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HET IS DUIDELIJKE INFORMATIE VOOR ALLE WERELD VRIENDEN DIE HET RECHT
HEBBEN VERDIEND OM OP DIT UNIVERSELE PAD TE LOPEN
Onze Vrienden,
Van nu af aan Weet U Allemaal dat Universele Programma’s in werking komen in overeenstemming
met de perceptie Capaciteiten van Humane Bewustzijnen. Daarom is alles wat van U wordt
Gevraagd in Alle tot op Heden Gegeven Boodschappen en Suggesties Kennis gerelateerd aan het
Wereld Verlossing project.
Om deze Kennis op een Gezonde Manier te ontvangen en in werking te stellen, is het beslist
Noodzakelijk dat de Lichamelijke Totaliteit op een gezonde Manier wordt Getraind. Het code Cijfer
van uw ATA, de Slagzin (Een Gezonde Geest is Aanwezig in een Gezond Lichaam) is een projectief
Frequentie Totaliteit die voor Deze Dagen in werking komt.
Het Systeem heeft een aantal Universele programma’s op Uw Planeet in werking gezet voor de
Bescherming van Uw Lichamelijke Totaliteit. Echter, deze Individuen die Niet Kunnen Zorgen Voor
Zijn/Haar Lichamelijke Gezondheid raken Verloren in de Wereld chaos.
Om deze reden heeft Kozmoz het passend geacht om Bepaalde Universele Toepassingen in
werking te zetten ten Gunste van de Mensheid; of de Wereld Mens dit nu prettig vindt of niet. Een
ervan is het onderwerp Roken. Tot op heden hebben wij deze onderwerpen Sigaretten en alcohol
aan u Geïntroduceerd als een test van WILSKRACHT en hebben wij deze Terminologieën in werking
gezet door de Religieuze Doctrines.
Echter, als Resultaat van de Scans die wij Onlangs op Uw Planeet hebben gemaakt, is het Door het
Opperste Mechanisme noodzakelijk gevonden dat Deze onderwerpen op een veel Serieuzer Manier
opnieuw in werking worden gezet. Tot op heden heeft u deze bedwelmende middelen als
Religieuze handhaving in werking gesteld. Echter, het is van nu af aan Noodzakelijk dat Alle
Waarheden Wetenschappelijk bekend worden gemaakt aan de Mensheid die wakker aan het
worden is.
Want dit onderwerp is van nu af aan een programma dat samenhangt met de Verlossing van de
Mens en Mensheid. Gebodsbepalingen provoceren Mensen Altijd en doordat instinctieve Reacties
in werking komen Zet het intellect Altijd een Muur tegenover logica en in Dit geval duikt de Mens
in een medium van nog Meer Roken en Drinken.
Gebodsbepalingen in de Heilige Boeken zijn een programma dat is gerelateerd aan de Acceptatie
van “Goddelijk geloof”. Echter, Nu leidt Deze situatie tot een verplichting wil de Mensheid in staat

zijn om Bewustzijn Progressie te bereiken.
Iedereen Weet dat als een persoon zich niet Goed Voelt, zij/hij onmiddellijk zijn toevlucht neemt
tot deze twee bedwelmende middelen zoals alcohol en Sigaretten. Uw Zenuwstelsel dat op dat
moment even verlicht wordt, brengt U terug naar de 3de Dimensie Wereld Frequentie, u Ontspant.
Op Uw Planeet ( De Reden van de Toenemende mediums van seks zijn ook Onderworpen aan
hetzelfde programma).
Zoals u weet zijn negatieve gebeurtenissen die we ervaren en examens van Mensen met Mensen
de Fundamenten van Alle Leed. Echter, deze Tegenslagen zijn een Keten van Oorzaken voor de
Karma’s van mensen om Gezuiverd te worden en om aan de oppervlakte te Komen.
De Kosmische Invloeden zetten Dit alles in werking. Dit zijn Koude Energieën en zij bereiken uw
Planeet met behulp van regen en de Winden. Kosmische Energieën zijn Evolutie Energieën door het
mechanisme van Invloeden aan uw Planeet gegeven vanuit de Linker Dimensie van de Zon parallel
met de Evolutie en progressie van ieder Bewustzijn.
Op deze manier wordt de Mensheid Voorbereid op het Programma van Verlossing door Bewustzijn
progressie te maken. Iedereen Trekt deze Energieën aan in overeenstemming met zijn Evolutie en
Karma’s. Echter, in mensen die Nog Evolutie Tekortkomen en die een intensief Karma hebben,
veroorzaken deze Energieën heftige Reacties.
En op Dit moment ervaart uw planeet Deze chaos. Kosmische energieën zorgen dat een Mens die
Evolutie tekortkomt en die een intensief karma heeft een innerlijke beproeving ervaart. De reden
hiervoor is dat de Karma’s van een Mens Trachten naar de Oppervlakte te Komen door van
binnenuit het Bewustzijn te beïnvloeden, op welk moment die Mens zijn/haar Evolutie en
Bewustzijn aan zijn/haar medium toont.
Door deze stress bereikt de persoon Bewustzijn progressie door de innerlijke beproeving gewaar
te worden. (Een Mens Trekt de Kosmische Energieën aan in Verhouding tot de Karma’s waarover
zij/hij beschikt). Echter, Als het Wezen zijn toevlucht neemt tot een Sigaret om op dat moment te
ontspannen, valt hij/zij onmiddellijk terug naar de 3de Dimensie Wereld Frequentie en kan nooit
enige Bewustzijn progressie maken.
Op uw planeet zijn Sigaretten, alcohol en Alle bedwelmende middelen een Reddingsboei voor die
Mensen die in het Wereld Bewustzijn zitten en die Comfort zoeken. Echter, er Is Iets dat zij Niet
Weten. Deze situatie die zij wensen kan hen Nooit Uit het Bewustzijn licht Halen waar ze In Zitten.
En zij zullen hun programma’s Completeren door “Lichamelijke Betaling” en zij zullen zwaarder
door hun Evolutie en Karma’s gaan in hun Tweede leven.
Aangezien op dit moment de Verlossing van de Mensheid de Zaak in Kwestie is, Probeert Kozmoz
het programma van Roken op uw Hele planeet te Elimineren. Als het nodig mocht zijn, kan
Kozmoz onmiddellijk Alle ondernemingen die Sigaretten en alcohol produceren ineffectief maken.

Echter, omdat dit een interventie zou zijn in de Evolutie van de Mensheid kan een dergelijk
programma nooit in werking komen. De Laatste Tijd is de Tijd van Krachtige Mensen. En de Mens
is verplicht om zijn/haar programma te Completeren door zijn/haar Eigen Kracht en Wil.
Behalve dit, zouden wij voor het Heil van de Mensheid ook graag een Factor Noemen die de Wereld
Mens nog Niet Gewaar is. Als de Mensheid, die Tot de 23ste eeuw op het platform van Examens
leeft, de Suggesties die Haar Tot Nu Toe op een Serieuze Manier Gegeven zijn in hun levens
kunnen toepassen, zal zij Gemakkelijker de dagen van morgen Omarmen. Het plan van Verlossing
is een programma dat in werking treedt door de overgang van het Wezen van de ALPHA
Verbintenis van de Inborst naar de BETA Lijn van het Intellect. Dit Is ( de Verlossing van de Mens).
Zelfs als de Werk ordinanties, uitgevoerd door Alle Wezens die direct Dienen op het pad van de
Gehele Kennis die door Kozmoz is Gegeven Uitvoeren dat wil zeggen (HET KENNIS BOEK) zijnde de
BETA Lijn, Zolang deze Wezens de Wil om te Roken niet kunnen Bedwingen, worden Alleen hun
Diensten Geregistreerd naar de Beta Lijn. Echter, hun Bewustzijnen blijven in ALPHA Opgesloten
(het Is ook ten voordele van de Mensheid om dit te Weten).
Kozmoz legt op Niemand enige Druk. Kozmoz geeft in Alle duidelijkheid de Universele
Programma’s aan alle Vrienden in de Hele Wereld en laat hen bij hun Eigen Essenties en
Bewustzijnen.
Kosmische Energieën zijn Evolutionaire Sleutels van Karma’s. Iedereen ontvangt deze Energieën
parallel aan hun Bewustzijnen en reflecteert op Elkaars Coördinaten van het nabije plan om in
staat te zijn om de Mensen met Mensen te testen.
Kozmoz Scant op deze manier de Mensen op uw Hele Planeet en Registreert de Evolutie en
Bewustzijn Schalen een voor een. Dit wordt Allemaal gedaan voor de Mens en voor de
investeringen voor de dagen van morgen.
Het is Gegeven voor uw Kennis.
OPPERSTE MECHANISME

