Geliefde Vrienden,
Momenteel zijn er veel Spirituele Brandpunten op onze hele Planeet die trachten het Gewaarzijn te vormen van
Unificatie, Vrede en Vriendschap. En deze Brandpunten werden in werking gezet door de mensen, ontwaakt
e
middels de Kosmische Invloeden, gegeven vanuit de 10 Dimensie bij het begin en vooral bij de tweede helft van
e
de 20 eeuw als de Missiedragende Staf. En iedereen heeft hetzij Bewust hetzij Onbewust de Invloeden die hij/zij
heeft ontvangen, toegepast en past hen toe.
In deze Laatste Tijd hebben Brandpunten, handelend naar hetzelfde doel en hetzelfde Idee, tot op heden een
periode van preparatie doorleefd. Echter, van nu af aan is het tijd om hand in hand te Verenigen en tijd om de
ENKELVOUDIGE te Dienen. Om deze reden zal onze Wereld veel winnen indien iedereen zich kan Verenigen
onder het licht van het werk dat hij/zij doet.
Ik, Bülent Çorak die het Boek schreef, ben geen medium; ik ben een directe Missiedrager. Mijn geboorte datum is
1923. Ik ben een vrouw en mijn Universele Vrienden spreken me aan als Mevlana. Op de Eerste Januari van het
jaar 1966, aangezien de tijd was aangebroken, werd ik, zoals vereist door mijn Taak, eerst direct aangesloten op
de OPPERSTE BIJEENKOMST, toen op de REALITEIT VAN VERENIGDE MENSHEID KOSMOS FEDERALE
BIJEENKOMST. De Taken die ik zou gaan doen op het pad van Wereld Broederschap werden één voor één aan
mij uitgelegd en ik werd aanvaard in het Wereld Verlossing Project.
Op het pad dat ik heb belopen, ontving ik grote hulp vanuit de Hemelse Autoriteiten. Ik werd geïntroduceerd aan
vele vrienden, behorende tot de Ruimte Comité Unie. Tot het jaar 1980 hadden we samen Hemelse reizen. Zij
gaven mij zeer gedetailleerde Informatie over de Dagen van Morgen. Ik werd direct aangesloten op de Realiteit
van Verenigde Mensheid in 1981 en mijn connectie met de Ruimte Comité Unie werd afgesneden. Later werd de
Centrale Unie van Zonnen werkzaam, en in het jaar 1.11.1981 werd het dicteren van het (KENNIS BOEK) gestart
door de Realiteit van Verenigde Mensheid Kosmos Federale Bijeenkomst aan het Anatolische Turkije middels het
Kanaal van Alpha.
Echter, Het Kennis Boek werd drie jaar lang niet bekend gemaakt aan de Mensheid, met als reden dat de
Samenleving nog niet gereed was. In het jaar 1984 werden Spirituele Brandpunten gevestigd in de hele Wereld
op het pad van Eenheid en Realiteit en ontvingen we het bevel om het Boek bekend te maken en om het te
introduceren aan de Samenleving. Nu Dienen we de Mensheid als een Associatie en als een Stichting. Het
Kennis Boek werd in 12 jaar gecompleteerd; het is nu samengevoegd als een Boek, en ook in het Engels
vertaald.
De Centrale Unie van Zonnen - De Universele Ordinantie Raad - De Verenigde Ordinantie Raad werken samen
als een drie-eenheid. Dit wordt de Dimensie van de Al-Barmhartige genoemd, dat wil zeggen, het Systeem. Op
deze dimensie is het Kanaal van Alpha, dat het directe Reflectie Mechanisme van Allah is, aangesloten. En alle
Heilige Boeken, gegeven aan onze Planeet tot op heden, dat wil zeggen (Het Oude Testament - de Psalmen van
David - het Nieuwe Testament - de Koran) werden aan onze Planeet geopenbaard vanuit dit Kanaal.
Deze Boeken zijn Heilige Boeken die Educatief zijn, Trainend, Bewustzijn en Integratie Teweegbrengend. Hoewel
het Kennis Boek vanuit hetzelfde Kanaal werd gedicteerd, is het geen Boek om aanbeden te worden, Het is een
Boek dat alle geheimen en Feiten onthult, en dat aan de Mensheid de reden van de tot op heden betreden paden
verklaart. Het Kennis Boek is ook een Boek van WAARHEID en EENHEID, in zichzelf de Frequenties van alle tot
op heden bekende Heilige Boeken convergerend.
Dit Boek werd door een andere Techniek gedicteerd, de “Licht-Foton-Cycloon” Techniek genoemd, die Onze
Planeet nog niet kent. Volgens deze techniek wordt de Tijd Energie op de Letter Frequenties geladen. Om deze
reden begrijpt u het Boek wanneer u het leest, en ontvangt u wat Kennis volgens uw niveau. Dan wordt zij van het
geheugen gewist. Alleen de grove Kennis blijft. U kunt de andere Heilige Boeken van buiten leren. U kunt nog
geen pagina van dit Boek van buiten leren. Omdat het verbonden is met de tijd Energie glipt de Kennis uit het
geheugen weg. Dit is een Speciale techniek.
Ons is verteld dat dit Boek 19 Eeuwen geldig zal zijn en het werd gedicteerd door te worden geïntroduceerd als
het Enkelvoudige Boek van de dagen van morgen. Het Kennis Boek wordt ook het Kosmische Boek van deze

Laatste Tijd genoemd. En Andere functies van het Boek, eigen aan zichzelf, komen in werking terwijl het gelezen
wordt.
Diegenen die dit Boek lezen, worden direct aangesloten op het Centrale Systeem van de Realiteit van de
Verenigde Mensheid en het voorziet in het openen van uw Universele Dossiers in de micro archieven. Realiteit
leert de Individuen op deze manier kennen. En zij traint hen één voor één volgens hun behoeftes, en taak
toewijzingen worden gemaakt volgens hun capaciteiten. Om deze reden werd ons gevraagd om de fascikels naar
de meest afgelegen plaatsen te distribueren. En gedurende 30 jaar hebben verschillende delen van de hele
Wereld kennis gemaakt met de fascikels.
Indien u het Boek voortdurend leest, kunt u tenminste 10 boodschappen van één pagina afleiden door de
informatie erbinnen anders te interpreteren, in proportie tot het bewustzijn dat u hebt verworven en u neemt de
informatie die u tot die tijd niet kon waarnemen, waar, gedurende tijd processen.
Het was vereist dat dit Boek, gepubliceerd door de naam Kennis Boek in het jaar 1996, overgedragen werd aan
vrienden, dezelfde zienswijze delend op onze Planeet. En het is de enige wens van ons en van onze Universele
Vrienden dat we collectief handelen door ons ook met hun Kennis te integreren, en ons Verenigen. Dit Boek is
volgens de informatie die ons gegeven is, een Boek, geprepareerd voor 7.000.000.000 Menselijke
Bewustzijnen. En Iedereen krijgt de antwoorden op al zijn/haar vragen indien hij/zij dit Boek diepgaand leest.
Indien u een missiedrager bent, indien het cijfer in uw gen programma zich verenigt met het cijfer dat u
toebehoort tussen de miljoenen verborgen cijfers in het Boek, wordt de directe connectie gevestigd en maakt u
zelf de connectie met het Systeem. Eerst neemt uw openende kanaal de taak op zich om u te trainen. Later wordt
u aan uw werkelijke taak toegewezen. Dit is de specialiteit van het Boek.
Mensen die de Kosmische Stromingen niet direct aan kunnen trekken door hun eigen Bewustzijnen, worden
wakker gemaakt middels het Kennis Boek. En, dit programma is het directe programma van de Kosmos. En onze
Wereld is sinds 1960 in dit veld geprepareerd door Kosmische Invloeden die de Evolutionaire energieën dragen
en die gegeven worden vanuit de 10e Dimensie. Op deze wijze werden diverse verenigende Kosmische
Brandpunten in werking gezet op onze Planeet. Echter, nu is de tijd aangebroken om te Verenigen.
Een ander kenmerk van het Boek is dat de volledige Frequenties van het Oude Testament, de Psalmen van
David, het Nieuwe Testament, de Koran en de Filosofieën van het Verre Oosten die tot op heden aan onze
Wereld werden geopenbaard en die bekend zijn als de Heilige Boeken, zijn verenigd met de Energie van het
Brandpunt van de Almachtige Energie en deze zijn geladen op alle letters van het Boek als een Totaal van 6
Frequenties. Echter, zoals we eerder hebben gezegd, is dit Boek geen Boek om aanbeden te worden. Het is een
Leidraad. Om deze reden is het Boek aan onze Planeet geschonken als het Boek van de hele Mensheid.
De Hemelse Autoriteiten noemen het Kennis Boek, geprepareerd volgens het Alpha Ingang Omega Uitgang
Project, ook het VERLOSSING Boek. Want alleen de Frequenties van alle Heilige Boeken, verenigd in dit Boek,
e
voorzien in uw in staat zijn om de 76 energie te absorberen, die de totale frequentie is van het OMEGA Kanaal,
bestaande uit 9 lagen.
En ieder Zonnestelsel is verplicht om de Evolutie van zijn dimensie te maken. Onze Evolutie en Uitgang dimensie
is SATURNUS. De doortocht naar Omega wordt hier vandaan gemaakt. De 6 e dimensie, Nirvana is de
e
Onsterfelijkheid Dimensie. De 7 dimensie is de laatste Evolutie grens van de Mensheid. En dit hier is Saturnus.
Dat wil zeggen, het Menselijk Bewustzijn dat tot hier kon reiken, eist zijn/haar Spirituele Energie op als een Zuiver
Mens en verwerft het recht om vanuit Omega te vertrekken.
Het Kennis Boek is het enige Boek dat u geleidelijk zal doen wennen aan de Frequenties van deze Universele
Dimensies en aldus zal het voorzien in uw in staat zijn om deze Dimensies gemakkelijk binnen te gaan.
Gedurende dit laatste Transitie Programma zijn aan onze Planeet 3 Kosmische Tijden toegekend voor de
Verlossing van de Mensheid (iedere Kosmische Tijd is 1 Eeuw). Onze Planeet die vanaf het jaar 1900 in een zeer
geaccelereerd Evolutie Programma is gebracht, voltooit haar eerste Kosmische Tijd in het jaar 2000. Dit is de 20 e
Eeuw.
e

e

e

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

De Realiteit van Verenigde Mensheid zal in de 30 Eeuw het Kennis Boek naar zijn (Zuivere Bron) transfereren,
dat wil zeggen, naar de Orde van de HEER. En de Orde van de Heer zal dit Boek nog 9 Eeuwen gebruiken
omdat het de Tijd Energie aantrekt. Na deze periode zal de Periode van Boeken ten einde komen en zal het Boek
in het archief gebracht worden. Hierna zullen andere Technologieën in werking komen.

Hier hebben we aan u een Korte Historie van het Kennis Boek uitgelegd. Echter, dit Boek heeft ook Operationele
Ordinanties, eigen aan zichzelf, vanaf de tijd dat het vanuit zijn bron is geopenbaard. Wij willen nu het Kanaal van
ALPHA een beetje noemen:
1.

Het Kanaal van ALPHA is het Directe Kanaal van de Heer; dat wil zeggen, het is ALLAH's Kanaal. En
dit is een Constant, onveranderend Kanaal. Echter, dit Kanaal verschuift naar het Noorden omdat onze
Wereld om haar 23-graden as roteert. Vandaag is het project van het doen ontwaken van onze Planeet
door Kosmische Invloeden de laatste toepassing van een 6000 jaar lang programma.

2.

De Eerste 2000 jaar is de periode vóór MOZES. In deze periode werden Evolutie stromingen door de
Kosmische Invloeden aan onze hele planeet gegeven, net als vandaag. Diegenen die deze stromingen
hadden geabsorbeerd werden één voor één gedetermineerd, in hun tweede incarnaties (vanwege het
nabije reflectie programma van een mens op een mens) zijn zij allemaal bij elkaar in het Verre Oosten
belichaamd. Met dit Programma ontmoette onze Planeet voor de eerste keer direct de GODS Energie.
Dit programma beslaat de periode van de eerste 2000 jaar en dit wordt de Eerste Orde van ALLAH
genoemd.

3.

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

4.

Voor het Bewustzijn dat zich zal Ontwikkelen is Liefde de eerste stap om te transcenderen, dan Kennis.
Om deze reden verenigde JEZUS, aanvankelijk door het programma van Liefde te brengen, de Mensen
onder het Enkelvoudige GOD Bewustzijn. Het Nieuwe Testament draagt om deze reden de Liefde
frequentie. Later vormde MOHAMMED het Wereld Leef Systeem, Kennis gevende door de Koran. In die
periode, het Kanaal van ALPHA, zijnde op Jerusalem-Mekka en Medina, naar het noorden verschuivend,
kwam het programma van JEZUS en MOHAMMED in werking als de Derde Orde van ALLAH. Met de
Periode van MOHAMMED kwam de periode van de Heilige Boeken en van Profeetschap ten einde.
Hierna werd de Mensheid 1500 jaar alleen gelaten met hun Boeken en werd het bevatten van de
Waarheid verwacht.

5.

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

6.

Aan de Mensheid die in het intense programma van deze laatste tijd Depressief is, legt het Kennis Boek
de reden voor hun depressie uit en trekt hen naar een logische Gedachte en ontlast hen. We hebben
alles aan u uitgelegd omdat ons werk op dit pad is. Dit is een Unificatie Programma. En het is een
vereiste dat ieder Brandpunt op onze Planeet van het Kennis Boek afweet en dat wij van de Kennis van
alle Brandpunten afweten. Van deze zienswijze uitgaande is het onze Grootste wens om samen, hand in
hand op het pad van Licht, een Wereld kring te vormen.
Totdat wij elkaar ontmoeten op het pad van Licht, is al onze Liefde voor u.
V. BÜLENT ÇORAK
President

