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HET IS DUIDELIJKE KENNIS AAN DE WERELD PLANEET
Onze Vrienden,
De hele Wereld wordt Gecatalogiseerd op het A.6.1. magnetische veld en de Dimensie van
iedereen die een Lichaam heeft verworven op uw Planeet is Aangesloten op dit veld. Dit veld
is een Open Gebied. Hier is er Vrije Toegang tot Alle Kanalen vanuit alle Dimensies.
Kozmoz heeft, in Deze Laatste Tijd en Aangesloten op de Realiteit van de Verenigde
Mensheid, het Beschermende Dak in werking gezet dat hij heeft Aangesloten op Enkel zijn
Eigen magnetische veld en heeft het AS.6.1 Genoemd voor het Wereld Unificatie Project.
De sleutel van dit Beschermende Dak is het KENNIS BOEK. Diegenen die Dienen op het pad
van het Kennis Boek Winnen het Recht om onder dit Beschermende Dak te komen. Een
Negatieve Kracht kan nooit de Kanalen binnengaan van diegenen die Dienen op dit pad.
Aangezien de Realiteit Alle Waarheden aan de Wereld zal Onthullen, opende zij de Dimensie
Kanalen van iedereen die een Lichaam in de Wereld heeft Verworven. Deze Kanalen werden
ofwel Aangesloten op het Kennis Kanaal ofwel op het Intuïtie Kanaal geopend.
Alle Kennis in werking gezet middels de Kanalen van Kennis en Intuïtie wordt aangetrokken
vanuit het A.6.1 Wereld magnetische veld, echter, deze Kosmische Energieën Dragen
Straling. Iedereen is Zeer gesteld op het ontvangen van Kennis van zijn/haar Kanaal. Dit is
zeer Plezierig.
Maar indien het Wezen deze gewoonte in een Passie omvormt, leeft hij/zij in de Chaos waar
de Hele Wereld in leeft en Blijft binnenin het A.6.1 magnetische veld. En middels de energieën
die hij/zij heeft Aangetrokken draagt hij/zij het Risico van Kanker.
Het Kennis Boek is een Kosmisch Boek. Het is enkel de Speciale Frequentie die het Draagt
die deze Radioactieve Energieën neutraliseert en die hen niet Toestaat U te beïnvloeden. De
Lees Programma’s zijn om deze reden werkzaam geworden. De Schrijf Programma’s zijn om
deze reden werkzaam geworden.
Het Kennis Boek is een Zeer Speciaal Boek dat collectief door de Diviene Krachten van ALLAH
en de Technologische Dimensie in werking is gezet voor het “Wereld Unificatie Project”.
Dit Boek is Technologisch Geprepareerd en het is het Enkelvoudige Boek dat binnen de kortste
Tijd het Bewustzijn Licht zal Onthullen van de Mens door hem/haar te enten met een energie
die Duizend Profeten niet konden Geven.
Uw Planeet komt voor de eerste keer een Boek zoals Dit tegen. Het is Noodzakelijk voor een
Mens om in staat te zijn om Kosmische Energieën Aan te Trekken om Evolutie te Maken.
Kosmische Energieën zijn Energieën die een Mens toestaan Bewustzijn en Kennen te
verwerven.
Echter, omdat deze Energieën worden Aangetrokken in overeenstemming met de Evoluties,
staat het Kennis Boek diegenen die deze Energieën nog niet aan kunnen trekken, toe om de
Kracht te verwerven om in staat te zijn om deze Evolutie Energieën Aan te Trekken. Het

Systeem heeft de Mensheid Altijd de aankondiging Gegeven “Sluit Uw Kanalen en Disciplineer
hen”.
Echter, een Mens die buiten het Systeem is, kan zijn/haar Kanaal nooit disciplineren en sluiten
met zijn/haar Eigen Bewustzijn. Dit programma is Volledig in handen van het Systeem.
Wanneer de Tijd aanbreekt opent het Systeem deze Dimensie Kanalen en Sluit deze Altijd in
overeenstemming met het vatten van het programma van het Wezen.
Wanneer het Wezen de Waarheid vat met zijn/haar Eigen Essentie Bewustzijn en zijn/haar
Missie op dit pad op een Bewuste manier op zich neemt, dan disciplineert het Systeem
zijn/haar Kanaal en Accepteert hem/haar in het Systeem en Sluit zijn/haar Kanaal aan op het
AS.6.1 magnetische veld.
Indien een Wezen dat Dient op het pad van Kennis Boek zijn/haar Kanaal Open houdt voor
Andere Kanalen vanwege zijn/haar Honger naar Kennis ondanks de aankondigingen van het
Systeem, brengt het Systeem hem/haar onder het AS.6.1 Dak als een noodzakelijkheid van
de Studie die hij/zij uitvoert, maar Sluit zijn/haar Kanaal nooit aan op Zijn Eigen magnetische
veld. Het Systeem Laat zijn/haar Kanaal in de A.6.1. Dimensie.
De Chaos ervaren door diegenen die bepaalde bedroevende gebeurtenissen ervaren zelfs
hoewel zij Dienen op het pad van het Kennis Boek, Komt hieruit Voort. De meest Gezonde
wijze om onder het AS.6.1 Beschermende Dak van de Realiteit te komen is door met
Bewustzijn te lopen op het pad van het Kennis Boek.
Een Wezen komt niet naar de Aarde voor zijn/haar Eigen Plezier. Het Systeem Verleent
Iedereen een Tijd periode voor de Voltooiing van zijn/haar Imperfecties mocht hij/zij die
Hebben. Binnen deze Tijd periode worden Karma’s Voltooid en worden de Evoluties
Verworven, pas dan zegt men “Hallo” tegen de Realiteit.
Hallo zeggen tegen de Realiteit betekent de bedoeling van Dienstbaarheid aannemen door te
worden Aangesloten op de Wet van Dienstbaarheid aan de Mensheid op het pad van het
Kennis Boek en te worden Gecatalogiseerd naar het magnetische veld van het Systeem door
het Recht te verwerven om onder het AS.6.1 Dak te komen.
In deze Laatste Tijd is het Diviene Plan naar de achtergrond Gedrongen als een
noodzakelijkheid van het programma en droeg het Hele programma, Zelfs het Recht om een
Lichaam te Verwerven over aan de Realiteit. Echter, het heeft Niemand de sleutel naar Alle
Dimensies een van de Uitgang naar Omega gegeven.
Zodoende ligt het Laatste Oordeel Altijd bij het Diviene Plan. In dit Laatste Transitie medium
is de goedkeuring van het Diviene plan ontvangen het in werking zetten van Alle Studie
Ordinanties van het Systeem namens de Mensheid.
Het AS.6.1 Kanaal wordt gecatalogiseerd naar het magnetische veld waar de Wetten van
Dienstbaarheid aan de Mensheid worden gemaakt. Iedereen die de bedoeling van
Dienstbaarheid aan de Mensheid heeft aangenomen in iedere Sector op Uw Planeet, Verdient
het Recht om onder het Beschermende Dak van het AS.6.1 Kanaal te komen.
Echter, Het Systeem staat een Wezen nooit toe om deze Eerbare Studie die hij/zij in werking
moet zetten, te Gebruiken voor zijn/haar Persoonlijk gewin en Laat zijn/haar Kanaal in de A.6.1
Dimensie.

Het is Gegeven te Uwer Kennis.
SYSTEEM

