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Mensagem recebida por Wivine de Malvantra Melquisedeque. 

Malvantra: Estamos inaugurando um novo ciclo cósmico que 

impulsionará Urântia, seu planeta, no espectro de uma Nova Energia. 

As sombras semeadoras do mal que governaram aqui e dizimaram o 

planeta por 200.000 anos foram removidos ou destruídos. 

A rede de energia escura que eles instituíram foi destruída e substituída 

por uma nova rede de energia moroncial (mistura de energia material e 

espiritual). 

Para isso, os seguintes elementos foram adicionados: 

1) 7 monumentos comemorativos foram colocados em todo o mundo 

em homenagem a vitória da Trindade sobre a rebelião de Lúcifer. 

2) três grandes centros de energia espiritual em África: esta energia 

espiritual parte da 1ª usina e dá a volta ao mundo para voltar à terceira 

central conectada à segunda e à primeira. Esta energia espiritual se 

expande agora até ao Pólo Norte e desce até ao Pólo Sul em toda a 

superfície do planeta. 



 

Legenda: - Estrelas azuis = Memoriais em homenagem à vitória da Trindade 

sobre a rebelião de Lúcifer. 

- Linha dourada: energia espiritual que sai e retorna das três plantas de energia 

Espiritual na África. 

3) Além disso, as antigas escolas Cósmicas Melquisedeque ou escolas M-

AYA foram reabertos. (M-Aya = Melquisedeques que trabalham para Aya - 

Espírito Mestre n ° 7 do nosso SuperUniverso n° 7). Eles eram e são 

novamente locais magnéticos sagrados que servem como centros 

educacionais em Mota ou Sabedoria Moroncial para os avançados em 

Sabedoria Cósmica. 



 

1.Chan Chan (Peru), capital do antigo reino Chimu no século XIII. Está 

localizado perto da cidade de Trujillo, La Libertad. 

2. Província de CUENCA: Huete (Espanha). Está localizada na província de 

Cuenca. Quase toda a província de Cuenca é um depósito arqueológico de 

uma sabedoria muito antiga e importante de diferentes culturas e 

civilizações antigas, muito antigas. Principalmente sobre e acima do eixo 

Huete-Cuenca-Cañete. Esta região está localizada entre Madrid - Valência 

e Teruel. 

3. Tulle (França), uma cidade na antiga região administrativa de 

Limousin, na França. Inclui os departamentos: Corrèze, Creuse, Haute-

Vienne. 

4. Hu-nan (China), é uma província bastante surpreendente na China. 

5. Belém (Israel) 

6. Deserto de Tih (Egito), é um planalto muito alto na região do Sinai 

(próximo ao Mar Vermelho - Suez Golf), atrás de Abu Zenima e Abu 

Redis. 



7. Mississippi (Estados Unidos), é um estado e um rio nos EUA. Procure 

no Condado de Choctaw, Condado de Oktibbeha, Condado de Chickasaw, 

Condado de Pontotoc, montagens de plataforma  como o Monte 

Esmeralda. Os nativos Natchez: Grande Aldeia do Natchez, perto da 

cidade de Natchez até Vicksburg. 

8. Humac (Brasil), região montanhosa TUMAC-HUMAC no Norte do Brasil 

e e no Sul da Guiana e Suriname - Tumucumaque. 

9. Nagasaki (Japão), conhecido pela bomba atômica que caiu sobre si. 

10. Ilha de MULL - - Ilhas Hébridas - Reino Unido. 

11. NAGALAND, Índia - (Nordeste da Índia perto de Mianmar) com o povo 

NAGA. 

12. Aldeia UST-MAYA na Federação Russa - (Sakha República da Rússia 

com Yakutsk como a capital) - não muito longe da foz do rio Maya. 

13. Península CHUKOTKA - Estreito de Bering - Rússia, com povos nativos 

Chukchi, Koryaks e outros. Toda a península é importante. Cidades 

antigas, enterradas por mais de 50.000 anos, ficam sob o gelo e sob o 

estreito de Bering. 

4) Grandes palácios moronciais (o Taj Mahals) também foram construídos 

para servir de assento para os Melquisedeques, para os Filhos do Paraíso 

Aaron e Luova que nasceram recentemente aqui, para muitos serafins, o 

governo planetário e visitantes de alto nível de nosso universo local 

Nébadon e outros universos. Veja mapa abaixo. 



 

Abaixo está o mapa mundial onde todos os sites são indicados. 

 

Meus filhos, Deus quer que você o conheça. Deus quer que você se vire 

em sua direção. ELE mora em seu coração. Fale com ele, leve esse hábito 

para onde você estiver, o que quer que você faça. ELE quer compartilhar 

sua vida, vos atrair para o Seu Nível, para que tornes como ELE: DIVINO. 

Já aqui e agora. 



A nova Era chegou. O ar está purificado. Truques antigos não funcionam 

mais. Valores antigos que focavam apenas no bem-estar material não são 

mais suficientes. 

Deus vai sacudir e ressuscitar o homem em todo o mundo interiormente 

para que o homem se volte para ele. 

A nova consciência de que todos vocês são filhos de Deus ocorrerá em 

seu coração e não virá de fora. 

Será uma experiência pessoal interior. Cada indivíduo, cada criança 

vai experimentar à sua própria maneira e despertar para este fato. 

Não procure mais fora de você, busque dentro de você. Quando o homem 

muda por dentro, o mundo externo também muda. 

Tudo começa com uma pessoa: VOCÊ! 

Adeus meus filhos, quem vos falou é Malvantra Melchizedek - chefe de 

escolas Melquisedeque nos mundos moronciais de Nébadon, seu universo 

local. 

Fim. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

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


