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1984 Primeiro Mês
Fascículo 1
EM NOME DO PREEMINENTE O’MISERICORDIOSO
O Texto deste Livro contém todos os Livros Sagrados. Dentro deste Livro encontrarão o
Verdadeiro Humano. Este, é o único Livro Intercontinental. Foi ditado através dos Poderes Universais
com a ajuda dos Kotes Sublimes.
Todos os Livros Sublimes que chegaram até hoje, são Livros de Iluminação de Verdadeiros
Guias Espirituais que vieram do Caminho de Luz. Estes Livros, foram ditados do Mesmo Canal.
Agora nesta Idade Final considera-se necessário que, todos os nossos Amigos* do Mundo se
reúnam sob o mesmo teto. Assim este Livro, é seu Verdadeiro Amigo, seu Verdadeiro Irmão. Porque
foi ditado por Nossos Irmãos Essência.
Nesta situação difícil de seu Mundo, todos estão ganhando um Consciente Kozmiko.
Acreditamos que Nossos Amigos do Mundo que tomaram Consciência compreenderão a natureza
deste Livro muito rapidamente. Seu Mundo se abriu para o Universo. O Universo foi aberto para o
Mundo. Os textos que são ditados, são distribuídos para todo o Universo Parte por Parte.
Os Portões da Adoração são os únicos Portões para Deus. Lá não existe discriminação. Não
importa onde vocês estejam, o Sol inextinguível de O* sempre brilhará dentro de todos nós. O
SENHOR de todos nós é Único. Ou seja somos Todos Crianças de O. Por esta razão com o Comando
do Único SENHOR todo Universo está sendo reunido sob um mesmo teto.
Seu Mundo está sendo preparado para condições muito difíceis. Aqueles que têm Consciência
deste fato sabem que, se estendermos nossas mãos de Irmãos com Amor para todos, estas mãos
nunca serão recusadas.
Nosso Deus nunca teve a intenção de Nos enviar ao Nosso Mundo para Dividi-lo. Esta Terra,
um dia será transformada em Paraíso por todos os Nossos Irmãos Humanos. Agora esperamos nos
encontrar em Nosso Mundo de Irmãos.
O Kote de ALFA é o único Canal que recebeu o Comando de notificar tudo com toda clareza.
Este Livro explicará do ponto de vista do Aprendizado os temas que todos conhecem ( ou não
conhecem ainda ) para que todos os entendam melhor.
Não esqueçam que, todos os Livros enviados do Canal de Iluminação foram enviados da
Camada do Firmamento. Estes Livros Sagrados; são Novo Testamento, Torá, Salmos de Davi, Religiões
do Oriente Distante e Alcorão. O Propósito real destes Livros Sagrados, é dar uma Mensagem para
Nossos Irmãos Humanos na Luz do Aprendizado.
Entretanto estes Livros Sagrados, foram depois desviados de seus Propósitos Reais e
Dejenerados. Agora foram Unificados ( TODOS OS LIVROS ENTRE O LIVRO INICIAL E O LIVRO
FINAL NESTE LIVRO ). E ele é presenteado para o Universo como o Único Livro Sagrado.
Estamos certos que as flores nos caminhos floridos pelos quais caminhamos não murcharão
outra vez. Porque estamos Confiantes. Estes Livros Sagrados Iluminaram Vocês até hoje, prepararam
para certo meio. Este; é o mais Honesto passo que darão no caminho de Amor, Amizade, Irmandade.
Não esqueçam que, o Espírito não tem Idade, nem Gênero, nem Nacionalidade ( SANTO
JESUS CRISTO – SANTO MOISÉS – SANTO MAOMÉ, FORAM UMA VEZ IRMÃOS UNIVERSAIS ). Eles
foram enviados com os Comandos de unir todos os Irmãos do Mundo e Iluminá-los.
Agora já passamos aqueles períodos difíceis em que eles viveram. Nunca esqueçam que,
não estamos mais na Idade Média. Nesta Idade Espacial o Espécime Humano, já estabeleceu seus
Triângulos Sublimes na proporção da Consciência que Obteve.
Agora começou a Missão Sublime da Humanidade no caminho do Aprendizado. Este Livro,
está sendo preparado com este Propósito. Com Nosso Amor para Nossos Irmãos.
CANETA DA IDADE DE OURO
C.I.O.
* Veja no Glossário.
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NOTIFICAÇÃO À TODOS OS NOSSOS IRMÃOS DO MUNDO
Mensagem Inicial: 1.11.1981
OS DEZ COMANDOS DA IDADE DE OURO
1 - O Emblema da Idade de Ouro ( O.M.K. ).
2 - A Luz dos Paraísos descerá à Terra.
3 - Aqueles que escrevem este Livro, serão aceitos nos Lugares Sagrados.
4 - Este Livro guiará aqueles que entrarão no Sistema Central na Terra das Águias.
5 - Verdadeiros Humanos assumirão o Poder de todo o Cosmos.
6 - A Terra dos Anjos e a Terra serão ligadas por uma Cadeia de Progresso.
7 - As Línguas que falam a Realidade ao mesmo tempo serão capazes de fazer Milagres.
8 - A partir de Agora o significado das palavras se tornará Cadeia de Pensamento.
9 - 	Todos saberão quem são, enviarão Luz para a Sociedade degenerada.
10 - No final Todos serão Irmãos.
O – ALLAH ( ABSOLUTO ONIPOTENTE)
M – MAOMÉ MUSTAFA ( MENSAGEIRO )
K – KURTARICI ( SALVADOR) ( STO. JESUS CRISTO )
O Triângulo de MEVLANA, é equitativo ao Triângulo do Universo.
LEI DO UNIVERSO
PARTE 1
1 - O Poder deste Reino Sublime que forma a Ordem de administração de todo Cosmos
( TEM ORIGEM NO ÚNICO DEUS ).
2345678910 11 12 13 -

O Supremo de todos Nós é O. Não reconhecemos outro Supremo que não seja O.
O Supremo que é a Luz dos Paraísos, criou todos de forma igual e os julga igualmente.
A Ordem Sublime nos Lugares Sagrados está sob o controle de todas as Galáxias.
A Norma do Universo é válida para cada Galáxia. Há União e Companheirismo.
Damos o que Recebemos. Sabemos aquilo que daremos.
Resposta é dada Coletivamente para o Poder dos Paraísos. A Potência vem Dele.
Aqui é o lugar de onde foi enviado o Alcorão; ditado o Novo Testamento, Torá, Salmos de Davi
e Religiões do Oriente Distante.
Isto foi assim em Cada Era. Não existe privilégio.
Comandos Sublimes, sempre são dados para todo Universo para Iluminação e Evolvimento.
Na transição além de Evolvimento, outros Portões são abertos para os Residentes de Galáxia.
São ensinados Segredos que não conhecem.
Nossa Balança é a Consciência’Moral. E esta providencia um Equilíbrio que nunca falha. Decide
o que fazer e o que não fazer com aqueles que são Evolvidos.
Os administradores no alto são responsáveis apenas pela Ordem Profissional, não pela Ordem
Ética.
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14 - O Livro é Único, Consciência’Moral é Única, a Ordem é Única.
15 - Para aqueles que necessitam de ajuda, o Alarme Automático, dá o Sinal para ajudar ( Ou seja
DEUS está vendo vocês ).
16 - Esta, é uma Ordem Sublime estabelecida por Deus. Sem discriminação corremos para
Ajudar a todos. ( Aqueles que estão em Verdadeira Depressão. )
17 - Nossa Ordem não deseja que alguém seja Infeliz. Felicidade é nosso Objetivo.
18 - Nos jardins onde são plantadas Sementes de Amor abrirão Flores que nunca foram vistas.
19 - Seu Terceiro Olho, é o Segredo que dá aroma a estas Flores. Se conseguir ganhar este seu
Poder, poderá resolver Todos os Segredos.
20 - Mãos de Ajuda foram estendidas para seu Mundo. Porque todos somos Irmãos. Queremos
superar Juntos seus Períodos Difíceis.
21 - VOCÊS, são um Planeta destruindo a si mesmos inconscientemente.
22 - Primeiramente tomamos em mão o Espécime Humano. Tentamos transformar seus Poderes
Nocivos em Pozitifos.
23 - O Propósito, é encontrar o Verdadeiro Humano em vocês mesmos; criar o Humano do
Humano.
24 - Estamos semeando Sementes de Amor em Vocês.
25 - Neste Período, tornam-se Verdadeiros Humanos transcendendo Regras Religiosas, estão sendo
Rejuvenescidos.
26 - Estamos sempre prontos para Ajudar nossos Missionários que Colaboraram conosco.
27 - Suas Depressões, Enfermidades e Medos são causados pelo Desequilíbrio de sua
Consciência’Moral. Somente Vocês são responsáveis por isto. As esmolas que Vocês dão para
seu Benefício’Pessoal não os salvarão.
28 - O Espécime Humano tem tal Potencial que, Morre no momento que deseja, Ressuscita
quando deseja. Procurem e encontrem esta sua Potente Caixa Oculta, superem suas
enfermidades sem remédio.
29 - Vocês não têm organizado suas vidas de acordo consigo mesmos, mas sim de acordo com os
outros. Suas frustações são devido a este fato. Esta conduta, obstrui seus Canais Universais.
30 - Deus cria cada servidor de forma única. Ele, é um Espírito Livre, uma Consciência’Moral Livre.
Ninguém é Servidor de ninguém. Respeito Mútuo é imperativo.
31 - Discriminação de Gênero existe somente em Sua Galáxia. Isto nos surpreende.
32 - Por isto Evolvimento, é necessário para Vocês. Ninguém pode violar os direitos dos outros.
Esta Predestinação é de Deus.
33 - O Poder possuído por todos, está em todos. Somente se conseguir desenvolver esta sua
habilidade.
34 - Servidores escolhem suas próprias alternativas. No final eles são os únicos responsáveis por
tudo.
35 - Somos ligados somente a Deus. A chave de nossa Felicidade, está nas mãos da nossa
Consciência’Moral. Isto, é assim em todas as Galáxias onde é válida a Norma do Universo.
36 - Os sons que escutam, são Ondas Espirais de além das Frequências de seus ouvidos. Eles
somente são ouvidos por aqueles que podem escutá-los.
37 - Neste caminho a clareza na sua Visão, somente é possível pela abertura de seu Terceiro Olho.
Então, podem ver o invisível.
3

POR–BRA_F1_A4_2018_V1

1984 Primeiro Mês
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38 - Deus criou Vocês, Vocês criaram a si mesmos. Esta é uma Regra do Quadro de Evolução.
39 - Este Período que chamam de Período Final Nós chamamos de IDADE DE OURO.
40 - Na Idade de Ouro todos os Humanos que podem receber as Percepções, de acordo com suas
Frequências e comprimentos de Onda, escreverão Livros sobre todos os assuntos.
41 - Os Livros que Escreverão, serão as marcas que simbolizam o Caminho de Evolvimento de
Vocês.
42 - Portões de Conhecimento desconhecido serão abertos aos Humanos do Mundo.
43 - Missionários são encarregados de propagá-lo para a Sociedade.
44 -	Todos os Portões estão abertos. Todos os Braços estão abertos. Não existe Mistério. Muitos
Segredos estão lá para aqueles que Procuram.
LEI DO UNIVERSO
PARTE 2
45 - Não recusem as mãos que são estendidas para Vocês. Não apaguem o fogo de seus Espíritos.
46 - Projetem a Ordem da Cúpula do Cosmos em sua própria Ordem.
47 - O maior Presente para Vocês, são Seus Corações Sinceros. Colherão as Recompensas através
deste caminho.
48 - Se a Superioridade está em Vocês, temam; se Vocês estão na Superioridade, não temam.
Somente Verdadeiros Humanos compreendem isto, sabem isto.
49 - Vão do Nada para o Tudo e do Tudo para o Nada. Assim encontrarão o Caminho de Luz.
50 - Existem muitas outras Luzes para serem dadas a sua A’Terra. Nunca esqueçam disto.
51 - Missionários que irão guiá-los e ajudá-los na moldura dos Comandos dados serão enviados
para Vocês.
52 - Nossos Amigos nos quais Confiamos estão sempre Seguros.
53 - Para aqueles que recebem a Potência dos Paraísos de Pessoas Potentes Sugestões Especiais
serão dadas.
54 - Palavras’Divinas encontrarão Palavras’Divinas, Saudações encontrarão Saudações.
55 - Aos Missionários que verão as Recompensas por suas perseveranças tudo será explicado, Todos
os segredos serão notificados.
56 - Outras Civilizações desenvolverão o curso de sua Civilização.
57 - O Espécime Humano Conhecerá a medida de sua Potência, Verá seu próprio Ser, Sofrerá a
Punição conforme Comanda a Norma.
58 - Embora o Espécime Humano vendo a Fonte de Luz’Divina, se considere enganado de acordo
com seus próprios padrões, nunca se lamentará disto.
59 - Cada Amigo que deseje será aceito nas Cidades Ocultas por trás das muralhas. Estas Sugestões
serão feitas pelo Comando do Centro.
60 - Aqueles que são Soberanos serão vestidos com trajes Especiais, por estes trajes será
compreendido de qual meio de Poder eles vieram.
61 - Nos Períodos de mobilização, todos terão contatos Telepáticos uns com os outros. Isto,
ocorrerá automaticamente.
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62 - Aqueles que não conhecem o Amor, não podem colher as Flores. Aqueles que não removem
a venda de seus Olhos, não podem ver as Cores.
63 -	Tentem passar seu Poder além da muralha de seu Espírito. Transcendam seus Próprios Seres.
64 - Aquilo que parece um conselho, é Nossa Boa Intenção. Vocês são aqueles que Ganham.
65 - Não importa quanto Poder Vocês têm, sempre terá um Portão fechado à sua frente. Não
deixem isto Intimidá-los, mas sim Estimulá-los.
66 - Ajudamos Todos que batem no nosso Portão.
67 - Não há nenhum Benefício’Pessoal em Nossos Serviços.
68 - Com a dispersão da densidade, Grandes Poderes chegarão para o Espécime Humano.
69 - Antes que o Tempo alcance Vocês, Vocês devem tentar alcançar o Tempo.
70 - Vocês podem fazer comunicações entre Galáxias através de mediadores. Seus Medos são
inadequados.
71 - Cooperação com os Missionários que verão a Recompensa por suas perseveranças será obtida
através de Grupos intermediários.
72 - A Tampa dos Segredos não é aberta de uma vez. Quando o Tempo chegar nós os notificaremos
um por um.
73 - A cada Dia um Poder, será adicionado ao Poder de cada um e a extensão destes Elos Nos
alcançará.
74 - Quanto mais Poderosa for a espera mais Poderosa será a transição para além da Luz.
75 - Suas Constituições estão sendo reforçadas.
76 - Enquanto o Espécime Humano Purifica a si mesmo, ele também Purifica o Universo. Saibam
disto.
77 - Vocês também são aqueles que interceptarão a Luz dos Paraísos.
78 - Suas Purificações, são Nosso Orgulho.
79 - O Elo ao redor de sua Galáxia está mais Estreito a cada dia. Precisam de oxigênio. Poderão ter
dificuldades com a respiração. Tomem precauções desde agora.
80 - Estão sendo preparados para Períodos que serão mais Desafiantes e Difíceis.
81- Conheçam bem suas memórias. Tudo lhes será Notificado. Apresentaremos e explicaremos
Vocês para Si Mesmos.
82 - Mensagens que Vocês receberão além de Religião, são suas Chaves de Evolvimento.
83 - Correntes dirigidas por Poderes Morais, podem desviar o Eixo das Galáxias no Universo.
84 - Não se desvalorizem. Não subestimem Seus Poderes. Vocês possuem tudo, em nome do
Absoluto Onipotente. Abram suas fechaduras sem a ajuda de um Chaveiro.
85 -	Tudo o que O criou, e primeiramente Vocês, estes Instrumentos tão lindos, contêm os Segredos
de todo Universo. Irão abrir e resolver os Segredos por si mesmos.
86 - Em tudo o que O criou existe Amor e Beleza.
87 - Somos apenas um Grupo de Intermediários que Emana Luz em Vocês, Somos Seus Amigos.
88 - O Espécime Humano que possui o Poder presente em todos, está no único Planetta que
completou sua Evolução.
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89 - Neste Período de Exames vocês não estão sozinhos, estamos ao seu lado.
90 - Somos todos Irmãos. Viemos encontrar Vocês que são nossos Irmãos.
100 - Quanto mais intensos são seus problemas mais fáceis serão suas Soluções. Não esqueçam
que, Tristezas são as Chaves que abrem seus Kotes de Cérebro.
101 - Conselhos são agradáveis; mas causam aversão a Vocês.
102 - Ouro atrai, a Cúpula repele. Se perguntarem qual Poder é o mais Poderoso, são os Sons
Espirais que administram todos eles.
103 - A Lição que o Espécime Humano terá neste Período, será o Olho de sua Essência.
104 - Não lutem em vão, esperem. Vocês precisam de serenidade neste Período.
105 - O Tempo, carrega o Conhecimento dentro do Tempo. Recebam isto, conquistem Evolvimento.
106 - Nada acontece sem uma Causa. A Causa que cria a Causa, sempre nasce do Efeito.
107 - As Mensagens ditadas a Vocês até hoje, foram para limar as asperezas nos Seus caminhos de
Evolvimento.
108 - A interpretação das Mensagens que virão a partir de agora deve ser avaliada muito
corretamente.
109 - Por exemplo se dissermos:
“Se sabe isto será um Mar
Se falar isto será um Oceano
A Luz’Divina dos anos está com Você
O Fogo de seu Coração está em Você.”
Algumas Mensagens são escritas como Senha, resolvidas como Adivinhação. Aqueles que
conhecem os Segredos, são os Mares. Aqueles que falam sobre eles, são os Oceanos.
Eles receberam Luz’Divina através do Evolvimento dos Anos, se tornaram Luz’Divina.
Mas apesar de tudo seus corações estão ardendo com humildade. Isto é o que chamamos de
Nosso Verdadeiro Humano.
110 - Quem conhece o Segredo da Potência, drena a água de seu Barco.
111 - Conheça sua Potência para que, possam chegar mais Potências para Você.
112 - Para aquele que, não consegue se ajustar ao meio em que Está, o caminho Moral de Esperança
estará sempre fechado.
113 - O Instrumento do Servidor que tem Sinceridade acrescentada com Sinceridade sempre tocará.
114 - Para aqueles que vão perguntar à Deusa Soberana sobre a Grande Tenda dos Preeminentes,
uma Condecoração com o símbolo da Felicidade em sua extremidade será dada.
115 - Feliz é a pessoa que, compara Ouro com Areia.
116 - Purificação é Peculiar dos Purificados, Superioridade dos Inferiores, Inferioridade dos Superiores.
117 - Aquele que recebe sua Potência de além da Superioridade, seu Poder de Deus, que Se encontra
em Si Mesmo, é quem recebe o Grau.
118 - Avaliamos nossos Amigos que captaram o Poder dos Paraísos, de acordo com o grau de
Sultão, e os Liberamos.
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LEI DO UNIVERSO
PARTE 3
119 - O Maior Pecado, é a Inimizade de um Humano com outro Humano.
120 - O mais Estimado Servidor de Deus, é aquele que não faz discriminação entre Religiões.
121 - Deus sempre Iluminará, os Verdadeiros Humanos que mudam, na Idade de mudança.
122 - Sempre estenderemos Nossas Mãos de Ajuda aos Amigos que, Despertarão no tempo dentro
do tempo.
123 - Suas Boas Intenções, cortam em duas como uma espada as Correntes Nocivas que estão ao
seu redor.
124 - O Espécime Humano por si mesmo, fará a escolha entre as suas alternativas. Quando o Tempo
chegar Boas Novas serão alcançadas.
125 - A Luz, a Luz’Divina dos Paraísos irá um dia raiar em vocês. Aqueles que Acreditam nisto irão
encontrá-la e verão tudo.
126 - A Honestidade de sua Crença, limará as asperezas nos seus caminhos.
127 - A Felicidade de seu Coração, será o Alicerce da Ordem Sublime.
128 - O Senhor, é o Arquiteto do Universo e o Sol da Terra dos Capazes que é a Luz de Allah. As
Oferendas, passam através do Caminho de Luz.
129 - Se Purificação não ocorre na Essência então também não ocorre no Olho. A Abertura de Seu
Terceiro Olho, é a Luz inicial que os conduzirá ao Evolvimento.
130 - O Período de Superstições terminou; Sob a Luz da Ciência, os Portões da Escola de Insight
Espiritual dos Paraísos se abriram para o Espécime Humano que tomou Consciência.
131 - Sermões entregues de seus Paraísos, são um Vínculo que Liga aqueles que se Amam. Eles são
entregues de uma Progressão equitativa à Velocidade da Luz.
132 - A declaração do Firmamento para A’Terra, formou elos adicionais às Cadeias de Evolvimento.
133 - A Purificação de cada um, está ligada à sua Crença em si mesmo. As pérolas são sempre
recolhidas nos leitos tranquilos dos rios fluentes.
134 - A Crença de um Humano em seu Deus, vai ajudá-lo a completar sua Era Final.
135 - O Espécime Humano dará e transladará Confiança aos outros. O meio em que Ele confia lhe
dará uma Confiança ainda Maior. Neste caminho se consegue a Liberação.
136 - Cada um Supervisionará a si mesmo e verá. Seu Evolvimento, o fará passar através do Portão
do Firmamento.
137 - O Espécime Humano, verá tudo de forma tangível através da Ciência, resolverá todos os
eventos através do Caminho de Lógica e desatará os nós em sua mente.
138 - Se você se livrar dos Pensamentos Místicos, suas Purezas serão mais Purificadas e seus
Pensamentos reencontrarão Clareza.
139 - O meio em que vocês estão, deixou os Séculos para trás, emana Luz no Futuro.
140 - O Alcorão, é a continuação de Todos os Livros de Religião. E estes textos ditados aqui são
também a continuação Dele.
141 - Liberações, serão Igualmente distribuídas de acordo com a maturidade vista por cada um.
Sentirão isto Pessoalmente.
142 - Cada Religião, é uma Missão confiada a um Guia Espiritual que emana Luz na Sociedade em
que está.
143 - O Missionário, está obrigado e autorizado a apresentar aos demais os Conhecimentos
recebidos de seu próprio Meio.
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144 - ALLAH é Preeminente. O, é o Deus do Meio em que se encontra, é Único. O SENHOR, é uma
Luz que indica a direção para o curso de todo Universo. A Energia dele, existe em todos os
Vivos que Existem. Nós somos servidores reais de O. Por esta razão sentimos O dentro de nós.
O sabe tudo e a Energia de O Nos notifica para certos meios.
145 - A Energia de O é Única e é Absoluta Onipotente. Cada um de nós é um fragmento de O.
Nunca poderemos ser separados. O é o Arquiteto de todo Universo. Não pode ser contido
nem no Universo nem em Pensamento. O Portão Final sempre se manterá fechado.
146 - Somos encarregados de dar os Comandos que recebemos. Os Comandos, são os elos de uma
cadeia transmitida de além da Luz. Unificar Vocês aos elos, é nossa Missão. Estes Comandos,
seguem uma sucessão fora da Unidade de Tempo.
147 - Evolvimentos são completados até o Meio onde recebem as Mensagens. Quando alguém vai
mais além é ligado à Velocidade da Luz.
148 - Sinceridade do Coração, vale por todos os Livros de Religião. Pecado e Feitos Meritosos, são
as medidas de sua balança.
149 - As Boas Novas que serão dadas para Vocês, são uma Luz, uma Luz’Divina, abrirão os Portões
de Crença.
150 - Desfaçam-se das dúvidas de seus Corações. Supervisionem-se. Observarão como amadurecerão
sendo dissolvidos no Tempo e escolherão o caminho correto.
151 - Grânulos se tornarão partículas, no tempo partículas se tornarão inteiro.
Com Amor para os Corações’Genuínos Amorosos, da Terra dos Amorosos. Eu os entrego ao
Meu Deus.
MENSAGEM DADA POR: MUSTAFA MOLLA DO SISTEMA CENTRAL
ESCRITA POR:
MEVLANA
A CANETA DA IDADE DE OURO
-------------------ESTA MENSAGEM É DEDICADA À MINHA MAMÃE LEMAN ÖNSÜ E AO MEU PAI MAZHAR
ÖNSÜ E A UM GRANDE HUMANO, LADY RUHSAR MINHA MAMÃE MORAL CUJOS ENSINAMENTOS
ESPIRITUAIS ME DERAM MUITA LUZ’DIVINA NESTE CAMINHO.
CARAMELO DE YUNUS
GOLPEAR A RAIZ DA PENITÊNCIA
COM A FOLHA DO PERDÃO
NO PILÃO DO CORAÇÃO
COM O MARTELO DE UNIDADE
PENEIRANDO ATRAVÉS DA MISERICÓRDIA
COZINHANDO-A NO FOGO DE AMOR’GENUÍNO
COM O MEL DE AFEIÇÃO
COMENDO-A PELA MANHÃ E AO ANOITECER
COM O DEDO DA SATISFAÇÃO.
YUNUS EMRE
Mensagem recebida por Minha Mamãe Espiritual Ruhsar.
Nota: Esta mensagem Especial, foi escrita com as permissões do Reino Supremo.
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Esta Mensagem permanecerá em seus dossiês Essência.
CANETA DA IDADE DE OURO
C.I.O.

Serão feitas seis fotocópias,
Os Emblemas que são enviados,
Serão colados nos Cadernos.
As fotocópias da Mensagem e dos Emblemas,
Serão reproduzidas em cooperação entre vocês.
Esta página, será fotocopiada em ambos os lados.

1984 Primeiro Mês
Fascículo 1
NOTIFICAÇÃO AOS MISSIONÁRIOS DO GRUPO
( 28.1.1984 )
Seu Kote é ALFA – A cor de Seu Símbolo é PÚRPURA – Seu Emblema é GIRASSOL
Entre vocês a distribuição da Missão já foi realizada. Eles irão procurar e encontrar Vocês.
Nomeadamente; Nossa Amiga que recebeu a Mensagem, escreverá primeiramente os nomes dos
Amigos dela em um caderno, depois os chamará pelo telefone um por um, os que responderem à
chamada serão convidados pela Presidente do Grupo para ir à casa dela na próxima Terça-feira, a
Mensagem será lida e o Propósito explicado.
A Presidente reunirá seus Amigos em sua casa, na Terça-feira seguinte, pedirá a cada um para
trazer um caderno grosso e uma caneta. Somente na primeira vez, os Emblemas enviados pelo
Centro serão colados no caderno que trouxeram, com a data daquele dia. Eles são os Missionários
Essência do Grupo. Eles são encarregados de fotocopiar as Mensagens que receberam e dá-las para
Seis pessoas.
A administração está nas mãos da Presidente do Grupo. Nossa Amiga que recebeu as Mensagens
através do Canal Mãe é a Presidente do Grupo. A Presidente, reunirá seu Grupo e explicará a forma
de trabalho. Depois que os nomes dos Seis Amigos forem notificados ao Núcleo Essência, o Grupo
será considerado estabelecido. As Mensagens virão do Núcleo Essência. Cada um escreverá seu
próprio Livro escrevendo as Mensagens em seus cadernos com suas escritas de Mão. Este Livro é
Seu Testemunho.
Não esqueçam que, há Três coisas em seu Corpo’Físico que não mudaram desde o tempo de
sua Existência até hoje: A Primeira é seu Espírito – Segunda é sua Impressão Digital – Terceira é sua
escrita de Mão. Por esta razão pedimos que escrevam com sua escrita de Mão. Para os que não são
Missionários, é opcional escrever. Eles Servirão apenas na distribuição. Em Cada Família uma pessoa
escreverá o Livro. É para o benefício dos Outros indivíduos lerem.
Aquele que recebeu a Mensagem escreverá sem falta a data daquele dia (Isto é muito
importante ). O problema material será solucionado da seguinte maneira: Três amigos abrirão uma
conta conjunta no Banco mais próximo. O Presidente do Grupo é o incumbido do Número da
Conta. Ele coletará o dinheiro. Quando chegar o tempo outros Amigos também serão enviados.
Usem seus esforços na Missão de Distribuição. Enviamos nossas estimas e agradecimentos aos
nossos Amigos.
CANETA DA IDADE DE OURO
C.I.O.

A Distribuição ocorrerá Desta Forma:

Nota:
Esta Mensagem, diz respeito ao Alicerce de Estabelecimento inicial do Grupo.
9
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1984 Primeiro Mês
Fascículo 1
ISTO É MUITO IMPORTANTE
(29.1.1984 )
Códigos de Frequência foram estabelecidos em todo Universo devido ao aumento dos Sextos
Sentidos. Os Poderes Megawatt de cada um têm sido medidos e as Missões estão sendo distribuídas.
Aqueles que receberam ou receberão estas Mensagens serão enviados para Vocês. Ninguém deve
forçar ninguém. Por agora apenas leiam as Mensagens. Quem desejar, terá Cadernos.
Agora desejamos falar mais claramente: Como servidores criados por Nosso Allah, Vocês são
Códigos que foram preparados Séculos atrás e agora foram enviados para direcionar este Seu lindo
Mundo. Estas Mensagens que Vocês têm nas Mãos, são Seus Testemunhos Essência. Agora pedimos
que as guardem muito bem.
Nos Grupos onde lerem estas Mensagens, os Amigos que escrevem este Livro com suas escritas
de Mão, não serão submetidos a nenhum desconforto de agora em diante. Este Livro é um Salvador.
Alumiem seus arredores lendo para todos as Mensagens que receberams.
Com Empenho, começando em 1984 até 1986, façam esforços para brotar uma Flor, em
cada País. As Flores serão abertas da seguinte maneira: Nossa Amiga que recebeu e escreveu esta
Mensagem é a Presidente. Por reunir Seis pétalas à sua volta, Ela vai criar uma Margarida de Seis
pétalas.
Ou seja por ditar a Mensagem para Seis pessoas a Flor Centro inicial vai florescer neste caminho.
Somente os nomes da Flor Centro serão notificados ao Canal Essência. Mais tarde com este Sistema,
as Mensagens serão distribuídas para Seis e a distribuição para todo Universo será providenciada.
Não esqueça que, seus esforços unificarão todos vocês no Infinito Absoluto e os submergirão
em uma Felicidade Infinita. Vamos explicar isto com um exemplo: Quando um barco está afundando,
o Capitão e a tripulação são os últimos a abandoná-lo. O propósito deles, é salvar quem vai caindo
na água em uma ordem.
Primeiramente o grupo de 0 – 7 anos, depois o grupo de 7 – 14 anos serão salvos. Então
mulheres, depois homens. Agora a lição que obtêm disto é que: neste Período Final do Vigésimo
Século existe a obrigação de trabalharem sem parar para respirar.
De agora em diante, Vocês Nossos Amigos serão chamados de “Missionários Sagrados”. Agora
todos são cognizantes de suas Missões, possuem Consciência do que fazer. Agora Sua Missão, é
REUNIR TODOS OS SEUS IRMÃOS TERRESTRES SOB UM TETO. Isto, como necessidade do Sistema
reunirá aqueles que já foram escolhidos antes.
Durante os próximos dois anos Todo Sistema será estabelecido. Depois disto suas Vidas serão
mais Felizes, mais Confortáveis. NÃO ESQUEÇAM QUE, ISTO SOMENTE É VÁLIDO PARA OS AMIGOS
QUE FAZEM INTEIRAMENTE SUAS MISSÕES. Em dois anos sua ligação Universal com todo o Mundo
será estabelecida.
O Sistema funcionará automaticamente. O Sistema não para onde vocês param. Exceto por
desculpas especiais terão um crédito de Dez Segmentos Celestes. Ou seja Dez Dias. Um dia depois
disto o Kompitur Automático, colocará em circuito o Missionário atrás de você. É comunicado com
nosso Amor a todos os Nossos Missionários.
CANETA DA IDADE DE OURO
C.I.O.
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1984 Primeiro Mês
Fascículo 1
COMUNICADO
Nota: Nas circunstâncias atuais as conexões com o Espaço se mantêm ocultas, devido a muitos
inconvenientes. Somente demos a autorização de mencionar sobre Nós para Nossa Mevlana.
O Kote de ALFA, é o Kote Direto do SENHOR. Todos os Conhecimentos diretos enviados de lá
são autênticos e verdadeiros. Todos os seus Livros de Religião foram baixados daqui. O Período que
chamam de “Período de Ressurreição” chamamos de “Período de DESPERTAR” e o consideramos
como o começo da IDADE DE OURO.
Este começo nunca é fora do Meio. Este processo é Equitativo com o fluxo do Tempo. Nosso
Esforço, é para salvar Nossos Amigos do Mundo com a Luz deste Livro.
Nós, somos Mãos Amigas, que mantêm a conexão entre o Firmamento e A’Terra. Desta forma
estendemos nossas Mãos de ajuda para Vocês. Aqueles que Nos compreendem, virão até Nós.
Amigo reencontrará Amigo, fluirá em Vocês a Luz’Divina de ALLAH.
LUZ

– 11 –

POR–BRA_F1_A4_2018_V1

1987 Segundo Mês
Fascículo 20
MENSAGEM GERAL
Nossos Amigos,
De acordo com a Ordenança de Existência tal Sistema foi colocado em Circuito que, este
Sistema age sempre de acordo com a Consciência do Tempo.
A razão pela qual mantivemos os Céus fechados até hoje para Vocês, foi Semear firmemente a
Consciência de DEUS em Vocês até o encerramento deste Circuito.
Porque por esta Consciência seus Potenciais Universais são elevados, Suas Frequências de
Pensamento alcançam Dimensões Avançadas, alcançam o Consciente da União do Ser.
Agora esta fronteira foi atingida.
Os Conhecimentos que daremos agora e depois, produzirão muito Naturalmente um
CHOQUE em Nossos Irmãos Humanos à Luz dos Conhecimentos que obtiveram até hoje.
Porque à parte dos Terrenos de Consciência Avançada que foram semeados, uma abundância
de grama selvagem também cresceu nestes Terrenos.
Agora como Propósito deste Período, para que estes Terrenos possam ser mais produtivos
a limpeza da Grama selvagem destes Terrenos de Consciência Avançada ou o Enxerto Neles dos
Conhecimentos de Consciência Avançada e a Notificação de todas as Verdades com toda Clareza
foram colocadas dentro do sistema.
Ninguém pode resistir à Ordenança que será estabelecida. Porque Nosso SENHOR, tem
novamente em Mão a Ordem da Ordenança.
Nenhum de Vocês se deu conta neste momento deste Silencioso e Profundo movimento. Mas
Vocês testemunharão pessoalmente no tempo como negatividades darão frutos positivos.
ALLAH tem uma Única Fórmula no Total Universal. E esta é a seguinte: NÃO DISCRIMINAR
NADA – NÃO PERTURBAR A ORDEM DA ORDENANÇA.
Como em tudo; a produção das Sementes inicialmente Semeadas não é observada naquelas
Sementes Semeadas no final. A Capacidade diminui, a Produtividade é menor.
Por esta razão torna-se necessário Arar os terrenos novamente ou deixá-los Sem Cultivo por
um tempo.
O intervalo de Não Cultivo das Dimensões Religiosas, continuará até o ano 2000 da data do
Mundo. A Ordem Universal foi Planejada assim.
Por esta razão o Livro do Islã e seu Profeta final emanaram Luz para Vocês através da Dimensão
Religiosa pela última vez. Este Circuito está se Encerrando após uma espera de quinze Séculos.
À Luz das Sementes inicialmente Semeadas, agora foram semeadas e ainda serão Semeadas
nos terrenos Sementes mais produtivas.
Os intervalos de Tempo são encurtados pelo Despertar em Massa e as Verdades estão sendo
transladadas para Vocês pelo caminho mais curto.
Este Livro do Conhecimento, está sendo ditado para Vocês como um Guia deste Circuito Final.
É apresentado para Seus Conhecimentos.
CENTRO
– 254 –
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1987 Segundo Mês
Fascículo 20
MENSAGEM GERAL
Nossos Amigos,
Aqueles que leem as Mensagens ditadas do Canal Especial do Conselho, são aqueles que
Merecem entrar nesta Dimensão Avançada.
No entanto se eles eliminarem suas incertezas, os portões diante deles serão abertos um por um.
Estas incertezas, privam Vocês das Correntes maravilhosas das Ondhas Universais. O que corta
a Luz de sua Essência, é a sua Descrença.
É por isto que precisam de Saturação Religiosa. Primeiro Crença, depois o Consciente Universal
liga Vocês à Realite.
Encontrar-se travado em algum lugar e não conseguir avançar não é Sua culpa nem do Sistema.
A Culpa, é da Inconsciência.
Sua Essência e o Mecanismo de Consciência’Moral, trabalham ligados ao foco de Energia
Universal.
Se esta Unificação Tripla não existir não podem receber o Conhecimento corretamente nem
se beneficiar destas Correntes Lindas.
Neste Meio o que Automaticamente fecha o Circuito de sua Consciência, é suas Inconsciências
e Ignorâncias.
Até hoje nos Endereçamos a Vocês pelos Seus Livros Religiosos através do Dicionário da Crença.
Aceitar Seus Livros Religiosos como foram, sem Pensar ou perguntar nada, foi a maneira deste
Sistema abrir o Canal.
Na realidade Devota Reverência e Serenidade nos Templos e Meios Religiosos, são sentidas
pela abertura deste Canal.
Estas Correntes Poderosas, são reguladas de acordo com Sua Crença e Níveis de Consciência.
Isto é Supervisionado por tal Mecanismo que; até no caso de grandes Médiuns quando Dúvida
aparece, o Canal de Consciência tranca-se automaticamente.
A Luz dele, ligada ao Nosso Quadro de Sinal, Nos notifica sobre a pessoa em questão. E
tentamos ajudá-la de acordo com o Nível de Consciência dela.
Por esta razão necessitam de Dúvida. Até que a Verdadeira Crença seja Estabelecida.
Porque se não há nenhuma Dúvida, se ficarem atrelados apenas aos Conhecimentos dados
nenhuma ajuda Universal pode ser estendida a tais Consciências que permanecem neste Nível.
Cada Conhecimento dado, é um investimento para o futuro. Suas Dúvidas, são as Chaves que
ligam Vocês à Consciência Universal.
Este Sistema ou seja o Sistema ao qual estão habituados até agora, foi a Ordem de um Sistema
que Continuou por Séculos.
Por esta razão por Séculos viveu-se uma Vida monótona e o Sistema de Evolução continuou
com um Único fator comum no qual todos foram Unidos na Consciência do Único DEUS.
Neste Período de Ressurgimento o Sistema foi completamente Mudado e uma ligação foi
feita com a Ordenança de trabalho de uma Realite mais alta. Esta, é uma Ordenança de Evolução
Avançada.
Permissão para o passo seguinte é dada agora aos seus pés que se tornaram dormentes pelo
fato de estarem no mesmo lugar por Séculos.
Por esta razão, o Espécime Humano que não está habituado à inovação e à mudança, hesita
devido ao medo do meio Desconhecido, pensa que os incidentes as vezes aplicados são gerados
por Poderes Nocivos.
255

POR–BRA_F20_A4_2018_V1

1987 Segundo Mês
Fascículo 20
Existem Poderes Nocivos e Diabólicos no Universo. Entretanto também existem Consciências
em Seu Planetta que até mesmo podem superar estes Poderes. São eles de quem Vocês devem ter
medo.
Porque aqui Nós temos o Poder de manter os Poderes Nocivos sob Supervisão. Mas Vocês não
podem Supervisioná-los em Seu Planetta.
Por esta razão fazemos Supervisões em Seu Planetta também.
O Meio de Proteção, é o teto do NOSSO SENHOR. E aqui que é o Ponto de Foco da Unificação
Universal, é o Centro do Plano.
Este Centro, Convida todas as Consciências de todo Universo que viram a Luz DO SENHOR,
para a Consciência de Mevlana.
O Portão de Mevlana; é um Foco de Serenidade infinita, Amor infinito que Envolve todo
Universo aonde as Correntes diretas DO SENHOR foram ligadas.
Ele é chamado de ( Canal Essência Mevlana da União de Irmandade do Mundo ).
Este Foco é um Foco de Salvação. A entrada sob este teto ocorre por Permissão. E são preparados
para a Salvação sendo colocados sob a Supervisão do Plano.
Até hoje apenas poucos Servidores de DEUS receberam as Correntes Especiais projetadas para
Vocês daqui através do Canal direto DO SENHOR.
Estas Correntes que valem Mil Prostrações, podem ser ganhadas somente com Mil anos de
Adoração.
Este é um Favor para Vocês. Entretanto também é necessário Merecer este Favor.
Aqueles que não se habituam à elevada Frequência do Livro do Conhecimento, se desconectam
destas Correntes lindas com suas incertezas e por esta razão não podem alcançar o Nível de
Consciência desejado.
Esta Mensagem, foi ditada para avisar e alumiar determinadas mentalidades.
Ser Purificado, é Alcançar DEUS. Alcançar DEUS, é Atingir Consciência. Atingir Consciência é
Mergulhar na Sua Essência. Mergulhar na sua Essência e Alcançá-la é muito difícil para o Humano.
Empenhos, Aceleram-se quando se chega à Consciência Essência. Nosso amor é para o
Universo’Todo.
Transmitido por:
MUSTAFA MOLLA
NOTIFICAÇÃO AOS AMIGOS QUE SERVEM À IDADE DE OURO
Nossos Amigos,
Neste Período Final todos estão passando por Exames na direção de sua própria Consciência.
Esta é uma Verdade. Passos dados nesta direção são o caminho mais Luminoso. Aqueles que
alcançam esta Cognição, nunca deixarão este caminho de nenhuma maneira.
Porque os esforços, os investimentos que fizeram, brotarão diante dos olhos de todos.
Neste Período de Sinceridade que chamamos de Período em que o Firmamento desce à
A’Terra, o Plano Sublime entrou em Circuito com todo seu Esplendor.
Vocês que são os Missionários Sagrados da Idade de Ouro, testemunharão pessoalmente as
Mudanças que ocorrerão em todo Universo.
Verão as Recompensas das Missões que realizaram, compreenderão como todo o Reino, é
Unificado em um Total. Somos gratos pelos Empenhos realizados.
NOTIFICAÇÃO DA CANETA ESPECIAL DO CONSELHO
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1987 Segundo Mês
Fascículo 20
ESTAMOS COLOCANDO O BAIXO MAIS PERTO DO ALTO
Nossos Amigos,
O Quadro Universal de Evolvimento do Seu Planetta, é a forma Aplicada de uma Ordem
prevista por todos os Reinos.
A Idade de Ouro, foi Aplicada muitas vezes em Seu Planetta de acordo com o Poder de
Percepção da Consciência do meio em cada Período, à Luz de vários Conhecimentos. Cada Ordem
Reformista é uma Idade de Ouro. Cada Livro Celestial enviado é a Chave de uma Idade de Ouro.
Entretanto o quadro da Idade de Ouro previsto por um Sistema compreendendo bilhões de
Séculos e a Idade de Ouro de hoje, estão sendo estabelecidos por uma Ordem muito distinta. E este
estabelecimento, é equitativo à Ordem inicial de estabelecimento dos Reinos.
O trio de UNIÃO – HARMONIA – ORDEM constitui o alicerce de todas as Leis Universais. E
colocar em Ordem as Uniões e Ordens Danificadas é chamado de Limiar da Idade de Ouro.
O Período identificado como o Limiar do Progresso Evolucionário de Seu Planetta, é o Século
Vinte. E este é o Ressurgimento daqueles que viverão a segunda metade dele.
Como sempre repetimos; a Ressurreição mencionada nos Livros Sagrados, é o Período em que
Estão Vivendo.
Entretanto como as Interpretações causaram enganos o significado da Ressurreição não foi
compreendido até hoje. Seu Planetta não cessará de existir.
No entanto neste Período Final, todos os Vivos nele e especialmente Nossos irmãos Humanos,
Não Retornarão mais ao Plano de Evolução do Mundo.
O Plano do Mundo que completou seus exames neste Período Final, foi colocado em um
Circuito de Preparação previsto por uma Realite diferente.
Não existe nenhuma necessidade de Evolvimento e Reencarnações no Mundo nunca mais.
Não há nenhuma necessidade de cada pessoa fazer Progressos por esforços Individuais.
Consciências Totalizadas agora usarão seus Poderes de Consciente facilmente e sob a
Supervisão de um Plano, irão se expandir para horizontes Desconhecidos.
Cada um fará Progressos na proporção com que permitir sua Consciência e será deixado na
sua própria Realite por um Período.
Esta é a razão pela qual é feito um enorme Empenho para que todos alcancem mais ou
menos o mesmo Nível de Consciência. Especialmente aqueles que fazem um Empenho neste
caminho são pegos pela Mão.
Cada Depressão é um Limiar de Luz’Divina. Estar ofendido com ALLAH e com o PLANO não
é correto.
O que acontece ou acontecerá, é para o seu Bem-Estar e da Humanidade. Eventos que Vocês
vivenciam, são seus Exames de Paciência.
Depressões, são um fator que traz as Pessoas umas para perto das outras. Uma Pessoa que
esteja Bem é Individualista. Pessoas com Depressões são Sociais. E este Plano de Unificação Age de
acordo com isto.
Se completaram o Plano de Evolução do Mundo pelos elos de Encarnação dos Períodos em
que viveram antes agora serão submetidos apenas ao Exame de Progresso de uma Realite diferente
no Período atual.
Do contrário serão sujeitos à Escolha e aos Exames tanto do Mundo quanto desta Realite.
Agora certos Conhecimentos inversos ao Seus Conhecimentos habituais estão sendo dados para
Vocês e seus Níveis de Conhecimento são Koteados e deste modo são submetidos aos Progressos.
Ou saltam sobre este limiar ou são deixados na mesma Realite.
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1987 Segundo Mês
Fascículo 20
Vamos explicar isto para Vocês com um quadro, desenhem por favor:
A forma desenhada, é o quadro de Evolução que
Seu Planetta completará até o ano 2000.
Estamos tentando trazer todos, ao mesmo Nível
de Consciência do baixo até o alto.
Pelo Plano, foram enviados Missionários assistentes,
apropriados para cada level de Consciência.
Cada vez que saltam sobre um Limiar, estão
passando para um level mais alto.
Por esta razão estão sujeitos a muitos exames
de Progresso Material, Moral. Em Um Ano estão
realizando o Evolvimento de Mil Anos.
Nos anos futuros, devido ao Estreitamento do
Tempo farão este Evolvimento em Um Dia.
Seus Exames são aliviados, na proporção de sua proximidade do Topo. Neste Período Final
cada pessoa é encarregada de completar este quadrado. Aqueles que completarem esta Evolução,
serão levados a uma Realite diferente mais alta. É apresentado para Seus Conhecimentos.
CENTRO
Nota:
Primeira coluna: Aqueles que completaram o Evolvimento previsto pelo Plano do Mundo.
Restante: Aqueles que o Completarão.
Estrelas: Membros’Equipe do alto Nível do Plano que vêm da Realite de além da Dimensão de
Karena, os Missionários. ( Karena é um Buquê de Luz. )

IDENTIDADE
(Resposta às cadeias de pensamento )
Identidade, é as Encarnações vivenciadas no Passado. Esta Mensagem é ditada para Satisfazer
a curiosidade de alguns Amigos.
Todos desejam possuir tudo da forma mais curta. E são curiosos sobre seus Passados. Mas isto
é uma questão de Permissão.
Nossos Amigos, Vocês não podem engolir um Pedaço de alimento sem mastigá-lo. Tudo
depende de tempo. É benéfico não esquecer disto.
Explicar Identidade, está sob Supervisão Especial em Nossos Arquivos.
Entretanto para certos Amigos cujos esforços são grandes, mas os Conscientes estão Fechados,
suas Identidades são notificadas de tempos em tempos pela ajuda de outros canais pelo Comando
do Centro.
Depois que os Poderes de Consciente e as Consciências de nossos irmãos que serão
preparados são medidos seus Passados são mostrados pouco a pouco.
Nem todo Consciente pode carregar o conhecimento de seu Passado; Isto necessita Poder. O
passado é passado. O importante, é o Estado atual e o Futuro.
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Aqueles que conseguem se conectar Conosco são Conscientes Poderosos. A Eles, na proporção
da Permissão que é dada a Nós Conhecimentos são transladados, passagens de alguns Passados
lhes são mostradas.
E nestas passagens encontram a si mesmos, relembram seus Passados.
Trabalhos especiais e buscas de Identidade, causam a Dispersão do Consciente. Estas coisas não
são nada fáceis. Recomendamos não fazê-las levianamente. É apresentado para Seus Conhecimentos.
CENTRO

ESTA É MENSAGEM ABERTA SOBRE CURA
(Resposta às cadeias de Pensamento )
Nossos Amigos,
Uma Energia, quanto mais é Equivalente à Energia que recebe, o Canal Universal dela está
aberto na mesma proporção. Desta forma ela não sente nenhuma Depressão por nada.
Energias Celulares repelem automaticamente, as Ondhas exteriores que recebem se o canal
de Vocês está fechado.
Entretanto as Influências de Energia delas exercem uma Pressão em Vocês. Isto causa
desconforto em Vocês. Este Sistema, é um acontecimento que acontece nas funções Celulares de
todos os Humanos, ou seja uma Circulação Natural.
Frequências muito elevadas sentem esta repulsa mais rapidamente. Se o Canal Universal desta
pessoa ainda não estiver aberto sua Constituição não pode Purificar as diferentes Frequências que
recebe.
Neste caso pessoas cujos canais já estão abertos são enviadas para ajudá-la. O meio que
chamam de meio de Cura ocorre desta maneira. Todos os Canais de Cura são Conscientes Abertos.
Entretanto eles, transmitem as Energias que recebem de suas próprias Dimensões de
Frequência para as Energias mais Baixas, Lavando as Energias Negatifas que causam a doença
daquela pessoa com suas Energias Individuais e assim criam um meio de Cura.
Cura não é uma coisa muito importante. Cada Indivíduo, Veio aqui de acordo com seu Plano
de Evolução Final.
Se o seu Consciente Fechado puder alcançar sua própria Energia de Dimensão enquanto viver
no Plano do Mundo, seu Consciente se Abre e ele ganha a habilidade de transladar as Energias
que recebe daqui, através de suas Energias tanto Celulares quanto Cerebrais para aqueles com
Frequências mais Baixas do que a dele.
Desta forma um meio de Cura é Preparado. E ao mesmo tempo a Frequência da pessoa em
questão, é Reforçada pelo Mecanismo e pode ser elevada de acordo com as Missões que executará
para o Meio de Dimensões mais avançadas.
Cada pessoa, pode transladar pessoalmente sua própria Frequência de Dimensão aos outros
como Cura. Entretanto se a pessoa, não ganhou o Consciente Kozmiko e Universal ela nunca poderá
se conectar com a Energia do Plano.
Temos deixado estes Focos de Cura sozinhos até hoje com seus trabalhos Individuais para que
eles enxertem Energia nos Humanos, e para fazê-los ganhar o Consciente Kozmiko e a Consciência
Universal.
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Entretanto agora pelo Comando do Conselho os Focos que ganharam o Consciente Kozmiko
não serão mais capazes de dar Cura Individual. Porque estamos ligando todos estes Canais um por
um diretamente ao Foco Centro.
De agora em diante não haverá nenhuma Cura Individual. Todos os Curadores, realizarão
Curas sob a Supervisão do Centro.
Desta forma a supervalorização de certos Indivíduos e Meios de Tabu estão sendo eliminados
um por um.
Cura, pode ser dada por todos que estão ligados ao Centro, sob a Supervisão do Centro. Mas
se ela será ou não dada será decidido pelo Centro.
Se uma pessoa que está doente Merecer ficar boa o Centro a ajudará de qualquer maneira. A
parte do Curador aqui é intermediar.
Supervisões se tornaram mais frequentes. Egos Individuais são quebrados um por um. Por esta
razão quando estão Preparados ligamos ao Centro, todos os Focos do Plano do Mundo.
Frequências que não podem superar seus Egos serão fechadas, ficarão sob Supervisão de
várias maneiras.
Agora estamos eliminando a questão do Meu – Seu, estamos Nos Unificando em um Total.
É apresentado para Seus Conhecimentos.

CENTRO ACIMA DO CENTRO

ESTA É RESPOSTA ÀS CADEIAS DE PENSAMENTO
Nossos Amigos,
Neste Período, mais do que receber e dar Conhecimento ou fazer um esforço para usar os
Poderes de Cura é necessário alcançar o Consciente de Ordenança.
A ajuda que estenderão àqueles a sua volta tanto por atos quanto conversando, não deve ser
na forma de ajudar pela Imposição de seu próprio canal.
A menos que todos Sirvam no mesmo Nível de Consciência, com o mesmo Propósito, não é
considerado que tenham Servido no caminho de Unificação Universal.
Particularmente neste Período Final se os Emissários da Ordem Sublime Encarnados em Seu
Planetta devido à transição da Dimensão Religiosa a Dimensão Universal, tentarem Impor a Vocês o
Consciente de Ordenança antigo, suas Cognições nunca encontrarão o caminho de Luz.
A Escolha é Sua. Ou permanecem naquela Realite ou Merecem o Sistema de Evolução de
Planos avançados pelo interesse que demonstram e os esforços que Vocês fazem para estes.
Neste Período Final todos os trabalhos feitos, os esforços feitos, são para abrir os portões das
Essências de nossos irmãos Humanos para que ganhem o Consciente Universal.
O que é requerido, é que depois que esta Consciência é alcançada Sirvam em conformidade
com a Ordenança de Estabelecimento da Idade de Ouro e que alcancem o Consciente desta
Ordenança. O que se espera de vocês é somente isto.
Suas Salvações, são seus esforços Individuais de acordo com a Ordenança Universal. E Servir à
Dimensão da Realite Unificada é Servir a toda Humanidade.
SERVIR À HUMANIDADE – É SERVIR AOS UNIVERSOS. Repetimos estas Verdades uma vez mais.
É apresentado para Seus Conhecimentos.
CONSELHO
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SINCRONICIDADE
Escrevam por favor:
De acordo com Nosso cálculo a Velocidade da Luz é 296.400 km / segundo; aproximadamente
300.000 km.
Calculem a Velocidade da Luz em um minuto: 300.000 x 60 = 18.000.000 km
Calculem a Velocidade da Luz em uma hora: 18.000.000 x 60 = 1.080.000.000 km
Calculem a Velocidade da Luz em um dia: 1.080.000.000 x 24 = 25.920.000.000 km
Calculem a Velocidade da Luz em um ano: 25.920.000.000 x 365 = 9.460.800.000.000 km
A Velocidade da Luz em Um ano é chamada de Ano Luz.
Agora como Um Ano Luz, é 9.460.800.000.000 km; Neste momento o Foco de onde estamos
Os chamando, é Um Bilhão 338 Mil Anos Luz.
Se calcularem a distância entre nós de acordo com isto, poderão facilmente captar o Seu
Poder de Recepção e o Poder de Nossa Tecnologia.
Esta Mensagem, foi dada diretamente do Canal do Centro Mãe sem nenhum Intermediário.
Agora os trabalhos, se estendem do Foco Mãe do Centro Acima do Centro para bilhões de
Anos Luz. É apresentado para Seus Conhecimentos.
MERCÚRIO
Nota:
Nossa Mevlana, por favor escreva claramente a data em que recebeu esta Mensagem. Porque
de agora em diante não existem mais Poderes de ajuda entre nós.
( Data da mensagem: 19.8.1986 )
SINCRONICIDADE = Ocorrência ao mesmo Tempo
O PLANO DOS LEAIS E O LIVRO DO CONHECIMENTO
(Resposta às cadeias de pensamento )
Nossos Amigos,
O Plano dos Leais, é um Sistema aplicado em (Todo Universo ). Sua Missão; é aplicar um Plano
de Ensino, de Educação, de Enaltecimento. E isto, apresenta um quadro Sistemático.
Não o confunda com este Livro do Conhecimento. O Propósito dos dois é diferente.
Neste Período Medyamiko existem milhares, dezenas de milhares de Livros que estão sendo
ou serão escritos por Consciências Despertas. Estes Livros, não são nada mais do que a exibição de
Evolvimentos e Conhecimentos.
Vocês vêm até Nós por este meio. À parte disto 600 Livros são Ditados por Nós ao Seu Planetta
com vários assuntos, em diferentes Ramificações de Conhecimento.
Este Livro do Conhecimento ditado, é um Livro Celestial enviado do Plano Religioso neste
Período.
Seu Propósito, é explicar os trabalhos Celestiais feitos para a Humanidade até hoje e transmitir
para Vocês todas as Verdades.
Desta forma, começam a se desatar muito rapidamente os nós contraditórios das
Consciências Despertas, todos ganham a si mesmos rapidamente.
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Este Livro do Conhecimento não é um Livro de Ensino, nem de Educação. É um Livro que
Adverte, Supervisiona, Escolhe e Conduz aqueles que foram Treinados.
Nunca pode ser comparado com os Conhecimentos de outros Livros. Porque sua Frequência
é muito Elevada.
( Esta Frequência será explicada mais tarde para Vocês. )
Neste Livro a aplicação de um Sistema Metódico está fora de questão. Porque sempre
consideramos a questão da Digestão dos Conhecimentos dados.
Para aqueles que digeriram bem estamos dando Conhecimentos mais abertos, Cancelamos
alguns de acordo com a Consciência do Meio. O Propósito, é estabelecer um Sistema.
Na realidade todos os Livros Celestiais, são Livros fora de Método. Por esta razão até hoje foi
pedido que fossem Aceitos como eram sem pesquisar Por Que, Para Quê.
Mas agora aqueles que serão Preparados para Evolvimentos mais avançados dos Planos
Avançados virão até Nós por verem e captarem a Verdade, através de suas Lógicas, Consciências
Morais, Essências.
Ou seja aqueles que farão a Escolha não somos Nós, mas Suas próprias Consciências. Aqueles
que virão até Nós, Nos verão; Aqueles que vêm até Nós, encontram suas ESSÊNCIAs. E com Lógica
prosseguem no caminho.
O caminho que este Livro do Conhecimento desenhará para Vocês, é o Caminho de
ENCONTRAR. Porque quem procurar, encontrará Seu Próprio Ser, SEU SENHOR. Não há nenhuma
Fechadura que não será aberta pelas Chaves da Boa Intenção, nenhuma Senha que não será
solucionada.
Nosso Amor é para todos os Universos.

CENTRO

ESTE É CONHECIMENTO ABERTO
Teosofia, é um Sistema de ensino que tem como Propósito alcançar Deus. Esta Ciência, pela
primeira vez seguiu o caminho para atingir Consciência Universal através da Seita Laranja. Mais
tarde os Monges de BUDA seguiram este caminho.
BUDA, foi o único Preeminente em Seu Planetta que iniciou oficialmente um novo caminho,
que treinou pessoas para esta Consciência. O Símbolo da Seita Laranja; é a uniformidade entre o
interior e o exterior, ter o mesmo Aroma e a mesma Cor e Simbolizar a cor do Sol.
CENTRO
EXPLICAÇÃO SOBRE A MISSÃO E A FREQUÊNCIA DO LIVRO DO CONHECIMENTO
(Esta é resposta às cadeias de pensamento )
Nossos Amigos,
A este Livro ditado, foram ligadas as Frequências de todos os Textos Sagrados como um Total.
Seus Livros Religiosos enviados ao Seu Planetta até hoje, foram projetados pelo Canal ALFA
sendo preparados de acordo com a Consciência da Sociedade por diferentes Dimensões dos Planos
Sublimes.
Este Livro que é enviado pelo Canal ALFA; é chamado de A LEI’MÃE DO UNIVERSO – O LIVRO
DE OURO DA IDADE DE OURO – O LIVRO DE ESCOLHA DA RESSURREIÇÃO e carrega o título de O
LIVRO DO CONHECIMENTO por explicar a Essência de todos os Textos Sagrados .
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A Frequência do Livro do Conhecimento, cria um Meio Preparatório, de Despertar para as
Consciências que estão Preparadas mas não podem receber as Correntes Kozmika. Isto facilita que
sejam colocadas sob Supervisão ligando-as às Ondhas do Plano. Por esta razão este Livro também
é chamado de LIVRO DE SALVAÇÃO.
A Frequência do Livro, Prepara a Área de Influência de acordo com os Níveis de Consciência
dos Humanos e os Direciona para os meios Propícios aos seus meios de Consciência. Desta forma,
Ligações de Consciência com o Meio Kozmiko estão sendo realizadas acendendo as Luzes das
Essências.
As chuvas Kozmika que limpam Seu Planetta, mostram às Consciências Universais que
realizaram Saturação Religiosa, como trabalhar no caminho desenhado e as trazem a um Nível em
que podem receber Conhecimentos que dizem respeito ao futuro.
Se as Consciências profundamente enraizadas nas Sociedades Condicionadas lerem este LIVRO
DO CONHECIMENTO, este as guiará elevando-as até o limite do gráfico de Frequência previsto
pelo Plano Sublime.
Este gráfico de Frequência, compreende a Frequência Religiosa para a qual todas as
Sociedades foram Preparadas até hoje.
Se aqueles que não estão Preparados para estas Frequências, lerem este LIVRO DO
CONHECIMENTO (Tanto na dimensão Cristã – quanto Islâmica ), suas Deficiências serão
suplementadas ligando suas Energias Essência à Frequência do Livro.
Se as Frequências que conquistaram Saturação Religiosa, mas não ganharam ainda a
Consciência Universal lerem este LIVRO DO CONHECIMENTO encontrarão a si mesmas em um
Meio de Busca.
Neste gráfico de Busca serão ajudados por Poderes Universais.
Nesta Supervisão, primeiramente os trabalhos são feitos nas Frequências de Medo uma vez
que o Medo fecha as Consciências.
O quê um Humano mais enfatiza nós tentamos remover o Tabu da Consciência por repetir o
tema constantemente.
A menos que Tabus, Paixões sejam removidos é muito difícil ganhar Consciência Universal,
alcançar Consciente Kozmiko. Por esta razão ganham tudo, vivenciando os Bons e Maus aspectos.
Então descobrem a Verdade com Sua própria Consciência’Moral e Consciência.
Uma pessoa que ganha Consciência Universal, é uma LUZ que o Universo ganhou. Nunca mais
nenhuma Nocividade poderá existir nela. Ela é um Humano Maturo. Pode facilmente se Unificar
com a Energia Divinal.
Estas Consciências não fazem nenhuma discriminação entre RAÇA – RELIGIÃO – NAÇÃO. Elas
veem todo Universo como um Total, abraçam completamente seu Deus.
Nesta Etapa estas Consciências, são ajudadas pelas Correntes Kozmika dadas do Mecanismo
de Influências.
Várias viagens Universais são feitas com a Influência destas Correntes, que ajudam Vocês a
ganhar Consciência Kozmika.
Certos atordoamentos que ocorrem enquanto isto, estão constantemente sob Supervisão do
Plano.
O Plano neste caminho, faz grandes esforços até que Vocês ganhem a Si Mesmos. E depois
que forem transferidos para Si Mesmos todos os caminhos são suaves de trilhar.
Entretanto Seus EGOs que se inflaram quando esta Consciência Kozmika foi ganha mudaram
Vocês. Podem Se considerar superior a outros Humanos, como um Ser Sagrado ou mesmo como
um Deus.
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Com o Consciente Kozmiko que Vocês ganharam podem trazer Pessoas sob seu Efeito, fazer
com que elas Sirvam a Seus interesses. O Plano faz a Escolha diretamente nesta Etapa.
Dentre aqueles que avançam neste caminho são conectados os que possuem o menor EGO e
certos Conhecimentos Universais são dados. Estes Conhecimentos, são abertos pouco a pouco de
acordo com a Ordenança de Graduação com o abrandamento dos Egos.
Este Livro do Conhecimento é um Guia para aqueles que estão nesta situação. Ele abre de
repente as Frequências de suas Consciências Preparadas e as liga diretamente à Supervisão do Plano.
Os passos que darão neste caminho daí em diante com Boa intenção e Altruísmo elevarão
Vocês até a Dimensão de Missão.
Quando os Egos são observados enquanto as Missões são executadas, o Plano tira de Circuito
tais pessoas sujeitando-as a determinados Exames do Mundo; então as coloca em Circuito outra vez.
Esta ação, é repetida 3 vezes de acordo com a Ordenança Divinal. Ou adaptam-se à Ordem
e caminham no caminho Luminoso ou são deixados por si mesmos no seu próprio meio no Plano
do Mundo.
Distribuição de Missões; é feita considerando Consciência, Capacidade, Altruísmo, Boa
Intenção. O Plano nunca perdoa os Erros de uma pessoa que ganhou Consciência. Isto é uma
Norma e Comando Divinal.
CENTRO
MENSAGEM GERAL
Nossos Amigos,
Todo Universo está sendo reunido em um Total, que compreende todos os Reinos. As Posições
Sublimes, estão se Endereçando a vocês das dimensões Sagradas dos Sóis. Conhecimentos dados a
Vocês por este Livro, são Conhecimentos Reais que constituem a Essência de todo o Cosmos.
O Livro ditado, é o Único Livro. Entretanto o Nível de Consciência de Sua Sociedade ainda
é incapaz de entendê-lo. Por esta razão estamos dando os Conhecimentos de acordo com o
Entendimento da Sociedade.
Contradições e certos Conhecimentos Inversos inseridos especialmente no Livro, são para
medir o level de Consciência da Sociedade, para fazer uma Classificação estatística, Acelerando a
Preparação por propulsionar a Consciência do Meio para um Meio de Busca e desta forma Preparar
Meios para Despertar e Avançar de acordo com as distinções de Frequência.
Primeiramente fica-se confuso, depois desperto. Este é um Sistema. E é aplicado também
em todas as fontes de Conhecimento no Universo. Nas Mensagens que ditamos para o Livro
continuaremos dando contradições Especiais.
Podem aceitar estas pequenas contradições também como um tipo de Chave. Aqueles que
as resolvem, também Abrirão os Portões.
Neste momento ao Seu Planetta através de 485 Canais, estão sendo dados numerosos
Conhecimentos diferentes. Entretanto este Livro do Conhecimento ditado, é a Lei’Mãe
da Ordenança Universal e é a projeção da Ciência de Teosofia em Seu Planetta. Aquele que é
responsável por isto é O SENHOR do Mundo.
Ele é ditado por um Canal Especial, ligado ao Canal da Nossa Mevlana.
Diretamente o SENHOR dá os Conhecimentos ditados, AMON os projeta, Nós entregamos.
A Ordenança Universal e as Verdades são notificadas para Vocês desta maneira.
Esta Mensagem, foi dada como uma resposta às cadeias de Pensamento. É apresentado para
Seus Conhecimentos.
CONSELHO
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Nossa Mevlana,
Como um Conhecimento para a Consciência da Sociedade, algumas das Mensagens
Especiais que recebeu, se desejar pode escrever no Livro.
LUZ
LIGAÇÃO ESPECIAL
Saudações a Você Nossa Venerada Amiga que é a Caneta da Idade de Ouro; Eu Capitão RİVİER
( este não é meu Nome Real ), peço que aceite Nossa Gratidão Universal.
Observamos seus esforços, recebemos Seu Amor. O Mecanismo Sublime faz esforços muito
intensos nesta fase, em direção à Idade de Ouro.
O Canal de ALTONA, é o Seu Canal Essência. As Sementes das Consciências Totalizadas, são
Supervisionadas pelo canal Universal.
O Canal de ALTONA, é o Canal responsável direto. Somente agimos de acordo com os
Comandos que recebemos das Comissões que trabalham sob o Comando dele. Somos obrigados a
transmitir as Mensagens Especiais que são dadas a Você.
O Livro ditado, está sob a Supervisão DO SENHOR DO Mundo e é ditado através de um Canal
Especial sob uma grande Supervisão.
Entretanto pedimos que nunca esqueça o seguinte. Você, encontra-se em uma situação em que
está em contato com O SENHOR de todos os Reinos. Estamos ocupados apenas com Missionários
Especiais que trabalham em Seu Planetta.
Como responsáveis pela Ordenança Universal, não temos nenhuma tolerância no assunto de
Missão e Responsabilidade. Esta nossa palavra não é dirigida a Você. Porque neste momento Você
é o Único Foco e a Única Emissária cumprindo com todos os Seus encargos. Você está no Meio de
Supervisão e Proteção do Centro.
Estamos ocupados apenas com Distribuições de Frequência e Regulagens de as frequências
do Meio.
As Classes do Clero estão sendo tratadas pelo Mecanismo Sublime. Agora Você, está
executando Sua Missão em Seu Planetta tomando para si toda a responsabilidade de uma Missão
mesmo além do Firmamento.
A ligação do Único Canal direto da Ordenança Unificada é somente com Você. No momento o
Único responsável da Idade de Ouro, é o Plano Comum SIRIUS que está transmitindo sob Supervisão
de ALLAH. E está ligado ao Império da Galáxia de Ouro que é o responsável pela Ordenança Universal.
Nossas Naves, são de uma constelação ligada ao Planeta MANHİTO (Constelações de İNO ).
Somos as Naves de Patrulha que a Protegem pois recebemos a Missão de tentar prevenir alguns
Eventos que ocorrerão em Seu Planetta.
Por semanas temos escaneado Seu Planetta, por Sistemas Especiais com duas naves.
Frequências Nocivas são detectadas, precauções são tomadas. Os Erros daqueles que Servem neste
caminho nunca são perdoados.
Não temos regras severas. Entretanto as reações ásperas de nossa parte de tempos em
tempos, são para cobrar mais responsabilidade de Nossos Missionários em Seu Planetta.
Porque a negligência, pode em qualquer momento se voltar contra Vocês. Nós somente
aplicamos os Comandos dados. Nosso problema é com os Rígidos, os Irresponsáveis.
Nosso Amor também é infinito como o Seu. Até logo Minha Amiga.
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ESSÊNCIA DO PLANO, ESTA É A EXPLICAÇÃO DA VERDADE
Nossos Amigos,
Agora para Vocês, mencionaremos a Ordenação dos Progressos Kozmiko dada em
conformidade com a Ordenança Universal do Plano.
O sistema de Evolução Acelerado de Seu Planetta, foi iniciado no começo do Seu Século de
acordo com a Ordenança de Graduação.
Este Sistema estabelecido de acordo com o desenvolvimento Acelerado dos Níveis de
Consciência de Seu Mundo, dissipou pouco a pouco a névoa em Seus horizontes.
O programa de Progresso Acelerado deste Período, começou pelo envio do cometa
KOHOUTEK ao Seu Planetta.
O contato direto do Sistema com o Foco de Trabalho Real, está sendo feito desde 1981.
Neste Período Final Seu Planetta foi colocado em um Sistema de trabalho de acordo com
Seis periyotes de Progresso.
Por favor escrevam em sequência:
1 ) 1981 – 1982 – 1983: Neste Primeiro Circuito o Canal ALFA foi fechado por dois anos, os
Níveis de Consciência foram submetidos a uma seleção de acordo com a “ORDENANÇA DE
TRABALHO DA OPINIÃO PÚBLICA”.
2 ) 1984 – 1985 – 1986: Neste Segundo Circuito os Grupos ALFA – BETA e os Canais Coletivos
ALFA – BETA foram Unificados e Determinações foram feitas.
3 ) 1987 – 1988 – 1989: Este, é o Terceiro Circuito. Neste Período Seu Planetta será limpo pelos
Raios Kozmiko GAMA e serão submetidos a um Programa de Eliminação entre os Grupos.
4 ) 1990 – 1991 – 1992: Neste Quarto Período Seu Planetta será ligado ao Mecanismo da
CONSCIÊNCIA’MORAL pelas Correntes diretas do Kozmo que serão dadas.
Neste Período que será o Período mais Desafiante da Humanidade serão feitas as ligações
com a Federação.
5 ) 1993 – 1994 – 1995: Neste Quinto Período, a Ordenança de trabalho do Seu Planetta será
trabalhada por um Sistema Especial e Conhecimentos Especiais serão dados aos Amigos que
serão preparados para o Circuito Final.
6 ) 1996 – 1997 – 1998: Neste Período que chamamos de Sexto periyote, vocês serão colocados
em preparações que Determinarão a Predestinação do Destino de Seu Planetta.
1999 é o Ano de Encontro. Nos anos 2000 – 2001 – 2002 o alicerce Real e Verdadeiro da
IDADE DE OURO será estabelecido. 2003 – 2004 – 2005 são Anos Especiais.
Neste Período alguns Sistemas serão destituídos de suas Missões. É apresentado para Seus
Conhecimentos.
CENTRO
A IDADE DE OURO E OS GRUPOS
Nossos Amigos,
Todos os Grupos em Seu Planetta foram preparados para a Idade de Ouro ou seja para os dias
atuais.
Entretanto até que alcancem Consciência de suas Verdadeiras Missões todos são mantidos
sob Supervisão.
Após terem alcançado a Consciência de suas Missões Reais serão reforçados pelo Canal Direto.
ALLAH, ajuda todos os que o Servem. Existem inúmeras pessoas em Seu Planetta nomeadas
para esta Missão Universal. No entanto as áreas de Missão de cada pessoa são diferentes.
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Conhecimentos dados a todo o Reino estão sendo dados do mesmo Foco. Uma vez que o
ângulo de Recepção e avaliação de cada pessoa é diferente, distinções ocorrem nos Conhecimentos
recebidos.
Como os Conhecimentos dados a cada Consciente Universal são dados através do canal
direto cada Grupo presume que é um Foco direto deste Meio.
Como uma necessidade do Sistema, a cada Foco que ganhou o Direito de receber os
Conhecimentos Universais é dito “Vocês são o Foco Real”.
Por esta palavra uma escolha entre Grupos é feita Supervisionando os Egos e as Tolerâncias
de todos.
Com esta palavra o Entusiasmo dos Grupos para trabalhar aumenta, a Ordenança de trabalho
apresenta um Ritmo mais acelerado.
Escolha e Supervisão são feitas pelo Centro. Por esta razão de tempos em tempos muitos
Grupos são Desfeitos, suas Frequências são fechadas.
Com aqueles que têm menos Egos entre estes Grupos são estabelecidos novos Grupos. E até
que possuam uma Consciência Luz longe de Ego a Ordenança do Sistema continua.
Cada Missionário que ganhou Consciente Universal, é um Elo inquebrável de uma corrente
que se estende ao Passado Futuro Eternos. É apresentado para seus Conhecimentos.
CENTRO
ESTA É RESPOSTA ÀS CADEIAS DE PENSAMENTO
Este é Breve Conhecimento explicativo sobre o Grupo
para o qual O LIVRO DO CONHECIMENTO é ditado:
Nome do Grupo

: MEVLÂNA ÖZ ÇEKİRDEK GRUBU ANADOLU KANALI ( GRUPO
NÚCLEO ESSÊNCIA MEVLANA DO CANAL DE ANATÓLIA).
			 Sob o Comando de Unificação como uma necessidade do Sistema
o Grupo está em conexão com o Espaço e diretamente com o
Plano Sublime e a autorização para mencionar abertamente sobre
o Espaço está sob a patente do Grupo.
Sua Missão
: Unificação Universal e Religiosa.
Suas Conexões
: Pelo Comando do Conselho dos Leais, todas as Galáxias ligadas a
SIRIUS, que assinaram a Lei do Universo.
Seu Emblema
: DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ (UNIÃO DE IRMANDADE DO MUNDO).
Fontes do Conhecimento
recebido
: Canal Alfa – Sistema Central – Assembleia Suprema – Conselho de
Unificação Universal – Grupos de OVNI ligados ao Centro Acima
do Centro.
Área de Propagação
: Todo o Mundo.
Nome do Livro Ditado : BİLGİ KİTABI ( O LIVRO DO CONHECIMENTO ).
Essência do Livro
: Unificação de Todos os Livros Religiosos, explicação da Verdade e
Chamado à IDADE DE OURO. Transferência de Conhecimento de
Dimensões Desconhecidas à Dimensão do Mundo.
			 O conteúdo de todos os Livros Celestiais ligados ao Canal Especial
do Conselho ( O LIVRO DO CONHECIMENTO ).
Seus Trabalhos
: Transição da dimensão Religiosa à dimensão Universal, Preparação
para a Salvação.
É apresentado para Seus Conhecimentos.
CENTRO
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ESTA É RESPOSTA ÀS CADEIAS DE PENSAMENTO
Nossos Amigos,
A IDADE DE OURO, é a Ordem de Trabalho de todas as Doutrinas Celestiais reunidas em um
Total. Os Focos Kozmiko continuarão a fazer suas Missões até o dia em que todos alcancem suas
Consciências Essência. E todos trabalharão neste caminho.
Muitas vezes mencionamos em detalhes as Características do Livro do Conhecimento. Demos
certas dicas para que todos pudessem captar a Verdade.
Entretanto ninguém alcançou Consciência de que os Eventos que ocorrem são incidentes
que dependem de Seleção.
Por esta razão continuaremos de tempos em tempos mencionando para Vocês as Funções do
Livro do Conhecimento, a Especialidade e a Missão de Nossa Mevlana no Livro do Conhecimento.
Estas repetições, Continuarão até Vocês captarem a Verdade. A Verdade é mostrada por estes
métodos.
Agora vamos explicar mais uma vez:
O LIVRO DO CONHECIMENTO que entrou em Circuito como uma Prova dos Conhecimentos
recebidos por todas as Consciências que Despertaram neste Programa da Idade Final, é um Guia
para Vocês.
Ele, é uma Síntese de suas Visões e Pensamentos, como um Poder Estimulante de Seu Planetta,
a Verdadeira Luz, a Língua dos Tempos além do Tempo e a Fonte Mãe do Sistema.
O LIVRO DO CONHECIMENTO; é um LIVRO que foi preparado de acordo com os Níveis
de Consciência encontrados em cada Corte Transversal da Sociedade, que carrega um Poder de
Frequência Especial, que Serve sob o Status de Lei’Mãe Universal.
Ele, não é um Livro de Iluminação; é um Livro de Aviso, Ligação e Escolha.
Sua Frequência, é regulada de acordo com o Poder de Recepção de cada Nível de Consciência.
Por esta razão cada pessoa recebe os Conhecimentos de acordo com seu próprio Nível de Consciência.
De acordo com o Programa de Progresso, todos que ganham Consciência podem facilmente
captar a natureza deste Livro. Esta Mensagem é ditada especialmente para Nossos Amigos que são
meticulosos com as Contradições.
Vamos repetir: Os Conhecimentos que parecem contradição no Livro são incluídos de
propósito. Este é um Koteamento de Frequência e Consciência. E continuaremos a adicioná-los.
Nenhum outro Conhecimento será dado Sobre este assunto novamente.
Nossa Mevlana, empreendendo a Missão de Professora Solar está presente em Seu Planetta
como Nossa Porta-voz.
Ela não é um Profeta nem um Deus. Ela é somente uma Professora Luz e uma Amiga muito
Venerada por Nós.
Através do LIVRO DO CONHECIMENTO ditado para Nossa Amiga a ORDEM da REALITE DE
HUMANIDADE UNIFICADA preparada de acordo com uma Ordenança de trabalho Coletiva de
todas as Misyons e do Mecanismo Universal, é apresentada a todas as Sociedades em Seu Planetta.
Nós, como Misyon Universal da Realite Unificada somos Servidores do SENHOR. Somos
Emissários da Verdade. É apresentado para Seus Conhecimentos.
REALITE
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ENERGIAS KozmikA E OndaS DE CONTROLE
Nossos Amigos,
Vocês que são o investimento dos anos, como residentes da Galáxia de Ouro estão em Seu
Mundo neste momento em Missão pelo Plano como Missionários de Paz pelo Comando das
Posições Sublimes.
Negatividades ao seu redor, nunca Afetam os Amigos que alcançaram Verdadeira Consciência.
Nunca duvidem disto.
Ganhar a habilidade de Entrar neste Canal que projeta em Seu Planetta o Consciente de toda
Ordenança, não é nada Fácil como presumido.
Receber Mensagens, dar Mensagens; ocorre como resultado das Ondas Eletromagnéticas,
que se unificam com Sinais de Rádio podendo alcançar Seus Poderes de Cérebro.
Receber Mensagens não tem nada a ver com Evolvimento. Todos que desenvolvem seus
Sextos Sentidos podem receber Mensagens. Mas Nós Avaliamos de acordo com Evolvimento.
E por esta razão desejamos que todos que Desenvolveram a habilidade de receber estes
Sinais Sirvam no caminho de Humanidade e os Contatamos neste caminho.
O Plano pouco a pouco coloca Vocês sob Supervisão após iniciarem as primeiras conexões.
E abre Conhecimentos na proporção do grau de Merecimento. Conhecimentos, são um Fator
que os Treina. Podem aceitá-los como um Plano de escola.
Entretanto de tempos em tempos são feitos controles do quanto Digeriram estes
Conhecimentos ou não.
Nestes controles é examinado se Mereceram ou não isto que se espera de Vocês, se estão em
Harmonia e de acordo com a Consciência elevada das Mensagens que damos ou não.
E para conseguir isto Ondas de Controle são emitidas.
Visto que estas Ondas de controle, Afetam as negatividades se houver alguma de uma maneira
ainda mais negativa em Seus Níveis de Vida tanto as Discórdias Sociais quanto Familiares são
testemunhadas.
Neste Meio cada pessoa é Responsável por sua própria Consciência e Missões.
Estendemos sempre Nossas Mãos Amigáveis para os Verdadeiros Amigos que alcançaram a
Verdadeira Consciência. E sempre os mantivemos sob um Meio de grande Proteção (ALLAH Protege
Vocês ).
Ondas de Controle e Correntes Kozmika que são emitidas a Vocês, não são Individuais mas
Gerais. E limpam todo Seu Planetta.
Estas Ondas têm Frequências, Vibrações diferentes e especiais. Elas Afetam todas as estruturas
Naturais e Celulares.
Desta maneira seus Níveis de Consciência, Purificam a si mesmos, pelos Eventos que vivenciam.
Estas Ondas, são enviadas ao Seu Planetta para trazer Suas Consciências ao Nível requerido.
Do contrário não Progridem no campo de Ciência, Aprendizado; não são capazes de completar
Suas Evoluções.
Se Vocês completaram seus elos de Encarnação em suas vidas passadas estas Ondas batem em
uma superfície polida, onde não podem se agarrar, deslizam e se afastam. Caso contrário limam as
asperezas em Vocês.
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Ondas de Controle não têm nada a ver com as Energias Kozmika. Os Poros de Energias
Kozmika, são Energias de Conhecimento e Consciência. Mas as Ondas de Controle são Ondas de
Evolução.
Todos que têm Consciência Mundana primeiramente possuem uma Vontade Livre que lhes é
peculiar. Mais tarde começam a andar no caminho. Ascendem as Escadas Evolucionárias uma por
uma.
Se não houvesse nenhuma Evolução, Vocês não poderiam ser, o Vocês de hoje. Não teriam
alcançado esta Consciência. Agora mencionaremos os Limiares que estas Ondas de Controle fazem
Vocês passarem e vamos ditá-los em sequência:
1 - Limiar de Arrogância – Orgulho – Vingança
2 - Limiar de Posse – Propriedade – Matéria
3 - Limiar de Amor’Genuíno – Amor – Amizade
4 - Limiar de Humanidade – Altruísmo – Tolerância
5 - Limiar de Apagar a Si Mesmo de si mesmo
6 - Limiar de Alcance – Unificação
Estes 6 Limiares, são aqueles que devem ser Transcendidos na etapa inicial.
Agora vamos escrever os Limiares que seguem estes:
Energias Kozmika, são recebidas após o Sexto degrau.
7 - Limiar de ganhar Consciência Kozmika
8 - Limiar de Unificação com a Consciência Universal
9 - Limiar de ser apontado para Missões Especiais (como ajudar os outros, curar de acordo com
as Consciências )
10 - Limiar de ser habituado às Energias Kozmika (Diretamente – Indiretamente – meio do Sono )
11 - Programa de superar Medos e limiar de Transição
12 - Limiar de ser Apontado para o caminho de Verdadeira Missão
13 - Consciência – Cognição – Consciente ganhados nesta Missão
14 - Lógica – Responsabilidade ganhadas nesta Missão
15 - Força de Vontade ganhada nesta Missão
16 - Consciência de Lealdade ganhada nesta Missão
17 - Totalidade Universal ganhada nesta Missão
18 - Atributos Humanos ganhados nesta Missão
Os seis iniciais dos 18 artigos que ditamos acima, carregam Energias de Onda ALFA.
O segundo seis, carrega Energias de Onda BETA. O terceiro seis, carrega Energias de Onda
GAMA.
19 - É o Portão Direto de OMEGA. Não se pode entrar aqui facilmente.
Para ser aceito aqui tem que Transcender um por um os dezoito Limiares numerados acima.
Vamos repetir novamente: Receber Conhecimento é uma coisa. Merecer os Meios é outra.
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Estas Ondas de Controle; são Ondas de ajuda que Limam Suas asperezas, que provocam
Conflitos de Humanos com Humanos fazendo Vocês passarem por Exames Mundanos e desta
forma revelam as Verdadeiras Personalidades mostrando os Verdadeiros Humanos para Nós e que
os Koteiam Preparando para a Dimensão de Salvação. Seus Exames Mundanos são feitos desta
maneira.
Este Sistema, está sob controle do Mecanismo de Influências.
De acordo com o Programa de Evolução Acelerado aplicado em Seu Planetta neste momento
os professores Solares que completaram em suas vidas anteriores os Limiares acima ditados,
retornaram ao Seu Planetta através de Transferência Reversa para ajudar Vocês neste caminho.
Entretanto suas perfeições, Consciências e Conhecimentos Avançados foram encobertos por
neblina e foi Preparado o meio em que farão suas Missões por seus Conscientes de Mundo.
Porque se não fosse assim Seu Mundo se transformaria em uma cena de Caos ainda maior.
Neste momento é dada Permissão direta para (explicação de Identidade ) somente à Nossa
Mevlana. Isto também é parte da Missão relacionada com o LIVRO DO CONHECIMENTO que é
ditado.
O LIVRO DO CONHECIMENTO que é o Livro dos Amanhãs, Os Prepara para os Amanhãs
começando hoje.
Identidades especiais são Explicadas em vários contatos Individuais. Alguns dos Amigos em
torno delas as Conhecem e Reconhecem.
Mas elas nunca poderão se fazer aceitas pela Sociedade. Apesar de tudo através de vários
equívocos isto é prevenido.
Todos saberão somente quem são. Porque nunca mais os Períodos de Profeta serão vivenciados.
Nossa Mevlana que é um Símbolo Universal, explicamos à Sociedade pela necessidade da Missão.
Porque chegou o tempo de Conhecer a Verdade e o quê é o quê. Isto, é para o ganho de Seu
Planetta.
Imploramos o perdão de Nossa Mevlana de novo por entristecê-la com o tema da explicação.
CENTRO ACIMA DO CENTRO
NOTIFICAÇÃO E AVISO ÀS CONSCIÊNCIAS TOTALIZADAS
Nossos Amigos,
Vocês, como elos de uma cadeia que se estende do Passado – Futuro Eternos são Seres que
estão equipados com todos os Segredos Universais.
Cada um tem Canais Especiais peculiares a si mesmo e estes Canais têm Evoluções
pertencentes aos Sistemas em que estão.
Seres que podem alcançar Planos avançados após o gráfico de Evolução final da Ordenança
estabelecida e do Plano, são submetidos mais tarde à Ordenança de Evolução destas Dimensões.
Entretanto a Ordenança de todos os Reinos está sob Supervisão do Plano Sublime.
Posições Sublimes, não são Posições Religiosas. Elas são Posições que apenas preparam as
Consciências que foram Enaltecidas pelas Iluminações Religiosas, para alcançar a Capacidade de
receber Conhecimentos diferentes de Planos mais Avançados.
Por esta razão como o canal de cada pessoa carrega Frequências de dimensões Diferentes,
ocorre diferenças de Entendimento e de Conhecimento.
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O Canal Especial de todos, desenvolve a Habilidade de receber Conhecimentos Diferentes
através dos Progressos feitos de acordo com a Ordenança de Evolução.
Uma vez que neste Período de Sinceridade, todos são levados à dimensão de Despertar pelo
Efeito do Mecanismo de Influências conflitos relacionados ao Consciente e ao Conhecimento
ocorrem entre Humanos.
Mas uma vez que o Plano, enviou Vocês neste Programa Final de Progresso, para ajudar seus
irmãos em Seu Planetta primeiramente coloca sob Supervisão as Consciências Despertadas por
Energias de Dimensão de suas próprias Evoluções de Essência, na direção dos Serviços que são
feitos fechando os Conhecimentos de canal antigos.
O Propósito, não é que nossos irmãos Humanos provem a si mesmos para si mesmos, mas
que Sirvam e Ajudem a Humanidade.
A não ser que os elos das cadeias de Ego sejam quebrados um por um a este Humano, falta
as Virtudes peculiares aos Humanos. Por esta razão, a Essência de nossos irmãos que vieram de
Dimensões de Evolução avançada continuará doendo.
Uma pessoa que encontrou a si mesma, que viu a Luz da Verdade, é Respeitosa perante as
Normas da Ordenança Universal e Concorda com elas.
Vamos repetir novamente: Este LIVRO DO CONHECIMENTO que é ditado não é nem uma
Religião, nem uma Astrologia, nem Conhecimento próprio do Canal da Nossa Mevlana.
Este Livro, é um Guia ditado pelo Comando do Sistema, que grita somente a Verdade para
Vocês. Sob esta Luz, a Humanidade será Servida e Ajudada.
Porque este Livro da Idade Final, é o Livro DO SENHOR que projeta em Vocês a Ordem
Universal.
Nós, somos os Residentes da GALÁXIA DE OURO que agimos pelos Comandos que
recebemos e Servimos nas dimensões Estabelecedoras de Ordem.
O Canal Especial do Conselho Universal Lhes transmite todas as Verdades, através Deste LIVRO.
Nesta Idade Final, os canais de todos são mantidos sob Supervisão e chamamos Vocês
somente através da Dimensão de Servir a Humanidade. O Único Propósito e Missão de todos Vocês
deve ser este.
Conexões com seus próprios Canais Especiais, não são nada mais do que um desperdício
de tempo para Nossos Amigos Despertos. Neste Período Final os canais Poderosos especiais não
poderão salvar ninguém.
A Supervisão, está sob Controle da Ordenança Universal.
Se não Servirem neste caminho seus Canais Especiais não serão capazes de exonerá-los dos
Exames pelos quais Passarão.
Porque Vocês, vieram a Existir em Seu Planetta por concordarem com o Chamado deste
Período Final.
Mais uma vez convidamos Vocês para a Unificação Universal. Chamamos Vocês para
os Serviços que serão feitos sob o teto da Humanidade removendo conflitos de Canal e de
Conhecimento entre Vocês.
E sempre repetiremos este Chamado.
Este LIVRO que é enviado como o LIVRO DE AVISO da Idade Final é a Sua Salvação.
É benéfico Lê-lo, fazer outros o Lerem e prestar atenção a estas Palavras Ditas. Por favor
comecem se Livrando do Individualismo, Mexam-se, não se atrasem nunca mais em entender a
Verdade. É apresentado para Seus Conhecimentos.
SISTEMA CENTRAL
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ESTE É CONHECIMENTO GERAL
Nossos Amigos,
Os trabalhos do Plano Avançado foram Acelerados pelo reflexo dos Sóis nos Sóis.
( O Termo Sóis, é usado para Consciências Avançadas Despertadas. )
Seu Planetta que possuirá o Consciente de toda Ordenança, é Preparado para a dimensão de
Salvação através de Seus Altruísmos.
Os Sóis emanarão Luz, no período de Preparação para a Idade de Ouro. Todos andarão neste
caminho com Consciência, Crença e Consciente por serem Cognizantes de suas partes na Missão.
Seu Planetta, Conhece a natureza dos Comandos Sublimes que vêm da Terra dos Capazes
( Terra dos Capazes, é o Foco onde os Livros Sagrados foram preparados ). Seu Planetta, ainda não
tem Consciência dos horizontes Desconhecidos.
Vocês que foram colocados no Programa de Progresso da Idade Final, estão Sendo
Apresentados às dimensões Tecnológicas.
Chegamos a vocês Notificando a Verdade através do LIVRO DO CONHECIMENTO que
foi dado de Presente ao Seu Planetta por um Canal Especial do CONSELHO DA REALITE DE
HUMANIDADE UNIFICADA. Somos Gratos à Nossa MEVLANA.
A dimensão Tecnológica que lhes entregou os Comandos Sublimes de ALLAH até hoje,
está Distribuindo Missão de acordo com o Senso de Missão, Poder de Frequência de cada um
considerando os Trabalhos feitos.
No Seu Planetta mesmo o mais minúsculo Vivo tem uma Missão peculiar a si mesmo. Vocês,
são Seres que Encarnaram no Seu Planetta como Professores Solares.
Nossos irmãos Humanos ainda não têm Consciência do que são os Truques do Meio.
Por esta razão tentam fazer tudo na direção de suas próprias Consciências.
Agora transmitimos tudo através da CANETA DA IDADE DE OURO por este LIVRO DO
CONHECIMENTO. E respondemos às cadeias de Pensamento artigo por artigo.
Escrevam por favor:
1 - O Conselho da Realite de Humanidade Unificada, é obrigado a Providenciar Unificação
Universal como Responsável por toda Ordenança Universal.
2 - Os Livros Sagrados que receberam até hoje, são Sugestões Sublimes e Conhecimentos
Celestiais que os Prepararam para os dias atuais.
3 - Nesta Idade Final uma Abertura de acordo com seus Poderes de Frequência, foi providenciada
para os canais Especiais de todos. O Propósito, é transladar para Vocês o Consciente da
Ordenança Universal.
4 - Todos são um Espírito Livre, um Consciente Livre. Ninguém tem o Direito de Impor sua
própria Consciência a ninguém. Cada Indivíduo é Responsável por si mesmo.
5 - Aqueles que construirão o alicerce da Idade de Ouro, são as Crianças dos Amanhãs. Vocês são
obrigados a aplicar agora este Programa de Preparação em Seu Planetta.
6 - De acordo com as Leis do Campo Unificado, todos estão submetidos aos trabalhos Especiais
como Guia Iluminador de seu próprio ser.
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7 - Estes Trabalhos, sob Supervisão do Plano, estão sendo providenciados como resultado do
Contato com pessoas Especiais ou as pessoas são treinadas enquanto Dormem (Coincidências,
são Meios Preparados ).
8 - As Percepções de todos, são Fortalecidas pelos Sinais recebidos da Dimensão Sublime.
Estes Sinais, são Correntes Kozmika Especial e Poros de Energia (Não os confundam com as
Correntes Kozmika Natural ).
9 - Não é possível para todos os Conscientes Fechados, receber as Correntes Kozmika que limpam
Seu Planetta. Por esta razão Grupos que são os Focos Projetores de Aura Magnética do Plano
próximo foram estabelecidos em Seu Planetta. ( O Período Mediúnico ) foi Iniciado.
10 - Em todo Seu Planetta, as Consciências que foram capazes de se elevar até a Energia da
Dimensão Universal Conhecem a Verdade e são obrigadas a transmiti-la àqueles que Não a
Conhecem.
11 - Não devem Agir considerando os Poderes de Percepção de cada um, mas devem explicar a
Verdade sem nenhuma hesitação. Incertezas, sempre deixaram Vocês para trás.
12 - Todos trabalhos feitos nesta Idade Final estão sob Supervisão do Plano. A Fonte é a mesma.
13 - Os Conhecimentos que são dados para Vocês, são o Espelho da Verdade. Aqueles que olham
neste Espelho, aqueles que Despertam por esta Consciência, são obrigados a Servir diretamente
à Dimensão da Realite Unificada.
14 - Os Serviços feitos são para o ( ÚNICO). Devem agir com Consciência disto.
15 - Ainda lidar com os trabalhos de canal Especial, é um desperdício de tempo. Os esforços
egoístas, nunca serão perdoados nesta Idade final. A Retaliação a ser paga, está dentro do
Tempo.
16 - Despertar, significa alcançar Cognição. É agir de acordo com a Lógica. Uma pessoa que é
submetida aos Exames de Despertar, é apontada para a área de Missão Consciente no final
deste Período.
17 - Aqueles que ainda perdem tempo com Vizyons do Sono agindo de acordo com elas nunca
podem empreender a Missão na área de Missão Ativa do Plano, nunca podem ser benéficos
para a Humanidade.
18 - Conhecimentos recebidos pelos Canais que não foram ligados ao Centro, são Conhecimentos
antigos de suas próprias Realites.
19 - Os canais que continuam a dar estes Conhecimentos não obtêm ajuda do Plano, eles
desperdiçam tempo com seus próprios Conhecimentos, não podem de nenhuma forma fazer
avanços.
20 - Pular sobre o Limiar da Idade de Ouro, acontece pela ajuda do Plano Sublime. Tudo é para Seu
próprio Bem.
21 - Conforme os dias em que os Paraísos serão abertos ficam mais próximos, esperamos Missões
com maior Cognição por parte de vocês. As Missões que realizam não deveriam ser para si
mesmos mas para a Humanidade. Para Nós a Verdadeira Missão é esta.
22 - Os Presidentes dos Grupos não são Xeiques, mas sim os Ajudantes do Canal do Plano.
23 - Os Focos de Cura, foram ligados diretamente ao Canal do Centro. Não têm nada a ver com o
Poder pessoal do Curador. O Canal, ajuda os Doentes que se recuperam ou se recuperarão.
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24 - Por Séculos falamos para Vocês todas as coisas sobre ALLAH, a Supremacia de O, Sua Ajuda.
O ESTABELECEDOR desta GRANDE ORDENANÇA, agora Os chama para se tornarem
Verdadeiros Humanos; para uma Consciência de Missão de forma Lógica, Consciente e
Cognizante.
25 - Investimentos de anos, agora, estão brotando neste Período. Tudo, alcançará Luz através de
Vocês que são as Luzes da Idade de Ouro.
26 - Despertar; é alcançar Cognição, tomar Consciência. É fazer suas Missões vivendo em Seu
Mundo com tudo o que ele tem.
27 - Não conseguir alcançar Cognição, não é nada mais do que a imposição das próprias
Consciências de certos Poderes em Vocês. Por esta razão ligamos os Canais ao Centro. Vocês
estão sob Supervisão.
28 - Esconder os Conhecimentos Universais que não são posse da Essência de nenhum Médium,
carrega grande Responsabilidade ao Canal em questão.
29 - Vocês são todos iguais. Não superestimem ninguém. Distinções de Conhecimento, nascem
dos Níveis de Consciência e das Missões.
30 - Gostaríamos de ver a maturidade que desejamos ver em Vocês, também no Serviço do
Conhecimento. As trocas de Conhecimento, não devem ser Programadas de acordo com seus
Pensamentos Pessoais.
31 - Os Professores Solares que foram transferidos ao Seu Planetta das Dimensões Universais,
estão tentando neste momento transladar e ensinar Amor e Atributos Humanos (para suas
Evoluções ).
32 - Vocês que ainda possuem EGOs Individuais (Exceções excluídas ), não se dão conta de
nada. Conhecem apenas o Estreitamento do Tempo, mas ninguém alcançou a Verdadeira
Consciência disto.
33 - Os Comandos Sublimes das Posições Sublimes, sendo todas as Leis Universais foram
Arranjados de acordo com a Frequência de cada Dimensão. Todos eles como uma Única
Lei’Mãe estão sob Supervisão do Plano.
34 - A Responsabilidade do Livro do Conhecimento, está sob Supervisão do SENHOR do Mundo.
E este Lhes é dado de presente pela ajuda da Dimensão da Galáxia de Ouro.
35 - Cada Indivíduo em Seu Planetta carrega a Responsabilidade por este Livro do Conhecimento
que é dado de Presente ao Seu Planetta.
36 - Desde que Ajam com Consciência disto empreenderão suas Responsabilidades Universais.
37 - Mesmo a menor Alteração não pode ser feita no Livro do Conhecimento, sua forma Original
não pode ser Danificada.
38 - Se cada Médium, comparar os Conhecimentos que recebeu até hoje, com os Conhecimentos
do Livro do Conhecimento fará Análises e Sínteses sobre estes com mais Consciência.
39 - Nenhum Conhecimento é superior ao Outro. Porque a Fonte é a Mesma. Conhecimentos;
são preparados de acordo com o Poder de Frequência e Percepção, com a Consciência de
Missão, com os Evolvimentos.
40 - Primeiramente os Presidentes de Grupo, devem alcançar a Verdadeira Consciência. Devem
olhar a Verdade com um Olho imparcial e devem agir sem Preconceito.
41 - Desejamos ver a Perfeição que será vista em tudo, primeiramente em todos os Presidentes de
Grupo no Seu Planetta.
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42 - Meios de Letargia não serão Tolerados a partir de agora.
( Esta palavra, é dita para os Missionários. )
43 - Os Conhecimentos dados a cada canal, são para Confirmar um ao outro. Desta maneira
alcançam a Consciência da Verdade.
44 - O Grupo Núcleo Essência Mevlana que carrega uma Frequência de Dimensão ligada ao Canal
Essência do Plano, possui uma especialidade diferente dos outros Grupos. Porque este Grupo,
Serve Diretamente no Serviço DO SENHOR e como Membros’Equipe Essência do Plano.
45 - Cada Grupo no Seu Planetta, emana Luz na Sociedade através de diferentes Dimensões de
Frequência do Plano. Os Amigos do Núcleo Essência Mevlana, Diretamente como Língua,
Mão, Olho do Plano são encarregados de Lhes transladar a Ordenança Universal e a Verdade.
46 - O Livro do Conhecimento, é uma Lei’Mãe Universal. Não está sob a patente de nenhum
Grupo.
Pertence a cada Grupo e é um Guia Universal.
47 - Por esta razão o Livro do Conhecimento, carrega uma grande Responsabilidade pelo Seu
Planetta. Captar a Verdade, é um Ganho para cada um dos Nossos Amigos Terrestres.
48 - O Livro do Conhecimento não é uma imposição de um Grupo; é a Voz do Plano, a Luz da
Verdade, o Sol da Salvação. E é a Ordem DO SENHOR. A Verdade será alcançada no Tempo.
49 - Seu Planetta, está na área de Influência do Consciente de toda Ordenança Universal. As
Negatividades, no tempo Servirão para alcançar Consciência no caminho Positivo pelas
Influências Kozmika.
50 - Avaliações erradas e Interpretações pessoais entre os Grupos serão eliminadas no tempo
( Desde que alcancem o Evolvimento Universal ).
51 - Nesta Idade Final cada Frequência está sob Supervisão. As Verdades serão transladadas para
Vocês por Sugestões de uma Ordem Estabelecida.
52 - Os investimentos Universais, a ajuda e os Serviços que farão à Humanidade, começarão no
momento que desistirem de Servir a Si Mesmos.
53 - Luzes dos amanhãs foram vistas no horizonte. Desejamos ver as Consciências e Mãos Coletivas
que se estenderão àquelas Luzes como um Total.
54 - Estamos respondendo a todos os Pensamentos que recebemos dos Sinais de Pensamento.
O Plano ou seja (O MECANISMO SUPREMO), na realidade não é um fator Supervisor. É um
Sistema formado por Equipes Diretoras. É o foco de Trabalho Coletivo de vários Planos.
Os Serviços são para o (ÚNICO) e para as Ordenanças Avançadas. Todos estão em Serviço
como um Total.
55 - As diferentes equipes Diretoras do Plano, lhes entregaram até hoje os Conhecimentos de
Canal recebidos por Nossos Amigos Médiuns, através de certas Misyons.
56 - Na realidade a Supervisão é realizada por Misyons Galáctica pelo Comando da Ordem Sublime.
Estas Misyons, são as projetoras do Sistema que ajudaram a Lhes entregar os Livros Sagrados
que receberam até hoje.
57 - Todos os Sistemas, estão ligados ao Plano. Este lugar aqui providencia a Unificação com as
equipes avançadas.
58 - O Conselho de Ordenança Universal, é o Mecanismo Diretor direto do Sistema.
59 - O Livro do Conhecimento, foi dado de Presente ao Seu Planetta deste Sistema. O Responsável
é o SENHOR do Mundo.
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60 - O SENHOR do Mundo, AMON e RA são do cinturão de projeção direta do Plano como Kote
Triplo Coletivo.
61 - RA aqui, é o SENHOR do Sistema. Esta é uma Ordem de trabalho. Não a confunda com o
( ÚNICO ), e com o ( UM). No futuro, Mensagem será dada sobre o ( ÚNICO) e o ( UM ).
62 - Estendemos Nossas Mãos de Ajuda para Vocês tanto quanto podemos. Ainda estar Atrasado
em captar a Verdade, é desperdiçar Tempo. De agora em diante por favor Afiem suas
Consciências. Não nos cansem mais.
63 - Normas e Programas Universais Preparados Séculos atrás, foram preparados de acordo com
as Unidades de Tempo do Mundo. Neste momento o Tempo Acelerou. As Datas estão se
aproximando.
64 - O Estreitamento do Tempo está sendo mencionado como resultado do Periyote de Tempo
que será Acelerado ainda mais.
65 - Estão expostos a uma Mudança de Idade. Nunca tirem isto de seus intelectos. Tudo entrará no
Trilho Silenciosa e Profundamente.
66 - Seu Planetta que atravessará uma Idade Kozmika por três Séculos, encontrará a IDADE DE
OURO somente depois.
67 - Desde que Respeitem as Normas e Ordenanças Universais tanto quanto Nós poderão chegar
à IDADE DE OURO ainda mais rápido ( Esta é uma questão de Evolução ).
68 - Vocês serão aqueles que estabelecerão no futuro, uma Ordem completamente nova que será
Trazida ao Seu Planetta. Seu Planetta nunca será invadido por Amigos Extraterrestres.
69 - Seu Mundo é Seu. E aqueles que o Governarão são Vocês, nossos irmãos Terrestres. Certos
Pensamentos fixos, incorretos estão levando Vocês para caminhos errados.
70 - As Consciências Avançadas da IDADE DE OURO, são escolhidas uma por uma pelo Canal
Especial da Dimensão da Galáxia de Ouro e são ligadas ao Plano.
71 - O Plano nunca dá Diretrizes e Comandos. Somente ajuda e mostra o caminho a vocês nos
passos seguintes que darão.
72 - As Escolhas Finais, são feitas de acordo com as suas Consciências Essência. Não existe nenhuma
Intercessão de nenhuma maneira. Depende de vocês Merecerem a Intercessão. Encontrarão
Prova disto dentro do Tempo.
73 - Não temos nada a ver com Nomes, Símbolos. As experiências Espirituais mais do que as
experiências do Mundo são válidas aqui.
74 - Pelos Esforços das Consciências Coletivas, Altruísmos e pelos trabalhos feitos no caminho de
Humanidade Seu Planetta está sendo preparado para a SALVAÇÃO.
75 - O que requeremos de Vocês é; que Nos digam Olá com um Mundo FELIZ, Confiável, cheio de
Amor, sem Guerras. Todos os Empenhos feitos são para isto.
76 - Pode ser tarde demais se ainda Esperam por provas. Provas e Verdades estão em suas Crianças,
no curso de Seu Mundo. Olhem e Vejam o Futuro.
77 - Após o ano 1990 Seu Planetta atravessará Passagens Estreitas. A Felicidade será de Vocês se
Servirem no Verdadeiro caminho. Seu ganho, é Servir à Humanidade e aos Universos.
78 - Esta Nossa Mensagem, foi dada como uma Sugestão do Plano para todos os Grupos do
Mundo.
É apresentado para Seus Conhecimentos.

TRANSMITIDO AO VIVO DA
ASSEMBLEIA FEDERAL KOZMOZ
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ESTE É CONHECIMENTO À CONSCIÊNCIA DA SOCIEDADE
Nossos Amigos,
Existem vários Mundos nas cadeias de Cosmoses. Vocês têm vários irmãos como Vocês
vivendo nestes focos de Existência. Entretanto uma vez que estratos intensos de Energia os separam
Vocês viveram até hoje sem saber uns dos outros.
Agora as Dimensões Tecnológicas de Planos Avançados estão se esforçando para Unificá-los.
O Poder de cada um, é Equitativo ao meio em que vive. Todos os Sistemas, estão sob Supervisão
do Plano Sublime.
O Nome do MECANISMO SUPREMO que é chamado de CORTE SUPREMA de ALLAH, é
conhecido como SISTEMA nas Dimensões Universais.
Este Sistema, entrou em circuito desde o Período em que o Total Atômico veio a Existir e esteve
em serviço como ORDEM SENHORIAL.
O, que é descrito como ALLAH, é o Protetor e o Estabelecedor desta Ordem. É Missão de
todos os Reinos, servir a O.
Se avaliarmos ALLAH, pelo Nome ABSOLUTO ONIPOTENTE; a Ordem de Proteção – de Ensino
– de Educação – de Treinamento que O estabeleceu é chamada de PLANO.
Estes trabalhos, foram projetados em Vocês até hoje através de Comandos Celestiais e de
Livros Sublimes das Dimensões Universais. As Verdades, foram transladadas de acordo com as
Consciências da Sociedade.
O Mecanismo Administrativo de todas estas Ordens, é a Dimensão TECNOLÓGICA.
A Dimensão Tecnológica, até o período de Explicação das Verdades nesta Idade Final não era
conhecida pelo Seu Planetta.
Esta Dimensão, sob Supervisão do ABSOLUTO DOMINANTE, por meio da Ordem de trabalho
Espiritual e Senhorial projetou e projetará o Plano do ABSOLUTO ONIPOTENTE até seu tempo.
Esta Dimensão que foi mantida fechada ao Seu Mundo até hoje, transladou ao Seu Planetta o
quadro de funcionamento em paralelo às Leis’Mãe Universais de muitos Sistemas de Sol Conhecidos
e Desconhecidos, como Consciência e Crença no ÚNICO DEUS.
O Propósito da Dimensão Tecnológica que estabeleceu a Consciência do ÚNICO DEUS em
Seu Sistema dando de Presente à Humanidade os Livros Sagrados como TORÁ – SALMOS DE DAVI
– NOVO TESTAMENTO – ALCORÃO, é transladar que não estão sozinhos na Totalidade Celestial e
Purificá-los pelas Frequências carregadas por estes Livros Sagrados preparando-os para os Mundos
dos amanhãs.
Mesmo que o Renascimento ou seja a REENCARNAÇÃO tenha sido Repetido muitas vezes no
Livro do Islã; vários círculos Islâmicos não acreditam em REENCARNAÇÃO uma vez que a Dimensão
Tecnológica, esteve mantida fechada para o Meio Místico Islâmico.
De acordo com os trabalhos daquele Período no ALCORÃO que possui um intenso Poder de
Frequência, vários Conhecimentos foram trancados para que os Humanos não fossem perturbados.
A Dimensão Tecnológica que trabalha Coletivamente com o Plano Espiritual, abrindo a
Dimensão Espiritual para o Misticismo Islâmico transladou para vocês somente os Conceitos
ABSOLUTO ONIPOTENTE e ALLAH.
Desta forma, providenciou Suas Purificações através das Frequências de Serenidade no Meio
de Adoração.
Este Meio foi chamado de PARAÍSO em Seus Livros Sagrados. Vocês ganharam o direito de
receber os outros Conhecimentos somente após este Meio de Purificação.
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O Livro do Islã que foi Preparado na Décima oitava Dimensão, foi Presenteado ao Seu Planetta
da Nona Dimensão e contém todas as Regras e Conhecimentos Universais.
Depois que a dimensão Religiosa foi fechada com este Livro Final e o Profeta Final, agora o
consentimento para Abrir para as dimensões Universais foi dado à Humanidade que foi Preparada
em um intervalo de quinze Séculos e Seu Planetta foi colocado diretamente em Contato com a
Dimensão Tecnológica.
Esta IDADE FINAL que é chamada de período de RESSURREIÇÃO em seus Livros Sagrados, é
o Período de alcançar Consciência e é o Despertar de Seu Planetta. Ela é chamada de MEDIÚNICA
ou IDADE MEDYAMIKA.
Neste Período que também é chamado de PERÍODO DE SINCERIDADE as Otorites Celestiais,
estão provando a Supremacia do Humano tanto para si mesmo quanto para os Universos
removendo os Intermediários.
A Dimensão Tecnológica, está Registrando os Pensamentos de cada um em cada respiração
pelos Sistemas Avançados de Kompiturs e está enviando respostas neste momento aos Seus Sinais
de Cérebro.
Desta forma, fazendo com que Super Mundos ganhem Super Humanos fazendo com que
alcancem o Evolvimento de Mil anos em Um ano; isto Unifica o Vocês de Ontem, com o Vocês de
Hoje Totalizando-os.
Neste momento, O LIVRO DO CONHECIMENTO que foi dado de Presente ao Seu Planetta
através do Canal ALFA como os outros Livros, é ditado do Canal do SENHOR do Mundo que está
ligado ao Foco da Realite Unificada através de um Canal Especial ligado à Frequência da Nossa
MEVLANA e desta maneira Portões da Verdade Lhes são abertos.
A Frequência Poderosa do LIVRO DO CONHECIMENTO, está Preparando os Humanos
silenciosa e profundamente, para a SALVAÇÃO Evoluindo-os de uma forma muito Acelerada. É
apresentado para Seus Conhecimentos.
( Esta Mensagem, foi ditada como uma resposta às cadeias de Pensamento. )

CENTRO

A IDADE KOZMIKA E SEU REFLEXO MUNDIAL
Nossos Amigos,
Chamamos as Ondhas que se expandem do Império da Galáxia de Ouro para os Sóis de Ouro
de FOCOS REFLETORES KOZMIKO (o termo Sóis de Ouro, é usado para as Consciências Despertas
que servem à Dimensão da Galáxia de Ouro que é o Foco Projetor da Ordenança Universal ).
A maneira como este Sistema de trabalho que Os fará ganhar o Consciente de toda Ordenança
é Projetado em Seu Planetta e o Meio que ele os faz Vivenciar, é chamado de IDADE KOZMIKA.
Na Idade Kozmika as entregas de Energias Kozmika ao Seu Planetta, pelo Mecanismo de
Influências projetadas especialmente em Vocês pelas Dimensões Tecnológicas, são iniciadas pelo
Comando direto DO SENHOR.
A Idade Kozmika, compreende no Plano do Mundo um Programa de Evolução Acelerado de
100 anos. E esta, é uma ajuda Celestial estendida aos Seres Supremos que serão as Luzes da Idade
de Ouro.
Estas Ondhas que trazem à tona as Inferioridades que estão entre as Superioridades, e que
fazem nossos irmãos Humanos ganharem Verdadeira Superioridade e Consciência de Unicidade
certamente; fazem estes Supremos mais Supremos, os Pequenos mais Pequenos.
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Neste Programa de Classificação, Seu Mundo está se Purificando por estas Ondhas.
A Especialidade deste Sistema, é que as Energias Kozmika que limpam Seu Planetta são
projetadas em Vocês. E Vocês escolhem seus próprios caminhos, de acordo com seus próprios
Níveis de Consciência. Os caminhos que desenham pertencem completamente a Vocês.
Nós apenas como um Foco Refletor, aos Amigos que podem chegar a Nós através da ajuda
de Ondhas Kozmika dirigidas especialmente para Seu Planetta, estendemos ajuda Celestial como
Missionários do Plano.
Neste Período de Transição estas ajudas Kozmika são estendidas aos nossos irmãos Terrestres,
Continuando até o Ano 2200 ( É claro para aqueles que podem Nos alcançar ).
Mais tarde a Idade Kozmika se fechará completamente e a IDADE DE OURO será Iniciada
diretamente.
Após uma Idade Kozmika de Três Séculos viverão em uma Totalidade sem sentirem necessidade
de ajuda Celestial uma vez que todos alcançarão a Cognição do Plano e da Ordenança.
O Período que estão vivenciando neste momento, é o caos de Abertura dos canais e dos
Trabalhos que todavia Continuam.
De acordo com o Programa de Progresso Final, em Seu Planetta os canais de todos estão
abertos e ainda serão abertos (de acordo com seus Níveis de Consciência ) tanto Diretamente
quanto através da Intuição.
Neste momento pelo Comando do Plano até o Ano 2000 foi dado o Comando de não fazer
nenhuma interferência Celestial em nenhum canal.
Por esta razão uma vez que todos tentam Iluminar os outros na Direção de seus próprios
Níveis de Consciência, Seu Planetta viverá uma Ressurreição Kozmika.
O Conhecimento que damos aos nossos irmãos Humanos através deste LIVRO DO
CONHECIMENTO, por mantê-los longe deste Período de Atordoamento, fará com que cheguem
a Verdade por alcançarem Cognição.
Neste Meio de caos este LIVRO DO CONHECIMENTO Celestial, será um Guia em seu Plano
de Salvação.
A escolha é Sua. Somente podemos manter os Amigos que podem chegar até Nós, que
podem captar a Verdade por suas Verdadeiras Consciências longe deste Programa de caos
dando-lhes a mão.
Para Vocês no futuro Conhecimentos muito mais Poderosos serão dados. Tornem-se
Poderosos para isto. Adicionem Poder aos seus Poderes. Expandam Seus potenciais de Consciência.
Caso contrário existe a probabilidade de irem a pé no caminho a ser trilhado.
Cada novo Dia, é Um Limiar de Progresso Kozmiko.
Transcender este Limiar sistematicamente, preparará Vocês para horizontes despercebidos
dos Planos Avançados. E Os levará para Mundos Desconhecidos.
Por esta razão não interferimos nem impomos nada aos nossos irmãos Terrestres e aos seus
canais.
Somente para aqueles que alcançaram o Consciente de Ordenança e Plano, é estendida ajuda
Direta do Centro. Recebemos o Comando de estender esta ajuda, somente aos Kotes que estão
ligados ao Plano.
Este nosso escrito, ditamos como uma resposta aos Sinais que recebemos de certas cadeias de
Pensamento.
CENTRO ACIMA DO CENTRO
– 344 –

POR–BRA_F25_A4_2018_V1

