
O que virá. 

França. 

Bilocação de 3 de janeiro de 2020 organizada por Jacques. 

Sessão nº 5 - 30 de maio de 2020 

{Nota Wivine: eu sei que a cronologia das bilocações está alterada. Isto é devido ao que 

foi dito lá. Os Melquisedeques seguem sua própria cronologia e relendo eu entendi por 

que só tinha que ser colocado na web agora e nem antes nem depois.} 

Lugares: 

Monte Saint-Michaels na Cornualha (Reino Unido) 

La Rochelle - França 

Estrasburgo - França 

Zurique, Suíça 

Genoa Itália 

Preparação da bilocação na França: 

Prefácio de Jacques: 

Como foi escrito para a Espanha: para alcançar a "consciência da 

unidade "devemos desenvolver e unificar as polaridades masculinas e 

femininas em nós e isto acontece: 

1) No nível físico entre as duas partes do cérebro 

2) Com uma mente unificada (masculina e feminina), então nossa mente 

é gradualmente levado a uma frequência de vibração energética mais 

elevada do que o físico. No momento, estamos unindo nossas mentes 

masculino e feminino para levá-lo a um nível espiritual superior. isto é 

simbolizado por duas pirâmides equiláteras cujas bases se unem em o 

cérebro. 

Faremos o mesmo pela França porque a grandeza deste país se presta a 

ela. 



Para encontrar esses pontos no mapa da França, colocamos o tronco de 

uma pessoa no perfil. 

Foi-me relatado que o nariz deve estar voltado para o Oceano Atlântico e 

que o centro da França ficava em torno de Nevers, onde juntam as bases 

das duas pirâmides. Também me foi feito entender que o perfil não deve 

estar certo no mapa, mas sim inclinado. Ver abaixo. 

 

O Chakra 7 foi encontrado na Inglaterra, Mont Saint-Michel na Cornualha 

no sudoeste da Inglaterra. 

Agora traçamos uma linha horizontal de Nevers para encontrar a 

localização do Chakra 6 no Oceano Atlântico que nos levou a La Rochelle. 

A mesma linha horizontal continuou a partir de La Rochelle,  passando 

pelo meio (Nevers), em direção ao leste da França. Nós chegamos à 

cidade de Freiburg como a maior cidade perto do Fronteira francesa. Os 

dois pontos atrás das orelhas devem se encontrar a esquerda e a direita 

de Friburgo. 



As cidades transmitidas foram Estrasburgo (perto da fronteira alemã) ao 

lado desta linha e Zurique (na Suíça) do outro lado desta linha. Esta 

poderia ter sido Basel ou Bern, mas tornou-se Zurique. 

Continuando a linha vertical descendo do Monte Saint Michaels, passando 

pelo Monte Saint-Michel na Normandia, a cidade de Gênova (Itália) surgiu 

para o coração. Pode ter sido Mônaco ou Menton, mas tornou-se Gênova. 

A respeito da França: Mesmo que seja o país denominado "dos direitos 

humanos “: 

• As polaridades masculina e feminina não estão unificadas! 

• E a integração de diferentes culturas e religiões é muito "Problemática" 

hoje em dia para muitos cidadãos franceses. 

Por exemplo, na França, as mulheres francesas adquiriram lentamente os 

mesmos direitos que os homens, este progresso tem sido extremamente 

lento e recente. Esses poucos marcos históricos ilustram a longa marcha 

das mulheres para a igualdade. 

Tudo começou em 1791 com a publicação da Declaração de Direitos da 

mulher e do cidadão: “A mulher nasce livre e permanece igual ao homem 

em direitos ". 

1836: Educação primária obrigatória para meninas. 

1938: Mulheres podem se inscrever na universidade sem permissão de 

seu marido. 

1944 direito ao voto. 

1972: trabalho igual: salários iguais para homens / mulheres (lei 

reforçada em 2006). Foi somente em 1983 – que foi reconhecido a 

igualdade profissional entre mulheres e homens. 

2000: Igualdade de acesso de mulheres e homens aos mandatos 

eleitorais e às funções eletivas é garantido por lei, Etc. Portanto, na 



França, país de Liberdade; Igualdade; Fraternidade (Ref. Declaração 

dos Direitos humanos e do Cidadão de 1789) as Mulheres tiveram que 

lutar pela igualdade contra os homens. 

É hora de injetar a verdadeira igualdade de gênero no sentido universal 

para ajudar a unir as pessoas mesmo além das fronteiras Francesas. 

Como temos feito desde o início de nossas bilocações com os outros 

países. 

PONTOS DE ENCONTRO NA BILOCAÇÃO: 

1 - Primeiro ponto de encontro: Monte São Miguel em Cornouaille ponta 

sudoeste da Inglaterra - Chakra 7 

 

O Monte de São Miguel é uma ilhota rochosa localizada no Monte Baía 

na Cornualha (Inglaterra), perto de Marazion, onde o acesso é possível  

apenas na maré baixa. Por outro lado, menor que o Mont-Saint-Michel na 

Normandia, que culmina a uma altitude de 157 metros, o local inglês mal 

chega a 60 metros.  Último ponto comum, em cada uma das ilhotas, há 

uma abadia. 

Diz a lenda que no ano 495 pescadores viram o Arcanjo Miguel em uma 

rocha de granito emergindo do mar nesta rocha na Cornualha. 

Assim, a ilha se tornou um local de peregrinação e é relatado que um 

mosteiro O céltico teria se desenvolvido na rocha do século 8 ao 11. 



Por volta de 1150, o Abade Bernard, que construiu o Mont-Saint-Michel 

na Normandia também mandou construir a abadia do Monte São Miguel, 

daí  a semelhança arquitetônica dos dois edifícios. 

Uma crença esotérica diz que o Monte São Miguel está localizado em um 

eixo telúrico que ligaria: o Monts Saint-Michel na Europa, 

1) a partir do antigo mosteiro dedicado a São Miguel, na ilha Sceilig 

Mhichíl / Skellig Michael na Irlanda (Sul da Irlanda), 

2) via Mont Saint-Michel na França, 

3) Monte Gargano na Puglia italiana, 

4) para Lydia na Grécia. 

5) E a ilha de Delos, na Gréci. 

Nos encontraremos ao redor do Monte de São Miguel. 

 

 

 

 



2- Segundo ponto de encontro: La Rochelle - Chakra 6 

 

 Originalmente esta pequena vila de pescadores, no século 12 tornou-se 

um porto importante. La Rochelle se aliaria à Inglaterra (dando as costas 

ao rei da França) e se abriria aos mercados da Inglaterra e do Norte da 

Europa, muito buscadores de vinhos regionais e sal de pântanos 

costeiros. Então Rochelle se tornou uma cidade protestante em 1568. 

Hoje em dia, La Rochelle é uma cidade de encontros. É uma cidade muito 

animada em torno de seu porto. 

Nos encontraremos ao redor da cidade de La Rochelle. 



 

 

3- Terceiro ponto de encontro: Estrasburgo - Ponto traseiro – Ouvido 

Direito. 

 



 

Estrasburgo: Capital da região histórica da Alsácia, a cidade é banhado 

pelo Reno (Rio francês) e fronteira com a Alemanha que fica perto. 

Estrasburgo reivindica o título de "capital europeia" ao lado de Bruxelas e 

Luxemburgo. A cidade de fato hospeda várias Instituições europeias, 

incluindo o Parlamento Europeu. Estrasburgo se tornou também o símbolo 

da reconciliação franco-alemã e mais geralmente de construção europeia. 

Em Estrasburgo, o Parlamento Europeu é o órgão parlamentar da União 

Europeu (UE). Ele é eleito por sufrágio universal direto. Ele compartilha 

com o Conselho da União Europeia o poder legislativo da União Europeia. 

Este parlamento influencia a vida de milhões de cidadãos europeus 

através decisões e leis aprovadas. 

Encontrar-nos-emos em torno do Parlamento Europeu. 

 



4 - Quarto ponto de encontro: Zurique (Suíça) – Ponto anterior Orelha 

esquerda 

 

Zurique é um centro global para os setores bancário e financeiro (como 

Genebra e Lugano na Suíça), é uma cidade localizada no extremo norte 

do Lago de Zurique, no norte da Suíça. 

Neste link você pode ter uma visão de 360° de Zurique: 

https://www.airpano.com/360photo/Zurich-Switzerland/ 

Nos encontraremos em volta da cidade de Zurique. 

 

 



- Quinto ponto de encontro: Gênova-Itália, - o coração. 

 

 

Gênova é um dos principais portos italianos e um dos maiores portos do 

Mar Mediterrâneo. Gene é um lugar de mistura de populações por 

milênios, um caldeirão étnico e social sem equivalente em Itália (exceto 

Nápoles). 

Foi o local de nascimento de Cristóvão Colombo (1451) e já foi uma 

importante república que começou no início do século XII. Em 13º  

século, tornou-se um importante poder que manteve sua autonomia até 

1797. 



La lanterna: é um farol, é o símbolo de Gênova e que foi reconstruída 

em 1543, ergue-se sobre uma rocha de 40m de altura. Seu cume está, 

portanto, 117 m acima do nível do mar. É o mais alto farol da Itália e do 

Mediterrâneo e o quinto farol mais alto de mundo. Como o farol de 

Alexandria no tempo de Jesus. Este farol guia marinheiros. 

Nos encontraremos ao redor do farol da Lanterna. 

. 

 

Jacques. 

 



Comentários de Wivine sobre nossas bilocações na Europa. 

Jacques havia mencionado uma crença esotérica, em particular que o 

Monte São Miguel está localizado em um eixo telúrico que ligaria todos o 

Montes Saint-Michel na Europa, 

6) a partir do antigo mosteiro dedicado a São Miguel, na ilha Sceilig 

Mhichíl / Skellig Michael na Irlanda (Sul da Irlanda), 

7) passando pelo Monte de São Miguel na Cornualha - Inglaterra 

8) Monte Saint-Michel na França - Normandia, estas três "montanhas" 

estiveram ligadas durante esta bilocação da França. 

9) Monte Gargano - Monte Sant ’Angelo não muito longe de Foggia: era 

feita durante uma subsequente bilocação do norte da Itália. 

10) para Lydia (Phillipi) na Grécia (= Ilha de Tamos em frente Kavala). 

11) E a ilha de Delos, na Grécia. 

Os dois lugares na Grécia foram feitos durante a bilocação da Grécia de 5 

Janeiro de 2020 por três grupos holandeses. 

Uma operação de purificação em grande escala foi realizada em toda 

Europa. 

Tivemos que nos dividir em dois grandes grupos que coordenei. 

Um grande grupo escalou da esquerda para o topo (Espanha - França - 

Itália de Norte e Sul, Suíça, Alemanha) e o outro subiu da direita para top 

(Grécia, Bulgária, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Croácia, 

Romênia, Hungria, Áustria) quando você está voltado para o mapa 

Europeu. 

Há duas razões pelas quais trabalhamos dessa maneira: 

- Devido à rapidez com que tivemos que agir. Se eu puder organizar uma 

bilocação com grupo multilíngue e internacional, o grupo  holandês pode 

organizar dois porque falam uma língua. 



Eu ainda tenho que traduzir tudo para o francês e inglês e demanda  

Tempo. 

- O segundo motivo foi prender "as sombras" em um estado impedindo-os 

de ir para outro lugar. 

- Como as "sombras" foram encontradas em massa do lado da "ex-

Iugoslávia", eles tiveram que ser isolados primeiro através da Grécia e ao 

mesmo tempo cortando-os via Espanha, França, Suíça e Alemanha. 

Exigia submeter-se aos mandamentos dos Melquisedeques que decidiram 

de acordo com a evolução e movimentos das "sombras" após cada 

bilocação. Algo que apenas os Melquisedeques podiam ver e conhecer. 

Após cada bilocação em uma região ou país, os Melquisedeques revisaram 

suas posições. Todas essas operações teriam sido inúteis se cada grupo 

fizesse  o que queria fazer em sua área e de acordo com seu tempo livre. 

Alguém deveria receber suas instruções após cada bilocação para 

coordenar todas as equipes e garantir que a cadência seguisse. 

Funcionou durante um tempo. Até a pandemia de covid-19 aparecer com 

sua contenção. 

Não importa, os Melquisedeques me pediram em março de 2020 para 

parar de delegar bilocações, retomar tudo imediatamente e ir atrás 

porque era preciso dar a volta ao mundo em um mínimo de tempo para 

bloquear este vírus e suas consequências terríveis. Além disso, tivemos 

que completar os retoques finais do "vestido dourado" que iria cobrir 

Urântia para possibilitar o que está por vir. 

Foi então, no início deste período, que dois grupos da Holanda deixaram-

me saber de sua decisão de seguir caminhos separados para seguir seus 

próprios caminhos com sua própria orientação. 

Os Tios sempre sabem tudo e com bastante antecedência. Não havia com 

o que se preocupar, nenhuma questão para desacelerar, nem de 

choramingar e menos ainda  retê-los. Não existem bons ou mus 



caminhos. Existem apenas caminhos e todos nós estamos livres de nossos 

escolha. Essas pessoas certamente manterão suas faculdades e as farão 

bom uso para ajudar em torno deles. Eu estou certo disso. 

Alguns meses antes, os Tios (Melquisedeques) me enviaram 5 pessoas da 

França (4 franceses e um suíço morando na França) que desejavam 

receber ativação e participar deste trabalho, apesar do que já me haviam 

dito antes "Pare", mais outros. Eles estavam prontos na hora certa. 

É assim que a força de trabalho holandesa que trabalha comigo tem sido 

reduzido em 5 pessoas e o da França aumentado em 5 pessoas. A força 

de trabalho de outras pessoas que vivem em outros países e continentes 

permaneceu estável. 

Relatório sobre as experiências dos participantes na bilocação da 

França. 

Ch.: 1h30min 

Eu rapidamente parti para ‘Saint Michaels Mount’ em Cornwall. A única 

coisa que me lembro é que de repente vi a cor vermelho, um círculo 

muito grande de vermelho. E de repente este vermelho foi coberto com 

um cobertor branco. Eu nunca tinha visto antes a cor vermelha em uma 

meditação. Magenta, roxo com laranja, amarelo, sim, mas nunca 

vermelho. 

A certa altura, minha bochecha esquerda ficou muito quente até minha 

cabeça, bem como a região do chakra 5. Minha bochecha ficou tão quente 

que Achei que ela estava queimando e até quis abrir os olhos. Mas depois 

foi-se. Foi uma bilocação muito pesada. 

W .: 1h30 

Não tenho nenhuma lembrança disso. Estou terrivelmente cansado e acho 

que vou tirar uma soneca. A única coisa especial que experimentei pela   

primeira vez é que minha cabeça de repente se inclinou completamente 



para a direita e parou assim sem eu conseguir endireitar. Então minha 

cabeça se endireitou e começou a inclinar-se totalmente para a esquerda. 

A mesma coisa aconteceu daquele lado. Eu perguntei o que estava 

acontecendo e parece que tinha algo a ver com sincronização das duas 

metades do cérebro. 

Joab: 50min 

A bilocação desta noite me manteve ocupado o dia todo e me deixou 

cansado. Justo antes da partida, tive uma erupção na cabeça com muita 

coceira. Depois de ler a oração, eu novamente absorvi cuidadosamente os 

lugares de reunião. Às vezes, um ch7 muito violento e um ch6, que me 

dava muitas vezes a impressão de estar com dor de cabeça. Também 

uma pressão na minha cabeça e atividade entre minhas sobrancelhas. 

Meus ouvidos freqüentemente tinham a impressão de ter alguma pressão. 

Principalmente minha orelha esquerda. Eu acho que essa bilocação me 

custou energia. Por isso eu não vi nada e sou grato por ter participado. 

Ha. : 58min 

Após a oração fui para o primeiro lugar e imediatamente senti uma forte 

punhalada no braço esquerdo. Eu não tinha não a impressão de ter 

sumido há muito tempo, mas a meditação ainda durou 58 minutos. Minha 

parte superior do corpo e meus braços estavam incrivelmente pesados 

como se eu estivesse pressionado contra a cama. Além disso eu não senti 

ou experienciei nada. Eu estava incrivelmente quente e depois da 

meditação tudo parecia muito pesado, como se tivéssemos realizado uma 

tarefa difícil. 

In .: 58min 

Depois da oração, eu fui “sugado” em direção à ilhota da Cornualha. Eu vi 

a França, parte da Espanha e do Reino Unido em um mapa. O os países 

eram brancos e todos os tipos de linhas vermelhas os atravessavam. Eu 

parecia flutuar sobre a ilha e todos nós levantamos os olhos. Eu vi uma 



linda cena. Um buraco apareceu nas nuvens escuro, as nuvens foram 

iluminadas por uma luz rosa e depois por um Luz branca. 

Uma grande figura desceu majestosamente com uma "suite". Acho que foi 

Jesus (Wivine: acho que foi Gabriel de Salvington devido às cores vermelho-rosa 

mencionadas em todos os lugares), mas sob uma forma diferente, mais 

majestosa. Depois disso fiquei inquieto por muito tempo e não conseguia 

me lembrar de nenhum lugar ou nada mais. No entanto, senti uma 

grande pressão na minha cabeça no (chakra7), também atividade em 

vários lugares da minha cabeça. Pressão em minhas têmporas era novo. 

Essa pressão aumentou e no final por um momento, eu senti como se 

tivesse outro olho entre os meus olhos através do qual eu poderia olhar. 

Eu não vi nada, não havia nada, apenas escuridão e silêncio (sem 

pensamentos e sem luz). Levou alguns segundos, no máximo. Acordei depois 

de 40 minutos. 

Eu estava com muito frio. Eu senti que a bilocação não tinha acabado e 

fechei meus olhos novamente. Depois disso fiquei muito quente e tive 

nova sensação de atividade em Chakra7 e Chakra6. Eu estava tão 

cansado que só gostaria de dormir. Agora ainda tremo e estou muito 

cansado. Que bom que pudemos participar. 

WIN.: 50min. 

Montagem St Michaëls: 

Coisas aconteceram neste lugar que causaram dor a muita gente. Uma 

criatura escura emergiu dos edifícios e da rocha e foi irradiado por um 

grande grupo de pessoas e outros seres. Uma coluna de luz foi colocada 

acima do mosteiro. 

A luz irradiou para outro Monte Saint-Michel. 

La Rochelle: sem memórias. 

Estrasburgo: 



É aqui que o Parlamento Europeu está localizado e esta bilocação afetará, 

portanto, o funcionamento da União Europeia. Existem forças no edifício 

que realmente não representam unidade e que tentam criar uma 

discórdia. Essas forças foram intensamente irradiadas. 

Zurique: 

O mundo financeiro está muito focado no interesse próprio e lucro e não 

visa o interesse público. Aqui, também, a energia foi irradiada. Nem todos 

os seres sombras se dissolvem. Alguns tem enrugado. 

Gênova: sem memórias. 

Depois de 50 minutos abri meus olhos e demorou um pouco antes que eu 

voltasse a esta realidade completamente. 

Er.: 52min 

Fui tomado no último momento por assuntos pessoais imprevistos e não 

abordei esta bilocação nas melhores condições. Mesmo assim me liberei a 

tempo de entrar na bilocação. 

Pouco depois de chegar ao Monte de São Miguel, na Inglaterra, onde já 

tinha gente, pude perceber a chegada de muitos seres celestiais que 

desceram do céu para o resto das operações, depois entrei em meditação 

profunda, onde voltei sem qualquer outra memória 

Fe.: 57 min 

Eu rapidamente estudei o local mais uma vez e após a preparação eu fiz 

Como sempre antes de uma bilocação (oração, etc.), e entrei em 

meditação. Eu saía e voltava várias vezes da meditação, até que 

finalmente entrei em uma meditação muito profunda (sono) até o final da 

minha bilocação. Eu não tenho nenhuma lembrança. 

Al.: 40 min 



Entrei neste estado que dá a impressão de estar dormindo, depois de ter 

orado e me apresentado ao serviço. Não me lembro de nada . Eu não 

estava na minha melhor forma algumas horas depois do meu retorno de 

viagem. Devo me preparar melhor, o "negócio do pai" passa em primeiro 

lugar. 

Jacques: 36min 

Eu estava impaciente para fazer essa bilocação pelo meu país e antes do 

tempo Senti um pouco de atividade no meu CH 7. 

Partida para o Monte São Miguel. 

Não senti nenhuma sensação particular. Eu imaginei que estávamos 

criando lá uma âncora de luz. Então imaginei que uma ponte de Luz foi 

criada entre o Monte São Miguel e o Monte São Miguel na Normandia. 

Em seguida, partida para a pequena sensação de La Rochelle no chakra 6, 

novamente criação de uma âncora todos juntos. 

Em seguida, Estrasburgo, em torno do Parlamento Europeu, há um 

sentimento mais forte sobre CH7. Em seguida, uma âncora foi criada. 

Em seguida, partida para a cidade de Zurique, sensação CH7 Em seguida, 

uma âncora foi criada. 

Finalmente Gene a Lanterna - criação da última Âncora de Luz que 

iluminará o Mediterrâneo e as cidades que fazem fronteira com ele. 

Conectando todas as pessoas entre eles qualquer que seja sua cultura e 

religião. 

Ju. : 1h03 min. 

Chegada ao Monte São Miguel. Não lembro de nada porque entrei em 

meditação profunda. De repente eu acordo pensando " Onde estou! " Eu 

sabia que ainda estava na bilocação. 

Depois, voltei a cair na meditação profunda que não tenho lembranças. 

Acordei depois de uma hora ou mais, mas meu olhos permaneceram 



colados. Eu estava muito cansado no final mas desapareceu 

gradualmente. 

Cajado. : 1h21mn. 

 Não me lembro de nada. Acordei um pouco depois de 58 minutos e o 

resto do tempo da bilocação senti instável." 

Nad. : 45 min. "Eu não notei nada." 

Nir. : 24 min. 

Não vi nada, mas os meus chakras 7, 6 e 4, estavam muito ativos. E meu 

corpo inteiro estava pesado. 

Fr .: 49min  

Parecia que minha cabeça estava cercada por uma venda. " 

JP :: 1 h: 

Mont St Michel: chakra 7 subiu muito alto, desceu lentamente depois 

subiu três vezes; então estava girando e eu senti a energia em torno de 

St Michel em uma atmosfera agradável e revigorante. 

La Rochelle: o primeiro contato foi bom, depois o clima acalmou 

imediatamente até a sonolência ou meus olhos estarem fechados na 

metade do Tempo. Os movimentos estavam lá como se para perseguir ou 

repelir os manifestantes. 

Estrasburgo:  

o Parlamento Europeu não me causou uma boa impressão, tinha 

movimentos de espalhar coisas. 

Zurique: 

 a atmosfera era neutra, tornando-se gradualmente pesada. Aí eu dormi 

um pouco até o fim. 

Gene: 



 a chegada foi boa, senti os movimentos do coração que meu corpo se 

moveu, então a quietude, adormecendo, acordando com observação até o 

final. 

Wivine: 1h30 

Eu fui para "Saint-Michaels Mount" na Cornualha (Reino Unido). Todo o 

mundo estava pronto lá com os Arcanjos e outros Anjos. Como não 

conheço todas as ordens e não os consigo distinguir , eu os chamo de 

Anjos de Gabriel. 

O Arcanjo Miguel ficou acima do Monte São Michaels de Cornualha - um 

arcanjo estava acima do Monte Skellig da Irlanda e um acima da 

Normandia-Mont Saint Michel. 

Havia pessoas e outras criaturas ao redor de cada montanha ou rocha. 

Uma âncora de Luz foi colocada ao mesmo tempo acima de cada rocha ou 

ilhota e quando isso foi feito, os três Arcanjos cada um saltou em sua 

âncora de luz. 

Quando eles voltaram, cada um estava de pé sobre sua âncora de Luz. Eu 

estava esperando. Para onde o "diabólico" vai sair com todas as suas 

Trevas? 

Primeiro, uma nuvem escura de poeira saiu do Monte Médio, aquele da 

Cornualha. Recebemos a ordem de irradiar energia, cada um com seu 

próprio método. Nada saiu das outras duas montanhas. Era como se eles 

estavam todos sendo empurrados para a Cornualha por baixo. 

Então um saiu, acorrentado, e ele lutou muito, mas nada poderia fazer; 

depois, um segundo, um terceiro e muitos mais se seguiram. 

Vários foram trazidos para a Holanda no edifício do Tribunal de Justiça 

celestial. Tínhamos que irradiar constantemente energia e amor, às vezes 

juntos, às vezes separadamente. Alguns desses demônios ou anjos 

caídos, dado a eles um nome, foram levados para outro lugar, eu não sei 



onde. Eles eram principalmente homens, mas também havia mulheres 

entre eles. 

Eles continuaram subindo e eu perguntei de onde eles eram. 

Resposta: de todas as costas desta região - Irlanda - Reino Unido - 

França. Eles foram mantidos lá pelo arcanjo Miguel até o momento de seu 

processo. A representação do Arcanjo Miguel que leva o diabo com sua 

lança é um símbolo disso. Ele os protegeu no subsolo para que não 

podussem mais se mover acima da terra ou ir para outro lugar, como 

mundos moronciais ou outros planetas habitados. 

Isso não significa que eles não pudessem mais exercer influência no áreas 

onde estavam presos e não podiam se mover no subsolo. 

Daí as cadeias simbólicas que eles tinham ao seu redor assim que eles 

sairam.  

Demorou uma eternidade para  que essa escuridão fosse limpa em todo 

este ambiente. Então eu de repente vi um líquido vermelho claro saindo 

de Cornwall Rock. Assim como um vulcão que deixar fluir 

larva através de sua abertura. Vermelho, vermelho carmim - nunca visto. 

Fui ordenado para enviar amor e eu fiz. O vermelho desapareceu e ficou 

branco, então o branco foi entrelaçado com linhas rosa. Ele mudou várias 

vezes. 

Tudo durou até que recebi a ordem de partir para a cidade de La 

Rochelle. Os Anjos queriam que fôssemos embora para continuar seu 

trabalho. 

Acima de La Rochelle, tudo já estava escuro, enviei muita Energia. 

Em seguida, partida para Estrasburgo. No começo eu estava acima do 

Parlamento, mas também tive que irradiar toda a cidade. De novo tal 

escuridão. 

Eu olhei para cima e vi apenas a escuridão. 



Eu perguntei se não criaríamos belos edifícios brilhantes. 

A resposta foi: 

não, esta é uma operação de limpeza importante. Se um Filho Criador  

recebe poder total sobre seu reino ou universo local (Nebadon), então 

tudo o que não pode ser espiritualizado deve desaparecer e todos aqueles 

que se rebelaram devem ser julgados. Isso é o que está acontecendo 

agora. 

Essas coisas foram preparadas há muito tempo. Não deveria surpresa. 

Não, mas depois de esperar 40 anos e ter trabalhado diligentemente há 

20 anos para resolver esse problema, é uma surpresa. Eu não achei que 

iria experimentar de novo em minha vida. 

Então foi a vez de Zurique, a mesma névoa escura e densa que Gênova. 

Eu não me lembro de ter visto uma âncora de Luz ser colocada em todas 

essas cidades. Mas isso não significa que não aconteceu. É possivel que 

eles já haviam sido criados antes da minha chegada. Eu fiquei muito 

tempo na Cornualha. 

Então, de repente, eu estava no escuro. Eu senti algo no meu cérebro, 

como um clique. Pânico, meu Fragmento Divino se foi. 

Como devo continuar a enviar energia agora? 

Resposta: "faça com seus próprios poderes"! 

Com meus próprios poderes? É possível? Me senti como um órfão. Aí eu 

irradiei como sempre faço, então tudo se tornou Preto. Entrei em 

meditação profunda da qual não tenho memória que  tenha durado muito 

tempo. 

Meus comentários aos participantes da bilocação: 

O que contei aqui é o que experimentei do meu ponto de vista. Eu não vi 

tudo. Eu sei que cada um de vocês trabalhou duro nisso, cada um com 



sua capacidade. Eu li em seus relatórios. Eu sei que nem todos mantêm 

recordações. O que, aliás, é absolutamente irrelevante para o crescimento 

da alma, nem para o uso e crescimento de nossas faculdades. 

Existem muitas pessoas no mundo que veem as coisas e recebem 

mensagens ou profecias. 

Eles não podem fazer o que você sabe fazer e nem estão lá interessados. 

É para ter essas habilidades e ajudar na limpeza e reconstrução que você 

veio me ver. Trabalhem juntos nisso e crescer juntos. Era um desejo de 

sua alma. 

Há doze anos, os Melquisedeques me disseram que eu não estava 

autorizado a cuidar da educação espiritual das pessoas que eu 

encontraria. Tive que dar lugar a eles e ao Fragmento de Deus que vive 

em todos. Eu fiz o melhor que pude. Isso não é óbvio quando o vaso 

interno está muito cheio, algo sempre é derramado a esquerda ou à 

direita. 

As mensagens na web são destinadas a um grande público e são 

destinadas  para pessoas que estão procurando um caminho. Isso lhes dá 

esperança. Eles agora sabem que a ajuda celestial está lá, que os 

celestiais estão próximos dos humanos e que o Deus de Amor vive 

neles e não em outro lugar. 

Essas mensagens são destinadas ao período de transição e não vai 

continuar porque dentro de 10 a 20 anos eles estarão desatualizados, 

obsoletos. As pessoas aumentarão sua capacidade de entrar em contato 

com sua orientação espiritual interior e pessoal. Como resultado, eles não 

precisarão mais de guias espiritualistas, pregadores, evangelistas, padres, 

canalizadores, profetas e livros sagrados. 

Deus deseja contato direto. Os Melquisedeques querem educar todo 

mundo diretamente de suas escolas. 

Nossa vida aqui é a melhor escola para trabalhar sobre nós mesmos. 



Pois, nos mundos moronciais, é mais difícil, é preciso mais Tempo. Não é 

a mesma experiência. 

As regras são iguais para todos. 

A pessoa que é ensinada diretamente por Deus não será mais capaz de a 

dado momento transmitir suas sabedorias divinas em palavras porque 

não há vocabulário humano para expressá-los. 

Um dia você vai experimentar, como outros antes de você. 

Essa pessoa só pode trazer sua sabedoria para sua vida e vivê-la. Tudo 

no máximo, mostre o caminho quando solicitado. 

Um dia você nem se atreverá a borrifar outras pessoas com seu 

conhecimento recém-adquirido, sempre limitado, em respeito à obra do 

Fragmento Divino do outro. 

Você aprenderá a fazer o seu "pequeno Deus" falar através de você sem 

intervir com o seu "grande eu". 

Todos vocês cooperaram na criação das estruturas espirituais e 

moronciais necessários para este propósito, que foram implementados 

nestes últimos anos. 

O público em geral, suas famílias não sabem disso, não podiam nem 

mesmo compreender. Talvez até te declarem louco ou louca. Deus sabe 

disso, todos os celestiais sabem disso. 

Eu conheço seus esforços e sua tenacidade e agradeço do fundo do 

coração por estar lá com toda a sua coragem e solidão. 

Fim. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

