
RETORNO DOS MESTRES CÓSMICOS MAIAS 

PARTE 3 – 2011. 

Localização: Mezza Verde – Placencia, Belize. 

Recebido por Wivine 

Data: 14 de abril de 2011 

Presente: 2 Maias e Cyril, Wivine. 

Visitantes: 

- Malvantra Melquisedeque  

- Pai Melquisedeque 

- AYA – Espírito Mestre N ° 7, do Superuniverso nº 7, Orvonton - A voz da 

Trindade. 

- KUWAYA – Espírito Mestre N ° 2 do Superuniverso n ° 2 chamado Orvando 

– A voz do Filho Eterno - Mãe. 

Malvantra: calma, nós vamos começar. Esta é a refletividade, vai ser 

pesado. Espere, ele vai vir. 

Aqui estamos. 

{Observe Wivine 3 de dezembro de 2013: perguntar a todos quem sabe o 

que significa o termo "reflexão" do livro de Urântia não tirar conclusões 

precipitadas. A energia que chegou naquele dia era muito pesada, diferente 

do que antes e Malvantra avisou-me para que eu não ficasse surpresa. Nada 

mudou na minha forma de receber e transmitir... em como falo ou o 

vocabulário que eu uso, o que significa que nossas mensagens são confiáveis 

para nós, mas ainda não é perfeito por causa de minhas próprias limitações 

e vocabulário}. 

Pai Melquisedeque: Eu sou o Pai Melquisedeque. Pela primeira vez 

eu falo para as pessoas de Urântia, desta terra. Eu sou o Pai de quem 

você chama os Melquisedeques ou os mestres cósmicos de Maya. Eles 

usaram um sistema agora que é chamado de refletividade para que as 

palavras que eu tenho que dizer não são transformadas, nem mudou. 



Isto é para ela (Wivine) muito mais pesado carregar do que o outro 

sistema. 

É com grande alegria que eu posso fazer isso pela primeira vez: deixe 

ouvir a minha voz em Urântia. Este é um planeta que nos causou 

grandes problemas devido a rebelião de Lúcifer. Muitos dos meus filhos 

vieram a este planeta para tentar administrar, isso após a rebelião de 

Lúcifer. Tivemos que cortar de quase 40 planetas, do sistemas 

(comunicação-espiritual) que se juntaram a Lúcifer em sua rebelião contra 

Deus, contra Cristo Michael, contra as regras estabelecidas da 

administração do universo. 

Sim, muitas coisas aconteceram aqui, que não deveria ter acontecido, 

que não estavam previstas, mas que aconteceu. Nós não poderíamos 

fazer o contrário do que deixá-los jogar fora essa rebelião até o seu 

final. 

Demorou 200,000 anos para acabar com essa rebelião, e outros 2.000 

anos depois Cristo Michael(Jesus) veio aqui. Ele que é o pai que te 

criou... e eu.... neste universo local, juntamente com Nebadonia seu 

Espírito da Mãe Divina. 

Lúcifer, Satanás, Caligastia já não existem mais. Então agora podemos 

começar a reconstruir o que foi feito de errado durante 200,000 

anos. Todos nós estamos vindo aqui para recuperar este planeta, este 

planeta que Lúcifer escolheu e onde ele fez as coisas mais feias, a 

maioria dos crimes contra o universo e contra a humanidade em um 

certo sentido. Vai levar tempo para trazer-mos  todos ao nível do que 

seria normalmente vosso em circunstâncias normais. 

Devido ao fato de que vocês foram cortados dos circuitos do universo, 

grandes seres humanos sairam de dentro dela. Com uma forte fé e 

confiança em Deus, em seu Pai Universal que nada, absolutamente 

nada pode destruí-lo. É por isso que seu planeta é tão especial, porque 



esses seres humanos especiais veiram de fora. É por isso que estou 

aqui agora. 

Testámos esta nova experiência de comunicação, baseada em um 

sistema de refletividade, que todos vocês têm de estudar uma vez que 

você tem seu livro de Urântia. Não é um sistema puro de refletividade, 

é um meio passo, mas ele funciona e as mensagens que são passados 

são confiáveis. 

Mais tarde, quando esses sistemas estiverem melhor concebidos, vou 

falar através de outras vozes. Mas seguimos a Vontade do Pai e o Pai 

pediu-nos para começar aqui, com seu pequeno grupo. 

Adeus meus filhos. 

AYA: Aqui é Aya, Espírito Mestre n ° 7 do seu Superuniverso nº 7 

Orvonton. Sim meus filhos, isso é tudo muito novo e graças a seus 

esforços podemos fazer estes pequenos testes com este novo sistema 

de comunicação. E ainda não é perfeito. Precisávamos de um grupo 

pouco conhecido para experimentá-lo. Temos até agora não muito 

significado para você porque você não conhece muito bem todas as 

diferentes Ordens de Seres Superiores que vivem no 

universo. Obrigado meus filhos. Até logo. 

Kuwaya: Eu sou KUWAYA, o Espírito Mestre nº 2, Eu sou a Voz do 

Filho Eterno. Eu vim te falar sobre meu filho, Cristo Michael, um dos 

meus filhos muito especiais, que veio da terra (como Jesus) para sua 

sétima outorga e que se sacrificou na Cruz, para que você fosse 

libertada da rebelião de Lúcifer. 

Ele fez isso por amor a você. Seu amor por todos os seus filhos que ele 

e Nebadonia (Espírito -Mãe) criaram neste pequeno universo local é 

tremenda. 

Ele não se sacrificou-se para o sacrifício. Deus, O Pai, nunca pede um 

sacrifício. Fê-lo assim porque ele pensou naquele momento, ele era 



apenas um ser humano como você, e morrer na Cruz seria a melhor 

coisa a fazer. Esta foi sua decisão pessoal. Ele tinha, como você, para 

ouvir e aprender com as religiões existentes há 2.000 anos atrás, 

quando ele morava aqui. E havia uma religião que ele estudou e quem 

falou sobre um Deus que iria sacrificar-se para ajudar a humanidade, 

e então ele pensou que seria a melhor coisa a fazer. Ele decidiu isso 

sozinho e fê-lo, ele estava convencido de que isto era a coisa certa a 

fazer. 

Então não pensem meus filhos, porque ele sacrificou sua vida na cruz 

que Deus espera que você faça o mesmo. Deus não pede isso de 

você. A única coisa que Deus lhe pede é seguir Sua Orientação, para 

Amá-lo e tentar se tornar como Ele, porque esse é seu destino, 

"tornando-se como Deus", fazendo em tudo o que você faz Sua 

Vontade e não a sua. 

Eu vou deixá-los agora, meus filhos e amam meu filho (Jesus), que 

também é vosso pai, o que te ajuda a crescer e tornar-se forte o 

suficiente para que um dia ele possa trazer você para o Caminho do 

Pai porque essa é a razão pela qual Ele e o seu Espírito Divino Materno 

criaram você. Para ajudá-lo a evoluir para alcançar um dia o 

Pai. Obrigado meus filhos por este belo momento que me juntei a 

você. Obrigado. 

Aqui é Malvantra: Vamos terminar esta primeira experiência com este 

novo sistema. Obrigado a todos por estarem aqui. Até logo.  

 FINAL. 

Viagem a cidade de Belize. 

Localização: Mezza Verde – Placencia, Belize 

Recebido por Wivine 

Data: 17 de abril de 2011 

Presente: 3 Maya e Cyril, Wivine. 



Visitantes:  

- Malvantra Melquisedeque  

- Monsanloran Melquisedeque 

- AYA Espírito Mestre n° 7 do Superuniverso n° 7 Orvonton 

- SIRAYA, Espírito Mestre n° 1 do Superuniverso nº 1 Orillington. 

Malvantra aqui. Vamos começar. Hoje não será com o "sistema de 

refletividade". 

AYA: Aqui é AYA , seu Espírito Mestre n° 7 deste Superuniverso em 

que você vive e que é chamado de ORVONTON. Sim, eu estou aqui 

para revelar algo para você; coisas que são de seu interesse. 

Há muito tempo, muitas coisas aconteceram nesta terra. A rebelião de 

Lúcifer nos forçou a tomar medidas drásticas para proteger toda a 

constelação de Norlatiadek. Eu sei que você ainda não está ciente da 

organização do vosso universo local, mas por falar com você assim, 

esperamos que a sua curiosidade seja intrigada e que farás a 

investigação necessária no livro de Urântia para entender o que 

estamos a falar. O Altissímos da Constelação de Norlatiadek, os Pais 

da Constelação, tomaram a decisão de levar tudo em suas próprias 

mãos: a administração e a jurisdição do seu planeta e de alguns outros 

planetas, mas vou falar apenas de Urântia. Eles receberam por isto a 

ajuda dos Melquisedeques. Os Melquisedeques são uma ordem de 

professores, administradores, quase kamikazes para lidar com tais 

situações. Muitas coisas poderiam ter se perdido no seu planeta. 

E assim, por ter contatos com evoluídos seres humanos, fomos capazes 

de atingir e manter ainda alguma sabedoria do universo para ajudar 

seu mundo tão bom quanto o pior possível. Esta região particular 

(Belize-Yucatán) era uma região de predileção, onde fomos capazes 

em diferentes períodos de tempo ter excelentes contatos, onde fomos 

capazes de estabelecer grandes faróis de luz que tem iluminado este 

continente do Norte ao Sul. 



Havia dinastias entre os Maya´s com grandes reis e sacerdotes, que 

eram muito capazes e a quem fomos capazes de se comunicar e 

transmitir nosso conhecimento. 

 Lamanai: o pequeno templo com a Stella n° 

9, que foi dedicado a uma pessoa que tinha uma conexão com um alto governante 

da terra entre 650 D.C. e... 

 Lamanai: (O mais alto templo sagrado na frente 

do qual fizemos nossa pequena meditação, 3 Maya´s e eu, Wivine. É aqui que 

Monsanloran tentou contactar-nos pela primeira vez... Mas eu só entendi "Eu sou 

M...."... Pedi ao menino Maya, mas ele só entendeu que os seres superiores tentou 

nos dizer alguma coisa do passado. Ele não poderia lembrar o que. É mais tarde que 

nós recebemos seu nome através de outra pessoa). 

Poderíamos falar sobre Atlântida, mas como você sabe, este continente 

afundou devido a sua estupidez e falta de conhecimento Divino. 

Estas posições nesta região (de Belize), esses faróis de luz já foram 

instalados durante a época da Atlântida. Sabíamos que a infelicidade 



estava prestes a acontecer e tínhamos feito arranjos naqueles dias 

para manter alguma Luz e Conhecimento neste mundo, nesta região. 

Grande parte deste conhecimento foi infelizmente destruído pela 

invasão espanhola e outros. Embora esta pequena região de Belize 

ainda poderia ser poupado de ganância e as doenças dos espanhóis 

que se desenrolava em outras áreas. Isso significa que nesta área 

ainda há conhecimento e estávamos esperando alguém para reativar 

essas conecções que já tinhamos implantado. 

Há trabalho a fazer e você terá que começar esta reconexão. E 

pedimos-lhe para dar assistência, este grande povo para reconstruir 

seus valores importantes e, assim, para reencontrar aquele 

conhecimento. Você irá formar a conecção, você e os jovens Maias. 

Nós não iremos bombardeá-lo em uma sessão com todo o 

conhecimento que você armazenará lentamente. Vamos preparar você 

pouco a pouco, passo a passo para que você possa se adaptar a ele. 

A razão pela qual pedimos para você permanecer em silêncio e 

permanecer humilde e paciente, é que se isto fosse conhecido muito 

rápido, muita curiosidade e atenção seria trazida sobre todos, e iria 

impedi-lo de fazer um bom trabalho, para servir de forma saudável a 

todos e com simplicidade. 

As pessoas que precisam de saber e devem saber serão trazidas para 

você e nós iremos comunicar-lhe o que dizer e o que não tens de lhes 

dizer. Obrigado e adeus. 

Malvantra: Monsanloran serviu por um bom tempo naquela região, e 

falamos sobre a região de Yucatán a Guatemala. Ele tinha entre outras 

coisas, um ponto de conexão com um ser humano por um período de 

tempo. Este Melquisedeque trabalhou na terra durante um longo tempo 

para o Altíssimo, um Vorondadek. Ele trabalhou lá durante mais de 

3.000 anos. As inscrições que viu na Stella (n ° 9 de Lamanai) datado 

do último período, a última pessoa com quem teve contato. 



Os Mayas nunca abandonaram qualquer um de seus templos. Quando 

estes grandes líderes e sacerdotes, com alta capacidade intelectual, 

psicológica e mental deixaram ou morreram, então as restantes 

pessoas que trabalharam na terra, continuaram com suas vidas, outros 

mudaram-se para outros lugares. 

Você quer saber por que Belize em comparação com outros países nas 

proximidades é um país criado em paz (e não por guerras civis), por uma 

pessoa que foi um extremo crente em Deus (George Price, o pai da nação 

de Belize, que morreu nos finais de 2011). Isto não é uma coincidência. Belize 

foi mantido e protegido porque ele tem uma função em tempos 

vindouros e é o único enclave que poderíamos manter em paz, devido 

a nossa influência na região. 

(Discurso de G. Price, no dia da 

proclamação da independência de Belize em 21 de setembro de 1981: "Belize, com 

a ajuda de Deus e o apoio de seu povo, ficará em pé e vai fazer seu dever de ajudar 

a trazer paz, estabilidade e prosperidade em nossa região e nos mais amplos círculos 

de nosso planeta Terra. Este é nosso desejo e nossa oração como todos desejamos 

em casa e no exterior um feliz dia da independência.") 

O facto de não haver minas de ouro, nem outros minerais pudemos 

ajudar este país, ou esse pequeno pedaço de terra neste grande globo, 

que permaneçesse estável e protegida. 

Vocês foram todos trazidos a este lugar, para trabalhar em conjunto 

em um trabalho que você vai entender gradualmente. Não vou explicar 



tudo porque vai ser muito pesado para carregar. Você irá crescer em 

isto e você vai fazer o que vamos dizer-lhe e trará muita coisa boa. 

Porque Belize está aberto a todos os países do mundo, pessoas vindo 

de toda parte vão passar por sua casa. Alguns virão pra cá em busca 

de espiritualidade, sabedoria, eles sentem que precisam de alguma 

coisa e que eles ainda não encontraram em outro lugar. Essas pessoas 

vão levar isto aos seus países de onde vieram e, assim, algumas coisas 

essenciais serão propelidas e espalhadas pelo mundo a partir daqui. 

Isto será feito devagar, sem grandes alarmes, sem grande publicidade, 

sem grandes anúncios. Pessoas que precisam vir buscar conhecimento 

aqui – nós iremos TRAZÊ-los aqui..--você não precisa procurá-los. 

Espero que esteja muito claro para você. 

Monsanloran: Olá meus filhos. Eu sei que meu nome ainda não é bem 

escrito ou bem expressado, mas está bem, eu aceito. É comigo que 

você vai continuar a trabalhar. Fico feliz que finalmente encontrei 

novamente um grupo de pessoas com quem tenho contato direto para 

que eu possa continuar meu trabalho e garanto-vos que muito trabalho 

será feito juntos. 

AYA e Malvantra já explicaram-te no contorno, quem sou eu e a minha 

função. Mais tarde quando você ter mais conhecimento de todas essas 

funções e todas estas personalidades ou Seres mais Elevados do 

universo, como vocês os chamam, eu posso explicar mais sobre mim 

e o que eu faço. Eu vou te deixar meus filhos e eu agradeço por ter me 

escutado e que você está disposto a trabalhar comigo e com meus 

companheiros. Isso é tudo. 

Malvantra: Ainda não terminou meu pequenino, espere um momento. 

SIRAYA: Sou SIRAYA, a Voz do Pai Universal. Meus filhos seu Pai no 

Céu está te observando com admiração por sua coragem e a 

simplicidade com a qual você leva tudo isso. Ele está tão feliz por ser 

capaz de falar diretamente com você, falar em silêncio com você, sentir 



seu amor e seu respeito por ele e que você também começa a sentir o 

Seu Amor. 

Ele sabe que logo é Páscoa, e que você terá muitos dias de trabalho 

duro pela frente. Então não se preocupe meus filhos, faça o seu 

trabalho diário, faça o que você precisa fazer e nós retornaremos 

quando estiver mais silencioso e mais propício para você. Enquanto 

isso, você tem muitas coisas ainda para discutir e estudar juntos. Então 

eu lhe desejo uma boa Páscoa e sucesso em seu negócio porque você 

merece tudo. Adeus meus filhos. 

Malvantra: nós vamos terminar a sessão. Digo adeus a todos vocês e 

obrigado por nos permitir falar com você e todos nós desejamos-lhe 

uma boa Páscoa e vaõ ouvir-nos e nos ver depois. Adeus. 

Final. 

Mezza Verde Group 

http://www.mezzaverde.com 

Para as palavras em azul, consulte o livro de Urântia. 

http://www.mezzaverde.com/

