou luz se espalhando sobre mim. Então meu 7º chakra se abriu 

e meu corpo foi preenchido. Eu me afoguei em meu corpo. A cúpula se 

dissolveu e eu flutuei no meio de um oceano de água ou luz. Eu era a água. 

Eu não tinha mais corpo eu estava absorvido pelo ambiente. eu percebi que 

esta era a experiência ideal de se sentir "UM". Eu não era nada e eu era 

tudo. Eu poderia ser cada planeta e cada estrela. 

O DNA de todas as coisas também estava em mim, em meu "nada ser" que 

ao mesmo tempo significava "ser tudo". Não estava escuro nem claro 

também. Eu estava na Deusa. Então algo me levantou e eu me sentei ao 

seu lado. A Mãe nos elevou, embora não tenhamos nos movido, era o 

espaço ao redor de nós que mudava. 

Estávamos no universo que estava em um estado perfeito de "Luz e vida". 

Não havia mais escuridão e a luz era diferente do que nós vivemos agora 

até de que repente tudo mudou e novamente houve escuridão, mas foi 

diferente do que estou experimentando agora. Nós estávamos no que nós 

atualmente chamamos de espaços exteriores do universo, e eu vi como o  

homem assim como Filho Criador e Filha Criativa trouxeram a "VONTADE" 

da "TRINDADE" e da "SUPREMA MÃE" na evolução da criação. Eu realmente 

não vi, mas senti. Percebi que não havia apenas unidade em "ser", mas 

também no tempo ". Tudo o que acontece está em construção e só pode 

acontecer se houver fundações primeiro. 

 

Já estamos trabalhando para nos tornarmos Filhos Criadores e Filhas 

Criativas. Já está em nosso DNA. Apenas escolha e, portanto, faça as 



escolhas corretas. Isso é o que nosso Deus interior deseja e é isso que a 

Deusa espera de nós. 

Que alegria poder ser capaz de perceber agora e sentir que somos Deuses, 

Wivine, "Deuses em crescimento" ou "«God’s to be»". 

Após 40 minutos, abri meus olhos novamente e senti uma alegria 

tremenda. A vida tem um sentido, Wivine, porque é o "sentido de tudo". 

Tudo é armazenado em cada pessoa, cada pessoa está ligada a tudo. 

 

Wivine: Não vi muito durante esta meditação. O que segue é uma adição 

ao que Winston viveu e que escrevi para ele. A humanidade gradualmente 

se tornará consciente da presença de Deusa Mãe Suprema. 

Um segundo novo fenômeno também está em andamento. Quando nossa 

Grande Deusa me levou para o alto, há anos, e me mostrou os mundos 

muito abaixo dela, eu também vi outra coisa. Eu não conseguia ver a Ilha 

do Paraíso e os mundos de Havona porque estavam escondidos sob uma 

grande e ampla coluna de luz amarela dourada que descia diretamente de 

cima para baixo. Eu não sabia o que pensar a respeito na época. Eu pensei 

que era a influência da Trindade que funciona um pouco nela como nosso 

Ajustador de Pensamento em nós. Só agora com todas essas explicações 

que nos foi dada sobre esses circuitos - faixas brancas e faixas amarelas 

douradas é que eu entendo que esta imensa coluna de luz dourada que 



partia dela para Havona é de fato seu circuito de contato com todas as 

criaturas espirituais superiores que vivem lá. Eles podem comunicar-se com 

a Deusa porque há um elo de comunicação entre eles. A Deusa está muito 

ciente dessas criaturas superiores e eles dela. 

Eu não tinha visto as conexões dos circuitos dourados com o planetas 

habitáveis dos Superuniversos, nem com as capitais espirituais de qualquer 

Superuniverso como Uversa, a capital do nosso Superuniverso no. 7, 

Orvonton.  

De repente, entendi o que havia mudado nela anos atrás e que os 

Melquisedeques não me contaram naquela época. Ela se tornou consciente 

de nossa presença, nós, os mais pequenos dos planetas materiais. 

O que mostra claramente que há uma interação entre seu crescimento 

espiritual e o nosso. Ela é uma jovem Deusa Mãe que está crescendo 

conosco. O que eu senti anos atrás quando a invoquei com amor, quando 

finalmente a encontrei após anos de pesquisa, quando Ela me levou para 

dentro dela e me mostrou, sem palavras, o que Ela parecia, como ela tinha 

poder sobre o Universo Mestre, por que Ela ainda estava tão vazia e 

esperava que nossas almas preenchessem esse vazio, Era sua necessidade, 

seu desejo de nos contatar. 

 

Ela queria nos levar a todos como bebês em seus braços e nos falar como 

uma mãe fala com seu filho. Mas ela não podia ainda o fazer. 

Essa necessidade de contato direto com os filhos dos planetas habitados 

era algo novo nela. Meu choro por ela, meu amor por ela, gritando do fundo 

do meu coração, minha alegria e alívio por tê-la encontrado depois de tanto 

tempo, havia transformado algo nela. 

Após esta meditação, os Melquisedeques disseram que algo especial havia 

acontecido com ela e eles ficaram maravilhados. Eles não disseram nada. 

Eu entenderia mais tarde. Já se passaram muitos anos. E só agora 



trabalhando com Winston para representá-la e compreende-la, que tudo se 

tornou claro. 

 Normalmente ela não entra em contato com as almas moronciais e 

espirituais em ascensões e só tomamos consciência de Sua Presença 

apenas muito mais tarde. 

Fizemos bem, Winston, em representá-la. 

A razão de eu procurar tanto pela Grande Mãe foi porque eu não conseguia 

andar sobre uma perna só em minha vida espiritual. Em todos os lugares 

eu só encontrava referências ao Pai ou o masculino da criação. Eu tinha a 

impressão de estar amputado de alguma coisa. 

Eu acho que as crianças que perderam suas mães em uma idade muito 

jovem vão entender esse sentimento. Uma mãe é algo importante na vida 

de uma criança. 

Esse sentimento, essa falta de não ter uma Grande Mãe Espiritual ao lado 

do Grande Pai Universal permanecia e me remoía. 

Quando eu finalmente entendi quem ela era lendo O Livro de Urântia, minha 

a alegria foi imensa. Ela estava tão longe e alta e eu tão baixo. Eu tive que 

saltar muito alto para ela me ouvir, me notar e fazer isso que ela fez: 

Pegue-me em seus braços e me abrace. 

 

Como só uma mãe pode. 



Fim. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

