
TERUGKEER MAYA KOSMISCHE MEESTERS  

DEEL 3- 2011. 

 

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize 

Ontvangen door Kathy 

Datum : 14 april 2011 

Aanwezig: 2 Maya’s en Cyril, Kathy. 

Bezoekers:  Malvantra Melchizedek 

  Vader Melchizedek 

  AYA – Meester Geest N°7 van Superuniversum n° 7 Orvonton  

De Stem van de Triniteit 

  KUWAYA – Meester Geest n°2 van Superuniversum n°2  Orvando genaamd – 

De Stem van de Eeuwige Zoon. 

 

Malvantra Melchizedek : Hou vol, we gaan starten. Dit is Reflectiviteit, het zal 

zwaar zijn. We komen eraan.  

{Opmerking Kathy, 3 december 2013: Ik vraag iedereen wie weet wat de term "reflectiviteit" 

in het Urantia Boek betekent om hier geen conclusies uit te trekken. De energie die toen 

doorkwam was uiterst zwaar en anders dan voorheen en Malvantra waarschuwde me zodat 

het me niet zou verrast hebben. Niets is veranderd in mijn manier om te ontvangen en over te 

dragen... in de manier waarop ik spreek of de woordenschat die ik gebruik. Dit betekent 

alleen voor ons dat onze boodschappen betrouwbaarder zijn, maar nog steeds niet perfect 

vanwege mijn eigen grenzen en mijn woordenschat.} 

VADER MELCHIZEDEK: Ik ben Vader Melchizedek. Het is voor de eerste keer 

dat ik tot de mensen van Urantia, van deze planeet spreek. Ik ben de Vader van 

degenen die jullie de Melchizedeks noemen of de Maya Kosmische Meesters. Ik 

gebruik het systeem van reflectiviteit zodat de woorden die ik zeg niet 

vervormd of gewijzigd worden. Dit is voor Kathy veel zwaarder dan het andere 

systeem.  

Het is met grote vreugde dat ik dit voor de eerste keer kan doen: mijn stem op 

Urantia laten horen. Dit is een planeet die ons grote moeilijkheden heeft 

bezorgd wegens de Opstand van Lucifer. Veel van mijn Zonen zijn hier op Aarde 

gekomen om te proberen haar te beheren na de rebellie van Lucifer. We 

hebben ongeveer 40 planeten van de systemen moeten afsluiten en 

afschermen, die zich gevoegd hadden bij de opstand van Lucifer tegen God, 



tegen Christus Michael (Jesus), tegen de regels van de administratie van het 

Universum. 

Er zijn hier vele dingen gebeurd die niet hadden mogen gebeuren, die niet 

voorzien waren maar die toch gebeurd zijn. Wij hebben niet anders kunnen 

doen dan deze opstand te laten uitspelen.  

Het nam 200.000 jaar in beslag om een einde te maken aan deze opstand en 

nog 2.000 jaar na de komst van Christus Michael (Jezus), uw vader die jullie en 

mij heeft geschapen in dit lokale universum samen met Nebadonia uw 

Goddelijke Moeder-Geest. 

Lucifer, Satan, Caligastia bestaan niet meer. Nu kunnen we beginnen te 

herbouwen wat verkeerd is gedaan tijdens deze 200.000 jaren. We komen allen 

hier om deze planeet terug op te eisen, deze planeet die Lucifer uitkoos en 

waar hij de lelijkste dingen, de meeste misdaden tegen het universum en, 

tegen de mensheid heeft gedaan. Het zal tijd in beslag nemen om u allen op 

het niveau te brengen dat voor u normaal was geweest onder gewone 

omstandigheden.  

Door het feit dat u werd afgesneden van de circuits van het universum, hebben 

zich hier grootse menselijke wezens ontwikkeld; met een dusdanig blind geloof 

en vertrouwen in God, in hun Universele vader, dat zo sterk is dat er niets, 

absoluut niets het kan vernietigen. Dat is de reden waarom uw wereld zo 

speciaal is, omdat hier zulke speciale menselijke wezens zijn ontstaan. Daarom 

ben ik nu hier. 

We experimenteren deze nieuwe vorm van communicatie, gebaseerd op een 

reflectiviteitssysteem. Het is niet het zuivere reflectiviteit systeem, het is een 

stap tussen de twee. Maar het werkt en de boodschappen zijn betrouwbaar. 

Ik ga jullie laten. Dank u dat u naar mij hebt geluisterd en dat ik deze paar 

woorden heb kunnen uitdrukken.  

AYA: Dit is AYA hier, uw Meester Geest n° 7 van uw Superuniversum.  

Dit is allemaal heel nieuw voor jullie maar dankzij uw inspanningen kunnen wij 

deze testen doen met dit nieuwe communicatiesysteem. Het is nog steeds niet 

perfect maar we hadden een kleine ongekende groepen nodig om dit uit te 



testen. Wij hebben voor u op het ogenblik niet zoveel betekenis daar u niet al 

de Hogere Wezens die zich in het Universum bevinden kent. 

Dank u mijn kinderen, dank u wel.  

KUWAYA: Ik ben KUWAYA, Meester-Geest No. 2, ik ben de Stem van De 

Eeuwige Zoon. Ik kom met u praten over mijn zoon, Christus Michael, een van 

mijn zeer speciale zonen, die op uw Aarde kwam voor zijn zevende 

zelfschenking (Jezus), en die zich heeft opgeofferd aan het kruis om u te 

bevrijden uit de opstand van Lucifer. Hij deed dit uit liefde voor u. Zijn liefde 

voor al zijn kinderen die hij heeft geschapen met Nebadonia in dit lokale 

universum, is enorm.  

Hij heeft zich niet opgeofferd om zich op te offeren. God De vader eist nooit 

offers. Hij heeft het op deze wijze gedaan, omdat hij op dat moment dacht, hij 

was toen een gewoon mens net als u, dat sterven op het kruis het beste was 

wat hij kon doen. 

Het was zijn eigen persoonlijke beslissing. Hij moest zoals u luisteren naar en 

leren van de bestaande godsdiensten uit die tijd en hij was hier 2.000 jaar 

geleden. Er was toen een religie die hij bestudeerde en die sprak van een God 

die zich zou opofferen om de mensheid te helpen, en daardoor kwam het dat 

hij dacht hij dat moest doen. Hij heeft dat zelf beslist en hij heeft het gedaan, 

overtuigd als hij was dat dit het juiste was om te doen.  

Dus denk niet mijn kinderen, omdat hij dit heeft gedaan, zijn leven op te 

offeren aan het kruis, dat God verwacht dat u hetzelfde zou doen.  

God vraagt dit niet van u.  

Het enige wat God u vraagt is om Zijn leiding te volgen, van Hem te houden en 

trachten te worden zoals Hij, omdat het uw berstemming is te worden als God 

en in alles Zijn Wil te doen en niet de uwe. 

Ik ga u laten mijn kinderen en hou van mijn Zoon (Christus Michael), die ook uw 

vader is die u helpt groeien en voldoende sterk worden zodat hij u op een dag 

op het pad naar de Universele Vader kan brengen want dat is de reden waarom 

hij en uw Goddelijke Moeder u heeft geschapen, zodat u op een dag zover zult 

evolueren dat u De Vader kunt bereiken. 



Dank u mijn kinderen voor dit aangenaam moment waar ik contact met u kon 

opnemen. Bedankt. 

MALVANTRA hier: wij gaan deze eerste test met u in dit nieuw 

communicatiesysteem beëindigen. 

EINDE.  

REIS NAAR BELIZE 

Plaats: Mezza Verde te Placencia, Belize. 

Ontvangen door Kathy. 

Datum : 17 april 2011 

Aanwezig: 3 Maya’s en Cyril, Kathy. 

 

Bezoekers:  Malvantra Melchizedek 

  AYA Meester Geest n°7 van Superuniversum n°7 Orvonton 

  SIRAYA, Meester Geest n° 1 van Superuniversum n° 1 Orillington. 

  Monsanloran Melchizedek. 

 

Malvantra Melchizedek: Het is Malvantra hier, wij gaan beginnen. Dit is niet 

met het Reflectiviteitsysteem.  

AYA: Dit is AYA hier, uw Meester Geest n° 7 van dit Superuniversum waar u in 

leeft en dat ORVONTON wordt genoemd. Ik ben inderdaad hier om u iets te 

openbaren, iets dat uw belangstelling wegdraagt.  

Een lange tijd geleden zijn er veel dingen gebeurd op deze Aarde. De Opstand 

van Lucifer dwong ons om drastische maatregelen te nemen ter bescherming 

van gans de Constellatie van Norlatiadek. Ik weet dat u zich nog niet bewust 

bent van gans de organisatie van uw plaatselijk universum Nebadon, maar door 

op deze wijze tot u te spreken hopen wij dat uw nieuwsgierigheid wordt 

geprikkeld en dat u het nodige onderzoek zult doen in het Urantia Boek om te 

begrijpen waar wij het over hebben.  

De Meest Verhevenen van de constellatie van Norlatiadek, de Constellatie-

Vaders, namen de beslissing om alles in eigen hand te nemen: het beheer en de 

jurisdictie van deze planeet en van sommige andere planeten, maar wij zullen 

nu enkel praten over Urantia, onze naam voor uw planeet. Ze ontvingen 

hiervoor de hulp van de Melchizedeks. De Melchizedeks vormen een Orde van 



leraren, beheerders, bijna kamikazes om met dergelijke situaties om te gaan. 

Vele dingen hadden kunnen verloren gaan hier op Aarde. 

Door contact te hebben met zeer geëvolueerde menselijke wezens konden we, 

zo goed en zo kwaad mogelijk, bereiken dat er enige wijsheid van het 

universum op uw wereld behouden en gehandhaafd werd. Deze regio was voor 

ons een bijzondere regio waar we op verschillende tijdperken uitstekende 

contacten gehad hebben, waar we in staat waren om grote lichtbakens te 

vestigen die dit continent van het noorden tot het zuiden hebben verlicht. 

Er waren dynastieën onder de Maya’s, grote koningen en hoge priesters die 

zeer bekwaam waren, met wie wij konden communiceren en onze kennis 

overdragen. 

 Maya ruïnes van Lamanai: de kleine tempel met 

stellae n°9 die gewijd was aan een Maya priester die een connectie had met een Hoge 

Regeerder van het Aardse hoofdkwartier rond 650 n.C. 

 Ruines van Lamanai: De hoogste heilige tempel waar we een kleine 

meditatie deden met 3 Maya’s. Het is hier dat Monsanloran probeerde te communiceren met 

ons voor de eerste keer... maar ik begreep toen alleen "Ik ben M…………."...Ik vroeg aan de 

Maya-jongen wat hij had doorgekregen, maar hij had alleen begrepen dat Hogere Wezens 

iets over hun verleden probeerden te vertellen. Wat juist kon hij niet zeggen. Het is later dat 

wij zijn naam via een andere persoon hebben doorgekregen). 



We zouden kunnen spreken over Atlantis, maar zoals u weet is dit continent 

verzonken wegens hun eigen domheden en een gebrek aan Goddelijke Kennis.  

De posities in deze regio, deze lichtbakens waren al geïnstalleerd tijdens de tijd 

van Atlantis. We wisten dat het ongeluk ging gebeuren en wij hadden toen 

regelingen getroffen om het Licht en de Kennis in deze regio van de wereld te 

handhaven. 

Veel van deze kennis werd helaas vernietigd door de Spaanse invasie en door 

anderen. Nochtans bleef deze kleine regio van Belize gespaard van de hebzucht 

en van de geïmporteerde ziekten van de Spanjaarden die zo gewoed hadden in 

andere regio’s. Wat maakt dat er in dit gebied nog steeds kennis vertoefd en 

we zaten te wachten op iemand die deze links die wij al hadden ingeplant 

opnieuw kon activeren. 

Er is werk te doen en u zult deze connecties terug moeten activeren. Wij vragen 

u eveneens bijstand te verlenen aan deze geweldige mensen om hun 

belangrijke waarden te herontwikkelen en aldus hun kennis terug te vinden. U 

zult de link vormen, u en deze Maya-mensen hier. Wij zullen u niet 

bombarderen in één sessie met alle kennis die u langzaam zult opslaan. Wij 

bereiden u beetje bij beetje, stap voor stap voor zodat u zich hieraan kunt 

aanpassen. 

De reden waarom wij U vragen te zwijgen, nederig en geduldig te zijn, is dat als 

dit te snel zou bekend worden er te veel nieuwsgierigheid en aandacht op u toe 

zou komen. Dat zou u verhinderen goed werk te leveren en op een gezonde 

wijze en in alle nederigheid te dienen. De mensen die het moeten weten zullen 

naar u worden gebracht en we zullen u communiceren wat u hen mag vertellen 

en wat u hen niet moet vertellen. Bedankt. Ik neem afscheid van jullie. 

MALVANTRA: De persoonlijkheid MONSANLORAN, die lange tijd gediend heeft 

in de regio en we hebben het hier over de regio van Yucatan tot Guatemala, 

had onder andere gedurende een periode een verbindingspunt met een 

menselijk wezen. Deze Melchizedek heeft gedurende een lange periode voor 

de Aarde gewerkt, voor de Meest Verhevene, voor de Vorondadeks, meer dan 

3.000 jaar geleden. De tekst op de Stelle (n ° 9 in Lamanai) is gedateerd van de 

laatste periode, het was de laatste persoon met wie hij contact heeft gehad.  



De Maya's hebben nooit uit zichzelf hun eigen tempels verlaten. Wanneer deze 

grote leiders en priesters, met hoge intellectuele, psychologische en geestelijke 

capaciteiten overgingen en stierven, bleven de toen overgebleven mensen die 

het land bewerkten daar gewoon wonen of gingen ergens anders. 

U stelt zich de vraag waarom Belize, in vergelijking met de andere naburige 

landen, op vreedzame wijze is ontstaan dankzij een persoon die zeer diep 

Godsgelovig was (George Price, de Vader van de Natie van Belize, gestorven 08/2011 -90j. 

oud). Dit is geen toeval. Belize werd gehandhaafd en beschermd omdat het een 

functie heeft voor de komende tijden en het is de enige enclave die we in vrede 

hebben kunnen behouden dankzij onze invloed in de regio. 

Toespraak van G. Price op de dag van de 

Onafhankelijkheidsverklaring van Belize op 21 september 1981 : « Belize, met de hulp van 

God en de steun van zijn volk, zal rechtstaan en zijn plicht doen om de vrede helpen te 

bevorderen, stabiliteit en welvaart in zijn regio brengen alsook aan verdere, bredere cirkels 

op onze planeet Aarde. Dit is onze wens en ons gebed en wij wensen allen thuis en in het 

buitenland een Gelukkige Onafhankelijkheids Dag .”) 

Het feit dat er geen goudmijnen noch andere mineralen waren in dit kleine 

grondgebied op deze grote wereldbol, heeft gemaakt dat dit land zich kon 

intandhouden en worden beschermd. 

We hebben u hier naar deze plaats gestuurd, om samen met u te werken op 

een taak dat u beetje bij beetje zult begrijpen. We zullen alles niet uitleggen, 

omdat het te zwaar om dragen zou zijn. Maar beetje bij beetje zult u daarin 

groeien en u zult doen wat we u vragen en u zult veel goeds doen. 



Omdat dit gebied, van Yucatan, Belize tot en met Guatemala, open is voor alle 

landen van de wereld gaan ook mensen van alle landen van de wereld dit 

gebied doorlopen. Zij komen hier op zoek naar spiritualiteit, wijsheid, iets 

waarvan ze voelen dat ze het nodig hebben en dat ze ergens anders nog niet 

hebben gevonden. Deze mensen zullen dit meenemen naar hun landen waar ze 

vandaan komen en het is op deze wijze dat er vanaf hier bepaalde essentiële 

dingen over gans de wereld zullen ingestuurd en verspreid worden. Dit zal 

zachtjes gebeuren, zonder grote spotlichten, zonder veel publiciteit, zonder 

grote aankondigingen. De mensen die hier moeten komen om kennis op te 

doen – Die zullen wij tot bij u brengen--u hoeft hen niet te zoeken. Ik hoop dat 

dit heel duidelijk is. 

MONSANLORAN MELCHIZEDEK: Hallo mijn vrienden. Ik weet dat mijn naam 

nog steeds niet goed geschreven of goed uitgedrukt is, maar het is ok, we 

zullen het ermee doen. Het is met mij dat u zult blijven werken. Ik ben blij dat ik 

eindelijk weer een groep heb, mensen met wie ik mijn werk op Aarde via een 

direct contact kan voortzetten en we zullen samen veel verwezenlijken. 

AYA en Malvantra hebben u al een schets gegeven over mijn persoon en wat 

mijn functie is. Later als u meer kennis zult hebben van al deze functies, van 

deze persoonlijkheden of Hogere Wezens van het heelal zoals u ze noemt, kan 

ik u beter uitleggen wie ik ben en wat ik doe.  

Ik laat u mijn kinderen en ik dank u om naar mij geluisterd te hebben en dat u 

bereid bent met mij en mijn metgezellen te werken. Dit zal alles zijn. 

MALVANTRA : Het is niet gedaan, wacht een ogenblik. 

SIRAYA: Ik ben SIRAYA, de Stem van De Vader. Mijn kinderen uw Vader in de 

Hemel kijkt naar u met bewondering voor uw moed en de eenvoud waarmee u 

dit alles op u neemt. Hij is zo blij dat Hij met u rechtstreeks kan spreken, dat Hij 

met u in de stilte kan spreken, dat Hij uw liefde en uw respect voor Hem voelt 

en dat u ook Zijn Liefde aanvoelt.  

Hij weet dat het binnenkort Pasen is en dat u allen vele dagen hard zult moeten 

werken. Maakt u dus geen zorgen mijn kinderen, doe uw alledaags werk, doe 

wat u moet doen, we zullen terugkeren wanneer de tijd rustiger en beter 

geschikt zal zijn voor jullie. U hebt in tussentijd nog veel dingen te bespreken 



en samen te bestuderen. Dus wens ik u een goede Pasen en veel succes in uw 

zaken daar u het allen wel verdient. Tot ziens mijn kinderen. 

MALVANTRA MELCHIZEDEK: wij gaan deze sessie beëindigen. Ik zeg jullie allen 

tot ziens en we wensen jullie een goed paasfeest. We zullen elkaar later 

weerzien.  

Einde. 

Mezza Verde Groep 

http://www.mezzaverde.com 

Voor de woorden in het blauw zie het Urantia Boek. 

http://www.mezzaverde.com/

