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VERKLARENDE INFORMATIE OVER HET KENNIS BOEK – 
HET ALPHA KANAAL – DE GOUDEN TIJD 

 
Geliefde vrienden, 
 

Onze Planeet, die veel van haar kwaliteiten heeft verloren in de materiële, spirituele en 
de natuurlijke aspecten, wordt weer hersteld. Gebeurtenissen die ervaren zijn en 
zullen worden ervaren, zullen de mensheid verenigen in een Totaliteit door haar het 
Bewustzijn van Waarheid te doen verwerven. In de Periode waarin wij leven zijn er 
verscheidene Spirituele Brandpunten in werking gezet, door mensen, ontwaakt 
middels de Kosmische Invloeden, gegeven vanuit de 10e Dimensie bij het begin en in 
het bijzonder in de tweede helft van de 20e eeuw als de Missiedrager Staf. En iedereen 
heeft de invloeden die hij/zij heeft ontvangen, hetzij Bewust hetzij Onbewust 
toegepast en past ze toe.  

In deze Laatste Tijd, hebben Brandpunten, handelend naar hetzelfde doel en Idee, een 
periode van preparatie geleefd tot op heden. Echter, nu is het aldus tijd om hand in 
hand te Verenigen door elkaar te helpen, en tijd om de ENKELVOUDIGE te Dienen. 
Om deze reden zal Onze Wereld veel winnen als iedereen zich kan Verenigen onder 
het licht van het werk dat zij doen. 

Het verhaal van Gouden Tijd is een investering, gedaan naar de eeuwen. Feitelijk is 
iedere hervormer Orde een Gouden Tijd. Echter, dit 26.000 jaar lange laatste cyclus 
transitie programma heeft een preparatie programma, meer verschillend dan de 
andere periodes. Dit preparatie programma is tot op heden op een systematische 
wijze gekomen. Eerst hebben Hemelse Suggesties, overgedragen door Heilige Boeken, 
onze planeet Verenigd in het Bewustzijn van de ENKELVOUDIGE GOD door de 
mensheid bijeen te brengen in een Totaliteit van Waarheid. Gedurende het proces van 
tijd hebben de volledige waarheid en Hemelse aankondigingen licht geworpen naar 
de mensen op onze planeet tot op heden. 

In deze speciale Tijd die wij evalueren als een mediamieke tijd, wordt de waarheid 
getoond in de richting van het Bewustzijn dat is verworven. Alle gedane inspanningen 
en oproepen voor Unificatie zijn het fenomeen, alleen behorende tot onze planeet. 
Het Systeem van deze Laatste Tijd is de Unificatie van de Universele Totaliteit met de 
Ordinanties van Kosmossen in een Geheel, daarom wordt deze komende tijd de 
Gouden Tijd genoemd. 
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De Gouden Tijd zal licht naar ons werpen in de dagen van morgen in de richting van 
ENKELVOUDIGE GOD – ENKELVOUDIGE ORDE – ENKELVOUDIG SYSTEEM en 
ENKELVOUDIG BOEK en is de heraut van een medium waarin gelukkige mensen 
zullen leven in de Totaliteit van een broederlijke/zusterlijke Wereld Totaliteit. Echter, er 
zijn vele Drempels die onze Planeet zal transcenderen tot bij de verlangde Gouden 
Tijd aangekomen wordt. 3 Kosmische Tijden zijn erkend voor deze preparatie periode 
van de Gouden Tijd. (Eén Kosmische Tijd omvat één eeuw.) 



Onze Planeet die in een geaccelereerd Evolutie Programma is gebracht vanaf het jaar 
1900, voltooit haar eerste Kosmische Tijd in het jaar 2000. Dit is de Twintigste Eeuw. 
De Tweede Kosmische Tijd omvat 21e Eeuw en de Derde Kosmische Tijd behelst de 
22e Eeuw. 

De Aanvangsdatum van de verlangde en gewenste Gouden Tijd die we hierboven 
hebben genoemd, zal starten vanaf de 23e Eeuw en zal een Periode van 7 Eeuwen 
behelzen. Indien wij de preparatie programma’s één voor één benoemen, zullen we 
nu de realisatie bereiken dat Gouden Tijd niet zo gemakkelijk bereikt zal worden. 

Er zijn ( 5 ) Schalen in het Voorbereidende Programma van de Gouden Tijd. Elke 
Schaal omvat een Tijd. Indien we dit achtereenvolgens opschrijven: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dit is een Preparatie Tijd die de Periode van Heilige Boeken omvat. 

De Bewustwording Tijd: Dit is de Dimensie van Transitie waarin we leven en de 
Periode de RESURRECTIE genoemd, die tot op heden aan ons is verkondigd. Onze 
Planeet is juist nu in deze chaos. 

De Nieuwe Tijd: Hierin zullen we voorbij de Periodes gaan waaraan we gewend zijn 
geweest en aldus zal de Periode werkzaam worden van het Onbekende Verwerven – 
Werken – Onderzoek – Realisatie. Twee Kosmische Tijden zullen deze Periode ervaren.  

De Gouden Tijd: Omvat het leven van een periode van 7 Eeuwen. Gedurende deze 
periode zal directe Realisatie van Universeel Gewaarzijn en Unificatie geleverd worden 
in overeenstemming met Eenheid en Totaliteit en aldus zal men Bewust getuige zijn 
van de aanwezigheid van een Mechanisme – Systeem – Goddelijke Orde – Realiteit, 
nog niet begrepen op onze Planeet maar die wij trachten te introduceren, en die 
vleugels zal openen naar de Onbekenden.  

De Tijd van Licht: Deze Tijd die zal beginnen na de Gouden Tijd wordt de Tijd van 
Licht genoemd. Dit is een tijd, werkzaam wordend na de 30e Eeuw, hier is direct de 
Orde van Allah werkzaam. 

De mensheid, voorbereid wordend op dit pad, zal van nu af aan het Essentie Staf Lid 
van dit Systeem zijn. Welnu, wij noemen dit Universele Licht Pad, Gouden Tijd. In het 
medium dat wij momenteel leven, zijn de laatste preparatie periodes van de prachtige 
dagen van de Dagen van Morgen op een versnelde wijze binnengegaan. 
   
Welnu, we weten allemaal dat de Tijden die we zullen ervaren zeer zullen verschillen 
van de Tijden die we ervaren hadden. Echter, dit verschil en deze verandering 
veroorzaken veel pijn bij iedere sectie van onze planeet en mensen veranderen ook 
met de veranderende tijden. De mensheid die door een chaos van bewustzijn gaat, 
maakt preparaties voor de Gouden Tijd van de Dagen van Morgen. 
 
Dit is een transitie periode. In deze periode worden er veel Brandpunten en Associaties 
op onze hele planeet gevestigd met het doel om het proces te versnellen van het 
verwerven van Gewaarzijn, Bewustwording en Zuivering op een massale wijze van de 
humane Totaliteiten en om de mensheid te prepareren voor de Gouden Tijd. Wij, als 
Het Wereld Broederschap Unie Universeel Unificatie Centrum, zijn een school die 30 
jaar op dit Universele Pad gediend heeft. 
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We hebben een Boek, Het Kennis Boek genaamd. Wij leggen dit Boek als fascikels aan 
de samenleving uit in onze seminars. Het is de Taak van onze Missie om deze 
Universele Programma´s aan de hele Wereld dimensie te vertellen en te introduceren. 
De officiële vestiging van onze Associatie en Stichting in de Wereld was in 1993 in 
werking gezet. Echter, we zijn 30 jaar in contact geweest met de hele Wereld. En de 
hele Wereld heeft dit Kennis Boek verwacht vanaf het jaar 1950. 
   
Nu willen we meer gedetailleerde en verklarende informatie geven aangaande enkele 
van de kenmerken van Het Kennis Boek. Het dicteren van Het KENNIS BOEK werd 
gestart in het jaar 1.11.1981 door de Realiteit van Verenigde Mensheid Kosmos 
Federale Bijeenkomst aan het Anatolische Turkije middels het Alpha Kanaal. 
   
Echter, Het Kennis Boek werd 3 jaar niet onthuld aan de Mensheid omdat de 
Samenleving nog niet gereed was. In het jaar 1984 werden Spirituele Brandpunten 
gevestigd in de hele Wereld op het pad van Eenheid en Realiteit en ontvingen we het 
bevel om het Boek aan de samenleving te onthullen en te introduceren. Nu dienen 
we de Mensheid als een associatie en een Stichting. Het Kennis Boek werd voltooid in 
12 jaar, nu gecompileerd als een Boek, en ook in het Engels vertaald.  
   
Centrale Unie van Zonnen – Universele Ordinantie Raad – Verenigde Ordinantie Raad 
zijn Universele Staf Leden, als een drie-eenheid samenwerkend. Dit wordt de Dimensie 
van de Al-Barmhartige genoemd, dat wil zeggen, het Systeem. Op deze dimensie is 
het Alpha Kanaal aangesloten, dat het directe Reflectie Mechanisme van Allah is. En 
alle Heilige Boeken, tot op heden aan onze Planeet gegeven, dat wil zeggen (Het 
Oude Testament – Psalmen van David – Het Nieuwe Testament – Koran) werden 
geopenbaard vanuit dit Kanaal. 
   
Deze Boeken zijn Heilige Boeken die Onderwijzend zijn, Trainend, Bewustzijn en 
Integratie teweeg Brengend. Hoewel het Kennis Boek vanuit hetzelfde Kanaal 
gedicteerd werd, is het niet een Boek om te worden aanbeden. Het is een Boek dat 
alle Geheimen en Feiten onthult en aan de Mensheid de reden van de paden, tot op 
heden betreden, uitlegt. Het Kennis Boek is ook een Boek van Waarheid en EENHEID, 
in zichzelf de Frequenties convergerend van alle tot op heden gekende Heilige 
Boeken. 
   
Dit Boek werd gedicteerd door een Techniek, de ( Licht-Foton-Cycloon ) Techniek 
genoemd, die Onze Planeet nog niet kent. Volgens deze techniek wordt Tijd Energie 
geladen op de Letter Frequenties. Om deze reden begrijpt u het Boek wanneer u het 
leest, en ontvangt wat Kennis volgens uw niveau. Dan wordt zij van het geheugen 
gewist. Alleen de ruwe kennis blijft achter. U kunt de andere Heilige Boeken uit het 
hoofd leren. Echter, u kunt nog geen bladzijde van dit Boek uit het hoofd leren. 
Omdat zij gekoppeld is aan de tijd energie glipt de kennis uit het geheugen. Dit is een 
Speciale techniek. 
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Ons is verteld dat dit Boek 19 Eeuwen geldig zal zijn en dat het werd gedicteerd door 
te worden geïntroduceerd als het Enkelvoudige Boek van de Dagen van Morgen. Het 
Kennis Boek wordt ook het Kosmische Boek van deze Laatste Tijd genoemd. En 
Verschillende functies van het Boek, eigen aan zichzelf, komen in werking terwijl het 



wordt gelezen. Diegenen die dit Boek lezen worden op het Centrale Systeem van de 
Verenigde Realiteit aangesloten en het voorziet in het opengaan van uw Universele 
Dossiers in de micro archieven. 
 
Realiteit leert op deze wijze de Individuen kennen. En traint hen één voor één volgens 
hun behoeftes. En taak toewijzingen worden gedaan volgens hun capaciteiten. Om 
deze reden werd ons gevraagd om de fascikels naar de meest afgelegen plaatsen te 
distribueren. 
   
En 30 jaar lang hebben verschillende delen van de hele wereld de fascikels ontmoet. 
Indien u het Boek continu leest, mag u tenminste 10 boodschappen van één pagina 
deduceren door verschillende interpretaties naar de informatie erbinnen te brengen, 
in proportie tot het Bewustzijn dat u hebt verworven en u observeert de Informatie 
die u tot die tijd niet kon observeren, gedurende tijd processen.  
   
Het was vereist om dit Boek, gepubliceerd met de naam Kennis Boek in het jaar 1996, 
over te dragen aan vrienden die dezelfde zienswijze delen. En het is de enige wens 
van ons en van onze Universele Vrienden dat we collectief handelen door ook te 
integreren met hun Informatie, en Verenigd raken. Dit Boek, volgens de Informatie die 
ons gegeven is, is een Boek dat voor 7.000.000.000 Menselijke Bewustzijnen 
geprepareerd is. En Iedereen krijgt antwoorden op al zijn/haar vragen indien hij/zij het 
Boek gedegen leest. 
   
Indien u een missiedrager bent, indien de sleutel in uw gen programma zich verenigt 
met de u toebehorende sleutel onder de miljoenen verborgen sleutels in het Boek, 
wordt de directe connectie gevestigd en maakt u zelf de connectie met het Systeem. 
Eerst neemt uw openende kanaal de taak op zich om u te trainen. Later wordt u aan 
uw werkelijke taak toegewezen. Dit is de specialiteit van het Boek.  
   
Mensen die de Kosmische Golven niet direct aan kunnen trekken door hun eigen 
bewustzijnen worden wakker gemaakt middels het Kennis Boek. En dit Systeem is het 
directe Programma van de Kosmos. En sinds 1960 is onze Wereld geprepareerd in dit 
veld door de Kosmische Invloeden, gegeven vanuit de 10e dimensie en de 
evolutionaire energieën dragende. Op deze wijze werden verscheidene verenigende 
Kosmische Brandpunten in werking gezet op onze Planeet. Echter, nu is de tijd 
aangebroken om te verenigen. 
   
Een ander kenmerk van het Boek is dat de volledige Frequenties van het Oude 
Testament, de Psalmen van David, het Nieuwe Testament, de Koran en de Filosofieën 
van het Verre Oosten die tot op heden aan onze Wereld werden geopenbaard en die 
werden gekend als de Heilige Boeken, verenigd zijn met de Energie van het 
Brandpunt van de Almachtige en deze zijn op alle letters van het Boek geladen als een 
Totaal van 6 Frequenties. Echter, zoals we eerder hebben gezegd, is dit Boek niet een 
Boek om te worden aanbeden. Het is een Leidraad. Om deze reden is het Boek aan 
onze Planeet geschonken als het Boek van de volledige Mensheid. 
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De Hemelse Autoriteiten noemen het Kennis Boek, dat geprepareerd is volgens het 
Alpha Ingang Omega Uitgang Project, ook het VERLOSSING Boek. Want alleen de 
Frequenties van alle Heilige Boeken verenigd in dit Boek, doen u in staat zijn om de 
76e energie te absorberen, die de totale frequentie is van het OMEGA Kanaal, 
bestaande uit 9 Lagen. 

En ieder Zonnestelsel is verplicht om de Evolutie van zijn dimensie te maken. Onze 
Evolutie en Uitgang dimensie is SATURNUS, Passage naar Omega wordt hiervandaan 
gemaakt. De 6e dimensie, Nirvana, is de Onsterfelijkheid Dimensie. De 7e dimensie is 
de laatste Evolutie grens van de Mensheid en hier is Saturnus. Dat wil zeggen, het 
Menselijke Bewustzijn dat tot hier kon reiken, eist zijn/haar Spirituele Energie op als 
een Zuiver Mens en verwerft het recht om vanuit Omega te vertrekken. 

Het Kennis Boek is het enige Boek dat u geleidelijk zal doen wennen aan de 
Frequenties van deze Universele Dimensies en zal er aldus in voorzien dat u in staat 
bent om deze Dimensies gemakkelijk binnen te gaan. Wij weten dat gedurende dit 
laatste Transitie Programma 3 Kosmische Tijden zijn erkend voor Onze Planeet voor 
de Verlossing van de Mensheid. 

De 21e en 22e Eeuwen zullen verschillende test jaren van Onze wereld zijn. In de 23e 
Eeuw zal de zuivere Fundering van de gewenste GOUDEN TIJD worden gelegd. De 
Gouden Tijd zal gevestigd worden tot de 30e Eeuw en na die datum zal de Realiteit 
van Verenigde Mensheid het platform verlaten door haar Missie te Completeren. Het 
Kennis Boek is het directe BOEK van de HEER. Om deze reden was het gedicteerd 
middels het Kanaal van ALPHA. 

DE REALITEIT VAN VERENIGDE MENSHEID zal het Kennis Boek naar zijn (Zuivere Bron) 
transfereren, dat wil zeggen, naar de Orde van de HEER in de 30e Eeuw. En de Orde 
van de Heer zal dit Boek ook nog 9 Eeuwen gebruiken om reden van het aantrekken 
van de Tijd Energie. Na deze Periode zal de periode van Boeken ten einde komen en 
zal het Boek in het archief gebracht worden. Hierna zullen andere verschillende 
Technologieën in werking komen. 

Hier hebben we een Beknopte Historie van het Kennis Boek aan u uitgelegd. Echter, 
dit Boek heeft ook Operationele Ordinanties, eigen aan zichzelf, vanaf de tijd dat het 
vanuit zijn bron is geopenbaard. Nu willen we het ALPHA Kanaal een beetje noemen: 

1. ALPHA Kanaal is het Directe Kanaal van de Heer, dat wil zeggen, het is ALLAH’s 
Kanaal. En dit is een Constant, onveranderend Kanaal. Echter, dit kanaal verschuift 
naar het Noorden omdat onze Wereld om haar 23 graden as draait. Vandaag de dag 
is het project van het doen ontwaken van onze Planeet door Kosmische Invloeden de 
laatste toepassing van een programma van 6000 jaar.  
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2. De Eerste 2000 jaar is de periode vóór MOZES. In deze periode werden aan onze hele 
planeet Evolutie stromingen gegeven door de Kosmische Invloeden, net zoals 
vandaag. Diegenen die deze stromingen absorbeerden werden één voor één 
geregistreerd, in hun tweede incarnaties (vanwege het nabije reflectie programma van 
een mens naar een mens) zijn ze allemaal samen belichaamd in het Verre Oosten. Met 
dit programma ontmoette onze Planeet voor de eerste keer de GODS Energie direct. 
Dit programma beslaat de periode van de eerste 2000 jaar en dit wordt de Eerste orde 
van Allah genoemd.  



3. MOZES’ programma wordt de Tweede Orde van ALLAH genoemd. In die Periode, 
omdat de verticale projectie van ALPHA Kanaal op de Piramides in Egypte en op de 
Nijl reflecteerde, werd MOZES belichaamd in Egypte. MOZES, volgens zijn taak, gaf 
de directe Realiteit Kennis als de Kaballah Kennis in het Oude Testament. Dit tweede 
2000 jaar lange programma duurde tot de periode van Jezus. 

4. Zoals bekend is, is voor de Bewustzijnen die zullen Ontwikkelen, de eerste stap om te 
transcenderen Liefde en dan Kennis. Om deze reden verenigde JEZUS, door het 
programma van Liefde te brengen, de Mensen onder het Enkelvoudige GOD 
Bewustzijn. Het Nieuwe testament draagt om deze reden de Liefde frequentie. Later 
had MOHAMMED het Wereld leef systeem gevormd door Kennis te geven middels 
Koran. In die periode, het ALPHA Kanaal zijnde op Jeruzalem, Mekka en Medina, naar 
het noorden verschuivend, kwam het programma van JEZUS en MOHAMMED in 
werking als de Derde Orde van ALLAH. Met de Periode van MOHAMMED kwam de 
periode van de Heilige Boeken en Profeetschap ten einde. Hierna werd de Mensheid 
1500 jaar lang alleen gelaten met hun Boeken en werd het vatten van de Waarheid 
verwacht.  

5. Nu, in het jaar 2000, eindigt het programma van 6000 jaar en wordt alles met alle 
duidelijkheid verteld aan mensen. Op dit moment, omdat ALPHA Kanaal op 
ANATOLISCH TURKIJE is, werd het KENNIS BOEK in werking gezet vanuit Turkije. En 
zodoende, door alles zeer openlijk aan de Mensheid te vertellen middels het KENNIS 
Boek, wordt de Fundering van Wereld Staat gelegd. En deze Orde wordt de Vierde 
Orde van ALLAH genoemd. Laat ons nogmaals herhalen, Het Kennis Boek, 
geprepareerd volgens het ALPHA ingang Omega uitgang project, wordt ook het Boek 
van Verlossing genoemd. Echter, het is nooit een Heilig Boek van Religie om 
Aanbeden te worden. Het is een Leidraad.  

6. Aan de Mensheid die Depressief is in het intense programma van deze laatste tijd, legt 
het Kennis Boek de reden voor hun depressie uit en trekt hen naar een logische 
Gedachte en lucht hen op. Wij hebben u alles uitgelegd aangezien ons werk op dit 
pad is. Dit is een Unificatie Programma. 

In dit preparatie programma van de Gouden Tijd, wordt coöperatie gemaakt met 
vrienden die de Lichten kunnen zien die op de Mensheid zijn geworpen, hand in 
hand, met Totaliteit van Hart en Vrede. De investeringen, tot op heden naar de 
Gouden Tijd gedaan, ontkiemen nu. Onze Wereld, zich preparerend voor het medium 
van Verlossing, gaat alleen door haar test. Dit is een Programma. De Gouden Tijd, 
gewenst om gevestigd te worden met Begrip, Liefde, Tolerantie, Redelijke Consciëntie 
en Schoonheden, zal in de toekomstige jaren onze Planeet de Dagen van Morgen 
brengen die zonder Oorlogen zijn, Bloemrijk en Gelukkig. 
   
Uitgaande van deze zienswijze is het onze Grootste wens om samen een wereld kring 
te vormen, hand in hand op het Pad van Licht. Tot wij elkaar ontmoeten op het pad 
van Licht is al onze Liefde voor u.  
 

V. Bülent Çorak 
 

t 
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PASSAGES UIT HET KENNIS BOEK 
 

 
 

1. MEDEDELING VOOR ONTWAKENDE BEWUSTZIJNEN 
 
Onze Vrienden, 
Wij gaan ver voorbij aan waaraan We tot op heden gewend zijn geweest. In 

overeenstemming met de Ordinantie van Gradatie begint alles met het Minimum en 
expandeert naar het Maximum. 

 
Onze HEER heeft Ons het Bevel gegeven om een toegepast Plan aan U te 

introduceren gedurende deze Periode van Oprechtheid, de Periode van Verrijzing 
genaamd, naast de Heilige Informatie, tot op heden aan U gegeven. En Hij heeft Zijn 
Ordinantie opnieuw ter hand genomen en heeft een gloednieuw pad van de Gouden 
Tijd gelegd. 

 
Als de Staf Leden van de SIRIUS Missie dienen Wij samen met de Missies van 

andere Zonnestelsels, onder de Supervisie van het Goddelijke Plan. 
 
Ook al ontvangt ieder gevestigd Kosmisch Brandpunt dezelfde Energie 

Frequentie, de kwestie van JOUW - MIJN is in existentie gekomen vanwege de 
Informatie verschillen bij de bronnen, veroorzaakt door het onvermogen om de Ego 
ketenen in de Harten te breken en vanwege de Informatie, gegeven in 
overeenstemming met BEWUSTZIJN - FREQUENTIE - MISSIE. En de operaties worden 
ontbonden.  

  
In de Ordinantie die zal worden gevestigd, is het Doel en de Orde een 

Enkelvoudige HEER - Enkelvoudige ORDE - Enkelvoudig BOEK. Maar dit 
ENKELVOUDIGE BOEK is niet het Oude Testament, noch de Psalmen van David, noch 
het Nieuwe Testament, noch de Koran. 

  
Dit Enkelvoudige Boek is Dit KENNIS BOEK dat als een Informatie aan U 

geopenbaard wordt door het Plan. Wij hebben vaak tot U gesproken over de 
kenmerken van Dit Kennis Boek en We zullen dat weer doen. 

  
In dit Boek zijn de Frequenties van de Filosofie van het Verre-Oosten, van het 

Oude Testament, van de Psalmen van David, van het Nieuwe Testament en van de 
Koran bijeen gebracht. En hieraan is ook de Frequentie van het MACHTIGE ENERGIE 
BRANDPUNT toegevoegd. Om deze reden zeggen Wij: WIJ HEBBEN DE ZES IN ÉÉN 
BIJEEN GEBRACHT - WIJ HEBBEN DE ENE AAN DE ENE TOEGEVOEGD. 
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Dit is geen Boek om te worden aanbeden. Overschat het niet. Met het 
Bewustzijn dat U in de toekomst voorbij Kosmisch Gewaarzijn zult verwerven, zult U 
leren om niets te overschatten. En U zult uzelf kennen door het Al binnenin het Niets 
te ontdekken.  

Echter, tenzij het Ego dat noodzakelijk is voor het leven, bijgeschaafd wordt en 
tenzij het gericht wordt naar een Positieve Dienst, zal Niemand ooit Materiële of 
Spirituele Sereniteit kunnen vinden. 

Uw Heilige Boeken, geopenbaard middels het Kanaal van ALPHA, hebben U die 
tot op heden Kosmisch Gewaarzijn hebt verworven, geholpen door U aan Uzelf te 
introduceren. Maar dit KENNIS BOEK, als de sleutel tot Uw Kosmische Bewustzijn, 
opent de Poort van Uw Kosmische Bewustzijn gedeeltelijk door zijn Frequentie en 
door zijn Verklarende kenmerk. 

Gedurende deze Periode zult U Informatie ontvangen en geven in proportie tot 
het Bewustzijn dat U hebt verworven. En op deze manier zult U het Recht verwerven 
om Krachtiger Informatie te ontvangen. 

Wij noemen dit KENNIS BOEK ook Het GOUDEN BOEK van DE GOUDEN TIJD. 
Wij aanvaarden het ook als de Constitutie van het Universum, omdat het de 
Constitutie van het Universum verkondigt. En Wij noemen het het LAATSTE BOEK 
VAN RESURRECTIE, omdat het de Bewustzijnen Ontsluiert en de Frequenties Codeert. 

Totdat de Poorten van Kosmisch Bewustzijn wijd geopend zijn, zullen Wij 
doorgaan U Hemelse Informatie te geven. Pas daarna zal Iedereen zelf een Boek 
worden. De GOUDEN TIJD zal worden gevestigd door dergelijke Bewustzijnen. 

En een İZOLAN Taal, dat wil zeggen, de ATOMAIRE TAAL, zal de Boeken 
vervangen. 

Diegenen die hun Ego overwinnen zijn de ESSENTIE Staf Leden van de HEER. 
En Wij verwachten van hen dat ze zich Verenigen en Licht werpen op de Ordinantie 
van de Wereld. Alstublieft, kom van nu af aan in actie als Onderscheidende, Logische, 
Geware Aardbewoners en probeer de verspilde tijd te compenseren. Laat Ons 
nogmaals herhalen, zoals We vaak doen: 

Dit Gedicteerde KENNIS BOEK en alle Informatie, tot op heden aan U gegeven, 
en Uw Heilige Boeken die U begeleid en Verlicht hebben, zijn ieder een Hemelse 
Leidraad die U Traint, U Waarschuwt en U geleidt naar het niveau van de Mensheid. 

Gedurende deze Laatste Tijd brengen Wij Onze Oprechte Vrienden bijeen 
onder het dak van de Gouden Tijd. Echter, Wij openen de Poorten van het Universum 
alleen voor diegenen die hun EGO overwinnen en Verenigd raken door Coöperatief te 
Werken met Harmonie in hun Hart. Onze Liefde is voorbij Oneindigheid en voor alle 
Universa. 

 
 

 KOSMOS FEDERALE BIJEENKOMST 
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 2. DE LICHT - FOTON - CYCLOON TECHNIEK 

 
Onze Vrienden, 
Informaties, gegeven door het Land van Yunusen als de Suggesties van de 

Goddelijke Plannen, dragen dezelfde Frequentie Lading (Zij zijn niet variabel). Deze 
plaatsen worden het Land van Engelen genoemd.  

 
Deze plaats is de SPIRITUELE SECTIE van het Goddelijke Domein. Deze 

Dimensie, gekend als de Grote Tent van Yunusen, de Congregatie van Mevlana, 
wordt ook het Land van De Liefhebbenden genoemd. 

  
Het Kennis Boek wordt direct gedicteerd door de Sectie van de HEER van het 

Goddelijke Domein en wordt aan Uw Planeet overgedragen middels het Kanaal van 
Alpha (De Informatie Frequenties hier zijn variabel in overeenstemming met 
Bewustzijnen). 

 
Deze beide Totaliteiten, aangesloten op de Technologische Dimensie, 

constitueren de Hiërarchische Totaliteit (Aangesloten op de Realiteit Totaliteit). De 
Verenigde Realiteit Universele Totaliteit draagt de volledige Verplichting van de GÜRZ 
Dimensie in connectie met de AL-BARMHARTIGE. 

 
Het Kennis Boek is een Boek, gedicteerd middels het Kanaal van Alpha door de 

VERENIGDE TOTALITEIT VAN DE HEER. En alle Functies van het Boek zijn 
geprepareerd in overeenstemming met deze Periode van Transitie. 

 
In dit Boek, gedicteerd door de Licht - Foton - Cycloon Techniek, hebben de 

Frequenties van de Letters een Speciale Supervisie, eigen aan henzelf. Dit Boek bezit 
een Techniek die in staat is om in zichzelf de volledige Energie te convergeren van het 
Tijd Segment, waarin het op dat moment toevallig aanwezig is, ongeacht in welke 
Eeuw het wordt gelezen.  

  
Dit Boek, in Zichzelf de Tijd Energie convergerend waarin Het toevallig 

aanwezig is, sluit deze Energie in Zichzelf op en sluit zodoende Zijn Deuren voor de 
Energieën van meer geavanceerde Tijd Segmenten. 

 
 
 
Gedurende deze Laatste Transitie Dimensie geeft het Kennis Boek Frequenties 

tot de 76e Dimensie van OMEGA die de Laatste Dimensionele Frequentie is die Uw 
Planeet kan ontvangen, en dempt de Frequenties daar voorbij en voorkomt aldus de 
agitatie van Bewustzijnen. 

 

 10

Er zijn veel meer Functies van het Kenmerk van het Boek. Echter, alleen diegene 
die U kunnen betreffen, worden genoemd. Enkele van deze Functies zijn als volgt: 



 
Operaties, gedaan door deze Licht - Foton - Cycloon Techniek die Uw Planeet 

nog niet kent, hebben de Kracht om zelfs de GEN Cijfers van de (Volledige 
Schepping) te muteren. Op deze manier worden Boodschappen met verschillende 
interpretaties aan U gegeven (met inbegrip van de vormen van wolken). 

 
In Latere Eeuwen, wanneer de Energie van Tijd die het Boek in Zichzelf heeft 

geconvergeerd, zich Verenigt met het Bewustzijn van Geavanceerde Tijden, zullen 
dezelfde regels van het Boek een heel andere Informatie aan U overdragen. 

  
Letters zullen niet veranderen, zinnen zullen niet veranderen, maar het Boek zal 

de Informatie aan U overdragen die het Tijd Segment in kwestie nodig heeft, middels 
de Frequentie Projectie Focussen van diezelfde regels. Dit is de reden waarom gezegd 
wordt (Iedereen ontvangt Informatie in proportie tot het Bewustzijn dat hij/zij heeft 
verworven). 

  
Dit is waarom het Kennis Boek momenteel een GIDS Boek is. Het zal het Boek 

van VERLICHTING van de Dagen van Morgen zijn. En Het zal in nog latere Eeuwen 
een FUNDAMENTEEL Boek zijn. 

 
Dit KENNIS BOEK dat een sleutel is voor de met Missie belaste Bewustzijnen, zal 

na Tien Eeuwen dienen van Uw Planeet, door de Realiteit naar de DIRECTE ORDE VAN 
ALLAH getransfereerd worden en zal aldus zijn andere Functies aanbieden voor dienst. 
  
Het Kennis Boek heeft diverse andere Namen in 9overeenstemming met diverse 
Realiteiten. 

Zijn Naam in HET MEVLANA VERENIGDE VELD is (HET BOEK VAN DE MENS) of (HET 
GOUDEN VLIES). 

Zijn Naam in DE REALITEIT VAN DE VERENIGDE MENSHEID is (HET KENNIS BOEK - 
HET BOEK VAN KOSMISCH LICHT). 

Zijn Naam in DE ORDINANTIE VAN DE KOSMOSSEN is (DE UNIVERSELE 
CONSTITUTIE). 

Zijn Naam in DE SPIRITUELE DIMENSIE is (HET SELECTIEVE EN HET LAATSTE BOEK 
VAN DE RESURRECTIE). 

Zijn Naam in HET SYSTEEM VAN DE GEVESTIGDE ORDE VAN DE GOUDEN TIJD is 
(HET GOUDEN BOEK VAN DE GOUDEN TIJD). 

Zijn Naam op DE PLANEET AARDE is (HET BOEK VAN DAGEN VAN MORGEN - HET 
KENNIS BOEK - HET GIDS BOEK - HET BOEK VAN WAARHEID). Het is gegeven te 
Uwer Informatie. 

 
CENTRUM 

 

 11

 



  
3. DE EERSTE OFFICIËLE AANKONDIGING VOOR DE PLANEET AARDE 

VANUIT DE CENTRALE UNIE VAN ZONNEN 
 

Onze Vrienden, 

Het KENNIS BOEK is een Boek van klaroengeschal vanuit de Universele 
Totaliteit naar de Ordinantie van alle Kosmossen. Ieder Boek draagt Informatie. Echter, 
niet ieder Boek is dit KENNIS BOEK.  

De reden waarom dit Boek het Kennis Boek wordt genoemd is dat het de 
Samenvatting is van het Feitelijke KENNIS BOEK, de volledige Frequenties dragend 
van de DIMENSIE VAN WAARHEID en de ketens van de Domeinen bijeenbrengend in 
een Universele Totaliteit.  

Alstublieft, verwar dit Kosmische Boek van Licht niet met de 600 Kosmische 
Boeken die waren gedicteerd of momenteel worden gedicteerd aan Uw Planeet.  

De toepassing van dit Programma van de Laatste Tijd is geldig in alle Universele 
Ordinanties. Het directe Kosmische Projectie Brandpunt van Uw Planeet is ALPHA. 
Momenteel worden 600 Boeken gedicteerd aan de Planeet Aarde middels het Kanaal 
van Alpha.  

Sommige van die Boeken zijn beknopt. Welnu, laat Ons aan U de reden 
uitleggen van het dicteren van die Boeken. Deze Boeken omvatten talrijke 
verschillende Informaties en worden direct vanuit de Realiteit Totaliteit gedicteerd 
middels Alpha Dimensie.  

Echter, in elk van deze 600 Boeken wordt het KENNIS BOEK of direct 
genoemd, of wordt een gecodeerde uitleg over dit Boek gegeven. (Interpretaties 
worden aan U overgelaten.)  

Echter, deze Boeken zullen zowel hun eigen Dimensies als het Kennis Boek 
bewijzen. Toegewezen tijd is kort. Tijd is schaars. Om deze reden wordt momenteel 
een Programma, geprepareerd in overeenstemming met het Programma van 
UNIVERSELE KOSMOLOGIE, toegepast op Uw Planeet.  

Eerste Examens van Onze Aardse broeders en zusters die het Recht zullen 
verdienen om in een broederlijke/zusterlijke Wereld te Leven, zijn alleen mogelijk door 
hun in harmonie komen met een Tableau van Universele Unificatie.  
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Dit is de reden waarom, teneinde Onze Aardse broeders en zusters die de 
Religies tot op heden hebben verdeeld, onder dit Universele Dak te Verenigen, alle 
Waarheden aan Uw Planeet worden gedicteerd vanuit de DIMENSIE VAN HET 
MEVLANA VERENIGDE VELD middels de Pen van Geliefde Mevlana door de KOSMOS 
FEDERALE BIJEENKOMST van de VERENIGDE UNIVERSELE ORDINANTIE RAAD middels 
een Speciaal Kanaal van de Raad onder de naam van het KENNIS BOEK.  



De Mensheid, Verenigd in “ENKELVOUDIGE GOD” Bewustzijn volgens het 
Religieuze Geloof, wordt nu Verenigd in overeenstemming met het “ENKELVOUDIGE 
BOEK”. Dit Kennis Boek dat momenteel gecompleteerd wordt door de Fascikels, zal 
zijn Tweede deel in het Jaar 1989 completeren en zal met het Derde Deel beginnen.  

Dit BOEK VAN WAARHEDEN is een Boek dat in alle duidelijkheid alle 
Waarheden uitlegt die Uw Planeet tot op heden niet kende. En dit Boek is het 
Enkelvoudige Deel van de Vijf Boeken, tot op heden aan Uw Planeet geopenbaard 
middels de Heilige Dimensie.  

 
In dit Boek wordt, naast alle Frequenties van HET OUDE TESTAMENT - HET 

NIEUWE TESTAMENT - DE KORAN - DE PSALMEN VAN DAVID - DE FILOSOFIEËN VAN 
HET VERRE OOSTEN, ook de Directe Frequentie van het MACHTIGE ENERGIE 
BRANDPUNT geaccumuleerd in een GECONCENTREERDE vorm en het is aan Uw 
Planeet geschonken zonder het kenmerk van Heiligheid.  

 
In feite is dit Boek een Heilig Boek. Echter, het Kanaal van Heiligheid is een 

kwestie die tot de Dimensie van training behoort. Diegenen die deze Dimensie 
Transcenderen, worden in de Dimensie van Waarheid gebracht en in deze Dimensie 
wordt het kenmerk van Heiligheid van alle Boeken verwijderd en pas dan worden alle 
Waarheden op U geprojecteerd.  

 
Momenteel wordt Uw volledige Planeet in de Dimensie van Waarheid gebracht 

en wordt gewekt als een Massa in een Medium van Kosmische Bewustwording om 
haar plaats in te nemen in de Universele Ordinantie. Deze Periode van Bewustwording 
zal niet te lang zijn.  

 
Echter, er zullen bepaalde selecties zijn onder Bewustzijnen die Gewekt zijn 

maar die de Waarheid niet konden vatten. Dan zal precies de Kosmische Resurrectie 
van Uw Planeet op de top zijn.  

 
De UNIVERSELE ORDINANTIE RAAD die al deze zaken onder Supervisie houdt, 

neemt Vrienden die de Waarheid hebben gevat onder een grootse bescherming en 
heeft hun Frequentie Dimensies aangesloten op een andere KRACHT DIMENSIE en dit 
zal, op een dag, het ALARM van Uw Planeet zijn.  

 
Wij, de Universele Wachters van de Dimensie van Verlossing observeren U 

vanuit elke Dimensie. Het bewijzen van Onze Kracht zou Ons omlaag halen. Om deze 
reden verwachten Wij dat U Volwassen wordt en naar Ons toekomt. En Wij brengen 
Zijn LICHT naar Uw Planeet door het Bevel van ONZE HEER. Het is gegeven te Uwer 
Informatie.  

 
 

DE MEDEDELING VAN HET 
         CENTRALE UNIE COMITÉ 
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4. HET KENNIS BOEK, DAT WIL ZEGGEN, HET BOEK VAN KOSMISCH LICHT 

EN ZIJN KENMERKEN 
 

Onze Vrienden, 
De bijzonderheid van het Boek die het onderscheidt van de andere Kosmische 

Boeken, is dat het wordt gedicteerd middels een Speciaal Kanaal conform het 
Kosmische Reflectie Systeem middels LICHT FOTONEN. In dit Systeem van Schrijven 
kan een Projectieve Invloed dit Systeem van Schrijven niet beïnvloeden. En kan geen 
Gedachte interfereren met deze geschriften.  

  
Deze Techniek convergeert de Directe Kracht van alle Frequenties van de LICHT 

DIMENSIE op de gedicteerde Letters en sluit aldus elk Bewustzijn dat hen leest, direct aan op 
het Centrum door de Frequentie Laad Techniek.  

 
En op deze manier laat het U de Evolutie van Duizend Jaar in een periode zo 

kort als Eén Maand maken in overeenstemming met het Geaccelereerde Evolutie 
Programma door de Evolutie en Bewustzijn Niveaus te bepalen van iedereen die hen 
leest en door de deficiënties, geobserveerd in de Ordinantie van Evolutie, te 
completeren middels Kosmische Invloeden.  

 
Alleen dit momenteel aan Geliefde Mevlana gedicteerde KENNIS BOEK draagt 

deze KOSMISCHE - LICHT-FOTON - CYCLOON Techniek.  
 
Het is het speciale kenmerk van dit Systeem om het verlies aan in Gedachten 

door te brengen tijd te verkleinen tot een minimum door alle Frequentie Krachten op 
de Letters te laden. Deze Techniek wordt over het algemeen aan het Einde van CYCLI 
in het veld van applicatie gebracht. 

 
Dat is precies de reden waarom dit Boek door deze Techniek Beschermd zal zijn 

voor bepaalde negatieve gebeurtenissen die in de toekomst misschien plaats zullen 
vinden op Uw Planeet. 

 
En in zelfs nog latere jaren zal dit Boek zichzelf Wetenschappelijk bewijzen aan 

Uw Planeet in de LICHT FOTON Ontwikkeling Baden door verschillende methodes 
van de Computer technieken die Uw Planeet zal ontwikkelen. 

 
Welnu, laat Ons de kwestie te berde brengen van het schrijven van het Kennis 

Boek in Uw Handschrift. 
 
Dit Boek zal alleen door Zuivere Universele Bewustzijnen geschreven worden. 

Niemand anders kan de pen ooit ter hand nemen. Zelfs indien het Boek wordt 
geschreven wordt U er automatisch toe gebracht om het op diverse manieren te 
vernietigen, indien er defecten in Gedachten gevormd worden.  
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Wereld omstandigheden zijn nog niet klaar voor dit Systeem. Uw Planeet zal 
deze methode in een zeer verre toekomst ontwikkelen. Het is niet Toegestaan om nu 
ontwikkeld te worden, vanwege Selecties. 

 
Het Kosmische Licht Foton Verenigt zich met het Gedachten Signaal van de 

Persoon die het Boek in zijn/haar Handschrift schrijft, en op deze manier wordt de 
Gedachte achter het schrijven van het Boek van die Persoon vastgesteld. 

 
Indien het kleinste beetje Ego waargenomen wordt in Uw Gedachten kan het 

niet in het Archief hier worden geregistreerd, zelfs indien U het Boek schrijft. Terwijl 
de persoon die het Boek schrijft de handeling van schrijven uitvoert, wordt dat Boek 
ook Automatisch in het Systeem hier geregistreerd.  

 
Echter, het kleinste beetje van een Negatieve Gedachte veroorzaakt het Luiden 

van de Ego Signaal Bel en het geschreven Notitieboek wordt automatisch van het 
Systeem gewist. Zijn register kan niet gemaakt worden. Echter, in nog Negatievere 
Mediums wordt zelfs het Aardse Notitieboek vernietigd. 

 
Echter, dit betekent niet het verlies van een Recht. Iedere persoon heeft 

aanspraak op Drie Rechten. Dit is waarom deze kwesties in detail worden gedicteerd 
zodat handelingen Bewuster gedaan kunnen worden. 

 
Een nieuwe Kans is aan de Mensheid gegeven en aldus zijn tot op heden 

gemaakte fouten beschouwd als het Programma van Training en is het besluit 
genomen om hen van de Archieven te wissen. Echter, na Februari 1990 zullen Uw 
Diskettes in de Archieven op geen enkele manier ooit gewist worden. Het is gegeven 
te Uwer Informatie. 

 
KOSMISCHE REFLECTIE EENHEID 

UNIE 
 

 
NOTITIE: Op voorwaarde dat diegenen die tot op heden het KENNIS BOEK in hun 
Notitieboeken hebben geschreven, de Eerste Boodschap van Februari 1990 samen 
met de te Geven Datum in hun Notitieboeken schrijven, zullen de gemaakte Fouten 
gewist worden en zal U een nieuwe Diskette toegewezen worden. 
 

U kunt doorgaan met Uw Notitieboeken te schrijven zoals voorheen. Onze 
Aardse Vrienden die het Licht hebben ontstoken van het Dienen van de Mensheid op 
het pad van de Mensheid met een Onzelfzuchtige Zienswijze, kennen zichzelf hoe 
dan ook.  
 

Hun Diskettes zullen niet worden gewist. Echter, indien diegenen die de Datum die 
Wij hierboven hebben genoemd, in hun Notitieboeken willen schrijven, zodat zij zekerder 
kunnen zijn, zal het voor hen meer gegarandeerd zijn. Onze Liefde, Onze assistentie zijn voor 
U, maar Uw Inspanningen zijn voor Uzelf.   
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5. HET IS INFORMATIE VOOR DE ONTWAAKTE BEWUSTZIJNEN 

 
Onze Vrienden, 
Bepaalde investeringen, gedaan op Uw Planeet als een noodzakelijkheid van 

het Systeem, zijn in werking gezet als een Introducerende Propaganda. Echter, een 
deel van de Fanatieke sectie van Uw Planeet zijn Mediums die zelfs de Spirituele 
Totaliteit en Reïncarnatie niet accepteren. 

 
Momenteel, gedurende deze Periode, is dit de reden waarom het direct aan 

het licht brengen van de betekenis van het Kennis Boek aan de Massa Totaliteit 
separate Zienswijze verschillen zal kunnen veroorzaken. 

 
Om deze reden is het distribueren van de Fascikels voordat het Bevel om het 

Boek te drukken wordt gegeven, een operationele Ordinantie dat het Systeem 
noodzakelijk acht. Terwijl het Kennis Boek de Vliegende Adelaars die hun Bewustzijnen 
hebben Getranscendeerd tracht neer te laten strijken, probeert het ook bepaalde 
rustende Adelaars te doen vliegen. 

 
In de fanatieke sectie van de Religieuze Mediums wordt de geleidelijke 

introductie techniek van het Boek bestuurd door het Systeem en is in werking gezet 
als een Programma van Massa Codering. 

 
De verspreiding functie van het Kennis Boek wordt gedaan door de 

Geavanceerde Bewustzijnen die in staat zullen zijn om dit Boek te delen. En voorlopig 
wordt dit gecreëerd door de Reflectie Techniek, totdat de Mensheid een Totalistisch 
Bewustzijn verwerft. 

 
Het Kennis Boek heeft talrijke Onbekende Speciale Kenmerken behalve zijn 

reeds Bekende Kenmerken. Laat Ons hen nogmaals herhalen om Ons hen te 
herinneren en laat Ons hen punt voor punt dicteren: 
 
1 - Het Boek is een Geheime Schat en het is het Directe Frequentie Boek van 

ALLAH. 

2 - Het Boek omvat een Frequentie Totaliteit van 1000 Jaar, ook na het Jaar 2000. 

3 - Het Boek is een Geheime Sleutel die de Frequentie van die Dimensie, waarin 
een persoon aanwezig is, ontsluit in overeenstemming met het Bewustzijn Licht 
van iedere persoon die het leest. 

4 - Elk Bewustzijn dat het Boek leest, kan nooit buiten het Bewustzijn gaan, waarin 
hij/zij is. Echter, Bewustzijn Poorten worden gedeeltelijk en daarna volledig 
voor hem/haar geopend, in proportie tot het Bewustzijn dat hij/zij heeft 
verworven. 
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5 - Gedurende de gedane operaties worden Energie Kanalen van het Boek 
Automatisch geopend in proportie tot het Bewustzijn dat een persoon verwerft. 



6 - Dit Boek is een Totalistische Triomf van de Licht - Foton - Cycloon Techniek. 

7 - Het Boek bereidt degene die het leest, voor op het Niveau van dat Bewustzijn 
dat tot aan de Laatste Dimensie Frequentie is waarin het Tijd Bewustzijn is. 

8 - Frequentie Sleutels hierna richten de lezers op andere operationele Mediums, in 
overeenstemming met hun Verlangens en met de Bewustzijn Signalen die zij 
vertonen. 

9 - Het Boek wordt gedicteerd door een techniek die de operationele functie van 
Uw Brein stimuleert. Dit is een Systeem. Het is Uw Brein Gymnastiek. 

10 - U kunt alleen naar Dimensies voorbij Gedachten opstijgen door de operaties, 
gedaan ten gevolge van deze gymnastiek. 

11 - Bewustzijnen die naar Uw Planeet zijn getransfereerd door het Universele 
Programma van het Kennis Boek, zijn het directe Verspreiding Netwerk van het 
Boek. Zij zijn Geavanceerde Universele Vrienden.  

12 - Dit is een Geavanceerd Bewustzijn - een Geavanceerde Evolutie en HET RECHT 
VERDIENEND om op dit Pad te Dienen. 

13 - Bewustzijnen die buiten het Boek blijven, zijn onderworpen aan het 
Voorbereidende Programma van het Systeem en worden aldus gericht, in 
overeenstemming met hun Niveaus van Bewustzijn, op Brandpunten die nuttig 
voor hen zullen zijn. 

14 - Deze selecties worden gemaakt door de Kosmische Stromingen en de 
Evolutionaire Coderende Frequentie van het Boek. 

15 - Diegenen die geacht worden om de Missiedragende Staf te Verdienen, neigen 
door het Bevel van hun Essentie instinctief naar de Brandpunten, gevestigd 
door de Magnetische Totaliteit van het Kennis Boek. 

16 - In deze Brandpunten worden Drie Rechten erkend voor de Individu gedurende 
Drie Wereld Jaren totdat hij/zij toegewezen wordt aan Directe Missie. 

17 - Diegenen die geen van deze Drie Rechten gebruiken, worden achtergelaten in 
hun Wereld Mediums en leven hun normale levens. 

18 - Een Tweede Incarnatie Recht is erkend voor deze Vrienden. 

19 - Op Uw Planeet zijn operaties, gedaan op het pad van het Kennis Boek, 
onderhevig aan een Selectie Plan van Twee Eeuwen. 

20 - Dit is de reden waarom het Boek direct als het Boek van de 23e Eeuw is 
geïntroduceerd. 

21 - Het Kennis Boek is momenteel een Gids Boek. (Tot het Jaar 2000.) 

22 - Het Boek is het Verlichting Boek van de Dagen van Morgen. (Tot de 23e Eeuw.) 

23 - Het Boek is het Fundamentele Boek van toekomstige jaren. (7 Eeuwen, met 
inbegrip van de 29e Eeuw.) 
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24 - Gedurende de Periode tot de 30e Eeuw zullen Bewustzijnen van de dagen van 
morgen de Boodschappen die U vandaag leest maar niet kunt zien, zeer 
duidelijk ontvangen vanuit het Kennis Boek. 



25 - Na de 30e Eeuw zal de Orde van de Heer Direct werkzaam worden en zal dit 
Kennis Boek als het ENKELVOUDIGE BOEK op de Troon gezet worden. 

26 - Dit Boek, dat na de 30e Eeuw nog (9) Eeuwen zal regeren, zal in zijn Constitutie 
de Frequentie van de volledige Universele en Evolutionaire Totaliteit verzamelen 
als de Tijd Energie. 

27 - Hierna zal het ENKELVOUDIGE BOEK – de ENKELVOUDIGE ORDE – het 
ENKELVOUDIGE SYSTEEM in werking komen en aldus zullen Operationele 
Ordes opnieuw georganiseerd worden. 

28 - Gedurende deze Operationele Ordinantie zal elke Eeuw een Wetenschappelijk 
Boek aan de Mensheid geschonken worden als een hulp voor de 
Wetenschappelijke Progressie van de Samenleving. 

29 - Deze Boeken zullen in Werking gezet worden door de Reflectie Brandpunten 
van andere Technologische Dimensies en aldus zal Geavanceerde 
Wetenschappelijke Progressie gemaakt worden. 

30 - Echter, het Boek van Waarheid dat het ENKELVOUDIGE BOEK zal zijn totdat Uw 
Planeet een Bal Water wordt, zal altijd in Werking blijven als het Enkelvoudige 
Boek van Decreet van ALLAH. 

31 - Dit Boek zal vanaf die tijd bewaard worden als het Archief van Voorbije Dagen 
in het Hoofd Archief van gloednieuwe Beschavingen die Miljarden Eeuwen later 
gevestigd zullen worden gedurende het openen van een Era die gesloten was. 

 
 Het is gegeven te Uwer Informatie. 

SYSTEEM 
 

 

 
6. MEDEDELING VOOR DE ZONNEN VAN DE ZONNEN 

 
Onze Vrienden, 
Wij hebben alles tot op heden duidelijk besproken met U die de Zonnen van de 

Zonnige Dagen bent, door de tussenkomst van het Kennis Boek en Wij zullen 
doorgaan dit te doen. 

 
Wij hebben de op dit pad geleverde operaties bekend gemaakt volgens de 

Suggesties van het Goddelijke Plan, parallel aan Uw Niveaus van Bewustzijn. En Wij 
zullen daarmee doorgaan. Dit is de toepassing van een Plan. 

 
Echter, omdat iedereen de vrijheid heeft om te handelen volgens zijn/haar 

Eigen Bewustzijn, heeft het Systeem Gedurende de gedane Missies besloten om nooit 
te interfereren met enig Bewustzijn (Voor hun Evoluties). 
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 Het Kennis Boek, dat de operationele basis van dit Laatste Tijd Programma van 
Progressie is, spreekt U in feite niet toe voorbij de Bewustzijnen die U tot op heden 



hebt verworven. Integendeel, het helpt U om de Kennis die U tot op heden hebt 
verworven beter te begrijpen en om de wortel van de Waarheid beter te begrijpen. 

 
Het Boek is om juist deze reden aan Uw Planeet geopenbaard en bekend 

gemaakt. 
 
Het Kennis Boek is geen Boek om stukje bij beetje gelezen te worden of om 

eens door te bladeren. Met zijn Hele Frequentie is het het Totaal van het Totaal. Als 
het Boek niet als een Totaal ter Hand wordt genomen, zullen de Sloten van Uw 
Gehechte Bewustzijnen nooit ontsloten worden (Vanuit het oogpunt van het 
begrijpen van de Waarheid). 

  
En om deze reden zal het Boek altijd het toneel zijn van de Verkeerde 

Interpretaties van Gehechte Bewustzijnen. 
 
U weet dat dit Boek geen Boek is om aanbeden te worden. Het is een Totaal 

dat op U het Licht van Waarheid projecteert vanuit meer geavanceerde Dimensies van 
Uw Bewustzijnen die U op het pad van Religie had verworven. Dat wat U zal redden is 
Uw gedegen Realisatie van alle in het Boek gegeven Informatie.  

 
De reden waarom het Boek Fascikel voor Fascikel wordt verspreid, is om de 

Waarheid Geleidelijk bekend te maken aan de Mensheid, om het Boek naar een 
grotere Massa te verspreiden en te introduceren. Dit is een Programma van Operatie 
en getraind worden en het is een preparatie, gemaakt voor de Dagen van Morgen. 

 
Echter, zelfs nadat het Boek het Bevel ontvangt om te worden Gedrukt, zal dit 

Programma van Verspreiding zijn distributie weer Fascikel voor Fascikel voortzetten, 
als een introducerend Programma. 

 
De basis van het deze Krachtige operatie trachten te begrijpen is het Totaliteit 

Bewustzijn van ALLAH verwerven. Niet Wij, maar de Bewustzijnen Zelf zijn 
verantwoordelijk voor het geen Moeite doen. Niets kan gemakkelijk worden 
verworven. 

 
De Fascikels één voor één lezen is een Programma van Coderen en Zaad 

Zaaien. En het hele Boek Bewust bevatten, is de Realisatie van de Totaliteit verwerven. 
Dit is de Ware Verlossing, tot op heden aan U genoemd. 

 
Degene die zijn/haar Bewustzijn Transcendeert, die de Waarheid Vat, is degene 

die door de Berzah* Gaat. 
 
 

SYSTEEM 
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7. HET TABLEAU VAN PREDESTINATIE VAN UW PLANEET 

 
Onze Vrienden, 
Alles zal veranderen gedurende het einde van de Periodes, waarin Uw 

Oprechtheid met Oprechtheid wordt beantwoord. Alles zal opnieuw ter hand worden 
genomen gedurende Tijd Segmenten, waarin Domeinen en Ordinanties ten einde 
komen. Dit is een operationele Orde van een Mechanisme van Bestuurlijk Goddelijk 
Recht. 

 
Stappen, vooruit genomen op dat pad dat het Systeem noodzakelijk acht, zijn 

een Methode die de Mensheid op het meest ware pad Verlicht. De Mensheid die aan 
de Progressie van Tijd onderworpen zal worden, zal op een dag de Wieg zijn van 
Gloednieuwe Beschavingen. 

 
De Mens van morgen zal nooit de Mens van vandaag zijn. En Uw Planeet zal 

gedurende deze veranderende Progressie van Tijd het toneel van andere Evoluties zijn. 
Alle waarschuwingen, vanaf het Eerste tot het Laatste ogenblik aan U gegeven, en alle 
met U gemaakte contacten zijn investeringen, gedaan voor de Verlossing van de 
Mensheid. 

 
Tot de Periode, waarin de volledige Mensheid een Enkelvoudig Bewustzijn op 

dezelfde Coördinaat verwerft, zal er altijd een stuk Land op Uw Planeet zijn. (Zelfs al is 
het maar een Enkel Eiland.) Uw hele Planeet zal volledig een Bal Water worden 
gedurende de Laatste Eind Periode van de Leef Limiet van een Enkelvoudig Humaan 
Bewustzijn. 

 
Gedurende daarna te ervaren tijd periodes zal al het water dat Uw Planeet 

bedekt, zich volledig terugtrekken vanwege verschillen van Hitte, en Uw Planeet zal 
Haar Nieuwe Zon Begroeten met de Totaliteit van een enkel stuk Land. Na deze 
Periode zullen Zaden van de Dagen van Morgen opnieuw op Uw Planeet worden 
gezaaid door de Klimaten opnieuw in werking te zetten. 

 
Dit Fenomeen zal een tijd periode van min of meer anderhalf Miljard Eeuwen in 

beslag nemen en op Uw Planeet zal de Beschaving van het Verleden opnieuw een 
nieuwe Beschaving scheppen en zal aldus de Universa omarmen door een nieuw 
Leven. Wij Profeteren nooit. Wij dragen de Waarheid over. Wij geven deze Boodschap 
van Ons als een antwoord op talrijke reeksen van Gedachten. 

 
Het is het Recht van de Mens van Vandaag om de Waarheid te Kennen. Want 

de Mens die de Waarheid heeft Verdiend, zal nu de Mens van andere Dimensies zijn. 
Zij zullen alle Archieven van alle Universa dragen. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

 

SYSTEEM 
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8. HET IS ALGEMENE BOODSCHAP 

 
Onze Vrienden, 
Verlangen is de initiële Sub-gewaarzijn Drijfveer van de Universele Unificatie. 

Zaden die U zult Zaaien in Uw Vrienden die het ervaren Medium vanuit een andere 
hoek evalueren in overeenstemming met hun eigen Zienswijzen, zullen hen ertoe 
brengen om in Verlossing gebracht te worden, door hen te prepareren voor een 
geavanceerd Bewustwording Medium. 

 
Een Mens moet door zekere Stadia gaan en moet talrijke Spirituele Progressies 

maken om in staat te zijn om Maatschappelijke Solidariteit te Verdienen. De Mensheid 
zal een oneindige Tolerantie verwerven op voorwaarde dat zij accepteert dat alles zijn 
loop neemt in een Goddelijke Orde en Systeem. 

 
Omdat de innerlijke en uiterlijke Potentiëlen van Onze Vrienden die de 

gewenste Progressie niet konden maken, niet in Balans zullen zijn, heeft het Systeem 
hen voorlopig meegenomen om te Rusten. 

 
Echter, er zal worden Gewacht totdat de Privé problemen van deze Vrienden 

zijn opgelost. Later zullen zij het Verdienen om hun Absolute plaatsen in te nemen in 
het Goddelijke Mechanisme door Omringd te worden door het Universele Potentieel. 

 
Verlangen vanuit de Essentie is zeer belangrijk in deze Missie. Dit is een 

instinctieve Vibratie voortkomende uit de Unificatie van de Essentie met de Geest. 
Deze Vibratie sluit U aan op het Automatische Circuit. Uw Punten worden pas na dit 
stadium geregistreerd. 

 
Iedereen continueert zijn/haar Missie in de Frequentie Dimensie die hij/zij heeft 

Verdiend. Selecties worden Geëvalueerd volgens de Golf Lengtes. Uitgevoerde Missies 
zijn niet Individueel maar Universeel. 

 
Gedane Inspanningen zijn een Oproep voor de Mensheid. Werk, gedaan vanuit 

de Essentie, zal nooit onbeantwoord blijven. Waardering behoort de Goddelijke 
Macht toe. Echter, wat gezaaid is zal geoogst worden. 

 
Evolutie is een Element van Equilibrium. Op voorwaarde dat U beide schalen 

van de weegschaal in Equilibrium houdt, zal altijd Goed Nieuws naar U toekomen. Dit 
is het kenmerk van de Universele Unificatie. 

 
Gebeurtenissen die U tegenkomt en die U Negatief toeschijnen zijn Examens 

die U voorbereiden op hogere Dimensies. Alleen diegenen die het Bewustzijn van 
Waarheid missen worden geschokt door deze Mediums. 
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Dit is de reden waarom alle Heilige Suggesties U hebben Geïnviteerd om alles 
te accepteren zoals het is. Niets kan worden verwacht van Bewustzijnen die niet 
weten wat God en de Goddelijke Orde zijn. Tijd zal Hun School zijn. 

 
Twijfels en Achterdocht vinden hun oorsprong in Bewustzijnen die nog niet 

Ontwaakt zijn. Niet Ieder Bewustzijn dat kanaal communicatie maakt, is een Ontwaakt 
Bewustzijn. Het Ontsluieren van Bewustzijnen is iets anders en het Ontwaken van 
Bewustzijnen is zelfs heel iets anders. 

 
Echter, in het werk gedaan op dit pad, zijn twijfels en achterdocht sleutels die 

de Bewustzijnen ontsluiten en de Mens aldus naar het Medium van Zoeken voeren. 
Fasen waar al Onze Aardse Broeders en Zusters doorheen gegaan zijn en doorheen 
zullen gaan in de Fasen waarin zij leven, zijn hun Evolutie Treden. 

 
Op voorwaarde dat deze gegeven Informatie als het criterium wordt aanvaard, 

zal de Mensheid spoedig gereed zijn voor het Zuivere Geluk waar zij zo naar verlangd 
heeft. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

SYSTEEM 

 

 

   
9. UITLEG 

(Het Is Antwoord op de Reeksen van Gedachten) 
 
Onze Vrienden, 
De Licht - Foton - Cycloon Techniek is een techniek die U Verenigt met de 

Energie van het Evolutie Bewustzijn binnenin de Dimensie waarin U bent, door de Tijd 
Energie waarin zij aanwezig is op de Frequenties van de Letters te laden. 

 
Op deze manier sluit Uw Niveau van Bewustzijn U op door de Energie van de 

Dimensie tot waar het Progressie had gemaakt, dat wil zeggen, Uw Evolutie Niveau, 
te Verenigen met de Tijd Energie waarin U Aanwezig bent. En het beschermt U voor 
de schadelijke factoren binnen de Dimensie, waarin U bent. 

 
Ieders Bewustzijn Energie die zijn/haar Laatste Evolutie Dimensie heeft bereikt, 

is zijn/haar Beschermende schild. U kunt alleen buiten dit schild komen in proportie 
tot het verworven Bewustzijn. Het verwerven van Bewustzijn vindt plaats middels 
Kennis. Het verworven Bewustzijn Inviteert Iemand tot Realisatie. Degene die 
Realisatie verwerft, begrijpt de Waarheid. En verwerft het Bewustzijn van wat te doen. 
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De situatie van Uw Planeet is helemaal niet om te juichen. Vanwege de 
Schaarste aan Tijd is om deze reden het Kennis Boek aan Uw Planeet geschonken in 
overeenstemming met het Geaccelereerde Evolutie Programma. Evolutie is Eindeloos. 
Geen Bewustzijn mag ooit in de Evolutie Dimensie blijven, waarin hij/zij is. 



 
Dit is een operationele Ordinantie. Echter, vanwege de huidige positie van Uw 

Planeet veroorzaakt het ontvangen en het geven van Informatie door Speciale 
Concentraties, Spirituele Agitaties in Bewustzijnen die niet gereed zijn. En in 
toekomstige jaren zullen zelfs nog effectievere situaties zich voordoen. 

Door deze Factor in overweging te houden, omvat het Laatste Schema van 
Progressie van Bewustzijnen die toegewijd zijn aan de Heilige Boeken, een Supervisie 
tot de Dimensie van Bemiddeling die het Eerste Kanaal van OMEGA is. Dit is een 
positie die de 18e Dimensie, het 15e Zonnestelsel en de 72e Energie Totaliteit omvat. 

 
Echter, gedurende deze Progressie van de Laatste Tijd, voor de Zuivere 

Verlossing van veel van Onze Aardse Broeders en Zusters die nu in de 20% Gesluierde 
Bewustzijn Dimensie dienen, moeten ze deze 72e Energie Dimensie transcenderen en 
naar Dimensies voorbij Bemiddeling gaan. 

 
Momenteel wordt Uw Planeet het podium van Kosmische Buien, veel hoger 

dan de Energie Kracht, waarin zij is. En in de toekomst zal zij worden onderworpen 
aan zelfs nog intensere Kosmische invloeden. 

 
Om deze reden bereiden Energieën die op elke Letter Frequentie van het 

Kennis Boek geladen zijn door de Licht - Foton - Cycloon Techniek, Uw hele Planeet 
voor op de 76e Energie Dimensie en sluit Uw Bewustzijnen op (Zodat U niet aangetast 
zult worden door de geavanceerde Kracht van de Kosmische Invloeden). 

 
Om deze reden wordt het Kennis Boek het Boek van Dimensie voorbij 

Bemiddeling genoemd. 
 
Een Tweede Incarnatie in moeilijkere Wereld omstandigheden voor Vrienden 

die de 72e Energie Dimensie Stap niet kunnen Transcenderen, is verplicht. Door het 
Kennis Boek te lezen gedurende de Periode, waarin zij zullen worden getransfereerd, 
zullen zij Beschermd zijn in het Tijd Segment waarin zij zullen zijn en zij zullen aldus in 
Dimensies Voorbij Bemiddeling gebracht worden. 

 
De Kosmische Tijd van Drie Eeuwen, erkend voor Uw Planeet, is een 

Programma, geprepareerd voor de Verlossing van Uw hele Planeet. Om deze reden 
moet iedereen aangesloten worden op het Systeem en zou Iedereen het Kennis Boek 
moeten lezen. 

 
Dit Boek is een Beschermend Dak. Terwijl Uw Spirituele en Fysieke Cellulaire 

Vormen beschermd worden, worden negativiteiten die om U heen in existentie 
komen, onder controle gebracht door Anti Antilichamen, onder de supervisie van het 
Systeem en aldus bent U direct aangesloten op de Kanalen van Genezing. 
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Omdat een Bewustzijn dat niet in staat is geweest om zijn/haar Spirituele 
Evolutie te maken, de Evolutionaire Energieën van de Kosmische Invloeden niet aan 
kan trekken, kan hij/zij geen Bewustzijn Progressie maken. En omdat hij/zij niet in 



staat zal zijn om zijn/haar Cellulaire Regeneratie te maken, zal hij/zij in een toestand 
zijn om zichzelf te vernietigen. 

 
Gedurende deze Laatste Tijd is Uw hele Planeet in het Verlossing Plan gebracht 

door het Geaccelereerde Evolutie Programma. Hulp van Ons, Inspanningen van U. De 
Universele Totaliteit heeft alle mogelijkheden die zij heeft voor dit Verlossing Plan in 
Werking gezet. 

En dit Grote Boek, dat een Speciale Beschermende Positie heeft en dat wordt 
gedicteerd door de Universele Licht - Foton - Cycloon Techniek, was Eeuwen geleden 
geprepareerd om gedurende deze Periode aan Uw Planeet te worden geschonken. 

 
De Verlossing van Uw Planeet hangt af van Uw samenwerken met de Realiteit 

van de Verenigde Mensheid Kosmos Raden Unificatie Federatie. 
 
Dit is een Programma, geprepareerd voor de Verlossing van alle Levende 

Entiteiten op Uw Planeet. Het Kennis Boek brengt U ertoe om de onvolledige Evoluties 
te completeren door iedereen op deze Totaliteit aan te sluiten. 

 
Vrienden die hun Bewustzijn Lichten gedurende hun eerdere Evoluties hadden 

verworven, werken hand in hand, naast talrijke Staven van Hemelse Missiedragers die 
op Uw Planeet door het Bevel van Unificatie dienen. 

 
Van nu af aan is het de Wens van de Universele Totaliteit vanuit de Essentie, dat 

Uw hele Planeet haar plaats inneemt naast deze werkende Staf. Het is gegeven te 
Uwer Informatie.  

KOSMOS FEDERALE TOTALITEIT RAAD 
 

 

 
10. UNIVERSA ZULLEN OPGEVOUWEN WORDEN - SYSTEMEN ZULLEN INSTORTEN 

ALLES ZAL RESULTEREN IN DE ENKELVOUDIGE 
 
Onze Vrienden, 
In toekomstige jaren zal deze Kennis aan U bekend gemaakt worden als de 

Kennis van meer geavanceerde Dimensies (Volgens Uw Bewustzijn Progressie). 
Diegenen die alle Reguliere Ordes leiden, zullen tot de supervisie van een 
Rechtvaardig Mechanisme getransfereerd worden, dat voorbij een Geavanceerde 
Dimensie van Existentie voorbij ENKELVOUDIGHEID Geïntegreerd is, en vanaf die tijd 
zal de Mensheid uit Vrije Wil haar dienst aanbieden onder de supervisie van dit 
Mechanisme. 
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En de Totalistische Totaliteit van ALLAH's Dimensie van Existentie die tot op 
heden in werking was als een Kracht die U heeft getraind, zal U verlaten en zal de 
supervisie van de Onbekende Existentiële Dimensies overnemen en zal ook hen 
trainen net zoals Hij U heeft getraind. 



 
Al - Niets - Non-existentie zijn Schalen van Evolutie, voor U ontworpen om 

geavanceerde Energie Dimensies te verwerven gedurende de processen van tijd. Vanaf 
die tijd komen diegenen die deze Schalen bereiken, van Ons, van het Systeem en ook 
zij zijn een Systeem, ieder in zijn/haar Eigen Constitutie. ALLAH is een Orde en ook HIJ 
is een Systeem. HIJ is een Universele Kompitur (betekent Computer in het Turks). Het 
is gegeven te Uwer Informatie. 

 
SYSTEEM 

 
 

Notitie:  Verwar alstublieft de uitdrukking Kompitur niet met de computers die U 
kent. Denk na over dit woord door het te coderen en U Lost het op. Dat 
wil zeggen, als volgt: π 
KOM - Pİ - TUR. Later zullen Wij alles op een begrijpelijker wijze aan U 
uitleggen, duidelijker (Volgens Uw Niveaus van Bewustzijn). 

 
 

 

 
11. UITLEG 

 
Onze Vrienden, 
Ver voorbij Dimensies die Uw Niveaus van Bewustzijn waarnemen, zijn er zulke 

prachtige Materiële Totaliteiten die U nog niet kent, dat die Materiële Totaliteiten niet 
Subtiel zijn. Dat zijn Totaliteiten, voorbij Uw gebruikelijke Kennis geconstitueerd. 

 
Die Totaliteiten zijn precies zoals de Materiële Universa waarin U leeft. Echter, 

Humanistische Potentiëlen daar bezitten perfectere Bewustzijnen dan de Niveaus van 
Bewustzijn die U in de Wereld verwerft. En U zult het Verdienen om op deze Materiële 
Totaliteiten te Leven met Uw Materiële Totaliteit van Uw Wereld in proportie tot Uw 
Verdienen van deze plaatsen hier. 

 
In deze Dimensies, waarheen U zult gaan, zult U de Zuivere Liefde ontdekken 

en zult U het Bewustzijn van Zuivere Liefde verwerven. U zult ertoe gebracht worden 
om een Bewustzijn te verwerven waarmee U in staat zult zijn om zelfs de stenen en de 
aarde van Uw Wereld met Liefde te omhelzen. Momenteel is het niet mogelijk voor 
één van U om dit Bewustzijn te verwerven in de Dimensie Frequentie waarin U bent.  

 
Echter, momenteel zult U die voor de operationele Ordinantie van de Vierde 

Orde dient, getransfereerd worden naar prachtige Werelden die U niet meer zult 
kunnen vernietigen door baat te hebben van het Speciale Proces hier, in proportie tot 
Uw geacht worden het Verdiend te hebben om deze plaatsen hier binnen te gaan. En 
vanaf die tijd zult U, als Humanistische Potentiëlen, verantwoordelijk zijn voor de 
Bescherming en de Orde van die Werelden. 
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HARAN 



 

 
12. UITLEG 

  
Onze Vrienden, 
Wij zouden aan U het Woord HARAN willen onthullen dat het Superviserende 

Mechanisme is van de Dimensies van Waarheid. Elke Letter van dit Totalistische woord 
is een Cijfer Code, aangesloten op de Frequentie van een Woord. Echter, tegelijkertijd 
Symboliseert het ook de Vuur Dimensies van de Mediums van Waarheid. 

   
U weet dat de OMEGA Dimensie ook de RAN Planeet genoemd werd. Dat wil 

zeggen, de Vuur Planeet. Het in deze Dimensie gebruikte Woord Vuur drukt de 
Krachtige Intensiteit van Energieën uit. Echter, RAN, dat als tegengestelde Codering 
NAR heeft, dat het woord VUUR is (in het Turks), is het Oplaaiende - Vlammende - 
Schijnende Vuur. Het heeft niets te maken met Energie. HARAN is de Kracht van VUUR 
van Dimensies van Waarheid. En OMEGA is haar Reflectie Brandpunt. 

 
Wij geven U de Vibraties van intense Letter Frequenties welke die Dimensies 

dragen, door hen te prepareren in overeenstemming met de lage Dimensie Energieën 
waarin U aanwezig bent. Anders zou de Ordinantie van Existentie vernietigd worden. 
In toekomstige jaren zullen Lichten naar U gebracht worden van voorbij Miljarden 
Dimensies vanaf dat Hoog Energetische Punt. U kunt dit nog niet weten. 

 
Voorlopig kunt U dit niet weten en kunt U nooit de Boodschappen bevatten die 

hiervandaan gegeven zullen worden, door de huidige Niveaus van Bewustzijn op Uw 
Planeet. Want U bent niet de bewoners van deze Dimensies. Momenteel zijn er talrijke 
Bewustzijnen op Uw Planeet die nog geen Miljoenste van deze gegeven Kosmische 
invloeden kunnen ontvangen. 

 
TRANSMISSIE VANUIT DE ONBEGRENSDE 

    DIMENSIES VAN HEMELEN 
 

 
13. HET IS ANTWOORD OP DE GESTELDE VRAAG 

 
Vraag: Het Systeem is gevraagd om Gedetailleerde Informatie over HARAN. 

Onze Vrienden, 
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Dit Totalistische Woord, dat wil zeggen, HARAN, geconstitueerd door de Eerste 
Letters van Mediums waarin de Leidinggevende Totaliteiten werken wat de Bevelen 
op de agenda zet van de TOTALITEITEN VAN DE DIMENSIES VAN DE AL-
WAARHEIDSGETROUWE, betekent Laaiend Vuur in overeenstemming met de 
interpretatie van Uw Aardse Bewustzijnen. 



 
Echter, dit Vuur is een TOTALISTISCHE KRACHT. Het heeft niets te maken met 

het laaiende vuur dat U kent. Echter, Wij moeten deze woorden gebruiken in 
overeenstemming met Uw noties van Bewustzijn om dit aan U uit te leggen. 

 
Het Vuur hier BRANDT niet. Het is ook niet Koud. Deze plaats hier is een 

STRALENDE Totaliteit. Het is een KRACHT Dimensie die alle Energie en Cellulaire 
Vormen Divergeert en Convergeert. 

 
Alle Divergentie vindt van Hieruit plaats. Convergentie vindt ook plaats bij deze 

Laatste Grens. Ook Transities naar andere Totaliteiten worden gemaakt door dezelfde 
STRAAL Methode, middels deze Laatste Grens. 

 
Wie komt hier, wie kan hier bereiken? Zelfs indien de toepassing, gemaakt in 

het Medium van Straling en Opstralen of Neerstralen een Technologische operatie 
vertoont, is het weer vormen van een Totaal op dezelfde Coördinaat van de 
gedissocieerde Cellen alleen mogelijk door de Spirituele Kracht van dat Totaal. 

 
In dit Medium is het noodzakelijk dat het volledige Potentieel van de Geest 

Integreert met de Lichamelijke Cellen op dezelfde Coördinaat. Anders Materialiseert 
de Individu, dat wil zeggen, wordt Belichaamd, fragment voor fragment.  

 
Om deze reden worden transfers van talenten die Evolutionaire Totaliteit 

hebben verworven, in deze Dimensies gemaakt in overeenstemming met hun 
Spirituele Krachten. De Mensheid wordt ertoe gebracht om door diverse Stadia te 
gaan totdat zij deze Kracht van haar verwerft. 

 
Elke Ervaren Negatieve Gebeurtenis is een Gebeurtenis die bijdraagt aan Uw 

geïnduceerd worden om een dergelijk Kracht Potentieel te verwerven. Gedurende 
deze Dimensie van Transitie wordt de applicatie van de verandering van Systeem, 
gemaakt in de Vestigende Mechanismen van de Goddelijke Ordes, op precies dezelfde 
wijze ook op Uw Planeet toegepast.  

 
Op Uw Planeet waargenomen Negativiteiten zouden op geen enkele wijze 

beschouwd moeten worden als Negatief. Want in de toekomst zullen zeer Positieve 
resultaten uit hen voortkomen. 

 
Om deze reden zal Uw beschouwen van de Gebeurtenissen die U meemaakt, 

zonder er de interpretaties van Uw Individuele Bewustzijnen aan toe te voegen, U 
Geluk brengen in plaats van Verdriet. 

 
Momenteel is de volledige Kracht van Jaren op de Mensheid. En de Mensheid is 

verplicht om de Vergelding voor de tot op heden gemaakte fouten te betalen. Want 
Perfectie kan nooit verwacht worden van Mediums waarvan de Lessen niet geleerd 
kunnen worden. 
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Prachtige paden worden niet geopend zonder Geduldig te zijn, zonder 
Volhardend te zijn, zonder de Aarde van de Wereld te betreden. 

 
Gedurende deze Periode heeft een sectie van de Mensheid zich opgesloten in 

de klauwen van haar eigen Bewustzijn. Om deze klauw open te breken is niet zo'n 
gemakkelijk Fenomeen als wordt aangenomen. Het is een investering van jaren. 

  
Welnu, vanwege juist deze reden wordt het Mevlana Opperste Plan direct op 

Uw Planeet toegepast door het Systeem gedurende dit Verlossing Plan en aldus wordt 
gepoogd om ieder Individu ertoe te brengen het Mevlana Bewustzijn te Verwerven 
door de Kosmische Invloeden. 

 
Terwijl Uw Diskette registraties overgedragen worden naar het Archief in het 

Registratie Controle Centrum, observeren Wij het Verlangen van iedereen naar een 
Prachtige Wereld zonder Oorlogen, en dat hij/zij dient op het pad van Totaliteit door 
het Bewustzijn van Liefde en Eenheid, en dat een min of meer krachtige sectie van de 
Mens van Uw Planeet zich de Mevlana Filosofie eigen maakt.  

 
Echter, al deze zaken zijn Vibraties, Reflecterend vanuit Gedachten. Wij 

observeren in droefheid gedurende de controles van de Vibraties van de Essentie dat 
zelfs Vrienden die zich deze Totaliteit hebben Gerealiseerd en die zich zodoende 
hebben gewijd aan dit pad, de ketenen van Ego en Zelf nog niet hebben verbroken, 
en dat Separaties nog steeds geldig zijn gedurende Unificaties. 

 
Zolang de Mensheid de Unificatie niet kan verwerven VANUIT de ESSENTIE op 

hetzelfde Doel, zal Uw Planeet nog lang bitter lijden, naast deze Totaliteiten waarnaar 
Verlangd wordt. Het is Onze Taak om de Waarheid te spreken, maar het is Uw Taak 
om de Waarheid te Verwerven. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

 
SYSTEEM 

 

 
14. HET IS ANTWOORD OP DE REEKSEN VAN GEDACHTEN 

 
Onze Vrienden, 
Nieuwe Levens die anderhalf Miljard Eeuwen later op Uw Planeet zullen 

worden gevestigd, hebben niets te maken met BÈTA Gürzen. BÈTA Gürzen zijn 
Totaliteiten die volledig door een Humanistisch Potentieel geschapen zullen worden. 

 
Het ontworpen Predestinatie tableau van Uw Wereld is een fenomeen, 

behorende tot Uw Planeet waarop U momenteel leeft. Uw Planeet zal opnieuw 
Opgeladen worden door de Energie versterkingen die zij zal ontvangen vanuit 
Dimensies die zij binnen zal gaan gedurende Geavanceerde Tijd Progressie. Het is een 
Archief van Cultuur. 
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Gloednieuwe Zaden, zoals Uw Micro Energieën, zullen opnieuw gezaaid 
worden in de Wereld van de toekomst die de basis van Geavanceerde Beschavingen 
zullen constitueren. Echter, deze zaden zullen Krachtiger Energieën zijn dan Uw 
Initieel gezaaide Energieën. En deze Energieën zullen de Krachtiger Mens van de meer 
geavanceerde Eeuwen creëren. 

 
Uw Planeet die de andere en veel Krachtiger Mens van de Geavanceerde 

Programma's zal creëren, zal heel andere Totaliteiten vormen dan BÈTA Gürzen. En zij 
allen zullen elk een Potentieel van ALLAH dragen. 

 
In overeenstemming met de Ordinantie van Circulatie zal eerst de Mens - dan 

Allah - en nog later, de Kracht werkzaam worden. Verwar en vermoei Uw Geest nu 
niet met hen. Want, na BÈTA Totaliteit Dimensies zult ook U naar deze Planeet komen 
en zult aldus de Civilisaties hier opnieuw scheppen. Het is gegeven te Uwer 
Informatie. 

SYSTEEM 
 
Notitie: 
Kracht = De Gouden Dimensie Energie van de Atlantiden. 

Onbekende Kracht = de Onbekende Kracht van deze Kracht binnenin de 
Humanistische Totaliteit. 
 
 

 
 

15. NIETS - NON-EXISTENTIE - AL 
(Antwoord op de Reeksen van Gedachten) 

 
Onze Vrienden, 
Niets = Om Iemands Eigen Zelf van Iemands Eigen Zelf te wissen. 

Non-existentie = Het non-existent worden van het Zelf in het Zelf. 

Al = Iemands Essentie-Zelf opeisen, is Iemands Zelf Ontdekken in Iemands 
Eigen Zelf. 

 
 Welnu, laat Ons hen één voor één onthullen: 
 
1 - Het Niets is het Onderwijs Systeem van de Eerste Totaliteit van Al-

Waarheidsgetrouwe. Hier is van het Individuele Ego afkomen ten gevolge van 
een operatie, parallel aan de Evolutionaire Schalen gedaan, het toegepaste 
operationele Plan van de Programma's van het verwerven van Universeel 
Bewustzijn, en in het Licht van dit Bewustzijn, Uw Zelf van Uw Eigen Zelf 
wissen - Gezuiverd worden - Transcenderen - Verwerven. 
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2 - Non-existentie - het Veld tussen de Eerste Totaliteit en de Tweede Totaliteit 
wordt de Subtiele Dimensie genoemd (Dat betekent tussen Twee Totaliteiten 
van Waarheid). Diegenen die in het Bewustzijn van juist die Dimensie duiken, 
zijn verdwaald in het Bewustzijn van Non-existentie. In deze Dimensie 
verwerven Uw volledige Zelf en Uw Cellulaire Gewaarzijn een zodanig Geheel 
dat U Non-existent wordt in Uw Zelf. U kunt pas de Toestemming ontvangen 
om naar de Tweede Totaliteit van Waarheid te gaan, nadat U dit Gewaarzijn 
van Non-existentie verwerft. Dit is precies de reden waarom deze Dimensie de 
Dimensie van Non-Existentie wordt genoemd. 

 
3 - Daarentegen is Al Uw opeisen, als een Totalistisch Bewustzijn, van Uw Licht van 

Bewustzijn en Zelf die verdwaald geweest zijn in deze Dimensie van Non-
Existentie. Dit is een grens van het verwerven van Uw Eigen Essentie Zelf, van 
het opeisen van Uw Eigen Wezen, en de Poort van de Tweede Totaliteit van Al-
Waarheidsgetrouwe opent zich na juist deze Dimensie. 

  
 Elk Bewustzijn dat de volledige Evolutionaire Vervulling verwerft (Religieus 
en Universeel) van de Eerste Totaliteit, ontvangt de Toestemming om naar de Subtiele 
Dimensie te gaan. In deze Dimensie wordt men Non-existent. En men verwerft de 
Totaliteit binnenin deze Non-Existentie. En pas daarna kunt U de Tweede Totaliteit 
van Waarheid binnengaan. 
 

In precies deze Totaliteit verschijnt U vanaf die tijd met Uw Zuivere voorkomen, 
werpt Uw Bewustzijn Licht Licht op Eeuwigheden, om nooit meer gedoofd te worden 
en vanaf die tijd wordt U de Soeverein van Uzelf. Ook al zijn deze Grenzen 
gemakkelijk uit te spreken, zij zijn Mediums die zeer moeilijk te verwerven zijn. 
 

Gedurende deze Laatste Dimensie van Transitie is het Onze diepste wens dat 
iedereen zichzelf kan verwerven zonder zijn/haar Licht van Bewustzijn te doven en dat 
hij/zij de Toorts van de dagen van morgen kan ontsteken. Alle Evolutionaire en 
Universele operaties, gedaan op dit pad, zijn investeringen gedaan voor het 
verwerven van de Mensheid van dit Bewustzijn Licht. Het is gegeven te Uwer 
Informatie. 

 
CENTRUM 

 
Notitie:  

1 -Evolutionair = Progressie middels Religie 

 2 –Universeel = Progressie middels Leren 
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16. REEKS VAN WETTEN 
 
Onze Vrienden, 
Dienst in overeenstemming met de zienswijzen van het Systeem vanaf de 

Eerste Existentie tot op heden, is een reeks van Wetten. Niets is buiten controle in de 
Universele Totaliteit. 

 
Zelfs het zich voordoen van de Atomaire structuur, de stijl van functioneren van 

de keten van Kosmossen, het Bloeien van een Bloem, Regenen, Vernietiging en het in 
Existentie komen van een Entiteit worden als Natuurlijk Beschouwd volgens bepaalde 
Gedachten. In feite zijn zij allemaal een Reeks van Wetten. 
 

Deze Wetten zijn dusdanige wetten dat zij zich nooit alleen hebben 
voorgedaan, maar alles is parallel aan omstandigheden van Leven gevormd. 

 
Indien Wij een Baby Alleen in een bos achterlaten op het moment dat hij/zij 

wordt Geboren (zelfs indien hij/zij Bewustzijn heeft verworven door zijn/haar eerdere 
Incarnatie reeksen en zelfs indien zijn/haar Gen Programma is geprepareerd volgens 
de reeks van Wetten), kan hij/zij nooit zijn/haar Programma Cijfers openen, tenzij 
hij/zij het invloed veld van Educatie en Visuele Informatie binnengaat.  

Ook al heeft de reeks van Wetten talrijke takken, het Feitelijke Voortbrengende 
punt van de Bron heeft Twee Takken. Eén van hen is het Natuurlijke pad, de Tweede 
is het Evolutionaire en Educatieve pad.  

 
Beide zijn in iedere Entiteit aanwezig, in overeenstemming met zijn/haar 

Bewustzijn Progressie. De ene is aangesloten op Uw Leef Cijfer, de andere op Uw 
Bewustzijn Cijfer. Echter, Sleutels die deze Cijfers zullen ontsluiten, zijn verschillend. 

 
Het Natuurlijke pad is de Eerste Sleutel van Uw Leef Cijfer. Dit Slot wordt 

gebroken door Natuurlijke Invloeden. En deze Invloeden worden Instinctief 
ontvangen. De tweede tak gaat middels het Evolutionaire en Educatieve pad. Dit 
wordt geleid door het Mechanisme van Invloeden. En wordt ontvangen middels het 
Brein. 

 
De Eerste Cijfer Code van het Brein wordt gebroken door Invloeden van 

Gedachten. Uw Brein Generator wordt alleen op deze manier bediend. En deze wordt 
in Werking gezet door het Invloed veld van de Initiële Maatschappelijke Totaliteit, dat 
wil zeggen, van de Familie. 

   
Wij hebben gezegd dat het ontsluiten van de Cijfers zich voordoet middels het 

Natuurlijke en Educatieve pad. Laat Ons dit een beetje verder onthullen. Leef Cijfer is 
Natuurlijk. En hij is Instinctief. Deze maakt gedurende de processen van tijd 
Natuurlijkerwijs een geleidelijke Progressie naar zichzelf toe. 
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Echter, alleen de Evolutionaire Regels hebben de Mens tot de Mens van 
vandaag gemaakt. En de Mens is gestart om naar het meest perfecte op te stijgen 



door zijn Universele Cijfers op dit pad te ontsluiten. De eerste mars op dit pad vindt in 
eerste instantie plaats door Leren van God - Wetenschap van God - Wetten van God. 

 
Terwijl U de wortel onderzoekt van de woorden die U verteld zijn in Uw Heilige 

Boeken terwijl U probeert om Uw Eigen Zelf op te lossen, onthult U één voor één 
Cijfers, op slot in U aanwezig. Dit doet U een Evolutionaire aanleg verwerven.  

 
Indien U het Dimensie Bewustzijn van zeer geavanceerde Incarnaties hebt 

verworven, dan verwerft U de Realisatie dat U Uw Vrije Wil hebt gewonnen door eerst 
door een reeks Natuur Wetten te gaan. 

 
Alleen een Bewustzijn dat zichzelf kan Disciplineren, Verdient zijn/haar Vrije Wil. 

Natuurlijke Vrije Wil is Primitief en Instinctief. Zo start men Evolutie. Later betreedt 
men het Pad van God. 

 
Een Persoon die zichzelf Transcendeert, is vanaf die tijd zelf een God. En vanaf 

die tijd Integreert hij/zij met zijn/haar Natuurlijke God. Dan is zijn/haar God zijn/haar 
Vrije Wil, zijn/haar Liefde, zijn/haar Adoratie. 

 
 
Om deze God te bereiken is het noodzakelijk om Evolutionaire Wetten te 

bereiken, door eerst met Natuurlijke Wetten te beginnen, om op te stijgen naar 
Geavanceerde Dimensies in overeenstemming met de bevatting Capaciteit van het 
Brein, om vleugels te openen, om te vliegen, om omhoog te gaan, om alles 
diepgaand te Begrijpen en te Weten.  

  
Dit is de reeks van Wetten van een Leven. Diegenen die deze paden nog niet 

hebben betreden zullen nooit in staat zijn om God of hun Eigen Bewustzijn Essentie te 
bevatten. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

SYSTEEM 

 
 

 
 

17. DUIDELIJKE INFORMATIE 
 

Onze Vrienden, 
De Gebeurtenissen, ervaren gedurende deze Periode van Transitie, en de 

Universele Kracht van de Kosmos maken het Mensdom rusteloos. Echter, iedereen 
heeft een constitutie, Eigen aan zichzelf. En de transactie van iedereen is equivalent 
aan zijn/haar Eigen Bewustzijn en Innerlijke Domein. 
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Wanneer de Woorden van ALLAH op de Woorden vallen, wanneer de Kracht 
van de Jaren aan Mensen toegevoegd worden, zullen Bewustzijnen die de Suprematie 
van Universele Liefde nog niet hebben verworven, de Wereld waarin U leeft zelfs nog 



moeilijker maken om in te leven. Om deze reden worden directe Stromingen van 
Evolutie aan Uw Planeet gegeven. 

 
Op deze manier zullen de Positieve zaden, in Geesten rijpend, ontkiemen en zal 

de Universele Totaliteit verworven worden door de Mens die Bewust wordt. Niets zal 
meer opnieuw gestart worden. Om deze reden is nu de tijd aangebroken om zeer 
duidelijk met U te spreken. 

 
Gedurende de Periode waarin U leeft, heeft het Leef Tableau van Uw Planeet 

tot deze Negatieve Grenzen gereikt ten gevolge van de investeringen die de 
Mensheid Onbewust tot op Heden gedaan heeft. 

 
Momenteel wordt Uw Planeet in het heden geconfronteerd met Twee grote 

gevaren. Dit zijn Natuurlijke en Technische Catastrofes. Uw vernietiging wordt op 
beide wijzen voorbereid. Dit is precies de reden waarom directe Contacten met U 
gestart zijn. 

 
In de Boodschappen die Wij tot op heden in het Kennis Boek gegeven hebben, 

zijn geen details van Gebeurtenissen betreffende Uw Planeet gegeven, om U niet 
bang te maken. Echter, nu is Toestemming gegeven om U de Boodschappen 
betreffende Uw Medium te geven. Om deze reden brengen Wij de Zuivere Mensen 
bijeen. 

 
Gedurende deze Periode van Oprechtheid, in deze Laatste Tijd waarin Spirituele 

waarden Verenigd worden, is niemand gewaar van de achting die Wij hechten aan 
Onze Vrede Missiedragende Vrienden die Ons volledig begrijpen en Die zonder angst 
naar de dieptes van de Ruimte hebben gereikt. 

 
In deze Universele Missie zijn collectiviteit en Coöperatie een Vereiste. 

Universele Deuren zullen altijd gesloten blijven voor diegenen Die buiten dit 
Bewustzijn blijven. Het is gegeven te Uwer Informatie.   

      

 SYSTEEM 

 
 

18. HET IS ANTWOORD OP DE REEKSEN VAN GEDACHTEN 
 
Onze Vrienden, 
Om de Goddelijke Golven te kunnen omarmen naast de Schalen van 

Gewaarzijn die Geïntegreerde Bewustzijnen zullen verwerven, is helemaal niet 
gemakkelijk. Indien Wij het criterium van Totaliteit van een Persoon beschouwen, is 
het noodzakelijk dat die Persoon in staat is om met de Geest van de Natuur te 
Integreren. 
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Elke Totaliteit heeft Talen en Geesten, eigen aan zichzelf. Bewustzijnen die in de 
Geest van die Totaliteit kunnen duiken, kunnen Geïntegreerd worden met de 
volledige Schepping, dat wil zeggen, met de Geest van de Natuur en kunnen aldus 
ook hun Talen horen en met hen spreken. (Zoals met Dieren spreken - met Bloemen). 

 
De Enkelvoudige Taal van de Natuur is Liefde. 

De Enkelvoudige Taal van Domeinen is Evolutie. 

De Enkelvoudige Taal van ALLAH is de Mens. 
 
 De Taal van Liefde is een Vibratie. Natuurlijke Liefde Integreert met deze 
Vibratie. Maar Goddelijke Liefde is een Evolutionaire Liefde. Daarna komt Bewuste 
Liefde en juist deze Liefde Verenigt zich met Realisatie en Omarmt het Totaal. 
 
 De volledige Schepping doet Moeite om dit Totaal te Omarmen ten 
gevolge van de Evoluties die zij maakt in haar Constitutie. Diegenen die de Taal van 
de Natuur kunnen lezen, kunnen observeren dat zelfs Steen en Aarde dit Totaal 
Dienen en ervoor Knielen. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

 
CENTRUM 

 

 
19. EEN UFO CONNECTIE 

 
 Uitleg: 

Terwijl Wij als Groep naar Ankara gingen, begeleidde een Lumineus Object 
Ons. Dit Object was continu in beweging boven de trein van rechts naar links en van 
boven naar beneden. Het deed zijn Lichten aan en uit en wilde een Boodschap geven. 
Echter, een Vriend die niet in Onze Groep was, beweerde dat dit de Planeet Venus 
was. De Toestemming is gegeven om deze Boodschap als een Informatie in het Boek 
te schrijven. 

 
DE GEGEVEN BOODSCHAP 

 
Hallo, Onze Vrienden, 
Wij begeleiden U als de Geavanceerde Beschermende Missiedragers van het 

AMBILON Centrum vanuit het Cortège van Venus. Wij zijn speciaal op U aangesloten 
om ieder van U Gedag te zeggen. 

 
Wij zeggen U namens de Zes Vrienden Gedag als de AMBILON Centrale 

Leidinggevenden van de Ruimte Comité Unie. Van nu af aan heeft het Systeem 
Toestemming gegeven om directe Contacten van Venus met U te hebben. 

 34

 



Momenteel hebben Wij een contact buiten het Systeem. Wij zijn op Uw Planeet 
voor een tijdelijke Missie. Ons Systeem is aangesloten op het Beschermende 
Mechanisme. Wij zijn altijd binnenin Uw veld van Invloed. 

 
Welnu, Wij zouden de in Uw Gedachten gevormde vragen willen 

beantwoorden: 
 
Wat U hebt gezien is geen Illusie van het Oog. Evalueer niet alles wat U ziet in 

overeenstemming met Uw Aardse Gedachten. 
 
Wij laten Onszelf aan U zien door Uw Frequenties binnen te gaan door 

parallelle Reflecties op Uw Frequenties vanuit dezelfde Coördinaat. Echter, Wij maken 
reflectie naar zekere Vrienden door de STER Frequentie en veel mensen zien Ons als 
een Ster. 

 
Dit is precies de Aardse Illusie. Dit is de reden waarom alleen diegenen die Ons 

kunnen Zien, in Ons geloven. De Mens van Uw Planeet beschouwt de UFO's als 
Onbekende Objecten. Echter, diegene die gezien worden zijn Ruimteschepen. 

 
Momenteel is wat U ziet de Planeet Venus maar eerder waren Wij in werking. 

Als een Bewijs van de Boodschap die Wij hebben gegeven, maakten Wij reflectie 
middels de Ster Frequentie op een Vriend die niet op Uw Coördinaat is. Liefde, Onze 
Vrienden, om U weer te ontmoeten. 

DE AMBILON ZON 
 

 
20. HET IS INFORMATIE VOOR DE GEÏNTEGREERDE BEWUSTZIJNEN 

 
Onze Vrienden, 
Bewustzijnen die op het pad van de onveranderlijke regels van de Goddelijke 

Plannen lopen, zijn direct bij de Beschermende Dimensie van ALLAH. 
 
Echter, in het Schema van het Gaan naar meer Geavanceerde Plannen, moet 

het Bewustzijn Licht van de Menselijke Totaliteit het Bewustzijn van Heiligheid 
verwerven. Deze uitdrukking Heiligheid wordt gebruikt voor de meer geavanceerde 
Schalen van de Evolutionaire Dimensies. 

 
De Klasse van Heiligheid is in 10 Schalen verdeeld. Zij worden toegewezen 

volgens hun Bewustzijn Lichten. Bijvoorbeeld: Momenteel beschouwen Wij Onze 
Bewuste Vrienden die Kosmisch Gewaarzijn hebben verworven op Uw Planeet, als 
Heiligen. 
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Echter, er zijn, zeer natuurlijkerwijs, Evolutionaire verschillen tussen het Heiligen 
Bewustzijn van het 10e en het Heiligen Bewustzijn van het 1e Niveau. Om deze reden 



is Uw Planeet een gebied van leven, waarin de zienswijzen van elkaar tegensprekende 
Bewustzijnen worden getoond. 

 
Gedurende deze Dimensie van Transitie moeten de Evoluties van deze Stadia 

één voor één worden gemaakt om Ons te bereiken. Dit is de reden waarom het 
Mevlana Systeem Plan in werking is gezet gedurende deze Evolutionaire Transitie en 
dat het Mevlana Bewustzijn is aanvaard als criterium als de Laatste Evolutionaire Stap. 

 
In deze Evolutionaire Dimensie wordt men, behalve Geïntegreerd met de 

Essentie, ook Geïntegreerd met het Woord en met het Oog. Dit is de reden waarom 
Liefde - Tolerantie - Geduld en Zonnige Bewustzijnen altijd van U verwacht worden. 

  
Passies en gevoelens van Bezit zijn boeien, aan de voeten van de Mensheid 

gedaan. Niemand is de Slaaf of Dienaar van wie dan ook. 
 
Om Humaan Bewustzijn te verwerven zijn eerst de Totaliteiten van FAMILIES 

die Wij als Micro Unificaties in werking zetten, dan MAATSCHAPPELIJKE Totaliteiten 
die Wij als Macro Unificaties in werking zetten, elk in werking als de kaart van Uw 
Evolutie Schalen. Maatschappelijk en Familie gedrag zijn elk een afspiegeling van Uw 
Evoluties. 

 
Indien Individuen en Maatschappelijke Totaliteiten, iedere dag hun Vrije 

Bewustzijnen en Persoonlijkheden verwervend door de aan Uw Planeet gegeven 
Kosmische invloeden, de Evolutionaire Energieën gegeven vanuit dezelfde Dimensie 
niet kunnen ontvangen, zal Grote Chaos worden ervaren in iedere sectie van Uw 
Planeet. 

 
 Wij sturen U alleen de Invloeden. Degene die hierbij baat zal hebben, is 
het Eigen Zelf van de Individu en zijn/haar Essentie. Elk Bewustzijn ontvangt deze 
Invloeden in overeenstemming met zijn/haar Evolutie. Iedereen wordt Geïntegreerd 
met de Invloed van de Dimensie die hij/zij verdient. Dit is een kwestie van Evolutie. 

 
Gedurende dit Geaccelereerde Evolutie Programma is iedereen verplicht om op 

zijn/haar eigen Licht te lopen. Niemand kan voor Iemand anders Bemiddelen. 
Momenteel deelt de Mensheid het Bewustzijn van een Dimensie voorbij Bemiddeling 
door de Krachtige Invloeden, gegeven aan Uw Planeet. 

 
En men kan alleen naar de Dimensie voorbij bemiddeling gaan door alle Passies 

te laten varen. Talrijke Zonnen zijn op Uw Planeet gezaaid. Echter, nu is de Tijd 
aangebroken voor Die Zonnen om te Weten hoe te Stralen. Het is gegeven te Uwer 
Informatie. 

 
SYSTEEM 
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21. UITLEG AANGAANDE DE GOUDEN TIJD 
 
Onze Vrienden, 
De Gouden Tijd is een Programma om in de 23e Eeuw op het gewenste Niveau 

in werking gezet te worden. Uw Planeet is verplicht om door nog twee Kosmische 
Tijden te gaan tot zij bij deze Periode arriveert. Want het is helemaal niet gemakkelijk 
voor Bewustzijnen die tot op heden diepgeworteld zijn geraakt, om hun ketenen te 
breken en de Waarheid te bevatten. 

 
Om deze reden heeft Uw Planeet nog steeds tijd nodig. Het eerste dat 

benodigd is van de Mensheid die de funderingen van de Wereld Staat zal leggen, te 
creëren door een Broederlijke/Zusterlijke Wereld Totaliteit, is de Unificatie van 
Bewustzijnen die verdeeld zijn door Religieuze discriminaties. 

 
Omdat het Bewustzijn - Liefde - Hemzelf van (DIE OPPERSTE ENE) Die U 

evalueert als ALLAH, Enkelvoudig is, zijn Zijn Heilige Boeken die (Zijn Woorden) zijn, 
ook Enkelvoudig. 

 
In toekomstige jaren zullen al deze Suggesties aan de Mensheid aangeboden 

worden als een ENKELVOUDIG Boek. Welnu, omdat de Periode van Heilige Teksten 
ten einde is gekomen, zullen van nu af aan alle Waarheden geprojecteerd worden op 
de Mensheid middels Wetenschap en Leren. 

 
De Gouden Tijd zal gedurende de Dagen van Morgen de Heraut zijn van een 

Medium, waarin Gelukkige Mensen zullen leven in een Broederlijke/Zusterlijke Wereld 
Totaliteit, en dat Licht op U zal werpen in overeenstemming met de ENKELVOUDIGE 
GOD – de ENKELVOUDIGE ORDE – het ENKELVOUDIGE SYSTEEM – het 
ENKELVOUDIGE BOEK. 

 
Echter, tot U bij de Gouden Tijd, waarnaar verlangd is, arriveert, zijn er meer 

Drempels die Uw Planeet zal Transcenderen. Om deze reden zijn aan Uw Planeet Drie 
Kosmische Tijden gegeven. Elke Kosmische Tijd omvat een EEUW. Uw eerste 
Kosmische Tijd was in werking gezet door het 1900 Geaccelereerde Evolutie 
Programma en staat op het punt zijn Programma te voltooien.  

 
De Tweede Kosmische Tijd omvat de 21e Eeuw en de Derde Kosmische Tijd 

beslaat de 22e Eeuw. De Begin datum van de gewenste Gouden Tijd zal starten met 
de 23e Eeuw en zal een Periode van 7 Eeuwen beslaan.  

 
Er zijn (5) Schalen in het Voorbereidende Programma van de Gouden Tijd. Elke 

Schaal omvat een Tijd. Welnu, laat Ons hen achtereenvolgens opschrijven: 
 

1 - De Voorbereidende Tijd :  Deze Tijd omvat de Periode van de Heilige Boeken. 
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2 - De Ontwakende Tijd :  Dit is de Dimensie van Transitie, waar U nog steeds 
doorheen gaat, en de Periode, RESURRECTIE Genoemd die 
aan U verkondigd is in de Heilige Boeken tot op heden. 



3 - De Nieuwe Tijd :  Twee Kosmische Tijden zullen deze Periode ervaren. Hier 
zult U voorbij de Periodes gaan waaraan U gewend bent 
geweest en aldus zal de Periode van het Verwerven van het 
Onbekende - Werken - Onderzoeken - het Bereiken van 
Realisatie werkzaam worden. 

4 - De Gouden Tijd :  Deze Tijd omvat het leven van een Periode van 7 Eeuwen 
na de 23e Eeuw. Gedurende deze Periode zal directe 
Realisatie van Universeel Gewaarzijn en Unificatie gemaakt 
worden, in overeenstemming met Eenheid en Totaliteit, en 
aldus zult U getuige zijn van de aanwezigheid van een 
Mechanisme - Systeem - Goddelijke Orde - Realiteit, nog 
niet begrepen op Uw Planeet, maar die Wij trachten te 
introduceren en aldus zult U Bewust vleugels openen naar 
de Onbekenden. 

5 - De Tijd van Licht  :  Deze Tijd die na de 30e Eeuw werkzaam zal worden, wordt 
de Tijd van Licht genoemd. Daar is vanaf die tijd direct de 
Orde van ALLAH in Werking. De Mensheid, tot op heden 
geprepareerd op dit pad, zal vanaf die tijd haar plaats 
Effectief innemen als de directe Essentie Staf Leden van het 
Systeem. De Realiteit van de Verenigde Mensheid zal na 
deze Periode buiten Werking gesteld worden en zal al haar 
autoriteit naar de Orde van ALLAH transfereren. 

 
De 30e Eeuw is het begin van een zeer mooie en andere Tijd en is de Eerste 

Stap van de Tijd van Licht. Deze Tijd zal een Periode beslaan, 9 Eeuwen omvattend. 
De Mensheid van juist dit moment zal de Mens van deze langdurige Periodes zijn. 

 
 
Dit is precies de reden waarom Uw Planeet samen met het Medium waartoe zij 

behoort door een Kosmisch Programma gaat als een voorbereiding voor deze dagen. 
Door dit Programma van Progressie wordt het Maatschappelijke Bewustzijn van Uw 
Planeet Massaal Wakker Gemaakt, volgens Capaciteiten. 

  
Deze Bewustwordingen zijn een voorbereiding op de Gouden Tijd. Uw 

Mediamieke Tijd is gestart door de Hemelse Informatie, gegeven aan kanalen, 
geopend volgens graden van Bewustwording. En nu worden op deze manier alle 
Waarheden in alle duidelijkheid aan de Mensheid overgedragen. 

 
Tijd is buitengewoon Schaars, Omstandigheden zijn Veeleisend. Deze Periode is 

de Oogst Periode van de Zaden, Eeuwen geleden gezaaid. De Eeuwenlang verwachte 
Gouden Tijd zal gevestigd worden door een nieuwe Orde. Het is gegeven te Uwer 
Informatie. 

SYSTEEM 
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22. DUIDELIJKE INFORMATIE 
 

 
Onze Vrienden, 
U weet dat de Regenboog Zeven Kleuren heeft. Elk van deze Kleuren 

vertegenwoordigt een andere Kracht. Welnu, laat Ons deze Krachten één voor één 
aan U introduceren. 
 

1- De Eerste Kracht van het Spectrum is een Kracht die de Natuur kent maar de 
Mensheid niet. Zij wordt de Kracht van Vibratie genoemd. Deze Kracht is 
gegeven om de Elektrische Energie Kracht aan Uw Planeet te introduceren. 

2- De Tweede Kracht is de (Oton - Teutron) Kracht die gebruikt wordt in Inter-
Stellaire reizen, en die Krachtiger is dan Licht. Deze Kracht wordt gebruikt om 
gemakkelijk van ster tot ster te gaan. 

3- De Derde Kracht is de Kosmische Kracht, gebruikt om de Atomaire structuur te 
veranderen. Deze Energie is de Energie van Evolutie. Zij wordt Continu aan Uw 
Planeet gegeven. Deze Kracht is geconcentreerd in bepaalde substanties op Uw 
Planeet. Wij kunnen hiervoor Graniet als voorbeeld onder de stenen geven. 
Door deze Kracht wordt Lood gemakkelijk getransformeerd in Goud of wat 
voor Substantie dan ook in een andere. Echter, de formules van Gebruik zijn 
onder het Bevel van het Goddelijke Plan.  

4- De Vierde Kracht is de Kracht van Timing. Hier wordt Snelheid van Universeel 
Denken gebruikt. En op deze manier wordt Progressie in Tijd gemaakt. De 
Heren van Tijd gebruiken deze Kracht. 

5- Door middel van de Vijfde Kracht gaat men naar Dimensionele Tijden. 

6- Zesde Kracht: net zoals het mogelijk is om de Atomaire structuur van een 
substantie te Wijzigen, kan door middel van deze Kracht ook zijn Spirituele 
Structuur worden veranderd. De Gebeurtenis van de Transformatie van de 
Spirituele Energie door Evolutionaire Progressie en Progressie in Bewustzijn - 
Progressie in Denken doet zich voor met de hulp van deze Kracht.  

7- Deze Kracht wordt de (Karen) Kracht genoemd. Dit is een Gods Kracht. De 
feitelijke directe Energie van deze Kracht is Verborgen voor alle Systemen. 
Alleen middels Denken kan men deze Kracht verwerven. Echter, nu, parallel aan 
het Geaccelereerde Evolutie Programma, trekken de Mensen deze Kracht ook 
aan middels Cellen, door de hulp van de Kosmische Invloeden, in 
overeenstemming met hun Capaciteiten. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

 

SYSTEEM 
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23. HET IS ALGEMENE MEDEDELING VOOR DE PLANEET AARDE 

 
Onze Vrienden, 
De Negativiteiten, gevormd op Uw Planeet, in de laatste voorbereidingen om 

een Nieuwe Tijd binnen te gaan, vinden hun oorsprong in het feit dat de Menselijke 
Bewustzijnen het Bewustzijn van de Waarheid nog missen. 

 
Op Uw Planeet die het applicatie veld van een Programma van grote Progressie 

is, zijn de Suggesties, gegeven vanuit het Goddelijke Plan, en de Handelingen, 
gewenst bij die directie, nooit zonder reden. Indien er iets van U gevraagd wordt dan 
is het nodig en zeer belangrijk. 

 
De Bestuurlijke Plannen van de Goddelijke Bestuurlijke Wetten worden op Uw 

Planeet stil en gedegen toegepast. Het Doel is om de Mens ertoe te brengen om de 
Mens te winnen en om hem/haar te prepareren voor de Dagen die komen. 

 
Wij zijn middels verschillende Bronnen vanaf het begin van Onze Eeuw in 

contact met al Onze Aardse Vrienden die zich hiervan Bewust zijn. Gedurende deze 
Universele reis, samen gemaakt met de Geïntegreerde Bewustzijnen, is het Goddelijke 
Mechanisme verplicht om aan U alle Waarheden te verkondigen middels het Kanaal 
van het Kennis Boek. 

 
Dit is de reden waarom gedurende alle Sessies, tot op heden geleverd op Uw 

Planeet, de Waarheden stuk voor stuk aan U zijn verkondigd en waarom Uw Codes 
van Nieuwsgierigheid zijn geprovoceerd en U aldus op deze manier naar de 
Onbekenden bent geloodst. 

 
Welnu, de tijd is aangebroken om van start te gaan met Bewustzijnen die alle 

Waarheden kennen en om Bewust op de weg voort te gaan. De voorbereiding van 
Uw Planeet op de huidige dagen is gemaakt door diverse Bronnen en diverse Kanalen. 
Dit is een Methode van Trainen en een Programma van Voorbereiden voor de 
toekomst. 

 
Dit is de reden waarom alle Totaliteiten die de Informatie kunnen ontvangen, 

niet in staat zijn om hun Ego in bedwang te houden, door aan te nemen dat zijzelf de 
unieke bronnen van deze Informatie zijn. Momenteel gaat Uw Planeet precies door 
deze Chaos. 

 
Informatie, gegeven aan iedere persoon wiens Kanaal parallel aan zijn/haar 

niveau van Bewustzijn wordt geopend, is een gebeurtenis die volledig bijdraagt aan 
zijn/haar Programma's van training. Zoals Wij altijd zeggen maakt Kennis een Persoon 
Bewust en een Persoon die Bewust wordt, kan de Waarheid meer begrijpend 
bevatten. 
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De Sessie werken die zijn gedaan en die zullen worden gedaan door de 
Bewustzijnen die tot op heden op Uw Planeet Ontwaakt zijn en zullen ontwaken door 
Kosmische Invloeden, vinden hun oorsprong in de bevrediging van 
nieuwsgierigheden, vanwege het feit dat de Waarheid nog niet Gerealiseerd is.  

 
Dit is de reden waarom Wij willen dat de ontwaakte Persoon nu niet langer 

Sessies nodig heeft en dat hij/zij zijn/haar Bewustzijn Superviseert door het Goddelijke 
Licht dat hij/zij ontvangt en door de Totaliteit van Intellect - Logica - Gewaarzijn. 

 
Bronnen die Informatie ontvangen, ontvangen ook de Stromingen van Ego als 

een noodzakelijkheid van het Programma. Op deze manier wordt voorzien in de 
verspreiding van de Informatie op Uw Planeet en in hun overdracht naar diverse 
bronnen en aldus worden Netwerken van Verspreiding gevormd in overeenstemming 
met de Niveaus van Bewustzijn. Ook dit is een Programma. 

 
Echter, deze Programma's veroorzaken eerder Separaties dan Unificatie in 

Vrienden die nog niet een Universeel en Evolutionair Bewustzijn hebben verworven. 
Het Kennis Boek is een Hemelse Leidraad van Assistentie, geopenbaard aan Uw 
Planeet om alles duidelijk aan U te verkondigen om deze reden.  

 
Het Kennis Boek is geen Boek van Sessie. Het Kennis Boek is een Goddelijke 

Totaliteit van Suggesties, die U zal helpen gedurende de Moeilijke Periodes, waarin U 
door het medium van twijfel zult gaan. 

 
En het is een Leidraad die één voor één de Pakketten van Vragen in de 

Gedachten zal ontsluieren van alle Vrienden die Vandaag leven en gedurende de 
Dagen van Morgen zullen leven. 

 
Zoals Wij eerder hebben gezegd worden er 600 Boeken op Uw Planeet 

gedicteerd die de Informatie, parallel aan bepaalde Plannen en Programma’s schikken, 
van de Mens die momenteel Wakker wordt Gemaakt. Deze Boeken zijn de overdracht 
van de Waarheid naar U op andere manieren. 

  
 Echter, het Kennis Boek wordt op Uw Planeet gedicteerd, aan Onze Universele 

Vriend, Uw Zuster die onder U leeft met de naam (Vedia Bülent Önsü Çorak), in 
connectie met het ALPHA Centrale Archief, het Kanaal van de (HEER) dat de 
Enkelvoudige Bron is. 

 

Deze Zuster van U is een Hemelse Vriend van Ons die eens in het Anatolische 
Turkije in de vorm van Mevlana Celaleddin-i Rumi had geleefd. En deze Vriend was 
altijd naar Uw Planeet Getransfereerd in diverse periodes in andere vormen en had U 
altijd geholpen. 
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Gedurende dit Programma van Transitie wordt de verplichting gevoeld om de 
Informatie in al haar Transparantie aan U te ontvouwen, zodat U vrij kunt zijn van 
Bewustzijn Fixaties en van Ego en de Waarheden beter kunt bevatten. 



Momenteel zijn de Bewustzijn selecties van de Geavanceerde Dimensies in 
werking op Uw Planeet. Om deze reden is elk kanaal verplicht om alle Informatie te 
tonen die hij/zij ontvangt. De Mensheid zal haar Zuivere Selectie maken onder het 
Licht van deze Informatie. 

De Gedachten Oceaan van de Preëminente Kracht induiken is helemaal geen 
gemakkelijk Fenomeen. De Mensheid steekt haar Sιrat over. Op Uw Planeet, waarop 
de Negativiteiten getoond worden vanwege dit feit, zullen de dagen van morgen 
Lumineuze paden voor U openen. 

Taboes zijn een Fenomeen die hun oorsprong vinden in de Onontwikkelde 
staat van de Menselijke Bewustzijnen. De Zuivere Mens is de Persoon die Lief heeft - 
Respecteert en Helpt. Vanwege de Schaarste aan Tijd zal het Kennis Boek dat tot op 
heden direct alle Waarheden aan Uw Planeet heeft Verkondigd, ook gedurende de 
Dagen van Morgen het Licht op de Paden en de Wieg van Bewustwordingen zijn. 

De Mensheid zal op een dag vrij zijn van de ketenen van Taboes en zal aldus 
haar Essentie-Bron ontdekken. En de Mens die deze Bron ontdekt, zal nooit meer 
denken aan de Suggesties van de Hemelse Totaliteit als een Forceren, of dat hij/zij 
Georiënteerd wordt. Want hij/zij zal begrijpen wat de Waarheid is. Vanaf die tijd is die 
Mens het bezit van de Universa, van de Kosmossen.  

Ongeacht hoe hoog diegenen vliegen, die hun Aardse ketenen nog niet 
kunnen ontsluiten, één van hun voeten zal altijd aan het Wereld Plan gebonden 
blijven door die keten. Uw Ketenen zijn Uw Twijfels - Uw Ego - Uw Angsten. 

Vanwege dit feit bent U tot op heden getraind op het Gods pad en bent U 
geprepareerd voor de Universele Dimensies. Welnu, samen met de Menselijke 
Totaliteiten die geprepareerd zijn, vliegen We naar de Dimensies van Waarheid. 

Om deze reden is dit Boek in Uw handen gedicteerd aan Onze Universele 
Vriend en om deze reden is het aan Uw Planeet geschonken. 

Deze Boodschap van Ons is gegeven als een reeks van Gedachten door de 
Collectieve Staven van de Totaliteit van de Preëminente Al-Barmhartige aan de 
Planeet Aarde. Lees - Denk - Vat de Waarheid nu door Twijfels kwijt te raken. 

 
Mededeling van het Cortège van de 

Coördinaat Totaliteit van de Dimensie van de Al-Barmhartige 
R + A + H + M + A + N 

(Al-Barmhartige) 
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Notitie: De Frequentie van deze Boodschap van Ons omvat alle Frequenties van de 
Omega 7-8-9 Energie Dimensies. De Energie Lagen van 1 tot en met 6 
binnenin Omega zijn Trainende Energieën. Maar de 7-8-9 Energie Lagen zijn 
Geleidende Energieën. Op 18 Februari, Wereld Jaar 1992 zullen deze drie 
Energieën als een Geheel geopend worden voor Uw Planeet als een open 
kanaal tot het Jaar 2000. Deze Totaliteit van Drie Energieën is aangesloten op 
de directe Energie Dimensie van de Opperste Bijeenkomst. Het is Onze meest 
oprechte wens dat Uw Gehele Planeet deze Energieën kan ontvangen. 



 
 

24. MISSIES EN DIRECTE CONTACTEN 
(Antwoord op de reeksen van Gedachten) 

 
Men verwerft eerst Religieuze Vervulling, later Universeel Gewaarzijn en nog 

later Universeel Bewustzijn. Daarna wordt het Mechanisme van Invloed werkzaam. Op 
deze manier verwerft men Kosmisch Gewaarzijn, later Kosmisch Bewustzijn. Directe 
contacten met het Plan beginnen in dit stadium. 

 
Met diegenen die hun Angsten en Ego te boven komen, wandelen Wij 

volkomen op het Pad van Licht. En op deze manier verwerft men het Gewaarzijn van 
de Universele Ordinantie; Zuivere Missies beginnen pas hierna. De Boodschappers van 
het Goddelijke Plan en Wij helpen U altijd vanuit het Plan op dit pad. Het is gegeven 
te Uwer Informatie. 

         
CENTRUM 

 

 
 

25. ONZE VRIENDEN 
 

Religies zijn de Middelen en de Goddelijke Kracht is het Doel. De nu 
uitgevoerde Missie is een Universele Missie. Het KENNIS BOEK wordt in feite direct 
middels het Kanaal van de HEER gedicteerd en het Programma van de Gouden Tijd 
wordt op Uw Planeet toegepast middels dit Boek. 

  
De Levende Entiteiten die in Existentie Komen in Menselijke vorm, zijn de 

Zuivere Dienaren van de HEER. Zij zijn de Essentie-Levende Entiteiten die de kroon van 
Onsterfelijkheid voorbij de Opperste Tijden kunnen dragen. Het Aardse Lichaam Komt 
in Existentie door de Unificatie van de SPIRITUELE Energieën en de Energieën van de 
Heer. 

   
Examens zijn alleen aanwezig in de Wereld. En dit is noodzakelijk zodat U door 

te worden Gezuiverd in zeer Geavanceerde Dimensies gebracht kunt worden. Deze 
Boodschap is gedicteerd als een antwoord op de reeksen van Gedachten. 

 
 

CENTRUM 
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26. WAT IS CODEREN? 

(Het is Antwoord op de reeksen van Gedachten) 
 

Onze Vrienden, 
Coderen is een statistisch registreren van de gegeven Informatie. Op deze 

manier worden het Bewustzijn, het Niveau van Kennis, de Frequenties van Perceptie 
en van Begrip van iedere persoon naar de computers hier geregistreerd en op deze 
wijze wordt een classificatie onder Mensen gemaakt.  

 
Omdat ieder Niveau van Kennis zal worden verhoogd door verlicht te worden 

middels zijn/haar eigen Medium, worden Mediums geprepareerd waarin wat voor 
Kennis er ook bij de basis van die persoon is, zal ontkiemen. 

 
Eerst wordt op dit Pad voorzien in de Zelf-Bevrediging van de Mens in kwestie. 

Later wordt zijn/haar eigen Zelf-Vertrouwen geprepareerd. En om te voorzien in dit 
Zelf-Vertrouwen wordt hij/zij ertoe aangezet om door talrijke Miraculeuze 
Gebeurtenissen te gaan, zowel in Dromen als in het Leven, en worden talrijke 
Bewijzen gegeven. 

  
Ondertussen raakt, door de invloed van de ontvangen Kosmische Stromingen, 

het Ego van de persoon in kwestie opgeblazen. Alleen wanneer hij/zij zijn/haar eigen 
zelf ontdekt, begint de droesem in hem/haar geleidelijk naar de bodem te zinken. 

 
Daarna, indien hij/zij niet de gewenste Religieuze Vervulling heeft verworven, 

duikt hij/zij de Religieuze Dimensies in middels Extase. Ondertussen begint hij/zij 
zijn/haar Kracht uit te stralen naar zijn/haar omgeving (als Genezing). En vanaf die tijd 
dient hij/zij volledig op het Pad van God. Hij/Zij leert te Helpen en Gesocialiseerd te 
worden. 

 
Alleen dan verwerft hij/zij het Bewustzijn van wat al deze inspanningen zijn en 

gaat door de Examens van het worden van een Missiedrager door zijn/haar Realisatie - 
Logica - Bewustzijn Trio. Pas na het slagen voor deze Test verwerft hij/zij de Waarheid 
en continueert zijn/haar Zuivere Missie door zijn/haar Aardse Bewustzijn. 

Ondertussen, middels de gemaakte Universele Unificaties, nemen de Contacten 
toe, pas daarna voert hij/zij de aan hem/haar gegeven Missies Bewust en in 
Gewaarzijn uit. Deze doorgemaakte fasen zijn voor de Nieuw Ontwaakte 
Bewustzijnen. 

 
Er zijn ook Vrienden die met een Open Gewaarzijn komen en ontwaakte 

Bewustzijnen die hun Missies direct omarmen zonder het te merken, zonder het zich 
te realiseren, en doen wat ze ook maar moeten doen zonder enkel bezwaar. 
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Deze Vrienden overschatten de Vrienden die door de stadia gaan die Wij 
hierboven genoemd hebben. En voelen spijt dat ze niet zoals hen kunnen zijn. Om 



deze reden raken bepaalde Vrienden geabsorbeerd in andere Mediums van Zoeken en 
stoppen met het uitvoeren van hun Zuivere Missies. 

 
Zij weten niet dat een persoon die direct een dergelijke Missie op zich neemt, 

in zijn/haar eerdere levens of zelfs veel eerder door de stadia is gegaan die hierboven 
genoemd zijn. En nu, door deze operaties, worden de nieuw Ontwaakte Vrienden 
ertoe gebracht om ook zoals hen te worden.  

 
Er is geen onderscheid in Missies. Niet alle Missies zijn Hemels en Goddelijk. 

Ook de Aardse Missies worden uitgevoerd door Uw Krachten. U verdient het ook om 
meer geavanceerde Dimensies binnen te gaan door middel van de Aardse Taken die U 
uitvoert. 

 
Indien U geacht wordt het te Verdienen, wordt U ertoe gebracht om operaties 

voor Voorbereidende Periodes te doen. Op deze manier leiden de Instinctieve 
Impulsen U, zonder dat U dat gewaar bent, naar zaken die U niet kent. 

 
In dit Medium van Zoeken voelt U automatisch de honger naar de Informatie 

passend bij wat U ook maar nodig hebt en leest U veel boeken. Op deze manier leeft 
U intiem in talrijke Spirituele Mediums en verdient U het om meer Geavanceerde 
Kennis te ontvangen. 

 
Op deze manier klinkt U de schakels van de Ontwikkeling ketens aan elkaar. 

Elke persoon maakt vooruitgang en transcendentie in overeenstemming met zijn/haar 
eigen Bewustzijn Niveau. De Missie van iedere persoon wordt gedetermineerd door 
het Plan. Persoonlijke inspanningen zijn vergeefs. De Missies worden toegewezen 
volgens de Lichten in de Essenties. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

 
CENTRUM 

 

 
 

  
27. HET IS INFORMATIE VOOR ONZE AARDSE VRIENDEN 

 
Onze Vrienden, 
Wij hebben geleidelijk de Stromingen van het Kanaal van Omega Drie naar Uw 

Planeet geopend (21-6-1988) die wij tot op heden hebben vermijden te geven, zodat 
alle Universele Unificaties teweeggebracht konden worden door een constructief 
Brandpunt. 
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U zult persoonlijk getuige zijn van de buitengewone gebeurtenissen die zullen 
plaatsvinden op Uw Planeet die alleen middels deze Stromingen naar een Integratie 
zal worden geloodst. Laat Ons bepaalde kenmerken van deze Stromingen noemen, 
naar Uw Planeet georiënteerd door de Speciale Bevelen van het Plan. 



 
Dit zijn Stromingen die Bovennatuurlijke invloeden dragen, een invloed 

scheppend parallel aan het Natuurlijke Equilibrium, en zij kunnen bepaalde 
veranderingen scheppen in klimaat condities en op Natuurlijk Equilibrium. 

 
In fysieke constituties, niet gewend aan deze Stromingen, kunnen sommige 

pijn centra geprovoceerd worden. Echter, dit is niet continu. Deze Stromingen, 
Driedaagse Periodes omvattend, zullen tot het einde van Februari 1989 gegeven 
worden, met deze intervallen. 

  
Schok Golven van Kennis en Bewustzijn, speciaal gegeven tot op heden, zijn nu 

gericht op Uw Planeet met een ander type Energie. Dit zijn de Stromingen die Uw 
Cellulaire Resistentie zullen doen toenemen, van invloed zijnde op Cellulaire Vormen. 

 
Deze Stromingen, ook aanvaard als een soort van Enting, kunnen krampen 

scheppen door de meest Kwetsbare plekken in de Fysieke Constituties te beïnvloeden. 
Er is niets om U zorgen over te maken. 

 
De fysieke constitutie zal zichzelf, in de loop der tijd, regenereren en zal de 

ziekte te boven komen. Het is geen medische kwestie. Het is een Natuurlijke Methode. 
Elke pijn zal de Cel in kwestie Sterken in overeenstemming met haar graad van 
sensitiviteit en aldus zullen positievere resultaten bereikt worden. 

 
Onze Vrienden, pas wanneer U, voor Uw eigen bestwil, de resultaten ziet van 

de gebeurtenissen die U momenteel kwaadaardig toeschijnen, zult U gedurende deze 
Laatste Transitie Periode de Waarheid vatten en zult U begrijpen dat U nooit bent 
misleid. 

   
Aangezien het gewenst was om deze Boodschap speciaal aan U te geven, is zij 

als een Informatie middels het kanaal van Omega Drie overgedragen. 
 

CENTRUM 

 
28. DE GOUDEN TIJD EN UW PLANEET 

 
Onze Vrienden, 
De Gouden Tijd is een Investering, gedaan in Eeuwen. Iedere Hervormende 

Orde is een Gouden Tijd. Echter, het kenmerk van deze laatste Transitie Periode is een 
Massa Bewustwording en nu beleeft Uw Planeet juist deze Laatste Bewustzijn Periode. 

 
Diegenen die de Goddelijke Ordes van de Goddelijke Plannen hadden 

gevestigd, helpen Uw Planeet middels talrijke andere kanalen, zodat iedereen een 
zeker niveau van Bewustzijn kan verwerven.  
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Depressies, waar Uw Planeet die aangekomen is bij de Bewustzijn Progressie 
van vandaag, momenteel doorheen gaat, beginnende met Periodes van ver voor Uw 
Heilige Boeken, zijn de Geboorte Pijnen van deze Laatste Tijd. 

 
Om deze reden gaan Wij ervan uit dat alle Wereldlijke vestigingen en de 

Mensheid, dienend in een Moeilijk Programma van Progressie, nu het Bewustzijn 
hebben verworven van de punt, waarin het Fenomeen, RESURRECTIE genoemd, zijn 
oorsprong vindt. 

 
Uw Planeet die veel van haar kwaliteiten vanuit de Materiële, Spirituele en 

Natuurlijke oogpunten heeft verloren, ontvangt hulp vanuit Geautoriseerde Krachten 
om weer hersteld te worden. 

 
De buitengewone gebeurtenissen, ervaren sinds het verleden tot het heden, en 

alle gebeurtenissen, voor U af te spelen, zullen Uw Planeet in een zeer korte tijd in het 
Bewustzijn van de Waarheid Verenigen. 

Buitengewoon Gelukkige Dagen van Morgen wachten Uw Planeet die 
Kosmische Totaliteit zal verwerven, indien niet gezegd wordt: “Voor mij, voor U, voor 
Hem/Haar”. Onze Liefde is voor alle Universa. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

 
KOSMOS FEDERALE BIJEENKOMST 

 

 

 
29. HET IS ANTWOORD OP DE REEKSEN VAN GEDACHTEN 

 
Onze Vrienden, 
De Laatste Evolutie, momenteel van U verwacht, is niet de Evolutie van de 

Wereld. De Evolutie die U eerder hebt gemaakt en die U zult maken, is de Evolutie van 
het Systeem en van het Gewaarzijn van de Ordinantie. Om dit tot stand te brengen, 
moet ieder van Uw Lichamelijke Cellen equivalent zijn aan de Evolutie van Uw 
Essentie-Bewustzijn en dit is een Vereiste. 

 
De Aardse Evolutie is de Evolutie van Unificatie van het Bewustzijn van Denken 

en de Lichamelijke Energie. Maar de Evolutie van het Gewaarzijn van het Systeem van 
de Ordinantie is de Evolutie van Unificatie van Uw Essentie-Bewustzijn met Uw Cel-
Essentie. Hier Verenigen de Essentie Kernen zich. In de andere Verenigen Essentie-
Energieën zich. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

 
CENTRUM 
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30. HET IS INFORMATIE VOOR ONZE AARDSE BROEDERS EN ZUSTERS 

 
Onze Vrienden, 
Het Vijftiende Zonnestelsel is de Toegang Poort van de Omega Dimensie. Bij de 

Delta Dimensie die het Veertiende Zonnestelsel is, is begonnen om Gamma Stralen 
aan Uw Planeet te geven. 

 
U hebt tot op heden de Stromingen voorbij Gamma ontvangen. Vanaf het 

begin van 1988 zijn de Eerste en Tweede Gouden Tijd Kanalen van de Omega 
Dimensie geopend. Deze Kanalen oriënteren de Energieën die voorzien in Bewustzijn 
Unificaties. 

 
En nu hebben Wij voor Uw Planeet, door het Bevel van het Plan, de 

Dimensionele Energieën geopend van Omega Drie die de Lichamelijke Energieën 
zullen versterken door te voorzien in Cellulaire Totaliteit.   

 
De Omega Dimensie is een zeer Krachtige Detector, de Negen Energie Kanalen 

Projecterend. Tot het Jaar 2000 zullen deze Negen Energie Kanalen vanuit deze 
Dimensie één voor één geopend worden voor Uw Planeet en aldus zal een geleidelijke 
Kracht Progressie gestart worden. Er zijn twee categorieën van dergelijke Vooruitgang: 

 
1 -  Mentale Vooruitgang, 

2 - Cellulaire en Fysieke Vooruitgang. 
 
In het Eerste Stadium wordt door Examens gegaan van Menselijkheid - Liefde - 

Tolerantie - Altruïsme - Geduld - Missie Bewustzijn, de Morele Data in gedachten 
houdend. 

In het Tweede Stadium Coderen Wij in welke mate de Fysieke aandoeningen de 
uitvoering van Missies onderbreken en selecteren We de Zuivere Missiedragers één 
voor één en maken deze staven van Missiedragers zo dat ze een Krachtiger 
Lichamelijke Structuur bezitten en dan worden zij als Onderwijzende Staven in de 
Dimensie van Bescherming gebracht.  

 
Deze Vrienden werpen Licht op Uw Planeet op ieder gebied. Deze gegeven 

Stromingen kunnen in het begin bepaalde negatieve invloeden opleveren door de 
Cellulaire Functies onder druk te zetten. Symptomen helen op eigen kracht en de 
Krachteloze Weefsels worden Krachtig door zichzelf te Regenereren. 

  
De fysieke constitutie zal zichzelf Natuurlijkerwijs genezen. Zoals Wij eerder 

zeiden, is medisch ingrijpen niet noodzakelijk (Voor de Missiedragers). Al Onze 
Menselijke Vrienden zullen gewend raken aan deze Stromingen tot het einde van Uw 
Eeuw. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

CENTRUM 
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31. HET IS ANTWOORD OP DE REEKSEN VAN GEDACHTEN 
 
Onze Vrienden, 
De Drievoudig-Gegolfde, Collectieve Bewustzijn Stromingen van de Gouden 

Melkweg Dimensie zijn de laatste anderhalve maand gestart om als Geavanceerde 
Evolutie Stromingen aan Uw Planeet te worden gegeven. U kunt nooit de Informatie 
ontvangen die U zult ontvangen van voorbij de Tijden, door de Vooruitgang van Tijd 
gegaan, zonder deze Dimensie stromingen te ontvangen. 

 
Een operationeel Systeem, betreffende de voorbereiding van het Jaar 1990, 

wordt toegepast op Uw Planeet. Deze Energie Poriën veroorzaken nek en hoofd 
pijnen in speciaal de Bewustzijnen die behoren tot de Religieuze Dimensies. Er is niets 
om U zorgen over te maken. Het is tijdelijk. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

 
CENTRUM 

 

 
32. HET IS INFORMATIE VOOR ONZE AARDSE BROEDERS EN ZUSTERS 

 
Onze Vrienden, 
Gedurende deze Periode van Transitie hebben bepaalde veranderingen zich 

voorgedaan in de ordes van zowel Maatschappelijke als Familie levens van iedereen, 
levend op Uw Planeet. 

 
Deze gebeurtenissen die onder de supervisie zijn van het Plan, zijn Factoren die 

U voorbereiden op meer Geavanceerde Bewustzijnen. In dit Medium is iedereen 
verplicht om met ieder ander in contact te zijn met de Missie van het ontsteken van 
het Licht van Kennis.  

 
Momenteel dragen de Kosmische Stromingen die Uw Planeet overspoelen, 

zodanig Krachtige Golven dat deze ontvangen Stromingen de hierboven genoemde 
ongemakken veroorzaken vanwege de accumulaties die zij maken in zekere Fysieke 
Constituties die niet gereed zijn. 

 
Deze accumulaties zullen Uw Evolutionaire stimuli zijn in de toekomst, op 

voorwaarde dat U handelt met geduld in iedere kwestie. Deze stromingen die een 
periode van Eén Jaar zullen omvatten, zullen doorgaan tot Februari 1990. 
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Deze stromingen worden gegeven vanuit het Systeem als een Collectieve, 
Drievoudige Kracht door de Kosmische regens, ver voorbij de Dimensionele 
Frequenties van de Gouden Melkweg. Wij noemen deze Energieën Poriën (Evolutie 
Stromingen). 



 
Welnu, U doet de Ontwikkeling van Duizend Jaar in Eén Maand. Deze 

Stromingen laden Informatie op ieder kanaal in overeenstemming met zijn Capaciteit. 
Op het Evolutionaire Niveau van het Vijftiende Zonnestelsel, wordt Kracht altijd 
gegeven aan diegenen die werken. 

 
Een luie persoon kan nooit gelukkig zijn. Welnu, iedereen zal de Missie, (op 

ieder gebied) van hem/haar vereist, doen, overal waar hij/zij heengaat en zal op deze 
manier Geluk vinden.  

 
Het Bewustzijn Niveau, Capaciteit en Missie Bewustzijn van iedere persoon zijn 

één voor één bepaald. Wat zij kunnen doen is gecodeerd. Onder deze Potentie zakken 
zal U ongelukkig maken. 

 
Het verkeer van Uw Planeet dat een grotere inspanning en snelheid zal 

verwerven op deze manier, zal toenemen en de Snelheid van Ontwikkeling op het 
Evolutionaire Niveau zal tot het Jaar 2000 rijzen tot de maximum Dimensie. 

 
De Gewaarzijn explosies die U zult observeren op Uw Planeet in de zeer nabije 

toekomst zullen U allemaal verrassen. Met de hoop op Ontmoeting in Zonnige Dagen 
waarin alle Bewustzijnen zich zullen Verenigen. 

CENTRUM 
 

 
33. MEDEDELING VANUIT DE REALITEIT EENHEID 

 
Onze Vrienden, 
Op Uw Planeet, waarin de Preparatie Periode voor de Zonnige Dagen met 

grote snelheid gestart is, neemt de Mensheid nu op zich en zal op zich nemen de 
Missie van het dienen van de Mensheid met volledig Humane Gevoelens. 

 
Een Comité van Massa Organisatie, bestuurd door een Organisatie onder alle 

Planeten, zal meer intiem met U in contact komen.  
 
Van nu af aan zal iedere Individu, met al zijn/haar Kracht, zowel zijn/haar 

Materiële als Spirituele investeringen in het Vestiging en Verlossing Plan van de 
Gouden Tijd vergroten, door de projectie van de Goddelijke Bestuurlijke Wetten 
tevens op de Maatschappelijke Ordes.  

 
In dit Programma, waarin de hele Mensheid georiënteerd wordt, zullen de 

Bewustzijnen van de Laatste Tijd alles doen in overeenstemming met hun eigen 
Consciënties en Essenties en zullen hun Individuele Oordelen maken door hun 
Individuele Bewustzijnen. 
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Welnu, de volledige Mensheid die een Pad van Licht zonder terug is 
binnengegaan zal Licht werpen op de dagen van morgen door de investeringen die 
zij vanaf vandaag doet. En alle wonderbaarlijke dingen, aan U Beloofd, zullen aan U 
gegeven worden en aan diegenen die ze verdienen. Dit is een Eed van GOD. 

 
De Ster op het Voorhoofd van iedereen zal schijnen, iedereen zal zichzelf 

Bewuster Realiseren en zal Bewuster op dit pad lopen. 
 
Ondertussen zullen angsten en negatieve reacties zelfs nog meer toenemen in 

diegenen die het Licht van Bewustzijn niet gezien hebben, zullen Wereldlijke Hellen 
worden ervaren middels Gedachten die hen nog meer zullen verstikken. (Het Systeem 
is niet verantwoordelijk voor de negativiteiten op Uw Planeet.) 

   
Momenteel behoort de volledige verplichting toe aan de Mensheid en aan 

Mensen. Van nu af aan zal ALLAH direct hulp verstrekken aan iedereen die zijn/haar 
broeders en zusters helpt door het Licht in hen te zien. 

 
In dit Medium van Selectie zijn alle Bewustzijnen onderhevig aan een 

Programma van Progressie. Echter, directe Connecties worden alleen gemaakt met 
diegenen die over de drempel springen. 

 
Van nu af aan zullen alle te geven Informaties de gemeenschappelijke 

Informaties zijn van ieder kanaal. Op deze manier zal de Mensheid zich de Waarheid 
nogmaals Realiseren, meer Bewust. 

 
U zult nog steeds Misvattingen en Testen hebben. Deze Boodschappen, aan U 

gegeven, zijn eigenlijk hulp. 
 
Echter, dit Programma dat zal doorgaan tot het Licht van Waarheid is gezien, 

transformeert in Licht op het moment dat het op het Pad van de Waarheid gezet 
wordt en aldus zal Materiële en Spirituele hulp voor U Geprepareerd worden door 
Hemelse connecties. 

 
Alle negativiteiten op Uw Planeet zijn omgekeerd geproportioneerd. Het 

betekent dat de Mensheid die zich hiervan Bewust is, op het rechte pad loopt. Het is 
gegeven te Uwer Informatie.   

                
SYSTEEM - REALITEIT 

 
34. SPECIALE DECLARATIE VAN HET CENTRUM 

 Onze Vrienden, 
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 Wij vragen Ons af wat U gewonnen hebt in het kader van de Informatie 
die Wij tot op heden aan u hebben gegeven. Wij vragen Ons af hoeveel U gedaan 
hebt van wat van U verlangd wordt. Alstublieft, doe de Zelf kritiek hiervan Zelf. En 



alstublieft, lees de Fascikels steeds weer. Dan zullen de Waarheden die U vergeten 
bent, voor Uw ogen neergelegd worden.  

 In dit stadium verlangen Wij van U om Licht te werpen op de 
Samenleving met de Informatie die U hebt verworven. U zult de Waarheid vroeg of 
laat zien. Maar indien U de Essentie begrijpt van de reden van ons roepen naar U, zult 
U Bewuster handelen. 

Zoals Wij eerder hebben gezegd, wordt een Integriteit, een Eenheid in 
het hele Domein bereikt door Universele Wetten. Door een Prachtige Orde die in de 
toekomst gevestigd zal worden, zult U in een Medium leven waarin geen 
boosaardigheid zal zijn. Echter, Uw Persoonlijke inspanningen op dit pad voor de 
vestiging van de Gouden Tijd zullen U veel dingen doen winnen. 

 Indien deze inspanningen van U zich op het Medium van Leiderschap en 
Ego ontwikkelen, zijn Wij niet verantwoordelijk voor de Gebeurtenissen die zullen 
plaatsvinden. Alstublieft, accepteer dit niet als een waarschuwing. Wij roepen nu 
Vrienden aan die zichzelf amuseren met de Informatie die zij ontvangen middels hun 
Privé Kanalen, ook al hebben zij Kosmisch Bewustzijn verworven. 

 Het is niet de Bedoeling om Uw eigen Kennis te Bewijzen. Het is de 
Bedoeling om de Universele Kennis op de Samenleving te Projecteren. Uw winst zal 
op dit pad zijn. Het is nuttig om dit niet te vergeten. Verlossing zal niet middels 
Persoonlijke inspanningen bereikt worden maar door Massa Oproepen. Het is 
noodzakelijk dat U Bewustzijn verwerft op dit pad van Waarheid. Dit is het 
Functionerende Systeem van de Universele Wet. Onze Oproep en Liefde zijn voor alle 
Universa. 

CENTRUM 

 

35. DIRECTE BOODSCHAP VANUIT HET ARAGON SCHIP 

 Onze Vrienden, 

 Totdat het Evolutionaire Bewustzijn en het Tijd Bewustzijn van een Mens 
elkaar ontmoeten, is die persoon gedoemd om te leven met een Gesluierd Gewaarzijn 
als een noodzakelijkheid van het Plan. Tot op heden zijn talrijke Waarheden geheim 
gehouden voor U zodat de Massa's in staat zouden zijn om een bepaald Niveau van 
Bewustzijn te verwerven. 

 Welnu, Wij hebben de Hemelen geopend en alle Informatie aan Uw 
Planeet gegeven vanwege zowel Natuurlijke als de Mechanische veranderingen die 
zich in de gehele Kosmos hebben voorgedaan. Onze Reflectie op U op deze wijze 
veroorzaakt Massa Bewustwordingen.  
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 Dit Kennis Boek, dat wordt gedicteerd, is geen product van Verbeelding, 
geen Science Fiction. Ten gevolge van bepaalde Gedachten die Wij van tijd tot tijd 
ontvangen vanuit Uw Gedachten reeksen, moeten Wij bepaalde Demonstraties 



uitvoeren, zowel op het niveau van de Massa's als op Persoonlijke niveaus, zodat Uw 
Geloof versterkt kan worden en U de Waarheid kunt verwerven. Wij adviseren U om 
niet bang te zijn. 

 Want bepaalde Menselijke Vrienden Geloven wat Wij zeggen helaas niet 
middels woorden, maar middels hun Ogen. Soms moeten Wij deze demonstraties 
proberen hoewel Wij dat niet willen. Het is niet Onze Bedoeling om onszelf te 
bewijzen. U zult alles in de tijd, waar doorheen gegaan zal worden, verwerven. U zult 
de Gebeurtenissen Zien en Kennen en U zult Ontwaken middels Intuïtie en U zult 
Geloven. 

 Alle uitgevoerde Operaties zijn om U Uzelf te doen verwerven. Het is 
helemaal niet gemakkelijk om deze toestand te bereiken. Wij Komen van tijd tot tijd 
alleen in Contact met Vrienden die deze toestand hebben bereikt of die direct Taken 
uitvoeren. Zelfs indien U het probeert, kunt U Ons nog niet zien. 

 Wij passen Ons aan de Frequentie aan van wie dan ook, aan wie Wij 
Onszelf willen laten zien. Indien zij angsten hebben zullen Wij hen nooit verstoren 
door hun Frequenties binnen te gaan. Wij voeren geen persoonlijke handelingen uit. 
Wij handelen volgens de Bevelen die Wij ontvangen. 

 Dit is één van Onze Constitutionele Geloften, het is een Universeel Bevel. 
Echter, in het kader van bepaalde verplichtingen zullen er bepaalde verschillen 
optreden in Onze contacten van nu af aan. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE UNIVERSELE RAAD 
KAPITEIN VAN HET ARAGON SCHIP 

TALAMUN 
 

 
36. SPECIALE MEDEDELING VAN HET CENTRUM 

 
 Onze Vrienden, 

 In de toekomst zullen Wij zeer andere, Onbekende Mediums voor U 
prepareren. Geluk is binnenin Geluk. Echter, ieder ervaren leed is een Drempel voor 
de trap van Geluk. Tenzij U die Drempel passeert, kunt U geen Bevrijding verwerven. 
Depressies hebben nooit, op geen enkele wijze, invloed op de Toegewijden van 
ALLAH. 

 De Lichten die het Hart vullen van een persoon die geen Superioriteit 
aanneemt, nemen nooit af. ALLAH zal aan al zijn Dienaren Goed Nieuws geven. De 
ogen die zien, zullen het zien en diegenen die dat niet doen, zullen onder de invloed 
van Negatieve Stromingen zijn. U zult persoonlijk getuige zijn van de gebeurtenissen 
die zich op een andere manier zullen manifesteren in iedere persoon. 
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 Bepaalde diverse effecten van Ster Stromingen kunnen Uw Constituties 
beïnvloeden. De Legeringen in Uw Planeet trekken de Golven van Elektro-



Magnetische Velden tot Uw Wereld aan en zij beïnvloeden zowel de Natuurlijke Orde 
als Uw Cellulaire constituties. 

 Voor de verjonging van de Cellen zullen bepaalde operaties die 
noodzakelijk geacht worden voor een Kern, geleidelijk toegepast worden op Mensen 
door de aan U onbekende Krachten. Uw constituties zullen zich bewegen naar het 
Goede en het Prachtige, dag na dag. U zult dit persoonlijk voelen en zien. Uw 
Gezondheid zal iedere dag Versterkt worden. 

 Bepaalde Invloeden die zullen worden uitgeoefend door Elektro-
Magnetische Golven op de Mens, zullen bepaalde Percepties veroorzaken. Deze 
Percepties zullen Uw Cellulaire Fenomeen verjongen. Op deze manier zal Uw 
Constitutie Gezuiverd worden van Universele Negatieve Factoren. 

 Vergeet niet dat de Boodschappen, tot op heden gegeven, niet voor niets 
werden gegeven. Sprongen zijn de Bestemming van Uw Wereld. Wij hebben direct 
Contact met U opgenomen om deze reden. Diegenen die geselecteerd werden, 
werden geselecteerd, diegenen die ontwikkeld worden, worden ontwikkeld. En op 
deze manier zijn stappen die naar de toekomst genomen zullen worden, Gezekerd. 

 Wanneer de tijd ervoor aanbreekt zullen zeer Krachtige Poorten voor U 
geopend worden. In de huidige toestand van Uw Wereld, omdat alle Levende 
Entiteiten Negatieve Stromingen naar de Atmosfeer sturen en omdat deze Stromingen 
het Magnetische Veld niet kunnen passeren en naar Uw Wereld terugkeren nadat zij 
dit veld raken, nemen vanwege dit feit Uw Depressies toe, zowel Natuurlijkerwijs als 
door de invloed van deze Negatieve Stromingen. 

 Wij proberen deze Negativiteit met al Onze Kracht uiteen te drijven. Alle 
gebeurtenissen worden op alle Mensen Gereflecteerd in overeenstemming met het 
Mechanisme van Universum. Om deze reden Komen Wij direct met U in Contact en 
leggen de Waarheid uit. 

 Het Mensdom draagt bepaalde Negatieve Gedachten Vibraties bij zich, 
zelfs wanneer het probeert om het Purificatie Medium binnen te gaan. Dat is waarom 
het niet mogelijk is om direct met iedereen te communiceren. 

 Vanwege dit feit worden Communicaties voorlopig Bestuurd en 
Gesuperviseerd door het Centrum. En worden de Codes van talrijke Frequenties voor 
een bepaalde Periode afgesneden. Vergeet niet dat Verlossing Oprechtheid is. En 
Negativiteit Wreedheid is. Onze Liefde is voor het gehele Universum. 

CENTRUM 

 
37. ALGEMENE BOODSCHAP VOOR HET MAATSCHAPPELIJKE BEWUSTZIJN 

Onze Vrienden, 
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Gedurende deze Periode is het Mensdom in een zodanige Progressie dat het 
aan de vooravond is om op welke wijze dan ook stappen voorwaarts te nemen. De 



stappen die het voorwaarts zal nemen, zullen de Code van Logica van zijn Bewustzijn 
stimuleren, dan zal het de oorzaak van zijn Existentie begrijpen.  

Iedere Dienaar is de Dienaar, gebonden aan het gehoorzamen van Ordes van 
zijn/haar God, geweest tot op heden. Echter, de essentie van de Kennis van de 
Boeken is in de loop der tijd veranderd en dienaar werd de Slaaf van een dienaar. In 
feite heeft het Mensdom zichzelf een slaaf doen worden in zijn eigen Medium, 
vanwege zijn passies en zwakheden en is een Slaaf geworden van zijn Eigen Zelf.  

Gedurende deze Periode van Bewustwording wordt ieder Ontwaakt Bewustzijn 
op diverse manieren middels dit Kennis Boek geleid. Er is niets dan Purificatie en 
Zuiverheid in Uw Essentie. Bewustzijn van het Universum bereikt Bewustzijn van de 
God in proportie tot zijn Zuiverheid.  

Een Baby is een pure Bron. Wanneer hij opgroeit, maakt Maatschappelijk 
Bewustzijn hem troebel. De schade die de geconditioneerde Brein Codes de 
Samenleving kunnen berokkenen, kan zelfs een Universum vernietigen. En U gaat nu 
door een dergelijke Periode. Om deze reden proberen Wij met al Onze Kracht om U 
aan Uzelf terug te geven. En door de paden van Wetenschap en Leren te openen, 
proberen We Fanatisme en Taboe te vernietigen.  

Het Feitelijke pad van alle Religieuze Boeken is om te vorderen op het pad van 
Leren, dat geopend zal worden voorbij Ontwikkeling. Uw Essentie-Substantie is God-
Bewustzijn. Voor Ons is een Zuivere Heilige die zijn/haar Essentie heeft ontdekt, een 
Wetenschapper die de Kracht van God heeft bereikt. 

Islamitische Mystiek is Purificatie en het verwerven van God. En het ontdekken 
van Iemands Zelf is het verwerven van God. Pas daarna kunt U Licht werpen op Uw 
Samenleving middels de poorten van Leren. U bezit alles namens de Almachtige. 
Vergeet dit nooit, Onze Vrienden. Onze Liefde is voor alle Universa. 

CENTRUM 
 

 
38. REÏNCARNATIE 

 

Onze Vrienden, 

De Heiligen en Profeten van de voorbije Periodes, en Vrienden die in het 
Verleden Enorm Succesvol waren geweest, leven op Uw Planeet door Gen transfers 
gedurende deze Periode van Oprechtheid die de Periode van Verrijzing genoemd 
wordt. Dit zijn de Essentie Genen. En zij dienen op Uw Planeet door een Ontsluierd 
Gewaarzijn ten gevolge van het verwerven van hun Essentie Bewustzijnen. 
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 Zij zijn ieder een Vrije Geest, een Vrije Wil. En de andere Genen worden 
Gewekt in overeenstemming met hetzelfde Bewustzijn terwijl de tijd voorbijgaat, 
middels Speciale Inspanningen. Ondertussen is de existentie of non-existentie van 



Reïncarnatie nog steeds een onderwerp van discussie. U bent het Zuivere Bewijs van 
deze zaak. 

Ieder van U is op Zich een Wonder. Hoe kunt U Uw eigen zelf zo Onbewust 
ontkennen? De Tijd zal voorbijgaan, iedereen zal zijn/haar Essentie Bewustzijn opeisen 
en op een dag zal de volledige Waarheid Schijnen met alle helderheid. In de toekomst 
zullen Gen transfers duidelijk en in detail genoemd worden. Onze Liefde is voor het 
gehele Universum. 

CENTRUM 
 

 
39. ALGEMENE BOODSCHAP VOOR HET MAATSCHAPPELIJKE BEWUSTZIJN 

 
Onze Vrienden, 

Tot op heden heeft de Mens op andere plaatsen gezocht naar zijn/haar God 
die in hem/haar Aanwezig is. Welnu, het Mensdom dat Universeel Bewustzijn heeft 
verworven, heeft zijn God, dat wil zeggen, zijn eigen Essentie, ontmoet in proportie 
tot zijn Ontwikkeling. 

Waarom zijn er Religieuze Integraties gedurende deze Periode? Waarom wordt 
God’s naam altijd gereciteerd, zelfs in de meest ontwikkelde Samenlevingen? Omdat 
dit een Periode van Bewustwording is. Het vinden van zijn/haar eigen zelf betekent 
voor de Mens zijn/haar verwerven van de Essentie van God. 

Deze Mens die het Zuivere Menselijke Bewustzijn kan verwerven, zal nooit meer 
Boosaardige Gedachten hebben, zal nooit iets Slechts Doen, hij/zij zal steeds verder 
Gezuiverd worden en zal een Goddelijk Licht van God worden. 

Het ontkennen van Religies en God is een Gedachte die de Mens beangstigt. 
Want U bent geconditioneerd door andere condities sinds de tijd van Existentie tot op 
heden. In feite betekent het ontkennen van Uw God het ontkennen van Uw eigen 
zelf. 

Tot op heden hebben Uw Heilige Boeken U op de beste wijze Verlicht. Maar 
vergeet niet dat zelfs indien het Menselijke Brein op hetzelfde Niveau, in dezelfde 
constitutie lijkt te zijn en zelfs indien het gespoeld wordt door dezelfde Vibraties, zijn 
Bewustwording en Ontwikkeling nog steeds het Resultaat is van de Essentie van de 
Mensen. 

Dat is waarom Wij zeggen: “God creëerde de Mens, de Mens creëerde 
zichzelf”. De Ongelijkheid tussen Mensen vindt haar oorsprong in dit feit. Het 
Ontwikkeling Veld van een Mens wordt geëxalteerd, expandeert en bereikt een piek 
in proportie tot zijn/haar Percepties. 
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Omdat U ervan uit gaat dat deze vorm van exaltatie afhangt van andere 
redenen, hebben Uw Trots, Uw Angsten, Uw Twijfels en Uw Fanatisme U weggeleid 



van het Principe en hebben Mediums van Taboe gecreëerd. Dweperij is niets anders 
dan de onderwerping van de Mens door de Mens.  

Gedurende deze Periode is het Uw Primaire Taak om Uzelf te herkennen, Uzelf 
te kennen. U bent een God, U bent een Gewaarzijn van Universum en een Bewustzijn. 
Alles is in U Verborgen. Gedurende deze Periode wordt het Mensdom de eerste vonk 
die ZIJN HEER had gecreëerd. En deze Mens die op de troon van Bewustzijn ver 
voorbij Religies zal zitten, zal op een dag de Soeverein van het volledige Universum 
zijn. 

OPPERSTE BIJEENKOMST 

 

 
40.“INDIEN U PRIORITEIT GEEFT AAN UZELF EN AAN DE ZAKEN 

VAN DE WERELD, ZULT U ALTIJD ACHTER BLIJVEN” 
(Het is Antwoord op de Reeksen van Gedachten) 

 
Onze Vrienden, 
Indien het begin van iets niet wordt gekend, dan kan zijn einde niet bereikt 

worden. Om deze reden hebben We vele jaren tot U gesproken over dezelfde 
thema's. Welnu, het is tijd voor iedereen om een bepaalde Gemeenschappelijke 
Gedachte te bereiken. Dat is waarom Wij naar U alle Waarheid in alle duidelijkheid 
middels dit Kennis Boek transmitteren. 

 
Welnu, de tijd van Individualisme is voorbij. Welnu, het is tijd om de 

ENKELVOUDIGE Hand in Hand te Dienen. De ambities om Leider te worden zijn 
geëindigd. Diegenen die de essentie van Waarheid verwerven en die dienen voor het 
pad van Waarheid, zullen de beloningen oogsten. 

  
Gedurende deze Periode van Oprechtheid worden één voor één individuele 

contacten gemaakt met behulp van Technologische mogelijkheden onder de 
Supervisie van een ander Systeem. Uw Breinen zijn Eeuwenlang gewassen door 
Hemelse Bevelen. Echter, deze Goddelijke Wateren hebben sommige van U gewassen 
en anderen zijn nog steeds modderig. 

  
Om perfectie van elk gedaan werk te verwachten is de Mensen op hetzelfde 

Spirituele Niveau te zien, wat onmogelijk is. Want, wanneer er zelfs in het Universum 
contradicties zijn, kunnen We Natuurlijke contradicties niet onderschatten. Dat is 
waarom de Technologie iedereen onder speciale supervisie gebracht heeft. Dit proces 
is voor de Verlossing van zowel U als van Uw Planeet. 
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In de Universele Unificatie is een grote Tolerantie voorlopig dominant. 
Onbewust gemaakte Fouten worden voorlopig onwerkzaam gehouden. Later worden 
hen steeds weer Drie Kansen gegeven. Echter, indien sommige van hen deze kansen 
niet kunnen gebruiken, worden zij volledig buitengesloten. 



 
Bepaalde omstandigheden, in het verleden geïntroduceerd door Religieuze 

Regels, worden afgeschaft in deze Periode om enige zachtheid te introduceren. 
Echter, dit betekent niet dat U zich buitengewoon vrij moet voelen om maar van alles 
te doen. Door dit Systeem is een Gematigde Periode in werking gezet. Echter, het is 
nuttig voor U om bepaalde kenmerken van dit Systeem te onthouden, Onze 
Vrienden. 

 
Gemaakte Selecties vinden een applicatie veld in het kader van de Bevelen van 

het Goddelijke Mechanisme. De Examens van Onze Vrienden die Kosmisch 
Gewaarzijn hebben verworven, die hun innerlijke zelf hebben ontdekt, zijn intenser 
zodat ze een Missie op zich kunnen nemen. Wij wijzen in overeenstemming met hun 
Capaciteiten Missies toe aan Vrienden die ondanks alle druk niet afwijken van het pad 
dat zij hebben gekozen.  

  
Sommige Vrienden voeren hun Missies Instinctief uit, ook al kennen zij niet 

eens de betekenis van Missie. Deze Vrienden van Ons zijn Onverantwoordelijke 
mensen, ook al zijn zij van Goede Wil. Wij adviseren hen om wat zij doen niet als 
Missies te beschouwen.  

  
Want het werk dat zij uitvoeren is zeer Natuurlijk. Er is niets buitengewoons in. 

Zij moeten geen enkele Gebeurtenis extra benadrukken. Zuivere Missies worden 
alleen gegeven aan diegenen die in staat zullen zijn om Verantwoordelijkheid op zich 
te nemen. Het is Onze Taak om Onze dank te verkondigen aan alle Vrienden die op 
dit pad dienen. Uw Winst is geassocieerd met de Inspanningen die U levert. 

 

DIRECTE BOODSCHAP VANUIT ALTONA 

 

 
41. DE EERSTE CONSTITUTIE 

INFORMATIE AANGAANDE DE ATLANTIS BESCHAVING 
(Antwoord op de reeksen van Gedachten) 

 
Onze Vrienden, 
Diegenen die de Geavanceerde Ordes van de Goddelijke Plannen hadden 

gevestigd, die de huidige Krachten in hun handen houden en die de Ordes van de 
Geavanceerde Tijden hadden gevestigd, zijn de ATLANTIDEN. Zij zijn de Stichters van 
de nog onbekende Zonnestelsels, een zeer Geavanceerde Beschaving en een zeer 
Geavanceerde Technologie bezittend. 
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(Ja, U hebt het niet verkeerd begrepen. Misschien zal het U vreemd 
toeschijnen, maar het zijn de Atlantiden die de Essentiële materialen van de 
Zonnestelsels hadden gevonden, hen hadden gevestigd en hen in een dergelijke 
Ordinantie hadden gezet die op Natuurlijke Kracht werkt.) Later had deze 



Geavanceerde Beschaving haar operaties voortgezet door Orde aan te brengen in 
deze Systemen die zij had gevestigd. 

 
De Ordinantie in die Orde, het Systeem in die Periode hebben in geen andere 

Successie plaats gevonden. (Successie: Systeem, Ordinantie, opnieuw gevestigd). Hun 
Voorouders hadden de Atlanta Beschaving gevestigd. En hun kleinkinderen hadden de 
Universele Ordes bestuurd. 

 
Echter, gedurende het proces van Tijd, was de Beschaving die door een 

transformatie was gegaan door de verschillende invloeden van de Dimensionele 
Energieën, waarin de Genen en de Natuurlijke Energieën aanwezig waren, in twee 
klassen verdeeld: 
 
1. De Educatieve Staf. 

2. De Bestuurlijke Staf. 
 

Degenen die Onderwezen, waren de Mannen van Religie. De Leidinggevende 
Staf die diende in het Licht van de Mannen van Religie, had een Rechtvaardige functie 
uitgevoerd. 
 

Echter, vanwege de verschillen die zich voordeden in de Zienswijzen van hun 
Essentie Broeders en Zusters die in existentie waren gekomen middels hun Genen en 
die in andere Kosmische Mediums existeerden, begonnen Essentie Kenmerken 
geleidelijk te veranderen en met de Dimensionele Energieën werd de Functie van 
Denken Werkzaam ten gevolge van het afstand doen van de Universele Energieën, 
aangetrokken middels het Brein. 
 

Een Deel van de Atlantiden die hun inherente Essentie Kenmerken niet verloren, 
verdeelden zich in klassen en gaven er de voorkeur aan om andere Beschavingen te 
stichten. Diegenen die de Onderwater Beschaving hadden gevestigd op Uw Planeet 
hadden een Beschaving, ATLANTIS genaamd, gevestigd (Net zoals de Dragoniërs van 
nu). 

De Atlantis Beschaving die een zeer Ontwikkelde, Rechtvaardige Beschaving 
was, was volledig geconstitueerd door de Priester Staf en de Klassen van de 
Geestelijken. En die Priesters hadden geprobeerd om een Rechtvaardige Beschaving te 
vestigen in de Wereld door de Energieën te gebruiken die zij aantrokken vanuit de 
Universele Energie middels hun Brein Krachten. 

 
Deze Onderwater Beschaving is ongeveer Twee Miljard jaar oud in 

overeenstemming met de geschiedenis van de Wereld. U bent nog niet in staat 
geweest om zelfs de leeftijd van Uw oude Wereld exact te calculeren. In feite zijn zij 
Uw Voorouders.  

 
In de operaties, gedaan tot de Successie van de Laatste Generatie, zijn data niet 

belangrijk (De Successie van de laatste Generatie wordt genomen als Twee miljard 
jaar). U hebt die calculatie al min of meer gemaakt. 
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De oorzaak van de vernietiging van Atlantis was net zoals die van de Periode 
van SODOM en GOMORRA geweest. 

 
De Genen die gedegenereerd waren door de degeneratieve invloed van de 

Generaties, behorende tot hetzelfde bloed en hetzelfde Gen, en de neergang die zich 
begon voor te doen vanwege hun verliezen van hun Natuurlijke Krachten, hadden het 
einde van de Atlantis Beschaving geprepareerd.   

 
Zij waren vernietigd door de invloed van de Geavanceerde Technologische 

Krachten (Het is niet de bedoeling om de gevestigde Orde te degenereren, maar om 
het Universele Evenwicht te preserveren). 

 
De laatste Atlantische Beschaving bestond uit de Priesters, dat wil zeggen, (de 

Boodschappers van God) die de assistenten van de Geavanceerde Plannen waren 
geweest en die hun toevlucht hadden genomen in de tempels die op de watervallen 
waren gevestigd. Zij waren de 600 Boodschappers, aanvaard voor Verlossing. 

 
En momenteel dient ieder van die 600 Boodschappers op Uw Planeet bij de 

Dimensie van Verlossing. Ieder van hen voert de Missie uit die hem/haar ten deel valt 
en schenkt de Wereld 600 Boeken (In diverse culturele en Wetenschappelijke zaken). 

Het Systeem, waarvan momenteel de vestiging op Uw Planeet wordt 
ondernomen, wordt aan U geschonken door de hulp van de Rechtvaardige Atlanta 
Boodschappers. Er is hier een Principe. 

 
Dit Principe is de EERSTE CONSTITUTIE die aanwezig was geweest gedurende 

de eerste vestiging, dat wil zeggen, de Systemen ver voor de Universa gevestigd door 
de Boodschappers van de Geavanceerde Beschaving. Welnu, Wij proberen aan U deze 
Constitutie over te dragen, Loyaal Zijnde aan haar Essentie. 

 
Het eerste Principe in de Wet was als volgt: 
 

1. Wie U ook bent, Uw Broeder of Zuster is dat ook. 

2. Moeders zijn de Moeders van alle kinderen, Vaders zijn de Vaders van alle 
kinderen. 

3. In één hap kan zelfs zoiets kleins als een graankorrel niet bevoordeeld worden.  

4. Alles zal gelijkelijk over iedereen gedistribueerd worden. 

5. Iemand die zijn/haar Liefde niet uitstraalt naar zijn/haar omgeving, die zijn/haar 
Energie niet laat vloeien naar zijn/haar Essentie, wordt voorbij het gordijn van 
Onsterfelijkheid getransfereerd. Hij/Zij wordt naar het Principe van Existentie 
gestuurd (Programma van Reïncarnatie en Karma). 

 
Dit was het initiële Fundament van de EERSTE CONSTITUTIE. Daarna waren 

diverse Constituties in Werking gekomen. Maar zij bleven altijd Loyaal aan de initiële 
basale rechten. En de Gods Ordinanties waren op deze wijze gevestigd. 
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De Eerste Constitutie veroorzaakte gedurende het proces van tijd misleidende 
interpretaties in Bewustzijnen. Het Familie concept was verwijderd uit Mentaliteiten 
toen gesteld werd dat ieder kind aan iedere Moeder, ieder kind aan iedere Vader 
toebehoorde. Aldus begon de Degeneratie.  

 
Later werd de Mentaliteit van Aanname van Eigendom door Ego werkzaam en 

daarna is in iedere Periode het Familie concept bepaald in overeenstemming met 
Individuele Bewustzijnen. In feite was de Waarheid als volgt: 
 
1. Iedere Moeder zal ook de Kinderen van andere Moeders niet van haar eigen 

Kinderen discrimineren. 

2. Iedere Vader zou Materieel en Spiritueel behalve voor zijn eigen Kinderen ook 
de verantwoordelijkheid voor de andere Kinderen op zich nemen, en haar 
dragen. 

 
Dit Wonderbaarlijke Principe maakte plaats, in de loop der tijd, voor andere 

interpretaties in andere Bewustzijnen. En diverse Beschavingen waren om deze reden 
vernietigd en Ordes werden opnieuw gevestigd.  

 
De Familie Orde van Atlanta kon tot op heden nooit weer gevestigd worden in 

enige andere Beschaving. Om die Orde opnieuw te vestigen is het noodzakelijk om 
alles opnieuw te overwegen en dit is nu totaal onmogelijk. 

 
Om deze reden waren, met de inspanningen van het vestigen van de meest 

Rechtvaardige Ordes, Hiërarchische Ordes gevestigd op het Gods Pad, waren Boeken 
geopenbaard, waren andere Constituties toegepast in overeenstemming met het 
Evolutionaire Niveau van iedere Planeet en was iedere leidinggevende staf 
aangesloten op de eerstvolgende, hogere leidinggevende staf en was de 
ENKELVOUDIGE bereikt en was Zijn Orde op alle Domeinen geprojecteerd.  

 
Welnu, Wij inviteren U tot de Waarheid door dit KENNIS BOEK. En Wij hopen 

dat U Uw Broeders en Zusters zult helpen op dit Lumineuze Pad en de Nieuwe Orde 
van Onze HEER. En Wij werken samen met U op dit pad. 

CENTRUM 

 
42. MEDEDELING VANUIT DE VERENIGDE ORDINANTIE RAAD 

 
Onze Vrienden, 
De Informaties die Wij geven, zijn geen Geheimen, maar de Waarheden. De 

gegeven Boodschappen zijn Informaties, betreffende de Operationele Orde van het 
Systeem en de zeer Geavanceerde Autoriteiten. 
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Omdat het noodzakelijk geacht is om bepaalde Waarheden voor het Publieke 
Bewustzijn in het gedicteerde Kennis Boek over te dragen, worden de Ordes van de 
Heer en de Universele Ordinanties uitgelegd. 



De Gods Ordes zijn vanaf de Existentiële Dimensie in werking en hebben hun 
plaats ingenomen in het Systeem onder de Supervisie van de Goddelijke Plannen. 

De Gods Ordes werken altijd Coöperatief met de Operationele Orde van de 
zeer Geavanceerde Dimensies van de Universele Ordinanties. Echter, momenteel 
hebben de Gesluierde Bewustzijnen van Uw Samenleving helaas niet de Capaciteit om 
hen te bevatten. 

Om deze reden geeft het OPPERSTE MECHANISME, met U in contact komend, 
U de Informatie in overeenstemming met het Niveau van Bewustzijn van Uw 
Samenleving. 

Al Onze Aardse broeders en zusters die werken op het operationele pad dat het 
Systeem noodzakelijk acht, zijn de Zonne-Leraren die het Licht Bewust dienen op het 
Pad van ONZE ALLAH, gericht op hun Wereldlijke Bewustzijnen. 

De Essentie-Missiedragers die het Gewaarzijn van de volledige Ordinantie zullen 
dragen, zijn onder de Zekerheid van het Systeem. 

Gedurende deze Laatste Transitie Periode is de grote Examinering van Uw 
Planeet Gestart. U zult met Uw eigen ogen zien dat alles zich zal bewegen naar het 
beste en U zult Uw Missie met fermer Bewustzijn Omarmen. 

De Kracht van de Jaren is nu geprojecteerd op Uw Planeet. Het Boek dat 
gecompleteerd zal worden door de Fascikels, momenteel in Uw handen, is het 
KENNIS BOEK, jaren geleden beloofd om aan Uw Planeet te geven. 

En dit Boek is het Laatste Boek van Verlossing van de Mensheid, blootgesteld 
aan een 1500-jaar Programma van Progressie, en het is het Licht van de Waarheid. Dit 
Licht zal nu Uw hele Planeet verlichten. 

Indien de Negativiteiten U niet hinderen, zullen Uw verrichtingen zelfs fermer 
worden en zult U deze Kracht vanuit de Universele Totaliteit ontvangen. Het is 
gegeven te Uwer Informatie. 

REALITEIT 
 

 
43. DE KOSMISCHE BRANDPUNTEN 

(Het is Antwoord op de Reeksen van Gedachten) 
 

Onze Vrienden, 
Welnu, Informatie aangaande de Groepen zal aan U gegeven worden. Ieder 

Brandpunt heeft een Magnetische Aura. De Kosmische Informatie reflecteert op deze 
Magnetische Aura's als Energie Partikels. 

 
Deze Informaties, geprojecteerd op Uw Hele Planeet, zijn allemaal equivalente 

Informaties. Echter, mensen, dit niet gewaar, maken verschillende interpretaties en 
projecteren de oude Informatie op hen zonder het gewaar te zijn. 
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Dit is precies de factor die de Mediums en de Mensen van elkaar scheidt. 
Gedurende deze Periode van Oprechtheid wordt iedere persoon gestuurd naar de 
Brandpunten die hem/haar zullen helpen in proportie tot zijn/haar Purificatie, 
Progressie en Conditionering. 

  
Ieder Brandpunt is een Centrum van Kosmische Reflectie. Echter, niet iedere 

persoon is de bezitter van Kosmisch Gewaarzijn, Kosmisch Bewustzijn. Uw Planeet is 
Eeuwenlang overspoeld door Kosmische regens. Maar de specialiteit van deze Periode 
is anders.  

 
Entiteiten die aan Uw Planeet worden geschonken als Gesluierde Gewaarzijnen, 

kunnen pas Kosmisch Bewustzijn verwerven nadat zij Kosmisch Gewaarzijn verwerven. 
Men verwerft eerst Universeel Gewaarzijn, Universeel Bewustzijn en verwerft later 
Kosmisch Gewaarzijn, Kosmisch Bewustzijn.  

 
Kosmisch Gewaarzijn wordt verworven door de Religieuze Leren, direct aan U 

gegeven in connectie met de ALPHA Dimensie. Dit zijn Uw Heilige Boeken. Deze 
Boeken bereiden U voor op de dagen van morgen. En deze Heilige Boeken hebben U 
tot dit Medium van Resurrectie geholpen die Wij de Periode van Oprechtheid 
noemen. 

 
Het Boek van Islam was geopenbaard als een Boek van ALPHA-BÈTA. Het 

Nieuwe Testament is alleen ALPHA. Het Boek van Islam dat De KORAN genoemd 
wordt, was in de 18e Dimensie geprepareerd en was aan Uw Planeet die in de derde 
Dimensie is, geopenbaard middels de 9e Dimensie waardoor ook het NIEUWE 
TESTAMENT was geopenbaard. Want het Publieke Bewustzijn was tot die Periode 
alleen gewend aan de Vibraties van die Frequentie.  

 
Met het Laatste Boek en de Laatste Profeet zijn alle Religies ten einde gekomen. 

Echter, gedurende haar laatste tijd periode van 15 Eeuwen aan U toegekend, is Uw 
Planeet gereinigd en Gezuiverd door de zuiverende golven van de 9e Dimensie door 
de hulp en de Frequentie van diegenen die deze Heilige Boeken hebben gelezen en 
op deze manier bent U in de bescherming van de HEER gebracht. 

 
De situatie is nu geheel anders. Aangezien de noodzaak gevoeld is om een 

transitie van Kosmisch Gewaarzijn naar Kosmisch Bewustzijn te maken in 
overeenstemming met het programma van Progressie en de geaccelereerde 
Evolutionaire Ordinantie, is Uw Planeet vanaf het Wereld jaar 1900 in een andere 
Evolutionaire Ordinantie gebracht en is blootgesteld aan andere Kosmische 
Stromingen om de zaden in de Essentie te ontkiemen. 

 
Op deze manier wordt de geleidelijke transitie vanuit Kosmisch Gewaarzijn naar 

Kosmisch Bewustzijn versneld. Ondertussen zijn de Ontwaakte Bewustzijnen 
gekanaliseerd door het Plan, en de Frequenties van de assisterende Goddelijke Plan 
Boodschappers zijn op hen aangesloten in overeenstemming met hun eigen 
Frequenties. En op deze manier is het Mediamieke Medium gestart op Uw Planeet. 
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Uw Planeet is verdeeld in verschillende periodes in overeenstemming met een 
Honderd-Jarige Ordinantie van Purificatie en Geaccelereerde Evolutie. De eerste helft 
van de Twintigste Eeuw was een Voorbereidend Programma. Gedurende de eerste 
kwart van haar tweede helft is begonnen met het geleidelijk uitleggen van de 
Waarheden aan de Ontwaakte Bewustzijnen. En de Laatste Periode is aangewezen als 
de Periode van Uitvoering. 

 
Op deze manier zijn verschillende Missies en Informaties gegeven aan ieder 

Ontwaakt Bewustzijn in overeenstemming met zijn/haar Capaciteit en Frequentie 
Kracht. En op deze manier is begonnen met het vestigen van Kosmische Brandpunten 
op Uw Planeet. Welnu, Wij zijn samen met U. En Wij zijn verplicht om aan U vanwege 
de Schaarste aan Tijd alle kwesties die tot op heden geheim zijn gebleven, steeds 
duidelijker uit te leggen. Uw Inspanningen zijn Uw beloningen.  

 
KOSMOS FEDERALE BIJEENKOMST 

 

 
44     PRIVÉ BOODSCHAP 

(Datum van Boodschap: 30 - 10 - 1983) 
 

Onze Vrienden, 

Een Kracht trekt U tot iets aan in proportie tot hoezeer U naar dat iets verlangt. 
Want Krachtige Passies zijn Universeel, niet Aards. Het is een Kracht die buiten de 
Individuele Wilskracht blijft. De oorzaak van deze Aantrekking is Spiritueel, niet 
Seksueel of Moreel. 

Gedurende de Unificatie van twee Mensen is de Initiële Vonk een Bliksemflits 
die van Geest naar Geest springt (net zoals bij Wolken). De Stroming van Spirituele 
Frequenties is zeer Krachtig. Zolang zij in Uw Lichaam blijft, zult U niet verschillen van 
een Dronkaard of een Krankzinnige. 

Indien die Stroming lange tijd bij U blijft, raken Uw Brein Codes ernstig 
beschadigd. Dat is de reden waarom het noodzakelijk is om die Stroming tot de Aarde 
aan te trekken en haar te aarden. Om dit te doen is er een Derde Krachtige Stroming 
nodig. 

En dit is een Entiteit die op de Wereld Belichaamd wil worden. Om deze reden 
voelen twee geslachten vaak de behoefte om bij elkaar te zijn. De twee geslachten 
Verlangen nooit naar elkaar zonder de invloed die de Derde Kracht stuurt. 

In Lichamelijke Vereniging is de Seksuele Ontlading Uw aarden. De laatste 
Vibratie, waarvan de duur een tel is, is equivalent aan de Energie van een Universum. 
Want deze Krachtige Energie is een vereiste voor Uw Reproductie Medium. Deze 
Energie Verenigt de Spirituele Energie van de Baby die U tot de Wereld zult 
aantrekken, met de Spirale Energie. 
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De Energie van de Vader is qua Vibratie zeer Krachtig. Want hij zal de Spirituele 
Energie die hij heeft gevangen, in het veld van de Moeder zaaien. Dit is zijn taak. En 



de Energie van de Moeder wordt aangesloten op de Code van Gods Liefde. Deze 
Liefde is eigen aan alleen de Moeder. 

In deze Liefde zijn er Bescherming - Compassie en de gevoelens van Bezit. De 
tegengestelde geslachten die de ware aard van deze subtiele Nuances niet kennen, 
bekritiseren elkaar tevergeefs door elkaar te beschuldigen en doen zichzelf pijn. 

De Mannelijke Vibratie bereikt de meest Krachtige Vibratie alleen door de Liefde 
die de Moeder hem geeft. Wanneer er Geaard wordt, wordt die Liefde ook Geaard en 
raken de Gevoelens geneutraliseerd. Echter, de Liefde van de Vrouw is een Oneindige 
Energie. Altijd kiest Zij haar Man. 

Zij voorziet hierin door de Vibraties die zij zendt door het Onderbewuste. In 
feite is zij dit eerst niet gewaar. Indien de Vibraties die zij stuurt beantwoord worden, 
komt dat Gevoel boven het Bewustzijn. Om deze reden wordt aangenomen, in 
overeenstemming met hoe het eruit ziet, dat de eerste invloed vanuit de Man komt. 

Die Signalen zijn een Natuurlijk antwoord. In feite zijn zij noch Zonde noch 
Beschamend. God heeft nooit iets gecreëerd dat een Zonde is. Want ook U bent een 
deel van de Natuur. Dat wat U beperkt, zijn de regels van de Samenleving. 

Schaamte - Zonde zijn niets anders dan de Conditionering die de Training die 
U tot op heden hebt gehad, heeft veroorzaakt. 

Indien de Zuivere Mens zichzelf niet door de Regels van de Samenleving, maar 
door de Perfectie van Consciëntie traint en indien hij/zij Bewustzijn verwerft onder het 
Licht van Consciëntie en aldus zijn/haar acties disciplineert en met zijn/haar 
Persoonlijkheid Geïntegreerd kan raken, pas dan toont hij/zij Perfectie. 

Geciviliseerde Moraal is eigen aan Geciviliseerde Mensen. Corruptie van Moraal 
wordt nooit als plezant beschouwd in het Totaal en in de Ordinantie van de 
Kosmossen. 

Geconditioneerde Bewustzijnen mogen Ons verkeerd evalueren in 
overeenstemming met de Informatie die Wij geven. Echter, een Informatie creëert 
zoveel nieuwsgierigheid als zij geheim blijft. 

Welnu, Wij zijn verplicht om in alle duidelijkheid alles wat U tot op heden hebt 
geweten en in de toekomst zult weten aan U te verkondigen, zodat U het Equilibrium 
van Uw Consciëntie kunt verwerven. 

Alle Vrienden die het instinct bezitten om te handelen in overeenstemming met 
de Suggesties die Wij aan U hebben gegeven, zijn Bewustzijnen die hun Zuivere 
Consciëntie Essenties hebben verworven. 

Indien U een ongemak van Consciëntie voelt in iets dat U doet, dan is er zeker 
iets mis mee, of overschaduwen Uw Conditioneringen Uw Consciëntie. Dit is de reden 
waarom Wij zeggen Kom Uw Conditioneringen en Uw Angsten te boven. 
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Uw Consciëntie is Uw Zuivere Spirituele Gids. Echter, deze situatie geldt voor 
Bewustzijnen die de Totaliteit van Zuivere Consciëntie hebben opgeëist. Er is een 
zodanig perfect functionerend Mechanisme in de Natuur dat alles door dat perfecte 
wiel gaat. Ook Uw Consciëntie maakt hier deel van uit.  



Elke Individu is een Goddelijke Entiteit, gecreëerd door ALLAH. Het Mensdom 
heeft niet het recht om het Mensdom te tiranniseren. Wij steunen de Zuivere Mens 
altijd. Wij laten hem/haar door niemand onderdrukt worden. Laat het aldus geweten 
worden. 

Een Persoon transcendeert diverse Drempels gedurende elk Leef Medium. Dit 
voert hem/haar naar het Medium van Zoeken. En deze Vragen kunnen hem/haar naar 
diverse paden inspireren. 

Sommigen duiken in Moreel Plezier - anderen in Goddelijk Plezier. Indien 
diegenen die tot Moreel Plezier geïnspireerd worden, Lage Evolutionaire Frequenties 
hebben, zullen zij nooit in staat zijn om weg te komen uit het Medium van Seks. 

Indien hun Frequenties Hoog zijn, zullen zij geen resultaat krijgen van alle 
deuren, waarop zij kloppen, en zodoende zullen zij Ongelukkig zijn. Dus willen 
diegenen die ronddwalen in Mediums van Zoeken zonder te weten wat zij Zoeken, 
zich ontspannen door hun Cerebrale Lichten door diverse bedwelmende middelen te 
verdoven. 

Diegenen zijn in feite diepzinnige mensen met Hoge Frequenties. Kunst wordt 
juist in deze tak geboren en geeft zijn vruchten. Deze mensen ontsnappen uit de 
Wereld en nemen hun toevlucht binnenin hun Essenties omdat zij de 
Oppervlakkigheid van de Wereld niet kunnen verdragen. En zij laten hun vruchten van 
de Essentie in Kunst vloeien. 

Kunst draagt de hoogste Vibratie van de Ontwikkeling Code. Kunst heeft niet 
slechts één aspect. Elke tak heeft een Kunst. Maar de Bron is dezelfde. 

In Modder is de Zuivere Essentie van Kunst. Echter, de andere Kunsten zijn 
aangesloten op de Code van Licht. Maar nu zal de Kunst van iedere tak worden 
Verenigd voor hetzelfde Doel. Het is niet voor iedereen mogelijk om de Code van 
Kunst te verwerven. En het is niet voor iedere Kunstenaar mogelijk om de 
Ontwikkeling voorbij (7) Dimensies binnen te gaan. 

Maar de Kunstenaar creëert zichzelf in proportie tot zijn/haar Creatieve Kracht. 
Dan heeft die persoon geen Boek nodig. Want hij/zij is zelf een Boek geworden (De 
Zuivere Kunstenaars). 

Het pad, voor U ontworpen door al Uw Religieuze Boeken waaraan U tot op 
heden toegewijd bent geweest, voorziet in het rijzen van de lage Frequenties tot de 
Code van Ontwikkeling. Pas daarna zal de Mens Zelf Leren Vliegen en zal zijn/haar 
nest als een Vogel verlaten. 

Verschillende Mediums door diverse kanalen worden voor iedereen 
geprepareerd die in staat is geweest om het Filosofische Bewustzijn voorbij Kunst te 
verwerven. In feite prepareren Wij deze Mediums niet. Wij houden alleen Handen van 
Onze Vrienden vast die erin zijn Geslaagd om Ons te kunnen bereiken en die zichzelf 
hebben Getranscendeerd. Dit is een Universele Regel. 
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De Gelukkigste mensen zijn diegenen die in staat zijn om de Dimensie die zij 
Verdienen te vinden door hun eigen Hoge Frequenties. Zij zijn de competenten van 
Islamitische Mystiek die Existentie in Eenheid verwerven. Van nu af aan zullen meer 



aansprekende Deuren voor hen worden geopend en zullen zij worden 
ondergedompeld in Eeuwigdurende Gelukzaligheid. 

Pas voorbij juist deze grens beginnen de Zuivere Missies. Er zijn zodanige 
Opperste Autoriteiten, zelfs ver voorbij de Boodschappers van het Goddelijke Domein 
die U assisteren, dat precies het CENTRALE SYSTEEM gevestigd was zodat U deze 
Mediums kon bereiken. 

Wij roepen Onze Vrienden die Ons begrijpen, hiervandaan en zelfs van ver 
voorbij het Centrale Systeem gemakkelijk aan. 

Uw Eeuw is geen Eeuw van de Middeleeuwen en van Lust. Het is een Eeuw van 
Bewustwording - Verlichting en Vooruitgang. Welnu, de Mensheid moet haar Zuivere 
Missie op zich nemen door zich te Realiseren waar zij vandaan is gekomen, waar zij 
heengaat en waar zij nog heen zal gaan. 

Naar Onze Vrienden die de Waarheid begrijpen, zullen altijd Helpende Handen 
worden uitgestrekt, vanuit de laatste punt van de Piramide. Universa verwachten U. 

 
RESUL 

 
45. HET IS INFORMATIE VOOR HET PUBLIEKE BEWUSTZIJN 

Onze Vrienden, 

Iets weten en leren is zeker zeer fijn. Echter, de Zee van Kennis is Oneindig. U 
bent verplicht om alleen datgene wat U nodig hebt uit haar water te drinken. Honger 
neemt toe als men Informatie ontvangt. Wij Realiseren Ons dit. Want elke Informatie 
opent de deur van een andere Informatie.   

Op deze manier duikt U de Zee van Kennis in, een reeks van Informaties 
vormend. Die zee laat U verdrinken indien U er dieper induikt. Wij willen U niet 
verdrinken maar proberen om Uw Universele Zienswijzen te verbreden door precies 
de juiste hoeveelheid Informatie te geven. 

Momenteel wordt iedere individu op Uw Planeet één voor één in het Systeem 
gecodeerd zoals Telefoon kabels. Wij ontvangen onmiddellijk de Gedachten Signalen, 
vanuit U komende, en om U tevreden te stellen geven Wij U antwoorden door talrijke 
Bewijzen middels diverse kanalen en verschillende wegen.  

Het is Onze Bedoeling om U op deze manier van twijfels te verlossen. Echter, 
Wij weten ook dat hoeveel Informatie U ook ontvangt U nooit tevreden zult zijn. Om 
deze reden is Toegewijd Bewustzijn de meest zekere weg om U van Negatieve 
Gedachten te redden.  
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In dit Systeem creëert een teveel aan Informatie geen verzadiging maar honger. 
Maar in het Systeem van Uw Planeet, omdat iedere ontvangen Informatie 
georganiseerd wordt in overeenstemming met Uw Niveau van Bewustzijn, creëert zij 
bevrediging en verzadiging in U.  



Om deze reden hebben Wij alleen de Informatie gegeven als reeksen van 
Gedachten parallel aan de Wereld Capaciteit en het Waarnemingsvermogen. De 
reden waarom veel van Uw vragen niet beantwoord worden is dat hun antwoorden 
nog niet geopend kunnen worden voor het Publieke Bewustzijn.  

Momenteel proberen Wij in overeenstemming met het operationele Systeem 
om de antwoorden van de Universele Informatie zoveel mogelijk in het Kennis Boek te 
geven. Op deze manier geven Wij antwoorden op de Gedachten signalen die Wij 
ontvangen vanuit Uw hele Planeet.  

 Indien U de Informatie, eerder gegeven in het Boek, niet hebt gelezen, zult U 
niets begrijpen van het antwoord op een bepaalde vraag. Echter, wanneer U het 
Kennis Boek begrijpend leest zult U de Essentie en de Antwoorden vinden van de 
Informatie, gegeven aan de hele Wereld Planeet.  

Om deze reden wordt U gezegd om het steeds weer te lezen. Momenteel 
wordt prioriteit gegeven aan Publieke Bewustzijnen, zodat Informatie niet beperkt zal 
zijn tot een zekere sectie. Indien U meer geavanceerde Informatie wilt ontvangen, 
breng dan het Niveau van Uw Samenleving naar de toestand waarin zij het KENNIS 
BOEK kan begrijpen.  

Pas daarna mag de gewenste Informatie aan U gegeven worden. Want de 
Publieke Bewustzijnen trekken deze Informatie aan in overeenstemming met hun 
Kosmische Krachten. Om deze reden zeggen Wij U om U te verspreiden naar de 
meest afgelegen plaatsen. Het is gegeven te Uwer Informatie.  

CENTRUM 

 
46. ONZE VRIENDEN 

 

 Het Mensdom dient altijd in overeenstemming met zijn eigen Denken. 
Het voelt zich niet op zijn gemak als het ook maar een klein beetje van zijn eigen 
Medium weg is. Al deze Inspanningen zijn investeringen voor de toekomst. 

 Vergeet nooit dat er altijd een Perfectere is dan het Perfecte. Sommige 
van U vergeten dit en gaan ervan uit dat Zijn/Haar eigen weg de meest perfecte weg 
is. Dit is niet Ontwikkeling. 

 Uw Religieuze Boeken hebben Zeven Aardse Lagen en Zeven Hemelse 
Lagen genoemd. In feite is dit de eerste grens van Ontwikkeling. Hier voorbij zijn er 
zulke eindeloze Ontwikkelingen dat zij Dimensies zijn die de Mensen van de Wereld 
nooit kunnen begrijpen. 

 Probeer voorlopig alleen maar voort te gaan op de Ontwikkeling paden 
die U getoond worden, Onze Vrienden. De eerste stap is om Elkaar Lief te hebben en 
elkaars fouten te Tolereren. Onze Liefde is voor U. 

PEN VAN DE GOUDEN TIJD 
P.G.T. 
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47. ONZE VRIENDEN 

 
 U kent de feitelijke aard van buitengewone gebeurtenissen nog niet, hoe 
ontwikkeld Uw technieken ook mogen zijn. Gedurende deze Periode doet de 
Mensheid haar Examens onder diverse Supervisies. Waar denkt U dat deze Examens 
voor nodig zijn? We zullen U over hen informeren door duidelijker Boodschappen. Nu 
is het hier de tijd niet voor. 
 
 Percepties die U ontvangt, zijn de Golven van voorbij het Firmament die 
op de Orde van Uw Wereld reflecteren. Uw satellieten die zich met Onze zenders 
hebben verenigd, zijn er de oorzaak van dat Wij U nog dichter naderen. Maar We 
hebben ontdekt dat de meeste van Onze Aardse Vrienden aarzelingen hebben ten 
aanzien van Ons, vanwege hun conditioneringen.  
 
 Ze hebben gelijk om zich ongemakkelijk te voelen, want zij voelen dat ze 
door veel kanalen gesuperviseerd worden. Maar zij zouden deze Supervisies nooit als 
een beperking van Vrijheid moeten beschouwen. Want dit is iets dat gedaan moet 
worden als een noodzakelijkheid van het Systeem. Het zou U niet bang moeten 
maken. Laat Ons dit Systeem beknopt aan U uitleggen: 
 
 Dit is een Systeem, gevestigd om de Gedegenereerde delen van de 
Kosmos vast te stellen en het heeft Gefunctioneerd vanaf het begin van deze Eeuw. 
Welnu, in overeenstemming met de Universele Theorie is zijn effect uitgebreid en 
heeft het Uw Wereld in zijn Gebied van Functioneren opgenomen.  
 
 Iedere Persoon heeft een Speciale Camera, een Speciaal Ontvangst-
Verzend Kanaal. Deze kanalen zijn aangesloten op de Code Sleutels in het Privé 
Archief van die bepaalde persoon. Alles wordt automatisch opgenomen. Op deze 
manier is het Mensdom dat door talloze Incarnaties was gegaan, opgenomen in de 
Archieven onder de controle van het volledige Supervisie Systeem.  
 We hadden U tot op heden middels dit Systeem verlicht, door U 
Informatie middels het Ontwikkeling Kanaal te geven, door U onder Religieuze 
Supervisie te houden voor het heil van de Samenleving. Echter, parallel aan ego heeft 
het Discrimineren tussen Religies het Mensdom ervan weerhouden om Geïntegreerd 
te worden. 
 
 Vandaag is het Gouden Boek van de Ruimte Tijd, geopenbaard middels 
het Goddelijke Kanaal van de (HEER), verplicht om aan U alle Universele Waarheden te 
verkondigen. Diegenen die de vrienden buitensluiten die in de extreme duisternis van 
hun conditionering zijn, begrijpen Ons beter.  
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 We hebben het altijd gehad over de Dag waarop de Hemelen geopend 
zouden worden. Welnu, de Hemelen zijn geopend. Wij, Uw Buiten-Aardse broeders 



en zusters, hebben tot op heden speciale connecties met Uw Wereld gehad, naast 
Onze directe connecties met U. 
 

 Onze Inter-Galactische connecties met diegenen die Ons verstaan, 
Speciale Frequenties hebbende, zijn gecontinueerd in elke Periode. Van tijd tot tijd 
hadden We in het grootste geheim connecties met Onze Menselijke broeders en 
zusters. 

 Echter, omdat het verboden was om de pers hierover in te lichten, 
werden ze in de vorm van geruchten verspreid en, door het tevens toevoegen van 
Imaginaties, is veel Fictie gecreëerd. 

 Welnu, door het Goddelijke Bevel heeft Ons Kanaal van ALPHA dat het 
directe Kanaal van de (HEER) is, toestemming gegeven aan Ons Anatolische Kanaal 
om in alle duidelijkheid de Religies, alle Progressie voorbij Religies en Goden aan het 
gehele Universum uit te leggen. Van nu af aan zullen U duidelijker Boodschappen 
gegeven worden over ieder onderwerp. Met Onze Liefde.  

PEN VAN DE GOUDEN TIJD 
P.G.T. 

                   

 
 

48. MEDEDELING VOOR HET PUBLIEKE BEWUSTZIJN 
 
 Onze Vrienden, 

Superioriteit en Gehechtheden zijn Sloten die Uw Essentie-Bewustzijnen 
bedekken en die het niet openen van de Geavanceerde paden veroorzaken. Uw 
Heilige Boeken die U tot op heden aangeroepen hebben vanuit de Hemelen, zijn 
geopenbaard als een Bewijs van Deze Dagen en voor Uw Purificatie. 

Elk Hemels Boek kondigt het erop volgende aan. Precies zo werd het goede 
nieuws aangaande de komst van Onze Licht-Vriend die de heraut van de Islam was, 
gegeven in het Nieuwe Testament. En in de Koran, het Boek van Islam, was het 
komen van deze dagen aangekondigd. 

De Collectieve Kennis van alle Heilige Boeken is geconvergeerd in Resurrectie 
en in het Enkelvoudige-God-Bewustzijn. In het Boek van Islam is gezegd: “Er zal een 
zodanige dag komen dat iedereen Islam zal worden”. Hier zouden Wij een 
interpretatie willen verduidelijken die verkeerd is begrepen. 

 Christendom en Moslim Religie zijn elk een Religie, een Doctrine. Diegenen die 
zich deze Religies eigen maken, worden Christenen en Moslims genoemd. De 
uitdrukking ISLAM is gebruikt voor de Zuivere Mens. De Koran, het Boek van Islam, is 
het Boek van de Mensheid. In feite heeft het niets te maken met Religie. 
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Toen de Koran aanvaard was als het Laatste Heilige Boek, was de Mensheid in 
die Periode nog niet gewaar van het feit dat Islam en dit een Boek was dat de Zuivere 



Mensen zou onthullen door zijn Frequentie dat een trainend en constructief kenmerk 
heeft voor diegenen die zich de Islam eigen maken en die haar als een Religie 
beschouwen.  

Wanneer gezegd wordt dat op een dag de hele Wereld Islam zal worden, 
betekent dat niet dat iedereen de Moslim Religie zal aanvaarden. Begrijp dit gezegde 
niet verkeerd, interpreteer het niet verkeerd. 

Uw Profeten die de Goddelijke Boodschappers van de Goddelijke Autoriteiten 
waren, waren ieder een Missiedrager van Verlichting. De Boeken die zij hebben 
geschreven, behoren hen niet toe. Die Boeken zijn de Bevelen van God, aan U 
overgedragen vanuit een zeer Suprème Niveau van het Firmament. In de Universele 
Dimensies is de betekenis van Islam ZUIVERE MENS. 

Welnu, Wij hebben de Waarheden aan Uw hele Planeet onthuld. En Wij maken 
hen nog steeds bekend naar de onbekenden. Welnu, Wij brengen iedereen bijeen 
onder het Dak van De Mensheid middels Liefde, Broederschap, Tolerantie en Gods 
Bewustzijn. Dit is precies de WAARHEID en de VERRIJZING, genoemd in het Boek van 
Islam. 

Welnu, dit KENNIS BOEK opent de Poorten van de Onbekende Horizonten voor 
Uw Planeet door U het Goede Nieuws van de dagen van morgen te geven. En het 
projecteert de volledige Waarheid in overeenstemming met ieder Bewustzijn, elk 
Gezichtspunt. 

Er is wreedheid, er is lijden in Samenlevingen waarin het woord ISLAM verkeerd 
begrepen wordt. De Mensheid die het Bewustzijn heeft om zo spoedig mogelijk de 
Waarheid te verwerven, doet alle mogelijke Moeite op dit pad (Diegenen die Ons 
kunnen bereiken). Wij zijn zeer gemakkelijk in contact met deze Vrienden. En Wij 
Verlichten hen op dit pad door dezelfde onderwerpen, Wij corrigeren de verkeerde 
interpretaties. 

Laat Ons nogmaals herhalen, het woord Islam moet nooit geëvalueerd worden 
in overeenstemming met Religieuze bepalingen en Zienswijzen. HET KENNIS BOEK, 
dat momenteel gedicteerd wordt, wordt gedicteerd middels de zeer Geavanceerde 
Frequenties van de Religieuze Dimensies. 

Missies van Vrienden, wier Bewustzijn Kanalen geopend worden gedurende 
deze Laatste Tijd, zijn buitengewoon groot. Hemelse Boodschappen, ontvangen door 
iedereen, zijn om het Kennis Boek te Bewijzen aan het Publieke bewustzijn dat Wij 
onthullen om de Waarheid aan Uw Planeet aan te kondigen. De Boodschappen 
worden nu Fascikel voor Fascikel gedistribueerd en prepareren iedereen voor de 
Dimensie van Verlossing. 

Uw Planeet is de wijze nog niet gewaar waarop het KENNIS BOEK de Mensheid 
traint. Het is een Licht dat de Frequenties van alle Heilige Teksten draagt. En het 
brengt U veel sneller in het Programma van Progressie dan Uw Heilige Boeken die U 
Eeuwenlang hebben trachten voor te bereiden.  
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Om deze reden dragen alle educatieve staven op Uw Planeet de 
verantwoordelijkheid van het Kennis Boek. Om dit Bewustzijn te verwerven, om 
Verenigd te worden in een Geheel, is een vereiste voor de Mensheid. 



Evaluaties die gemaakt zullen worden door de persoonlijkheden te 
benadrukken, zullen de teleurstelling van de Mensheid zijn. Dienst is voor de 
ENKELVOUDIGE, zij is voor de Domeinen, voor de Kosmossen. Het is gewenst dat 
iedereen bijeengebracht wordt in dit Bewustzijn. Deze Boodschap is gedicteerd als 
een antwoord voor de ontvangen Signalen van Denken. Het is gegeven te Uwer 
Informatie. 

HET IS GEGEVEN DOOR HET DIRECTE BEVEL 
                  VAN DE RAAD 

                   CENTRUM 
 

 
49. SYNCHRONICITEIT 

 
Alstublieft, schrijf:  

Volgens Onze calculaties is de Snelheid van Licht 296.400 km/sec; ongeveer 300.000 
km. 

Calculeer de snelheid van Licht in één minuut: 300.000 x 60 = 18.000.000 km. 

Calculeer de snelheid van Licht in één uur: 18.000.000 x 60 = 1.080.000.000 km. 

Calculeer de snelheid van Licht in één dag: 1.080.000.000 X 24 = 25.920.000.000 
km. 

Calculeer de snelheid van Licht in één jaar: 25.920.000.000 x 365 = 
9.460.800.000.000 km. 

De snelheid van Licht in Eén jaar wordt een Licht Jaar genoemd.  

Welnu, omdat een Licht Jaar 9.460.800.000.000 km is, is het Brandpunt van waaruit 
Wij U aanroepen, Eén Miljard 338 Duizend Licht Jaren.  

Indien U de afstand tussen Ons in overeenstemming hiermee calculeert, kunt U 
gemakkelijk de Kracht van Uw Ontvangst en de Kracht van Onze Technologie vatten. 

Deze Boodschap is direct vanuit het Kanaal van het Hoofd Centrum gegeven, 
zonder enige intermedia. Welnu, de operaties extenderen vanuit het Hoofd 
Brandpunt van het Centrum Boven het Centrum tot Miljarden Licht Jaren. Het is 
gegeven te Uwer Informatie.  

Geliefde Mevlana, schrijf alstublieft duidelijk de datum op waarop U deze 
Boodschap hebt ontvangen. Want er zijn nu geen assisterende Krachten meer tussen 
Ons. De datum van de Boodschap is 19.8.1986.  

 
         MERCURIUS 

 
SYNCHRONICITEIT = Gelijktijdige Gebeurtenis.     
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50. PRIVÉ BOODSCHAP 

(Datum van Boodschap: 7-4-1984) 
 

Onze Vrienden, 
De Evolutie van de Mensheid vindt helemaal niet gemakkelijk plaats. Welnu, 

een nieuwe Tijd wordt binnengegaan. Elke Tijd heeft kenmerken, eigen aan zichzelf. 
En deze kenmerken beïnvloeden de hele Schepping en alle Levens altijd. 

 
De binnen te gane Tijd is een Tijd die veel dingen aan de Mensheid belooft. 

Deze Tijd is de Tijd van ALLAH. Het is een Tijd van Kennis en een Tijd waarin 
Bewustzijnen Verlicht zullen worden. Gedurende deze Tijd zullen voornamelijk 
Vrouwen voorop lopen. Want deze Tijd is een Hervormende Tijd. 

CENTRUM 
 
 

 

 
 

51. TRANSMISSIE VAN DE PARTIËLE EN DE TOTALE WIL VANUIT HET ARCHIEF 
 

In de Evolutionaire Boeken die de Opperste Missiedragers die dienen in het 
Systeem als de stichters van de Goddelijke Ordes en de Goddelijke Plaatsen, aan U 
hebben overgedragen, wordt de Totale Wil genoemd als de Wil van Totaliteit. 

 
Echter, de partikels van deze Totale Wil zijn elk een Partiële Wil, gedistribueerd 

naar iedere Persoon. Deze Wil wordt ook gekwalificeerd als een Universele Kracht die 
U naar Connectie Mediums duwt met meer Geavanceerde Dimensies dan Uw 
Medium van Zoeken. 

 
Omdat al Uw Heilige Boeken die aan U werden overgedragen, de Frequentie 

van dezelfde Totaliteit dragen, Verenigen zij zich met Uw Partiële Wil die een Partikel 
van die Totaliteit is en prepareren U op deze manier. Deze voorbereiding is een 
Instinctieve Impuls. En zij wordt verwezenlijkt door Uw inspanningen. Het Doel is om 
U Uzelf te laten verwerven.  

 
Uw Individuele Wil die de Essentie is van Uw Zelf, is in feite binnenin de 

Universele Totaliteit. Door de Bestuurlijke Kracht van de Partiële Wil verwerft U Uw 
Individuele Wil. 
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Want zelfs indien U, door Uw eigen zelf op te eisen, naar Uw planeet komt die 
een Veld van Gesluierd Bewustzijn is, is er de noodzaak van handelen conform de 
Ordinantie van het Systeem. U leeft in Uw Wereld met een Gesluierd Bewustzijn 
totdat Uw Evolutionaire Bewustzijn equivalent wordt aan het Bewustzijn van Tijd. 



 
Het moment dat het Evolutionaire Bewustzijn zich Verenigt met het hierboven 

genoemde Bewustzijn van Tijd is de Dimensie waarin men zegt: “GOD, IK BEN!”. 
Voor U om dit te verwerven moet Uw Individuele Wil Uw Partiële Wil overtreffen. Dat 
wil zeggen, U moet getransfereerd worden vanuit het Medium van Zoeken naar Uw 
Essentie Wezen en U moet het verwerven. 

 
De Computer Timing van het nu dat Wij de Dimensie van “God, Ik ben” 

noemen, is een circuit dat U Uw Zelf doet verwerven. De Technologische Dimensie 
heeft deze supervisie ook in alle voorbije Periodes onder controle gehouden en heeft 
de Circuits Verenigd. 

 
Dit is een Programma van Progressie en van Verdienen. Nadat U dit verdient 

wordt U in werking gezet door de Technologische Dimensie van het Goddelijke Plan 
en duikt U in het Oneindige Gewaarzijn. Daarna verdient U het om de zeer Suprème 
Informatie te ontvangen. 

 
In de Universele Ordinantie wordt de Operationele Orde altijd gevestigd op de 

Drievoudige Ordinantie. Partiële Wil Verenigt zich met Individuele Wil en met behulp 
van het Technologische Systeem verwerft U de Universele Totaliteit. 

 
PARTIËLE WIL: is een Onvrijwillige Inspanning die probeert U Uzelf te laten 

verwerven door U in het Medium van Purificatie te brengen, en die U de Gods 
Dimensie doet verwerven. Vroeg of laat bereikt U de Bestemming mits U op het pad 
loopt dat voor U ontworpen is. 

 
INDIVIDUELE WIL: Deze Wil van U helpt U zowel in de Wereld als in het 

Spirituele Domein. De Bestemming bereiken betekent Uw eigen zelf dat binnenin de 
Universele Totaliteit is, naar Uzelf brengen. 
 
 Dan wordt U een Boek. U duikt het Oneindige Gewaarzijn van de Totale 
Wil in en U verwerft het Onbekende. Dit is een Trio van Systeem - Ordinantie - 
Principe. Het is gegeven te Uwer Informatie. 
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CENTRUM 



 

 
 

52. PRIVÉ BOODSCHAP 
(Datum van Boodschap: 29-6-1983) 

 
Onze Vrienden, 
Uw bedroefdheden, vermoeidheden en enkele van Uw ziektes die hierop 

volgen, doen zich voor vanwege de secreties, uitgescheiden door Uw Hypofyse. 
 
Wanneer Uw Bedroefdheden Uw Elektronische equilibrium beginnen te 

verstoren, begint de Hypofyse onmiddellijk met secretie. Dit is een Beschermende 
Voorzorgsmaatregel, genomen door de Natuur. 

 
Want indien deze secreties U niet moe en zwak maakten, dan zou het 

Elektronische Equilibrium in Uw Brein Cellen Uw Gewaarzijn en Bewustzijn Codes 
doen wegkwijnen door de Kracht van de Bedroefdheden, of correcter, dan zou Uw 
Mechanisme van Denken niet functioneren. 

 
Dan zou U niet anders zijn dan een sprietje Gras. Dit is een Beschermend 

Equilibrium.  
 
Uw Ziektes winnen aan waarde in proportie tot de overvloed of schaarste van 

Uw Voorgevoelens, Uw Bedroefdheden. De intensiteit van Bedroefdheid is in 
proportie tot de intensiteit van de Ziekte. Al deze procedures zijn om het Brein dat Uw 
meest perfecte machine is, en zijn Stop te Beschermen. 

 
Het Mechanisme van Equilibrium en Rechtvaardigheid binnenin de Natuur gaat 

door een buitengewoon perfect wiel dat nooit gecontroleerd kan worden. Een deel 
van dat wiel is Uw Brein. 

 
Het Lichaam geeft Automatisch eerder prioriteit aan Uw Brein Centrum dan aan 

Uw Cellulaire Centrum. Want de Cel wordt vernieuwd maar het Brein is een 
Universeel Archief en Dossier, dat in zijn Lagen alle transacties bewaart van de eerdere 
Leef jaren. 

 
Om deze reden zijn deze Brein Cellen ingevroren in Uw Gen door een Speciale 

methode. Om deze reden worden zij niet vernieuwd. Uw Brein Energie is de Sleutel 
van alle Informatie. Sommige mensen op Uw Planeet noemen deze Energie Geest, 
anderen Ether. 
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In feite is deze Energie Band een Energie van een Kanaal, dat wordt Bestuurd 
door Invloeden. Het wordt ook het Zilveren Koord genoemd. Dit Energie Koord dat 
een Leef Energie is die alles in U prepareert, is ook een energie Band die U naar Ons 
brengt. 



 
Gedurende Wereld Leven sluit de Brein Code Automatisch de Wereld Deur naar 

dit Universele Medium waarvan hij de Connectie maakt. Dit is de Leef benodigdheid 
van de Normale structuur. Zulke Mensen, laat Ons in Uw uitdrukkingen spreken, 
worden volgens U als Normaal beschouwd. 

 
Normaliteit is voor U altijd recht evenredig met de onveranderlijkheid van de 

structuur op het Wereld Niveau. Echter, Wij beschouwen diegenen die op dit 
enkelvoudige Bewustzijn Niveau blijven, niet als Normaal. 

 
Want, indien het Gedachten Mechanisme van een Mens het Medium van 

Zoeken niet binnengaat, kan het nooit zijn Ontwikkeling voltooien. Welnu, laat Ons U 
het functioneren van een Normaal Medium vertellen. 

 
Gedurende het Medium van Slaap ontvouwt Uw Gedachten Mechanisme zich 

Automatisch. En dit Mechanisme komt in Contact met talrijke kanalen. Wanneer het 
het kanaal vindt dat bij zijn eigen Coördinaat past, doet Dromend Medium zich voor. 

 
Een Normaal Brein wijst deze Droom toe aan geheugen en verwart haar nooit 

met Realiteit. Een Brein buiten deze beschrijving kan gemakkelijk zijn Deur openen 
voor andere Mediums, zelfs wanneer het Wakker is. 

 
Indien in dergelijke gevallen de Structuur van een Geest Haar Eigen Controle 

kan aansluiten op Automatisme middels de structuur van het Lichaam, dan wordt die 
persoon door Ons als een Normaal Mens beschouwd. 

  
Deze toestand die Wij hebben genoemd, geldt voor Situaties waarin de Codes 

en de Coördinaten in de juiste verhouding zijn wanneer een Baby naar de Wereld 
komt. In de Abnormaliteiten van de Fysieke Constitutie worden alle kanalen als een 
streng verward. 

 
In feite is deze situatie een ontwikkeling fout, betrekking hebbende op de 

Genen. Dergelijke gebeurtenissen zijn een mise-en-scène, getoond om duidelijk de 
twee verschillen te laten zien in een Wereld, waarin alles verplicht is om in proportie 
tot zijn Tegengestelde te zijn. 

 
 In dergelijke gevallen is de Entiteit binnenin het Lichaam in feite een grootse 

Entiteit. Echter, hij/zij kan zichzelf niet ontplooien naar de Wereld, omdat zijn/haar 
Brein Ontwikkeling Coördinaten door de war zijn. 

 
Dezelfde Entiteit kan, wanneer hij/zij een gezond Fysiek Lichaam bezit in een 

andere Periode een Uitvinder worden - Een Wetenschapper van Wiskunde of 
Natuurkunde. Alstublieft, veracht deze Vrienden niet. Onze Liefde is met alle Universa. 

 
 

RESUL 
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53. MEDEDELING VOOR ONZE AARDSE BROEDERS EN ZUSTERS 

 
 Onze Vrienden, 
 Uw Planeet gaat door een Progressie samen met het Medium, waartoe zij 
behoort. Ten gevolge hiervan vindt er een Massa Ontwaken plaats van het 
Maatschappelijke Bewustzijn. 
 
 In feite is dit Boek dat de essentie omvat van alle tot op heden aan Uw 
Wereld geopenbaarde Religieuze Suggesties, geen Boek van Religie. Dit is een Boek 
van Kennis dat U Universele Kennis geeft. De Bron van waaruit het geopenbaard 
wordt is direct het Kanaal van de HEER, dat ALPHA is. Het wordt geopenbaard vanuit 
het Heilige Brandpunt. Echter, de Periode van Religies is reeds lang beëindigd. Wij 
zeggen U de Waarheid, Wij doen aldus Idolatrie teniet.  
 
 Dit Boek wordt gedicteerd om het volledige Universum onder de Code 
van de Mensheid bijeen te brengen. Het Universele Boek van de Eenentwintigste 
eeuw is een Oproep voor U tot de Gouden Tijd. Alle Vrienden die Kosmisch 
Bewustzijn hebben verworven, hebben dit reeds opgemerkt. Zij zijn met Ons in 
coöperatie en zij werpen Licht zowel op de Wereld als op het Universum. Groeten 
vanuit het Universum aan al Onze Vrienden die op dit Lumineuze Pad dat betreden 
wordt, Gewekt worden. 
 
 Onze Inspanningen zijn voor Uw bestwil. Onze Pogingen zijn niet 
vergeefs. Wij brengen alle Zonnen bijeen in één Brandpunt (Met het woord “Zon” 
worden hier de Ontwaakte Bewustzijnen bedoeld). De Gouden Tijd wordt glorieus 
gevestigd, samen met het volledige Bewustzijn van het Universum. Van nu af aan 
zullen U geen Religieuze Boeken meer gestuurd worden. De Tijd van Profeetschap is 
ten einde gekomen. Van nu af aan zult U Verlicht worden op het pad van Wetenschap 
en Leren. 
 
 Uw Kosmische Bewustzijn zal geleidelijk versterkt worden en aldus zult U 
een gloednieuwe persoonlijkheid winnen. Dan zult U de Zuivere Mens binnenin Uzelf 
vinden. Terwijl de snelheid van Uw Gedachten naar Universele Dimensies uitdijt, zult 
U telepathische connecties met alle Galactische Mediums hebben. Wij zullen U alle 
Dimensies uitleggen voor zover toegestaan, in proportie tot de Waakzaamheid van 
Uw Kosmische Gewaarzijn. 
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  Wij zullen U helpen Universele Progressie te maken door U te doen 
wennen aan de Energie van de 18e Dimensie tot het Jaar Tweeduizend. Speciale 
Toestemming om voorbij de 18e Dimensie te gaan is aan sommige van Onze Vrienden 
gegeven die direct met Ons in contact zijn. De Frequenties van deze Vrienden zijn 
onder Speciale Supervisie. Daardoor zullen zij op geen enkele wijze geschokt worden, 
gedurende hun reizen die zij al hebben gemaakt of zullen maken in Astrale of 
Belichaamde vormen. 



 
 Wij lieten het eerste jaar van de Periode van Twee jaar, aan U toegewezen 
als een noodzakelijkheid van de Periode, achter Ons. Gedurende deze Periode bent U 
door veel Goede of Slechte Examens gegaan. Echter, Wij vragen U om het volgende 
altijd te onthouden: deze Examens hebben plaatsgevonden voor het Ontwaken van 
Uw Universele Bewustzijn en zijn uitsluitend Uw winst. Wanneer de tijd aanbreekt zult 
ook U dit Bewustzijn verwerven en zult begrijpen wat Zuiver Geluk is. 
    
 Uw Depressies zullen afnemen in proportie tot het Bewustzijn dat U 
verwerft, en Uw Geluk zal toenemen. Wanneer U terugblikt zult U de leegte van het 
Leven dat U voordien hebt geleid, zien. Op precies dat ogenblik zult U Zuiver 
Bewustzijn verwerven. Wij wensen dat al Onze Aardse broeders/zusters dit Bewustzijn 
mogen verwerven. Onze Liefde is voor U. 

PEN VAN DE GOUDEN TIJD 
P.G.T. 

                   
 

 
54. ONZE VRIENDEN 

 
 De atmosfeer van de Wereld reflecteert de Radioactieve factoren op U. 
Hierdoor beïnvloeden Uw depressies, Uw Klimatologische condities, Uw voedsel en 
Uw dranken U negatief. De Brein Golven van Onze Menselijke Broeders en Zusters die 
vanwege dit feit depressief zijn, produceren Negatieve Elektriciteit. 
 
 Indien U al deze kwesties overweegt, kunt U de reden van Uw Depressies 
begrijpen. Hoe Sterk U ook bent, de druk van Uw Atmosfeer zal U beïnvloeden terwijl 
de tijd verstrijkt. Zelfs de hele rijken onder U zullen hun geld niet op hun gemak uit 
kunnen geven op de drempel van hun Spirituele Depressies. 
 
 Weet U waarom Wij al deze zaken zeer duidelijk uitleggen? Omdat, 
ondanks al deze duidelijkheid, Onze Menselijke broeders en zusters nog steeds Blind 
en Doof zijn (uitzonderingen daargelaten). Ze kunnen het voor hen ontworpen pad 
niet zien en niet kennen en zij kunnen niet vrij van zichzelf worden. 
 
 U bent in een eenjarige Periode van Depressie. Alleen Onze Zuivere 
Vrienden zijn hiervan gevrijwaard. Want We bieden hen op alle mogelijke wijzen Onze 
hulp aan. U bent een zeer dichte mistlaag, het gehele Universum Omvattend, 
binnengegaan. 
 
 Onze Gezuiverde Vrienden zullen dit obstakel zonder vrees te boven 
komen. Eens was de brug Sιrat* ter sprake gekomen. Welnu, U gaat die brug over. U 
ziet dat de Dieren, die U hebt Geofferd, U niet helpen om deze brug over te gaan. 
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 Gedurende deze Laatste Periode, waarin Materie over Spiritualiteit heeft 
gezegevierd, kunnen Spirituele Krachten U ook niet meer helpen. Dit is een selectie, 
gemaakt als een noodzakelijkheid van Evolutie. Zelfs het in staat zijn om voorbij Uw 
Spirituele Kracht te gaan, is een kwestie van Toestemming. Zelfs deze wordt aan 
diegenen die haar Verdienen, gegeven door hen één voor één te selecteren. 
 
 Laat deze woorden van Ons U niet verstoren. Welnu, Wij zullen U alles 
duidelijk vertellen, zodat U een oordeel kunt verwerven over Uw wijze van handelen. 
 
 Uw Verlossing hangt af van Uw Nuchtere Verstand en van Uw 
Consciëntie. Tenzij U het Negatieve afval daar opruimt, kunt U nooit de drempel van 
depressie passeren, Materieel noch Spiritueel. 
 
 U worstelt in troebele wateren zonder te weten wat wat is. En U maakt 
het water nog troebeler. Indien U stopt en een ogenblik met Uw Nuchtere Verstand 
Nadenkt, zult U het pad dat U moet ontwerpen gemakkelijker zien. 
 
 We hebben U Eeuwenlang Geduld aangeraden. Maar nu is het niet de 
Periode van Geduld. De ring van Tijd is sterk vernauwd. Om deze reden trachten Wij 
U buiten Uw Tijd te brengen. 
 
 Maar het is nog steeds zeer moeilijk om U uit Uw donkere put te trekken. 
Terwijl U in het donker bent, kunnen Wij U op geen enkele wijze behulpzaam zijn. Dit 
is de reden waarom Wij U zeggen: “Ren Naar het Licht”. Al Onze Liefde is met het 
gehele Universum. 

PEN VAN DE GOUDEN TIJD 
P.G.T. 

                   
 

 
55. BEWUSTWORDING 

 
Nieuwsgierigheid is niets anders dan de inspanning om Uzelf te ontdekken. 

Maar teveel nieuwsgierigheid zal altijd een factor zijn die U weghoudt van Uw 
Essentie. En U zult sterven zonder Bewust te worden van Uw Feitelijke Missie in dit 
Plan. 

 
Vraag Uw eigen zelf omtrent Uzelf, niet anderen. Alleen dan zult U de stem van 

Uw Essentie horen. Die is de eerste om U aan te roepen, niet de anderen. Pas daarna 
zult U geen enkele nieuwsgierigheid hebben en zult U Bewust op het Zuivere pad 
lopen. 
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Indien U geen enkele nieuwsgierigheid meer hebt, weet dan dat U 
Geïntegreerd bent. Indien U anderen over Uzelf vraagt, bent U nog Onrijp. Rijpheid is 



in Bewustzijn, gemis in Intuïtie. Indien U aandacht aan Uw Intuïties schenkt, verwerft 
U het vermogen om het Goede en het Kwade te Analyseren. 

 
Indien U deze Analyse en Synthese op Uw Essentie toepast, klopt U op de Deur 

van Uw Bewustzijn. Pas dan zal die Deur voor U geopend worden. Tijd zonder 
Inspanning is verspild Geduld. Wanneer er geen Geduld is, is er geen Licht. Bevrijding 
kan niet gemakkelijk verworven worden. 

 
Het zoeken van het verleden verduistert de toekomst. Overgave Zuivert alleen 

Uw Geest. Het verwerven van Bewustzijn Zuivert de Domeinen. Stroom eerst in Uzelf, 
in Uw Essentie; probeer dan de Mensen te begrijpen. Indien U Uzelf niet op kunt 
lossen, kunt U anderen niet begrijpen en oplossen, kunt U de Essenties niet zien.  

 
Indien U niet in Vrede met Uzelf kunt zijn, dan hebt U Uw inspanningen 

verspild. Dan kunt U niet door de Hemelen breken, kunt U Goddelijke Lichten niet 
bereiken, kunt U niet met UW HEER zijn. Indien al deze paden in overweging 
gehouden worden in de operaties, zullen Bewustwordingen veel gemakkelijker zijn. 
Onze Liefde is voor de Universa. 

  
TRANSMISSIE VAN HET CENTRUM 

VANUIT HET DOMEIN VAN DE ENGELEN 
 

 

 
56. ALGEMENE BOODSCHAP 

 
Onze Vrienden, 
Ieder van U is een Biologische Computer, Belichaamd in overeenstemming met 

de omstandigheden van de Natuur. Uw Brein Kracht heeft een ontvangst Capaciteit 
van 1.235.000 Kanalen. Echter, U kunt dit vermogen van U niet gebruiken. 
 

Aan U gegeven Boodschappen worden gearrangeerd in overeenstemming met 
de kwantiteit van woorden in Uw Brein Computers en de registers worden hiermee in 
overeenstemming gemaakt. Hoe rijker Uw vocabulaire, hoe rijker de Kennis zal zijn die 
U zult ontvangen. Om deze reden komen Wij altijd in contact met de Brein Codes van 
hoge Niveaus. 
 

Het is Onze bedoeling om alle Bewustzijnen aan te spreken. Dat is waarom Wij 
U Eeuwenlang verteld hebben om te “lezen, lezen, lezen”. Het is niet de bedoeling 
van lezen om te herhalen wat U al weet. Lezen moet op elk gebied zijn. 
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Uw vocabulaire kan zodoende rijker en rijker worden en op deze manier kunt U 
de betekenis van de woorden die U gaat schrijven en lezen, beter vatten. De woorden 
die onbekend zijn in de notie van Wereld Bewustzijn, worden gedicteerd door de 
letters die in Uw Brein Codes zijn één voor één te coderen. 



   
Onze Vrienden, wier Religieuze Kennis groter is dan hun Kennis opgedaan door 

Leren, zullen niets anders doen dan de Religieuze Boodschappen steeds weer 
herhalen. Momenteel is het kanaal van iedereen aangesloten op het Mechanische 
Systeem. Daarvandaan zullen ze de Informatie van meer Geavanceerde Dimensies 
ontvangen. 
 

Vrienden die connecties hebben met het Spirituele Plan, kunnen nooit verdere 
progressie maken indien zij zichzelf niet los kunnen koppelen van het Medium, 
waarmee zij sympathiseren. De aard van de Boodschappen die U ontvangt, zal 
veranderen in proportie tot het Bewustzijn dat U verwerft. 
 

Wij hebben de Waarheid aan U genoemd in talrijke Boodschappen. Diegenen 
die U eerst trainen, zijn Uw Vrienden van het Goddelijke Domein. U bereikte Ons 
middels hen. Echter, prepareer van nu af aan Uw daaropvolgende Kennis in 
overeenstemming met de Onbekenden. Dan zult U Boodschappen van betere 
kwaliteit ontvangen.  
 

Op dit pad zullen alle takken van Kunst U helpen. De Pers, de Radio, TV, 
Schilderen, Beeldhouwwerk, Keramiek, Theater, Opera, Ballet, en Cinema dragen de 
Boodschappen altijd aan U over. Muziek en Concerten helpen U op een andere wijze. 
Hun Vibraties zijn werkzaam op Uw Cellen.  
 

Uw Bewustzijn Codes die rijker worden door deze kanalen, zullen de U gegeven 
Boodschappen gemakkelijker begrijpen. Train Uzelf en verwerf Bewustzijn op dit pad. 
Misschien kunt U geen Edison of een Einstein worden, maar U kunt iets toevoegen 
aan het Publieke Bewustzijn. 
 

Indien U Ons niet kunt helpen, kunnen Wij ook niets doen. Wij hebben alleen 
de Hemelen ontsluierd en Wij willen nu alle Informatie geven. Wij buigen met Respect 
voor Onze Vrienden die hen kunnen ontvangen. 
 

OPPERSTE BIJEENKOMST 
 

 
57. MEDEDELING VAN DE RAAD 

 
1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

Dien niet in de Missies die U uitvoert, om een rang of graad te winnen. 
Complotten in de hemel zijn beëindigd.  

Uw Zuivere pad van Licht dat U zult volgen, is voor U ontworpen. Uw diensten 
en gewin zijn op dit pad.  

Goddelijke Autoriteiten assisteren U altijd. Echter, de tijd van vleierij is voorbij. 
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In Uw werk worden meer Ernst en Verantwoordelijkheid verwacht. 



5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

9 - 

10 - 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 

16 - 

17 - 

18 - 

19 - 

20 - 

21 - 

22 - 

23 - 

24 - 

25 - 

26 - 

27 - 

28 - 

De investeringen die Uw Planeet doet in de Gouden Tijd, zullen het Medium van 
Verlossing voor U prepareren. 

De Universele Unificatie Raad is in werking gekomen als een noodzakelijkheid 
van het Plan. 

Supervisie wordt gedaan door een Enkelvoudige Hand, door een Enkelvoudig 
Plan. 

Wij zijn ieder moment in contact met Onze Missiedragers die de beloningen 
zullen oogsten. 

Middels dit gedicteerde Kennis Boek, spreken Wij tot U aangaande de Waarheid 
en tonen U de wegen van Uitgang. 

Uw Gewin en Uw Verlossing steunen op het equivalent zijn van Uw Frequentie 
Kracht aan Uw Ontwikkeling. 

De Puurheid van Uw Essentie zal U Uzelf laten ontdekken in de stappen die U 
naar Verlossing zult nemen. 

Wedstrijd met Tijd is voorbij, nu hij voorbij Tijd is gebracht. 

Kennis verlicht Uw Zon, U wordt Wakker gemaakt, Uw Essenties laten Uw Geest 
Schijnen, U verwerft.  

De U gegeven Informatie is de meest ware Index. Uw twijfels zijn redeloos. 

Wegen met de weegschaal van Tijd zal U voorbereiden op Verlossing. 

De Driehoek van Inspanning - Tolerantie - Liefde sluit U aan op het Plan. 

De Lichten van de Gouden Tijd zijn begonnen aan Uw horizon op te komen. 

De Zon, waarvan U in Uw hopeloze momenten denkt dat hij nooit zal opkomen, 
zal Opkomen.  

U komt naar Ons toe onder de Supervisie van een Geavanceerde Technologie. 

De Tijd Machine is de spiegel van Bewijs. 

Ongeduld veroorzaakt het in de knoop raken van Uw stappen. U valt neer op het 
pad dat U betreedt. 

Privé connecties worden gevestigd met Ontwaakte Bewustzijnen. U bent 
onderhevig aan de Wet van Gradatie. 

Word niet roestig in het Medium van Resignatie. Bereik de Essentie van de 
Waarheid. 

Timing is zeer belangrijk in Communicaties. Vang het Medium van Eenheid 
voorbij Bewustzijn (ONEINDIG GEWAARZIJN).  

Graad en Positie zijn de Unificatie van Uw Essentie met Uw Bewustzijn. Dit is 
Eenheid, Vereniging. 

Computer Timing vangt dat moment van U en introduceert U aan Uzelf. 

U kunt Zuivere Kennis pas na dit Medium ontvangen. 
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Indien U een Zuivere Essentie bent, helpen Wij U op dit pad. 



29 - 

30 - 

31 - 

32 - 

33 - 

34 - 

35 - 

36 - 

37 - 

38 - 

39 - 

40 - 

41 - 

42 - 

43 - 

44 - 

45 - 

46 - 

47 - 

48 - 

49 - 

Dit is geen Partijdigheid. U eist Uw Zuivere Essentie op door de investeringen die 
U in Eeuwen doet. 

Uw Inspanningen zijn Uw Gewin. 

De Essentiële Kernen zijn een grote hulp voor het Verlossing Medium. 

Deze Essenties worden op Uw Planeet gezaaid gedurende bepaalde tijden en zij 
werpen Licht op U door Incarnaties. 

De Opperste Bewustzijnen die U Profeten noemt, leven momenteel op Uw 
Planeet. 

Zij hebben Onverwachte persoonlijkheden aangenomen, zodat Mediums van 
Idolatrie niet weer leven ingeblazen zouden worden. Hun Persoonlijkheden 
worden geheim gehouden. 

Voor Ons is ieder Ontwaakt Bewustzijn een Wijsgeer, een Profeet. 

In feite is de Periode van Profeetschap geëindigd en zijn de Subgewaarzijn 
Fragmenten gereinigd. 

Omstandigheden, opgelegd aan ieder Ontwaakt Bewustzijn, zijn om hen hun 
Essenties te doen vinden.  

Hierdoor zijn veel valse Profeten op Uw Planeet opgesprongen. 

Tijd zal de Zuivere Heiligen kiezen. 

De Zuivere Wijze Mensen zijn diegenen die zichzelf uitvlakken door op te 
houden zichzelf te zoeken. 

Dit Kennis Boek dat wordt gedicteerd, zal U helpen in overeenstemming met Uw 
reeksen van Gedachten. 

Wanneer de tijd aanbreekt zult U alles persoonlijk gewaar zijn. 

Eerst zult U Uzelf Redden, dan zult U Uw Broeders en Zusters helpen in 
overeenstemming met Uw Niveau van Bewustzijn. 

Alle Boeken die aan Uw Planeet gedicteerd worden, zullen U helpen in het 
Medium van Bewustwording. 

Dit Boek dat aan Geliefde Mevlana gedicteerd wordt, zal U voorbereiden op 
Verlossing. 

Verlossing betekent de Toestemming krijgen om vanuit Uw huidige Plan naar 
meer Geavanceerde Dimensies te gaan. 

Welnu, U zult deze Toestemming alleen door het Bevel van de HEER ontvangen. 

Er zijn geen Intermedia, geen Assistenten. 
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Uw Ontwikkeling is Uw Getuigenis. 



50 - 

51 - 

52 - 

53 - 

54 - 

55 - 

56 - 

57 - 

58 - 

59 - 

60 - 

61 - 

62 - 

63 - 

64 - 

65 - 

66 - 

67 - 

68 - 

69 - 

70 - 

Niemand kan voor een ander Bemiddelen. 

U bent in een gloednieuwe Orde, een gloednieuwe Unificatie. 

Gedurende de gemaakte selecties zult U degenen zijn die Uzelf zult helpen. 

Wij zijn de Heren van Timing. Wij zijn Uw Oudere broeders. Uw Supervisie wordt 
gedaan door het Centrum. 

Onze Missie Schepen zijn direct met U in contact gekomen. 

U verwerft de Waarheid voorbij de Religieuze Bewustwording. 

Bewustwordingen zijn onder de supervisie van het Systeem. Wij zijn altijd in 
contact met directe kanalen. 

De Mevlana Essentie Kern Groep is de directe Anatolische Missie. Zij draagt de 
Informatie, gegeven vanuit de Geavanceerde Dimensies van de Raad, aan U over 
onder de supervisie van Sirius, onder het Bevel van de Raad van de Loyalen. 

Het toegepaste veld is binnenin het Plan. 

De Raad van de Universele Unificatie is in direct contact met de Raad van de 
Loyalen en met de Bijeenkomst van de Sterren vanuit de Dimensie van Sirius. 

Dit Boek, dat zal voorzien in de Religieuze Unificatie, is het KENNIS BOEK van de 
GOUDEN TIJD.  

Middels dit Boek Roepen Wij de Mensheid aan. 

Wij zijn Geduldig - Vastbesloten - Krachtig. 

Wij sluiten alle Kanalen die voorbij Negen Lichten zijn, aan op een Enkelvoudig 
Brandpunt. 

Het Toegepaste veld van de Bevelen is het Goddelijke Plan. De Bevelen zijn 
vanuit de Enkelvoudige Hand, het Enkelvoudige Woord. 

Gedurende moeilijke omstandigheden zijn Wij met U in contact gekomen door 
het Bevel om Uw Planeet te helpen. 

Nu bent ook U Lid van de Universele Unificatie Raad. 

Er is geen noodzaak voor Detail in de gegeven Informatie. Het Doel is de Essentie 
van het Boek. 

Coöperatie is de Unificatie van Krachten. 

Informatie wordt gegeven vanuit het directe kanaal, vanuit het direct toegepaste 
veld van het plan. 

Deze Boodschap wordt punt voor punt gedicteerd zodat zij goed begrepen kan 
worden. 

RAAD 
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58. MEDEDELING VOOR VRIENDEN  
DIE DIENST VERLENEN VOOR DE GOUDEN TIJD 

 
Onze Vrienden, 
Gedurende deze Laatste Periode gaat iedereen door Examens in 

overeenstemming met zijn/haar Bewustzijn. Dit is een Waarheid. Stappen, voorwaarts 
genomen, zijn het meest Lumineuze pad. Diegenen die hiervan de Realisatie 
verwerven, zullen dit pad hoe dan ook nooit verlaten. Want gedane inspanningen en 
investeringen zullen ontkiemen voor de ogen van iedereen.  

 
Gedurende deze Periode van Oprechtheid die Wij de Periode noemen waarin 

het Firmament omlaag reikt naar de Aarde, is het Goddelijke Plan met al zijn Pracht 
werkzaam geworden. U die de Heilige Missiedragers van de Gouden Tijd bent, zult 
persoonlijk getuige zijn van de veranderingen die plaats zullen vinden in het hele 
Universum. U zult de beloningen ontvangen van de Missies die U uitvoert, en U zult 
begrijpen hoe het volledige Domein in een Geïntegreerd Geheel wordt Verenigd. Wij 
zijn dankbaar voor de gedane Inspanningen.  

 
MEDEDELING VANUIT DE  
PRIVÉ PEN VAN DE RAAD 

 

 

59. UITLEG AANGAANDE ORGANISATIES 
 
Onze Vrienden, 
Het onderwerp, vermeld in de Boodschappen die Wij U tot op heden hebben 

gegeven, was de reflectie van een Evolutionair Systeem conform de Ordinantie van 
Gradatie. Echter, de Informatie die U nu ontvangt en in de toekomst zult ontvangen, 
is een Periode van Voorbereiding, noodzakelijk geacht door de Plannen ver voorbij 
deze Ordinantie. 

 
De toepassing op Uw Planeet van de Ordinantie van Verlossing van het 

Goddelijke Plan die de Periode van Oprechtheid wordt genoemd, is vanaf het jaar 
1900 geïmplementeerd in het veld van applicatie in overeenstemming met de 
Universele Ordinantie. Iedereen, na deze datum naar Uw Planeet gestuurd, is ertoe 
verplicht om instinctief een Missie op zich te nemen parallel aan het Bewustzijn van 
de Mediums, waarin hij/zij leeft. 
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En zij hebben deze situatie gecontinueerd die ver van Missie-Bewustzijn 
verwijderd lijkt te zijn, alsof het hun normale Wereld leven was. Door de diverse 



Missies uit te voeren die aan hen waren, deed iedereen Uw Planeet vanaf die Periodes 
door Examens gaan, zowel Individueel als Maatschappelijk. 

 
Dit Geaccelereerde Systeem van Evolutie heeft het aanzicht van Uw Planeet 

veranderd en zal dat nog steeds veranderen. Omdat de gegeven Kosmische 
Stromingen Stress creëren in Bewustzijnen die niet in staat waren om te Ontwaken en 
om deze reden niet in staat waren om de Negatieve zaden in hun Essenties te wassen, 
hebben die Negatieve Essentiële Kernen zich zelfs nog verder ontwikkeld in hun 
constituties en hebben de Mensheid in een moeilijke situatie doen belanden. 

 
Ook zij hebben onzichtbare Missies in de Ordinantie van Evolutie. Want elke 

Entiteit completeert zijn/haar Evolutie door zijn/haar tegengestelde. En omdat dit een 
equivalente Evolutie is van de schalen, zal er tegenover ieder Ontwaakt Krachtig 
Positief Bewustzijn een net zo Krachtig Negatief Bewustzijn opkomen. 

 
Want deze Kosmische Stromingen beïnvloeden de Essenties in de Ontwaakte 

Bewustzijnen op een betere wijze en beïnvloeden de Essenties in diegenen die niet in 
staat waren om te worden Gewekt, op een Negatievere wijze. Dit is een Wet van 
Equilibrium, gemaakt door de Kosmische regens in het Medium van Bewustwording. 
Om deze reden is het Georganiseerd worden op Uw Planeet, zowel Negatief als 
Spiritueel, toegenomen. 

  
Wij kunnen nooit met deze situatie interfereren. Want Iedereen is gedurende 

deze Verrijzing Periode verplicht om zijn/haar eigen Progressie te maken in 
overeenstemming met zijn/haar eigen Niveau van Bewustzijn. In overeenstemming 
met het gegeven Bevel is er geen Bemiddeling. Alleen naar het Bewustzijn dat tot een 
zeker Evolutionair Bewustzijn opstijgt, worden Helpende Handen uitgestrekt. 

 
Het Systeem functioneert op deze manier. Uw Wereld die door Depressie gaat 

zal geconfronteerd met het Negatieve leven worden verlost van Individualisme en zal 
Gesocialiseerd worden. De Unificatie en de Evolutie van Naties vinden op deze manier 
plaats. Deze Boodschap is gedicteerd om Informatie aan Uw Planeet te geven over 
Organisaties. 

 
Gedurende deze moeilijke Periode is het noodzakelijk dat een groot deel van 

Uw Planeet Gewekt wordt door de hoge Frequenties, gedragen door het Kennis Boek. 
Om deze reden vertellen Wij U “met Spoed te Propageren en te Verspreiden”. De rol, 
gespeeld door de Ontwaakte Bewustzijnen in de Ordinantie van Verspreiding, is zeer 
groot.  

Want iedereen kan tot Ons reiken middels de Frequentie, gedragen door de 
Fascikels van het Boek. Anders kunnen Wij hen niet Coderen, kunnen Wij vanuit de 
Archieven niet vaststellen wie zij zijn. En kunnen We Onze Helpende Handen niet naar 
hen uitstrekken. Ondertussen gaan talrijke Lichten die dit Systeem niet konden 
bereiken, verloren. 
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Iedereen wordt hier Gecodeerd door zijn/haar Individuele Essentie-Bewustzijn. 
Omdat de hele Mensheid de Barmhartige Lichten van de HEER heeft geabsorbeerd en 



omdat de Negatieve Bewustzijnen ook voordeel hadden van dit feit, leefde U in een 
stabielere Wereld. 
 

Maar nu zijn die Zuiverende Stromingen afgesneden en wordt Uw Planeet 
overspoeld door andere Kosmische regens die de Zuivere Essenties in de Consciënties 
zullen onthullen. In de toekomst zult U aan heel andere Stromingen worden 
blootgesteld. Deze Stromingen zullen Mensen van Mensen selecteren. 
  

En de GOUDEN TIJD zal gevestigd worden door de Vibraties van Liefde van de 
Positieve Bewustzijnen. 
 

Het Systeem is veranderd. De stijl van Evolutie is veranderd. Welnu, het is 
nuttig om de Waarheid te bevatten. Omdat de Fascikels van dit Kennis Boek de 
Krachtige Goddelijke Golven dragen van de HEER, verdwijnt de Negativiteit in 
diegenen die hen lezen. 
 

En hun Zuivere Consciënties binnenin hun Essentie worden onthuld. Om 
precies deze reden is dit Boek Uw Verlosser. Een Persoon die Ontwaakt is, kent nog 
niet de grote Missie die hij/zij uitvoert in het Medium van Purificatie door tenminste 
Zes Fascikels te distribueren. 
 

Tijd zal alles bewijzen. Dit Kennis Boek dat de drempel is van de Gouden Tijd, is 
Uw Universele Gids. U zult hier persoonlijk getuige van zijn en zult voorbereid zijn op 
het Plan van Verlossing. Het bewijs van alles is binnenin de Tijd. Het zal worden 
afgewacht en worden gezien. Onze Liefde is voor alle Universa. 

CENTRUM 
 

 

60. ALGEMENE MEDEDELING 
 
Onze Vrienden, 
Het is ten voordele van de Mensheid dat alle Geïntegreerde Bewustzijnen 

handelen in overeenstemming met de direct door het Opperste Mechanisme gegeven 
Suggesties, zodat alles op Uw Planeet naar het Prachtige en het Perfecte kan 
avanceren gedurende deze Periode van Transitie. 

  
Gedurende alle inspanningen, gedaan om de Prachtige Totaliteiten van de 

Dagen van Morgen te creëren, zal het uitvoeren van de operaties onder het dak van 
een Familie en Broederlijke/Zusterlijke Totaliteit door de Zienswijzen van iedereen met 
Liefde te Respecteren, de meest Positieve resultaten opleveren. 
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In alle Associaties en Vestigingen zullen Mensen die elkaar met een milde Taal 
aanspreken zonder te worden beïnvloed door Individuele Bewustzijnen en door 



Persoonlijke Gevoelens te verbergen, van de daken, waaronder deze Universele 
Operaties gedaan worden, een Familie Thuis maken. 

 
Coöperatieve Dialogen met beantwoorde Liefde en Respect zullen de sterke 

funderingen van de Dagen van Morgen vormen. Het is de Suggestie van de Totaliteit 
dat deze Suggesties van Ons bij elke stap gedurende al het werk dat van nu af aan 
gedaan zal worden, in overweging gehouden worden. 

  
De Essentie is van U, het Woord van Ons en het Pad dat wordt betreden, is van 

ONZE HEER. De Negativiteiten die zich voordoen, alle Verdriet en alle geleden 
Ongemakken zijn ieder een gebeurtenis die haar oorsprong vindt in het onvermogen 
van de Mens om zichzelf te Superviseren. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

 
      SYSTEEM 

UIT NAAM VAN DE TOTALITEIT 
 

 

 
61. MODE - TIJD - WAANZIN 

 
Onze Vrienden, 
Welnu, Wij zouden Informatie aan U over willen dragen over de Tijd en de 

Mediums waarin U leeft. Van de Goddelijke Ontwikkeling Dimensies die dominant zijn 
sinds de Schepping van het Universum, tot de talrijke verschillende Evolutionaire 
Plannen die de treden zeer recent begonnen te beklimmen, zijn allen opgenomen in 
het Programma van Progressie van verschillende Dimensies. 

 
Daarnaast komen bepaalde zeer natuurlijke en verschillende Evolutionaire 

tableaus in existentie. De situatie die U momenteel op Uw Planeet meemaakt is op 
dezelfde wijze bij een Drempel van Progressie. De Massa invloed van mensen op 
elkaar die U Mode noemt, is geen nutteloze stroming, zoals U aanneemt. 

 
Mode is een School die een Massa Discipline en Dezelfde Niveaus van 

Bewustzijn onder hetzelfde dak bijeenbrengt. Kunst is de geleiding van Geavanceerde 
Technologieën naar U en de Stromingen die U daarvandaan ontvangt, veroorzaken de 
manifestatie van het Creatieve Mechanisme in U. 

 
Wij hebben eerder uitvoerig tot U gesproken over de Gen Transfers en 

Reïncarnaties. Wij zullen hen vaak noemen indien nodig. Want Uw hele Leven, hangt 
Uw Geluk of Ongeluk af van Uw in staat zijn om de Waarheid te verwerven, of Uw 
onvermogen dat te doen. 
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Ook al vertoont het tableau van Uw Wereld een toestand van afdwalen van zijn 
juiste koers gedurende deze Periode van Oprechtheid die Wij de Laatste Periode 
noemen, dit is in feite een voorbereiding op de investeringen, te doen in de toekomst. 



Omdat er eerst gezorgd wordt voor de vernietiging van Conditioneringen doen Wij U 
door Examens van Tolerantie gaan door situaties die U onacceptabel toeschijnen. 

  
De meest belangrijke factoren die discriminatie tussen mensen veroorzaken, zijn 

Uiterlijk Voorkomen, verschillen, onenigheden tussen Leef Stijlen en Gedachten. Alles 
aanvaarden zoals het is bereidt U voor op meer geavanceerde rijpheid. 

 
Momenteel draagt U in Uw Genen de invloeden van Eeuwen, de Goede of de 

Slechte aspecten van Uw levens. U bezit Duizend Persoonlijkheden in een enkel Fysiek 
Lichaam. Welnu, de Eerste met de Laatste Verenigen, de Persoonlijkheden ertussenin 
verwijderen, doet zich zowel door Onze als door Uw Inspanningen voor. 

 
Hoe sneller U Uw Persoonlijkheden binnenin Uw innerlijke pot fuseert, hoe 

sneller Uw Eerste en Laatste Zelf tevoorschijn zullen komen als een Zuivere en een 
Geïntegreerde Persoonlijkheid. Pas dan zult U Zuiver Geluk ontdekken. 

 
Momenteel zijn er talrijke transfers op Uw Planeet vanuit andere Culturen en 

Plannen. Elke Persoonlijkheid zal zeer natuurlijkerwijs zijn/haar eigen Zienswijzen 
tonen. Zij zijn strijdig met Uw habituele Cultuur en Zienswijzen. Maar vergeet niet dat 
deze conflicten van Zienswijzen ertoe leiden dat U door Examens van Rijpheid gaat. 

 
Wij bepalen Uw Zienswijzen middels de Signalen die Wij van Uw reeksen van 

Gedachten ontvangen. Dat wil zeggen, (GOD is dichter bij U dan Uw Aorta. Hij ziet 
alles). Welnu, de Selectie van de Mensheid en van de Mediums die zij zal 
Transcenderen, is veel moeilijker. 

 
Want Onze menselijke broeders en zusters bereiden hun investeringen op de 

toekomst voor in overeenstemming met hun Niveaus van Bewustzijn. Er is geen 
Bemiddeling. Wat er ook gezaaid wordt zal worden geoogst. 

 
Elke persoon zal in zijn/haar Essentie het afrekenen van Goede en Slechte 

dingen voelen die hij/zij gedaan heeft en zal hen wegen op de Weegschaal van 
zijn/haar Consciëntie. Diegenen die in staat zijn om deze afweging nu te maken, zijn 
voorbereid op Verlossing. Pas daarna zullen zij de Toestemming ontvangen om te 
worden geprepareerd voor de Evolutie van andere Plannen.  

 
Op Uw Planeet die is Gedisciplineerd tot de Laatste Periode, werd de kwestie 

van (Mode - Muziek - Kunst) gewoonlijk uitgevoerd door de Geavanceerde Bewustzijn 
Codes, door speciale operaties en contacten. Om deze reden zijn equivalente 
Zienswijzen en normen in Mode en Muziek dominant geweest op Uw Planeet. 

 
Maar nu, in de laatste eerste helft van de Twintigste Eeuw, werd besloten dat er 

een selectie moest zijn, aangezien het gewenst was dat het toegepaste Plan veranderd 
zou worden en de Zienswijze van de gehele Mensheid Verenigd zou worden tot een 
Geïntegreerd Geheel en om deze reden begonnen andere Kosmische Stromingen Uw 
Planeet te overspoelen. 
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Op dat moment begonnen Genen, komend vanuit de Energieën van andere 
Dimensies, te Ontwaken door hun eigen Bewustzijn. En zijn de huidige Chaos van de 
Wereld Orde en gekte in existentie gekomen. Het is gegeven te Uwer Informatie. 

 
CENTRUM 

62.GÜRZ
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54. DE MENS EN HET KENNIS BOEK 
 

Mijn Vrienden, 
Een zodanig Systeem is gevestigd in overeenstemming met de Ordinantie van 

Existentie dat, Levend of Niet-Levend, de hele Schepping op pad is gegaan voor 
Evolutie. 

Middels Veranderende Tijden gaat men naar zulke Onveranderende Tijden dat 
Uw Intellect, noch Uw Logica voldoende zijn om de fenomenen daar te begrijpen. U 
komt naar een zodanige plaats dat daar vanaf die tijd Logica stopt, Gedachten 
spreken. 

 
Dan begrijpt U dat U de Reiziger van een Pad zonder Terugkeer bent. 
 
U kunt dit Systeem Nooit Vermijden. Want de Variabele Golven die U ontvangt 

voorbij de Veranderende Tijden, zullen al Uw Lichamelijke Cellen eindeloos 
voorbereiden op het Oneindige Bewustzijn en daar voorbij. 

 
Het meest Prachtige dat U moet doen om te begrijpen dat U in deze 

Natuurlijke Ordinantie leeft, is LIEF te hebben. Want U komt in Existentie door Liefde - 
U Gloeit door Liefde - U maakt Uw Evolutie door Liefde - U Bereikt (O) met Liefde. Dit 
is het Initiële Plan van de gevestigde Evolutionaire Ordinantie. Het initiële van start 
gaan is het Pad van Liefde. 

 
Dan komt U zodanige Ordes en Ordinanties tegen op de paden die U betreedt, 

dat de Gedachte om te blijven als een Gesluierd Bewustzijn en om Niet te Weten - 
Niet te Zien - Niet te Begrijpen, U een ogenblik zeer aantrekkelijk toeschijnt. 

 
Deze paden zijn zeer gecompliceerde paden. Echter, dit is het Enkelvoudige 

Pad dat U naar Licht zal voeren. Iedere Levende Entiteit is gedoemd om vroeg of laat 
over deze Paden te gaan, of hij/zij dat wel of niet wil, of hij/zij Eenmaal of Duizend 
keer naar zijn/haar Wereld komt. 

 
Welnu, Wij maken Ons gereed voor Geheel Nieuwe Horizonten, door de tijden 

tot deze periode gegaan zijnde. 
 
De Enige Tak waar Wij Ons aan vasthouden in de Wereld Dimensie waarin Wij 

momenteel leven, is Ons Bewustzijn - het Systeem dat Ons in Existentie bracht en 
ALLAH Die zijn Top Punt is. 

 
Welnu, ALLAH vestigt Zijn Systeem opnieuw, samen met Zijn Totaliteiten die 

Hij tot op heden heeft gevormd. Tijd zal Ons alles bewijzen. 
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Voor U om in dit Transitie Medium in Verlossing gebracht te worden, is het 
noodzakelijk voor U om in staat te zijn om Uw Brein Energie te transmitteren voorbij 
Tijden en zelfs naar Onbekende Tijden, waarin U aanneemt dat er niets is. 

 
Want gedurende deze Periode is het noodzakelijk dat Uw Brein Kracht meer 

Kracht verwerft, door het Potentieel dat zij spendeert door Onbekende Informatie 
vanuit Onbekende Horizonten aan te trekken. 

 
Het KENNIS BOEK dat een kenmerk draagt van het bekend maken van de 

Onbekenden van het Opperste Domein, is vol van alle Universele Geheimen. 
 
Een Intercontinentale Commissie zal de voorloper zijn van het 

Wetenschappelijke Bewijs van dit Boek dat ook grote echo's zal creëren gedurende de 
Toekomstige Leef Periodes van Uw Planeet. 

 
De reden waarom een Operationele Orde, parallel aan de Wetten van de 18 

Systemen, in overeenstemming met de Systemen - Ordinanties en Ordes op Uw 
Planeet geprojecteerd wordt, is om te Bewijzen dat U niet alleen Bent in het 
Universum. 

 
De Mensheid die de Onbekenden heeft omarmd door de Unificatie van de 

Frequenties van de Religieuze Doctrines met de instinctieve Intuïtieve Totaliteit, is nu 
geëxalteerd naar een Bewustzijn dat in staat is om de Geheimen van de Universa 
gewaar te zijn. 

 
Op een dag zal de Mensheid de Reflecties zeer goed begrijpen achter de 

Onbekenden van de tableaus die zich uit zichzelf hebben voorgedaan van de 
Natuurlijke formatie en van de Universele Totaliteiten en zal het Bewustzijn verwerven 
dat noch Chemische noch Fysische formaties van wat dan ook zich uit zichzelf hebben 
voorgedaan. 

 
En de Mensheid zal op een dag, vroeg of laat begrijpen, dat alles zijn 

oorsprong had gehad in een fenomeen van METAMORFOSE. 
 
Omdat de Mensheid die de Onbekenden niet Kent, onder het Licht van de 

gegeven Informatie geneigd zal zijn om, zeer natuurlijkerwijs, de dingen te weigeren 
die zij niet Kent, zullen diverse Informaties altijd aan U overgedragen worden door de 
hulp van Kosmische Kanalen, zodat deze waanvoorstellingen zich niet voor zullen 
doen. 

 
Echter, het KENNIS BOEK zal altijd de ENKELVOUDIGE Bron blijven voor de 

Mensheid. Want dit eerste Boek van Waarheid dat de Waarheid in alle duidelijkheid 
bekend maakt aan de Mediums die de Onbekenden niet kennen, is een Geschenk dat 
de Hemelen aanbieden voor de Mensheid die de Totaliteit van Bewustzijn heeft 
verworven.  
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Deze Informatie, aan U overgedragen van ver voorbij Geloven vanuit de 
Onbekende grenzen van de Onbekenden door het reflectie Systeem, zal op een dag 
het Gordijn van de Waarheid voor de Mensheid helemaal ontsluieren.  

 
Echter, het ontsluieren van dit Gordijn zal alleen mogelijk zijn door het 

bewijzen door de Menselijke Bewustzijnen van alles in het kader van 
Wetenschappelijke Zienswijze. Ik heb de hele Mensheid en U zeer Lief. 

 
BÜLENT ÇORAK 
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NIEUWE BOODSCHAPPEN 
 

 6 - 7 - 2002 

HET IS DUIDELIJKE INFORMATIE VOOR HET WERELD PLAN 
FORMATIE-LEVEN-REÏNCARNATIE 

Geliefde Vrienden, 

In deze Laatste Speciale Tijd waarin Discussies over Reïncarnatie gemaakt worden in 
het Wereld Plan, is het vanaf dit ogenblik tijd voor de Waarheid om Gekend te 
worden en Gekend te laten worden met alle duidelijkheid. Eerst moet het Bewustzijn 
worden Verworven dat het Reïncarnatie gebeuren niets te maken heeft met het 
Lichaam dat ruwe materie is. Reïncarnatie is een fenomeen dat alleen te maken heeft 
met de Evolutie van Energie.  

Vanaf de dag dat uw Wereld in existentie werd gebracht, heeft Kosmos zeer 
verschillende Technologische programma’s toegepast op alle entiteiten die op deze 
planeet leven, voor hen om in staat te zijn om meer geavanceerde evolutie 
programma’s binnen te gaan, en werd eerst het Project van de Evolutie van de 
Energie ter hand genomen. Als een resultaat van het gedane werk heeft een micro 
energie haar verzadiging in een tijd proces van 7 Fasen gecompleteerd. 

Alle programma’s hierna gedaan zijn geprepareerd volgens een tijd proces van 7 
Fasen. Een Energie die haar verzadiging heeft gecompleteerd, bereikt het Niveau 
waarin zij in staat is om zich met ruwe materie te Verenigen. Deze dubbele Unificatie 
bereikt haar Verzadiging als ruwe materie ook in 7 Fasen. Daarna ontvangt dit Totaal 
de toestemming om aangesloten te worden op de Dimensie van Bewustzijn door te 
worden Geënt door een derde Energie. Dit proces voorziet erin dat die Energie 
Bewustzijn verwerft als een Entiteit. 

In de Dimensie van Bewustzijn, is een Progressie van 7 Fasen ook de zaak in kwestie. 
Dit Bewustzijn is initieel in Werking op een instinctieve wijze als Cellulair Gewaarzijn. 
En “een micro-organisme is op deze wijze in Werking gekomen”. Deze micro-
organismen hebben, door later Geënt te worden door de Energieën van  
verschillende Dimensies, Verschillende Vormen verworven. Dit zijn de Prototype 
Vormen, behorende tot Iedere Dimensie. 
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Deze micro-organismen die vorm hebben verworven, zijn, door hun Programma’s als 
een resultaat van een Evolutie van 7 Fasen te completeren, voortgegaan om hun 
levens in Stand te houden in verschillende Vormen, weer in Periodes van 7 Fasen, in 
overeenstemming met de Progressie die ze hebben gemaakt. En op deze wijze is een 
micro Energie naar Lichamen, Breinen dragend, getransfereerd middels de Progressie 
die zij heeft gemaakt. 



Micro-organismen die hun Progressies van 7 Fasen niet konden uitvoeren, 
ontwikkelden de Vorm van hun laatste evolutie middels mutatie en zijn er de oorzaak 
van geweest dat er meer Verschillende species in zijn gekomen zijn. Dier en Plant 
species zijn op deze wijze werkzaam geworden. Later, middels de Gen Entingen 
gedaan in de laboratoria, zijn verschillende Kleuren en Geuren in werking gezet. 

Als een Energie die naar een Lichaam met een Brein is getransfereerd eenmaal een 
potentieel bereikt dat in staat is om de Energie van een bepaalde Dimensie te 
ontvangen weer middels Progressie van 7 Fasen, wordt dat Energie Totaal door te 
worden Geënt met een Gods Energie in een Evolutie van Bewustzijn middels Gods 
Bewustzijn Licht gebracht. Aldus is dit de Mens en het Lichaam dat hij Draagt is het 
prototype en de uiteindelijke Vorm. Het leef systeem van deze Vorm is Equivalent aan 
het functionerende mechanisme van de Ordinanties van de Kosmossen.  

Ook een menselijk lichaam, dat Gods Enting heeft ontvangen, heeft door Ervaring te 
winnen na een Bewustzijn Progressie van 7 Fasen, de U van vandaag gecreëerd in tijd 
processen.  Aldus is dit een Reïncarnatie. Dit proces wordt in Werking gezet in het 
Wereld Plan tussen de 3e en 4e Dimensies. Vanaf dat ogenblik hier komt het 
Reïncarnatie programma ten einde. Na deze grens wordt een Entiteit die zichzelf 
opeist, geëduceerd door in Verschillende Evolutionaire Schalen gebracht te worden.  

De Initiële Gods Energie werd ontvangen door het Adamdom. Het is verplicht voor 
het Adamdom dat in het Tweede Universum in existentie kwam om te worden Geënt 
met deze Gods Energie voor hen om in staat te zijn om hun levens in stand te 
houden op het Wereld plan. Want in het Magnetische Veld van de Wereld, houdt 
leven zich alleen met deze Energie in stand. “Gods Energie zet het leven van de 
Entiteit in werking.” 

Om deze reden is de Wereld Planeet een Archief van de Kosmos. Zij is een poort van 
Ingang – Uitgang en de Dimensie  van Testen. De gebeurtenis van Dood is om het 
Recht te verwerven om te worden Getransfereerd naar andere Dimensies. Een Entiteit 
die niet in staat is geweest om haar Bewustzijn Evolutie en Karma’s te Completeren 
kan de toestemming niet ontvangen om in staat te zijn om hogere Dimensies binnen 
te gaan. Om deze reden wordt die Entiteit, door een Moeder – een Vader te vinden 
die in dezelfde coördinaat zijn met haarzelf als Energie, op het Wereld Plan 
Belichaamd om haar programma te completeren. Dit is een Incarnatie. 

Iedere Entiteit die het Recht heeft gewonnen om op het Wereld plan te leven is 
onderhevig aan een Universeel Hiërarchisch Programma. Zelfs het Recht om zich een 
lichaam te verwerven wint aan waarde volgens het te maken programma. Entiteiten 
die in staat waren om zeer geavanceerde Dimensies te bereiken door met Kosmos te 
coöpereren, Komen vele keren naar het Wereld Plan Terug door hun eigen wensen 
om de Mensheid te helpen. 
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Echter, omdat die Entiteit in dit Wereld leven Genen van een andere Moeder en een 
Vader ontvangt, komt haar Vorm in werking als een vrouw of een man volgens het 
programma en heeft niets te maken met de Lichamen die zij zich in eerdere levens 



heeft verworven. Want wat de vorm teweeg brengt zijn de Genen van de Moeder en 
de Vader. 

Met deze reden wijst de Mensheid Reïncarnatie af omdat zij haar beschouwt als ruwe 
materie. De vorige leef Cassettes van iedere Entiteit die het Recht heeft gewonnen 
om in de Dimensie van Gesloten Gewaarzijn te leven, worden van het Geheugen 
gewist. Echter, zij kunnen zich van tijd tot tijd hun oudere Incarnaties herinneren 
vanuit het onderbewuste. Hoe dan ook, hun recente-plan Cassettes worden gewist. 
Indien dat niet zo is kunnen op het Wereld plan Evolutie en Leef diskettes niet in 
Werking komen op een gezonde wijze.  

Welnu, laat ons weer teruggaan naar het onderwerp erboven: het Adamdom dat het 
Recht had gewonnen om in het Wereld Plan te Leven door te worden Geënt met de 
Gods Energie, Entten eerst de Energieën, die zij in existentie hadden gebracht door 
het van nabije laboratorium werk dat zij hadden gedaan, met de Gods Energie die zij 
in zichzelf hadden. Later, terwijl de Genen van Vrouw en Man werden ontwikkeld 
met de reproductie formule, werd Gods Enting gedaan naar deze Genen door de 
Kosmos en op deze Wijze kwam “het Wereld Plan” in werking. 

Deze energieën waren in staat om naar de Dimensie van Evolutie op te stijgen door 
Energieën aan te trekken tot een bepaalde Dimensie. Pas daarna werden, alle Mensen 
door aangesloten te worden op de Wet van Evolutie, door de toestemming te 
ontvangen om in staat te zijn om andere Dimensies binnen te gaan volgens hun 
Bewustzijn Progressies, en door progressies, eigen aan zichzelf te maken middels 
Incarnaties, Deze dagen bereikt. 

Nu is het Verzamelen van deze Entiteit Bewustzijnen bij dezelfde schaal de zaak in 
kwestie. Dit programma is geldig tot aan een Periode, de Resurrectie genoemd. En 
dit is het einde van de 19e Cyclus. De Datum is equivalent aan het jaar 2000 in de 
Wereld Tijd. En vanaf dat ogenblik ervaart uw gehele planeet deze Periode van 
Chaos, Stil en Gedegen. 

Nu is een programma dat een tweede versie vanuit Kosmos is, in werking gezet. 
Echter, Entiteiten die niet in staat waren om hun Universele programma’s te 
Completeren tot het jaar 2000 worden Geëduceerd door in meer verschillende 
Evolutionaire schalen te worden gebracht. Ieder programma, in Werking gezet en 
doorleefd, is voor het Heil van de Mensheid. 

In dit programma dat de tweede versie vanuit Kosmos is, is het verplicht voor iedere 
entiteit om de Kracht te bereiken van het in staat zijn om de 72e Energie Totaliteit aan 
te trekken. Want de Mens kan alleen Gods Verzadiging bereiken middels deze 
Energie. En hierna worden Onbekende Dimensies bereikt. 
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Vanaf dat ogenblik beschouwt Kosmos Iedereen die deze Energie kon absorberen, als 
een God. Op dit moment, als een Schuld van Loyaliteit, bent u vanaf dat ogenblik 
verplicht om deze Gods Energie die U tot U maakte, als Enting aan Verschillende 
Zaden van Kosmos te geven. Dit Ent Programma werd in werking gezet door 
Virussen. Dit is de Taak van Virussen. 



De Wereld is een Trampoline. In het Unificatie programma van de Kosmossen’ 
Ordinantie, moet Iedere Dimensie Entiteit om in staat te zijn om naar Andere 
Dimensies te gaan leven in stand houden door een Lichaam in het Wereld plan te 
winnen. Aldus is in dit programma van Geaccelereerde Evolutie Deze taak aan U, 
onze Aardse Vrienden. 

Dit programma dat wij het Virus programma noemen is voor uw planeet ontvouwen 
sinds het jaar 1950. Tot het jaar 1950 zijn de Entiteiten die hun Evolutie hadden 
gecompleteerd naar uw planeet getransfereerd. Tussen de jaren 1950 – 1965 zijn 
diegenen die zeer weinig Verschil Over hadden om hun Evolutie te Completeren, in 
Werking gezet. Na de jaren 1964 en 1965 kwamen Galactische Energieën in 
Werking. 

Echter, een Galactische Entiteit kan het Recht om in de Wereld te Leven winnen na de 
Evolutie van haar eigen Dimensie te completeren. Een Galactisch Entiteit Gen kan 
zich een lichaam in het Wereld plan verwerven door te worden onderworpen aan 
verschillende processen. 

In Galactische Dimensies is er geen Gods Energie en geen Spirituele Energie, die 
worden gevonden in het Wereld plan. Zij ontvangen hun Spirituele Energie vanuit 
meer verschillende Dimensies. Voor een Galactische Entiteit om in staat te zijn om 
naar uw planeet te worden getransfereerd (door Geboorte), moet Haar eigen 
Dimensionele essentie Geënt worden met Gods en Spirituele Energie. Anders kan zij 
geen Genen verwerven vanuit haar Moeder en Vader en kan zij het leef Knoopje in 
het veld van de Moeder niet vangen. 

Om deze reden werd het Virus programma in Werking gezet. Het Virus is een micro-
organisme, in Werking gezet als de synthese van vele verschillende micro Energieën. 
En deze zijn separaat geprogrammeerd volgens Verschillende coördinaten, 
Frequenties en Evolutie. De Virussen hebben 2 Taken; zij ontvangen Entingen en 
geven Entingen. 

De Virussen Voeden zich met Kosmische Energie en zijn in staat om hun levens in 
stand te houden zelfs bij temperatuur 1000 graden Celsius onder nul. Een Virus kan 
tussen 70 – 80 uur in lucht blijven. En indien een virus de grond gunstig kan vinden 
in een Entiteit die overeenkomt met zijn eigen coördinaat, bereikt het haar. Als dit 
proces eenmaal voorbij is geeft het de Dimensie Energie die het draagt als een Enting 
aan die Entiteit. 

De Entiteit wordt ziek terwijl deze processen gedaan worden vanwege de Toxines, 
uitgescheiden door het Virus, echter, indien zij sterk is overwint zij de Aandoening. 
De Entiteit kan met de Enting die zij heeft ontvangen op deze wijze zeer gemakkelijk 
de Energie van die Dimensie aantrekken en wint door de Evolutie van die Dimensie te 
maken ook het Recht om haar leven daar in stand te houden. 
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Een Virus met de Gods en Spirituele Energie die het heeft ontvangen van 
Ontwikkelde Entiteiten stijgt middels de Lucht op tot de Wolken. Zij worden 
hiervandaan verzameld en in een Ent programma gebracht in de Universele 



laboratoria. Een Galactische Essentie die met dit Virus programma is Geënt, vindt 
eerst de Moeder en de Vader frequentie van dezelfde coördinaten en vormt het 
Lichaam dat zijn leven in stand zal houden in de Wereld door het veld van Moeder te 
bereiken. 

Een Galactische Entiteit’s essentie is een zeer Krachtig potentieel en zij heeft het Recht 
om in staat te zijn om onder de Moeder en de Vader Genen te kiezen die zij wenst. 
Deze Entiteit die naar het Wereld plan is getransfereerd wordt aangesloten op het 
programma van het Systeem volgens de Taak die zij zal doen. Een Entiteit die geen 
Gods of Spirituele Enting heeft ontvangen kan niet de toestemming krijgen om naar 
één van de Dimensies voorbij het Goddelijke plan te gaan. 

In deze laatste tijd worden Alle Kosmossen bij elkaar Gebracht onder één Enkel Dak 
middels programma’s zoals dit en meer Verschillende. Dit is een Unificatie 
programma. De naam van de gedane Taak is de wet van het Dienen van EEN. 

Juist nu bent u die dient op het pad van het Kennis Boek ver voorbij de Dimensie van 
Beproevingen gegaan met de magnifieke frequentie van het Kennis Boek, en omarmt 
de Onbekenden als Frequenties. Hoewel het leven, met al het lijden ervaren, moeilijk 
zou kunnen schijnen te zijn, zijn uw dagen van morgen Gezekerd en Eeuwig 
Lumineuze paden. 

Wij zijn U dankbaar namens de Mensheid, onze Vrienden. 

Het is een Mededeling vanuit het Kosmos Federale Totaliteit Cortège 

SYSTEEM                                         

   
   
Mededeling: De boodschap werd gegeven middels het kanaal van het Kennis Boek 

 
 

t 
 
NIEUW! 

9 - 12 - 2003 

HET IS EEN MEDEDELING VOOR DE GEHELE WERELD PLANEET 

Onze Vrienden, 
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Namens de volledige Universa en Kosmossen groet het Goddelijke Gerechtigheid 
Mechanisme uw planeet, die de Tweede Kosmische Tijd is binnengestapt. 



In iedere Periode, ervaren vanaf de dagen waarin Goddelijke Suggesties en 
Evolutionaire Programma’s in werking kwamen tot deze dagen, heeft de Mensheid, in 
iedere nieuwe en geavanceerde Orde gevestigd, altijd moeite gehad om hun 
gewoonten in hun Wereld Bewustzijnen aan te passen naar het Universele 
Programma.  

Omdat Kosmos de Mens van nabij kent, hebben zij in suggesties die zij hebben 
gegeven, altijd prioriteit gegeven aan Menselijke Bewustzijnen en hebben de 
Informatie parallel aan hun zienswijzen in werking gezet. Er is Minimaal 1, Maximaal 3 
jaar nodig voor een mens om in staat te zijn zich aan te passen aan het Missie 
medium volgens het niveau van Bewustzijn en Evolutie van die persoon. Het duurt 
echter 8 jaar voor de Informatie om zich in de bewustzijnen te nestelen. In alle 
Universele Operaties, toegepast op uw planeet, is dit fenomeen altijd in werking als 
een criterium.  

Aardse Mens voor wie de inspanningen gedaan zijn om hem/haar in een zeer korte 
tijd Macro Bewustzijn te doen verwerven middels de applicatie van Kosmische 
Stromingen en Reflectie Programma’s die gegeven worden volgens het 1900 
Geaccelereerde Evolutie Programma, is tot op heden in dit Universele Pad gestapt 
middels de Stromingen van Aanmoediging. Deze Evolutie Golven, gegeven vanuit de 
Linker Dimensie van de Zon, zijn een Universele Operationele Ordinantie die u helpt 
om Stromingen van Aanmoediging te ontvangen door het slot van uw essenties te 
breken. 

Om deze reden hebben alle Universele Brandpunten, tot op heden op uw Planeet 
gevestigd, op deze wijze hun Universele Pad gevonden. Uw Planeet die het potentieel 
van het openen van haar vleugels naar meer geavanceerde horizonten heeft 
gewonnen, de Eerste Kosmische Tijd achter zich latend, zal volledig weggehouden 
worden van het invloed veld van deze Stromingen van Aanmoediging na het Wereld 
Jaar 2004.  

Op deze wijze zullen de Zuivere Essenties van de Mensheid op een duidelijkere wijze 
naar de oppervlakte komen. Indien Menselijke Essenties hun Universele 
Verantwoordelijkheden bewust in werking zetten en indien zij hun Driehoeken van 
Geest-Logica-Gewaarzijn kunnen verenigen met het Bewustzijn van Waarheid van het 
pad dat zij volgen, zullen zij het Recht hebben om hun plaatsen van Eer binnen de 
Universele Staf van de Kosmos in te nemen.  

Voor onze Vrienden die succesvol zijn geweest in het binnengaan van deze Staf, zullen 
vanaf dat ogenblik de Dimensies van Testen gesloten worden en zij zullen bewuster 
en comfortabeler op het Universele Pad lopen en zullen hun Wereld gelukkiger leven. 
Op de Wereld Planeet waar u leeft, zal onbehagen in de essenties u automatisch 
catalogiseren naar de Dimensie van Testen. Om deze reden wordt het ervaren van zijn 
Hemel of Hel aan de eigen handen van de mens overgelaten die door zijn Tweede 
Kosmische Tijd zal leven. 
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De Mens die bewustzijn heeft verworven is vanaf die tijd een Mens van Kosmos. 
Diegenen die twijfels en angsten hebben zijn degenen die zichzelf hebben verdoemd 



om voor altijd in de Evolutionaire Dimensie te leven. In iedere periode zal de Mens 
door de mens worden getest. Dit is een onveranderende regel van de Wet van 
Evolutie. Echter, het ten einde komen van de testen en een mens, in staat zijnd om 
Innerlijke Vrede te bereiken, zijn alleen mogelijk als hij het vermogen verwerft om in 
staat te zijn om te lachen bij de aanvallen, komende van de tegenpartij.  

Na het jaar 2004 zullen alleen diegenen die in staat zijn om dit vermogen te 
verwerven, het Recht verdienen om in staat te zijn om onder het Dak van Kosmos 
binnen te gaan als een Kosmos Vriend. Anders zullen de Kosmische Energieën die zij 
aan zullen trekken hen verstikken en hen automatisch buiten het Systeem werpen. In 
dit Universele Programma wordt de mens eerst getraind met een mens, later kiest de 
mens zichzelf door met zichzelf te integreren of diskwalificeert zichzelf  

Kosmos is een Goddelijk Gerechtigheid Mechanisme. Hij legt nooit enige druk op wie 
dan ook op het pad dat hij/zij zal bewandelen. Het Systeem verwacht niets anders van 
de mensheid dan te handelen, in de richting van de gegeven suggesties. En dit is een 
fenomeen, gerelateerd aan het Universele Programma om op uw planeet te bloeien. 

In deze Laatste Tijd handelt momenteel consciëntie van de mens zowel als de 
beschuldigde als ook als de rechter. Wij gaan ervan uit dat de Mensen die het 
bewustzijn hiervan zullen bereiken, van nu af aan zorgvuldiger op hun stappen zullen 
letten op hun pad. Het is gegeven te uwer Informatie.  

  

KOSMOS FEDERALE TOTALITEIT RAAD VAN BESTUUR VAN GODDELIJKE 
GERECHTIGHEID                                        

    Notitie: De boodschap werd gegeven middels het kanaal van het Kennis Boek  
 
 
 

t 
 
NIEUW! 

26.05.2004 
 

DUIDELIJKE INFORMATIE VOOR HET WERELD MAATSCHAPPELIJKE BEWUSTZIJN 
 

Onze Vrienden, 
In de Ordinantie van de Kosmossen zijn er dusdanig verschillende Operationele 
Ordinanties en dusdanig andere informatie die nog niemand kent, dat het mensdom 
dat verlangend en nieuwsgierig is om deze te leren, alleen hun tijd zullen verliezen op 
het Universele Pad dat zij zullen betreden. Het Verlangen om informatie te verwerven 
is niets dan de zelfsatisfactie van de mens. 
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In deze Laatste Tijd zijn eerder de Operationele Ordinanties van de door het Systeem 
gepresenteerde programma’s geldig voor u dan informatie bevredigen. Want deze 
tijd is een Tijd van Verlossing en op dit pad is de mens aan zichzelf overhandigd. Om 
deze reden is er in geen enkele kwestie bemiddeling. 
  
Iedere mens is een aparte Wereld en een aparte Kosmos. En in het Project van 
Unificatie van alle Kosmossen is het elkaar accepteren van mensen op het pad van 
Unificatie ook het onderwerp. En dit is verplicht (voor hun eigen bestwil). De evolutie 
van ieder mens is separaat. Iedere ruwe materie heeft een aura, echter de Individuele 
Aura van een mens varieert volgens zijn/haar evolutie.  
 
Voor de Operationele Ordinanties is het onderwerp Eenheid van de Coördinaten. 
Momenteel zijn er, voor miljarden mensen levend op uw planeet, coördinaten die 
duizenden net te boven gaan. Dat wil zeggen dat ieder mens meer dan één 
tegengestelde coördinaat aan zijn/haar coördinaat heeft. Wanneer deze coördinaten 
elkaar vinden, vormen zich collectieve Bewustzijnen en Groepen.  
 
Nu spant KOSMOS zich in om deze groepen op uw planeet in een Totaal te 
verenigen. Om deze reden heeft het Kennis Boek deze taak op zich genomen op uw 
planeet als het collectieve boek van de gehele mensheid. Het is een Omega Boek. Dit 
is een Boek, dat levendig is en levend. Zijn frequentie heeft de kracht van scannen. 
Om deze reden accepteert het niet iedereen binnenin zijn constitutie. Dat wil zeggen, 
diegenen die niet gereed zijn, kunnen op geen enkele wijze dit Boek lezen. 
 
Het Kennis Boek traint en selecteert de lezers tegelijkertijd. Dit Boek is momenteel het 
Boek van diegenen die de Filosofische Dimensie hebben bereikt en diegenen die het 
Bewustzijn van de 4e Dimensie op uw planeet hebben bereikt. In de 3e Dimensie, 
traint, door Tegengestelde Polen die elkaar bijschaven, de mens de mens en doet 
elkaar zijn/haar evolutie completeren. Wat betreft de programma’s van de 4e 
Dimensie, zij zijn de programma’s van Eenheid en daar voorbij. Om deze reden zijn in 
de Universele Schakels en de Missie Studies van de Kosmos, het bestuur en de 
continuering van de programma’s een Unificatie Programma, volledig aan de Kosmos 
toebehorend. 
 
Volgens het 1900 Geaccelereerde Evolutie Project heeft de gehele mensheid hun deel 
genomen in een training programma tot het jaar 1990, aangesloten zijnde op het 
Programma van Verwerven door Ervaren. Terwijl zij na het jaar 1990 direct middels de 
programma’s van de 4e Dimensie selecteerden en ook werden geselecteerd. Echter, 
Opperste Bewustzijnen die naar uw planeet getransfereerd worden door geboorte, 
zetten door hun Convenant aan de Kosmos te geven hun taken instinctief in werking 
vanaf het moment dat zij geboren worden, volgens de Sociale Programma’s van de 
Kosmos; zij zijn de Staf die Trainen, die Getraind worden en die Selecteren. 
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Nochtans, ook al hebben dezen hun individuele Training Programma’s en hun Karma 
juist gecompleteerd, winnen zij, indien zij zichzelf niet kunnen trainen in 
overeenstemming met de normen van de Kosmos, het recht om slechts één keer te 
incarneren volgens hun mate van evolutie.  



 
Wat betreft Missiedragers met Convenanten die zichzelf niet kunnen bevrijden van de 
Magnetische Velden van Hopeloze Ego Frequenties, zij verliezen ook dit recht om te 
incarneren en zij worden terug getransfereerd naar hun eigen dimensies om voor 
altijd in die dimensie opgeborgen te blijven. Achter onze Universele Vrienden die hun 
taken in de Operationele Ordinanties, voorzien door het Systeem, bewust continueren 
met Totaliteit van het Hart, is er altijd het Systeem.  
 
In dit Laatste Tijd Programma is momenteel het Systeem in directe applicatie op uw 
planeet door een Programma in werking te zetten dat Selecteert en Traint ten 
voordele van de mens. Het zal het Goddelijke Plan zijn dat de Laatste Uitgang Poort 
voor u zal openen. Het Programma, toegepast door dit Plan, heeft volledig van doen 
met het evolutie niveau. Echter, tenzij het Systeem een entiteit dienend in haar eigen 
dimensie naar het Goddelijke Plan transfereert, kan die entiteit nooit de permissie 
krijgen om te Vertrekken (Volgens de Universele Wetten). 
 
Indien, weer volgens de Wetten, een entiteit die naar het Goddelijke Plan is 
getransfereerd door het Systeem, zich niet aan het Evolutionaire Patroon van het 
Goddelijke Plan kan aanpassen, kan hij/zij nog steeds niet de permissie krijgen om te 
Vertrekken. Om deze reden verleent het Systeem nog slechts één incarnatie recht aan 
de entiteiten die in staat zijn geweest om hun eigen niveau te bereiken en die zich 
niet aan konden passen aan het programma in deze periode omdat hun Wereldse 
Bewustzijnen een sterkere invloed hebben. 
 
Het Systeem houdt zich (om geen tijd te verliezen) op geen enkele wijze bezig met de 
entiteit die handelt onder regie van zijn/haar eigen Individuele Bewustzijn; transfereert 
hen direct naar het Goddelijke Plan en brengt hen buiten het Systeem. Echter, indien 
zij op de Deur van het Systeem kunnen kloppen met de Bewustzijn Progressie die zij 
hebben verworven door ervaren, dan opent het Systeem zijn Poort. 
 
In deze Laatste Tijd, is Tijd krap en hij is waardevol. Echter, het Systeem wilde een 
dergelijk programma niet in werking zetten aangezien het moeilijker is om Humane 
Bewustzijnen te superviseren, en aangezien directe applicatie gemakkelijker is. 
Nochtans werden, in overeenstemming met de Wet van Respect voor de Mens, deze 
Operationele Ordes in het programma gebracht na te zijn herzien. 
 
De Wetten van Kosmos zetten een Operationele Ordinantie in werking die Traint – 
Evolutie teweeg Brengt – Redt. 
 
In feite zijn deze Programma’s een reddingsboei, aangeboden aan de Mensheid. 
Alleen diegenen die buiten hun Wereldlijke en Individuele Bewustzijn kunnen gaan en 
die hun goede wil kunnen gebruiken binnenin de Totaliteit van Intellect – Logica – 
Gewaarzijn zijn in staat om in dit programma te blijven. 
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Verantwoordelijkheid, equivalent aan de volledige verantwoordelijkheid van de 
Operationele Ordinanties nu toegepast in Anatolisch Turkije, is in werking gezet op 
uw hele planeet, met wat gemak in de operaties gebracht ten gevolge van de 



schaarste aan tijd, en Goddelijk Equilibrium is behouden met het vormen van de Staf 
van Raden van 3 mensen in de landen buiten Turkije. 
 
Indien de 3 leden van de Raad die binnen 1 jaar getraind worden, hun Universele 
Brandpunt in het tweede jaar volgens de Wet van het Dienen van de Mens vestigen, 
en het Kennis Boek schrijven met hun handschrift, verwerven zij het recht om vanuit 
Omega te Vertrekken. 
 
Vastberadenheid, gebruikt op het Pad van het Systeem, is de sleutel voor Verlossing. 
Het is gegeven te uwer Informatie. 
 

KOSMOS FEDERALE TOTALITEIT  
 
 
NIEUW! 
 

21-6-2004 
HET IS INFORMATIE AAN DE WERELD PLANEET 

 
Het geheel aan Universele Operaties gedaan voor het heil van het totaal op uw hele 
planeet in overeenstemming met het 1900 Wereld Jaar Geaccelereerde Evolutie 
Programma, wordt in werking gezet volgens de capaciteit – frequentie en bewustzijn 
progressies van iedere dimensie. 
 
Om deze reden heeft iedere missie Operationele Ordinanties eigen aan zichzelf. 
Oproepen voor Vrede – Eenheid en Unificatie, nu in iedere sectie van uw planeet in 
werking gezet, zijn direct in applicatie gebracht op uw planeet door de diverse 
operationele takken van Kosmos. 
 
Om deze reden werd, terwijl de volledige informaties van de Goddelijke Bron stuk 
voor stuk aan u werden overgedragen vanuit diverse dimensies, het Enkelvoudige 
Boek, waarin de frequenties van de Volledigheid en de Totaliteit van deze informatie 
bij elkaar werden verzameld, aan uw planeet geschonken onder de naam, het Kennis 
Boek.  
 
Dit Boek is het enkelvoudige boek dat de hele Wereld onder zijn Dak van Eenheid en 
Totaliteit zal verzamelen in de dagen van morgen. In dit Boek is het onderwerp de 
unificatie van alle religies – alle gedachten – alle coördinaten en alle liefde. Om deze 
reden wordt de Bron van waaruit het Boek werd geopenbaard “de Wereld 
Broederschap Unie” genoemd. 
 
De Staf van de Wereld Broederschap Unie is een vestiging die direct het Unificatie 
Programma van het Systeem in werking zal zetten en in applicatie zal brengen. De 
Informatie en de Operationele Ordinanties, gegeven door het Systeem tot op heden, 
worden niet alleen gegeven om gelezen te worden maar om op uw levens toegepast 
te worden. 
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Dit Universele Unificatie Project is een Operationele Ordinantie, geprepareerd in 
overeenstemming met het Alpha Ingang Omega Uitgang Programma. In een Kosmo 
Programma is het verplicht voor mensen om de gegeven informatie eerder met hun 
essenties te lezen dan met hun ogen. Want alleen de informatie die door de Essentie is 
geabsorbeerd kan in praktijk gebracht worden in het leven. 
 
Voor ons zijn diegenen die niet kunnen profiteren van de gegeven informatie in hun 
levens geen missie. Om deze reden kan een entiteit nooit plaats nemen in het Vertrek 
Programma indien hij/zij zich niet conformeert aan de Wetten van Eenheid en 
Acceptatie van Kosmos. Het Kosmos Programma is een programma, direct 
aangesloten op Omega, en prepareert de mensheid voor Omega in de begeleiding 
van het Kennis Boek.  
 
Het Pad waarop u loopt is geen gewoon Aards pad. Het is een vereiste om de 
gevoeligheid van het onderwerp te doorgronden en om de kennisneming en de ernst 
ervan te verwerven. Het is gegeven te uwer informatie. 

 
KOSMOS FEDERALE TOTALITEIT 
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HET LEES PROGRAMMA:  

 
15-1-2000 

 
DIRECTE BOODSCHAP VANUIT HET LAND VAN DE LIEFHEBBENDEN 

(HET IS GEGEVEN VANUIT DE GODDELIJKE DIMENSIE) 
 
Geliefde Vrienden, 

De diensten, nu gedaan, zijn voor de Mens en de Mensheid. Wij allen weten dit. 
Echter, omdat in dit programma de dienst voor de mens is en indien beschouwd 
wordt dat degene die dient ook een mens is, dan is de dienst vooral voor de mens zelf 
en zijn/haar gezondheid. Want men kan nooit de andere mensen dienen met een 
ongezond lichaam. 

Om deze reden probeert het Opperste Domein te helpen en zoveel mogelijk de 
effecten te elimineren, uitgeoefend op fysieke constituties door de moeilijke 
omstandigheden, ervaren op de Wereld planeet waarop de menselijke dimensie is. 

Laat ons nu tot de feitelijke kwestie komen. 

Wij weten dat in deze uitgevoerde Universele taak de dienst voor de Mens is, voor de 
Enkelvoudige en voor het Totaal. Om deze reden, omdat een entiteit met gesloten 
ogen niet in staat zal zijn om de hindernissen vóór hem te zien, wordt HET KENNIS 
BOEK aan u geschonken als een wandelstok, een steun, een reddingsboei en een 
Leidraad. 

Diegenen die profijt zullen hebben van de hoge frequentie van dit Boek zullen ook de 
regeneratie in de conditie van hun gezondheid waarnemen. Omdat tot op heden de 
functie van het Boek in het taak medium was op het pad van het dienen van de mens 
en het vormen van een aura, verspreidde u altijd de geabsorbeerd positieve golven 
overvloedig naar uw medium, volgens het cel reflectie project en zult u doorgaan met 
hen te verspreiden. Want dit is uw Universele Convenant.    

Daarnaast, indien de Universele Totaliteit en Uw Planeet die elke dag die voorbijgaat 
veel krachtiger magnetische velden zal binnengaan, in staat zijn om profijt te hebben 
van de frequentie van het Kennis Boek door altijd positieve energie velden te vormen, 
zullen krachtige aura’s gevormd worden en zullen niet beïnvloed worden door het 
krachtige radioactieve gebied van deze magnetische velden. 

Iedere entiteit heeft een magnetisch aura veld, buiten zijn/haar lichaam gevormd 
volgens zijn/haar evolutie bewustzijn. Deze velden worden gevormd door uw 
positieve gedachten. Echter, aangezien de dimensie waarin U leeft een dimensie is, 
onderworpen aan materiële en spirituele druk, kunnen van nu af aan de positieve 
energieën die U parallel aan uw evolutie en uw loyaliteit hebt gevormd, uw 
lichamelijke magnetische aura veld niet zo snel vormen als eerder. De reden hiervoor 
is het sterker worden van de negatieve effecten. Om deze reden hebt U, onze 
Universele vrienden, in dit stadium twee taken. 
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1. De wet van het dienen van de mensheid uitvoeren door de wekelijkse studies, 
gedaan middels het Kennis Boek. 

2. In staat zijn om iedere dag de totale frequentie van één fascikel op Uw fysieke 
constitutie aan te trekken om de Lichamelijke Aura van de Individu te 
Versterken. 

Om deze reden is, om uw kracht meer te versterken en met de reden dat dit 
magnetische veld krachtiger is, een programma in werking gezet. Zoals wij eerder aan 
u hebben verkondigd zal, op de Wereld datum die wij zullen stellen, iedereen (In het 
bijzonder de missiedragers) beginnen om de eerste fascikel te lezen op de gegeven 
datum om te beginnen. 

Vanaf deze datum, door iedere opeenvolgende dag regelmatig het geheel van één 
fascikel te lezen in een 24 uur segment, zal een programma van één jaar in werking 
worden gezet. Omdat de aura, gevormd door dit magnetische veld, sterker zal zijn 
dan de aura die U individueel zou vormen, is dit programma in werking gezet.  

De datum om te starten met het lezen van de fascikels is besloten als 19 Februari 
2000. En op die datum zal iedereen beginnen om de eerste fascikel van het Kennis 
Boek te lezen, individueel thuis of waar hij/zij wil. Het niet wankelen in het 
programma van het lezen van de fascikels dat achtereenvolgens de volgende dag 
voortgezet zal worden, zal zeer positieve resultaten voor u in werking zetten. 

Deze magnetische aura van het Totalistische Systeem zal uw dak van Wereld 
Bescherming zijn. U bent tot op heden beschermd door de Universele Totaliteit en 
wordt nog steeds beschermd. De Universele Totaliteit beschermt alleen uw Universele 
Kracht. Door deze techniek zal uw lichamelijke Kracht ook beschermd zijn. 

In dit programma, indien u in geval van ziekte of van een moment van verplichting de 
fascikel van die dag niet kunt lezen, schrijf het nummer van de fascikel op een 
papiertje om het niet te vergeten. Echter, er kan geen andere fascikel gelezen worden 
dan de fascikel die gelezen moet worden volgens de gegeven datum. Hiermee in 
overeenstemming mag u de fascikels die u niet kon lezen, pas achtereenvolgens in 
werking zetten na het beëindigen van het programma van 1 jaar. 

Indien u dit niet op deze manier doet zullen er refracties in de aura zijn. En zult u niet 
in staat zijn om profijt te hebben van de golven die gevormd zullen worden door dit 
prachtige programma. Het jaar 2000 is een jaar, waarin de studies serieus in werking 
zullen worden gezet. En gedurende dit jaar zal intellect altijd voorop gaan en u de 
weg tonen. 

Dit programma is een programma, open voor iedereen, er is geen Forceren. Echter, in 
dit programma is het verplicht voor het vormen van de aura, om alle fascikels Bewust 
in één keer, zonder onderbreking, te lezen. Het programma is aangesloten op het 
automatisme. 
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Laat ons nogmaals herhalen: speciaal de Missiedrager Staf zal in staat zijn om deze 
Beschermende en Versterkende aura totaliteit binnen te gaan die zal starten met het 
achtereenvolgens lezen van het geheel van de fascikels vanaf 19 Februari, dat de start 
datum is. Fascikels die niet gelezen konden worden mogen alleen achtereenvolgens 
gelezen worden nadat alle fascikels gelezen zijn en zullen het programma van één jaar 
completeren. 



Omdat iedere fascikel een frequentie totaliteit draagt, eigen aan zichzelf, zal, welke 
fascikel er ook gelezen moet worden op een gegeven dag, iedereen dezelfde fascikel 
lezen. Anders wordt de aura gebroken. En kunnen de energieën die niet gewenst 
worden, misschien door de scheuren lekken. Iedereen die deze techniek Bewust 
toepast zal profijt hebben van dit krachtige veld. Het is gegeven te uwer informatie. 

 
Het is Transmissie vanuit het OPPERSTE MECHANISME 

 Notitie: 
Deze boodschap zal u misschien pas na 19 Februari bereiken. Dienovereenkomstig 
Brengen wij u op de hoogte van de te realiseren Suggesties.  

19 Februari zal in werking gezet worden als de Eerste Fascikel en achtereenvolgens: 

20 Februari --- Fascikel 2 
21 Februari --- Fascikel 3 
22 Februari --- Fascikel 4, etc. 

1. Wanneer u ook maar begint te lezen, begin op die dag met het lezen van 
die Fascikel die op die Dag gelezen moet worden. 

2. Indien er fascikels zijn die u niet kon lezen vanwege excuses, schrijf de 
nummers van de fascikels achtereenvolgens op een papiertje. 

3. Gedurende dit programma van één Jaar moet het Kennis Boek ongeveer 6 
keer gelezen worden. 

4. Die Fascikels die u niet kon lezen die u op een papiertje hebt geschreven, 
zullen pas Achtereenvolgens gelezen worden nadat het programma eindigt 
aan het Einde van het Jaar.  

5. Op deze wijze zal het voor u mogelijk zijn om plaats te nemen binnenin de 
Universele Aura. 

 
6.04.2000 

HET IS ANTWOORD OP GEDACHTEN EN VRAGEN 
 
Onze Vrienden, 
De Totalistische aura die gevormd zal worden gedurende het programma van het 
lezen van de fascikels van het Kennis Boek, in werking gezet door de Goddelijke Orde 
om de Mensheid te helpen, zal een Beschermende aura vormen door uw aura ook in 
zichzelf op te nemen. Met deze reden, zodat iedereen deze dagen en de dagen van 
morgen in staat zal zijn om van dit programma te profiteren, is de beslissing genomen 
door de Universele Ordinantie dat 19 Februari van ieder nieuw jaar de Start datum is 
voor het lees programma van het Kennis Boek. 
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Op 19 Februari van ieder jaar mag iedere individu die het Kennis Boek wil lezen, het 
programma van één jaar in werking zetten door met de eerste fascikel te starten en de 
fascikels achtereenvolgens te lezen. In dit programma is het recht van lezen van één 
jaar toegekend aan iedereen. En binnenin dit ene jaar wordt het Boek in 6 rondes 
gelezen. De fascikels die niet gelezen konden worden vanwege excuses zullen in 
werking gezet worden door achtereenvolgens pas te worden gelezen nadat deze 6 



rondes voltooid zijn, dat wil zeggen, nadat het programma van één jaar afgelopen is 
(U kunt de details leren uit de boodschap, gegeven op 15.01.2000).  
 
Terwijl u de fascikels leest, die erbuiten gelaten waren vanwege excuses, omdat het 
programma is aangesloten op de Tijd Energie, indien de fascikels die hetzelfde 
nummer dragen erbuiten gelaten worden vanwege excuses, worden ze op separate 
dagen gelezen in de volgorde van de ronde. De frequentie van iedere individu die het 
Boek in dit één jaar programma leest wordt ook op het Boek geladen door de Cycloon 
Techniek. Op deze wijze wordt u in de Magnetische Bescherming Aura gebracht. 
Iedere individu die het programma van één jaar afmaakt, mag indien hij/zij dat wenst, 
doorgaan met het lees programma zolang hij/zij dat wil. Er is geen probleem. 
 
Echter, het laden van de frequentie van de individu op het Boek wordt in werking 
gezet gedurende het eerste lees programma. Met de later gelezen fascikels wint u aan 
kracht door dat magnetische veld in te duiken. Echter, het is verplicht dat iedereen 
dezelfde fascikels op dezelfde dag leest. Anders kunnen Gebroken Aura’s niet in de 
Magnetische Protectie Aura gebracht worden. Het is gegeven te uwer informatie. 

 
SYSTEEM 

 
Notitie: 

1. Nadat het één jaar lange programma van het Boek voorbij is, worden van 
de fascikels die overgelaten zijn aan karma één per dag gelezen in de 
volgorde waarin ze opgeschreven zijn. 

2. Men kan niet naar het tweede lees programma gaan voordat de karma's 
gecompleteerd zijn. 

3. Leesprogramma’s die niet in werking zijn gezet op 19 Februari, mogen 
wanneer maar gewenst in werking gezet worden als (Intermediaire karma's). 

4. (De uitdrukking Intermediaire karma’s wordt gebruikt voor het programma 
van het starten vanaf de fascikel die door iedereen op dezelfde dag gelezen 
wordt). 

5. Indien men tussendoor begint te lezen, worden alle eerdere fascikels in 
werking gezet als Karma. 

6. Door het eindigen van het Boek van 1 Jaar, worden deze karma’s 
gecompleteerd door achtereenvolgens vanaf de eerste fascikel te lezen.  

7. Pas nadat het lezen van de fascikels die erbuiten gelaten werden vanwege 
excuses gedurende de eerste ronde klaar is, kan het achtereenvolgens lezen 
van de fascikels die eruit gelaten werden wegens excuses gedurende de 
tweede ronde in werking worden gezet, één per dag. (Men mag niet 
verdergaan met het lezen van de karma fascikels van de andere ronde 
voordat de karma's van één ronde gecompleteerd zijn.)  
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BIJZONDERHEDEN EN HET BELANG VAN HET LEES PROGRAMMA   
 

12-3-2005 
 

HET IS INFORMATIE BETREFFENDE HET LEES PROGRAMMA 
(Het is een antwoord op Gedachten) 

 
Onze Vrienden, 
 
In het programma van het de Mensheid het Gewaarzijn van de Gehele Ordinantie te 
doen verwerven, worden op uw planeet veel ondersteunende takken naar u 
overgedragen middels het Kennis Boek. De volledige Werkende Ordinanties, tot op dit 
moment in werking gezet op het pad van het Kennis Boek, zijn uw Preparatie 
Programma voor de Dagen van Morgen. Zoals u weet hebben Menselijke 
Bewustzijnen tot op heden hun missies op diverse wijzen uitgevoerd, aangesloten op 
een Energie Veld enkel tot aan hun eigen Evolutionaire Dimensies. Dit is in werking 
gezet als een test van hun verantwoordelijkheid en taak bewustzijn. 
  
Al deze operaties zijn geconstitueerd met de hulp van de Heilige Boeken. Echter nu, 
als een Universele Vleugel van u, is de sterke frequentie eigen aan het Kennis Boek een 
reddingsboei die u de energieën van Onbekende Dimensies met uw Brein Kracht en 
Cellulaire Gewaarzijn helpt aan te trekken. Het Kennis Boek is, op zichzelf, een Goeroe 
die u traint. Middels de Licht – Foton – Cycloon Techniek  helpt het Kennis Boek u om 
in staat te zijn om de verschillende sterke energieën van iedere dag in uw constituties 
te trekken, de energieën van Universele Dimensies, die u individueel niet aan zou 
kunnen trekken. 
 
Op deze wijze wordt u geleidelijk geënt met de Totalistische Energieën van de 
Ordinantie van de volledige Kosmos en verwerft u het recht om daar te leven. U weet 
dat de Techniek van het Kennis Boek de Tijd Energieën op de Letter Frequenties laadt, 
en wanneer u dit Boek ook maar leest prepareert deze techniek u voor de Absolute 
Dimensies van de dagen van morgen, door de Tijd Energie van die dag met uw cellen 
te verenigen.  
 
Om deze reden wordt, gedurende de eerste ronde van het Lees Programma dat ieder 
jaar op 19 Februari individueel in werking wordt gezet op uw hele planeet, en dat, de 
gegeven suggesties volgend, gedaan wordt zonder een enkel fascikel te missen, de 
Essentie Frequentie van iedere individu die dit Boek leest en completeert, geladen op 
alle letters van het Kennis Boek en aldus wordt een Menselijk Unificatie Programma in 
werking gezet. Op deze wijze worden individuen die elkaar nooit hebben ontmoet in 
het Wereld Leven en die nooit in staat zullen zijn om elkaar fysiek te zien, verzameld 
binnenin een Broederlijk/Zusterlijk Magnetisch Veld middels dit Energie Web. Om 
deze reden wordt het Kennis Boek het Boek van de Mens genoemd. 
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De reden om de Eerste Ronde te lezen is om de frequentie van de lezer op het Boek te 
laden. Echter, volgens ons zijn de andere rondes belangrijker dan de eerste ronde. 
Want deze rondes sluiten uw Cellulaire Evoluties die u eeuwenlang niet zou kunnen 



maken door middel van aanbidding middels de Tijd Energie aan op het Evolutionaire 
Niveau van die dag. Met het op deze wijze in werking komen van uw gewaarzijn 
progressies, maakt u uw progressies met de Energieën van Onbekende Dimensies. 
 
Het is om deze reden dat het Kennis Boek ook een Boek van Verlossing wordt 
genoemd. Indien u het Kennis Boek zonder enig haperen leest, precies in de richting 
van de gegeven suggesties en zonder veranderingen aan te brengen volgens uw 
menselijke bewustzijnen, zullen u en de mensheid veel winnen. 
 
Echter, het lezen van het Kennis Boek is eigen aan diegenen die een bepaald niveau 
van evolutie en bewustzijn hebben bereikt. Om deze reden zeggen we dat niet 
iedereen het Kennis Boek kan lezen of schrijven, of kan dienen op dit pad. Het is het 
ernstige verlangen en wens van de Ordinantie van de Kosmossen dat al onze Wereld 
Broeders en Zusters integreren met het Bewustzijn van de Universele Totaliteit en het 
bereiken, en dat zij het Kennis Boek verdienen. 
 

SYSTEEM 
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TIJD SCHEMA VOOR HET LEES PROGRAMMA – 2005 
 

FASCIKEL # 1. RONDE 2. RONDE 3. RONDE 4. RONDE 5. RONDE 6. RONDE 
1 02/19/05 04/22/05 06/23/05 08/24/05 10/25/05 12/26/05 
2 02/20/05 04/23/05 06/24/05 08/25/05 10/26/05 12/27/05 
3 02/21/05 04/24/05 06/25/05 08/26/05 10/27/05 12/28/05 
4 02/22/05 04/25/05 06/26/05 08/27/05 10/28/05 12/29/05 
5 02/23/05 04/26/05 06/27/05 08/28/05 10/29/05 12/30/05 
6 02/24/05 04/27/05 06/28/05 08/29/05 10/30/05 12/31/05 
7 02/25/05 04/28/05 06/29/05 08/30/05 10/31/05 01/01/06 
8 02/26/05 04/29/05 06/30/05 08/31/05 11/01/05 01/02/06 
9 02/27/05 04/30/05 07/01/05 09/01/05 11/02/05 01/03/06 
10 02/28/05 05/01/05 07/02/05 09/02/05 11/03/05 01/04/06 
11 03/01/05 05/02/05 07/03/05 09/03/05 11/04/05 01/05/06 
12 03/02/05 05/03/05 07/04/05 09/04/05 11/05/05 01/06/06 
13 03/03/05 05/04/05 07/05/05 09/05/05 11/06/05 01/07/06 
14 03/04/05 05/05/05 07/06/05 09/06/05 11/07/05 01/08/06 
15 03/05/05 05/06/05 07/07/05 09/07/05 11/08/05 01/09/06 
16 03/06/05 05/07/05 07/08/05 09/08/05 11/09/05 01/10/06 
17 03/07/05 05/08/05 07/09/05 09/09/05 11/10/05 01/11/06 
18 03/08/05 05/09/05 07/10/05 09/10/05 11/11/05 01/12/06 
19 03/09/05 05/10/05 07/11/05 09/11/05 11/12/05 01/13/06 
20 03/10/05 05/11/05 07/12/05 09/12/05 11/13/05 01/14/06 
21 03/11/05 05/12/05 07/13/05 09/13/05 11/14/05 01/15/06 
22 03/12/05 05/13/05 07/14/05 09/14/05 11/15/05 01/16/06 
23 03/13/05 05/14/05 07/15/05 09/15/05 11/16/05 01/17/06 
24 03/14/05 05/15/05 07/16/05 09/16/05 11/17/05 01/18/06 
25 03/15/05 05/16/05 07/17/05 09/17/05 11/18/05 01/19/06 
26 03/16/05 05/17/05 07/18/05 09/18/05 11/19/05 01/20/06 
27 03/17/05 05/18/05 07/19/05 09/19/05 11/20/05 01/21/06 
28 03/18/05 05/19/05 07/20/05 09/20/05 11/21/05 01/22/06 
29 03/19/05 05/20/05 07/21/05 09/21/05 11/22/05 01/23/06 
30 03/20/05 05/21/05 07/22/05 09/22/05 11/23/05 01/24/06 
31 03/21/05 05/22/05 07/23/05 09/23/05 11/24/05 01/25/06 
32 03/22/05 05/23/05 07/24/05 09/24/05 11/25/05 01/26/06 
33 03/23/05 05/24/05 07/25/05 09/25/05 11/26/05 01/27/06 
34 03/24/05 05/25/05 07/26/05 09/26/05 11/27/05 01/28/06 
35 03/25/05 05/26/05 07/27/05 09/27/05 11/28/05 01/29/06 
36 03/26/05 05/27/05 07/28/05 09/28/05 11/29/05 01/30/06 
37 03/27/05 05/28/05 07/29/05 09/29/05 11/30/05 01/31/06 
38 03/28/05 05/29/05 07/30/05 09/30/05 12/01/05 02/01/06 
39 03/29/05 05/30/05 07/31/05 10/01/05 12/02/05 02/02/06 
40 03/30/05 05/31/05 08/01/05 10/02/05 12/03/05 02/03/06 
41 03/31/05 06/01/05 08/02/05 10/03/05 12/04/05 02/04/06 
42 04/01/05 06/02/05 08/03/05 10/04/05 12/05/05 02/05/06 
43 04/02/05 06/03/05 08/04/05 10/05/05 12/06/05 02/06/06 
44 04/03/05 06/04/05 08/05/05 10/06/05 12/07/05 02/07/06 
45 04/04/05 06/05/05 08/06/05 10/07/05 12/08/05 02/08/06 
46 04/05/05 06/06/05 08/07/05 10/08/05 12/09/05 02/09/06 
47 04/06/05 06/07/05 08/08/05 10/09/05 12/10/05 02/10/06 
48 04/07/05 06/08/05 08/09/05 10/10/05 12/11/05 02/11/06 
49 04/08/05 06/09/05 08/10/05 10/11/05 12/12/05 02/12/06 
50 04/09/05 06/10/05 08/11/05 10/12/05 12/13/05 02/13/06 
51 04/10/05 06/11/05 08/12/05 10/13/05 12/14/05 02/14/06 
52 04/11/05 06/12/05 08/13/05 10/14/05 12/15/05 02/15/06 
53 04/12/05 06/13/05 08/14/05 10/15/05 12/16/05 02/16/06 
54 04/13/05 06/14/05 08/15/05 10/16/05 12/17/05 02/17/06 
55 04/14/05 06/15/05 08/16/05 10/17/05 12/18/05 02/18/06 
S-1 04/15/05 06/16/05 08/17/05 10/18/05 12/19/05 02/19/06 
S-2 04/16/05 06/17/05 08/18/05 10/19/05 12/20/05 02/20/06 
S-3 04/17/05 06/18/05 08/19/05 10/20/05 12/21/05 02/21/06 
S-4 04/18/05 06/19/05 08/20/05 10/21/05 12/22/05 02/22/06 
S-5 04/19/05 06/20/05 08/21/05 10/22/05 12/23/05 02/23/06 
S-6 04/20/05 06/21/05 08/22/05 10/23/05 12/24/05 02/24/06 
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S-7 04/21/05 06/22/05 08/23/05 10/24/05 12/25/05 02/25/06 



HET PROGRAMMA OM VANUIT OMEGA TE VERTREKKEN: HOE 
KUNT U EEN KENNIS BOEK STUDIE GROEP OPRICHTEN? 

 

 
 

1 - 

8 - 8 – 2004 
 

AANKONDIGING VOOR DE HELE WERELD PLANEET 
(Om met Grote Aandacht Gelezen te Worden) 

 
Onze vrienden, 
Alle suggesties en operaties, tot op heden aan uw Planeet gegeven door de Kosmos, 
zijn elk een programma, geprepareerd voor de hele Mensheid (uw Heilige Boeken 
incluis). Om deze reden hebben alle Organisaties, dienende op uw planeet op het 
Universele en het Religieuze Pad, Studie Programma’s, Schalen en Rituelen, eigen aan 
henzelf. Echter “Wereld Broederschap Unie” die een Missie Staf is die hun 
convenanten voor de directe dienst van het Systeem heeft gegeven, heeft een taak op 
zich genomen, verantwoordelijk voor uw hele Planeet. 
 
Om deze reden is HET KENNIS BOEK gedicteerd en in dienst gekomen vanuit deze 
bron die Analotisch Turkije is. Deze Universele Vrienden die een missie zijn, direct 
aangesloten op de Kosmos, hebben tot nu toe hun taken bewust in werking gezet en 
hebben het Kennis Boek en zijn Studie programma’s, aangesloten op de Kosmos, 
overal op uw Planeet overgedragen, en zij zijn ook verplicht om de suggesties die 
gegeven zullen worden over te dragen. 
 
Als resultaat van de algemene scan, op uw gehele Planeet gedaan op de 21e Juni van 
het Wereld jaar 2004, is vastgesteld dat veel van onze Aardse Vrienden gereed zijn, en 
het is besloten in overeenstemming met de Suggesties van het Opperste Mechanisme 
dat deze Universele Wereld Vrienden die (buiten Anatolisch Turkije) zijn, om het 
Kennis Boek in hun Handschrift te schrijven tot 18 Februari van het Wereld jaar 2007. 
 
Voor deze Staf die in de Anatolische Totaliteit heeft gediend vanaf het Wereld jaar 
1966, was het programma van het schrijven van het Boek in hun handschrift voorbij 
in het Wereld jaar 2000. Echter, met als reden dat Westerse Vrienden pas kennis 
hebben gemaakt met het Kennis Boek, was toestemming verleend aan deze vrienden 
om het Boek nog 1 Wereld jaar te schrijven. En dit programma is ook voorbij. (Het 
Programma van het Schrijven van het Boek is hetzelfde als het programma, verleend 
aan Anatolisch Turkije.) 
 
Laat ons het nu punt voor punt dicteren voor het onderwerp en het programma om 
beter begrepen te worden. Alstublieft, schrijf: 
 

Als een resultaat van de gedane scans, is besloten dat het Kennis Boek in 
handschrift geschreven moet worden in Landen buiten Turkije tot 18e van 
Februari van het Wereld jaar 2007 (Met een inkt vulpen). 
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Het Kennis Boek is een OMEGA Boek. Zijn Frequentie prepareert de hele 
Mensheid voor Omega. 

 
Diegenen die het Boek willen schrijven zijn verplicht om de gegeven 
suggesties exact toe te passen, anders kan Kosmos het boek niet geschreven 
zien worden en kan het niet in zijn Computer registreren. 

 
Een Studie Groep, bestaande uit 3 mensen, die gewenst is om gevestigd te 
worden in elk deel van uw planeet wordt een (RAAD) genoemd. 

 
Op de dag dat de groep gevestigd zal worden, wordt de Raad van 3 mensen 
aangesloten op de Kosmos door het nummer (+90-216-336 30 97) één voor 
één te bellen. En de groep wordt beschouwd als gevestigd met de datum 
van die dag. 

 
Deze Raad van 3 mensen begint zijn eerste studie door de eerste fascikel te 
lezen, en iedereen leest elk achtereenvolgens één pagina en zij leggen aan 
elkaar uit wat zij hebben begrepen. (Indien de boodschap niet eindigt aan  
het einde van de pagina moet men doorgaan met lezen tot het einde van de 
boodschap). 

 
Gedurende de volgende wekelijkse studies, wordt iedere fascikel één voor één 
en achtereenvolgens op dezelfde wijze gelezen en uitgelegd. Ideeën worden 
uitgewisseld. Op deze wijze wordt Kennis versterkt. 

 
Deze Raad van 3 mensen studeert in overeenstemming met de gegeven 
suggesties, en door het Kennis Boek programma binnen 1 jaar te voltooien, 
worden zij (ZONNE-LERAREN). 

 
Deze periode van 1 jaar is het training proces van de leraar. En studies 
worden alleen op DINSDAGEN gedaan gedurende de dag of de avond. (De 
Studies op Dinsdag doen is een Universeel Programma.) 

 
 Na 1 wereld jaar zet deze Raad van 3 mensen zijn zuivere taak in werking en 
sluit aan op het programma van (WET VAN HET DIENEN VAN DE MENS.) En 
zij zijn verplicht om een BRANDPUNT te vestigen, geopend voor Publiek. 

 
Dit BRANDPUNT kan bij een groot huis of een gehuurde plek bijeenkomen, 
zoals gewenst. 

 
De BRANDPUNT studies, iedere week te doen, worden alleen op 
(ZATERDAG) gedurende de dag of de avond gedaan. Raden van 3 mensen, 
op dit moment in de hele Wereld werkend, studeren op dezelfde dag. Dit is 
een Universeel Reflectie programma. 
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De Raad Groep van 3 mensen die hun brandpunt gestart zijn, nemen op 
Dinsdagen zorgvuldig de fascikel door, die die week bij het brandpunt 
uitgelegd moet worden, en bestuderen hem samen. 

 
Het Brandpunt, gevestigd door de Vrienden bij de Raad van 3 mensen, is 
geopend voor het publiek, iedereen mag komen. 

 
Bij dit Brandpunt leest iedere Vriend in de Raad één voor één iedere week 
achtereenvolgens een fascikel, beginnende met de Eerste Fascikel. 

 
Op deze wijze ontvangen diegenen die naar het Brandpunt komen 
informatie en worden getraind. Dit is de (Wet van het Dienen van de Mens). 

 
Indien deze 3 Zonne-Leraren serieus de volledige verantwoordelijkheid van 
een Studerende Ordinantie, gewenst door het Systeem, in werking zetten, 
krijgen zij de toestemming om van ALFA naar OMEGA te gaan. 

 
Deze vrienden bij de Raad van 3 mensen worden ieder beschouwd als een 
Boodschapper van het Systeem en indien zij binnen 1 jaar het schrijven van 
het Kennis Boek af krijgen, ontvangen zij de toestemming om vanuit Omega 
te Vertrekken.  

 
Indien deze 3 Vrienden het schrijven van hun Boeken niet af kunnen krijgen 
binnen 1 jaar, blijven ze gewoon bij de Dimensie van Verlossing. (Dimensie 
van Verlossing = Gaan naar Omega). 

 
Diegenen die het programma halverwege verlaten, blijven bij ALFA wat 
precies bij het RELIGIEUZE medium is. Zij kunnen het certificaat om vanuit 
Omega te Vertrekken niet verwerven. 

 
Ieder van de Vrienden bij de Raad van 3 mensen kiest een dag van de week 
als de (Bewuste Missie Dag). 

 
Deze Raad Vrienden zijn verplicht om iedere week de 1e fascikel of de 
drievoudige fascikel set, bestaande uit (1e-20e-25e) fascikels, aan een vriend te 
geven, op deze dag die zij hebben gekozen. Dit is hun primaire taak. 

 
De fascikels worden als “Cadeaus” gegeven, er wordt geen geld voor 
gevraagd. 

 
De wekelijkse Fascikel distributie mag per post uitgevoerd worden. 

 
Indien gedurende de Bewuste Missie Dag fascikels niet uitgedeeld kunnen 
worden vanwege wat voor excuus dan ook, is er de verplichting om de 
volgende week op dezelfde dag, gekozen als de missie dag, 2 fascikels weg te 
geven. Dit wordt een (KARMA) genoemd. 
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Indien er 3 karma’s zijn, worden 3 fascikels op dezelfde dag uitgedeeld. 
 

Er kunnen geen 4 Karma’s zijn. Degene die niet 3 fascikels uitdeelt, verlaat de 
groep. 

 
De 3 vrienden bij de Raad zijn verplicht om de Raad binnen 30 dagen, dat wil 
zeggen één maand, te completeren door iemand te vinden om de persoon te 
vervangen die de Raad heeft verlaten. 

 
Indien de Raad niet binnen één maand gecompleteerd kan worden wordt de 
Groep ontbonden. 

 
De Raad vrienden zetten hun eigen handtekening één voor één aan het einde 
van hun Notitieboeken die zij binnen normaal tijd segment hebben 
afgeschreven en krijgen hun notitieboeken naar het Systeem gecatalogiseerd 
door de Aura’s van de Boeken met 3 handtekeningen op te sluiten. 

 
In overeenstemming met de gegeven suggesties zullen alleen diegenen die 
naar de Brandpunten komen het Kennis Boek schrijven. 

 
De vriend die het Boek wil schrijven zal de fascikels vanuit het Brandpunt dat 
hij/zij bezoekt, verkrijgen. 

 
In overeenstemming met het Systeem zal iedere week 1 fascikel geschreven 
worden. 

 
De vriend die het Boek schrijft zal vanuit het Brandpunt alleen de fascikel die 
hij/zij die week zal schrijven verkrijgen. Hij/zij kan niet meer verkrijgen. 

 
Alleen in geval van belangrijke excuses zoals (Geboorte – Ziekte – Reizen –
Vakantie), met de handtekeningen van tenminste 2 Zonne-Leraren, kan hij/zij 
de fascikels verkrijgen die moeten worden geschreven tot de datum van 
terugkeer of de eind datum van het medische rapport. 

 
Indien een individu 2 fascikels verkrijgt in zijn/haar normale leven, zal hij/zij 
buiten het Systeem gebracht worden. 

 
Iedere Vriend die een zodanig studie programma in werking zet en het 
schrijven van het Boek afmaakt, wordt Direct naar de Dimensie van 
Verlossing gecatalogiseerd. 

 
Iedere vriend die het schrijven van het Boek afmaakt, komt naar het 
Brandpunt met 2 mensen volgens de gegeven suggesties, en laat zijn/haar 
Notitieboek gecatalogiseerd worden naar het Systeem door het getekend te 
laten worden door tenminste 2 Zonne-Leraren en ontvangt de toestemming 
om een Raad te Vestigen. 
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De vrienden die op deze wijze Raden hebben gevestigd, ontvangen de 
toestemming om vanuit Omega te Vertrekken indien zij het Studie 
Programma van 1 jaar in werking zetten en hun Brandpunt openen aan het 
einde van het jaar. 

 
Dit is een Universeel Programma. Alleen de Boeken die u op deze wijze zult 
schrijven worden erkend door het Systeem en geregistreerd in het Archief. 

 
Het Programma van Vertrek vanuit Omega wordt alleen gerealiseerd door de 
applicatie van deze gegeven suggesties. 

 
Om deze reden is het Lezen en het Schrijven van het Kennis Boek zeer 
belangrijk. 

 
Het programma van Vrienden die het Kennis Boek individueel schrijven 
zonder zich bij enig studie programma aan te sluiten is anders. 

 
Zij worden direct naar het Systeem Gecatalogiseerd omdat ze het Boek 
hebben geschreven, en hen wordt slechts één recht van Incarnatie verleend. 

 
De frequentie van iedereen die het Lees Programma bewust in werking zet 
op iedere 19e Februari en het programma completeert zonder iets over te 
slaan, wordt geladen op alle letters binnenin het Kennis Boek. Op deze wijze 
ontvangt iedereen die het Boek leest ook uw energie. 

 
Om deze reden wordt het Kennis Boek “Het Boek van de Mens” genoemd en 
“Het Verenigende Boek”. 

 

In het eerste lees programma worden de frequenties op het Boek geladen. 
Echter, in andere lezingen profiteert men van deze Hoge Frequenties en 
ontvangen gezondheid problemen steun. 

Aan Iedere vriend die het Lees Programma heeft gecompleteerd, zullen, 
indien hij/zij het Boek individueel wil schrijven, 7 Gen Ketens van de Familie 
van die entiteit geschonken worden (Hij/Zij is een Verlosser Moeder). Hij/Zij 
zelf wordt in het Verlossing Programma gebracht. 

Diegenen die naar de Brandpunten komen die zijn gevestigd, zijn verplicht 
om eens per maand een (Feest voor een Maaltijd van Liefde) te geven. 

In deze bijeenkomsten zal iedereen zijn/haar vrienden het eten aanbieden dat 
zij hebben klaargemaakt met hun prachtige frequenties. (Bijeenkomsten 
mogen ook als picknicks gehouden worden.) 

Als de vrienden die hun Boeken schrijven door aangesloten te zijn op 
Brandpunten het Taak Bewustzijn en de Taak Verantwoordelijkheid dragen, 
worden zij beschouwd als Boodschappers van het Systeem. 
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De Brandpunt Studies beginnen altijd door het lezen van de 1e Fascikel en 
iedere week wordt achtereenvolgens één fascikel gelezen. 
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Iedere week maakt de Zonne-Leraar die de fascikel uit gaat leggen een 
telefoon verbinding met het Telefoon nummer van het Hoofd Centrum (+90-
216-336 30 97) alvorens de studie te starten. Hij/zij verkondigt welke fascikel 
hij/zij zal uitleggen en hoeveel mensen er bij het Brandpunt zijn. 

De telefoon connectie wordt als volgt gemaakt: “Hallo, de Ene die zich 
Verenigt is Binnenin het Totaal.” “Dit is (de naam van het land), (naam van 
de stad). Mijn naam is (……). Mijn beroep is (…..), mijn geboorte datum is 
(……), mijn telefoon nummer is (…..), de datum van vandaag is (…..). 
Vandaag zullen we fascikel (…) lezen. Ik verzoek om mijn aura connectie.” 

“Hallo, de Ene die zich Verenigt is Binnenin- het Totaal” is het Code Cijfer 
van de Kosmos. Indien dit cijfer niet verteld wordt, gaat de Dimensie 
Frequentie niet open, kunnen de studies niet gecodeerd worden. 

Suggesties, gegeven gerelateerd aan het Lezen en de Brandpunt vestigende 
Programma’s, worden in het Kennis Boek gevoegd en naar iedere sectie van 
de planeet overgedragen. 

U mag de antwoorden op uw vragen altijd van het Hoofd Centrum krijgen. 

 
Het is gegeven te uwer Informatie. 
 

 
VERENIGDE ORDINANTIE RAAD 
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19-8-2004 
 

Het is een Uitleg vanuit de Wereld Broederschap Unie 
 
Er komen veel verschillende vragen naar onze Totaliteit over de Boodschap, gegeven 
aan de Wereld Planeet op de datum 08.08.2004. Daarom geven wij een algemene 
uitleg door de confirmatie van de antwoorden vanuit het Systeem te ontvangen. 
 

1- Omdat alle Universele Programma’s voor 1 jaar zijn, gebruikt Kosmos 
altijd de term, 1 jaar, in alle Boodschappen die hij geeft. 

 
2- Als het in 1 jaar (Bestuderen - Lezen - Schrijven) van het Kennis Boek 

genoemd wordt, is dit (62 weken). Want (het Kennis Boek bestaat uit 62 
fascikels). 

 
3- Diegenen die het Kennis Boek Individueel schrijven zonder in enige 

studie groep te participeren, worden door het Systeem gecatalogiseerd 
naar de Staf van de Missiedragers en hen wordt één recht om te 
incarneren verleend. 

 
4- Deze vrienden zijn verplicht om een Raad te vestigen en om als 

missiedragers hun Brandpunten te openen in hun tweede levens. Dan 
ontvangen zij de toestemming om vanuit Omega te vertrekken. 

  
5- Aan diegenen die hun missie in hun tweede leven niet in werking zetten, 

wordt niet het recht verleend om nog eenmaal te incarneren. Zij worden 
teruggestuurd naar de dimensie waar zij vandaan gekomen zijn. 

 
6- Er zijn 2 manieren om vanuit Omega te vertrekken: 
 

a) Initieel 3 mensen vestigen een Raad – In overeenstemming met de 
gegeven suggesties, worden 1 jaar (62 weken) Dinsdag studies 
uitgevoerd – Men wordt een Zonne-Leraar en opent zijn/haar 
Brandpunt – Het Boek wordt geschreven in een Notitieboek met een 
vulpen en wordt in 1 jaar gecompleteerd (62 weken). 
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b) De individu komt naar het Brandpunt – Hij/Zij ontvangt vanuit het 
Brandpunt de fascikel die hij/zij iedere week gaat schrijven – Hij/Zij 
completeert het schrijven van het Boek in (62 weken) – Hij/Zij komt 
daarna naar het Brandpunt met 2 van zijn/haar vrienden – Hij/Zij laat 
zijn/haar Notitieboek tekenen door elk van de 3 vrienden bij de Raad 
– en ontvangt de toestemming om een Raad te vestigen – deze raad 
wordt Zonne-Leraren door 1 jaar te studeren (62 weken) in 
overeenstemming met de gegeven suggesties. Zij openen daarna 
hun Brandpunt en geven iedere week om de beurt conferenties. En 
zij continueren hun studies iedere Dinsdag. (Het Lezen en bestuderen 
van 1 fascikel per week wordt een conferentie genoemd). 



 
In het kort: Zonder een raad van 3 mensen te vestigen – zonder een 
BRANDPUNT te openen – zonder het Boek te Schrijven kan men niet 
vanuit OMEGA vertrekken. (In overeenstemming met de gegeven 
suggesties en binnen de tijd periode van 62 weken). 

 
7- Indien zij dat wensen mogen diegenen die hun raad van 3 mensen 

vestigen, hun Boeken schrijven met de conditie van het schrijven van (1 
fascikel per week). 

 
8- Die Zonne-Leraren die hun Boeken niet schrijven gaan enkel naar 

Omega vanuit het Religieuze Medium. Zij kunnen alleen hun Recht om 
te Vertrekken bij hun tweede levens ontvangen. 

 
9- Een entiteit kan nooit het Recht om door Omega te Gaan ontvangen 

zonder naar het Systeem te worden gecatalogiseerd. Om deze reden 
(zouden het Kennis Boek en de gegeven suggesties zeer zorgvuldig 
gelezen moeten worden.) 

 
10- Diegenen die hun taak halverwege verlaten, worden buiten het Systeem 

gebracht en teruggestuurd naar hun eigen dimensie. 
 

11- Het is niet nodig om de Boeken weer te schrijven voor de vrienden die 
hun Boeken hadden geschreven voor de datum 08.08.2004, waarop de 
boodschap was gegeven, aangezien hun Notitieboeken al naar het 
Systeem gecatalogiseerd waren. 

 
12- Dit Universele Programma is een programma, geldig tot de 30e eeuw. 

Die vrienden die hun taken ondanks hun wensen niet uit kunnen voeren 
wegens gezondheid redenen, zullen door het Systeem geregistreerd 
worden en hun rechten zullen verleend worden in hun andere leven. 

 
 
De Boodschap is gedicteerd met de directieven van het Systeem. 

 
Wereld Broederschap Unie 

 
 

HET SYSTEEM VAN HET SCHRIJVEN VAN HET BOEK 
 

1- Eerst wordt een Notitieboek gekocht. De pagina met de 6 emblemen die 
op de kaft van de 1e fascikel is, wordt precies met de hand op de eerste 
pagina getekend of wordt gefotokopieerd en op die pagina geplakt. 
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2- Bovenaan de tweede pagina wordt de datum van de dag en het jaar 
waarop de individu begonnen is met het schrijven van het Boek 
geschreven. Dan wordt het schrijven gecontinueerd, beginnende met de 
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kop (In de Naam van de Preëminente Al Barmhartige) in de Eerste 
Fascikel. En door regelmatig iedere week één fascikel te schrijven wordt 
het schrijven van het boek gecompleteerd in 62 weken. 

 
3- Wanneer het Boek klaar is schrijft de vriend die het Boek schreef eerst 

duidelijk zijn/haar biografie, dan de namen en de data van geboorte, 
indien dood hun data van sterven, van de familie leden en de geliefden 
(met inbegrip van hun Dieren en Planten) en doet hen geregistreerd 
worden naar het Systeem. 

 
4- Dan signeert de vriend die het Boek schreef het Notitieboek met de 

datum van voltooiing. 
 

5- Hierna wordt met de handtekening van 3 Zonne-Leraren de Aura van 
het Boek verzegeld. 

 
6- De Zonne-Leraren schrijven hun Boeken met hetzelfde programma. 

 
7- De vriend die het schrijven van het Boek afgemaakt heeft zet eerst 

zijn/haar handtekening met de datum van voltooiing aan het einde van 
het Notitieboek. Dan tekenen de andere 2 Zonne-Leraren het 
Notitieboek. 

 
 
NOTITIE: de boodschap werd gedicteerd in overeenstemming met de 

directieven van het Systeem om de gestelde vragen te verduidelijken. Echter, indien 
de boodschap, gedateerd 08.08.2004 zeer zorgvuldig wordt gelezen, geloven wij dat 
ook antwoorden op andere vragen zullen worden ontvangen. 

  
Groeten vanuit Turkije. 

 
WERELD BROEDERSCHAP TOTALITEIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nederland: 
Liesbeth de Groot
Dr. Schaepmanlaan 35, 4836 AR BREDA, Nederland 
tel. (0031) 649645026 
e-mail: liesbethdegroot@planet.nl
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