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.
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.
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.
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 microorganisme, 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.
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.
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