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HET IS DUIDELIJKE KENNIS AAN DE GEHELE WERELD PLANEET

Onze Vrienden,
Van de examens die uw Planeet sinds zijn initiële Bestaan tot vandaag heeft doorgemaakt, is een
van de ruwste GELD, de tweede is SEKS. In de Laatste PROGRESSIE Scans uitgevoerd vanwege de
Moeilijke Condities die uw Wereld op dit moment ervaart, is Geconstateerd dat het onderwerp Seks
belangrijker is dan Materie.
Om die reden heeft de Raad van Universele Ordinantie het Besluit genomen om de Wereld Planeet
op een duidelijke Manier over deze onderwerpen op de Hoogte te Brengen. In feite is Seks een
programma Compleet afhankelijk van Invloeden. De reden waarom deze Invloeden zijn gegeven, is
de voortzetting van het nageslacht.
In het tweede stadium komt Wilskracht in werking. Degene wiens Wilskracht Zwak is, kan nooit Los
Komen van het medium van seks. Echter, voor een Mens om Spirituele Cultuur te verwerven is het
voor hem/haar Noodzakelijk om Verzadigd te zijn van Seks.
Daar op dit moment de intense Frequentie van Kosmische Energieën Eerder de lagere Chakra
Vibraties Activeert van degenen die Evolutie Tekort komen, krijgen examens van seks voorrang
boven geld en materie.
Deze programma’s worden in elke periode van ontwaken ervaren en Selecties worden op deze
manier uitgevoerd. Seks is aangesloten op de Dimensie van Evolutie en Bevrediging. Ware-Liefde is
aangesloten op de Diviene Dimensie. “Men bereikt Allah door WARE- LIEFDE, niet door de HUID”.
Ware-Liefde is een Diviene Cultuur. Tot dit moment is nog Niemand op uw Planeet in staat
geweest om de Beschrijving te maken van Ware-Liefde. In feite, “Het Oog ziet het Oog , de
Essentie Herkent de Inborst”. Dit is de feitelijke beschrijving van ware-liefde.
Omdat Seks en Ware – Liefde , Aangesloten op de Liefde Frequentie zijn, zijn zij aangesloten op
het ALPHA Programma. In het geval van Geld en Materie zijn deze aangesloten op het BETA
Programma, daar het Zelf en het Intellect prioriteit hebben. Degenen die het INTELLECT integreren
met de INBORST in het Alpha medium, die de Alpha Energie Lijn Verbreken en de transitie maken
door zich aan te sluiten op de Beta Energie Lijn zijn “Zuivere Mensen”.
Van nu af aan zijn zij niet de Mensen van de Wereld, maar van het Systeem. Degenen die hun
Intellect Gebruiken met een Zelf Getransformeerd in Ego zijn degenen die Gevangen zijn in Geld
en Materie.

En Nu, op uw Planeet die het GAMMA Medium is binnengegaan, worden eerst degenen Gescand
die hun Totaliteit van Inborst Totaliteit met hun Intellect hebben Verenigd.
Intellecten Getransformeerd in Ego echter zullen Achtergelaten worden in programma’s in Wereld
Leven Condities. Om die reden: “het Decreet van Iedereen is in hun Eigen Handen Gegeven”.
Het is gegeven te uwer informatie.
SYSTEEM

