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Bilocatie Arendsnest van Hitler in Oostenrijk op 23/09/2017. 

Sessie nr 14 van 27 oktober 2017 – Origineel Nederlands 

Plaats : Mezzaverde in Spanje. 

Deelnemers : Aartsengel Michael - Jophiel – Uriel – Raphael en Christus Michael. 

Spreker : Aartsengel Michael. 

Nota wivine : ik heb pas nu toestemming gekregen om dit op het 

internet te plaatsen. Hierna onze ervaringen en de ontvangen 

boodschappen. 

Op het afgesproken uur heb ik me geprojecteerd naar de vooraf bepaalde 

plaats waar we gingen samenkomen in Oostenrijk. Daar heb ik 

verschillende onder ons zien aankomen. Twee van ons waren fysiek ter 

plaatse in de nabije omgeving. 

Toen kwamen er Aartsengelen aan met nog vele andere hoogstaande 

Engelen. Ik weet het omdat ze het mij gezegd hebben. Niet omdat ze 

zulke mooie vleugels hadden. Ik heb wel figuren gezien met veel 

draaiende lichten rond zich maar dat was niet voldoende om ze te 

identificeren.  

Aartsengel Michael werd voorgesteld als diegene die de operaties zou 

leiden. Het was een werk dat door Aartsengelen en Jezus zou verricht 

worden. We kregen allen van Aartsengel Michael een soort “licht-

zwaardje” en werden door hem in een cirkel geplaatst. 

Er was zoveel ‘licht’ met die Engelen erbij dat ik mij alleen bewust was 

van hun aanwezigheid.  

Toen kreeg een beeld door van ‘Metatron’ die ik kende van op het internet 

met de geometrische tekening die zo kenmerkend is voor hem, namelijk 

de Metatron kubus.  



   

Het centrum van de Metatron kubus (rechts) die ze gingen vormen was 

Hitler’s Arendsnest   het Kehlsteinhaus. 

Eerst werden we meegenomen naar Keilsteinhaus en daar omhoog 

getrokken. Wij bleven in een cirkel staan met onze lichtzwaarden naar het 

midden gericht en moesten zo blijven staan.  

Dan hebben ze iets gedaan waardoor er een grote “lichtbol” boven die 

berg ontstond, die veel groter werd dan die berg en heel hoog werd.  

Vervolgens werden de andere “lichtbollen” geschapen van die Metatron 

kubus heel ver van dat “arendsnest” en werden we nog wat hoger 

getrokken.  

Dan is Jezus afgekomen en is binnengetreden in de middenste grote 

“lichtbol” en er terug uitgekomen.  



En wat daar onder van duisternis was werd gedwongen om eruit te 

komen. Vele “gevallen engelen” maar ook “gevallen morontia wezens” die 

deel uitmaakten van Caligastia’s “menselijke staff”. Onze vroegere 

planetaire Prins en vriend van Satan. 

Als alles verwijderd was uit de onderaardse gangen werd er door de 

Aartsengelen licht ingevoerd en dat raasde naar alle kanten van de 

europese kaart. Ik kon het niet allemaal volgen, maar wat ik wel gezien 

heb is dat het Rome heeft bereikt en dat er een lichtlijn is gegaan dwars 

door gans Italië tot ver beneden.  

Ik herinner mij niet dat ik zelf of anderen door die onderaardse gangen 

ben gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet is gebeurd. 

Ik kreeg dan een europese kaart te zien om me te tonen waar de 6 

punten van de Metatron kubus waren gelegen : Polen, Ukraïne, Italië, 

Duistland, Frankrijk, Roemenië, met vele binnenvertakkingen in centraal 

en oost Europa. Alles verlicht als een kerstboom. 

Daarna kreeg ik hetvolgende door en dat heeft me verrast. 

Aartsengel Michael hier: 

“ het Hitleriaanse gedachtengoed (gedachtenvorm of egregore) werd vernietigd. 

Het “valse idee” dat er een blank ubermensch ras bestaat, dat het Arische 

volk werd genoemd en dat blond haar heeft met blauwe ogen werd 

vernietigd. Dit is een gedachtengoed dat ontstaan is in verschillende 

rassenleren twee eeuwen geleden en zijn hoogtepunt bereikte eind 20ste 

eeuw en begin 21ste eeuw. Het werd en wordt nog steeds gehanteerd in 

occulte wetenschappen en genootschappen, in de leer van Blavatsky, de 

Theosofie beweging, Rudolf Steiner. Het heeft zijn grootste, meest 

openbare opgang gekend met het Nazisme. Het is ook ingesijpeld in het 

Urantia boek waar dat soort misleidend gedachtengoed destijds hoog in 

het vaandel werd gedragen door de toenmalige anglo-saksische blanke 

elite van de Verenigde Staten van Amerika. ( Zij hadden vooral belangstelling voor 

de studie van eugenetica- nu een verboden wetenschap).  



Dit gedachtengoed (egregore) en al zijn derivaten zijn nu vernietigd.  

Weet dat er al blanke volkeren op aarde bestonden van voor de komst 

van Adam en Eva en uw archeologen zullen dat ooit bewijzen. Er is veel 

over de geschiedenis en ontwikkeling der aardse volkeren dat u niet werd 

onthuld.  

De “Mensen” zijn nu vrij om elkaar te omhelzen en lief te hebben wetende 

dat ze afkomstig zijn van één Hemelse Vader. Er is daar geen volledige 

etnische vermenging voor nodig en ook geen globale religie.  

Diversiteit is het kenmerk van de Moeder-Geest van Nebadon.  

De Godkennende mens herkent de aanwezigheid van de Goddelijke Geest 

in een ander en eerbiedigt de manier waarop een ander God eert en zijn 

medemens respecteert.  

Man en vrouw werden geschapen als gelijkwaardige complementen om 

Gods kinderen te baren en zo een familie te vormen die de basis vormt 

van iedere hoogwaardige Godkennende beschaving. God heeft aan man 

en vrouw de verantwoordelijkheid gedelegeerd om ‘Zijn kinderen’ zodanig 

op te voeden dat ze er Godkennende, menslievende zielen van maken. 

Door de eeuwen heen hebben er verschillende hoogwaardige 

technologische beschavingen geleefd die zich van God wegkeerden en het 

principe van de “familie” hebben vernietigd via genetische manipulaties en 

het toedienen van chemische stoffen die de gender verandert. Er is niets 

nieuws onder de zon op uw planeet. Het is slechts een hertoepassen van 

oude luciferiaanse technologiën en ideën. Dit zal echter een halt worden 

toegeroepen omdat het “kwaad” dat dit voedde nu vernietigd is en 

vervangen werd door Goddelijk Licht. 

Einde“ 

Toen werden we weggetrokken, naar het Colombus monument van 

Barcelona. Dat was niet voorzien. 



 

Daar werd een gewoon Paradijs lichtanker geschapen met Jezus en de 

Aarstengelen.  

Van daar werd er dan een lichtlijn getrokken naar het stadje Zarautz niet 

ver van San Sebastian (Spanje) en naar het stadje Hendaye (France).  

Wij hadden in 2011, een lange Melchizedek reis gemaakt met een ganse groep 

(verschillende wagens) door Frankrijk en Spanje en hebben toen op verschillende 

aangeduide locaties gewone “lichtankers” geplaats. Hendaye en Zarautz waren er twee 

van.  

Er werden dan boven de “gewone lichtankers” van Zarautz en Hendaye 

enkelvoudige “Paradijs lichtankers” geschapen.  

De verbindingen tussen het Paradijs Lichtanker van Barcelona en die van 

Zarautz en Hendaye verlichten gans de Pireneeën en ook de gebieden ver 

naast de Pireneeën langs Spaanse en Franse kant.  

Aartsengel Michael vertelde hetvolgende hierover: 

“De streek, langs beide kanten van de Pireneeën, van de atlantische kust 

tot aan de middelandse zee, zal in de toekomst het grootste spirituele 

centrum vormen van Zuid- Europa waar de Melchizedeks zeer actief zullen 

zijn. Zij zal een economische bloei kennen en een geestelijke eenheid 

vormen. Het vroegere gebied van de franse Katharen zal herleven. De 

havens van San Sebastian, Bordeaux en Barcelona zullen een grote bloei 

kennen op cultureel en geestelijk vlak.  



Nederland zal een spiritueel centrum en lichtbaken worden voor Noord 

Europa en van daaruit zullen de Melchizedeks eveneens zeer actief zijn in 

de rest van Europa.“ 

EINDE. 

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 

Voor de definities van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek. 

http://www.mezzaverde.com/

