Melchizedek Orde gezuiverd

Melchizedek energie, Arthura herinneringen

Abracadabra en de vele magische Spellingen
De Melchizedek Orde is de orde van de magiërs. Het Priesterschap van de tovenaars. Vele
zijn via deze weg geascendeerd tot grote Meesters die het Licht en de formules van de
opbouw van krachtvelden leerde beheersen. Ook het creëren met deze formules en codes.
Het leidde tot Hogere magie en deze zeer oude Broeder en Zusterschap volgroeide en
bloeide uit tot een prachtige Orde van het Licht en Liefde. Op aarde en ook in de kosmos
werd de macht van deze Heilige Cirkels gadegeslagen. De kennis en kracht groeide uit tot
een zeer Hoog niveau en verspreidde zich over een zeer groot gebied en niemand kon
hieraan ontkomen. Vooral degene die deze macht ook wilde werden nerveus bij het
uitvoeren van hun donkere magie, waardoor er uiteindelijk een storing ontstond in dit veld
van de Heilige Magische Cirkels. Er ontstond een aparte groep die zich ging afscheiden in
de Melchizedek Orde.
Tijdens de val van het PARADIJS, maar ook bij de val Atlantis werden deze krachten
uitgebuit en via experimenten in disbalans gebracht. Lucifer was één van de krachtigste
leden van de Melchizedek Orde. Zo niet één van de woordvoerders met Hoge graad in het
werken met de Hogere Magie.

DE VAL VAN HET PARADIJS
De val van het PARADIJS kwam niet zomaar per ongeluk tot stand, Het Lucifer bewustzijn
nam het voortouw om met deze Hoge duistere kennis los van God de Bron te
experimenteren, zo kwetsbaar als de mens was in deze werd zij getest in de lagere
dimensies, om te kijken wat voor resultaat deze opbracht. Het Lucifer experiment werd niet
toegestaan in de Hogere Dimensies (vanaf de twaalfde, Christusbewustzijn) en uiteindelijk
was de keuze gemaakt om in de lagere dimensies dit tot uitvoering te brengen. Verbannen
uit het nonduale werd de dualiteit geboren en de Galactische oorlogen werden een feit. De
val bracht een opdeling tot de elfde dimensie tot stand. Een verticale scheur van groot
formaat. Voor een lange tijd was dit gedeelte donker en duister van aard. De Heilige
Michaël met zijn Engelenlegioenen aan de ene kant van het Liefdeslicht met daar tegenover
Hem de Lucifer aanhangers, de zogenaamde gevallen engelen. Een Heilige strijd werd
geboren om de grenzen te bewaken, die het Liefdesbewustzijn van God de Bron
beschermde. Het Ashtar (Command) Bewustzijn stond op, de azuriete Melchizedek Orde
werd in het leven geroepen en een speciale eenheid van Gardians van de Azuriete orde
beschermde de grenzen waar nodig.
ANGSTCODES
Er werd door de lucifergroep veel met codes gewerkt, de Heilige Codes wilde hij verbreken
om daarvoor in de plaats een totaal andere sleutel te plaatsen in de mens. De zogenaamde
angstcode. Deze angstcode lijkt van opbouw op een liefdescode, maar dan is hier een
spiegelcode werkzaam. Een tegenovergestelde vorm en kracht van de liefdescode wordt dan
geopend. In het reptielenbrein werd deze geplaatst. De mens werd blootgesteld aan vele
trauma's om zo de angstcodes te openen. Eenmaal gevuld met herinneren van angst en
verdriet werd het karma geboren van de mens. Levenslang werd dit (familie)karma dan
meegenomen in vele levens, keer op keer. Angst werd steeds opnieuw geboren in die
bloedlijnen op aarde. Het werd als een virus doorgegeven via het fysieke lichaam op aarde.
De angstcode die bij vele werd geplaatst als test zorgde voor een herhaling van angst.
Manipulatie en verdeeldheid werd nu ook gezaaid IN de mens.
CODES VAN AGRESSIE
Er werden meerdere codes geplaatst, verschillende soorten disharmonieuze codes die naar
boven kwamen tijdens dit experiment. De codes van agressie en vele codes die een die een
psychiatrische disharmonisch beeld vertonen. Aan deze codes konden dan negatieve duistere
energieën gekoppeld worden. Emoties spelen hierbij een grote rol. Diepe negatieve emoties
zorgen dan voor de ingang van een duistere trilling. Dit opent de lucifer codes. De codes die
zorgen dat de frequentie laag gaat trillen, de energie wordt zwaar. De mens kan niet langer
meer opstijgen naar de Hogere Liefdesdimensies. Sommige zijn energetisch geplaatst en
sommige zijn genetisch doorgegeven via het fysieke voertuig.
VAL VAN ATLANTIS
De val van Atlantis was slechts bedoeld om nog meer angstcodes op te roepen en in te
planten. De broederschappen die de verstoorde Melchizedek codes uitdroegen in de
spiegelende vorm, waren dus al besmeurd met de angstcodes van lucifer en zijn gevolg.
Voordat de lucifercode hier zijn inval deed was er het Licht van de Lemurianen. Zij zorgde
voor eenvoud en eenheid in alles. Je zou kunnen zeggen dat deze groep de PARADIJS-code
goed hadden bewaard (en bewaakt) en zij leefde in een prachtige eenheid met elkaar op

aarde. Hiernaast ontstond er een groep die de Oermoeder kracht (Maria Magdalena code 1313-13) wilde stelen en de Heilige verbintenissen die deze Priesteressen hadden met de
kosmische Lichtwerelden wilde verstoorde. Deze Heilige Cirkels van het Licht die de aarde
voedde zoals het hoorde, werden zodanig verstoord in hun manier van zijn, dat zij door
manipulatie uit elkaar bleken te vallen. De Oermoedercode van de Heilige Graal en het
Levende Water reageerde zo sterk op de verstoring dat er een vloedgolf ontstond die alles
wegvaagde.
Het water van het vrouwelijk concept was zo vreselijk verstoord geraakt dat de spiegels van
angst deze niet meer konden tegenhouden. Zij werden weggevaagd. Shamballa en andere
Heilige plaatsen diep in het Licht van de binnenaarde, werden afgesloten en bewaard
gebleven. Daar waren de liefdescodes nog in tact. Zo zijn er op de aarde vele andere Heilige
plaatsen waar de Heilige Liefdescodes bewaakt worden, vele energetische en fysieke
plaatsen. De Heilige Krachtplaatsen zijn er nog steeds en deze mogen weer tot leven komen.
Zij zullen opnieuw aangesloten worden op het nieuwe Grit van de Nieuwe Aarde. Deze
resoneert vele malen hoger dan het Grit van de oude aarde.
CHRISTUSBEWUSTZIJN
Het Christusbewustzijn werd opnieuw ingeplant in vele tijdslijnen op aarde, om zo de
activatie van de angstcodes tegen te gaan. Om de mens wakker te maken en de sluier op te
heffen. Een nieuwe bloedlijn van Licht ontstond toen Jezus Christus en Maria Magdalena op
aarde deze vertegenwoordigde. Zo zijn er meerder Lichtlijnen op aarde neergezet met een
krachtige code van liefde die de angstcode kan ontsluieren.

Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel
Vele pogingen zijn ondernomen door het Liefdeslicht van de Engelenlegioenen
om de storingen weer te herstellen. In de verledentijds-lijnen zijn er dan ook
verschillende Hoge Wezens geïncarneerd op aarde om de angstcode te ontmaskeren. Koning
Arthur is de brenger van de liefdescode van de Melchizedek Orde, samen met Merlijn heeft
Hij vele storende zaken kunnen voorkomen. Hij heeft op vele verschillende plaatsen het
liefdeslicht weer kunnen herstellen en in kunnen planten. Het energetische Avalon is er nog
steeds maar mag nu aangesloten worden op het Kosmische Avalon, wat haar galactische
weergave zal dragen. Alles wordt naar een hoger plan gebracht. De Maria energie is hiermee
verbonden en de Maria (Magdalena) cirkels zullen weer opnieuw herrijzen in de stof.
De Melchizedek Orde gaat zich in een zeer snel tempo verder herstellen en alle verstoringen
zullen komend jaar naar de oppervlakte komen om afgeworpen te worden. Dit om de
Mariacirkels weer doorgang te geven. De Oermoederkracht is weer terug. Zij heeft vele
namen en deze draagt zij allen uit. Deze zullen allen gaan opstaan. Energetisch wordt de
mens al voorbereid.
LUCIFERCODES ONTSLOTEN
De lucifercode zal ontsloten worden, vanaf half februari 2014 is dit mogelijk. Het ontsluiten
van de code kan alleen gedaan worden door degene die zelf deze ontsluiting hebben
ondergaan. Ik ben Melchizedek en zal deze gaan aankondigen. Als het slot wordt geopend

kan de angstcode worden verwijdert. Alles zal stap voor stap hersteld worden ook de Lucifer
energie zoals deze ooit was, een stralend Licht in dienst van God de Bron. (zie vorige
boodschap). De verticale scheur die na het PARADIJS is ontstaan, bevat nu niet langer het
duistere donkere licht, maar het valse licht. Langzaam zal dit valse licht bevangen worden
door het Liefdeslicht van God de Bron. Wanneer dit gebeurd is de Heelheid een feit en het
PARADIJS op aarde weer wedergekeerd.
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