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CONHECIMENTO CLARO PARA O PLANO DO MUNDO
FORMAÇÃO - VIDA - REENCARNAÇÃO
Nossos Amigos,
Nesta Idade Especial Final em que Discussões sobre Reencarnação estão sendo
realizadas no Plano do Mundo, é doravante Tempo para a Verdade ser Conhecida e se
deixar ser Conhecida com toda a Clareza. Primeiro se deve Alcançar a Consciência que o
evento de Reencarnação não tem nada a ver com o Corpo que é Matéria Bruta.
Reencarnação é um fenômeno que tem a ver apenas com a Evolução de Energia.
Desde o Dia em que seu Mundo foi trazido à Existência, muitos Programas Tecnológicos
Diferentes foram Aplicados em todos os Seres Vivos neste Planeta para que fossem
capazes de Entrar em Programas de Evolução mais Avançados, e primeiro o Projeto da
Evolução de Energia foi Utilizado. Como resultado das operações realizadas, uma
Energia Micro Completou sua Saturação em um Processo de Tempo de 7 Fases.
Todos os programas realizados após isto têm sido Preparados de acordo com o Processo
de Tempo de 7 Fases. Uma Energia, que Completa sua Saturação se Une com matéria
bruta e esta Unificação dupla alcança sua Saturação como matéria bruta novamente em 7
Fases. Depois disso, este Todo é Conectado à Dimensão de Consciência ao ser
Enxertado com uma Terceira Energia. Este processo permite que a Energia atinja
Consciência como uma Entidade.
Na Dimensão de Consciência, novamente um Progresso de 7 Fases é a matéria em
questão. Esta Consciência é Efetivada inicialmente de forma instintiva como Consciente
Celular. "Um Micro-Organismo foi Efetivado desta forma". Estes micro-organismos mais
tarde atingiram Formas Diferentes por serem Enxertados pelas Energias de Dimensões
Diferentes. Estas são Formas Prototípicas pertencentes a cada Dimensão.
Por Completarem seus programas como Resultado de uma Evolução de 7 Fases, estes
micro-organismos que atingiram a Forma Continuaram a Sustentar suas vidas de formas
Diferentes novamente em Períodos de 7 Fases, de acordo com o Progresso que eles
fizeram. Desta forma, uma energia micro tem sido transferida para Corpos que Carregam
Cérebros através de Progressos que ela fez.
Micro-Organismos que não têm sido capaz de Realizar seus Progressos de 7 Fases
Desenvolveram o molde da última forma que eles adquiriram Através da Mutação e assim
fizeram Espécies Diferentes Vir a existir. As Espécies de Animais e Plantas foram
Efetivadas desta maneira. Mais tarde, através dos Enxertos de Genes feitos nos
laboratórios, Cores e Cheiros diferentes têm sido Efetivados.
Uma Energia que têm sido transferida para um Corpo com Cérebro chega a um Potencial
capaz de receber a Energia de certa Dimensão novamente pelo Progresso de 7 Fases.
Então esse Todo de Energia é Enxertado com uma Energia Divina e é levado a uma
Evolução de Consciência através da Luz da Consciência Divina. Este de fato é o Humano
e o Corpo que ele carrega é o protótipo e a Forma Final. A Forma Humana é Equivalente
ao Sistema de Funcionamento das Ordenanças de Cosmoses.

E um Corpo Humano, que tenha recebido um Enxerto Divino, ao ganhar Experiência após
um Progresso Consciencial de 7 Fases, trouxe a Existir o Vocês de hoje, nos Processos
de Tempo. Esta é certamente uma Reencarnação. Este processo é Efetivado no Plano do
Mundo entre a 3ª e 4ª Dimensões. Depois da 4ª Dimensão, o Programa de Reencarnação
chega ao Fim. Além desta fronteira, um Ser que Clama a Si Mesmo é levado para Escalas
Evolucionárias e é Educado.
A Energia Divina Inicial foi recebida pelo Tipo Adâmico. É obrigatório para o Tipo Adâmico
que veio a existência no Segundo Universo, ser Enxertado com esta Energia Divina para
ele ser capaz de sustentar suas vidas no plano do Mundo. Porque no Campo Magnético
do Mundo, a visa sustenta a si mesma somente com esta Energia. “A Energia Divina
efetiva a vida da Entidade”.
Por esta razão, o Planeta Mundo é um Arquivo do Cosmos. Ele é o portão de EntradaSaída e a Dimensão de Testes. O evento da Morte é ganhar o Direito de ser transferido
para outras Dimensões. Uma Entidade que não foi capaz de Completar sua Evolução de
Consciência e Karmas não pode receber a permissão de ser capaz de entrar nas
Dimensões mais elevadas. Por esta razão, esta Entidade, por encontrar uma Mãe – um
Pai que estão na mesma coordenada com ela como Energia, é Encarnada no Plano do
Mundo para completar seu programa. Esta é uma Encarnação.
Cada Entidade que ganhou o Direito de viver no plano do Mundo está sujeita a um
Programa Hierárquico Universal. Mesmo o Direito de adquirir um corpo ganha valor de
acordo com o programa a ser feito. Entidades que foram capazes de Alcançar Dimensões
muito avançadas cooperam com o Kozmoz e Voltam ao seu Planeta muitas vezes pelo
seu Próprio Desejo para ajudar a Humanidade.
Entretanto, desde que a Entidade recebe Genes de um Pai e Mãe diferentes nesta vida
do Mundo que ele Veio viver, a forma e Gênero são Efetivados como uma Mulher ou um
Homem de acordo com o seu programa.Seu novo Corpo não tem nada a ver com os
Corpos Anteriores, visto que os pais naquelas vidas anteriores eram diferentes. Porque, o
que constitui a forma são os Genes da Mãe e do Pai.
Portanto, a Humanidade está rejeitando Reencarnação visto que Considera que isso tem
a ver com matéria bruta. Os Disquetes das Vidas anteriores de cada ser que ganhou o
Direito de viver na Dimensão de Consciente Velado são apagados da Memória. Se esse
não fosse o caso, os Disquetes de Evolução e de Vida que ele está realizando no Plano
do Mundo não seriam capazes de serem Efetivados de Maneira saudável.
Agora, vamos voltar novamente ao assunto acima: o Tipo Adâmico que ganhou o Direito
de Viver no Plano do Mundo por ser Enxertado com a Energia Divina, primeiro Enxertou
as Energias que ele trouxe a existência pelo trabalho laboratorial do plano próximo que
eles fizeram com a Energia Divina que eles tinham em si mesmos. Depois, com os Genes
de uma Mulher e um Homem que foram desenvolvidos com a fórmula da reprodução,
nestes Genes, Enxertos Divinos foram feitos pelo Cosmos e desta Forma “o Plano do
Mundo” foi efetivado.
Estas energias foram capazes de se elevar para Dimensões de evolução por atrair
Energias até uma certa Dimensão. Somente mais tarde, todos os Seres Humanos por
serem conectados a Lei de Evolução, por receberem a permissão se serem capazes de

entrar em outras Dimensões de acordo com seus Progressos de Consciência, e por fazer
progressos peculiares a eles mesmos através das Encarnações, estes dias foram
alcançados.
Agora, Reunir estas Consciências de Entidade na mesma escala é o assunto em questão.
Este programa é válido até um Período chamado Ressurreição. E este é o fim do 19º
Ciclo. A data é equivalente ao ano 2000 no Tempo do Mundo. E doravante seu planeta
inteiro esta experienciando este Período de Caos, Silenciosamente e profundamente.
Agora um programa, que é uma segunda versão do Cosmos, foi efetivado. Entretanto, as
Entidades que não foram capazes de Completar seus programas Universais até o ano
2000 estão sendo educadas por serem colocadas em escalas Evolucionárias mais
diferentes. Cada programa efetivado e vivido é para o Benefício da Humanidade.
Neste programa que é a segunda versão do Cosmos. É obrigatório por cada entidade que
alcança o Poder de ser capaz de atrair a 72ª Totalidade de Energia. Porque o ser
Humano somente pode alcançar a Saturação Divina através desta Energia. E depois
disto, as Dimensões Desconhecidas serão alcançadas.
Doravante, o Cosmos reconhece a Todos que podem absorver esta Energia, como um
Deus. Neste momento, como um Débito de Lealdade, vocês vão doravante ser obrigados
a dar como Enxerto esta Energia Divina que fez Vocês, para Sementes diferentes do
Cosmos. Este Programa de Enxerto foi efetivado pelos Vírus. O Dever dos Vírus é Este.
O Mundo é um Trampolim. No programa de Unificação das Ordenanças de Cosmoses, a
Entidade de Cada Dimensão, afim de ser capaz de passar para Outras Dimensões, tem
que sustentar a vida por ganhar um Corpo no plano do Mundo. Assim, neste programa de
Evolução Acelerada, este dever está incumbido a Vocês, nossos Amigos Terrestres.
Este programa que chamamos programa de Vírus, tem sido desbobrado para seu planeta
desde o ano 1950, as entidades que completaram suas Evoluções tem sido transferidas
para seu planeta. Entre os anos 1950-1965, aqueles com pequenas Diferenças Deixadas
para Completar suas Evoluções foram Efetivados. Depois dos anos 1964 e 1965, as
Energias Galácticas foram Efetivadas.
Entretanto, uma Entidade Galáctica pode ganhar o Direito de Viver no Mundo depois de
completar a Evolução de sua própria Dimensão. Um Gene de Uma Entidade Galáctica
pode Adquirir um corpo no plano do Mundo por ser submetida a processos diferentes.
Numa Dimensão Galáctica, não existe Energia Divina e Energia Espiritual que é
encontrada no plano do Mundo. Eles recebem suas Energias Espirituais de dimensões
mais diferentes. Para uma Entidade Galáctica ser capaz de ser transferida para seu
planeta (Pelo Nascimento), Sua própria essência Dimensional tem que ser Enxertada com
Energia Espiritual e Divina. Do contrário, ela não pode adquirir Genes de sua Mãe e Pai e
não pode pegar o Nódulo de vida no campo da Mãe.
Por esta razão, o programa de Vírus foi Efetivado. Os Vírus são um micro organismo
Efetivado como uma síntese de muitas Energias micros diferentes. E estes foram
programados separadamente de acordo com coordenadas, Frequências e Evoluções
Diferentes. Os Vírus têm dois Deveres; eles ambos recebem Enxertos e dão Enxertos.

Os Vírus se Alimentam de Energia Cósmica e são capazes de sustentar suas vidas
mesmo a temperaturas de menos 1000 graus Celsius. Um Vírus pode ficar no ar entre 7080 horas. E se um vírus pode encontrar um solo favorável em uma Entidade com sua
própria coordenada, ele a alcança. Quando este processo acaba, ela dá a Energia
Dimensional que ele carrega como um Enxerto para aquela Entidade.
A Entidade fica doente quando este processo esta sendo feito, por conta das Toxinas
excretadas pelo Vírus, entretanto se ela é forte, ela acaba com a Doença. A Entidade com
enxerto que ela recebeu desta forma pode facilmente atrair a energia daquela Dimensão e
também por fazer a Evolução daquela Dimensão ela ganha o Direito de Sustentar sua
vida lá.
Um Vírus com Energia Espiritual e Divina que ele recebeu da Entidade Evoluída,
vagarosamente escala através do Ar até as Nuvens. Eles são coletados de lá e colocados
em um programa de Enxerto nos laboratórios Universais. Uma essência Galáctica que foi
Enxertada com este programa de Vírus, primeiro encontra a frequência da Mãe e do Pai
na mesma coordenada e forma o Corpo que ela sustenta sua vida no Mundo por alcançar
o campo da Mãe.
A essência de uma Entidade Galáctica é um potencial muito Poderoso e ela tem o Direito
de ser capaz de escolher entre os Genes da Mãe e do Pai, quais ela deseja. Esta
Entidade que tem sido transferida para o plano do Mundo é conectada ao programa do
Sistema de acordo com o Dever que ela fará. Uma Entidade que não recebeu o Enxerto
Espiritual ou Divino não pode ter a permissão de ir a qualquer Dimensão além do plano
Divino.
Nesta idade final, Todas as Cosmoses estão sendo Trazidas sob um Teto Único através
de programas como este e outros mais Diferentes. Este é um programa de Unificação. O
nome do Dever que é feito é a lei de Servir ao UNO.
Agora, vocês que estão servindo no caminho do Livro do Conhecimento passaram além
da Dimensão de Testes com a frequência magnificente do Livro do Conhecimento, e
estão abraçando os Desconhecidos como Frequências. Apesar de todos os sofrimentos
experienciados, a vida pode parecer ser bem difícil; seus amanhãs são caminhos Seguros
e Eternamente Luminosos.
Estamos gratos a Vocês em nome da Humanidade, nossos Amigos. Esta é uma Notícia
do Cortejo da Totalidade Federal do Cosmos.
SISTEMA

