
Terugkeer Maya Kosmische Meesters. 

Deel 38 – 2011. 

Sessie van 4 augustus 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling --Origineel Frans/Engels. 

Plaats : Mezza Verde te Placencia in Belize. 

Aanwezig : Cyril, B-Maya, E-Maya en Kathy. 

Ontvangen door Kathy. 

 

Bezoekers : Malvantra Melchizedek 

                   LANAFORGE, Soeverein van ons Planeten Stelsel Satania. 

 

Malvantra sprak na 30min                        totale duur meditatie 48min. 

 

Malvantra Melchizedek (in het Engels): Hallo mijn Maya kinderen, mooi dat jullie 

vandaag hier zijn. Dit is uw laatste sessie van het seizoen en ik ben blij dat jullie 

beiden gekomen bent. Jullie hebben goed werk geleverd in de V/A sessies met 

de zichtbare en de onzichtbare. Ze bedanken jullie van ganser harte om dit 

voor hen gedaan te hebben en dat jullie hen hebben geaccepteerd om u heen. 

Ze zijn uw vrienden geworden en konden jullie zien, zelfs als jullie hen niet 

konden opmerken. 

 

Jullie zullen hen ooit ontmoeten in het hiernamaals en zij zullen u zeggen: 

"Hello B-Maya., Hello E-Maya, we waren op uw sessies, weet je het nog? En 

dank zij jullie konden we allen vertrekken en het evolutie pad van Christus 

Michael volgen."  

 

Wij gaan straks verder spreken in het Frans omdat de andere twee (Cyril en Kathy) 

advies nodig hebben voor hun reis en Kathy niet genoeg tijd heeft om te 

vertalen van het Engels naar het Frans. Als jullie daar niets op tegen hebben? 

 

Het is Lanaforge, de Soeverein van het Stelsel Satania die Lucifer vervangen 

heeft die hen zal aanspreken. Later, wanneer ze van hun reis terugkeren, zullen 

zij jullie foto's tonen en uitleggen wat ze hebben beleefd en ervaren. Jullie 

hebben al een paar foto's (op internet) gezien van de plaatsen waar zij naartoe 

gaan en het zijn geen gezellige oorden. Zoals jullie hebben kunnen opmerken 

zijn er andere culturen die nog verschrikkelijker dingen kunnen doen dan de 

vroege Maya's met hun mensenoffers. 



Zij gaan daar een belangrijk werk doen voor ons. Het zou mooi geweest zijn dat 

jullie met hen konden meegaan, maar dat is moeilijk omdat jullie te jong zijn en 

moeilijkheden zouden ondervinden voor het verkrijgen van een visum voor 

Europa. Ooit gaan jullie ook veel reizen, binnen 5 tot 15 jaar, en in tussentijd 

kunnen jullie meer Engels en Spaans leren om te kunnen praten met andere 

mensen in hun taal. We duwen jullie een beetje omdat het veel tijd vraagt om 

een taal te leren. 

 

Jullie hebben twee maanden om al uw sessies te herlezen om ervan te leren. Er 

zit veel wijsheid in deze sessies, veel meer dat jullie elders zouden kunnen 

leren. U hebt de waarheid van het woord en de waarheid achter de woorden; 

de waarheid die uw ziel zal begrijpen. Het is uw ziel met de wijsheid die zij hier 

en nu zal verwerven die naar de Woningwerelden zal gaan, en die haar 

ascensie zal verder zetten tot aan De Vader in Het Paradijs. 

 

Vóór u bij De Vader aankomt zult u eerst de Oneindige Geest ontmoeten, dan 

de Eeuwige Zoon om uiteindelijk omhelst te worden door De Universele Vader, 

de Schepper van Alles, en te worden als Hij……Volkomen. 

 

Tot weerziens mijn kinderen, ik ga nu het woord laten aan Lanaforge. 

 

Lanaforge(in het Frans) : Hallo mijn vrienden, ik ben Lanaforge en ik kom jullie een 

paar tips geven. Doe vanaf morgen uw dagelijkse meditaties met jullie recorder 

opdat we jullie onze boodschappen zo correct mogelijk kunnen doorgeven. Blijf 

met elkaar in contact via email of telefoon wanneer jullie iets hebben 

doorgekregen, zowel de ene als de andere. Jullie hoeven niet bang te zijn voor 

het verkrijgen van een visa voor Rusland, we hebben alles in orde gebracht 

voor iedereen zodat jullie allen zo snel mogelijk de plaatsen kunnen bereiken 

waar jullie absoluut moeten gaan.  

 

Het zou interessant zijn als jullie eerst naar Duitsland en Oostenrijk zouden 

kunnen gaan en daarna naar de Russische eilanden. Het zal voor ieder onder u 

een tijdswinst zijn om daarna jullie tweede reis te ondernemen (Frankrijk en Spanje). 

Rusland zal een aangename verassing zijn omdat de natuur daar mooi is en 

anders. Jullie gaan er het Russische volk ontmoeten in hun eigen land, die 



mensen waarvan jullie geen besef hebben hoe ze leven en jullie gaan 

ontdekken dat ze absoluut niet verschillend zijn van jullie. Ze zijn wat vrolijker, 

wat vrijer en gelukkiger geworden. 

We gaan jullie tweede reis voorlopig onveranderd laten. We zullen zien of we 

het programma gaan veranderen tijdens de periode tussen Duistland en 

Frankrijk als jullie gescheiden zijn. Alles zal afhangen van wat er gaat gebeuren 

in Duitsland, Oostenrijk en Rusland. 

 

Dat is de reden waarom wij verkiezen dat jullie eerst Duitsland en Oostenrijk 

zouden doen. Jullie gaan dan meer tijd hebben om te zien wat jullie moeten 

zien en die steden bezoeken die interessant zijn om te begrijpen wat er op het 

spel staat en wat daarachter steekt. Waarom deze gebieden zo vruchtbaar 

waren om zulk een dictator in Duitsland (Hitler) en de Russische Dictator 

(Lenin) naar voren te brengen. 

 

Zoals we al gezegd hebben, alles staat niet in de boeken geschreven en er zijn 

zaken die men pas op de plaats zelf ontdekt. Daar gaan de mensen jullie in het 

oor fluisteren wat ze nooit op papier zouden zetten. Daarom is het belangrijk 

om ter plaatse te gaan kijken. 

 

Adamson zal jullie vervoegen om de juiste plaats aan te duiden waar te 

mediteren om de Lichtankers te scheppen in de drie landen. 

 

Arkhangelsk (Rusland) is altijd een gelovige stad geweest en de Solovky 

eilanden waren altijd al heilige eilanden. 

 

De patroon van Arkhangelsk is Aartsengel Michael. Deze stad vormt de derde 

positie (van de driehoek van Aartsengel Michael) samen met “Le Mont St. Michel” in 

Frankrijk en “Saint Michaels Mount” in Cornwall, Engeland. 



Mont Saint Michel in Frankrijk. 

St. Michael’s Mount in 

Engeland (Cornwall) 

 



  
Monasterium Aartsengel Michael in Archangelsk die vernietigd werd en nu herbouwd wordt. 

 



 
De zwarte lijnen vormen de driehoek van Caligastia en de blauwe lijnen die van Aartsengel 

Michael. 

 

Wij zijn allemaal met jullie en geloof me, alles zal goed gaan. Alles zal perfect 

verlopen en we zullen jullie aanspreken tijdens jullie gezamenlijke meditaties. 

Spreek enkel Frans in Rusland onder elkaar, ze hebben geen problemen met de 

Fransen. Let toch wel op wat jullie daar zeggen want de muren hebben oren.  

 

Doe jullie meditaties alleen en in stilte. We zullen zo met jullie trachten te 

communiceren. Eenmaal terug in Duitsland kunnen jullie daar samen in 

meditatie gaan om onze boodschappen te ontvangen. Alles zal afhangen van de 

mogelijkheden. 



 

Er zijn honderden duizenden, als geen miljoenen zielen geblokkeerd in de 

driehoek van Caligastia en we zullen ze bevrijden via Mauthausen en Dachau. 

Ze zijn allemaal geblokkeerd in die driehoek. We gaan ze helpen en hen 

genezen van hun opgelopen trauma’s. Het is toch ongelooflijk wat de ene mens 

de andere kan aandoen als ze de hulp krijgen van wat jullie de psychopathische 

duistere krachten noemen.  

 

Behoudt altijd de Liefde van de Universele Vader en de Genade van de Eeuwige 

Zoon in jullie harten overal waar jullie gaan wegens wat jullie gaan zien en stuur 

het overal naartoe. Dit alles vraagt veel liefde om te genezen. Heb nooit enig 

gevoel van woede of wraak, NOOIT! 

 

Heb medelijden met deze mensen die zo veel kwaad hebben gedaan omdat zij 

niet wisten waar ze mee bezig waren en dat ze zich daar geen rekenschap van 

gaven. De zielen die hebben geleden zullen erg blij zijn wanneer we ze zullen 

bevrijden. Houd dit goed voor ogen en in uw hart en we gaan niet meer 

vertellen. Telkens als jullie iets zien dat choquerend is stuur onmiddellijk de 

Liefde van De Universele Vader en de Genade van de Eeuwige Zoon erop. 

Onmiddellijk. Stuur al de liefde die jullie in jullie harten kunnen opbrengen naar 

al die verschrikkelijke foto's, deze objecten, deze woningen en deze plaatsen 

die jullie gaan bezoeken. 

 

Dat was het mijn kinderen. Ik wens jullie een goede reis en ik verzeker jullie dat 

alles goed geregeld is en op wieltjes zal lopen. Ik volg jullie en iedereen staat 

achter u. Tot ziens. 

 

EINDE. 

MEZZA VERDE GROEP. 

http://www.mezzaverde.com 

Voor uitleg over de woorden in het blauw  zie het Urantia Boek. 

http://www.mezzaverde.com/

