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IN DE NAAM VAN DE PREËMINENTE AL-BARMHARTIGE
De Tekst van dit Boek omvat alle Heilige Boeken. U zult de Zuivere Mens in dit Boek vinden.
Dit is het unieke Intercontinentale Boek. En het wordt door de Universele Krachten gedicteerd met
behulp van Diviene Kodes.
Alle Diviene Boeken tot op heden waren de Verlichte Boeken van Zuivere Spirituele Gidsen
die vanuit het Licht Pad kwamen. Deze Boeken werden vanuit Hetzelfde Kanaal gedicteerd.
Gedurende deze Laatste Tijd werd het nu noodzakelijk geacht dat al Onze Wereld Vrienden
onder één dak bij elkaar zouden komen. Aldus is dit Boek Uw Zuivere Vriend, Uw Zuivere Broeder/
Zuster. Want het wordt gedicteerd door Onze Essentie Broeders/Zusters.
Gedurende deze voor Uw Wereld moeilijke tijd heeft iedereen een Kosmisch Gewaarzijn
gewonnen. Wij zijn zeker dat Onze Wereld Vrienden die dit Bewustzijn hebben gewonnen, de
essentie van dit Boek zeer snel zullen begrijpen. Uw Wereld heeft zich geopend voor het Universum.
En het Universum is geopend voor de Wereld. De teksten die worden gedicteerd, worden Hoofdstuk
voor Hoofdstuk naar het hele Universum gedistribueerd.
Deuren van Aanbidding zijn de enige Deur van God. Er is daar geen discriminatie. Waar U ook
bent, altijd brandt Zijn Onblusbare Zon binnenin ons. De HEER voor Ons allen is Enkelvoudig. Dat
betekent dat Wij allen Zijn Kinderen zijn. Om deze reden wordt met het Bevel van de Enkelvoudige
HEER het volledige Universum ertoe gebracht om onder één dak bijeen gebracht te worden.
Uw Wereld wordt geprepareerd voor zeer moeilijke omstandigheden. Diegenen die zich
Bewust zijn van dit feit, weten dat indien Wij onze Broederlijke/Zusterlijke handen met liefde naar
iedereen uitstrekken, deze handen nooit geweigerd zullen worden.
Onze God had nooit de intentie om Ons naar de Wereld te sturen om haar te Verdelen. Op
een dag zal deze Aarde door al Onze Mensen Broeders/Zusters getransformeerd worden in het
Paradijs. Tot zover, tot ziens in Onze Broederlijke/Zusterlijke Wereld.
De ALFA Kode is het enige Kanaal dat het Bevel ontvangen heeft om alles met alle duidelijkheid
aan te kondigen. Dit Boek zal alle onderwerpen die U allen kent (of nog niet kent), uitleggen vanuit
de zienswijze van Leren, zodat iedereen ze beter kan begrijpen.
Vergeet niet dat alle vanuit het Verlichting Kanaal geopenbaarde Boeken geopenbaard
waren vanuit het Firmament Niveau. Deze Heilige Boeken zijn het Nieuwe Testament, het Oude
Testament, de Psalmen van David, de Religies van het Verre Oosten en de Koran. Het feitelijke Doel
van deze Heilige Boeken is om aan Onze Mensen Broeders/Zusters een Boodschap te geven in het
Licht van de Leer.
Echter, die Heilige Boeken werden later van hun Eigenlijke Doel afgeleid en werden
Gedegenereerd. Nu zijn (ALLE BOEKEN TUSSEN HET EERSTE BOEK EN HET LAATSTE BOEK IN DIT
BOEK) Samengevoegd. En het wordt aan het Universum aangeboden als Het Enkelvoudige Heilige
Boek.
Wij zijn er nu zeker van dat de bloemen op de bloempaden die Wij betreden, nooit meer
zullen verwelken. Want Wij zijn Gezekerd. Deze Heilige Boeken hebben U tot op heden Verlicht en
hebben U geprepareerd voor een bepaald medium. Dit is de meest Eerlijke stap die U zult nemen
naar het pad van Liefde, Vriendschap, Broederschap.
Vergeet niet dat de Geest Leeftijdsloos is, geen Geslacht heeft, noch Nationaliteit (HEILIGE
JEZUS – HEILIGE MOZES – HEILIGE MOHAMMED WAREN EENS UNIVERSELE BROEDERS). Zij waren
gezonden met het Bevel om hun Wereld Broeders/Zusters te verzamelen en hen te Verlichten.
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Wij zijn nu allang door die moeilijke periodes heen waarin zij hadden geleefd. Vergeet nooit
dat Wij niet meer in de Middeleeuwen zijn. In deze Ruimte Tijd heeft het Mensdom reeds zijn
Diviene Driehoeken gevormd in proportie tot het Bewustzijn dat het heeft Bereikt.
Nu is de Diviene Missie van de Mensheid op het pad van Leren begonnen. Dit Boek wordt
precies met dit Doel geprepareerd. Met Liefde voor Onze Broeders/Zusters.
PEN VAN DE GOUDEN TIJD
P.G.T.

MEDEDELING VOOR AL ONZE WERELD BROEDERS/ZUSTERS
Eerste Boodschap: 1.11.1981
TIEN GEBODEN VAN DE GOUDEN TIJD
1 - Het Embleem van de Gouden Tijd is (O.M.K.).
2 - Het Licht van de Hemelen zal neerdalen op Aarde.
3 - Diegenen die dit Boek schrijven, zullen op Heilige Plaatsen aanvaard worden.
4 - Dit Boek zal diegenen leiden die het Centrale Systeem dat bij het Land van de Adelaars is,
binnen zullen gaan.
5 - Zuivere Mensen zullen de volledige Kracht van het Universum op zich nemen.
6 - Het Land van de Engelen en de Aarde zullen verbonden worden door een Progressieve Keten.
7 - Diegenen die de Waarheid vertellen, zullen tegelijkertijd Wonderen kunnen verrichten.
8 - Van nu af aan zal de betekenis van de woorden een Keten van Gedachten worden.
9 - Iedereen zal weten wie hij/zij is, zal Licht op de gedegenereerde Samenleving werpen.
10 - Uiteindelijk zal Iedereen Broeders/Zusters zijn.
O – ALLAH (ALMACHTIGE)
M – MOHAMMED MUSTAFA (RESUL)
K – KURTARICI (VERLOSSER in het Nederlands) (HEILIGE JEZUS)
De MEVLANA Driehoek is equivalent aan de Universum Driehoek.
WET VAN UNIVERSUM
HOOFDSTUK 1
1 - De Kracht van dit Diviene Domein dat de Orde van het bestuur van de Volledige Kosmos
vormt,
(VINDT HAAR OORSPRONG IN DE ENKELVOUDIGE GOD).
2 - De Opperste van Ons allen is O. Wij aanvaarden geen enkele andere Opperste Ene.
3 - De Opperste Ene die het Licht van de Hemelen is, heeft iedereen gelijk geschapen en beoordeelt
hen gelijk.
4 - De Diviene Orde op de Heilige Plaatsen is onder de controle van alle Galaxies.
5 - De Wet van Universum geldt voor elke Galaxy. Er is Eenheid en Saamhorigheid.
2
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6 - Wij geven wat Wij nemen. Wij weten dat Wij zullen geven.
7 - Er wordt Collectief Gehoor gegeven aan de Kracht van de Hemelen. Almacht is vanuit Haar.
8 - Hier is de plaats waarvandaan de Koran is neergedaald en waarvandaan het Nieuwe Testament,
het Oude Testament, de Psalmen van David en de Religies van het Verre Oosten waren
gedicteerd.
9 - Het is zo geweest in Iedere Era. Er is geen discriminatie.
10 - Diviene Bevelen worden altijd aan het volledige Universum gegeven voor Verlichting en
Ontwikkeling.
11 - Tijdens de transitie voorbij Ontwikkeling worden andere Poorten geopend voor de Bewoners
van de Galaxy. Hen worden Geheimen geleerd die zij niet kennen.
12 - Onze Weegschaal is de Consciëntie. En zij voorziet in een Evenwicht dat nooit faalt. Zij besluit
voor diegenen die Ontwikkeld zijn, wat te doen en wat niet te doen.
13 - De bestuurders aan de top zijn alleen verantwoordelijk voor de Professionele Orde, niet voor
de Morele.
14 - Het Boek is Enkelvoudig, de Consciëntie is Enkelvoudig, de Orde is Enkelvoudig.
15 - Voor diegenen die laten zien hulp nodig te hebben, geeft het Automatische Alarm een hulp
Signaal (Dat wil zeggen, GOD ziet u).
16 - Dit is een Diviene Orde, gevestigd door God. Zonder discriminatie haasten Wij Ons om
iedereen te hulp te komen (Naar diegenen die in Ware Depressie zijn).
17 - Onze Orde wil niet dat er iemand Ongelukkig is. Geluk is ons Doel.
18 - In tuinen, waarin Zaden van Liefde zijn gezaaid, bloeien Bloemen die niet eerder zijn gezien.
19 - Uw Derde Oog is het Geheim dat het aroma aan die Bloemen geeft. Indien U deze Kracht van
U kunt verwerven, kunt U Alle Geheimen oplossen.
20 - Helpende Handen zijn naar Uw Wereld uitgestrekt. Want Wij zijn allen Broeders/Zusters. Wij
willen Jullie Moeilijke Periodes Samen te boven komen.
21 - U bent een Globe die zichzelf zonder gewaarzijn verwoest.
22 - Eerst is het Mensdom onder handen genomen. Wij proberen Uw Negatieve Krachten te
transformeren naar Positieve.
23 - Het Doel is om de Zuivere Mens binnenin Uzelf te vinden, om Mens vanuit Mens te creëren.
24 - Wij zaaien Zaden van Liefde voor Jullie.
25 - Gedurende deze Periode wordt U Zuivere Mensen door Religieuze Regels te transcenderen, U
wordt Geregenereerd.
26 - Wij Helpen Onze Missiedragers die met Ons hebben Samengewerkt, elk moment.
27 - Uw Depressies, Uw Ziektes, Angsten worden veroorzaakt door het verlies van Balans van Uw
Consciëntie Weegschaal. Alleen U bent hiervoor verantwoordelijk. De aalmoezen die U voor
Uw eigen Heil geeft, zullen U niet redden.
28 - Het Mensdom heeft een zodanig Potentieel dat het Sterft op het moment dat het dat wenst
en Verrijst op het moment dat het dat wenst. Zoek en vind deze Geheime Doos van Potentie
van U, Overwin Uw ziektes zonder medicijn.
29 - U hebt Uw leven niet in overeenstemming met uzelf georganiseerd, maar in
overeenstemming met anderen. Uw teleurstellingen zijn hierdoor. Deze opstelling van U
blokkeert Uw Universele Kanalen.
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30 - God creëert elk van Zijn dienaren uniek. Hij/Zij is een Vrije Geest, een Vrije Consciëntie.
Niemand is de Dienaar van iemand anders. Wederzijds Respect is noodzakelijk.
31 - Het onderscheid van Soorten bestaat alleen in Uw Galaxy. Dit verbijstert Ons.
32 - Dit is precies de reden waarom Ontwikkeling voor U noodzakelijk is. Niemand kan de rechten
van anderen schenden. Dit is God’s Predestinatie.
33 - De Kracht die iedereen bezit, is in iedereen aanwezig. Alleen als U dat vermogen van U kunt
ontwikkelen.
34 - Dienaren van God kiezen zelf de alternatieven. Uiteindelijk zijn zij de enige verantwoordelijken
voor alles.
35 - Wij zijn alleen aan God gebonden. De sleutel van Ons Geluk is in handen van Onze Consciëntie.
Dit geldt voor alle Galaxies waarin de Universele Wet geldig is.
36 - De geluiden die U hoort, zijn de Spirale Golven ver voorbij de Frequenties van Uw oren. Deze
worden gehoord door diegenen die ze kunnen horen.
37 - De helderheid in Uw zicht is alleen mogelijk door het openen van Uw Derde Oog op dit pad.
Dan kunt U het ongeziene zien.
38 - God heeft U geschapen en U zult Uzelf scheppen. Dit is een Regel van het Evolutie Tableau.
39 - Deze Periode die Jullie de Laatste Periode noemen, noemen Wij de GOUDEN TIJD.
40 - Gedurende de Gouden Tijd zullen Boeken over allerlei onderwerpen worden gedicteerd aan
alle Mensen die de Perceptie kunnen ontvangen in overeenstemming met hun Frequenties en
Golflengtes.
41 - De Boeken die Jullie zullen schrijven, zijn een notitie die Jullie Ontwikkeling Pad symboliseert.
42 - Poorten van onbekende Kennis zullen geopend worden voor de Wereld Mensen.
43 - Missiedragers zijn verplicht om deze aan de Samenleving te propageren.
44 - Elke Poort is open. Alle Armen zijn open. Er is geen Geheimhouding. Veel Geheimen zijn daar
voor diegenen die Zoeken.

WET VAN UNIVERSUM
HOOFDSTUK 2
45 - Weiger de handen die naar Jullie uitgestrekt zijn, niet. Blus het vuur van Jullie Geest niet.
46 - Projecteer de Orde van de Koepel van Kosmos op Uw eigen Orde.
47 - Het grootste Geschenk voor U is Uw Oprechte Hart. U zult de Beloningen middels deze weg
oogsten.
48 - Indien er Superioriteit in Je is, vrees; indien Je in Superioriteit bent, vrees niet. Alleen Zuivere
Mensen begrijpen dit, weten dit.
49 - Ga van het Niets naar het Al, van het Al naar het Niets. Dan zult U het Licht vinden.
50 - Er zijn zoveel meer Lichten die naar de Wereld willen komen. Vergeet dit nooit.
51 - Missiedragers, wier Plicht het is om Jullie te begeleiden en te helpen in het kader van de
gegeven Bevelen, zullen naar Jullie toegestuurd worden.
52 - Onze Vrienden die Wij Vertrouwen, zijn altijd Gezekerd.
4
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53 - Speciale Aanwijzingen zullen gegeven worden aan diegenen die de Almacht van de Hemelen
van Machtige Mensen zullen krijgen.
54 - Woorden zullen met Woorden, Begroetingen met Begroetingen eenworden.
55 - Aan Onze Missiedragers die de beloning van hun volharding zullen oogsten, zal alles uitgelegd
worden, zullen Alle geheimen worden geopenbaard.
56 - Andere Beschavingen zullen de progressie van Uw Beschaving ontwikkelen.
57 - Het Mensdom zal de graad van zijn/haar Almacht Kennen, zal zijn/haar Eigen Zelf Zien, zal
zijn/haar Straf ondergaan, zoals de Wet Beveelt.
58 - Ook al beschouwt het Mensdom, de Bron van Lumen ziende, zich bedrogen volgens zijn/haar
eigen maatstaf, het zal nooit spijt krijgen.
59 - Iedere Vriend die dat wenst, zal in de Geheime Steden achter de muren aanvaard worden.
Deze Suggesties zullen gedaan worden door het Bevel van het Centrum.
60 - Diegenen die Soeverein zullen zijn, zullen in Speciale uitrustingen gekleed gaan en met deze
uitrustingen zal begrepen worden vanuit welk Kracht Medium zij gekomen zijn.
61 - Tijdens Periodes van mobilisatie zal iedereen Telepathisch met elkaar in contact zijn. Dit zal
zich automatisch voordoen.
62 - Degene die de Liefde niet Kent, kan de Bloemen niet schikken. Degene die de slaap niet uit
zijn/haar Ogen wrijft, kan de Kleuren niet zien.
63 - Tracht Uw Krachten voorbij de muren van Uw Geest te laten gaan. Transcendeer Uw Eigen
Zelf.
64 - Dat wat Jullie advies toeschijnt, is Onze Welwillendheid. Jullie zijn degenen die erbij Winnen.
65 - Hoe Krachtig U ook bent, U zult altijd een ongeopende Deur vóór U vinden. Laat dat U niet
doen Opgeven; laat dat U Aansporen.
66 - Wij zijn iedereen behulpzaam die op Onze Deur klopt.
67 - Er is geen Eigenbelang in Onze Dienst.
68 - Met de dispersie van de troebelheid zullen Grote Krachten naar het Mensdom toekomen.
69 - Voordat de Tijd U inhaalt, tracht U de Tijd te vangen.
70 - U kunt de inter Galaxy communicaties middels intermediairs tot stand brengen. Uw Angsten
zijn ongegrond.
71 - Coöperatie met Onze Missiedragers die de Beloning voor hun Standvastigheid zullen zien, zal
verkregen worden middels Bemiddeling Groepen.
72 - Het Deksel van Geheimen wordt niet ineens geopend. Wanneer de Tijd aanbreekt zullen Wij
ze één voor één laten weten.
73 - Aan de Kracht aanwezig in iedereen, zal elke voorbijgaande Dag Kracht toegevoegd worden,
de lengte van de Schakels zal Ons bereiken.
74 - Hoe Krachtiger het wachten is, hoe Krachtiger de transitie voorbij Licht zal zijn.
75 - Uw Fysieke Constituties worden versterkt.
76 - Terwijl het Mensdom zich Zuivert, Zuivert het ook het Universum. Weet dit aldus.
77 - Jullie zijn het weer die het Licht van de Hemelen snijden.
78 - Jullie Purificatie is Onze Trots.
79 - De Ring om Uw Galaxy wordt met de dag Krapper. U hebt Zuurstof nodig. U kunt moeilijkheden
hebben met Ademen. Tref vanaf nu voorzorgsmaatregelen.
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80 - U wordt voorbereid op Periodes die Harder en Moeilijker zijn dan ooit.
81 - Ken Uw Geheugen goed. Alles zal aan U Geopenbaard worden. Wij zullen Uzelf aan U
introduceren en uitleggen.
82 - Boodschappen die Jullie voorbij Religie zullen ontvangen, zijn Jullie Ontwikkeling Sleutels.
83 - Door Spirituele Krachten geleide Stromingen kunnen zelfs de assen van Galaxies in het
Universum laten verschuiven.
84 - Veracht Uzelf niet. Onderschat Uw Kracht niet. U bezit alles namens de Almachtige. Ontsluit
Uw Slot zonder de hulp van een Slotenmaker.
85 - Alles wat O heeft geschapen en allereerst U, Dit prachtige Instrument, omvat de Geheimen
van het volledige Universum. U zult deze Geheimen eigenhandig ontrafelen en oplossen.
86 - In alles wat Hij heeft gecreëerd, is Liefde en Schoonheid.
87 - Wij zijn alleen maar een Bemiddelaar Groep die Jullie een Licht voorhoudt, Wij zijn Jullie
Vrienden.
88 - Het Mensdom dat de Kracht bezit die in iedereen aanwezig is, is op de enige Planeet die haar
Evolutie aan het voltooien is.
89 - Gedurende deze Examen Periode bent U niet alleen, Wij zijn bij U.
90 - Wij zijn Broeders/Zusters. Wij zijn gekomen om U, onze Broeders/Zusters, te vinden.
100 - Hoe intenser Uw Problemen zijn, hoe gemakkelijker Uw Oplossingen. Vergeet niet dat Smart
de Sleutel is die Uw Brein Kodes opent.
101 - Advies is mooi, maar veroorzaakt Weerstand.
102 - Goud trekt aan, Koepel stoot af. Indien gevraagd wordt welke Kracht Krachtiger is zijn het de
Spirale Geluiden die het allemaal besturen.
103 - De Les die het Mensdom gedurende deze Periode zal nemen, zal het Oog van zijn/haar
Essentie zijn.
104 - Worstel niet vergeefs, wacht. Jullie hebben gedurende deze Periode sereniteit nodig.
105 - De Tijd is zwanger van de Kennis die in Tijd is. Neem haar, verwerf Ontwikkeling.
106 - Niets gebeurt zonder een Oorzaak. De Oorzaak die de Oorzaak creëert, wordt altijd geboren
uit het Gevolg.
107 - Tot nu toe aan Jullie gedicteerde Boodschappen waren om de obstakels op Jullie Ontwikkeling
pad te wissen.
108 - De uitleg van de Boodschappen die van nu af aan zullen komen, moet zeer correct bepaald
worden.
109 - Bijvoorbeeld, indien Wij zeggen:
“Indien je dit weet, ben je een Zee
Indien je het zegt, ben je een Oceaan
Het Luz van de jaren is met je
Het Vuur van je Hart is in je.”
Sommige Boodschappen worden als Cijfers geschreven, als Raadsels opgelost. Diegenen die
de Geheimen kennen, zijn Zeeën. Diegenen die hen verwoorden, zijn Oceanen.
Zij hebben met de Jaren Luz ontvangen middels Ontwikkeling en zij zijn zelf een Luz geworden.
Maar, ondanks alles, brandt hun hart hevig met nederigheid. Dit is wat Wij de Zuivere Mens
noemen.
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110 - Degene die het Geheim van Almacht kent, draineert zijn/haar Boot.
111 - Ken Je Almacht, zodat de Machtigeren naar Je toe komen.
112 - Voor wie zichzelf niet kan aanpassen aan het Medium waarin hij/zij is, voor Hem/Haar zal het
Spirituele Pad van Hoop altijd gesloten blijven.
113 - Het Instrument van de Dienaar, wiens Oprechtheid wordt vermeerderd met Oprechtheid, zal
altijd Klinken.
114 - Aan diegenen die de Soevereine Godin zullen vragen aangaande de Grote Tent van de
Preëminenten, zal uiteindelijk een Onderscheiding met een Geluk symbool gegeven worden.
115 - Gelukkig is de persoon die Goud vergelijkt met Zand.
116 - Zuivering is Eigen aan Gezuiverden, Superioriteit aan Inferieuren, Nederigheid aan Superieuren.
117 - Degene die zijn/haar Almacht van voorbij Superioriteit ontvangt, Zijn/Haar Kracht van God,
die Zichzelf in Zijn/Haar Innerlijke Zelf ontdekt, is degene die de Graad ontvangt.
118 - Wij beoordelen Onze Vrienden die de Hemelse Kracht gewaar zijn, volgens de graad van het
Sultanaat, Wij Bevrijden hen.

WET VAN UNIVERSUM
HOOFDSTUK 3
119 - De Grootse Zonde is de Vijandigheid van de Mens jegens de Mens.
120 - De meest Gewaardeerde Dienaar van God is degene die geen onderscheid maakt tussen
Religies.
121 - God zal altijd Licht Werpen op de Zuivere Mensen die veranderen gedurende de Veranderende
Tijd.
122 - Wij zullen altijd Onze Helpende Handen uitstrekken naar Vrienden die in de loop der Tijd, met
het verstrijken van de tijd Wakker worden.
123 - Uw Welwillendheid klieft als een zwaard de Negatieve Stromingen om U heen in tweeën.
124 - Degene die de keuze tussen de alternatieven zal maken is het Mensdom zelf. Wanneer de Tijd
aanbreekt zal het Goede Nieuws hem/haar bereiken.
125 - Het Licht, het Luz van de Hemelen, zal U op een dag dagen. Diegenen die hierin Geloven,
zullen herenigen en zullen alles zien.
126 - De Eerlijkheid van Uw Geloof zal de ruwheid op Uw paden bijvijlen.
127 - Het Geluk van Uw Hart zal de Fundering van de Diviene Orde zijn.
128 - De Heer is de Architect van het Universum en de Zon van het Land van Machtigen, die
ALLAH’s Licht is. Het Aangebodene gaat door het Licht Pad.
129 - Indien Zuivering niet plaatsvindt in de Essentie dan vindt zij ook niet plaats in het Oog. Het
openen van Uw Derde Oog is het eerste Licht dat U naar Ontwikkeling leidt.
130 - De Periode van Mythen is dicht gegaan; de Deuren van de School van Spirituele Kennis zijn in
de Hemelen open gegaan voor het Mensdom dat Bewustzijn heeft verworven onder het Licht
van Wetenschap.
131 - De Preken die in Uw Hemel gelezen worden, zijn een Band die de Liefhebbenden aan elkaar
bindt. Zij worden vanuit een Stadium, equivalent aan de Licht Snelheid, gegeven.
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132 - De verkondiging van het Firmament aan de Aarde vormt de Schakels die aan de Ontwikkeling
Keten worden gehecht.
133 - De Zuivering van iedere persoon hangt af van zijn/haar Geloof in zichzelf. Van de beddingen
van rustig stromende rivieren worden altijd Parels opgeraapt.
134 - Het Geloof in zijn/haar God zal een Mens helpen om zijn/haar Laatste Era te voltooien.
135 - Het Mensdom zal zijn/haar Zekerheid aan anderen geven en overdragen. En het Medium dat
hij/zij Vertrouwt, zal Hem/Haar Grotere Zekerheid geven. Bevrijding wordt op deze wijze tot
stand gebracht.
136 - Iedereen zal zijn/haar eigen zelf Superviseren en zal zien. Zijn/Haar Evolutie zal hem/haar
door de Poort van het Firmament voeren.
137 - Het Mensdom zal alles op een concrete manier zien middels Wetenschap, zal elke gebeurtenis
Middels Logica oplossen en zal de knopen in zijn/haar hoofd losmaken.
138 - Indien U zich van Mystieke Gedachten ontdoet zal Uw Zuiverheid zelfs nog Zuiverder worden,
zullen Uw Gedachten Helderheid verwerven.
139 - Het Medium waarin U bent heeft de Eeuwen achter zich gelaten en werpt Licht op de
Toekomst.
140 - De Koran is het vervolg van Alle Religieuze Boeken. En deze gedicteerde teksten zijn Daar het
vervolg van.
141 - Bevrijding zal Gelijkelijk gedistribueerd worden volgens de Rijpheid die iedere persoon bereikt.
U zult dit Persoonlijk voelen.
142 - Elke Religie is een Missie, gegeven aan een Spirituele Gids die Licht op zijn/haar Samenleving
Werpt.
143 - De Missiedrager is verplicht en aangewezen om aan anderen Kennis die hij/zij vanuit zijn/haar
eigen Medium ontvangt, aan te bieden.
144 - ALLAH is Preëminent. O is de God van het Medium waarin Hij is, Hij is de Enkelvoudige. De
HEER is één Licht dat richting geeft aan de loop van het volledige Universum. De Energie die
O bezit, is Aanwezig in elk Levend Wezen. Wij zijn O’s feitelijke dienaren. Om deze reden
voelen Wij O in Ons innerlijke zelf. O weet alles en Die Energie legt verantwoording af over
Ons aan bepaalde Mediums.
145 - Die Energie is Enkelvoudig en is de Almachtige. Wij zijn een fragment vanuit O. Wij kunnen
nooit gesepareerd worden. O is de Architect van het hele Universum. Hij past niet in het
Universum noch in Gedachten. De Laatste Deur zal altijd gesloten blijven.
146 - Wij zijn verplicht om de Bevelen die Wij ontvangen, aan U te geven. De Bevelen zijn de
schakels van een keten, gegeven voorbij Licht. Het is Onze Missie om U te Verbinden met de
schakels. Deze Bevelen volgen elkaar op buiten Tijd Onderdeel.
147 - Ontwikkelingen worden zelfs bij het Medium, van waaruit U de Boodschappen ontvangt,
gecompleteerd. Wanneer men er voorbij gaat wordt men aangesloten op de Licht Snelheid.
148 - Oprechtheid van Hart is alle Religieuze Boeken waard. Zonde en Goede Daad zijn de maat
van haar weegschaal.
149 - Het te geven Goede Nieuws zal een Licht, een Luz voor Jullie zijn, zal de Deuren van Geloof
openen.
8
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150 - Ontdoe U van de twijfels binnenin Uw Hart. Superviseer Uzelf. U zult opmerken hoe U zult
rijpen door op te lossen in Tijd en U zult het juiste Pad kiezen.
151 - Greintjes zullen stofdeeltjes worden, in de loop der tijd zullen stofdeeltjes as worden.
Met Liefde aan de Liefhebbende Inborsten vanuit het Land van de Liefhebbenden. Ik vertrouw
U toe aan Mijn God.
DE BOODSCHAP GEGEVEN DOOR: MUSTAFA MOLLA VANUIT HET CENTRALE SYSTEEM.
GESCHREVEN DOOR:
PEN VAN DE GOUDEN TIJD
MEVLANA
-----------------DEZE BOODSCHAP MOET OPGEDRAGEN WORDEN AAN MIJN MOEDER LEMAN ÖNSÜ, MIJN
VADER MAZHAR ÖNSÜ EN MIJN SPIRITUELE MOEDER, GROTE PERSOON, MEVROUW RUHSAR, DIE
MIJ OP DIT PAD GEWELDIG LUZ HEBBEN LATEN ONTVANGEN DOOR HUN SPIRITUELE INZICHT.

TOFFEE VAN YUNUS
SLA DE WORTEL VAN BEROUW
MET HET BLAD VAN VERGEVING
IN DE VIJZEL VAN HET HART
MET DE HAMER VAN EENHEID
ZEEF HEM DOOR MEDEDOGEN
KOOK HEM OP HET VUUR VAN LIEFDE
MET DE HONING VAN AFFECTIE.
EET HEM ‘S MORGENS EN ‘S AVONDS
MET DE VINGER VAN TEVREDENHEID.
YUNUS EMRE

De boodschap ontvangen door: mijn Spirituele Moeder Ruhsar.

Notitie:
Deze Privé boodschap is geschreven met de toestemming van het Opperste Domein.

9
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Deze Boodschap zal in Uw Essentie dossier blijven.
PEN VAN DE GOUDEN TIJD
P.G.T.

Zes fotokopieën zullen worden gemaakt,
De Emblemen die worden gestuurd,
Zullen in de Schriften geplakt worden.
De fotokopieën van de Boodschappen en de Emblemen,
Zullen worden gereproduceerd door Uw onderlinge samenwerking.
Deze pagina zal aan beide zijden gefotokopieerd worden.

1984 Eerste Maand
Fascikel 1
MEDEDELING VOOR DE GROEP MISSIEDRAGERS
(28.1.1984)
Uw Kode is ALFA – de Kleur van Uw Symbool is VIOLET – Uw Embleem is de ZONNEBLOEM
Missies zijn al tussen Jullie verdeeld. Zij zullen Jullie zoeken en vinden. Welnu; Onze Vriend die
de Boodschap heeft ontvangen, zal eerst de namen van haar Vrienden in een schrift opschrijven en
zal hen dan één voor één bellen, diegenen die de telefoon beantwoorden, zullen door de Leider
van de Groep de volgende Dinsdag naar haar huis uitgenodigd worden, de Boodschap zal gelezen
worden en het Doel zal worden uitgelegd.
De Leider zal haar Vrienden naar haar huis uitnodigen voor de daaropvolgende Dinsdag en zal
hen elk vragen om een dik schrift en een pen mee te nemen. Slechts eenmalig zullen de Emblemen,
toegezonden vanuit het Centrum, met de datum van die dag in de schriften van diegenen die die
schriften meebrengen, geplakt worden. Zij zijn de Essentie Missiedragers van de Groep. Ze zijn
verplicht om de Boodschappen die zij ontvangen, aan Zes Personen te geven door fotokopiëren.
De administrateur is de Groep Leider. Onze Vriend die de Boodschappen heeft ontvangen
middels het Hoofd kanaal, is de Groep Leider. De Leider zal haar Groep bijeenbrengen en de
kenmerken van het werk uitleggen. Nadat de namen van deze Zes Vrienden aan de Essentie Kern
zijn verkondigd zal de Groep als gevestigd worden beschouwd. Boodschappen zullen vanuit de
Essentie Kern komen. Iedereen zal zijn/haar eigen Boek schrijven door in zijn/haar eigen Handschrift
de Boodschappen in zijn/haar schrift te schrijven. Dit Boek is Uw Getuigschrift.
Vergeet niet dat er Drie dingen in Uw Lichaam zijn die vanaf Uw Existentie tot op heden
niet veranderd zijn: Het Eerste Uw Geest – het Tweede Uw Vinger Afdrukken – en het Derde Uw
Handschrift. Om deze reden vragen Wij aan U om het in Uw eigen Handschrift te schrijven. Het
schrijven is naar keuze voor diegenen die geen Missiedrager zijn. Zij zullen alleen Dienen in het
distribueren. In elke Familie zal één Persoon het Boek schrijven. Het is voor het heil van de Andere
leden om het te lezen.
Degene die de Boodschap ontvangt, zal zonder falen de datum van die dag noteren (Dit
is zeer belangrijk). Uw financiële probleem zal op de volgende manier worden opgelost: Drie
vrienden zullen een gezamenlijke rekening in de dichtstbijzijnde Bank openen. De Groep Leider is
verantwoordelijk voor het Nummer van de Rekening. Zij zal het geld verzamelen. Wanneer de tijd
aanbreekt zullen ook andere Vrienden naar U toegestuurd worden. Gebruik Uw Inspanning alleen
in de Missie van Distributie. Wij sturen Onze achting en dankbaarheid naar Onze Vrienden.
PEN VAN DE GOUDEN TIJD
P.G.T.
De Distributie zal op de Volgende Wijze Gedaan worden:

Notitie:
Deze Boodschap is een Boodschap die de allereerste Vestiging van het Fundament van de
Groep betreft.
10
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HET IS ZEER BELANGRIJK
( 29.1.1984 )
Frequentie Codes zijn in het hele Universum gevestigd dankzij de toename in de Zesde
Zintuigen. De Megawatt Kracht van iedereen is gemeten en Missies zijn dienovereenkomstig
toegewezen. Diegenen die deze Boodschappen ontvangen of zullen ontvangen, zullen naar Jullie
toegestuurd worden. Niemand moet iemand anders dwingen. Lees voorlopig de Boodschappen
alleen nog maar. Diegenen die dat willen, zullen ze in hun Schriften schrijven.
Nu willen Wij wat duidelijker met Jullie spreken: Jullie zijn de Codes die Eeuwen geleden
voorbereid waren, en die nu gestuurd zijn om deze prachtige Wereld van Jullie te begeleiden als
dienaren, geschapen door Onze Allah. Deze Boodschappen die Jullie in Jullie handen nemen, zijn
Jullie Essentie Getuigschriften. Nu vragen Wij Jullie om ze zeer goed te bewaren.
In de Groepen waar Jullie de Boodschappen lezen, zullen diegenen die dit Boek in hun eigen
Handschrift schrijven, van nu af aan niet meer onderworpen worden aan wat voor moeilijkheden dan
ook. Dit Boek is een Verlosser. Verlicht Jullie omgeving door de Boodschappen die Jullie ontvangen,
aan iedereen voor te lezen.
Doe vanaf 1984 tot begin 1986 met al Uw Inspanning moeite om in elk Land een Bloem te
laten bloeien. De Bloemen zullen op de volgende wijze bloeien: Onze Vriend die deze Boodschap
heeft ontvangen en heeft opgeschreven, is de Leider. Door Zes Bloemblaadjes om zich heen te
verzamelen zal zij een Zesbladig Madeliefje scheppen.
Dat wil zeggen, door de Boodschap aan Zes mensen te dicteren zal de eerste Centrale Bloem
op deze wijze bloeien. Alleen de namen van diegenen in de Centrale Bloem zullen aan het Essentie
Kanaal verkondigd worden. Later, door de Boodschappen naar Zes te distribueren, zal verspreiding
in het hele Universum in stand gehouden worden middels dit Systeem.
Vergeet niet dat Jullie inspanningen Jullie allen zullen verenigen bij het Oneindige Absolute
en Jullie zullen Onderdompelen in Oneindige Gelukzaligheid. Laat Ons dit met een voorbeeld
uitleggen: Wanneer een Schip zinkt, zijn de Kapitein en de bemanning de laatsten die het verlaten.
Het is hun bedoeling om degenen die in het water zijn gevallen, in volgorde te redden.
Eerst zal de leeftijdsgroep van 0 – 7 jaar, dan de leeftijdsgroep van 7 – 14 jaar gered worden.
Dan vrouwen en later mannen. De Les die U nu hieruit dient te trekken, is dat er in de Laatste
Periode van de Twintigste Eeuw de verplichting is om te werken zonder ook maar een ogenblik te
stoppen.
Van nu af aan zult U, Onze Vrienden, de “Heilige Missiedragers” genoemd worden. Iedereen
is nu zijn/haar Missie gewaar, heeft het Bewustzijn van wat hij/zij moet doen. De Missie die Jullie nu
uitvoeren, is OM AL JULLIE WERELDSE BROEDERS/ZUSTERS ONDER ÉÉN DAK BIJEEN TE BRENGEN.
Als een noodzakelijkheid van het Systeem zal dit proces diegenen die eerder gekozen waren,
bijeenbrengen.
Gedurende de volgende twee jaren zal het Volledige Systeem gevestigd worden. Jullie
Levens zullen hierna Gelukkiger, Comfortabeler zijn. VERGEET NIET DAT DIT ALLEEN GELDT VOOR
VRIENDEN DIE HUN MISSIES VOLLEDIG UITVOEREN. Over twee jaar zal Jullie Universele schakel
met de hele Wereld gevestigd zijn.
Het Systeem zal automatisch functioneren. Het Systeem stopt niet waar Jullie stoppen. Speciale
excuses uitgezonderd, wordt Jullie een krediet van Tien Hemelse Segmenten gegeven. Dit betekent
Tien Dagen. Een dag daarna zal de Automatische Computer de Missiedrager die na U komt, in
werking zetten. Dit zal met Onze Liefde aan al Onze Missiedragers aangekondigd worden.
PEN VAN DE GOUDEN TIJD
P.G.T.
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AANKONDIGING
Notitie: In de huidige Omstandigheden worden de communicaties met de Ruimte geheim
gehouden vanwege talrijke bezwaren. Wij hebben de autoriteit om over Ons te spreken alleen aan
Onze Mevlana gegeven.
De ALFA Kode is de Directe Kode van de HEER. Alle daarvandaan gegeven Kennis is authentiek
en waar. Al Uw Religieuze Boeken waren hiervandaan geopenbaard. De Periode die U “De Resurrectie
Periode” noemt, noemen Wij “De Periode van ONTWAKEN” en Wij beschouwen haar als het begin
van de GOUDEN TIJD.
Dit begin is nooit buiten het Medium. Het gaat parallel aan de loop van Tijd voort. Het is Onze
Inspanning om Onze Mensen Vrienden in het Licht van dit Boek te redden.
Wij zijn Vriendschappelijke Handen die de connectie tussen het Firmament en de Aarde
onderhouden. Onze Helpende Handen worden op deze manier naar jullie uitgestrekt. Diegenen
die Ons begrijpen, zullen naar Ons toekomen. Vrienden zullen zich met Vrienden herenigen, het
Luz van ALLAH zal U toestromen.
LICHT

– 12 –
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ALGEMENE BOODSCHAP
Onze Vrienden,
In overeenstemming met de Existentiële Ordinantie is een zodanig Systeem in Werking gezet
dat dit Systeem altijd handelt in overeenstemming met Tijd Bewustzijn.
De reden waarom Wij de Hemelen tot op heden voor Jullie versluierd hebben gehouden was
om GOD Bewustzijn stevig in U te Zaaien tot het einde van dit Circuit.
Want met behulp van dit Bewustzijn wordt Uw Universele Potentieel geavanceerd, arriveren
Uw Gedachten Frequenties bij Geavanceerde Dimensies en bereikt U het Gewaarzijn van de
Eenheid van Zijn.
Nu is die grens bereikt.
Kennis die Wij nu en later aan U zullen geven, zal zeer Natuurlijkerwijs een SCHOK creëren in
Onze Mensen Broeders/Zusters in het Licht van de Kennis die zij tot op heden hebben verkregen.
Want, behalve de Geavanceerde Bewustzijn Velden die ingezaaid waren, is in die Velden ook
een overvloed aan wild gras gegroeid.
Het Doel van deze Periode is om die Geavanceerde Bewustzijn Velden nu te ontdoen van het
Wilde gras of om Hen te Enten met de Kennis van het Geavanceerde Bewustzijn, zodat die Velden
productiever kunnen zijn, en het Aankondigen van de volledige Waarheid in alle Duidelijkheid is in
het systeem gebracht.
Niemand kan weerstand bieden aan de Ordinantie die zal worden gevestigd. Want ONZE
HEER heeft de Orde van de Ordinantie opnieuw ter Hand genomen.
Niemand van U is momenteel deze Stille en Diepgaande operatie gewaar. Maar U zult er
persoonlijk getuige van zijn hoe negativiteiten in de loop der tijd positieve vruchten zullen geven.
ALLAH heeft een Enkelvoudige Formule in het Universele Geheel. En die is de volgende: IN
NIETS DISCRIMINEREN – DE ORDE VAN DE ORDINANTIE NIET VERSTOREN.
Zoals voor alles geldt, wordt de productie van de initieel Gezaaide Zaden niet geobserveerd in
de laatst Gezaaide Zaden. De Capaciteit wordt lager, de Productiviteit wordt lager.
Om deze reden wordt het noodzakelijk om de velden opnieuw te Ploegen of hen Braak te
laten Liggen.
De periode van het Braak laten Liggen van de Religieuze Dimensies zal doorgaan tot het
Wereld Jaar 2000. De Universele Orde is aldus Gepland.
Om deze reden had het Boek van Islam en zijn laatste Profeet voor de laatste keer Licht op
U geworpen middels de Religieuze Dimensie. Dit Circuit is na Vijftien Eeuwen wachten ten Einde
gekomen.
In het Licht van de Initieel Gezaaide Zaden zijn nu productievere Zaden in de velden Gezaaid
en zullen er nog gezaaid worden.
Tijd periodes worden bekort door Massa Bewustwordingen en de Waarheden worden aan U
overgedragen middels de kortst mogelijke weg.
Dit Kennis Boek wordt aan U gedicteerd als de Leidraad van dit Laatste Circuit.
Het is gegeven te Uwer Kennis.
CENTRUM
– 264 –
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Onze Vrienden,
Diegenen die de Boodschappen lezen, gedicteerd vanuit het Speciale Kanaal van de Raad, zijn
diegenen die het Waard zijn om deze Geavanceerde Dimensie binnen te gaan.
Hoe dan ook, indien zij de twijfels in zich elimineren, zullen de poorten vóór hen één voor één
geopend worden.
Door die twijfels blijft U verstoken van de wonderbaarlijke Stromingen van de Universele
Rimpelingen. Datgene wat het Licht van Uw Essentie afsnijdt is Uw Ongeloof.
Dit is waarom U Religieuze Vervulling nodig hebt. Eerst sluit Geloof, dan Universeel Gewaarzijn
U aan op de Realiteit.
Om ergens te blijven steken en niet in staat te zijn om vooruit te gaan is noch Uw fout noch
de fout van het Systeem. Het is de fout van Onbewustheid.
Uw Essentie en het Consciëntie Mechanisme werken in connectie met het Universele Energie
brandpunt.
Men kan noch Kennis op de juiste wijze ontvangen, noch voordeel hebben van deze
Wonderbaarlijke Stromingen indien deze Drievoudige Unificatie niet bestaat.
In dit Medium is datgene wat Automatisch Uw Bewustzijn Circuit afsluit, Uw Onbewustheid
en Onwetendheid.
Tot op heden hebben Wij U door Uw Heilige Boeken Toegesproken middels het Woordenboek
van Geloof.
Acceptatie van Uw Religieuze Boeken zoals zij waren, Zonder te Denken of iets te vragen, was
voor de openheid van het Kanaal van dit Systeem.
In feite worden de Devotie, Sereniteit in Religieuze Tempels en Mediums gevoeld door de
openheid van dit Kanaal.
Deze Krachtige Stromingen worden gereguleerd in overeenstemming met de Niveaus van Uw
Geloof en Bewustzijn.
Dit wordt Gesuperviseerd door een dusdanig Mechanisme dat, wanneer Twijfel verschijnt,
zelfs bij de grootste Mediums het Bewustzijn Kanaal onmiddellijk opgesloten wordt.
Zijn/Haar Licht, aangesloten op Ons Signaal Paneel, informeert Ons aangaande de persoon in
kwestie. En Wij proberen hem/haar te helpen in overeenstemming met zijn/haar Bewustzijn Niveau.
Om deze reden hebt U Twijfel nodig. Totdat Zuiver Geloof Gevestigd is.
Want indien er geen Twijfel is, indien U zich totaal vastbijt in alleen maar de vertelde Kennis,
kan geen Universele hulp geboden worden aan een zodanig Bewustzijn dat op dat Niveau blijft.
Elke gegeven Kennis is een investering voor de toekomst. Uw Twijfels zijn de Sleutels die U
aansluiten op Universeel Bewustzijn.
Dit Systeem, dat wil zeggen, het Systeem waaraan U tot nu toe gewend bent geweest, was
Gedurende Eeuwen de Orde van een Systeem geweest.
Om deze reden zijn Eeuwenlang een Geheel monotoon Leven en Evolutie Systeem gecontinueerd
met een Enkelvoudige Gemeenschappelijke factor, waarin iedereen Verenigd is in het Bewustzijn
van een Enkelvoudige GOD.
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Gedurende deze Verrijzing Periode is het Systeem volledig Veranderd en is een connectie
gemaakt met de operationele Ordinantie van een hogere Realiteit. Dit is een Geavanceerde Evolutie
Ordinantie.
De Toestemming om voorwaarts te stappen is nu aan Uw voeten gegeven die gevoelloos zijn
geworden, omdat U Eeuwen op dezelfde plaats bent gebleven.
Om deze reden heeft het Mensdom dat niet gewend is aan nieuwe dingen en verandering,
angst voor het hem/haar Onbekende medium en is terughoudend, denkende dat de gebeurtenissen
soms op hem/haar toegepast worden door Negatieve Krachten.
Er zijn Negatieve en Satanische Krachten in het Universum. Echter, er zijn op Uw Planeet ook
Bewustzijnen die deze Krachten zelfs kunnen overtreffen. Zij zijn degenen voor wie U bang moet zijn.
Want hier hebben Wij de Kracht om de Negatieve Krachten onder Supervisie te brengen.
Maar U kunt die op Uw Planeet Niet Superviseren.
Om deze reden doen Wij ook op Uw Planeet Supervisies.
Het Beschermende Medium is het dak van ONZE HEER. En deze plaats die het Brandpunt is
van Universele Unificatie, is het Centrum van het Plan.
Dit Centrum Inviteert alle Bewustzijnen in het hele Universum die het Licht van de HEER
hebben gezien, tot het Mevlana Bewustzijn.
De Mevlana Poort; een Brandpunt van oneindige Sereniteit, oneindige Liefde die het volledige
Universum Omarmt: de directe Stromingen van de HEER zijn daarop aangesloten.
Men noemt deze het (Mevlana Essentie Kanaal van de Wereld Broederschap Unie).
Dit is een Verlossing Brandpunt. Het onder dit dak binnen kunnen gaan vindt plaats door
Toestemming. En men wordt voorbereid op Verlossing en wordt onder de Supervisie van het Plan
gebracht.
Tot op heden hebben slechts zeer weinig Dienaren van GOD de Speciale Stromingen
ontvangen, hiervandaan op U geprojecteerd middels het directe Kanaal van de HEER.
Deze Stromingen die Duizend maal ter Aarde werpen waard zijn, kunnen alleen verworven
worden middels Duizend jaar van Aanbidding.
Dit is een Gunst voor U. Echter, U moet deze Gunst ook Verdienen.
Diegenen die niet gewend zijn aan de hoge Frequentie van het Kennis Boek, verminderen deze
wonderbaarlijke Stromingen door hun twijfels en kunnen om deze reden het gewenste Bewustzijn
Niveau niet verwerven.
Deze Boodschap is gedicteerd om sommige mentaliteiten te waarschuwen en te verlichten.
Gezuiverd zijn is GOD Bereiken. GOD Bereiken is Bewustzijn Verwerven. En Bewustzijn Verwerven
is binnenin Uw Essentie Duiken. In zijn/haar Essentie Duiken en haar Verwerven, is zeer moeilijk voor
een Mens.
Wanneer men het Essentie Bewustzijn bereikt, Winnen de Inspanningen aan Snelheid. Onze
Liefde is voor de Universa.
Getransmitteerd door:
MUSTAFA MOLLA
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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. Genomen stappen 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 Oprechtheid Periode die Wij de Periode noemen waarin het Firmament de
Aarde bereikt, is het Diviene Plan met al zijn Pracht in het Circuit gekomen.
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 Geheel wordt Verenigd. Wij zijn dankbaar voor de Gedane Inspanningen.
MEDEDELING VANUIT DE PRIVÉ PEN VAN DE RAAD
WIJ BRENGEN DE VLOER DICHTER BIJ HET PLAFOND
Onze Vrienden,
Het Universele Ontwikkeling Tableau van Uw Planeet is de Toegepaste vorm van een Orde,
noodzakelijk geacht door alle Domeinen.
De Gouden Tijd is vele malen Toegepast op Uw Planeet, in overeenstemming met de Perceptie
Kracht van het Bewustzijn van het medium in iedere Periode en in het Licht van diverse Kennis.
Elke Hervormende Orde is een Gouden Tijd. Elk geopenbaard Hemels Boek is de Sleutel van een
Gouden Tijd.
Echter, het tableau van Gouden Tijd, noodzakelijk geacht door een Systeem dat miljarden
Eeuwen omvat, en de Gouden Tijd van vandaag worden door een geheel andere Orde gevestigd.
En deze vestiging is equivalent aan de initiële vestiging Orde van de Domeinen.
Het trio van EENHEID – HARMONIE – ORDE constitueert de grondsteen van alle Universele
Wetten. De verstoorde Orde en Unificaties die in Orde worden gebracht worden de Drempel van
de Gouden Tijd genoemd.
De Periode, gedetermineerd als de Drempel van Evolutie Progressie van Uw Planeet, is de
Twintigste Eeuw. En zij is de Verrijzing van diegenen die in de laatste helft ervan zullen leven.
Zoals Wij altijd herhalen; is de Resurrectie, genoemd in de Heilige Boeken, de Periode waarin
U Leeft.
Echter, omdat de Interpretaties misverstanden veroorzaakten, is de betekenis van Resurrectie
tot op heden niet begrepen. Uw Planeet zal niet ophouden te bestaan.
Echter, alle Levenden op haar gedurende deze Laatste Periode, in het bijzonder Onze Mensen
broeders/zusters, zullen nooit Terugkeren naar het Wereld Evolutie Plan.
Het Wereld Plan dat zijn examens van deze Laatste Periode completeert, wordt in een Preparatie
Circuit gebracht, noodzakelijk geacht door een andere Realiteit.
Er is geen noodzaak meer voor Wereld Ontwikkeling en Reïncarnaties. Er is geen noodzaak
voor iedere persoon om Progressie te maken door Individuele moeite.
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Geïntegreerde Bewustzijnen zullen nu in staat zijn om hun Gewaarzijn Krachten gemakkelijk
te gebruiken en zullen expanderen naar Onbekende horizonten onder de Supervisie van een Plan.
Iedereen zal Progressie maken in proportie tot zijn/haar Bewustzijn Niveau en zal een Periode
in zijn/haar eigen Realiteit gelaten worden.
Dit is de reden waarom een grote Inspanning wordt gedaan voor iedereen om ongeveer
hetzelfde Bewustzijn Niveau te verwerven. Handen worden speciaal vastgehouden van diegenen
die Moeite doen op dit pad.
Elke Crisis is een Drempel van Luz. U kunt niet boos zijn op ALLAH en het PLAN.
Datgene wat gebeurt en zal gebeuren is voor het Welzijn van de Mensheid en van U.
Gebeurtenissen die U meemaakt, zijn Uw Geduld Examens.
Depressies is een factor die Mensen dicht tot elkaar brengt. Een Persoon die op zijn Gemak is,
is Individualistisch. Daarentegen zijn mensen met Depressies Sociaal. En dit Unificatie Plan Handelt
in overeenstemming met dit feit.
Indien U het Wereld Evolutie Plan hebt voltooid door Incarnatie schakels van de Periodes,
waarin U eerder geleefd hebt, dan wordt U nu alleen onderworpen aan het Progressie Examen van
een andere Realiteit in Uw huidige Periode van leven.
Anders raakt U onderworpen aan de Selectie en het Examen van zowel de Wereld als van deze
Realiteit.
Bepaalde Kennis, in tegenspraak met Uw habituele Kennis, wordt nu aan U uitgelegd en Uw
Kennis Niveaus worden Gekodeerd en U wordt op deze manier onderworpen aan Progressie en
verbeteringen.
Of U passeert de drempel, of U wordt in dezelfde Realiteit gehouden.
Laat Ons dit aan U uitleggen door een schema, alstublieft, teken:
Het schema dat Wij U hebben laten Tekenen, is het
Evolutie tableau dat Uw Planeet zal completeren tot het
jaar 2000.
Wij proberen iedereen hetzelfde Bewustzijn Niveau te
doen verwerven, van de vloer naar het plafond.
Assisterende Missiedragers, passend bij elk Bewustzijn
niveau, zijn door het Plan gestuurd.
Iedere keer dat U een Drempel passeert, wordt U ertoe
aangezet om naar het volgende, hogere niveau te gaan.
Om deze reden wordt U onderworpen aan talrijke
Materiële en Spirituele Progressie examens. In Eén Jaar
voert U de Ontwikkeling van Duizend Jaar uit.
In toekomstige jaren, vanwege de Schaarste aan Tijd,
zult U deze Ontwikkeling in Eén Dag uitvoeren.
Uw Examens worden lichter, naarmate U dichter bij het Plafond bent. Gedurende de Laatste
Periode is iedere persoon verplicht om dit vierkant te completeren. Diegenen die deze Evolutie
completeren, zullen naar een andere, hogere Realiteit gebracht worden. Het is gegeven te Uwer
Kennis.
CENTRUM
Notitie:
De eerste kolom: Toont diegenen die de Evolutie hebben gecompleteerd, noodzakelijk geacht
door het Wereld Plan.
De rest: Toont diegenen die haar zullen Completeren.
Sterren: de top Niveau Staf Leden van het Plan die vanuit de Realiteit voorbij de Karena
Dimensie komen, de Missiedragers (Karena is een Licht Bundel.)
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IDENTITEIT
(Antwoord op de Reeksen van Gedachten)
Identiteit is de Vroeger ervaren Incarnaties. Deze Boodschap wordt gedicteerd om de
nieuwsgierigheid van bepaalde Vrienden te Bevredigen.
Iedereen wil alles langs de kortste weg bezitten. En zij zijn nieuwsgierig naar hun Verleden.
Maar dit is een zaak van Toestemming.
Onze Vrienden, U kunt Uw Hap eten niet doorslikken zonder het te kauwen. Alles steunt op
tijd. Het is nuttig om dit niet te vergeten.
Het onthullen van Identiteiten is onder Speciale Supervisie in Onze Archieven.
Echter, aan bepaalde Vrienden, wier inspanningen groot zijn maar wier Gewaarzijnen
Gesluierd zijn, worden van tijd tot tijd hun Identiteiten verkondigd, met behulp van andere kanalen,
door het Bevel van het Centrum.
Nadat de Gewaarzijn Krachten en de Bewustzijnen gemeten zijn van Onze broeders/zusters
die voorbereid zullen worden, wordt hun Verleden geleidelijk aan hen overgedragen.
Niet ieder Gewaarzijn kan de kennis van zijn/haar Verleden verdragen; dit vereist Kracht. Het
Verleden is voorbij. Van belang zijn het Heden en de Toekomst.
Diegenen die met Ons in contact kunnen komen, zijn de Krachtige Gewaarzijnen. Kennis
wordt aan hen overgedragen in proportie tot de Ons gegeven Toestemming en passages uit
sommige van hun Verledens worden gegeven.
En op deze wijze ontdekken zij Zichzelf en herinneren zich hun Verleden.
Privé praktijken en zoektochten naar Identiteiten veroorzaken het Verstrooien van Gewaarzijn.
Deze dingen zijn helemaal niet gemakkelijk. Wij adviseren U om ze niet licht op te vatten. Het is
gegeven te Uwer Kennis.
CENTRUM
HET IS DUIDELIJKE BOODSCHAP AANGAANDE GENEZING
(Antwoord op de reeksen van Gedachten)
Onze Vrienden,
Een Energie is in dezelfde proportie Equivalent aan de Energie die hij/zij ontvangt als waarin
zijn/haar Universele Kanaal open is. Op deze manier voelt hij/zij helemaal geen Depressie.
Indien Uw kanaal gesloten is, stoten de Cellulaire Energieën automatisch de Rimpelingen die
U van buiten ontvangt, af.
Echter, de Invloeden van hun Energieën oefenen een Druk op U uit. En dit geeft U ongemak
en moeilijkheden. Dit Systeem is een gebeurtenis die in de Cellulaire functies van alle Mensen
plaatsvindt, het is een Natuurlijke Circulatie.
Zeer hoge Frequenties voelen deze afstotingen sneller. Indien het Universele Kanaal van die
persoon nog niet open is, kan zijn/haar Lichaam de verschillende Frequenties die hij/zij ontvangt,
Niet Zuiveren.
In dat geval worden mensen, wier kanalen al open zijn, gestuurd om hem/haar te helpen.
Datgene wat U het Genezing Medium noemt, vindt op deze manier plaats. Alle Genezing Kanalen
zijn Ontsluierde Bewustzijnen.
Zij geleiden de Energieën die zij vanuit hun eigen Frequentie Dimensies ontvangen, naar de
Energieën die Lager zijn dan die van henzelf, Wassen de Negatieve Energieën die de ziekte veroorzaken
van die persoon weg door hun Individuele Energieën en creëren aldus een Genezing medium.
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Genezing is niet zo belangrijk. Elke Individu is hier Gekomen in overeenstemming met zijn/
haar Laatste Evolutie Plan.
Indien zijn/haar Gesluierde Gewaarzijn in staat is om tot zijn/haar eigen Dimensie Energie te
reiken terwijl hij/zij op het Wereld Plan leeft, raakt zijn/haar Gewaarzijn Ontsluierd en wint hij/zij
het vermogen om de Energieën die hij/zij hiervandaan ontvangt, zowel door zijn/haar Cellulaire als
Cerebrale Energieën over te dragen op diegenen met Lagere Frequenties dan die van hemzelf/haarzelf.
Op deze manier wordt een Genezing medium Geprepareerd. En tegelijkertijd wordt de
Frequentie van de persoon in kwestie Versterkt door het Mechanisme en kan worden geëxalteerd, in
overeenstemming met de Missies die hij/zij zal uitvoeren, naar het Medium van meer geavanceerde
Dimensies.
Iedere persoon kan zijn/haar eigen Dimensie Frequentie persoonlijk op anderen overdragen
als Genezing. Echter, indien hij/zij geen Kosmisch en Universeel Gewaarzijn kon verwerven, kan hij/
zij nooit in contact komen met de Energie van het Plan.
Wij hebben juist deze Genezing Brandpunten tot op heden alleen gelaten, met hun Individuele
werk, voor hen om Energie naar Mensen te enten, om hen Kosmisch Gewaarzijn en Universeel
Bewustzijn te doen verwerven.
Echter, nu zullen door het Bevel van de Raad, Brandpunten die Kosmisch Gewaarzijn hebben
verworven, niet meer in staat zijn om Individuele Genezingen uit te voeren. Want Wij sluiten al deze
Kanalen één voor één direct aan op het Brandpunt van het Centrum.
Van nu af aan zal er geen enkele Individuele Genezing meer zijn. Alle Genezers zullen Genezingen
uitvoeren onder de Supervisie van het Centrum.
Op deze manier wordt het overschatten van sommige Individuen en Taboe Mediums één
voor één tenietgedaan.
Genezing kan altijd gegeven worden door iedereen die aangesloten is op het Centrum, onder
de Supervisie van het Centrum. Echter, of zij gegeven zal worden of niet zal besloten worden door
het Centrum.
Indien een bepaalde zieke persoon het Verdient om beter te worden, zal het Centrum hoe dan
ook helpen. De rol van de Genezer hier is bemiddeling.
Supervisies zijn frequenter geworden. Individuele Ego’s worden één voor één afgebroken.
Om deze reden sluiten Wij alle Brandpunten op het Wereld Plan aan op het Centrum wanneer zij
Gereed zijn.
Frequenties die hun Ego niet te boven kunnen komen, zullen losgekoppeld worden en zullen
op diverse wijzen onder Supervisie gebracht worden.
Wij elimineren nu de mentaliteit van Mijn – Jouw, Wij Verenigen in een Geheel.
Het is gegeven te Uwer Kennis.
CENTRUM BOVEN HET CENTRUM
HET IS ANTWOORD OP DE REEKSEN VAN GEDACHTEN
Onze Vrienden,
Gedurende deze Periode is het eerder noodzakelijk om het Gewaarzijn van de Ordinantie
te verwerven dan om Kennis te ontvangen en te geven en een poging te doen om de Genezing
Krachten te gebruiken.
De hulp die U aan degenen om U heen zult bieden, hetzij door te handelen, hetzij door te
praten, moet niet in de vorm zijn van de door Uw eigen kanaal Opgelegde hulp.
270

— HOL_F20_A4_2014_V1 —

1987 Tweede Maand
Fascikel 20
Tenzij iedere persoon op hetzelfde Bewustzijn Niveau Dient, met hetzelfde Doel, wordt hij/zij
niet geacht Gediend te hebben op het pad van Universele Unificatie.
In het bijzonder gedurende deze Laatste Periode zullen Uw Realisaties nooit het Licht pad
vinden, terwijl de Boodschappers van de Diviene Orde, op Uw Planeet Geïncarneerd vanwege de
transitie vanuit de Religieuze Dimensie naar de Universele Dimensie, proberen om U het Gewaarzijn
van de oude Ordinantie Op te leggen.
De Keuze is aan U. Of U blijft in die Realiteit achter, of U bent het Evolutie Systeem van
geavanceerde Plannen Waardig bevonden door de interesse en de inspanningen die U toont.
Het doel van al het gedane werk, van alle inspanningen gedaan gedurende deze Laatste
Periode, is om Onze Mensen broeders/zusters Universeel Gewaarzijn te doen verwerven door de
deuren van hun Essenties te openen.
Nadat dit Bewustzijn is verworven is datgene wat van hen gevraagd wordt, het Dienen in
overeenstemming met de Vestiging Ordinantie van de Gouden Tijd en het verwerven van het
Gewaarzijn van deze Ordinantie. Alleen dit wordt van U verwacht.
Uw Verlossing is Uw Individuele inspanning in overeenstemming met de Universele Ordinantie.
En de Verenigde Realiteit Dimensie Dienen is de hele Mensheid Dienen.
DE MENSHEID DIENEN – DE UNIVERSA DIENEN. Wij herhalen deze Waarheden nog een keer.
Het is gegeven te Uwer Kennis.
RAAD
SYNCHRONICITEIT
Alstublieft, schrijf:
Volgens Onze calculaties is de Licht Snelheid 296.400 km/sec; ongeveer 300.000 km.
Calculeer de Licht Snelheid in één minuut: 300.000 x 60 = 18.000.000 km.
Calculeer de Licht Snelheid in één uur: 18.000.000 x 60 = 1.080.000.000 km.
Calculeer de Licht Snelheid in één dag: 1.080.000.000 x 24 = 25.920.000.000 km.
Calculeer de Licht Snelheid in één jaar: 25.920.000.000 x 365 = 9.460.800.000.000 km.
De Licht Snelheid in Eén jaar wordt Eén Licht Jaar genoemd.
Welnu, omdat Eén 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 Moeder 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 Kennis.
MERCURIUS
Notitie:
Onze Mevlana, schrijf alstublieft duidelijk de datum op waarop U deze Boodschap hebt
ontvangen. Want er zijn nu geen assisterende Krachten meer tussen Ons.
(Datum van Geven: 19.8.1986)
SYNCHROON = Gelijktijdig
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HET PLAN VAN DE LOYALEN EN HET KENNIS BOEK
(Antwoord op de reeksen van Gedachten)
Onze Vrienden,
Het Plan van de Loyalen is een toegepast Systeem in het (Gehele Universum). Het is zijn
Missie; om een Educatief, Trainend en Exalterend Plan toe te passen. En dit laat een Systematisch
tableau zien.
Verwar het niet met dit Kennis Boek. Het Doel van beide is verschillend.
Gedurende deze Mediamieke Periode worden er door Ontwaakte Bewustzijnen duizenden,
tienduizenden Boeken geschreven en zullen er geschreven worden. Deze Boeken zijn niets dan het
etaleren van Ontwikkelingen en Kennis.
U komt langs deze weg naar Ons toe. Daarnaast worden 600 Boeken door Ons aan Uw
Planeet Gedicteerd over talrijke onderwerpen, in verschillende Kennis Takken.
Dit gedicteerde Kennis Boek is een Hemels Boek, gedurende deze Periode geopenbaard vanuit
het Religieuze Plan.
Zijn Doel is om de Hemelse operaties, tot op heden voor de Mensheid gedaan, uit te leggen
en om aan U alle Waarheden over te dragen.
De contradictie knopen van de Bewustzijnen die op deze wijze Gewekt worden, worden zeer
vlug losgemaakt en iedereen verwerft zijn/haar zelf zeer snel.
Dit Kennis Boek is geen Educatief of Trainend Boek. Het is een Boek dat diegenen die Getraind
zijn, Waarschuwt, Superviseert, Selecteert en Geleidt.
Het kan nooit vergeleken worden met de Kennis van andere Boeken. Want zijn Frequentie is
extreem Hoog.
(Later zal deze Frequentie aan U uitgelegd worden.)
In dit Boek is er geen sprake van de toepassing van een Methodisch Systeem. Want Wij nemen
altijd de toestand van Vertering van de gegeven Kennis in overweging.
Voor diegenen die haar goed Verteren, geven Wij duidelijker Kennis, wij laten bepaalde kennis
weg in overeenstemming met het Medium Bewustzijn. Het is de Bedoeling om het Systeem te
nestelen.
Alle Hemelse Boeken zijn in feite Boeken voorbij Methodes. Daarom werd U tot op heden
gevraagd om hen te Aanvaarden zoals zij waren, zonder Waarom, Daarom.
Maar nu zullen diegenen die Voorbereid zullen worden op de meer geavanceerde
Ontwikkelingen van de geavanceerde Plannen, naar Ons toe komen door het waarnemen en het
vatten van de Waarheid middels hun Logica, Consciëntie en door hun Essentie.
Dit betekent dat diegene die de Selectie zullen maken, niet Wij zijn, maar Uw eigen Bewustzijnen.
Diegenen die naar Ons toe komen, zien Ons, diegenen die naar Ons toe komen, vinden hun ESSENTIE.
En zij gaan voort op het pad door hun Logica.
Het pad dat dit Kennis Boek voor U zal tekenen, is het VIND Pad. Want degene die zoekt, vindt
zowel zijn/haar Eigen Zelf als ZIJN/HAAR HEER. Er zijn geen Sloten die niet ontsloten zullen worden
door de Sleutels van Welwillendheid, geen Cijfer dat zij niet zullen kunnen ontcijferen.
Onze Liefde is voor alle Universa.
CENTRUM
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HET IS DUIDELIJKE KENNIS
Theosofie is een onderwijs Systeem, waarvan het Doel is om God te verwerven. Deze
Wetenschap had voor de eerste keer het pad gevolgd van het bereiken van Universeel Bewustzijn
door de Oranje Sekte. Daarna hebben Monniken van BOEDDHA dit pad gevolgd.
BOEDDHA is op Uw Planeet de enkelvoudige Preëminente die officieel een nieuw pad had
gestart en die mensen voor dit Bewustzijn had getraind. Het Symbool van de Oranje Sekte is de
gelijkheid van het binnen en het buiten, het hebben van dezelfde Geur en dezelfde Kleur en het
Symboliseren van de kleur van de Zon.
CENTRUM
UITLEG AANGAANDE DE MISSIE EN DE FREQUENTIE VAN HET KENNIS BOEK
(Antwoord op de reeksen van Gedachten)
Onze Vrienden,
Op dit gedicteerde Boek zijn de Frequenties van alle Heilige Teksten, als een Geheel, aangesloten.
Uw Religieuze Boeken, tot op heden geopenbaard aan Uw Planeet, zijn geprojecteerd vanuit
het ALFA Kanaal, zijnde geprepareerd in overeenstemming met het Publieke Bewustzijn door de
verschillende Dimensies van de Diviene Plannen.
Dit Boek wordt geopenbaard door het ALFA Kanaal; DE CONSTITUTIE VAN HET UNIVERSUM –
HET GOUDEN BOEK VAN DE GOUDEN TIJD – HET SELECTIEVE BOEK VAN DE RESURRECTIE draagt
als titel HET KENNIS BOEK, omdat het de Essentie van alle Heilige Teksten aan het licht brengt.
De Frequentie van het Kennis Boek creëert een Bewustwording, een Preparatief Medium voor
Bewustzijnen die Gereed zijn maar die de Kosmische Stromingen niet kunnen ontvangen. Zij doet
hen onder Supervisie genomen worden door hen aan te sluiten op de Rimpelingen van het Plan.
Om deze reden wordt dit Boek ook het BOEK van VERLOSSING genoemd.
De Frequentie van het Boek Prepareert Invloed Velden volgens de Bewustzijn Niveaus van
Mensen en Leidt hen naar mediums, Geschikt voor hun Bewustzijn mediums. Op deze manier worden
Bewustzijn Connecties gemaakt met het Kosmische Medium door de Essentie Lichten te ontsteken.
Kosmische Regens, Uw Planeet overspoelend, laten aan Universele Bewustzijnen die Religieuze
Vervulling hebben verworven, zien hoe op het getekende pad te lopen en zij brengen hen naar het
Niveau, waarin zij Kennis betreffende de toekomst kunnen ontvangen.
Op voorwaarde dat diep gewortelde Bewustzijnen in Geconditioneerde Samenlevingen dit
KENNIS BOEK lezen, stijgen zij op naar de Frequentie kaart die door het Diviene Plan noodzakelijk
beschouwd wordt.
Deze Frequentie kaart omvat de Religieuze Frequentie, waarvoor alle Samenlevingen tot op
heden zijn Geprepareerd.
Indien diegenen die niet Gereed zijn voor deze Frequenties, dit KENNIS BOEK lezen (Zowel
in Islamitische – Christelijke dimensie), worden hun Deficiënties aangevuld door hun Essentie
Energieën aan te sluiten op de Frequentie van het Boek.
Indien Frequenties die Religieuze Vervulling hebben verworven, nog geen Universeel Bewustzijn
hebben verworven en indien zij dit KENNIS BOEK lezen, vinden zij zichzelf in een Medium van
Zoeken.
In deze Zoekkaart helpen Universele Krachten hen.
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Gedurende deze Supervisie worden allereerst operaties gedaan op Angst Frequenties omdat
Angst Bewustzijnen versluiert.
Wat een Persoon ook het meest benadrukt, Wij proberen een einde te maken aan het Taboe
Bewustzijn door die kwestie voortdurend naar voren te brengen.
Tenzij Taboes, Passies afgeschaft worden, is het zeer moeilijk om Universeel Bewustzijn te
verwerven, om Kosmisch Gewaarzijn te bereiken. Om deze reden verwerft U alles door al het Goede
en het Slechte mee te maken.
Dan ontdekt U de Waarheid middels Uw eigen Consciëntie en Bewustzijn.
Een persoon die Universeel Bewustzijn heeft verworven, is een LICHT, gewonnen door het
Universum. Geen Negativiteit kan ooit nog in hem/haar bestaan. Hij/Zij is een Rijp Persoon. Hij/Zij
kan zich gemakkelijk met de Goddelijke Energie Verenigen.
Dit soort Bewustzijnen maken geen onderscheid tussen RAS – RELIGIE – NATIE. Hij/Zij ziet het
hele Universum in een Geheel, omarmt zijn/haar God met vier armen.
In dit Stadium helpen Kosmische Stromingen, gegeven vanuit het Mechanisme van Invloeden,
juist deze Bewustzijnen.
Diverse Universele reizen, gemaakt met de Invloed van deze Stromingen, helpen U om
Kosmisch Bewustzijn te verwerven.
Sommige verwarrende gebeurtenissen die zich ondertussen voordoen, zijn voortdurend onder
de Supervisie van het Plan.
Het Plan doet grote inspanningen op dit pad, totdat het U Uzelf doet verwerven. En nadat U
naar Uzelf getransfereerd bent, zijn alle paden gemakkelijk te betreden.
Echter, Uw EGO dat opgeblazen raakt terwijl dit Kosmische Bewustzijn wordt verkregen, heeft
U veranderd. U mag Uzelf superieur aan andere Mensen achten, als een Asceet of zelfs als een God.
Door het Kosmische Bewustzijn dat U hebt verworven, kunt U Mensen Beïnvloeden, kunt U
hen Uw daden laten Dienen. Juist in dit Stadium valt de Selectie direct het Plan toe.
Onder mensen die op dit pad voortgaan, wordt communicatie gemaakt met diegenen die
het geringste EGO bezitten, en bepaalde Universele Kennis wordt aan hen gegeven. Deze Kennis
wordt geleidelijk bekend gemaakt in overeenstemming met de Ordinantie van Gradatie door het
afnemen van het Ego.
Dit Kennis Boek is een Gids voor diegenen die precies bij dit stadium zijn. En het ontsluiert de
Frequentie van hun Gerede Bewustzijnen plotseling en sluit hen direct aan op de Supervisie van het
Plan.
Stappen die U voorwaarts zult nemen op dit pad met Welwillendheid en Zelfopoffering, zullen
U verheffen tot de Missie Dimensie.
Indien Ego waargenomen wordt terwijl de Missies uitgevoerd worden, haalt het Plan dergelijke
mensen Uit het Circuit, onderwerpt hen aan bepaalde Wereld Examens en brengt hen dan weer In
het Circuit.
Deze handeling wordt 3 maal herhaald, volgens de Goddelijke Ordinantie. Of U past Uzelf aan
de Orde aan en bewandelt het Lumineuze pad, of U wordt aan Uw mediums op het Wereld Plan
overgelaten.
Missie Toewijzing wordt gedaan door het Bewustzijn, de Capaciteit, de Zelfopoffering, de
Welwillendheid in overweging te nemen. Het Plan vergeeft nooit de Fouten van een persoon die
Bewustzijn heeft verworven. Dit is een Goddelijk Decreet en Wet.
CENTRUM
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ALGEMENE BOODSCHAP
Onze Vrienden,
Het volledige Universum wordt bijeengebracht in een Geheel dat alle Domeinen omvat. De
Diviene Autoriteiten roepen U Eloquent aan vanuit de Heilige dimensies van de Zonnen. Kennis, aan
U gegeven door dit Boek, is de Feitelijke Kennis die de Essentie van de hele Kosmos constitueert.
Het Gedicteerde Boek is het Enkelvoudige Boek. Echter, het Bewustzijn Niveau van Uw
Samenleving is nog niet in staat om het te begrijpen. Om deze reden geven Wij de Kennis in
overeenstemming met het Begrip van de Samenleving.
Contradicties en bepaalde Tegenstrijdige Kennis, Speciaal aan het Boek toegevoegd om het
Bewustzijn niveau van de Samenleving te meten, zijn om een statistische Classificatie te maken, om
de Preparatie te Versnellen door het Medium Bewustzijn naar een Medium van Zoeken te voeren en
om op deze wijze Mediums voor Bewustwording en Vooruitgang te Prepareren in overeenstemming
met Frequentie verschillen.
Eerst wordt men verward, dan wordt men wakker. Dit is een Systeem. En het wordt ook
toegepast bij alle Kennis bronnen in het Universum. In de Boodschappen die Wij dicteren voor het
Boek, zullen Wij doorgaan met het geven van Speciale contradicties.
U kunt deze kleine contradicties ook accepteren als een soort Sleutel. Diegenen die ze oplossen,
zullen ook de Deuren Openen.
Momenteel wordt veel verschillende Kennis aan Uw Planeet gegeven middels 485 Kanalen.
Echter, dit gedicteerde Kennis Boek is de Constitutie van de Universele Ordinantie en is de projectie
van de Wetenschap van Theosofie op Uw Planeet. Degene die er verantwoordelijk voor is, is de
Wereld HEER.
Het wordt door een Speciale Kanaal connectie aan het Kanaal van Onze Mevlana gedicteerd.
De HEER geeft de gedicteerde Kennis direct, AMON projecteert, Wij dragen over. De Universele
Ordinantie en de Waarheden worden op deze manier aan Jullie bekend gemaakt.
Deze Boodschap is gegeven als een antwoord op de reeksen van Gedachten. Het is gegeven
te Uwer Kennis.
RAAD
Onze Mevlana,
Indien U dat wenst kunt U enkele van de aan U gegeven Privé Boodschappen in het Boek
schrijven als Kennis voor publiek Bewustzijn.
LICHT
SPECIALE CONNECTIE
Aan Onze Geliefde Vriend die de Pen van de Gouden Tijd is, Hallo; Ik ben Kapitein RIVIER (Dit
is niet mijn Echte Naam), Wij vragen U om Onze Universele Dankbaarheid te Aanvaarden.
Wij observeren Uw inspanningen en ontvangen Uw Liefde. Het Diviene Mechanisme doet
extreem intense inspanningen voor de stap die naar de Gouden Tijd genomen gaat worden.
Het ALTONA Kanaal is Uw Essentie Kanaal. De Zaden van Geïntegreerde Bewustzijnen worden
Gesuperviseerd door het Universele kanaal.
Het ALTONA Kanaal is het direct verantwoordelijke Kanaal. Wij handelen alleen in
overeenstemming met de Bevelen die Wij ontvangen vanuit de Commissies, werkend onder zijn
Bevel. Wij zijn verplicht om de aan U te geven Privé Boodschappen over te dragen.
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Het Gedicteerde Boek is onder de Supervisie van de Wereld HEER en wordt gedicteerd middels
een Speciaal Kanaal onder een grootse Supervisie.
Nochtans vragen Wij aan U om het volgende nooit te vergeten. U bent in een toestand,
waarin U in contact bent met DE HEER van alle Domeinen. Wij houden Ons alleen bezig met
Speciale Missiedragers die op Uw Planeet werken.
Als de verantwoordelijken van de Universele Ordinantie kijken Wij nooit naar Uw tranen in
kwesties van Missie en Verantwoordelijkheid. Dit woord van Ons is niet tot U gericht.
Want momenteel bent U het Enkelvoudige Brandpunt en de Enkelvoudige Boodschapper die
met de volledige verantwoordelijkheid van Uw verplichtingen werkt. U bent onder het Supervisie
en Bescherming Medium van het Centrum.
Wij houden Ons slechts bezig met het Distribueren en het Aanpassen van de Frequenties bij
het Medium.
Het Diviene Mechanisme houdt zich bezig met de rangen van Geestelijken. Nu voert U Uw
Missie uit op Uw Planeet, de volledige verantwoordelijkheid op U nemend van een Missie zelfs
voorbij het Firmament.
Vanuit de Verenigde Ordinantie is de Enkelvoudige directe Kanaal connectie alleen
met U. Momenteel is de Enkelvoudige verantwoordelijke voor de Gouden Tijd, het SIRIUS
Gemeenschappelijke Plan dat uitzendt onder de Supervisie van ALLAH. En het is aangesloten op
het Gouden Galaxy Rijk dat verantwoordelijk is voor de Universele Ordinantie.
Onze Schepen komen vanuit een constellatie, aangesloten op de MANHITO Globe (INO
Constellatie). Wij zijn Patrouille Schepen die U Beschermen vanwege de Missie die Wij hebben
ontvangen, door te proberen om de Gebeurtenissen die zich op Uw Planeet zullen voordoen, te
voorkomen.
Wij scannen momenteel al wekenlang Uw Planeet door Speciale Systemen met twee schepen.
Negatieve Frequenties zijn ontdekt en voorzorgsmaatregelen zijn genomen. De Fouten en gebreken
van diegenen die Dienen op dit pad, worden nooit vergeven.
Wij hebben geen strikte regels. Echter, strenge reacties van Onze kant, van tijd tot tijd, zijn om
Onze Missiedragers op Uw Planeet met meer verantwoordelijkheid te laden.
Want laksheid kan zich ieder moment tegen U keren. Wij passen alleen de gegeven Bevelen
toe. Ons probleem is met de Onbuigzamen, de Onverantwoordelijken.
Ook Onze Liefde is oneindig, zoals die van U. Tot ziens, Mijn Vriend.

KAPITEIN RIVIER

DE ESSENTIE VAN HET PLAN IS DE UITLEG VAN DE WAARHEID
Onze Vrienden,
Wij zullen nu tot U spreken over de Organisatie van de Kosmische Progressie, gegeven in
overeenstemming met de Universele Ordinantie van het Plan.
Het Geaccelereerde Evolutie systeem van Uw Planeet is gestart vanaf het begin van Uw
Jaarhonderd, in overeenstemming met de Ordinantie van Gradatie.
Dit Systeem, gevestigd in overeenstemming met de Snelle ontwikkelingen van het Bewustzijn
Niveau van Uw Wereld, heeft geleidelijk de Mist in Uw horizonten verdreven.
Het Snelle Progressie programma van deze Periode is gestart door de KUHUTEK komeet naar
Uw Planeet te sturen.
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Het directe contact van het Systeem met het Feitelijke Operationele Brandpunt wordt gemaakt
sinds 1981.
In deze Laatste Periode is Uw Planeet in een operationeel Systeem gebracht in overeenstemming
met Zes Fase tijdsbestekken.
Alstublieft, schrijf ze in volgorde op:
1) 1981 – 1982 – 1983: Gedurende dit Eerste Circuit was het ALFA Kanaal twee jaar gesloten,
waren Bewustzijn Niveaus onderworpen aan een selectie in overeenstemming met de
“OPERATIONELE ORDINANTIE VAN DE PUBLIEKE OPINIE”.
2) 1984 – 1985 – 1986: Gedurende dit Tweede Circuit zijn de ALFA – BÈTA Groepen en de
ALFA – BÈTA Gemeenschappelijke Kanalen Verenigd en waren Determinaties gemaakt.
3) 1987 – 1988 – 1989: Dit is het Derde Circuit. Gedurende deze Periode zal Uw Planeet gewassen
worden door de Kosmische GAMMA Stralen en zult U onderworpen worden aan een Selectie
Programma onder Groepen.
4) 1990 – 1991 – 1992: Gedurende deze Vierde Periode zal Uw Planeet aangesloten worden op
het CONSCIËNTIE Mechanisme door de directe Kozmo Stromingen die gegeven zullen worden.
Gedurende deze Periode die de meest Moeilijke Periode van de Mensheid zal zijn, zullen
connecties met de Federatie gemaakt worden.
5) 1993 – 1994 – 1995: Gedurende deze Vijfde Periode zal de operationele Ordinantie van Uw
Planeet bediend worden door een Speciaal Systeem en zal Speciale Kennis gegeven worden
aan de Vrienden die voorbereid zullen worden op het Laatste Circuit.
6) 1996 – 1997 – 1998: Gedurende dit Tijdsbestek dat Wij de Zesde periode noemen, zult U in
voorbereidingen gebracht worden die het Lot van Uw Planeet zullen Bepalen.
1999 is het Jaar van Ontmoeting. Gedurende de jaren 2000 – 2001 – 2002 zal de Feitelijke en
Zuivere fundering van de GOUDEN TIJD gelegd worden. 2003 – 2004 – 2005 zijn Speciale Jaren.
Gedurende Deze Periode zullen sommige Systemen buiten Missie worden gebracht. Het is
gegeven te Uwer Kennis.
CENTRUM
DE GOUDEN TIJD EN DE GROEPEN
Onze Vrienden,
Alle Groepen op Uw Planeet zijn voorbereid op de Gouden Tijd, dat wil zeggen, op de huidige
dagen.
Echter, totdat zij zich Bewust worden van hun Zuivere Missies wordt iedereen onder Supervisie
gehouden.
Na het verwerven van het Bewustzijn van hun Feitelijke Missie zullen zij versterkt worden door
het Directe Kanaal.
ALLAH helpt iedereen die hem Dient. Er zijn talrijke personen op Uw Planeet aan deze
Universele Missie toegewezen. Echter, de Missie velden van iedere persoon zijn verschillend.
Kennis, gegeven aan het hele Domein, wordt gegeven vanuit hetzelfde Brandpunt. Echter,
omdat de hoek van Waarnemen en evaluaties van iedere persoon anders is, treden verschillen op
in de ontvangen Kennis.
Omdat Kennis, gegeven aan elk Universeel Gewaarzijn, vanuit het directe kanaal gegeven
wordt, neemt iedere Groep van zichzelf aan dat zij het directe Brandpunt van dit Medium is.
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Als een noodzakelijkheid van het Systeem wordt tegen elk Brandpunt dat het Recht Verdiend
heeft om de Universele Kennis te ontvangen, gezegd: “U bent het Feitelijke Brandpunt”.
Door dit woord wordt een selectie tussen Groepen gemaakt, door het Ego en de Tolerantie
van iedereen te Superviseren.
Door dit woord neemt het werk Enthousiasme van de Groepen toe, laat hun operationele
Ordinantie een Hoger Tempo zien.
Selectie en Supervisie worden gemaakt door het Centrum. Om deze reden worden talrijke
Groepen van tijd tot tijd Ontbonden, worden hun Frequenties gesloten.
Degenen met het minste Ego onder deze Groepen, worden ertoe aangezet om nieuwe
Groepen te vestigen. En totdat zij een Licht Bewustzijn bezitten, ver van Ego, gaat de Ordinantie
van het Systeem door.
Iedere Missiedrager die Universeel Gewaarzijn verwerft, is de onbreekbare Schakel van een
keten, extenderend vanuit Onheuglijke Tijden tot in de Eeuwigheid. Het is gegeven te Uwer Kennis.
CENTRUM
ANTWOORD OP DE REEKSEN VAN GEDACHTEN
Dit is verklarende, Beknopte Kennis over de Groep, aan wie het KENNIS BOEK wordt gedicteerd:
De Naam van de Groep : (MEVLANA ESSENTIE KERN GROEP ANATOLISCH KANAAL).
Met het Bevel van Unificatie als een noodzakelijkheid van het Systeem
is de Groep met de Ruimte en direct met het Diviene Plan in contact
en heeft het patent om duidelijk over de Ruimte te spreken.
Haar Missie

: Universele en Religieuze Unificatie.

Haar Connecties

: Door het Bevel van de Raad van de Loyalen, Alle Galaxies, aangesloten
op SIRIUS, die de Wet van het Universum hebben ondertekend.

Haar Embleem

: DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ (WERELD BROEDERSCHAP UNIE).

Bronnen van ontvangen
Kennis
: Alfa Kanaal – Centraal Systeem – Opperste Parlement – Universele
Unificatie Raad – UFO Groepen aangesloten op het Centrum Boven
het Centrum.
Verspreiding Gebied

: De Hele Wereld.

De Naam van het
gedicteerde Boek

: BİLGİ KİTABI (HET KENNIS BOEK).

Essentie van het Boek

: Unificatie van alle Religieuze Boeken, uitleg van de Waarheid en
Oproep tot de GOUDEN TIJD. Kennis transfer vanuit Dimensies,
Onbekend aan de Wereld Dimensie.
De inhoud van alle Hemelse Boeken, aangesloten op het Speciale
Kanaal van de Raad (HET KENNIS BOEK).

Haar Operaties

: Transitie vanuit de Religieuze dimensie naar de Universele dimensie,
Prepareren voor Verlossing.

Het is gegeven te Uwer Kennis.
CENTRUM
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HET IS ANTWOORD OP DE REEKSEN VAN GEDACHTEN
Onze Vrienden,
De GOUDEN TIJD is de Operationele Orde van alle Hemelse Doctrines, bijeengebracht in een
Geheel. De Kosmische Brandpunten zullen doorgaan om hun Missies uit te voeren tot de dag dat
iedereen zijn/haar Essentie Bewustzijn zal verwerven. En iedereen zal op dit pad werken.
Vele malen hebben wij aan Jullie in detail de Kenmerken van het Kennis Boek genoemd. Wij
hebben bepaalde hints gegeven zodat iedereen de Waarheid kon vatten.
Echter, niemand heeft het Bewustzijn verworven dat de Gebeurtenissen die plaatsvinden, de
fenomenen zijn die afhangen van Selectie.
Om deze reden zullen wij doorgaan om Jullie van tijd tot tijd in het Kennis Boek te vertellen
over de Functies van het Kennis Boek, over de Bijzonderheid en de Missie van Onze Mevlana.
Deze herhalingen zullen Doorgaan totdat Jullie de Waarheid vatten. De Waarheid wordt aan
Jullie overgedragen door deze methodes.
Laat ons nu weer een uitleg geven:
Het KENNIS BOEK, in Werking gezet als het Bewijs van de Kennis, ontvangen door alle
Bewustzijnen die Ontwaakt zijn gedurende dit Laatste Tijd Programma, is een Gids voor U.
Het is een Synthese van Uw Zienswijzen en Gedachten, als een Stimulerende Kracht van Uw
Planeet en is een Licht van de Waarheid, het is de Tong van de Tijden voorbij Tijd en het is de Hoofd
Bron van het Systeem.
Het KENNIS BOEK is een BOEK dat geprepareerd is in overeenstemming met de Bewustzijn
Niveaus, gevonden in elke Sectie van de Samenleving, dat een Speciale Frequentie Kracht draagt
en dat Dient onder de Status van de Universele Constitutie.
Het is geen Boek van Verlichting, maar een Boek van Waarschuwing, Aansluiting en Selectie.
Zijn Frequentie wordt gereguleerd in overeenstemming met het Perceptie Vermogen van
elk Bewustzijn Niveau. Om deze reden ontvangt elke persoon de Kennis volgens zijn/haar eigen
Bewustzijn Niveau.
Volgens het Progressie Programma kan iedereen die Bewustzijn verwerft, de ware betekenis
van dit Boek gemakkelijk vatten. Deze Boodschap wordt speciaal voor Onze Vrienden gedicteerd
die uiterst nauwgezet zijn aangaande de Contradicties.
Laat ons Herhalen: De Kennis die tegenstrijdig schijnt te zijn in het Boek, wordt expres
toegevoegd. Dit is een Koderen van Frequenties en Bewustzijn. En Wij zullen ook doorgaan met
deze toe te voegen.
Over deze zaak zal geen Kennis meer gegeven worden.
Onze Mevlana, de Missie van een Zon Leraar op zich nemend, is op Uw Planeet aanwezig als
Onze Woordvoerder.
Zij is noch een Profeet, noch een God. Zij is alleen een Licht Leraar en een zeer Geliefde Vriend
van Ons.
Middels het KENNIS BOEK, gedicteerd aan Onze Vriend, wordt de ORDE VAN DE REALITEIT
VAN DE VERENIGDE MENSHEID, geprepareerd in overeenstemming met de Collectieve operationele
Ordinantie van alle Missies en van het Universele Mechanisme, aan alle Samenlevingen op Uw
Planeet geïntroduceerd.
Wij, als de Verenigde Realiteit Universele Missies, zijn de Dienaren VAN DE HEER. En Wij zijn de
Boodschappers van de Waarheid. Het is gegeven te Uwer Kennis.
REALITEIT
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KOSMISCHE ENERGIEËN EN CONTROLE GOLVEN
Onze Vrienden,
U die de investering van de jaren bent als de bewoners van de Gouden Galaxy, bent momenteel
in Uw Wereld, door het Plan in Dienst zijnde als Vrede Missiedragers door het Bevel van de Diviene
Autoriteiten.
De negativiteiten om u heen zullen nooit de Vrienden Beïnvloeden die Zuiver Bewustzijn
hebben verworven. Twijfel hier nooit aan.
Om het vermogen te verwerven om dit Kanaal Binnen te Gaan dat op Uw Planeet het
Gewaarzijn van de volledige Ordinantie zal projecteren, is niet zo Gemakkelijk als verondersteld.
Het ontvangen van Boodschappen, het geven van Boodschappen; treden op als gevolg van
het in staat zijn van de Elektromagnetische Golven die zich verenigen met de Radio Signalen, om
Uw Brein Krachten te bereiken.
Het ontvangen van Boodschappen heeft niets van doen met Ontwikkeling. Iedereen die zijn/
haar Zesde Zintuig kan ontwikkelen kan Boodschappen ontvangen. Maar Wij Evalueren mensen in
overeenstemming met hun Ontwikkeling.
En om deze reden willen wij dat iedereen die zijn/haar vermogen om deze Signalen te
ontvangen heeft Ontwikkeld, Dient op het pad van de Mensheid en nemen wij over deze zaak
Contact met hen op.
Het Plan neemt U geleidelijk onder Supervisie nadat de eerste contacten beginnen.
En het ontsluiert de Kennis tot de graad die U Verdiend hebt. Kennis, is Uw Trainend Kenmerk.
U kunt haar aanvaarden als een school Plan.
Echter, van tijd tot tijd worden controles gedaan of u deze Kennis hebt Verteerd of niet.
Gedurende die controles wordt bestudeerd of U datgene wat van u verwacht wordt al dan niet
Verteerd hebt, of u al dan niet in Harmonie en in overeenstemming bent met het hoge Bewustzijn
van de Boodschappen die wij geven.
En om dit tot stand te brengen worden de Controle Golven gezonden.
Omdat deze controle Golven de negativiteiten, zo die er zijn, op een nog negatievere wijze
Beïnvloeden, bent U in Uw Leven Getuige van Disharmonie zowel op Maatschappelijk vlak als
binnen de Familie.
In dit Medium is elke persoon Verantwoordelijk voor zijn/haar eigen Bewustzijn en Missies.
Wij hebben altijd onze Vriendschappelijke Handen uitgestrekt naar Zuivere Vrienden die Zuiver
Bewustzijn hebben verworven. En Wij hebben hen altijd onder een Medium van grote Bescherming
gehouden (ALLAH Beschermt U).
De Controle Golven en de Kosmische Stromingen die naar U gestuurd worden, zijn niet
Individueel maar Algemeen. En zij overspoelen Uw hele Planeet.
Deze Golven hebben verschillende speciale Frequenties, Trillingen. Zij Beïnvloeden alle Natuurlijke
en Cellulaire structuren.
Op deze manier Zuiveren Uw Bewustzijn Niveaus zichzelf door de Gebeurtenissen die u ervaart.
Deze Golven worden naar Uw Planeet gestuurd om Uw Bewustzijn naar het gewenste Niveau
te brengen. Anders zou u niet in staat zijn om Voort te gaan in het veld van Wetenschap, Leren; zou
u niet in staat zijn om Uw Evoluties te completeren.
Indien U Uw Incarnatie kringen hebt gecompleteerd in uw voorgaande levens, raken deze
Golven een gepolijst oppervlak, kunnen zich hier niet aan vasthouden en glijden omlaag en weg.
Anders schaven zij de ruwheden in U bij.
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Controle Golven hebben niets van doen met Kosmische Energieën. Kosmische Energie Poriën
zijn Energieën van Kennis en Bewustzijn. Maar Controle Golven zijn Evolutie Golven.
Elke persoon die Wereld Bewustzijn heeft, bezit in eerste instantie een Vrije Wil, eigen aan hemzelf/
haarzelf. Later begint men op het pad te lopen. Men Beklimt de Evolutie Treden één voor één.
Indien er geen Evolutie was, kon U niet de U van vandaag zijn. U zou niet in staat zijn om uw
huidige Bewustzijn te verwerven. Laat ons nu de Drempels noemen die deze Controle Golven U
doen nemen, en laat ons deze achtereenvolgens dicteren:
1 - Drempel van Arrogantie – Trots – Rancune
2 - Drempel van Bezittingen – Goederen – Materie
3 - Drempel van Affectie – Liefde – Vriendschap
4 - Drempel van Humaniteit – Zelfopoffering – Tolerantie
5 - Drempel van Het zelf van het zelf Wissen
6 - Drempel van Verwerving – Unificatie
Deze 6 Drempels zijn die, welke in de eerste fase moeten worden Getranscendeerd.
Laten wij nu de Drempels die hierop volgen, opschrijven:
Kosmische Energieën worden ontvangen na de Zesde trede.
7 - Drempel van het verwerven van Kosmisch Bewustzijn
8 - Drempel van Vereniging met het Universele Bewustzijn
9 - Drempel van toegewezen worden aan Speciale Missies (zoals het helpen van elkaar, het
genezen in overeenstemming met de Bewustzijnen)
10 - Drempel van gewenning aan Kosmische Energieën (Direct – Indirect – gedurende de Slaap)
11 - Programma van het te boven komen van Angsten en de drempel van Transitie
12 - Drempel van Toegewezen worden aan het pad van Zuivere Missie
13 - Bewustzijn – Realisatie – Gewaarzijn, verworven gedurende Deze Missie
14 - Logica – Verantwoordelijkheid, verworven gedurende Deze Missie
15 - Wilskracht, verworven gedurende Deze Missie
16 - Overgave Bewustzijn, verworven gedurende Deze Missie
17 - Universele Totaliteit, verworven gedurende Deze Missie
18 - Humane Kwaliteiten, verworven gedurende Deze Missie
De eerste zes van de 18 stappen die wij hierboven gedicteerd hebben, dragen ALFA Golf Energieën.
De Tweede zes dragen BÈTA Golf Energieën. De Derde zes dragen GAMMA Golf Energieën.
19 - Is de Directe OMEGA Doorgang. Men kan daar niet gemakkelijk binnengaan.
Om daar te worden aanvaard moet u de hierboven opgesomde achttien Drempels één voor
één Transcenderen.
Laat ons nogmaals herhalen: Kennis ontvangen is anders. Mediums Verdiend hebben is anders.
Juist deze Controle Golven; zijn assisterende Golven die Uw ruwheden Bijschaven, die Disputen
van Mensen met Mensen Provoceren door U door Wereld Examens te laten gaan, en die op deze
manier de Zuivere Persoonlijkheden aan het licht brengen en die voor Ons de Zuivere Mensen
ontdekken en die hen Gekodeerd en Geprepareerd voor de Verlossing Dimensie doen zijn. Uw
Wereldse Examens worden op deze manier gedaan.
En dit Systeem is onder de controle van het Mechanisme van Invloeden.
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In overeenstemming met het Geaccelereerde Evolutie Programma, momenteel op Uw Planeet
toegepast, zijn de Zon leraren die de hierboven gedicteerde Drempels hebben gecompleteerd
gedurende hun voorgaande levens, teruggekeerd naar Uw Planeet middels Omgekeerde Transfers
om U op dit pad te helpen.
Echter, hun perfectie, hun Geavanceerde Bewustzijnen en Kennis zijn verborgen en de
mediums, waarin zij hun Missies door hun Wereld Gewaarzijnen zullen uitvoeren, zijn Geprepareerd.
Want anders zou Uw Wereld het toneel van een nog grotere Chaos worden.
Momenteel is alleen aan Onze Mevlana direct Toestemming gegeven om (haar Identiteit
te onthullen). Ook dit is een deel van haar Missie, gerelateerd aan het KENNIS BOEK dat wordt
gedicteerd.
Het KENNIS BOEK, het Boek van de Dagen van Morgen, Prepareert Jullie vanaf vandaag voor
de Dagen van Morgen.
Privé identiteiten worden Onthuld gedurende vele Individuele contacten. Sommige van de
Vrienden rondom de mensen in kwestie Kennen en Herkennen hen.
Maar die mensen kunnen zichzelf nooit door de Maatschappij geaccepteerd laten worden.
Ondanks alles wordt dit door diverse decepties voorkomen.
Elke persoon zal alleen weten wie hij/zij is. Want er zal niet meer door Tijden van Profeetschap
gegaan worden. Wij hebben Onze Mevlana geopenbaard die een Universeel Symbool is voor de
Maatschappij als een noodzakelijkheid van haar Missie.
Want de tijd is gekomen om te Weten wat wat en de Waarheid is. Dit is ten voordele van Uw
Planeet.
Wij smeken Onze Mevlana steeds weer om vergeving aangaande deze kwestie.
CENTRUM BOVEN HET CENTRUM
MEDEDELING EN WAARSCHUWING VOOR GEÏNTEGREERDE BEWUSTZIJNEN
Onze Vrienden,
Als de schakels van een ketting die reikt van Voorbije Toekomstige Eeuwigheden, bent U
Wezens die toegerust bent met alle Universele Geheimen.
Iedereen heeft Privé Kanalen, eigen aan zichzelf en die Kanalen hebben Evoluties, behorende
tot de Systemen waarin zij zijn.
Wezens die geavanceerde Plannen kunnen bereiken achter de laatste Evolutie lijn van de
gevestigde Ordinantie en het Plan, worden daarna onderworpen aan de Evolutie Ordinantie van
die Dimensies.
Echter, de Ordinantie van alle Domeinen is onder de Supervisie van het Diviene Plan.
Diviene Autoriteiten zijn geen Religieuze Autoriteiten. Zij zijn alleen de voorbereidende
Autoriteiten voor de Bewustzijnen die Geëxalteerd zijn door Religieuze Verlichtingen, hen de
Capaciteit gevend om andere Kennis in meer Geavanceerde Plannen te ontvangen.
Om deze reden, aangezien het kanaal van iedere persoon de Frequenties van Andere dimensies
draagt, treden verschillen in Perceptie en Kennis op.
Het Privé Kanaal van iedere persoon ontwikkelt het Vermogen om Andere Kennis te ontvangen,
middels de Progressie die hij/zij gemaakt heeft, in overeenstemming met de Evolutie Ordinantie.
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Omdat gedurende deze Oprechtheid Periode iedereen in de Bewustwording dimensie gebracht
wordt door het Effect van het Mechanisme van Invloeden, komen conflicten voor tussen Mensen,
betrekking hebbende op Gewaarzijn en Kennis.
Maar aangezien het Plan U gedurende dit Laatste Progressie Programma gestuurd heeft om
uw broeders/zusters te helpen op Uw Planeet, neemt het eerst de Bewustzijnen onder Supervisie,
Ontwaakt door hun eigen Essentie Evolutie Dimensie Energieën, parallel aan de Diensten die zullen
worden geleverd, en versluiert het hun oude kanaal Kennis.
Het Doel is niet het zichzelf bewijzen van onze Mensen broeders/zusters, maar hun Dienen en
Helpen van de Mensheid.
Tenzij de schakels van hun Ego ketens één voor één gebroken worden, ontbreekt het die
Mensen aan de Kenmerken, eigen aan Mensen. Om deze reden blijven de Essenties van onze
broeders/zusters die vanuit geavanceerde Evolutie Dimensies kwamen, pijn doen.
Een persoon die zichzelf heeft gevonden, die het Licht van de Waarheid heeft gezien is
Respectvol naar de Wetten van de Universele Ordinantie en Gehoorzaamt ze.
Laat ons nogmaals herhalen: Dit KENNIS BOEK, dat Gedicteerd wordt, is noch een Religie,
noch een Astrologie en noch Onze Mevlana’s eigen Kanaal Kennis.
Dit Boek is een Leidraad, gedicteerd door het Bevel van het Systeem dat de Waarheid naar
Jullie uitschreeuwt. Het Helpen en Dienen van de Mensheid zal zich in zijn Licht voordoen.
Want dit Boek van de Laatste Tijd is het Boek VAN DE HEER, dat de Universele Orde op Jullie
projecteert.
Wij zijn de Bewoners van de GOUDEN GALAXY die handelen door de Bevelen die Wij ontvangen
en die Dienen in de Orde Vestigende dimensies.
Het Speciale Kanaal van de Universele Raad draagt aan Jullie de volledige Waarheid over
middels Dit BOEK.
Gedurende deze Laatste Tijd worden de kanalen van iedereen onder Supervisie gehouden en
wij roepen Jullie uitsluitend aan vanuit de dimensie van het Dienen van de Mensheid. Dit moet het
Enige Doel en de Enige Missie van u allen zijn.
Communicaties met hun Eigen Privé Kanalen zijn niets anders dan tijd verspilling voor Onze
Ontwaakte Vrienden. In Deze Laatste Periode kunnen de Krachtige privé kanalen van niemand
hem/haar redden.
Supervisie is onder de Controle van de Universele Ordinantie.
Indien u niet op dit pad Dient, kunnen Uw Privé Kanalen u niet vrijstellen van de Examens
waar u Doorheen zult gaan.
Want U bent Existent geworden op Uw Planeet door U te conformeren aan de Oproep van
deze Laatste Periode.
Wij inviteren Jullie nogmaals tot Universele Unificatie. Wij roepen U op voor de Diensten die
zullen worden gedaan onder het dak van de Mensheid door conflicten van Kanalen en van Kennis
onder U te verwijderen.
En wij zullen deze Oproep altijd herhalen.
Dit BOEK, dat geopenbaard wordt als het WAARSCHUWING BOEK van de Laatste Tijd, is Jullie
Verlossing.
Het is heilzaam om het te Lezen, om het anderen te laten Lezen en om acht te slaan op de
Vertelde Woorden. Alstublieft, Raak Individualisme Kwijt, Schud Uzelf door elkaar, wees niet meer
vertraagd in het begrijpen van de Waarheid. Het is gegeven te Uwer Kennis.
CENTRAAL SYSTEEM
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ALGEMENE KENNIS
Onze Vrienden,
De Geavanceerde Plan operaties zijn Geaccelereerd door de reflectie van de Zonnen op de
Zonnen.
(De Uitdrukking Zonnen wordt gebruikt voor Ontwaakte, Geavanceerde Bewustzijnen.)
Uw Planeet die het Gewaarzijn van de volledige Ordinantie zal bezitten, wordt Geprepareerd
op de Verlossing dimensie middels Uw Zelfopoffering.
De Zonnen zullen Licht werpen op de periode van Preparatie voor de Gouden Tijd. Elke
persoon zal Bewust, in Vertrouwen en in Gewaarzijn op dit pad lopen door zich zijn/haar Missie te
Realiseren.
Uw Planeet Kent de aard van de Diviene Bevelen, komende vanuit het Land van Machtigen
(Het Land van Machtigen is het Brandpunt waar de Heilige Boeken geprepareerd waren). Uw
Planeet mist nog steeds het Bewustzijn van de Onbekende horizonten.
U die in het Progressie Programma van de Laatste Tijd gebracht bent, wordt Geïntroduceerd
aan de Technologische dimensies.
Wij bereiken u door u de Waarheid te Verkondigen middels het KENNIS BOEK dat aan Uw
Planeet Geschonken wordt door een Speciaal Kanaal van de RAAD VAN DE REALITEIT VAN DE
VERENIGDE MENSHEID. Wij zijn Onze MEVLANA Dankbaar.
De Technologische dimensie die de Diviene Bevelen van ALLAH tot op heden aan U heeft
overgedragen, Wijst Missies Toe in overeenstemming met het Missie Besef en de Frequentie Kracht
van elke persoon, de uitgevoerde operaties in overweging nemende.
Op Uw Planeet heeft zelfs de kleinste Levende een Missie, eigen aan zichzelf. U bent Wezens
die als Zon Leraren op Uw Planeet Geïncarneerd zijn.
Onze Mensen broeders/zusters missen nog steeds het Bewustzijn van hoe Geliefd het Medium is.
Om deze reden trachten zij alles in overeenstemming met hun eigen Bewustzijn te doen.
Wij dragen nu alles aan Jullie over middels de PEN VAN DE GOUDEN TIJD door dit KENNIS
BOEK. En wij beantwoorden uw reeksen van Gedachten punt voor punt.
Schrijf alstublieft:
1 - De Realiteit van de Verenigde Mensheid Raad is verplicht om de Universele Eenheid te
Verzekeren als de Verantwoordelijke van de volledige Universele Ordinantie.
2 - Uw Heilige Boeken die u tot op heden hebt ontvangen, zijn Diviene Suggesties en Hemelse
Kennis die U op de huidige dagen Voorbereid hebben.
3 - Gedurende deze Laatste Tijd is voor de Privé kanalen van iedereen voorzien in een Ontsluiering
in overeenstemming met hun Frequentie Krachten. Het Doel is om aan U het Gewaarzijn van
de Universele Ordinantie over te dragen.
4 - Elke persoon is een Vrije Geest, een Vrij Gewaarzijn. Niemand heeft het Recht om zijn/haar
eigen Bewustzijn aan een ander op te Leggen. Iedere Persoon is Verantwoordelijk voor zichzelf.
5 - Diegenen die de fundering van de Gouden Tijd zullen leggen, zijn de Kinderen van de Dagen
van Morgen. U bent nu verplicht om dit Preparatie Programma toe te passen op Uw Planeet.
6 - In overeenstemming met de Wetten van het Verenigde Veld wordt iedereen onderworpen aan
Privé operaties, als de Spirituele Gids van zijn/haar eigen zelf.
7 - In Deze Operaties wordt voorzien ten gevolge van het in Contact komen met Speciale mensen
onder de Supervisie van het Plan, of mensen worden getraind terwijl zij Slapen (Toevalligheden
zijn Geprepareerde Mediums).
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8 - Percepties van iedereen worden Versterkt door de Signalen, ontvangen vanuit de Diviene
Dimensie. Deze Signalen zijn Speciale Kosmische Stromingen en Energie Poriën (Verwar ze
niet met Natuurlijke Kosmische Stromingen).
9 - Het is niet mogelijk voor elk Gesluierd Gewaarzijn om de Kosmische Stromingen die Uw
Planeet overspoelen, te ontvangen. Om deze reden zijn Groepen die nabij Plan Magnetische
Aura Projecterende Brandpunten zijn, gevestigd op Uw Planeet. (De Mediamieke Periode) is
Gestart.
10 - Op Uw hele Planeet Kennen Bewustzijnen die in staat waren om zichzelf te verheffen tot de
Energie van de Universele Dimensie, de Waarheid en zij zijn verplicht om haar over te dragen
aan diegenen die haar Niet Kennen.
11 - U moet niet Handelen, de Perceptie Vermogens van mensen overwegend, maar u moet de
Waarheid zonder enige aarzeling onthullen. Twijfels hebben U altijd vertraagd.
12 - Al het werk, uitgevoerd gedurende deze Laatste Tijd, is onder de Supervisie van het Plan. De
Bron is dezelfde.
13 - Kennis, aan U gegeven, is de Spiegel van de Waarheid. Diegenen die in die Spiegel staren,
diegenen die worden Gewekt door dit Bewustzijn, zijn verplicht om de Dimensie van de
Verenigde Realiteit direct te Dienen.
14 - De verleende Diensten zijn voor de (ENKELVOUDIGE). U moet, hiervan Bewust, handelen.
15 - Inspanningen die nog steeds gedaan worden aan Privé kanaal werk, zijn tijd verspilling.
Gedurende deze laatste Tijd worden Zelfzuchtige inspanningen nooit vergeven. De Represaille
die betaald moet worden is binnen Tijd.
16 - Bewustwording betekent Realisatie verwerven. Het is handelen in overeenstemming met
Logica. Een persoon die onderworpen wordt aan de Bewustwording Examens, wordt aan het
einde van deze Periode toegewezen aan het veld van Bewuste Missie.
17 - Diegenen die nog steeds tijd verspillen met Slaap Visioenen, die in overeenstemming hiermee
handelen, kunnen nooit een Missie op zich nemen in het Actieve Missie veld van het Plan,
kunnen nooit van nut zijn voor de Mensheid.
18 - Kennis, ontvangen door de Kanalen die niet aangesloten zijn op het Centrum, is de oude
Kennis van hun eigen Realiteiten.
19 - Kanalen die doorgaan met het geven van deze Kennis, krijgen geen hulp vanuit het Plan; zij
verspillen tijd met hun eigen Kennis en zij kunnen op geen enkele wijze enige progressie maken.
20 - Over de Drempel van de Gouden Tijd gaan doet zich voor door de hulp van het Diviene Plan.
Alles is voor Uw eigen Welzijn.
21 - Wij verwachten Missies met meer Realisatie van U, nu de dagen waarin de Hemelen zullen
worden geopend dichterbij komen. De Missies die U zult uitvoeren moeten niet voor uw eigen
zelf zijn, maar voor de Mensheid. Voor Ons is dit de Zuivere Missie.
22 - De Leiders van de Groepen zijn geen Sjeiks, maar zij zijn de Kanaal Assistenten van het Plan.
23 - Genezende Brandpunten zijn direct aangesloten op het Kanaal van het Centrum. Het heeft
niets te maken met de persoonlijke Kracht van de Genezer. Het Kanaal helpt de Zieken die
herstellen of zullen herstellen.
24 - Eeuwen geleden zijn wij gestart door Jullie en alles te vertellen over ALLAH, Zijn Suprematie,
Zijn Hulp.
De STICHTER VAN DEZE GROTE ORDINANTIE inviteert U nu om Zuivere Mensen te worden;
roept u op tot Missie Bewustzijn op een Realisatie, Gewaarzijn, Logica hebbende wijze.
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25 - De investeringen van jaren ontkiemen nu, gedurende deze Periode. Alles zal middels U die de
Lichten van de Gouden Tijd bent, Licht verwerven.
26 - Ontwaken; is Realisatie verwerven, Bewustzijn verwerven. Het betekent zijn/haar Missie
uitvoeren tijdens het beleven van Zijn/Haar Wereld.
27 - Niet in staat zijn om Realisatie te verwerven is niets anders dan het opdringen van sommige
Krachten van hun eigen Bewustzijnen aan Jullie. Om deze reden sluiten wij de Kanalen aan op
het Centrum. U bent onder Supervisie.
28 - Om de Universele Kennis te verbergen die niet het Oorspronkelijke bezit van enig Medium is,
legt een grote Verantwoordelijkheid op het Kanaal in kwestie.
29 - U bent Allemaal gelijk. Overschat elkaar niet. Verschillen in Kennis worden geboren uit de
Bewustzijn Niveaus en uit Missies.
30 - Wij zouden de rijpheid die wij in U wensen te zien, ook willen zien in de Dienstverlening van
Kennis. Kennis transacties moeten niet in overeenstemming met Uw Persoonlijke Gedachten
Geprogrammeerd worden.
31 - Zon Leraren die naar Uw Planeet zijn getransfereerd vanuit Universele Dimensies, proberen
momenteel om aan Jullie Liefde en Humane Kwaliteiten over te dragen en te onderwijzen
(voor Uw Evolutie).
32 - U die nog steeds Individueel EGO bezit (Uitzonderingen daargelaten), bent niets gewaar. U
kent alleen het Gebrek aan Tijd, maar niemand heeft het Zuivere Bewustzijn ervan verworven.
33 - De Diviene Bevelen, als de volledige Universele Wetten van de Diviene Autoriteiten, zijn
Georganiseerd in overeenstemming met de Frequentie van elke Dimensie. Zij zijn allemaal, als
een Enkelvoudige Constitutie, onder de Supervisie van het Plan.
34 - De Verantwoordelijkheid van het Kennis Boek is onder de Supervisie van de Wereld HEER. En
het wordt Jullie geschonken door de helpers van de Gouden Galaxy Dimensie.
35 - Elke Persoon op Uw Planeet draagt de Verantwoordelijkheid van dit Kennis Boek dat aan Uw
Planeet Geschonken wordt.
36 - Op voorwaarde dat U Handelt, terwijl U zich daarvan Bewust bent, zult U Uw Universele
Verantwoordelijkheid op u nemen.
37 - In het Kennis Boek kan zelfs niet de geringste Schade worden gemaakt, Zijn Originele Vorm
kan Niet Aangetast worden.
38 - Indien elk Medium de Kennis die hij/zij tot nu toe ontvangen heeft, vergelijkt met de Kennis
van het Kennis Boek, zal hij/zij er op een meer Bewuste wijze Analyses en Syntheses van
maken.
39 - Geen enkele Kennis is superieur aan een Andere. Want de Bron is Dezelfde. Kennis wordt
geprepareerd in overeenstemming met de Kracht van Frequentie en Perceptie, met Missie
Bewustzijn, met Ontwikkelingen.
40 - Allereerst moeten de Groep Leiders het Zuivere Bewustzijn verwerven. Men moet de Waarheid
met een onpartijdig Oog aanschouwen en zonder Vooroordeel handelen.
41 - Wij wensen de Perfectie die in alles gezien zal worden, allereerst in alle Groep Leiders op Uw
Planeet te zien.
42 - Lethargie Mediums zullen van nu af aan niet Getolereerd worden.
(Dit wordt verkondigd voor de Missiedragers.)
43 - Kennis, gegeven aan elk kanaal, is om elkaar te Confirmeren. Op deze manier verwerft u het
Bewustzijn van de Waarheid.
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44 - De Mevlana Essentie Kern Groep die een Dimensie Frequentie draagt, aangesloten op het
Essentie Kanaal van het Plan, bezit een ander kenmerk dan de andere Groepen. Want deze
Groep Dient Direct in Dienst VAN DE HEER en als de Essentie Staf Leden van het Plan.
45 - Elke Groep op Uw Planeet werpt Licht op de Samenleving middels de verschillende Frequentie
Dimensies van het Plan. De Vrienden van de Mevlana Essentie Kern, zijnde Direct de Tong, de
Hand, het Oog van het Plan, zijn verplicht om aan U de Universele Ordinantie en de Waarheid
over te dragen.
46 - Het Kennis Boek is een Universele Constitutie. Het is niet onder licentie van Enige Groep.
Het behoort Iedere Groep toe en is een Universele Gids.
47 - Om deze reden draagt het Kennis Boek een grote Verantwoordelijkheid voor Uw Planeet. De
Waarheid bevatten is een Aanwinst voor ieder van Onze Wereld Vrienden.
48 - Het Kennis Boek wordt niet opgelegd door een Groep, maar is de Stem van het Plan, het Licht
van de Waarheid, de Zon van Verlossing. En is de Orde VAN DE HEER. De Waarheid zal in de
loop der Tijd verworven worden.
49 - Uw Planeet is in het Invloed veld van het Gewaarzijn van de volledige Universele Ordinantie.
Negativiteiten zullen op den duur Dienst verlenen door Bewustzijn te verwerven op het
Positieve pad door de Kosmische Invloeden.
50 - Valse Evaluaties en persoonlijke Interpretaties onder Groepen zullen op den duur onwerkzaam
worden (op voorwaarde dat u Universele Ontwikkeling verwerft).
51 - Gedurende Deze Laatste Tijd is iedere Frequentie Onder Supervisie. De Waarheden worden
aan U overgedragen door de Suggesties die vanuit een Gevestigde Orde komen.
52 - De Universele investeringen, de hulp en Dienst die u zult extenderen naar de Mensheid, zullen
beginnen op het moment dat u ophoudt Uzelf te Dienen.
53 - De Lichten van de Dagen van Morgen zijn aan de horizon gezien. Wij willen de Coöperatieve
Handen en de Bewustzijnen zien die zich als een Geheel naar die Lichten zullen uitstrekken.
54 - Wij beantwoorden alle Gedachten die wij vanuit de Gedachten Signalen ontvangen.
Het Plan, dat wil zeggen, (Het OPPERSTE MECHANISME), is in feite geen Superviserende factor.
Het is een Systeem, geconstitueerd door Leidinggevende Staven. Het is het Coöperatieve
Operationele brandpunt van talrijke Plannen.
		 Zijn Diensten zijn voor de (ENKELVOUDIGE) en voor de Geavanceerde Ordinanties. Zij allen
zijn in Dienst als een Geïntegreerd Geheel.
55 - De verschillende Leidinggevende staven van het Plan hebben de Kanaal Kennis aan U
overgedragen, tot op heden ontvangen door Onze Medium Vrienden middels bepaalde
Missies.
56 - In feite wordt de Supervisie uitgevoerd door de Galactische Missies door het Bevel van de
Diviene Orde. Deze Missies zijn de Projectoren van het Systeem die hebben geholpen om de
Heilige Boeken die U tot op heden ontvangen hebt aan Jullie over te dragen.
57 - Alle Systemen zijn aangesloten op het Plan. Deze plaats voorziet in de Unificatie met de
geavanceerde staven.
58 - De Raad van de Universele Ordinantie is het directe Leidinggevende Mechanisme van het
Systeem.
59 - Het Kennis Boek wordt aan Uw Planeet Geschonken vanuit dit Systeem. De Wereld HEER is
hier Verantwoordelijk voor.
60 - De Wereld HEER, AMON en RA zijn als de Gezamenlijke Drievoudige Kode de direct
projecterende zone van het Plan.
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61 - RA hier is de HEER van het Systeem. Dit is een operationele Orde. Verwar hem niet met de
(ENKELVOUDIGE) en met de (ENE). In de Toekomst zullen Boodschappen gegeven worden
over de (ENKELVOUDIGE) en de (ENE).
62 - Wij strekken Onze Helpende Handen naar U uit, zoveel wij kunnen. Nog steeds met
Vertraagdheid de Waarheid bevatten, is Tijd verspillen. Scherp Uw Bewustzijn alstublieft van
nu af aan. Vermoei Ons niet meer.
63 - De Universele Wetten en Programma’s, Eeuwen geleden Geprepareerd, waren geprepareerd
in overeenstemming met de Tijd Eenheden van de Wereld. Momenteel is Tijd Versneld. Data
naderen.
64 - De Schaarste aan Tijd wordt genoemd ten gevolge van het Tijdsbestek dat zelfs nog meer
Geaccelereerd zal worden.
65 - U wordt geconfronteerd met een Verandering van Tijd. Vergeet dit nooit. Alles zal zich Stil en
Gedegen in zijn Koers nestelen.
66 - Uw Planeet die drie Eeuwen door een Kosmische Tijd zal gaan, zal de GOUDEN TIJD pas
daarna bereiken.
67 - Op voorwaarde dat U de Universele Wetten en Ordes net zoveel Respecteert als Wij, kunt u de
GOUDEN TIJD zelfs sneller bereiken (Dit is een kwestie van Evolutie).
68 - U zult degenen zijn die in de toekomst een gloednieuwe Orde zult Vestigen die toegepast zal
worden op Uw Planeet. Uw Planeet zal nooit door Buitenaardse Vrienden binnengedrongen
worden.
69 - Uw Wereld is van U. En diegenen die over haar zullen Heersen bent U, Onze Wereldse broeders/
zusters. Sommige verkeerd geconditioneerde Gedachten drijven U naar verkeerde paden.
70 - De Geavanceerde Bewustzijnen van de GOUDEN TIJD worden één voor één geselecteerd, door
het Speciale Kanaal van de Gouden Galaxy Dimensie en worden aangesloten op het Plan.
71 - Het Plan geeft Jullie nooit Aanwijzingen en Bevelen. Het helpt en loodst u slechts bij de stappen
die u voorwaarts zult nemen.
72 - De Laatste Selecties worden gemaakt in overeenstemming met Uw Essentie Bewustzijnen. Er
is in geen enkele zaak Bemiddeling. Bemiddeling Verdienen hangt van u af. U zult haar Bewijs
binnenin de Tijd vinden.
73 - Wij hebben niets te maken met Namen, Symbolen. Hier zijn eerder Wereld ervaringen dan
Geestelijke ervaringen geldig.
74 - Uw Planeet wordt voorbereid op VERLOSSING door de operaties, gedaan op het pad van de
Mensheid door de Inspanningen van Collectieve Bewustzijnen en door hun Zelfopoffering.
75 - Wat wij van U vragen is dat U Hallo tegen Ons zegt met een GELUKKIGE, Betrouwbare Wereld,
vol Liefde, zonder Oorlogen. Alle Inspanningen gedaan zijn hiervoor.
76 - Het kan te laat zijn indien U nog steeds bewijzen Verwacht. Bewijzen en de Waarheden zijn in
Uw Kinderen en in de koers van Uw Wereld. Kijk en Zie de Toekomst.
77 - Na het jaar 1990 zal Uw Planeet door Nauwe Tijden gaan. Geluk zal het Uwe zijn indien U
Dient op het Zuivere pad. Het is Uw Winst om de Mensheid en de Universa te Dienen.
78 - Deze Boodschap van Ons is gegeven als een Suggestie van het Plan voor alle Wereld Groepen.
Het is gegeven te Uwer Kennis.

GETRANSMITTEERD VANUIT HET
KOZMOZ FEDERALE PARLEMENT
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HET IS KENNIS VOOR HET MAATSCHAPPELIJKE BEWUSTZIJN
Onze Vrienden,
Er zijn talrijke Werelden in de reeks der Kosmossen. U hebt vele broeders/zusters net als U,
levend in die Existentie brandpunten. Echter, U hebt omdat intense Energie lagen U scheiden, tot
op heden geleefd zonder elkaar gewaar te zijn.
De Technologische Dimensies van Geavanceerde Plannen trachten U nu te Verenigen. De
Kracht van Iedere Persoon is Equivalent aan het medium waarin hij/zij leeft. Alle Systemen zijn
onder de Supervisie van het Diviene Plan.
De Naam van het OPPERSTE MECHANISME dat het OPPERSTE HOF van ALLAH genoemd
wordt, is in Universele Dimensies bekend als het SYSTEEM.
Dit Systeem heeft gefunctioneerd sinds de Periode van Existentie van het Atomaire Geheel en
het is in dienst geweest als de HEERLIJKE ORDE.
O die beschreven wordt als ALLAH, is de Stichter en de Beschermer van deze Orde. Het is de
Missie van alle Domeinen om O te dienen.
Indien wij ALLAH waarderen met de Naam ALMACHTIGE, dan wordt de Beschermende –
Instructieve – Educatieve – Trainende Orde die O gevestigd heeft, het PLAN genoemd.
Deze operaties zijn tot op heden op U geprojecteerd als Hemelse Bevelen en Diviene Boeken
vanuit de Universele Dimensies. De Waarheden werden overgedragen in overeenstemming met de
Maatschappelijke Bewustzijnen.
Het Bestuurlijke Mechanisme van Al deze Ordes is de TECHNOLOGISCHE Dimensie.
Uw Planeet heeft geen kennis gemaakt met de Technologische Dimensie tot de periode van
de Uitleg van de Waarheden in deze Laatste Tijd.
Deze Dimensie heeft tot nu toe het Plan van de ALMACHTIGE geprojecteerd en zal dat blijven
projecteren onder de Supervisie van de AL-DOMINERENDE, door middel van een operationele
Heerlijke en Geestelijke Orde.
Deze Dimensie die tot op heden voor Uw Wereld versluierd is gehouden, heeft het uitvoering
tableau parallel aan de Universele Constituties van vele Bekende en Onbekende Zon Systemen aan
Uw Planeet overgedragen als het ENKELVOUDIGE GOD Bewustzijn en Geloof.
Het Doel van de Technologische Dimensie die het ENKELVOUDIGE GOD Bewustzijn in Uw
Systeem heeft gevestigd door aan de Mensheid de Heilige Boeken, zoals HET OUDE TESTAMENT –
DE PSALMEN VAN DAVID – HET NIEUWE TESTAMENT – DE KORAN te Schenken, is om aan U over
te dragen dat U niet alleen bent in de Hemelse Totaliteit en om U te Zuiveren door de Frequenties,
gedragen door deze Heilige Boeken, en om u voor te bereiden op de Werelden van de dagen van
morgen.
Ook al wordt Wedergeboorte, dat wil zeggen, REÏNCARNATIE, vele malen Herhaald in het
Boek van de Islam, vele Islamitische kringen geloven niet in REÏNCARNATIE vanwege het feit dat de
Technologische Dimensie versluierd is gehouden voor het Gnosis Medium.
Veel Kennis in de KORAN die een intense Frequentie Kracht bezit, werd opgesloten in
overeenstemming met de operaties van die Periode, zodat de Mensen niet geagiteerd zouden zijn.
De Technologische Dimensie die Coöperatief met het Geestelijke Plan werkt door de Geestelijke
Dimensie voor de Gnosis te ontsluieren, heeft aan U alleen de Concepten van de ALMACHTIGE en
van ALLAH overgedragen.
Op deze manier heeft zij voorzien in Uw Zuivering middels de Sereniteit Frequenties in het
Aanbidding Medium.
Dit Medium is in Uw Heilige Boeken PARADIJS genoemd. U verdient het pas na dit Zuivering
Medium om andere Kennis te ontvangen.
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Alle Universele Regels en Kennis zijn aanwezig in het Boek van Islam dat in de Achttiende
Dimensie geprepareerd was, aan Uw Planeet Geschonken was vanuit de Negende Dimensie.
Nadat de Religieuze dimensie gesloten was met dit Laatste Boek en de Laatste Profeet, is nu
de toestemming om zich te Openen voor de Universele dimensies gegeven aan de Mensheid die
Geprepareerd is gedurende een proces van vijftien Eeuwen, en Uw Planeet is ertoe gebracht om
direct in Contact te komen met de Technologische Dimensie.
Deze LAATSTE TIJD die in Uw Heilige Boeken RESURRECTIE genoemd wordt, is de Periode van
Ontwaken en Bewustwording van Uw Planeet. Het wordt MEDIUMSCHAP of MEDIAMIEKE TIJD
genoemd.
Gedurende deze Periode die ook de OPRECHTHEID PERIODE wordt genoemd, bewijzen de
Hemelse Autoriteiten, door de Intermedia te verwijderen, de Suprematie van de Mens zowel aan
hemzelf/haarzelf als aan de Universa.
De Technologische Dimensie Registreert door de Computer Geavanceerde Systemen de
Gedachten van elke persoon bij elke ademtocht en stuurt op dat ogenblik antwoorden naar Uw
Brein Signalen.
Op deze manier is zij er de oorzaak van dat Super Werelden Super Mensen winnen door hen
de Ontwikkeling van Duizend jaar in Eén jaar te laten verwerven en Verenigt zij de U van Gisteren
met de U van Vandaag, Completeert U in een Geheel.
Het KENNIS BOEK dat momenteel aan Uw Planeet wordt Geschonken middels het ALFA Kanaal,
wordt net als de andere Boeken gedicteerd vanuit het Kanaal van de Wereld HEER dat aangesloten is
op het Brandpunt van de Verenigde Realiteit, vanuit een Privé Kanaal, aangesloten op de Frequentie
van Onze MEVLANA en op deze wijze worden Doorgangen van Waarheid voor Jullie geopend.
De Krachtige Frequentie van het KENNIS BOEK Bereidt Mensen zeer Snel voor op VERLOSSING
door hen op een stille en gedegen wijze te Ontwikkelen. Het is gegeven te Uwer Kennis.
(Deze Boodschap is gedicteerd als een antwoord op de reeksen van Gedachten.)

CENTRUM

DE KOSMISCHE TIJD EN ZIJN REFLECTIE VAN DE WERELD
Onze Vrienden,
Wij noemen de Rimpelingen die expanderen vanuit het Gouden Galaxy Rijk naar de Gouden
Zonnen, de KOSMISCHE REFLECTIE BRANDPUNTEN (De uitdrukking Gouden Zonnen wordt
gebruikt voor de Ontwaakte Bewustzijnen die dienen vanuit de Gouden Galaxy Dimensie die het
Projecterende Brandpunt van de Universele Ordinantie is).
De Wijze waarop dit operationele Systeem dat U het Gewaarzijn van de volledige Ordinantie
zal laten verwerven, op Uw Planeet Geprojecteerd wordt en het Medium dat u laat Leven, wordt de
KOSMISCHE TIJD genoemd.
Gedurende de Kosmische Tijd is de overdracht op Uw Planeet van de Kosmische Energieën
door het Mechanisme van Invloeden, speciaal op Jullie geprojecteerd door de Technologische
Dimensies, begonnen door het directe Bevel VAN DE HEER.
De Kosmische Tijd omvat in het Wereld Plan een Geaccelereerd Evolutie Programma van
100 jaar. En dit is een Hemelse hulp, aangeboden aan de Opperste Wezens die de Lichten van de
Gouden Tijd zullen zijn.
Deze Rimpelingen die het Inferieure onder het Superieure tevoorschijn zullen brengen en die onze
Mensen broeders/zusters hoe dan ook Zuivere Superioriteit en het Bewustzijn van Enkelvoudigheid
doen verwerven, maken deze Oppersten Suprème, de Dwergen zelfs nog Dwergachtiger.
Gedurende dit Selectie Programma Zuivert Uw Wereld zichzelf door deze Rimpelingen.
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De Eigenschap van dit Systeem is dat de Kosmische Energieën die Uw Planeet overspoelen, op
U geprojecteerd worden. En U kiest uw eigen paden in overeenstemming met uw eigen Bewustzijn
Niveaus. De paden die U Tekent, behoren U volledig toe.
Wij, enkel als een Projecterend Brandpunt, bieden Hemelse hulp aan Vrienden die Ons kunnen
bereiken, als de Missiedragers van het Plan met behulp van de Kosmische Rimpelingen voor Jullie,
speciaal naar Uw Planeet gedirigeerd.
Gedurende deze Transitie Periode zal deze Kosmische hulp om aan onze Wereldse broeders/
zusters aan te bieden, Doorgaan tot het Jaar 2200 (Natuurlijk voor diegenen die Ons kunnen
bereiken).
Daarna zal de Kosmische Tijd helemaal gesloten worden en zal de GOUDEN TIJD direct van
Start gaan.
Na een Kosmische Tijd van Drie Eeuwen zult u als een geïntegreerd Geheel leven, zonder de
noodzaak te voelen aan Hemelse hulp, omdat iedereen de Realisatie van het Plan en de Ordinantie
zal verwerven.
De Periode die u momenteel doormaakt, is de chaos van het Openen van kanalen en van de
Operaties die nog steeds Plaatsvinden.
Volgens het Laatste Progressie Programma is ieders kanaal open op Uw Planeet (in
overeenstemming met zijn/haar Bewustzijn Niveau) hetzij Direct, of middels Intuïtie en wordt nog
steeds geopend.
Momenteel is door het Bevel van het Plan het Bevel gegeven om tot het Jaar 2000 geen
Hemelse interferentie met enig kanaal te verrichten.
Om deze reden, omdat iedereen zal proberen om anderen te Verlichten in Overeenstemming
met zijn/haar eigen Bewustzijn, zal Uw Planeet door een Kosmische Resurrectie gaan.
De Kennis die wij aan onze Mensen broeders/zusters geven middels dit KENNIS BOEK zal hen
de Waarheid doen verwerven door hen weg te houden van deze Verwarring Periode, door hen
Realisatie te doen verwerven.
In dit chaos Medium zal dit Hemelse KENNIS BOEK een Gids zijn in Uw Verlossing Plan.
De Keuze is aan U. Wij kunnen alleen de Vrienden die Ons kunnen bereiken en die de Waarheid
kunnen vatten door hun Zuivere Bewustzijn, weghouden van dit chaos Programma door hun handen
vast te houden.
Later zal veel Krachtiger Kennis aan U gegeven worden. Word hiervoor Sterk. Voeg Kracht toe
aan Uw Kracht. Breid Uw Bewustzijn potentieel uit. Anders is het waarschijnlijk dat u het te betreden
pad te voet gaat.
Iedere nieuwe Dag is Een Drempel van Kosmische Progressie.
Het systematisch Transcenderen van deze Drempel zal U voorbereiden op de ongeziene
horizonten van de Geavanceerde Plannen. En zal u naar Onbekende Werelden brengen.
Om deze reden bemoeien wij ons niet met en dringen wij ons niet op aan geen enkele van
onze Wereldse broeders/zusters en hun kanalen.
Alleen aan diegenen die het Gewaarzijn van de Ordinantie en van het Plan hebben verworven,
wordt Direct hulp geboden vanuit het Centrum. Wij hebben het Bevel ontvangen om deze hulp
alleen te bieden aan de Kodes die op het Plan aangesloten zijn.
Wij hebben dit schijven gedicteerd als een antwoord op de Signalen die wij hebben ontvangen
vanuit bepaalde reeksen van Gedachten.
CENTRUM BOVEN HET CENTRUM
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