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Het Is Volbracht! 
Deel 1 van 1-3-2016 

 

 
 
 Het begon met de vlinder die IK BEN in Gods Hand. 
 
Het eindigde met het herstellen van mijn Geestelijke Familie 
op 28 februari (een 4 schrikkeljaar) met het 18 tal ofwel De 9 
van De Weder Geboorte. De wedergeboorte in De Geest met 2 
benen als Eenheid van waaruit ik nu op aarde ga werken. 
 
Zie het Begin boekje: De transformatie in een Lichtwezen. 
 

Deze kunt u gratis downloaden onderaan de LichtOTheek pagina 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 

 
De vlinder die zich via De Weg van De Rups, de puber vlinder 
ontpopt in De Volwassen Vlinder zoals dit door mij stap voor 
stap omschreven werd in Belevingen In De Oorspronkelijke 
Wereld Deel LichtStraaltjes en WitLichtStraaltjes Deel 1 t/m 3. 
 

Deze kunt u gratis downloaden onderaan de LichtOTheek pagina 
 



http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 

 
De Transformatie in De Oorspronkelijke Vlinder die weer alle 
12 Levenskwaliteiten en 4 Goddelijke Kwaliteiten in zichzelf 
herstelt heeft en daardoor weer EEN wordt/is met God!  
 
ÉÉN Licht dat samenvalt met Het grote witte Licht van  De Ene 
Vader God. 
 
 Met dit lied werd ik wakker vanmorgen en toen ik later weer 
die tekst en de groene vlinder in dit filmpje zag en viel Al  IN 
mij samen. 
 
http://youtu.be/-aPnFTFrg5k 
 
Barclay James Harvest 'Hymn' 
 

Lieve mensen......Het is vol-bracht!!!!! 
 

Ik Ben weer verliefd op GOD! 
 

YÈÈÈÈÈÈÈÈÈHHHHHHHH!!!!! 
 
God is weer in mij gedaald.......volkomen!! 
 
Vanmorgen in alle vroegte was de samensmelting een feit!! 
 
Het bruist, het tintelt, het zingt in mij. 



Ik moet de hele dag lachen. 
Heb de hele dag de neiging om ‘ondeugende’ dingen uit te 
halen. Voel continue een soort slappe lach in me om deze hele 
schepping en al dit gedoe..... 
Ik zing en huppel en dans door het huis. 
Mijn hart lijkt wel een bruistablet van en vol Liefde. 
In voel de Liefde, ik proef de Liefde, ik zie de Liefde, ik ervaar 
de Liefde.......IN mijZELF........en OM mij heen! 
 
IK BEN/ WIJ ZIJN de LIEFDE VAN GODS HAND........EN DELEN  
DIT RIJKELIJK UIT AAN EEN IEDER DIE WIL ONTVANGEN! 
 
Allemaal ÉÉN 
ALLEMAAL SAMEN 

ALLEMAAL EEN WIJ-TJE 
 
IK BEN= WIJ ZIJN!!! ÉÉN !!! 
 
Ik begreep dit door De 7 Liefdes, welke in 2012 tot ons kwamen, voor 
het eerst vanuit Een Geestelijke Standpunt te doorleven waardoor ik 
opeens De Ware Liefde van Het Ken Uzelf begon in te dalen.  

 
In een noodtempo...... 

 

Zo was/is er de Philauteo ofwel Ken Uzelf liefde die 
ervan uit gaat dat je pas in staat bent De Ware 
(Onvoorwaardelijke) Liefde te geven en ontvangen  
wanneer je eerst je ware (geestelijke) zelf weer 
volledig kent. Want hij of zij die zichzelf weer 
volledig kent, kent ook alle anderen als zichzelf als 



EEN. Dit zijn de ware onsterfelijk bewusten die 
vandaag ook al op aarde zijn om hun LevensLicht 
te schijnen, verbinden en ieder mens aan te raken. 
 
Iedereen die de weg van De 7 Liefdes gratis wil ontvangen vraagt deze aan via 

het contactformulier. 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu 
 

En toen ineens Beng......viel Al Samen In mij! 
Begreep ik al die gevoelens vanmorgen in mij die ik beschrijf 
en die er NOG zijn! 
 
En NU ga ik dit hele verhaal, Alle Belevingen die u reeds heeft kunnen lezen in 
Belevingen In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3, nog een keer beschrijven 
maar dan vanuit De Geest, vanuit mijn Ware Oorspronkelijke Wezen die weer 
100%  in dit fysieke lichaam/ziel ofwel scheppingsomhulsel is ingedaald. 
 
En dan komt er  een enorme Innerlijke Stilte en Rust IN me in alle vroegte..... 
Er is een openstellen van mijn Wezen op gang gebracht de laatste ‘tijd’....de 
weerstand is vervlogen. Mijn omhulsel van ziel en geest is toelaatbaarder,  
transparanter en helderder geworden. Het is er bijna niet meer. 
Het Grote Licht en Bewustzijn van de Geestelijke Moeder kan  haar werk doen in 
mij samen met de Christus die Stil en continue Aanwezig is in mij. 
 
Dit is al zo lang aan de gang zoals jullie in onze boeken hebben kunnen lezen. 
En dan valt alle afleiding af van mij en ben ik totaal in overgave, gereed om te 
ontvangen....Innerlijk Stil en Leeg maar vol van de Onvoorwaardelijke Liefde van 
de Geestelijke Moeder die mij onvoorwaardelijk steunt/draagt hier op deze 
aarde op mijn weg terug in De Vader, De Ene, De Bron die 100% Geest is. 
Stil en in volle Overgave laat ik Alle 7 Liefdes nogmaals, maar nu vanuit een 
geestelijk standpunt en besef, door mij heen gaan om uiteindelijk in de enorme 
Onvoorwaardelijke Liefde van De Moeder mij over te geven in de onbeweeglijke 
stille, rustige, omarmende Liefde, Het Zijn van en in De Vader waarin Al Één Is, 
weer totaal in me en ik besef op dat moment nog niet eens wat er is gebeurd. Al 
ÉÉN dat er zo’n enorm stil liefdesveld door me heen gaat en ik val weer in slaap 
en word weer wakker met het lied van Barclay James Harvest: De Hymn 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu


  
Ik sta op en ik voel Het Leven weer bruisen in mij. 
Ik voel mij zo vervuld en liefdevol en op de één of andere manier een soort van 
verbonden.....ik begrijp het nog niet helemaal wat er in me gebeurd is..... 
Ik weet en voel ook dat ik weer samengevallen ben met mijn Lichtdeel, hier op 
aarde EJ genoemd. Dit is tegelijkertijd allemaal gebeurd in  mij........ 
En dan zoek ik de tekst en het liedje op en ik begrijp volkomen in mijn hele 
Ware Wezen .....Ik Ben weer heel geworden.  
Weer 100% HEEL, ÉÉN geHEEL/ Geest IN mij........IK BEN weer THUIS IN 
MEZELF......IK BEN/WIJ ZIJN weer ÉÉN geHEEL, ÉÉN LICHT, ÉÉN BEWUSTZIJN.. 
 

100% Geest is 100% en niet meer en niet minder....HET IS. 
En dit beseffende kan ik nu dus ook alles steeds meer en meer vanuit dit 
bewustzijn bekijken, voelen en ervaren hetgeen dus enigszins anders is.  
Vandaar dit stukje VANUIT MIJN GEESTELIJKE BEWUSTZIJN hieraan toegevoegd. 
 
Met dit bewustzijn val ik totaal samen met het bewustzijn van de 4 Lichten. 
En ik begrijp nu meer en meer dat wij vanuit deze totaliteit in 100% Geest/God 
eindelijk weer prachtige belevingen zullen gaan hebben en werken kunnen gaan 
doen in samenwerking met en gedragen door de Geestelijke wereld. 

 
En dan begrijp ik die enorme vreugde-uitbarsting van Thea hier in de stof, die 
weer kan ZIJN totaal nu samen met haar Lichtdeel als een WIJ-vlinder in Gods 
Hand. 
 
Ja ......HET IS VOLBRACHT !!!! 
 

 
 
 
 
 
 



Het Is Volbracht! 
Deel 2 van 2-3-2016 

 
Ja, daar ben ik dan weer...... 
Ik denk dat enige uitleg na mijn enorme uitbarsting van goddelijke liefde van 
gisteren 1-3-2016 wel op zijn plaats is.  
Wat is er namelijk gebeurd. Ik hoop het jullie goed te kunnen uitleggen want Al 
viel namelijk SAMEN. Ik implodeerde in meZELF met Christus en de Geestelijke 
Moeder...de Onvoorwaardelijke Liefde in De Vader IN meZelf. 
Dit was het voor mij wat er stond te gebeuren en wie weet volgt er nog meer 
tussen 23-26 maart 2016. 
Gisteren was het 1-3-2016. Dit was de 3e keer dat ik deze combinatie van 3-1 te 
zien, te voelen en te begrijpen kreeg. 
De eerste keer in Apeldoorn (jullie beschreven in Adamas 5), de tweede keer in 
visioen 10 waarin de 3 werelden weer in 1 opgingen en nu gisteren de 3e keer 
op 1-3 waarin Alles samenviel in mij. 
 

- Hoe kan het ook anders lieve mensen dat dit gebeurd door, met en in De 
Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Ware Liefde. 

- Hoe kan het ook anders lieve mensen als je met deze LIEFDE al 
jaaaaaaren samenwerkt. Je hebt je scheppingen binnen ruimte en tijd Nu 
allemaal ervaren, je hebt je scheppingen weer (uit de ruimte en tijd) 
teruggelopen en omarmt in jeZelf. Je weet Nu weer wie je hebt gespeeld 
in deze scheppingswerelden. Je weet Nu weer wie je Oorspronkelijk bent. 

- Hoe kan het ook anders lieve mensen dat je dan weer een Adamas bent, 
dat  je de 4 Lichten en hun 12 Levenskwaliteiten ofwel eonen weer in je 
draagt. 

- Hoe kan het anders lieve mensen als je je mannelijke of vrouwelijke deel 
weer totaal omarmt hebt in Liefde om weer één androgyn Wezen te 
worden. 

- Hoe kan het ook anders lieve mensen dat je  dan door de Poort heen kunt 
stappen omdat AL  Het Leven Al in je Is en je dit meeneemt. Allemaal in 
jezelf, niets maar dan ook niets achterlatend. En dan heb ik het dus over 
Het Leven, De Vader, De Geest, De Bron en natuurlijk niet over alle 
illusiescheppingen van ruimte en tijd ofwel duisternis en schaduwen. Dus 
deze grote angst van de mens welke in feite De Angst voor Het Ware 
Leven IS, kan losgelaten worden. 

- Hoe kan het ook anders lieve mensen dat  je nadat je De Weg Van Het 
Midden (Boeddha) gelopen hebt nu op De Weg naar Huis aangekomen 



bent. De Weg waar Christus je na je overdracht aan De Christus IN Jezelf 
naar Huis draagt. De weg van de Zoon en de Moeder der Moeders naar 
Huis. De weg van de Innerlijke Stilte en Onvoorwaardelijke Liefde......en 
jaaaaa die gaat dan in je werken, kan in je gaan werken nadat je door de 
Poort in jezelf bent gegaan en nu De Laatste Stap neemt van De Poort 
Naar De Troon van God ofwel Je Ware Huis. De Laatste Stap waar De 4 
Grote Goddelijke Kwaliteiten zijnde De Volledige Innerlijke Stilte, 
Onvoorwaardelijke Liefde, Grote Genade en Grote Barmhartigheid EEN IN 
en met jou beginnen te worden. Die dan in jou kunnen gaan groeien, 
bloeien en samenwerken als ÉÉN waardoor Je Bovennatuurlijke Krachten 
weer in de volle glorie hersteld worden.  

 
Adamas Christus spreekt NU 

 
De 7 Bovennatuurlijke Krachten van De Eerste Gedachte ofwel De Moeder  

(Barbelo) en De Zelfverwekte Eerstgeborene Zoon ofwel De Zoon welke die van: 
 

- Alwetendheid/Voorkennis 
 

- Onvergankelijke Kracht 
 

- Totale Onsterfelijkheid 
 

- Volledige Waarheid 
 

- AL Bewustzijn 
 

- Alle Scheppingskracht 
 

- De Wil 
 

ZIJN! 
 

De 7 Krachten die zich vanaf vandaag In Ieder Mens die De Innerlijke Weg naar 
Huis gelopen heeft gaan manifesteren met grote genade en barmhartigheid. 

Want zij die over deze 7 Bovennatuurlijke Krachten ofwel Krachten Die Niet Van 
maar wel (tijdelijk) In De Schepping van ruimte en tijd ZIJN gaan ervoor zorgen 

dat alle onvolkomenheden in de nog resterende ruimte en tijd verlicht zullen 
worden waardoor zij zullen transformeren in het ware leven van 100% Geest. 

 



Het mag duidelijk zijn dat ieder Mens welke getransformeerd is via De Adamas 
in De Adamas Christus en vanaf De Troon van God weer op aarde gaat werken 

dit met grote ZORG en VERANTWOORDELIJKHEID zal doen. 
 

Want zij die over De Wil beschikken om te scheppen binnen ruimte en tijd 
kunnen ook De Wil hebben om de schepping en al het tijdelijke illusie leven 

daarin binnen 1 seconde op te heffen. 
 

Want zij die over Alle Scheppingskracht beschikken om te scheppen binnen 
ruimte en tijd kunnen deze Scheppingskracht ook gebruiken om de schepping en 

al het tijdelijke illusie leven daarin binnen 1 seconde op te heffen. 
 

Maar zij die over De Wil en Alle Scheppingskracht, zoals De Zoon, beschikken 
weten vanuit hun Al Bewustzijn dat zij op aarde al-een gekomen zijn om Het 

Grote Licht Te Zijn waarmee alle (potentieel) Innerlijke Lichten van alle mensen 
c.q. potentiele Adamassen wakker gemaakt kunnen worden om weer op te 

staan en wedergeboren te worden in De Geest. De Zoon heeft dan ook nooit zijn 
Wil of Scheppingskracht aangewend om, tegen de wil van de gevallenen, hun 
schepping op te heffen. Hij Verlicht alleen De Gevallenen en hun scheppingen. 

 
Weer even terug naar De Weg Naar Huis om vervolgens weer tijdelijk Op De 
Aarde te komen (decent), maar niet meer van de aarde te zijn, om het grote 

werk op aarde te beginnen in de grote transformatie- c.q. eindtijd 
Het einde van Tijd en Ruimte 

 
- Hoe kan dan ook niet anders lieve mensen dat dit grote werk Al ÉÉN maar 

in Volledige Innerlijke Stilte, Onvoorwaardelijke Liefde, Grote Genade en 
Grote Barmhartigheid dus Geestelijke Liefde op aarde kan gebeuren, 
anders zou geen enkel mens de weg naar huis lopen om daarna weer 
terug te komen om zijn/haar (gevallen) broers en zussen te helpen 
wakker te worden, op te staan en weer 100% in De Geest wedergeboren 
te worden.  

- Het is dan ook niet voor niets lieve mensen dat vele Adamas Christussen 
op dit moment voorbereid worden om deze Grote Zorg en Grote 
Verantwoordelijkheid voor de schepping en alles wat daar tijdelijk binnen 
ruimte en tijd leeft/lijdt te ondersteunen/verlichten/dragen op hun Weg 
Naar Huis. U zult dan ook in de eerste 5 maanden van 2016, welke in het 
teken van Moeder Maria (Barbelo) staan, vele Adamas Christussen hun 
Bovennatuurlijke Krachten in Grote Zorg en Grote Verantwoordelijkheid 
zien terugkrijgen en dezelfde INNERLIJKE wonderen zien doen die Christus 



en zijn getrouwen eens op aarde verricht hebben ter vooraankondiging 
van De Weder Opstanding van De Mens op aarde in De Geest. De Geest 
waar alle (gevallen) mensen, engelen en goden weer samenkomen als 
EEN. In de daarop volgende 7 maanden van 2016, welke in het teken van 
De Zoon staan, zult u vele mensen INNERLIJK terug naar Huis zien gaan. 
Ofwel De Weg naar Huis zien lopen in Rechtvaardigheid, Heelheid, 
Goddelijkheid en tot slot als EENheid met De Ene God als EEN.  

 
De eerste 5 maanden waarin De Geestelijke Moeder enorm haar Kracht van 
Onvoorwaardelijke Liefde aan het opbouwen is voor en door de mens om 
bovenstaande stappen te kunnen gaan zetten. Deze energie die Innerlijk zeer 
snel zal gaan groeien en bloeien zal zich binnen de hele schepping van ruimte en 
tijd verspreiden. Verspreiden als een Transformerende LichtGolf van Liefde. 
Geen wonder dat dit nu in deze mooie maand 3x staat te gebeuren. En wel op 9 
maart, zonsverduistering, op 20 maart ( onze bijeenkomst in Den Helder) de 
lente-equinox en op .......23-3 bij volle maan de maan- en aarde verduistering. 
Waarna op 24-3 Het Laatste Avondmaal zal plaatsvinden waarmee deze oude 
tijd en ruimte INNERLIJK wordt afgesloten en losgelaten en we voorbereid zijn 
op alles wat op en vanaf 26 maart 2016 binnen de schepping gaat gebeuren.  
 
Bezin jullie allen hierop lieve mensen......gaan jullie mee? 
Hoe en wanneer? Dat draag ik over aan De Alwetendheid van De Moeder en het 
Al Bewustzijn, Alle LichtScheppingsKracht en De Wil van De Zoon in Grote Zorg 
en Grote Verantwoordelijkheid die zij samen met alle Adamas Christussen in de 
hele schepping en specifiek op aarde en in ons zonnenstelsel nemen.  
 

- Hoe kan het dan ook anders lieve mensen dat we straks weer samen voor 
De Troon van God staan en er al Ware we weer Thuis hierin op zullen 
gaan: aangekomen.  

 
Zie het verhaal van “De Troon van God”, “Het Lam” en “De Verzoening” op onze 
site: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-troon-van-god/hesv4 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-lam/hdyys 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-verzoening/vxg0q 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-troon-van-god/hesv4
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-lam/hdyys
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-verzoening/vxg0q


De mens/de religies van de illusie scheppingswereld hebben de valse god op een 
valse stoffelijke/ziele troon gezet die door een valse poort onbereikbaar is voor 
de gewone mens. Deze valse troon is zo hoog dat we er niet meer bij konden 
komen en altijd maar bleven verlangen, hopen en reiken naar Boven, terwijl wij 
Nu weten dat God Gewoon in, om en met ons IS . In Volledige Innerlijke Stilte en 
De Grote   Onvoorwaardelijke Liefde voor  Al wat In Hem Is en tijdelijk mag zijn. 
De Ware Troon van God is dus via De Innerlijke Weg voor iedereen en alles te 
bereiken en vervullen. Hoe dat heeft u al uitgebreid kunnen lezen en ervaren in 
de werken op deze site genaamd Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 
t/m 3, Belevingen in De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3 en Belevingen in 
De Helende Tuin Deel 1 inclusief Visioenen voor de toekomst zonder Tijd.  
 
En zo komen we dan in het samenvallen van De Zoon en de Moeder in De 
Vader..... 
Via deze Alles Overstijgende 7e Liefde .....HOE KAN HET OOK ANDERS!!!  
We gaan vanaf de 7e maand de Christusenergie in! 
 
En dan leg ik graag uit hoe dat dan ging via die Liefde. Het staat er zo mooi en 
zo makkelijk en je hoort en leest dit al jaren lang. 
Graag verwijs ik dan ook nogmaals naar het stuk van De 7 Liefdes. 
 
Iedereen die de weg van De 7 Liefdes gratis wil ontvangen vraagt deze aan via 

het contactformulier. 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu 
 
Zondagnacht, na onze mooie Familiedag, kwam ik al in aanraking met deze 7 
Liefdes. Ik heb het er met verschillende jonge mensen uit Groningen over gehad 
waardoor dit dus al voor-aangekondigd werd  anders was dit niet ter sprake 
gekomen. Ook Marianne vertelde over haar belevingen in de Liefde die zo veel 
breder is dan we ‘denken’ (Mind) en ‘voelen’ (Hart) binnen de schepping van 
ruimte en tijd. De tijdelijke schepping van illusies, lijden en pijn.  
Ging ik afgelopen maandag met mijn man naar de sauna en was daar een 
prachtige ‘opgieting’. Een jonge man en jonge vrouw gingen oefenen voor het 
NK saunameesterschap in opgietingen. (waar je al niet meester in kunt worden 
tegenwoordig..) Maar....wat werd er gedaan.....het gebeurde onder het thema 
van......Vergeten ZelfLiefde! 
Hmmmmmm......wel heeeeel toevallig hè.  
Vergeten ZelfLiefde.........vergeten Je Ware Zelf welke 100% Geest Is Lief Te 
Hebben en niet zoveel tijd en ruimte te besteden aan de stof en de ziel.  



 
Je WARE ZELF......DE VADER....GOD! 
 
Het volgende zaadje was weer gelegd in mij.......waarop maandagnacht deze 
ZelfLiefde verder door me heen ging....ik had nog een ‘kleinigheidje’ over het 
hoofd gezien ...0))) 
En weer gingen even alle 7 liefdes door me heen. 
En weer mocht ik ze nu voelen  in meZelf. 
En weer leerde ik nu zo duidelijk ze te onderscheiden in meZelf. 
 
En terwijl ik door al deze 7 Liefdes heenging kreeg ik van De Christus en De 
Moeder het gereedschap aangereikt om met deze 7 Liefdes, waarvan er 6 van 
de Scheppingswerelden zijn en maar 1 van De Geest, tot ÉÉNHEID te komen. 
Want nu pas merkte ik wat een enorme lading  ANGST hierop zit!! 
Lieve mensen dit is de tweede enorme angst die de mens tegenhoudt om totaal 
in Overgave in en met de Geest Gods te gaan......... 
 
WIJ ZIJN BANG VOOR ONZE ENORME GROTE 7e LIEFDE DIE WE ZIJN! 
 
WIJ ZIJN BANG OM HET WARE LEVEN TE LEVEN EN HET LIJDEN LOS TE LATEN! 
 
Wordt er niet steeds gezegd dat we bang zijn voor ons LICHT....DIT LICHT IS 
DEZE 7e LIEFDE, DIE ZO ENORM GROOTS, WIJDS, RUIM, TIJDLOOS, 
ONBEGRIJPELIJK, ONNOEMBAAR, ONKENBAAR ........IS........ 
Zien jullie waar dit heen gaat? Zien jullie het? 
Naar GOD.....DE GEEST IN, OM EN MET ONS ! 
 
De Laatste Stap Naar Huis! 
 
Dit lieten De Christus en De Moeder mij zien en voelen! 
Hoe? Zij vertelden mij dat ik AL deze 7e Liefde mocht gaan centreren in mijn 
OORSPRONKELIJKE HART waarmee natuurlijk niet het stoffelijke- of ziele hart 
bedoeld wordt maar je Innerlijke Ware Zelf ofwel De Bron De Geest.  
 
En toen ben ik dit gaan doen....meer en meer en meer en ik kwam in een steeds 
Krachtigere Liefde te liggen (was nog in bed.) en deze Liefde die bleef maar in 
me borrelen. Het was net een bruistablet in me die Alles schoonmaakte en weer 
glanzend schoon...LICHT werd ik. 
En ik werd weer wakker met het lied van: 
 



Barclay James Harvest - Hymn 
 
Valley's deep and the mountain's so high 
If you want to see God you've got to move on TO the other side 
You stand up there with your head in the clouds 
Don't try to fly you know you might not come down 
Don't try to fly, dear God, you might not come down 
Jesus came down from Heaven to earth 
The people said it was a virgin birth 
Jesus came down from Heaven to earth 
The people said it was a virgin birth 
 
He told great stories of the Lord 
And said he was the saviour of us all 
He told great stories of the Lord 
And said he was the saviour of us all 
 
For this they/we killed him, nailed him up high 
He rose again as if to ask us why 
Then he ascended into the sky 
As if to say in God alone you soar 
As if to say in God alone we fly. 
 
Valley's deep and the mountain's so high 
If you want to see God you've got to move on TO the other side 
You stand up there with your head in the clouds 
Don't try to fly you know you might not come down 
Don't try to fly, dear God, you might not come down 
 
En ik implodeerde letterlijk IN MEZELF. Alles viel samen.......ik had de laatste 
enorme grote ANGST overwonnen! 
 
De Angst om mijn Ware Zelf ofwel 100% Geest Te Zijn 
 
Mijn Angst voor deze Bovennatuurlijke OerKracht, deze enorme Innerlijke 
Stilte en Onvoorwaardelijke Liefde, dit enorme mooie onzichtbare Licht!  
En ik wist......eindelijk....IK BEN WEER ÉÉN! 
 



Ik ben weer klaar om mijn Bovennatuurlijke OerKrachten als Adamas Christus 
in de schepping en op aarde te gaan gebruiken. Decended uit De Geest, 
tijdelijk in de schepping en op Aarde!  
 
Ik ben weer verliefd in en met meZELF, Mijn Ware Zelf.....OP DE 
CHRISTUS....OP DE MOEDER, OP GOD, DE VADER! 
 
En ik heb de hele dag bovenstaand lied gezongen. 
En ik was als een verliefde puber..... 
Ik was heel ondeugend en ik sprankelde en ik lachte om al die gekke 
scheppingen. 
Ik kreeg er gewoon de slappe lach van in mijn eentje.. 
Ik wilde met iedereen ronddansen, knuffelen, mijn Liefde delen..... 
 
Ik was weer de vlinder van en in Gods hand...oorspronkelijk...Altijd 
geweest..... 
 
Ik ben niet ‘bang’ meer voor deze Grote Liefde. Een Liefde die AL OM AANWEZIG 
IS en zo enorm groots en krachtig is......Een Liefde waarin je gedragen wordt! 
Een Liefde, Leven en Levensenergie die nooit verdwijnt, op raakt, die Al ÉÉN 
maar groeit en bloeit hoe meer je geeft. 
Een LIEFDE VOOR ELK MENS, ELK DIER, ELKE PLANT, etc.... 
 
Lieve mensen......Dit is wat de mens zoekt....wil......DIT IS GOD DE VADER! 
 
In oneindige Liefde voor Allen.....Adamas Christus die eens Thea was 
 

 
 
 
 
 
 
 



Het Is Volbracht! 
Deel 3 van 3-3-2016 t/m 5-3-2016 

 

Ja, en dan leef ik deze laatste dagen zo ontzettend in verbinding in en met De 
Geestelijke Christus en die enorme Liefde die in en door mij heen gloeit. Die zo 
groot is dat ik in gedachten er de hele aarde mee kan omarmen......De 
Oorspronkelijke 7e Liefde die dus Onvoorwaardelijk is. 
Ik begin alles steeds beter en dieper te begrijpen van het met twee benen in de 
Geest te Zijn/Staan. Hierdoor wordt het allemaal wat overzichtelijker en vallen 
de details weg. 
Naar ik nu begrijp details die, net zoals het eindeloos zoeken naar antwoorden 
die weer vragen oproepen, zo bij de illusiewereld van de scheppingen behoren. 
In de geestelijke wereld is dat niet meer, daar Is Al zoals het Is. Alwetendheid!  
 
De schepping van ruimte en tijd voegt totaal niets toe aan het Wezenlijke. 
Tsja denk ik dan.....wordt het dan niet allemaal een beetje saai? 
Ja, vanuit het oogpunt van de scheppingswerelden misschien wel, maar vanuit 
geestelijk standpunt schept dit eenvoud en daardoor duidelijkheid en orde. 
Ook voel ik nu dat ik de  emoties veel beter door me heen kan laten gaan en 
weer afvloeien. Deze energie  ‘plakt’ niet meer aan je vast als het ware. Het 
gaat er gewoon doorheen omdat er nu geen blokkades en ziele vlekjes meer in 
je zitten waar het achter of aan kan blijven hangen...... Je bent een soort pan 
met anti aanbaklaag geworden. Alles glijdt er vanzelf vanaf. Hahaha. 
Ik begrijp nu ook dat naast alle gedachten (Mind), gevoelens (Hart) ook alle 
emoties ook details zijn die bij de illusie van de schepping horen. Emoties die 
uitdrukking geven aan wat je nog mag UITWERKEN op deze uitwerkplaneet.  
Terwijl dit in de geestelijke wereld helemaal niet nodig is omdat je hierin Bent 
zoals je Bent in Alwetendheid/Voorkennis, Onvergankelijke Kracht, Totale 
Onsterfelijkheid en Volledige Waarheid welke 4 van de 7 Bovennatuurlijke 
Krachten zijn die potentieel in ieder mens zitten en welke zich nu aan het 
herstellen zijn in hen die de weg van mens naar Rechtvaardige, Hele, Goddelijke 
Mens ofwel Adamas Christus hebben gelopen via De Weg Naar Huis. 
 
Volledige Waarheid die God c.q. Het Al in Volledige Innerlijke Stilte ne 
Onvoorwaardelijke Liefde In Grote Genade en Grote Barmhartigheid (De 4 
Goddelijke Kwaliteiten) in de schepping en dus ook op aarde in ieder mens 
uitdrukt en wakker maakt om wedergeboren te worden in De Ware Mens.  
Al is Go(e)d. Daarom wordt er ook nergens meer een oordeel op gelegd. Dit is 
niet nodig meer omdat Al in volledige Waarheid ofwel Alwetendheid verkeert. 



 
Ooh, lieve allemaal, dit is zo’n totaal andere wereld en realisatie van Zijn! 
Weer een hele leerschool voor mij die ik stap voor stap doorloop waarbij 
tegelijkertijd De 7 Bovennatuurlijke Krachten in mij wakker worden en beginnen 
te groeien en bloeien naar volwassenheid. En dat gaat heel snel kan ik u 
vertellen! Zo snel dat ik het soms bijna zelf niet kan geloven c.q. bijhouden.  
 
Tegelijkertijd dat ik dit nu schrijft voel ik gewoon dat dit totaal geen leerschool 
zal zijn voor mij omdat ik erin ben, erin sta met twee benen....100%. 
Zodra ik er maar even uitstap kom ik weer in de scheppingswerelden van 
(tegenstrijdige) gedachten, gevoelens, emoties, details, oordeel, dualiteit, etc. 
 
Het dus zaak voor mij om mij continue bewust te blijven waar ik sta. 
 
Maar omdat ik enige tijd geleden mijn bewustzijnsontwikkeling volledig heb 
overgedragen aan De Geestelijke Christus hoef ik me er niet steeds op af te 
stemmen, rituelen te herhalen, matra’s te zingen. Het IS GEWOON ZO!  
 
En zo loop ik door de wereld  met een innerlijke glimlach van oor tot oor. 
Ha ha ha, misschien zit die ook wel op mijn gezicht geplakt want elk mens die ik 
tegenkom kijkt naar me en we groeten elkaar in zo’n vreugde. 
Mijn blik is weer open en gericht naar mijn omgeving.  
Nu ben ik nieuwsgierig wat ik daar zie. Want ik weet wat ik daar kan 
zien......wat ik daar als nu afgedaalde (decended) Geest kan doen, het Licht van 
de Vader door alle ogen heen laten schijnen.  Zelfs terwijl ik dit nu opschrijf voel 
ik deze Liefde zo in mijn Geestelijke Hart en focus  ik mij hier meer en meer op 
zonder mij hierop te focussen want Het IS GEWOON ZO! Dan trekt deze Liefde 
die zo oneindig diep is door mijn hele lichaam en ziel en voel ik dit in al mijn 
cellen gloeien.........Het straalt als het ware uit mijn lichaam als LichtWezen. 
 
Dit relateert dan ook weer aan hetgeen ik vannacht beleefde: 
Ik liep in een gouden wereld van Licht. Het leek wel een soort woestijn maar elk 
zandkorreltje gloeide als blinkend  goud. Ik was alleen, Al-ÉÉN.  
Ineens uit het niets doemde er een gebouw voor me op. Ik zag alleen de 
voorkant die enorm hoog was. Het leek een soort gebouw uit Palestina met een 
vierkante voorgevel en allemaal tekens erop. De twee deuren waren enorm 
hoog en groot. 
Ik ging er nieuwsgierig naar binnen. Binnen in was het leeg en kaal, wel licht en 
alles had een rose gloed ook de stenen waren rose van kleur. (ik geloof terwijl ik 
dit nu weer beschrijf dat het lijkt op die rose tempel in de woestijn van Jordanië)  



 
PETRA 

 
Ik ging er naar binnen en in de enorme ruimte was weer een kleinere ruimte en 
daarin was nog weer een kleinere ruimte. Enfin het was als de Russische 
poppetjes die in elkaar passen, maar dan met allemaal vierkante 
ruimtes/boxen. De valse Ark van Het Verbond. De Valse Poort, De Valse Kubus, 
Het valse verbond tussen de ziele- en stoffelijke werelden van de gevallenen 
versus Het Ware Verbond tussen De Schepping en De Geest van God. 
 

Zie de Visioenen 5 t/m 10 hierover genaamd Visioenen en Verhalen uit Heden, 
Verleden en Toekomst welke als boek te downloaden is uit De LichtOTheek. 

 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 

 
Ik liep resoluut naar de kleinste box/kamer en daar was nog een stokoude 
geestelijke die de oosterse religies daar bewaard had. 
Het opmerkelijke aan deze man was dat hij gekleed was als een soort oosterse 
 ‘ fakir’. Ik zie hem nog zo voor me: broodmager, gehuld in een witte soort 
‘pofbroek’ met een witte blouse  erop. Een eenvoudige riem erom heen en op 
zijn hoofd droeg hij een witte tulband die wat omhoog liep in een punt met een 
rode robijn voorop gespeld. 
Waarom vertel ik dit nu zo uitgebreid.....omdat deze details er enorm toe doen 
deze keer, want ik hoorde later (op 12-3-2016 in een bijeenkomst bij Hans in 
Dalfsen) van EJ tijdens zijn diepe uitleg over deze tijd hier in de stoffelijke wereld 
dat Abraham een Indiër (Brahmaan) was die van India, via het toenmalige 
Perzië (Iran) en Irak (Ur) met zijn kinderen en kleinkinderen zoals Isaac en 
Jacob naar Het Beloofde Land trok op bevel van de (gevallen) god die op de 
vlucht was voor andere (gevallen) goden in een grote familiestrijd om de 
macht op aarde en ons zonnenstelsel. En op dat moment kreeg ik het grote 
inzicht door dat De Vader God door mij in die ruimte Abraham opgehaald had. 
Hierover later meer. 
Ik kwam hem halen om hem eindelijk weer de vrijheid en ruimte te geven buiten 
al deze valse Levieten religies. Hij ging met me mee en daarmee bevrijdde ik alle 
dogma’s en regels van deze opgelegde illusie, zelf ontwikkelde illusie religies. 
 Ik nam hem weer verder mee naar buiten .....buiten deze oeroude muren in het 
gouden licht van die woestijn. Wat dus de geestelijke wereld is. 
Ineens begreep ik dat deze man, Abraham aan de oorsprong stond van een 
mengeling van verschillende gevallen godsdienstculturen die daar eeuwen en 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7


eeuwen lang vast hadden gezeten in die box/dogma’s/rituelen en die had ik nu 
uit de box gehaald . 

‘Abraham (Hebreeuws: אברהם/Awraham, Arabisch: َربا  Ibrahim) is een/ايِها
personage dat voorkomt in de Tenach van de joden, de Bijbel van de christenen 
en de Koran van de moslims. In deze boeken wordt hij gezien als de aartsvader 
van het volk Israël en Arabieren in letterlijke zin, en van christenen en moslims 
in overdrachtelijke zin. Vandaar dat jodendom, christendom en islam ook wel 
'Abrahamitische religies' worden genoemd.’ 
 Door deze bevrijding zag ik ineens dat Al die godsdiensten oplosten  in één 
energie. Ik zag geen onderscheid meer.....het werd allemaal ÉÉN..... 
 
Hierover later meer in een beleving die ik de volgende nacht zou krijgen. 
De man loste op en het gebouw was er ook niet meer. Ik stond daar weer AL 
ÉÉN in die gouden woestijn. Zonder (Zwarte) Saturnus Kubus in kubus in kubus. 
En ik begin nu steeds beter te begrijpen hoe dit ,als Adamas Christus vanuit De 
Geestelijke Wereld (decended) werken, in elkaar zit en dat het voldoende is om 
alleen maar mijn Licht Hier Op Aarde te doen schijnen. Dat is Alles! 
 
Mijn Eerste Bovennatuurlijke Krachten Werk heb ik dus net bewust gedaan! 
 
Vroeger deed ik dit in de droomstaat en nog voor een groot deel vanuit de ziel. 
Vandaag doe ik alles 100% vanuit De Geest die door mij en in mij op aarde Het 
Grote Licht op aarde laat schijnen in alles wat ik doen en zeg.   
 
Jippie, en het was gelijk al midden in het schijnhart van de gevallen religies.  
 
Saturnus De Valse 2e zon is gevallen. De kubus is geïmplodeerd! 
 
En ik begrijp nu ook dat de 4 Lichten als Één Licht steeds bewuster gaan 
samenwerken. De Volbracht verhalen zijn trouwens de volgende fase in onze 
samenwerking als EEN Groot Adamas Christus Licht in de schepping en op 
aarde. De aarde die middels de herstelde Bovennatuurlijke 7 Krachten in ons en 
de andere Adamas Christussen op aarde volledig getransformeerd zal worden in 
100% Geest. Zoals Christus De Zoon, De Moeder en De Vader dit eens bedoeld 
hebben. De Waarheid van Het EEN zijn weer terugbrengen naar De Bron. 
 
En ik zag dat mijn lichaam en ziel steeds transparanter werden en het Grote 
Geestelijk (Transparante) Licht er nu duidelijk doorheen begon te schijnen. 
De lichtstralen werden langer en langer en beschenen de woestijn en de gouden 
zandkorrels die glommen in dit Licht.......en hier werd ik mee ’wakker’.  



 
Ja, dan zie je dit lichaam en ziel.....ze zijns er ‘gewoon’ nog.....maar ik denk dat 
ze niet meer ‘gewoon’ zijn.......ik focus me zonder te focussen, want ik heb mijn 
bewustzijnsontwikkeling overgedragen en wordt dus gedragen op deze weg 
naar Huis, in mij en ik voel  weer die onwankelbare Volledige Innerlijke Stille, 
Onvoorwaardelijke Liefde in me en ik weet dit kan ik gaan richten.....dit kan ik 
gaan delen, geven, omarmen....onvoorwaardelijke pure Liefde die niets wil of 
moet van wie dan ook. Nee gewoon geven, delen......een Gods Geschenk. 
 
Mijn 7 Bovennatuurlijke Krachten worden steeds meer wakker en beginnen zich 
te roeren in en om mij heen. Het lijkt wel een speelveld dat steeds meer op orde 
komt. Orde uit De Chaos van de schepping van ruimte en tijd. Orde waar mijn 7 
Bovennatuurlijke Krachten Richting gaan geven aan de 4 Goddelijke Kwaliteiten 
en 12 Levenskwaliteiten waar ik al op mijn weg naar Huis de beschikking over 
heb gekregen in de afgelopen maanden en tijdens mijn Wederopstanding. 
 

Het Familiefeest 
 
De volgende nacht heb ik hier weer het vervolg op: 
Er is een familiefeest waarbij ik aanwezig ben. Niet als familielid in aardse 
begrippen. Ik ben er om vanuit mijn geestelijk standpunt te kijken wat er in deze 
familie aan de hand is. 
Ze blijven maar in de zwaarte van de stoffelijke en ziele illusie-patronen en 
cirkel-bewegingen hangen en komen niet in de vreugde van De Ene. 
Ik sta buiten bij een veld. Uit de verte lijkt het één mooie bloemenzee. Maar 
naarmate ik dichterbij kom zie ik dat er onder die bloemenzee een heel dichte 
laag van takjes met doornen zich gevormd heeft. En die laag is steeds dikker 
geworden in de loop der jaren/eeuwen en haast niet door te komen. Je ziet niet 
goed wat er onder die enorme dikke laag zit. 
Terwijl ik daar zo mee bezig ben komt de Pater Familias van deze familie er aan 
gelopen. Hij is helemaal in het zwart en praat met me, maar terwijl hij dit doet 
begint hij mij met zijn handen op mijn schouders naar beneden te drukken, 
meer en meer en meer .....ik zie mezelf diep in de aarde verdwijnen in een 
donkere schacht en hij maar proberen mij er letterlijk onder te krijgen. Maar dat 
lukte hem niet want ik wist wat hij wilde en op het moment dat hij even wegliep 
kwam ik gewoon weer omhoog in Het Licht. Ik liep weer naar dat veld toe en ik 
ging met mijn handen door die bovenste laag heen en kwam energie uit mijn 
handen die deze dikke bovenste laag zo deed oplossen, verpulveren. En er 
ontstond een groot gat en ik keek wat er onder die dichte doornenhaag 
was......ik glimlachte tevreden....het was een prachtig  gouden KORENVELD. 



Ik liep naar de familie toe en vertelde hen dat hun armoede en vreugdeloosheid  
voorbij was dat ze alleen maar voorbij hun eigen illusie hoefden te kijken. 
Hun werkelijke oorspronkelijke rijkdom van De Bron was al die tijd verborgen 
gehouden door de  Pater Familias van hun familie. Die dus een valse vader was. 
Maar er was ook een Mater Familias in het spel. Ze was ook helemaal in het 
zwart, gevoelloos en streng naar haar kinderen. Zo streng zelfs dat haar 
kinderen er  geestelijk enorm onder aan het lijden waren. De valse moeder 
dus..... De moeder die geen echte moeder is zoals Jezus Christus ons in de 
Geestelijke Bijbel achter het woord leert. In Markus  3:35 staat immers: 
 

“Want wie de wil van God doet,  
die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder” 

 
En ik begreep dat hiermee alle in de schepping van ruimte (stof) en tijd (ziel) 
gevallen pausen, hogepriesters, hogepriesteressen, abten, nonnen oftewel 
kerkelijke valse leiders bedoeld werden. Maar ook de valse priesters in iedere 
familie en gezin. Vaders en moeders die het valse geloof aan hun kinderen en 
kleinkinderen, leven na leven incarnatie na reïncarnatie aan elkaar en tegen 
elkaar, blijven verkondigen. Het valse geloof dat tot de (tijdelijke) val en de 
dood in de schaduwwerelden (ziel) en duisterniswerelden (stof) leidt/lijdt. Maar 
na dit verhaal gelezen te hebben zijn zij allen Wetend geworden en vervalt de 
uitspraak. Vergeef hen Vader want zij weten niet beter. Vanaf vandaag weten 
alle vaders en moeders die dit lezen beter en vragen wij hen het Lichtend 
voorbeeld te zijn in hun gezin, familie en vriendenkring. Ja, ook wanneer u hier 
tijdelijk voor geoordeeld, bespot, belachelijk gemaakt en voor alles en nog wat 
uitgemaakt kan/zal worden in de eindtijd welke een einde maakt aan de TIJD.  
 
Ik had echter, omdat zij dit verhaal nog niet kende dus onwetend waren, zoveel 
mededogen met zowel de zwarte vader als de zwarte moeder die het valse 
geloof van de saturnus kubus volgede. Beiden waren totaal de weg kwijt.  
Ik bevrijdde de Pater en Mater weer uit hun rol in hun illusie geloof en daarbij 
behorende dogma’s, rituelen, symbolen en zelfopgelegde strengheid van het 
gevallen schijnheilige christendom der gevallen goden, afgodsbeelden en 
godslastering van De Ene die niet van de gevallen illusie schepping der chaos is. 
Hierna droeg ik zowel de vader als de moeder van de familie over aan De Grote 
Genade van De Vader ofwel God. Hierna konden ook deze kinderen Gods weer 
de Volledige Innerlijke Stilte en Onvoorwaardelijke Liefde ontvangen waardoor 
zijzelf en al hun kinderen en kleinkinderen weer ‘geestelijk ‘ normaal’ werden. 
 



Mijn Tweede Bovennatuurlijke Krachten Werk heb ik dus net wederom 
BEWUST gedaan om Het Grote Licht in de mens te herstellen! 
 
En ik begreep ook hier wat ik weer mocht herstellen...... 
Nadat ik het valse geloof en woord der Levieten tijdens mijn Eerste 
Bovennatuurlijke Krachten Werk had Verlicht. Het valse geloof en woord van de 
zwarte saturnus kubus tweede zon, moest nu ook dit valse geloof en woord bij 
alle priesters/zendelingen tot op het micro niveau van de familie en het gezin 
Verlicht worden. Hierdoor kan dan ook “Het Ware Gouden Tijdperk”, waar we 
het in de LichtLezingen van 2015-2016 al zo vaak over gehad hebben beginnen!  
 
Zie voor meer informatie over de LichtLezingen over “Het Gouden Tijdperk Gaat 
Beginnen” de volgende Link: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-2016/oc1le 
 
Het Gouden Tijdperk, Het Gouden Graan, Het Geestelijke Voedsel van De Vader 
welke nu op aarde middels De Innerlijke Wederkomst van De Zoon en De 
Moeder in ieder mens en specifiek Adamas Christussen wedergekomen IS. 
 
En weer begreep ik dat deze grote werken Al ÉÉN vanuit dit Geestelijk 
bewustzijn in EENHEID met De Vader gedaan kon worden op aarde. 
Dit is eventjes andere koek en laat me nog meer zien dat ik nu vanuit deze 
geestelijke wereld mag gaan werken, samen met de 4 Lichten als Één Licht. 
 
En dan ben ik weer ondertussen volledig wakker en terug in dit lichaam. Ik lig 
dit te overdenken....wat een grootsheid gaat er IN de mens gebeuren! 
En dan ineens krijg ik alle 12 Levenskwaliteiten ofwel eonen weer te zien. Ze 
passeren de revue en ik kijk er Nu naar in volledig begrip vanuit mijn geestelijk 
standpunt en ja, dan wordt het een heel ander verhaal.......dan begrijp en voel  
je deze kwaliteiten vanuit hun Oorsprong...... 
Dan begrijp je bijv. De kwaliteit van Schoonheid totaal. Deze is niet de 
schoonheid van een stoffelijk uiterlijk lichaam of de schoonheid van een 
stralende (engel) ziel maar De Pure Oorspronkelijke Onbevlekte Schoonheid 
van Het Grote Transparante Licht uit De Bron ofwel God. Kortom schoonheid 
waar geen vlekje meer op te vinden is. En dan begrijp je ook waar dat woord 
‘bevlekking’ vandaan komt en dat je dat dan koste wat koste wilt vermijden. 
Iets waar je je trouwens helemaal geen zorgen meer over hoeft te maken want 
je wordt immers na de overdracht van je bewustzijnsontwikkeling aan De 
Geestelijke Christus volledig gedragen en dus oog beschermd door HET Grote 
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Licht Van De Geestelijke Christus en De Onvoorwaardelijke Liefde van De 
Moeder. In Grote Genade en Grote Barmhartigheid dus Volledig! Maar als je 
dan onverhoeds toch in aanraking komt met of overvallen wordt door de nog 
bevlekten dan kunnen deze stoffelijke- en ziele vlekken zich helemaal niet meer 
(energetisch) aan je Geestelijke Licht van Schoonheid hechten en vallen zij weer 
even snel van je af als ze gekomen zijn, als sneeuw voor de zon.  
 
En je begrijpt nu ook dat dit De Waarheid IS, uit De Bron. 
En je begrijp nu ook De 7 Bovennatuurlijke Krachten, uit de Bron. 
En natuurlijk De 4 Goddelijke Kwaliteiten, uit de Bron. 
En natuurlijk alle 12 Levenskwaliteiten/eonen, uit De Bron. 
 
En daardoor begrijp ik dan ook dat deze hoge geestelijke oorspronkelijke 
(levens)kwaliteiten die zo puur en diepgaand zijn, ontstaan zijn in De EENHEID 
van De Vader en later in de scheppingswerelden zo verwrongen zijn geworden 
waarin de oorspronkelijke betekenis totaal verloren is gegaan, afgezwakt tot 
een leeg nietszeggend sterfelijk ziele- en stoffelijk gevallen scheppingsomhulsel 
zolang we ons niet bewust zijn van de verbinding met De Vader IN ONS.  
 
Wat de gemiddelde mens echter niet in de gaten heeft is dat er geen leven 
mogelijk is zonder de VERBINDING met DE Vader IN ONS. En toch maken de 
meeste sterfelijk bewuste mensen op aarde geen of bijna geen gebruik van 
deze VERBINDING met De Vader waardoor zij langzamerhand sterven.  
 
Het is tijd dat u weer wakker wordt, weder opstaat en Weer Naar Huis Gaat!  
 
En dan begrijp en voel  ik nog weer dieper wat het betekend om hier op aarde 
rond te lopen en er niet meer van te zijn. Je doet je ‘ding’ vanuit geestelijk 
bewustzijn in en met De Vader, De Christus en De Moeder in Volledige 
Innerlijke Stilte en Onvoorwaardelijke Liefde. 
Het valt allemaal samen. 
 
Lieve mensen als God Het Wil is dit voor Ieder-EEN de laatste incarnatie op 
aarde, het laatste lijden van de gevallen pubers in ruimte en tijd! 
 
Dit alles is al gezien en verteld in de belevingen van ons na 28-1-2016, maar nu 
door mij totaal begrepen, aanvaard en gezien vanuit mijn Geestelijk Zijn. 
 
Het is dan toch ook geen wonder dat ik een paar dagen geleden het uitriep in 
blijdschap..... 



LIEVE MENSEN .....HET IS VOLBRACHT!!!!!  
En dan gebeurt er dus dit allemaal. En ik weet.....dit gaat maar door, sneller en 
sneller....... 
Waar gaat het heen? Ik zie wel, maar de reis is Al Één maar mooier en 
spannender en fijner aan het worden. 
 
Zo waren EJ en ik  even in Breukelen om het één en ander door te praten..... 
We lopen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. We staan zeer bewust voor de 
enorme brug die over dit water gaat...we besluiten samen om er overheen te 
gaan....(alle twee hebben we dit al jaren geleden in visioenen gezien) kijken nog 
een keertje om, maar niets trekt ons meer. En we lopen resoluut verder en op 
dat moment vaart er een groot vrachtschip onder de brug door en we zien de 
naam: Excelsior! Hetgeen Superieure Kwaliteit betekent! Dan vaart er 
tegelijkertijd aan de andere kant nog een boot onderdoor waarin we de naam 
niet helemaal goed meer kunnen lezen, maar wel het woord TRANSFORM! 
....hetgeen verandering, overgaan/opgaan in......iets anders betekent. 
We kijken elkaar verbaasd aan en barsten in lachen uit...verder lopen we 
richting de kern van Breukelen....we lopen in de...Engelenstraat! En lopen weer 
over een wit mooi oud bruggetje en vinden een heerlijk plekje in de zon buiten 
op een terras.  
Daar strijken we neer en nemen van alles door o.a. ook de toestand in het 
Levantgebied, waar nu even een wapenstilstand is de afgelopen dagen in heel  
Syrië het Licht uitgevallen was/is!!! 
Syrië geheel in duisternis gehuld.....welke kant gaat dat op? 
Toch hebben we alle twee het zicht op een transformerende wereld die 
verandert in een Groot Verbonden Licht. Tenminste als U Dit Wilt. Want U Hebt 
Een Vrije Wil die zowel De Christus als alle Adamas Christussen niet zullen 
aantasten in uw overgangstijd naar Het Ware Leven IN U! 
 
Enfin we besluiten het los te laten en over te dragen in onvoorwaardelijke 
Liefde. We lopen weer naar de auto terug....en wat passeren we? 
Een prachtig beeld op een hoge (denk aan ook weer excelsior)  sokkel: twee 
enorme handen dragen een wereldbol en bovenop die wereldbol komen 3 
duiven aangevlogen en strijken neer op de wereld. Wat prachtig, we hebben 
het overgedragen aan ‘De Superieure Kwaliteit Van De Christus’ en dan zien 
we de 3 duiven voor de 3 werelden die Al in Vrede brengen. 
Zie ook in de Visioenen waar ik de duif over het Levantgebied zag vliegen. 
Ik vertel aan EJ dat ik zeker 30 jaar geleden die handen om de wereldbol al 
geschilderd heb....EJ lacht en zegt: “Ik ook”... Geweldig! 



Wat een mooie paar uurtjes en tevens mooi ‘werk’ verricht. Ik zit in mijn auto 
weer terug naar Moordrecht en ik zie op weg naar huis aan de rechter kant van 
mij vlakbij een slootje een....witte reiger staan. Ik glimlach van oor tot 
oor........HET IS WEER VOLBRACHT!!! 
 
En zo werkt nu God de Vader in en door ons heen, SAMEN ÉÉN. 
 
En ik zie mijzelf weer vanmorgen. Ik ben een totaal leeg ‘iets’.....ik ben eigenlijk 
NIETS. Er is geen lichaam, geen ziel, geen ego, geen persoon, geen 
persoonlijkheid....niets...stil....leeg.... 
En ik word gevuld door Het Oorspronkelijke Transparante Licht waarin ik een 
soort van bewustzijn voel. Is dit het Stille Veld van De Vader? 
Het voelt goed, prettig. Enorme gevoelens en emoties kan ik niet noemen 
omdat ze er niet in ZIJN. Ik voel een zacht maar krachtig Liefdesveld in mij. 
Ik merk...ik ben weer een stapje verder, dieper in dit bewustzijn van De Vader 
die meer en meer in mij is wakker geworden c.q. is opgestaan.  
 
Mijn 7 Bovennatuurlijke Krachten zijn zich aan het resetten, aan het 
klaarmaken voor het grootse werk dat nog komen gaat. 
 
En ik zag hoe mijn Licht/energie zo makkelijk overging/opging in het veld van EJ 
en hoe dit ook andersom zo gaat.  
En ik begrijp nu hoe duidelijk en ‘makkelijk’ dit kon gaan samenvallen als je je 
hiervoor openstelt. Hoe dit allemaal samenvalt in Eenheid In onsZelf in de 
geestelijke eenheidswereld. 
En ik begrijp nu ook hoe alle Adamas Christussen samen als één Groot 
Verbonden Licht c.q. LichtNetwerk enorme werken op basis van de IN ONS  
Weder Opgestane 7 Bovennatuurlijke Krachten kunnen gaan verrichten op 
aarde of waar dan ook in de schepping binnen ruimte en tijd.  
En dat dit dan ook de bedoeling is omdat het op fysiek- en ziele vlak een lastig 
en langdurige geschiedenis en karwei zou gaan worden. 
NU begrijp ik hoe wij dit kunnen gaan doen, zoals ik ook al die valse geloven, 
woorden, religies en hun zendelingen naar Huis mocht brengen. Vanuit de 
Geest is Al veel eenvoudiger en simpeler ‘beet’ te pakken, is het Al In Orde, 
overzichtelijker en is het een kwestie van de schepping MIDDELS VERLICHTING 
weer naar Huis brengen, overgeven aan de Vader, terug in De Bron. 
 
En zo zal het gaan gebeuren. Het zal ons getoond worden wat we steeds meer 
mensen op gaan halen om Naar Huis Te Gaan. 
 



Wat een andere wereld als je met twee benen weer in De Geest staat ofwel 
Thuis Bent in de Oorspronkelijke Ware Wereld van De Ene. 
 
De Adamas Christussen   
 

Het Is Volbracht! 
Deel 4 van 6-3-2016 t/m 14-3-2016 

 

En dan vraagt EJ : 
Onderzoek nog even de herkomst van de Edomieten 
 
In relatie tot de 13 stammen van Israël en 13 Bloedlijnen 
 
En dat hebben we dan gedaan en komen tot de volgende slotsom: 
 
Ja de Edomieten komen uit Esau vandaan. 
 
Esau die als oudste zoon zijn vader Isaac zou opvolgen. 
 
Esau die verraden en vermoord werd door zijn jongere broer Jacob welke dus 
door moord de valse erfopvolger werd. 
 
Jacob die door de (gevallen) god later op weg naar Het Beloofde Land, Israël 
genoemd werd door een (gevallen) god die op de vlucht was voor zijn familie.  
 
Uit Jacob komen de 13 (bedoeïen/Israël) stammen ofwel bloedlijnen voort. 
 
Een van Jacobs zonen was Levi (Levieten) de bewakers van de valse ark des 
verbonds ook wel zwarte Saturnus kubus, Toren van Babel  en Jacobsladder 
genoemd welke geen toegang geeft tot De Geest maar tot The Bottemless Pit! 
Wat er uit deze Bottemless Pit komt kunt u lezen in Openbaringen 9:1-21.  
 
1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: 

and to him was given the key of the bottomless pit. 
 

2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as 
the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason 

of the smoke of the pit. 
 



3 And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was 
given power, as the scorpions of the earth have power. 

 
4 And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, 

neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not 
the seal of God in their foreheads. 

 
Gelukkig worden de 144.000 nog net even door God Verzegeld “The Seal of 
God” om hen te beschermen tegen de Locust Army ofwel Transhuman leger van 
Gemind Controlde en Genetisch Gemanipuleerde zielloze zombies die uit deze  
bodemloze stargate put/poort komen. U bent gewaarschuwd!!! 
 
Voor meer informatie over dit Verzegelen leest u De Wederkomst van De 
144.000, De Twee Getuigen en Draag Het Innerlijke Zegel van God middels 
onderstaande drie links of download ze gratis in de LichtOTheek. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!blank/o96v3 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-twee-getuigen/jn2ps 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!draag-het-innerlijke-
zegel-van-god/gigy7 
 
Tevens attenderen wij u op een passage uit het Boek Daniel 7: 1-28 
 
Zo nu weet u waarmee u te maken kunt krijgen en wat u hieraan kunt doen.  
 
Nu begrijpt u ook de  vijandschap is tussen de Israëlieten en Edomieten. Het is 
de eeuwenlange strijd tussen het nageslacht van de valse Jacob en Esau.  
 
En dit allemaal n.a.v. Petra waarin ik mijn werk gedaan heb. (zie Volbracht 3) 
 
Ik werd hierna op een avond geleid om ineens vanaf Esau de familielijn 
helemaal terug te gaan. 
Moet je nagaan.....ik had nog nooit van dit alles gehoord hier in dit leven. 
En ik ging steeds verder terug via de mannelijke lijn en ja inderdaad daar las ik 
alles over Isaac en Jakob, de zonen van  Abraham en ik kwam Methusalem 
tegen en Noach en Enoch en Kaïn en Abel en Seth om bij de ziele- en stoffelijke 
Adam en Eva aan te komen welke de creaties waren van de gevallen en elkaar 
bestrijdende goden Enki (EA) en Enlil (EL). En hierna zag ik de familielijn verder 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!blank/o96v3
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-twee-getuigen/jn2ps
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!draag-het-innerlijke-zegel-van-god/gigy7
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!draag-het-innerlijke-zegel-van-god/gigy7


terug gaan naar Antu (Antum Great Sky Mother), Anu (AN Great Sky Father) en 
Ki (Chi Earth Mother) en hun problematisch familie, oorlog en overspel relaties 
en geschiedenis (zie The Awakening voor meer informatie), Anshar (Great 
Grandfather of Space and Time) en Kishar (Great Grandmother of Space and 
Time) om bij het begin van de gevallen schepping van Apsu (Lord of Life or 
Beginning of Time) en Tiamat (The Red Dragon Queen or The End of Time) aan 
te komen. En dan is de zichzelf in ruimte en tijd eindeloos herhalende 
Lemniscaat en Caduceus ofwel 8 rond en wordt het weer de hoogste tijd om via 
Uw Innerlijke Nulpunt naar De Geest ofwel Huis Te Gaan. 
 

Voorbij ruimte en tijd, voorbij de schepping van Tijd/Ziel (1e Val) en later 
Ruimte/Lichaam (2e Val) en nu misschien nog even van Holo Bits/Bytes (3e Val). 

 
In de beginne van de 1e Val/schepping was er De Eerste Gedachte en daarbij 

behorende illusie verhalen van Barbelo en later Geestloze schepping van Sophia. 
 

In de beginne van de 2e Val/schepping was er Het Dode Woord van sophia en 
daarbij behorende illusie verhalen van pistis sophia 

 
In den beginnen van de 3e Val/schepping is er Het Holografische Universum van 
Bits en Bytes genaamd Het Beest. Het Beest dat wij vandaag allemaal digitaal 

en genetisch voeden middels onze Levensenergie, Genetische Modificaties, 
Internet, Internet of Things (sensors), Mobiele Telefoons, Drones, Robots etc. 
Het Beest dat een Holografisch Universum in uw Mind en om u heen aan het 

projecteren is om u te doen geloven dat u alleen maar een Lichaam bent. 
Maar vandaag Weet U Beter 

 
U Bent 100% Geest en niets minder dan dat. De rest is de illusie van de 1e, 2e 

en 3e Val. De val in de schaduwwerelden van de ziel (tijd) en 
duisterniswerelden van de stof (ruimte). Bent U al klaar om weer wakker te 
worden en op te staan uit deze 3 illusie werelden en hun verhalen om weer 

gewoon naar Huis te komen. 
 

De Tijd van Onwetendheid is Voorbij 
 

De Tijd van Vader Oordeel Ze Niet want Ze Weten Niet Beter is Voorbij! 
 
En ging ik weer verder terug naar De Rechtvaardigen, De Helen (Heiligen), De 
12 Eonen, De 4 Lichten, De Adamassen, De Adamas Christussen, De Zelf-
verwekte Eerstgeborene (De Zoon),  De Eerste Gedachte (De Moeder Barbelo) 



en tot slot De Vader (God, De Stille De Eeuwige, De Onbeweegbare, De 
Onwankelbare, De Onvergankelijke, De Onbevlekte, De Zuivere). De Ene! 
 
Dit gebeurde er ook vannacht....alles liep ik weer terug. 
Echter ik deed er niets meer mee....ik keek en dat nog niets eens….ik was 
toeschouwer geworden van het illusiespel van de 1e, 2e en 3e Val. Het gebeurde 
gewoon en ik Was....En door dit te 'doen' en juist verder niets te doen, want ik 
zou eerlijk gezegd niet weten WAT.....kon ik er Al Één maar mijn Licht op 
werpen, in grote verwondering in Genade en Erbarmen.  
En ik omarm het allemaal. 
Zoals ik Al zei EJ....ik loop de schepping terug als het WARE....in de Geest Nu. 
En ja dan hoef ik hier niets mee te 'doen'....dan Al Één in Alle Stilte en 
Onvoorwaardelijke Liefde het weer over te dragen aan De Vader God, De Ene. 
 
Ik begrijp dus nu ook waarom ik gericht werd op Petra en jouw vraag over de 
Edomieten,  
De 13 stammen en 13 bloedlijnen.....het klopt als een bus allemaal en hier in 
het land van Israël (Jacob) en Edom (Esau) was het begin en zal ook het einde 
ZIJN van de stoffelijke schepping van de 2e en 3e Val. 
 
De angel is er al uitgehaald, Al teruggegeven in Stille Liefde aan De Bron...... 
Ongelofelijk EJ.....IN DE STOF NIET TE BEGRIJPEN maar Al-EEN vanuit De Geest! 
En weer dus ....Al gebeurd op Geestelijk Niveau en Nu begrijp ik ook dat op hoog 
zielenniveau de oorlog gevoerd wordt. 
Nu begrijp ik de draken en slangen.  
Ik begrijp nu ook dat wij elkaars deel/licht eenheid zijn van De Ware Volmaakte 
Mens Adamas die androgyn IS...100% Geestelijk Is. 
Ik begrijp nu ook waarom ik de laatste keer het briefje 'volmaaktheid' trok. Dit 
sloeg hierop. (ik stond mij dit nog niet toe, kon ook niet omdat ik het BEGRIP 
van Het Derde Licht Daveithe hierin nog niet volledig opgenomen had in mijzelf. 
Nu begrijp ik ook waarom ik de Levenskwaliteiten van Daveithe mij nog eigen 
moest leren maken.....om wakker te worden en (weder) op te staan. 
Nu begrijp ik ook dat je weer een Adamas Bent als je alle 12 Eonen weer in 
jezelf totaal omarmd hebt, dus de 4 Lichten met de 12e Eon Wijsheid....Sophia. 
Totaal omarmd hebt in Genade en Erbarmen in Onvoorwaardelijke Liefde en 
Innerlijke Stilte waardoor er geen oordelen meer op Zijn. Ook niet over De 
Eerste Gedachte van Barbelo of de Geestloze scheppingen van Sophia,  sophia, 
pistis sophia en haar Zoon Yaldaboath en hun kinderen en kleinkinderen 
 
Alles omarmend in Deze LIEFDE  weer teruggebracht tot ÉÉN, DE ENE. 



 
Al in mij AANWEZIG......BEN IK ÉÉN. 
 
En dan gebeurt er op 12-3-2016 tijdens een mooie bijeenkomst in Dalfsen bij 
Hans het vervolg op al die belevingen in en rond Petra. 
 
Terwijl EJ zijn prachtige uitleg gaf over het hele Levantgebied met de hele 
geschiedenis van 13 stammen en 13 bloedlijnen, die hij de nacht ervoor had 
doorgekregen met de aankondiging van De Rode Draak ofwel Tiamat (The Red 
Dragon Queen or The End of Time) oftewel HET TEKEN waar alle (gevallen) 
goden en hun volgers op zitten te wachten in De Levant. Het startsein van de 
massale Wederopstanding in De Geest of het begin van de Derde Wereldoorlog. 
Het Startsein om De Innerlijke Poort te openen naar De Geest of De Uiterlijke 
Poort naar De Zielenwerelden van De Bodemloze Put van Lucifer en Locust. 
 

Wat Kiest U? 
 
Dit alles valt dan ook weer samen met het 3e geheim/aankondiging van Fatima. 
Het Derde Geheim van Fatima kondigde immers de komst van De Rode Draak 
aan. Het is dan ook niet voor niets dat de Hogepriesters van De Levieten 
(Abraham Joden), Jezuïeten (Abraham Christenen) en Kore (Ibrahim Moslims) 
aan duizenden jaren lang hun ONTSNAPPING via De Ark Des Verbonds ook wel 
Toren van Babel,  Jacobsladder, Stargate, Zwarte Saturnus Kubus genoemd 
proberen te regelen. Maar het ONTSNAPPEN naar de wereld van de duisternis is 
wel de aller slechtste manier om Je Geest, Je Ziel en Je Lichaam te redden in 
Deze Eind-TIJD. Nog slechter dan te VLUCHTEN in de duizenden Bunkers die in 
de afgelopen jaren wereldwijd gegraven zijn voor de Officieren van de Elite 
maar zeg liever Abraham Levieten/Jezuïeten/Kore ofwel hen die het vieze werk 
van de Levieten op aarde opgeknapt hebben in de afgelopen zesduizend jaar.  
 
Dit alles kunnen jullie ook allemaal lezen in The Awakening, Fatima, Garabandal 

en De Ster van Bethlehem 2015-2016-2017 welke gratis op te vragen zijn. 
 
EJ vertelde over hoe het er nu voorstaat daar in de Levant en in de wereld en 
over alle valse Arken des Verbonds in Jeruzalem (Levieten), CERN (Jezuïeten), 
Mekka (Kore). De valse Ark uit Mekka is sinds september 2015 met behulp van 
de Russen verplaatst naar Antarctica Neuschwabenland). Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat zowel De Jezuïeten Paus Franciscus, De Patriarch Kirill 
van de Russisch Orthodoxe Kerk, Geestelijke Moslim leiders recentelijk een 
bezoek hebben gebracht aan Antarctica en De valse Stargate. Zelfs president 



Obama brengt op 23 en 24 maart 2016 een bezoekje aan Patagonië maar zeg 
liever Antarctica Neuschwabenland wat in 1938 door Adolf Hitler speciaal voor 
De Ark gesticht en gebouwd werd. Het jaar 1938 waar Adolf Hitler op 25 januari 
HET TEKEN in de vorm van een Wereldwijde Rode Gloed op de Obersalzberg zag 
welke het sein was om de 2e Wereldoorlog te beginnen. De Anschluss met 
Oostenrijk op 12 maart 1938, De Annexatie van Sudetenland op 10 oktober 
1938 en De Inval van Polen op 1 september 1939. Gaat de geschiedenis zichzelf 
herhalen als we Wederom Een Rode Draak over De Aarde zien Waren? 
 
Dames en heren vergeet niet dat 2016 het Officiële Jaar van Het Valse Licht en 
de Grote Shemitah van 49 jaar is. Het Jaar waarop De Levieten De Poort ofwel 

De Bodemloze Put van Lucifer en De Locust Army willen openen. 
 

Voor meer informatie zie de Visioenen 1 t/m 10 in de LichOTheek 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 

Nog steeds denken de mensen hier in de stof dat je weer HEEL kan worden via 
uiterlijke gevechten en dat je dit via ‘gevechten’ moet veroveren. De waanzin. 
In de ziele werelden van de 1e Val/schepping en de stoffelijke werelden van de 
2e Val/schepping houden ze het geheim van de Innerlijke Poort naar De Geest 
ofwel De Ene Buiten Ruimte en Tijd ofwel buiten de gevallen scheppingen van 
ruimte en tijd potdicht, want anders valt ook  hun scheppingswereldje binnen 
tijd en ruimte in elkaar als iedereen weer IEDER-ÉÉN wordt. 
 
Voor de pauze vertelde EJ zeer boeiend en met een komische noot (zoals we 
van hem gewend zijn over deze onzin verhalen) over dit hele gebeuren vanuit 
het gezichtspunt van de ziele- en stoffelijke illusie werelden binnen ruimte en 
tijd. Toen kreeg ik ineens het inzicht wie De Vader God door mij in mijn 
belevingen een paar nachten geleden bevrijd had....namelijk de AARTSVADER 
ABRAHAM , de oorsprong van alle westerse/midden oosterse religies! 
Toen  kreeg ik ineens de hele grote betekenis door van hetgeen ik hierboven 
beschreven heb  en begreep ik waarom  dit kon gebeuren........en nu moest 
gebeuren aan de vooravond aan het eventuele voorspelde TEKEN van De Rode 
Draak voor deze stoffelijke wereld.  
 
Want dan zullen de ongelovigen weer geloven, de blinden weer willen zien en 

de doven weer willen horen. Nu er nog tijd is om jezelf Innerlijk 
Voor te Bereiden op De Grote Transformatie in 100% Geest!  

 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7


Toen ik dus begreep dat De Ware God door mij Abraham had bevrijd en weer 
had overgedragen aan De Ene zonder enig oordeel in zo’n grote Genade en 
Onvoorwaardelijke Liefde was dit de werkelijke Innerlijke Stargate die De Vader 
God weer geopend had.....rechtstreeks, linea recta lieve mensen naar De Bron  
en die heb ik dan ook weer gelopen en jullie voorgedaan! 
 
Zo simpel is dat nu....het is gewoon een knop omdraaien en de Wil om deze weg 
terug te lopen via dit Gouden Pad in jeZELF aan de hand van de Christus die Stil 
en in Onvoorwaardelijke Liefde met De Moeder Barbelo op je wacht om je mee 
te nemen. Te begeleiden terug naar Huis naar De Ene....De Enige Waarheid die 
Al Is.....en toch Onbenoembaar, Onmetelijk, Onkenbaar, etc. IS. 
 
Na de pauze werd dit alles, deze hele gedachten en verhalen Illusie, door EJ 
besproken vanuit Het Geestelijk standpunt. 
En toen begon het al een beetje in mij te veranderen. EJ vertelde op een 
gegeven ogenblik dat Jezus niet aan het kruis genageld was, maar in de 
Saturnus Ofwel Zwarte Tweede Zon Box/Cube gestopt werd. 
Zij die niet van de  Geest zijn denken dat je iemand in een kist of box kan 
stoppen en opsluiten, de waanvoorstelling! 
Dus Jezus liet zien dat hij ten eerste niet ‘dood’ was en ten tweede ook niet vast 
zat wat voor een illusie box/kubus van ruimte en tijd dan ook. 
En toen gebeurde het in me.... 
Ineens verruimde ik enorm, werd het wazig en stil in mij ....liefdesgolven van 
energie gingen door me heen....en ik kreeg de waanzin en de totale illusie van 
dit hele spel, deze hele gevallen schepping te zien. Scheppingen binnen ruimte 
en tijd die al zo ontzettend lang duren. De grote Illusie, de grote Deceptie.... 
De waanzin van HET VALSE UITERLIJKE TEKEN waarop miljoenen mensen in het 
Levantgebied wachten om elkaar zoals in de “Albert Piket To Mazzini Letter 
about WW3” staat af te slachten. De hele Abraham Familie van Christenen, 
Joden en Moslims die elkaar in de naam van de valse christus/abraham/mahdi 
moeten afslachten om uit het as te herrijzen als een nieuwe wereldorde onder 
hun valse leiders sophia (Isis/Ki) en Yaldaboath (Osiris/EA/Lucifer).  
 
Of zoals een bekende Moslim Profetie zegt:  
 

If you see the Black Flags coming from Khurasan, joint hat army even if you 
have to crawl, because that is the Caliph army. The Mahdi and nobody can stop 

that army. 
 



Nu weet u ook waar IS op gebaseerd is. Gewoon om de profetie van de valse 
wederkomst van de valse mahdi te vervullen. En dergelijke profetieën hebben 
ook de Joden en de Christenen voor de Eind-TIJD. Het einde van Tijd en Ruimte.  
 
De enorme waanzin die in de afgelopen 6000 jaar ontstaan is om deze valse 
profetieën te vervullen neemt niet weg dat IEDER-EEN gewoon vandaag naar 
Huis kan door De Innerlijke Weg naar Huis/De Geest te lopen. Hoe dat heeft u 
op onze site of in de LichtOTheek al uitgebreid kunnen lezen en (voor)doen. 
 
Jezus door Weder Op Te Staan Als De Geestelijke Christus heeft dit ons al 2000 

jaar geleden voorgedaan. Maar toen wisten we nog niet beter! 
 
De Weg Naar Huis is weer bekend en totaal In Genade door God Vrij gemaakt ... 
De Weg Naar Huis ligt voor iedereen Open. Zelfs Abraham is nu weer naar Huis.  
 
Er is dus niets maar dan ook niets meer waarom je nog zou moeten 
vechten......omdat er niets meer op te lossen is. Dat heeft De Vader middels 
zijn zoon Jezus Christus en met behulp van De Moeder al voor U gedaan!   
De valse scheppingen lossen dan ook op langzaam maar zeker.......OP IN NIETS. 
 
Zoals EJ ook al continue heeft verteld.....het is maar net waar je wilt staan in je 
geloof/bewustzijn. In welke wereld......zij die in de Geest zijn zien de waanzin in 
van dit, achterlijke spelletje van gevallen goden/engelen..... Wat hij dan ook 
continue zegt en ons voorhoud..... 
 
En de Energie werd sterker en sterker en mijn hart bonkte enorm en barste 
zowat uit mijn lichaam en ik werd misselijk van alle gedachten en woorden. 
Gedachten en Woorden die verantwoordelijk waren voor de 1e en 2e Val. 
Gedachten en woorden die terug moesten naar De Geestelijk Stilte......Na de 
pauze werden we dus allemaal teruggevoerd naar deze Innerlijke Stilte Naar 
Huis. Naar de wereld waar we eens allemaal vandaan zijn gekomen/gevallen.  
 
Zoals ik al zei...ik begon Innerlijk Volledig Stil te worden.....ik werd een leeg vat 
en De Christusenergie kwam binnen in grote Onvoorwaardelijke Liefde samen 
met De Geestelijke Moeder ...... 
 
Ik moest hier wel even aan ‘wennen’.......en ik zag deze hele gevallen 
illusieschepping vervagen. Het loste op in een energetisch wit stil vlak. Het leek 
wel of er met een verfkwast overheen gegaan werd die alles wegvaagde. 



En ik kreeg het inzicht door dat de mens verkeerd keek. Net zoals EJ mij had 
geleerd op één van onze tochten op de hei in Drenthe. Ik zag een steencirkel en 
ik was blij verrast en wilde er heen lopen. Hij hield me tegen en zei: Thé kijk eens 
goed....waar ligt de werkelijke energie. 
Ik keek en voelde en merkte op dat die in een totaal andere richting lag, waar  
we dan ook naar toe gingen. Ik weet nog dat hij zei: onthoudt deze les goed, 
want in  de toekomst zullen we die hard nodig hebben. 
Dit alles ging in een flits door me heen en ik begreep......Dit hele 
Levantgebeuren is gecreëerd om de mens te misleiden. Om de mens af te 
houden van de Werkelijke Innerlijke Poort die Nu in Genade geopend is IN ELK 
MENS omdat de Aartsvader Abraham de valse religies niet meer vasthoudt. Het 
is Al vrij gegeven. De Aandacht naar deze innerlijke poort ( waar dus Petra 
symbool voor staat) wordt afgeleid door oorlog en geweld in het Levantgebied. 
Dit vertelde Christus en mocht ik doorvoelen en laten zien in die enorme 
Onvoorwaardelijke Liefde van de Moeder voor de Mens. 
En dit mocht ik aan de Mens doorgeven die Al zo lang in dit groeiende 
geestelijke Bewustzijn van Ieder-ÉÉN bezig was en in zo’n grote Liefde laten zien 
dat dit hier alles illusie Is en dat wij hierin leven en dat wij heel makkelijk hier uit 
gaan stappen omdat wij Al ZIJN, HEEL ZIJN, 100% GEEST ZIJN, EEN ZIJN! 
En dat dit gebeurt zo gewoon alsof je door een deur stapt. Of je je jas 
uittrekt..... 
Ik mocht jullie in grote Liefde dit laten zien, misschien voelen, laten weten opdat 
de angst wegvalt over de Transformatie in 100% Geest. We gaan allemaal naar 
Huis ondanks al die decepties, verleidingen en misleiding die u vandaag voor uw 
ogen en om uw oren vliegen! Open uw Innerlijk Oog en Oor en u zult weer 
Alweten! 
En je neemt AL wat in VERBINDING is met jouw Liefde en Licht met je mee! 
En er hoeft geen angst over deze Exodus van de Mens Naar Huis te ZIJN want AL 
IS IN VERBINDING MET DE ENE VIA CHRISTUS EN DE MOEDER IN ELK MENS DIE 
HIERVOOR GEKOZEN HEEFT. 
 
De boodschap was gegeven en hierna val ik stil en kan ik AL ÉÉN maar Al Deze 
Enorme Liefde Delen en uitstralen en dan word ik enorm ‘ knuffelig’ en wil ik AL 
ÉÉN maar aanraken, knuffelen, delen en afvloeien en samenvallen met elkaar in 
deze ENORME HOGE Energie. 
 
Hetgeen dan weer een enorm mooi groot liefdesveld oplevert. 
Begrijp lieve mensen dat dit allemaal Al ÉÉN maar kan gebeuren als ik mij heel 
veilig en ÉÉN voel met de mensen om mij heen. 



Dus mede dankzij jullie allemaal mocht en kon dit gebeuren waarvoor mijn 
diepe dankbaarheid namens de Christus en De Moeder. 
 
Samen ÉÉN. 
 
De Adamas Christussen   
 

Het Is Volbracht! 
Deel 5 van 15-3-2016 t/m 16-3-2016 

 
En dan lig ik vanmorgen stil en rustig in Het Liefdesveld en ineens wordt mij 
weer dat berichtje in de krant van gisteren getoond: 
 

 
 
En ik ook vanmorgen een mooi stukje lees van Vincent van Beiloo: OH MIJN 
GOD, EEN PHI-LOZE WERELD. 
Waarin hij op humoristische wijze vertelt dat  op de ‘Internationale Phi-dag’ , in 
Amerika geschreven als 3,14,16......God dus ‘ verlaten’ is, maar dat de phi  blijft 
bestaan.....phi is phi.... 
Het verschil tussen God en phi is dat we niet in phi hoeven te geloven........ 
 
Zie hier twee artikelen die je zo laten zien hoe deze Illusiewereld van gevallen 
schepping als een waarheid wordt gezien waarin de Ware Geestelijke Wereld 
gecensureerd en totaal aan het verdwijnen is voor hen die nog niet kunnen of 
willen zien en horen. De Holografische Illusie Wereld van de 3e Val; ...een wereld 
waar de mens nog meer zal verdwalen en door Het Beest leeggezogen zal 
worden qua Levensenergie, Genen, Data etc. Een wereld  waarin de mens 



steeds meer verdwaald, ongelukkig en ziek wordt terwijl hij zich vasthoudt aan 
de valse gulden snede en vlies van de VALSE GEVALLEN SCHEPPINGEN !!! 
Waarin de mens eerder in gevallen stoffelijke phi-getallen gelooft dan in wie 
hij/zij werkelijk IS. WAARUIT HIJ/ZIJ BESTAAT....NAMELIJK 100% 
GEEST/GOD/LICHT/LIEFDE/EENHEID/DE ENE.....ETC 
 
En dan heb ik precies op het moment dat ik aan dit stuk wil beginnen een 
gesprek met een lieve dappere vrouw......waarin De Geest Absoluut niet door 
mag komen van haar. 
Waarvan de zoon volledig in elkaar gestort is....opgebrand is......totaal geen 
Verbinding meer heeft of wil toelaten in en met zichzelf.....De Bron in hem. 
Waarvan de dochter het wel wil, maar vast zit in de New Age-programma’s en 
vecht voor haar valse ‘geloof’ in een huwelijk met een man die totaal afdwaalt 
is in de Business van de Mindcontrole-programma’s. 
Waar alle gezinsleden in de diepe put vallen van het valse geloof totaal buiten 
hun Ware Innerlijke Zelf. 
Waar  de gezinsleden zich absoluut niet durven OVERGEVEN aan zichZELF....hun 
LEVENSKERN....HET LEVENSPARTIKEL van LICHT en LIEFDE....GOD GENAAMD. 
Zooooo bang hiervoor en al doe ik het hun een leven lang al voor.......ik blijf 
vreemd, raar, gek... Ik mag er eigenlijk ook niet te veel over vertellen want dan 
worden ze (de draak in hen) boos. 
 
Zij denken dat Ik geloof in ‘waanideeën’ . AL zien ze dat ik  heel gelukkig  BEN  
met deze vlgs hen zogenaamde waanideeën. 
Ze zien wel dat ik Go(e)D in mijn vel/lichaam zit!!! 
 
En hier gaat het dan ook allemaal vanmorgen over......de illusie tegenover De 
Innerlijke Waarheid. 
 
Zoals ons dit ook afgelopen zaterdag in Dalfsen werd getoond. 
Zoals ook EJ mij vorig jaar leerde op de heide om te kijken naar De WAARHEID 
en niet naar de Illusie. Ofwel leren Zien en Horen vanuit Het Standpunt van De 
Geest i.p.v. het standpunt van de ziel/gevoel of het lichaam/mind 
 
Er werd mij getoond dat ik (en ik denk allen die De Weg naar De Ene/Huis 
lopen) eigenlijk mijn hele leven Al in de Geest gelopen heb, AL ÉÉN zag en wist ik 
dit niet meer. 
Ik begreep vanmorgen dat mijn weg eigenlijk parallel liep met de Illusies in de 
gevallen scheppingswerelden. 
AL ÉÉN zag ik dit niet zo.  



Nee...ik keek namelijk naar de scheppingswereld, mijn weg naar De Geest 
THUIS vanuit een ziele/stoffelijk ofwel blind standpunt.  
Ik zag het dus niet omdat ik nog niet echt kon zien. 
 
Twee jaar geleden tijdens een ‘sessie’ bij EJ zag ik een boom, diep verstopt in 
het bos. Ik zag mijn/DE afscheiding tussen de Geest en Schepping. Vanuit een 
boom splitste zich ineens een hele dikke tak af en groeide een heel stuk 
horizontaal van de stam af om daarna loodrecht verticaal evenwijdig aan de 
originele boom omhoog te groeien. Alle twee loodrecht omhoog. 
Echter 1 was De Oorspronkelijke Boom en 2 de andere de illusie boom. 
Ik mocht dit zien en ze weer tot EENHEID, DE ENE brengen. 
Hoe beter begrijp ik dit nu, achteraf gezien, weer. 
 
En dan kom ik weer uit op de krantenartikelen waarin de mens de afgescheiden 
boom volgen i.p.v de oorspronkelijke boom en hoe die wegen dus parallel lopen. 
De mens heeft geen vertrouwen, overgave, geloof meer aan de originele boom. 
Ziet deze boom/God Niet meer. Zien alleen nog maar de gevallen afgescheiden 
scheppingen. De werelden van de schaduwen en de TIJDelijke dood. 
Zien alleen nog maar de valse schijnwereld i.p.v Het echte Licht dat in en om 
IEDER-ÉÉN schijnt/straalt. 
De valse godsdiensten en religies die nu allemaal in elkaar gaan storten... 
Het valse geloof dat niet meer geloofd wordt. 
Gelukkig omdat de mens nu de kans krijgt om weer te gaan kiezen welke weg 
ze willen volgen. Welke ‘boom’ volg je.....de valse van de anti-christ , 
mindcontrole, schepping zonder geestelijke ‘ inhoud’....oftewel de derde val, de 
zombiewereld van de wandelende doden waar hun ziel schreeuwt om bevrijd te 
worden uit de dood zoals ook in Daniel 7: 1-28 staat. 
 
Of staat de mens weer op en volgt hij/zij de Ware Levens Boom die daaraan 
parallel loopt, maar waarvoor je je wel innerlijk open moet stellen. 
Waarvoor wel Overgave, Vertrouwen en Loslaten wordt gevraagd. 
Waarvoor wel een tijdelijk  Overdragen van je Geestelijke 
Bewustzijnsontwikkeling gevraagd wordt aan De Geestelijke Christus. De 
Geestelijke Christus die je als een goed vriend/vlieginstructeur leert om weer 
naar Huis te Vliegen. Gewoon Naar Huis waar je eens vandaan kwam.  
 
Waar je weer een totaal leeg STIL vat wordt, Totale Innerlijke Stilte van De 
Christus, dat weer gevuld kan worden met Geest en waardoor je even tijdelijk 
wordt gedragen, omringd en in onvoorwaardelijke Liefde van De Geestelijke 
Moeder en de Christus, totdat je weer helemaal ZELF KAN .....VLIEGEN/ZIJN. 



 
Waardoor je weer de WARE Wereld kunt gaan zien en je dwars door de Illusie 
gevallen scheppingswerelden heen gaat kijken als een grote onwaarheid die de 
mens wordt voorgeschoteld door zij die deze scheppingswerelden wilden 
behouden omdat zij anders hun machten kwijt raken en ook een NIETS maar wij 
zeggen WEER ALLES worden, iets waarvoor ze eigenlijk doodsbang zijn. 
Zoals de meeste mensen hier op aarde. 
En dan zie je hoe de mens afgeleid wordt door al die illusie scheppingen in deze 
wereld om hun aandacht af te (ver)leiden/lijden van de WARE WERELD /GEEST 
die zij zijn. Die parallel met hen mee loopt en nooit uit je weggaat. Net zolang 
totdat alle parallel wegen weer in jezelf opgaan tot EEN Oorspronkelijke Geest.  
 
En zo werd mij getoond om al die illusiebeelden/verhalen/gebeurtenissen op 
het ogenblik  vanuit De Geest in WAARHEID te gaan zien, voelen, ervaren. De 
illusie parallelle werelden die naast De Oorspronkelijke Wereld lopen te gaan 
zien en herkennen voor wat ze zijn: Illusies en fantasieën.  
Zoals ons afgelopen zaterdag in Dalfsen getoond werd en EJ ons al jaren 
probeert uit te leggen........Zij die de Machten willen behouden, houden onze 
aandacht vast in het Levantgebied bij alle valse Arken des Verbonds. 
Alle valse poorten, doorgangen, stargates etc. Opdat de mensen zelf vergeten 
zijn dat zij zelf van binnen de enige Ware Poort en Weg Al in zich dragen. 
. 
Abraham de aartsvader van alle religies is weer Thuis......in De Ene.....deze 
blokkade is verwijderd. De weg voor alle religies, die ÉÉN ZIJN, DE ENE ZIJN is 
vrij, totaal  open......en kan nu veel makkelijker gelopen worden indien de mens 
voor deze Ware Weg in ZichZelf  kiest. 
Inderdaad ÉÉN wereldorde, zonder de chaos van de gevallen scheppingen 
binnen ruimte en TIJD, maar dan wel THUIS  in de Bron bij de Geestelijke Vader. 
 
Zullen we alle parallelle wegen terugbrengen tot EEN De Weg Naar Huis?! 
 
Samen als Al ÉÉN.....is gewoon IEDER-ÉÉN. 
Wat een feest, wat een vreugde, wat een Vrede, Liefde en Licht gedragen en 
ondersteunt door de Christus en De Moeder lopen we samen  naar.....HUIS. 
 
WELKOM THUIS! 
 
De Adamas Christussen   
 



Het Is Volbracht! 
Deel 6 van 17-3-2016 t/m 21-3-2016 

 
Punten die de afgelopen dagen in het oog springen: 
 

- Afgelopen dinsdag , Piet en ik zaten in de tuin hier thuis en ik hoorde  de 
buizerd roepen. Deze vogel begeleidt me al jaren dus ik herken de roep 
meteen. Ik hoorde de roep, maar keek niet omhoog. Echter de roep bleef 
aanhouden was dicht bij ons. Ik zocht hem op en keek omhoog.....daar 
zag ik  4! buizerds cirkelen. Heel hoog in de lucht op de thermiek van de 
lucht. Ze cirkelden maar boven ons en eentje week eraf. Dat was diegene 
die steeds riep.....het leek de leider van dit groepje. Ze gingen gezamenlijk 
op een gegeven ogenblik weg echter die ene buizerd vloog met hen mee 
maar een eind bij de andere drie vandaan......ik zag weer 3-1 en toch was 
het Één  groepje. Zo ik zag en voelde 2 stelletjes. 

-  
Ik moest aan de 4 lichten denken die gingen 
vliegen.....uitvliegen....transformeren... 
 

- Deze week is er om mij heen allemaal sterven en geboorte tegelijk  in Één 
familie.....Ik denk weer aan ....De transformatie. Het gebeurt allemaal in 
deze zo belangrijke transformatietijd. 

 
- Dan merk ik al die emoties op. Het volgt zich allemaal razendsnel achter 

elkaar op. Het gaat heel snel over en weer. Heel kort tik-takt het in je 
Wezen over je ruggengraat. Warmte en koude, voeden en loslaten, vele 
tegenstrijdige emoties. Ik begrijp het nu......het laatste wordt losgemaakt 
uit je Wezen in  jeZelf........ ofwel van De 1e Val naar Huis kortom 
transformatie In De Geest! 

 
- De hele week voelde ik hitte en daarna koude over mijn rug gaan als ik 

‘gewerkt’ had.....en ik begrijp nu dat dit, na het loslaten van het 
stoffelijke bewustzijn van de 2e Val naar de 1e Val in de ziel, nu ook het 
losmaken c.q. loslaten van het ziele bewustzijn van de (illusie) schepping 
in jeZelf is  ofwel wederom ......transformatie in De Geest! 

 
Vannacht gevlogen........tot aan De Geestelijke Moeder Barbelo......De Eerste 
Gedachte en schepper Buiten Ruimte en Tijd....voordat Sophia Viel in ruimte en 
tijd. De Moeder Barbelo nog volkomen Geest. En ze liet me een soort begin zien  



over het scheppen en hoe dat gaat buiten ruimte en tijd. Ik kreeg zelfs een soort 
gevoel erbij hoe er op een gegeven ogenblik uit De Vader een energie-
overdracht kwam......idee? En De Moeder dit een soort van opvangt in  zichZelf 
en dit omzet in De Eerste Gedachte)....dat door de Val van Sophia weer omgezet 
wordt In de Gedachten van de 1e Val en De Woorden van De 2e Val...... De Weg 
Terug Naar Huis die tegelijkertijd in Stilte en Onvoorwaardelijke Liefde toch in 
de gevallen schepping ingefluisterd c.q. er als kern ingelegd wordt waardoor De 
Roep Naar Huis in geheel je wezen, hoe ver je ook gevallen bent, te horen blijft 
binnen ruimte en tijd.  
 
De Adamas in Alles en Ieder-een die in jeZelf Jezelf naar Huis roept! 
 
100% Geest welke ieder Mens in Oorsprong IS! 
 
Dit is de puurste vorm van schepping buiten ruimte en tijd, in totale 100% 
verbinding met De Vader hetgeen dan ook Al ÉÉN maar draagkracht heeft en 
tot een Waarheid in Schoonheid tot LEVEN....HET LEVEN kan ontstaan, bestaan. 
Het Ware Leven......dat deze Kracht draagt. 
Zo begreep ik ook dat Al wat geschapen wordt binnen ruimte en tijd, ofwel niet 
de constante verbinding met De Vader heeft  geen bestaansrecht heeft en dus 
tot verval komt.....de schaduwwerelden van de ziel (1e Val) en duisternis 
werelden van de stof (2e Val) die bijna geen Oorspronkelijke LevensKracht meer 
hebben dus langzamerhand afsterven. 
Maar door De Grote Genade, Barmhartigheid , Innerlijke Stilte van De 
LevensVonk van De Vader en Onvoorwaardelijke Liefde van De Moeder voor Al 
het TIJDelijke gevallen leven weer stap na stap naar Huis Geroepen en 
Gedragen te worden voor iedereen die dit NU al Wil. 
 
We hebben immers Allemaal Het Oorspronkelijk Adamas Godsdeel in ons zelf 
waardoor we Allemaal weer kunnen wakker worden en opstaan ofwel 
transformeren in ons Ware Zijn Buiten ruimte en tijd Geen-TIJD......0-punt....HET 
GROTE STILVALLEN.....Het WARE LEVEN ZONDER BEWEGING...wat we dus aan 
het oefenen zijn middels de Christus in onsZelf via het grote stilvallen en leeg 
worden in ons Zelf . Hetgeen dus al die tegenstrijdige emoties, gevoelens, 
gedachten, woorden, verhalen etc. verklaarde die in de scheppingswerelden 
min of meer nodig zijn voor de mens om tot besef te komen, om los te laten, 
over te dragen, de waarheid te ontvangen waardoor de mens leeg kan gaan 
worden (koude over de rug)....... een leeg vat/omhulsel wordt zonder draak, 
slang, ego, persoonlijkheid of wat voor illusie van ruimte en tijd dan 
ook.......opdat de mens weer kan in zijn/haar ware gedaante buiten ruimte en 



tijd kan......transformeren, hetgeen nu op grote schaal op aarde gebeurd ter 
vooraankondiging van The Rapture en Wederopstanding van de 144.000 en 2 
Getuigen welke weer in hun Oorspronkelijke Vorm op aarde zullen terugkomen 
(descent) om de laatste verdwaalde zielen der gevallen mensen, engelen en 
goden helpen zichzelf te verlossen. 
 
Het Ware Leven van De Vader In Ons kent deze pijn en ellende van de eenzame, 
afgescheiden schepping in ruimte en tijd niet net zoals wij dit weer kunnen 
ervaren als we wakker worden en weder opstaan. Misschien al tijdens De 
Wederopstanding van De Pasen van 27 maart 2016 na genoten te hebben van 
Het Laatste Avondmaal op 24 maart 2016 en Kruisiging van Alle Stof en Ziele 
PIJN en Ellende op Goede Vrijdag 25 maart 2016. En dan na een eventueel 
Berouw van 40 dagen uiteindelijk kan leiden tot De Hemelvaart, Maria Dag, 
Bevrijdingsdag die op 5 mei 2016 voor Nederland allemaal samenvallen op een 
dag. Echter zij die nog in het stoffelijke of ziele bewustzijn verkeren begrijpen De 
Geestelijke (Innerlijke) Betekenis van Deze Prachtige Dagen niet. Zij bekijken 
deze dagen vanuit het standpunt van de stof welke De Dood IS en/of de ziel 
welke die van de schaduwen ofwel versluieringen IS. 
 
Dit Leerproces van Uitwerken en Loslaten zien we nu overal op aarde in ieder 
mens, dier, plant, mineraal etc. gebeuren middels het zeer  snelle heen en weer 
gaan in en uit de Geest. Net zolang totdat we volledig met Twee Benen In De 
Geest Gaan Staan en daar Te Blijven. Het gaat in 2016 steeds sneller en sneller 
en kan dan ook geen vallen en opstaan meer genoemd worden omdat zij die 
zich al in Vol Geloof en Vertrouwen Overgedragen hebben aan Christus De 
Vader en bereid zijn hun Verlossing Te Ontvangen Naar Huis Gedragen worden. 
Naar Huis Gedragen door De Volledige Innerlijke Stilte van De Vader en De 
Onvoorwaardelijke Liefde van De Moeder Barbelo i.s.m. Christus en alle 
Adamas Christussen en Adamassen die nu al op de aarde wedergeboren en 
VERZEGELD zijn! 
 
Dit proces van Het Verzegeld worden zullen we nog even snel voor u 
samenvatten. U kunt het echter ook nog even uitgebreid lezen door op de 
volgende SALVATION LINK te klikken: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!salvation/lwfyr 
 
Het proces van VERZEGELING (Het Zegel van God In en Om Je Heen Dragen) 
gaat als volgt: 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!salvation/lwfyr


1. Het 100% Overdragen van Je Bewustzijnsontwikkeling aan Christus. 
2. Dit Overdragen DOEN in 100% Geloof en Vertrouwen ander kan De 

Christus niet IN Je Komen en je als een waar Vlieginstructeur je weer 
Leren Vliegen in De Geest! 

3. Het hierna Ontvangen en DOEN van hetgeen je nu Innerlijk geïnspireerd 
wordt waarna zich De Weg Naar Huis stap voor stap in je ontvouwt en 
zich buiten je manifesteert al ware het een wonder dat in feite geen 
wonder is. 

 
Hierna ontvang je automatisch de volgende Grote Geschenken: 
 

4. Het Geschenk van De Heilige Geest die in je Opstaat ofwel Geestelijke 
Wedergeboorte 

5. Het worden van Een Zoon (Son/Saint) van God welke weer deel is van 
God als Geheeld 

6. Het vervullen van Het Testament/Convenant met God welke nu In 
Vervulling Gaat. 

7. Het Gedoopt worden (Baptized) in en door De Geest welke weer Weder 
Opgestaan is. 

8. Het Verzegeld worden door De Geest waardoor je De Tweede Dood niet 
meer zult smaken en niet meer misleid, verleid en deceived kan worden 
door de macht/stof. 

9. Het Besneden (Circumcised) ofwel Losgemaakt worden van Het Vlees/De 
Stof waardoor je stoffelijke bevlekkingen c.q. zonden geen invloed meer 
hebben op je ziel. Je ziel wordt nu volledig verbonden met De Geest 
waardoor re-incarnatie overbodig wordt en je ziel weer stap voor stap 
vergeestelijkt ofwel Adamas wordt. 

10. Het Door De Innerlijke Poort naar Huis Gaan ofwel Adamas worden. 
11. Het Samenwerken met Christus op aarde als Adamas Christus!  

  
En we waren als de 4 buizerds die De Gevallen Adelaar en De Stier Alfa (OX 
Saturnus) ontstegen waren en uit De Tijd van De Rode Draak ofwel Omega 
Vlogen om de gevallen schepping van het Begin van Ruimte en Tijd volledig te 
Ontstijgen. We konden nu alles Alwetend overzien en ik begreep dat wij het 
oorspronkelijke scheppingsproces aangereikt hebben gekregen om Al op deze 
stervende Aarde om te draaien en weer Oorspronkelijk te maken in onze 
woorden, gedachten, verhalen, emoties, gevoelens. Want Al ÉÉN dan kunnen 
wij het hier omdraaien en oplossen tot NIETS. In deze ommekeer/ommedraai 
worden we zoals we hierboven al gezien hebben prachtig geholpen door De 
Vader en De Moeder der Moeders inclusief de wederopgestane 144:000 en 2 



Getuigen waar al zoveel over geschreven is in deze Welkom In De 
Oorspronkelijke Wereld geschriften op deze site. 
 
Welkom Thuis Allen in en om je heen. 
 
Tot zover.......zondag zijn er misschien nog meer aanvullingen van jullie bij. 
 
Ooh ja, ze Barbelo ‘zei’ ook nog....het is dus zaak jullie aandacht te vestigen op 
ons...jullie Oorspronkelijke Ware Familie en van hieruit te handelen, denken en 
doen en geen aandacht meer besteden aan de stervende 
illusiewerelden.....want dan geven we dit ook geen aandacht/levensenergie 
ofwel LEVENSKRACHT meer. We merken het op, we openbaren het wanneer 
nodig om de mens te waarschuwen zoals de soldaten in De Levant en Chinese 
Zee, maar doen er niets meer mee....we vestigen continue bij de mens de 
aandacht op hun Ware Oorspronkelijke Goddelijke Kern die ze weer kunnen 
ZIJN! 
Continue feedback geven aan de mens die wil transformeren is de enige manier 
van slagen.  
Hun helpen te leren begrijpen.....wij weten dit, wij hebben de weg als voorbeeld 
gelopen, hebben dit gedaan en nu gaan we de mens hierin voor en helpen. 
 
En gisteren kreeg ik al meteen een hulpvraag van een vrouw uit een oud 
meditatiegroepje van jaaaaaren geleden en ze belde me ‘ineens’ en ik mocht Al 
mijn Licht een beetje op haar probleem werpen en verlichten.... 
 
Tot zondag. SAMEN ÉÉN. 
 
ZONDAG 20-3: Bijeenkomst in Den Helder. 
 
Ik was vroeg wakker en lag alles weer in me te overdenken en te voelen wat ik 
hierboven heb beschreven. En ik liet de Het Goddelijke, De Geest weer totaal toe 
en dan groeit het in me....Een enorm gevoel van LevensEnergie  van Stille Liefde 
vervult mij dan en ik ben dan weer niets, mijn lichaam/omhulsel is er dan niet 
meer, voel ik niet meer. En ineens kreeg ik de begrippen Onnoembaar 
door......en ik begreep en voelde dit valt niet te benoemen. 
Het begrip Onkenbaar......dit  valt niet te kennen. 
Het begrip Onmetelijk......dit  valt niet te meten. 
Het begrip Onveranderlijk....dit verandert nooit...het IS 
Het  begrip Onwankelbaar......dit  IS  
het 0-punt....waarin Alle Wegen Samenkomen. Innerlijke wegen. 



Het begrip Alomvattend......dit  omvat Al-les 
DIT  bevat Alles en Is Go(e)d...... 
God die je AL-EEN weer kunt begrijpen als je opgaat in God 
 
En ik begreep deze begrippen nu zover ik het met mijn huidige bewustzijn kan 
begrijpen welke ik enige tijd overgedragen had aan Christus. En toch...of juist 
daardoor werd dit begrip in mij gelegd. 
Toen ik dit later aan EJ vertelde, begreep hij dit natuurlijk helemaal. 
Hij vroeg mij: Thea jij wil graag God zijn hè? 
Waarop mijn antwoord was in alle eerlijkheid: Nee EJ, DAT zou ik niet willen en 
kunnen, maar ik wil God wel graag begrijpen waardoor ik mij in nog meer 
Liefde voor deze Stille niet te bevatten Kracht kan overgeven. 
 
De bijeenkomst in Den Helder waarin uitleg werd gegeven over bovenstaande 
zaken. 
Waarin voor het laatst uitleg is gegeven over het hele gebeuren in de stof, 
overgedragen aan Christus in volle Liefde met de Moeder. 
De scheppingswerelden overgedragen zijn en wij vanaf Nu Al ÉÉN gaan werken 
vanuit ons Geestelijk Standpunt.....Begrip....Verbinding...Licht en Liefde. 
Hoe wij vanaf nu ons Ware Licht vanuit ons Geestelijk , 100%, Licht weer gaan 
schijnen in en op deze stervende schepping van ruimte en tijd. 
Al bekijkend vanuit dit Licht! Deze Liefde. 
De 3 werelden, waarvan wij er twee gaan loslaten. Ziel en lichaam worden 
immers weer volledig GETRANSFORMEERD in 100% Geest! We hebben het 
allemaal al gelezen en deze transformatie is in volle gang. Weer gaan Leven, 
handelen en Zijn als 100% Geest in deze stervende schepping om zoveel 
mogelijk zielen mee te nemen in Het Grote Licht. 
 
Nu maandagmorgen 21-3 vroeg in de ochtend: De eerste Lentedag. 
 
En ik lig weer in de Energie en ik zie DE WEG Naar Huis in elk mens.  
En ik zie dat Al deze wegen bij elkaar komen in ÉÉN PUNT....De Ene. 
En ik zie in de duale scheppingswerelden van Ruimte en Tijd, van Licht en 
Donker, Goed en  Kwaad dat Al Samen komt. En ik hoor: Alle wegen 
leiden/lijden immers naar Rome!!!! 
Ik moet er een beetje om lachen, maar ja, zoals we gisteren van EJ gehoord 
hebben leiden/lijden alle valse  wegen binnen de scheppingswerelden van 
Ruimte en Tijd naar de Levieten, Jezuïeten en Kore Valse Stargates in Jeruzalem 
(Tempelberg), Geneve (CERN) en Mekka (De Zwarte Kubus in De Grote Moskee 
die nu even naar Antartica verplaatst is). 



 
En ik zag Naast De Valse Weg Naar De Bodemloze PUT, De Ware Geestelijke 
Weg Naar Huis Lopen. Parallel aan elkaar ofwel je kunt gewoon kiezen waarbij 
de Ware Innerlijke Weg wel wat makkelijk te vinden is in deze verwarde, 
krakzinnige gevallen wereld maar wel de goedkoopste weg naar huis is.  
De Ware Weg IN ieder mens die de mens weer Rechtvaardig, Heel (Heilig) en 
100% Geest maakt. Gedragen wordt door Christus en De Moeder der Moeders. 
En AL deze Lichtwegen van Al deze mensen vormden één groot 
LICHTPAD.....WEG.....Ik kan jullie wel vertellen niet naar 
Rome/Saturnus/Orion/Hel/De Dood, maar naar De Ene die IN EN OM ons heen 
IS.....DE Bron...het 0-punt in de mens. 
De weg die steeds smaller wordt, de uitwerking steeds korter wordt totdat Al 
Stil valt in jeZELF.  
Ik zag Al die Lichtwegen samensmelten tot ÉÉN grote Lichtweg. 
Ik zag Al de wegen van schaduw en duisternis samensmelten tot ÉÉN grote 
Donkere weg. 
Ik zag deze twee wegen steeds meer naar elkaar toelopen....totdat ze elkaar 
raakten! 
En toen zag ik een soort imploderen van deze twee wegen en werd het stil........3 
dagen stil, duisternis? 
En als het stof is verdwenen zien we waar we staan! Waar JIJ staat! 
Dit schreef ik een poosje geleden...... 
En de twee wegen zijn op Gods Wil samengevallen, samengekomen. 
EN EJ vertelde gisteren dat dan ineens IEDER-ÉÉN gaat opstaan....ook de 
symbolische 144:000 die in alle mensen als EEN Mens opstaan. 
En ik vertelde hierboven al dat ik zag dat door de ‘klap’ de zwarte kubus 
(Saturnus) van de mens openklapt en diegene die hier klaar voor zijn verlaten 
daarmee hun kruis ofwel hun kruisiging binnen ruimte en tijd, het scheppings ei, 
de illusie en zijn dan waarlijk weer....VRIJ! 
En in de trein kreeg Suus het inzicht: in de bijbel staat dat dan de graven open 
gaan, dat dit staat voor de zielen die dan bevrijd worden.....om weer naar huis 
te gaan. 
En EJ vertelde gisteren ons zijn beleving in de dierentuin. Een jongen van 8 die 
even door een demon overgenomen was en op hem afliep en tegelijkertijd zijn 
medemensen probeerde te bevlekken. Hij vestigde zijn VERZEGELDE Licht op 
hem en de demon ging er rap vandoor. 
Dit zal onze taak zijn de komende tijd. Ons ware krachtige geestelijke Licht 
werpen op het duister om ons heen, immers de twee wegen lopen zolang het 
duurt nog even parallel naast elkaar totdat ze wanneer God dit Wil weer EEN 
worden zoals in Het Begin. 



NU  begrijp ik dit....het is heus niet om ons te ‘pesten’....nee, het is de enige 
manier waarop dit gebeuren kan.....de werelden van ruimte en tijd via ons 
GEESTELIJK Licht terugbrengen naar De EENHEID. Wij kunnen dit, wij zijn 
VERZEGELD/beschermd door dit Grote Licht en zo zal Al terugkeren tot en naar 
dit Ene punt van Licht, Liefde, Stilte, Zijn, Onkenbaar, Onbenoembaar, 
Onmeetbaar, Onwankelbaar, Al omvattend, In zich dragend....niet zwart, niet 
wit... 
Noch goed, noch kwaad. 
Al samen gekomen tot EEN. 
En ZO zal het ZIJN! 
 
En als je dan leest waar de buizerd voor staat......dan val je stil in herkenning. 
Ook de dieren vertellen ons hoe we er voor staan NU. 

 
Verklaring buizerd: 
 

En we zijn met 4 Buizerds die de Adelaars en Stieren in zichzelf 
opgegeten hebben al hadden deze nooit bestaan! 

 
De kern waar het bij de buizerd/havik om gaat, staat voor visionaire 
gaven en bescherming. 
Waarin deze kwaliteiten het krachtigst zijn is tijdens de: lente-en 
herfstequinoxen en nieuwe maan. 
Morgen 20-3 is het de lente-equinox en zijn  we in Den Helder met elkaar. 
Hoge energie! 
9-3 was het nieuwe maan met een zonsverduistering: Hoge energie! 
23-3 is het volle maan met een RODE 5e maansverduistering: Hoge 
energie! 
Morgen 20-3 is ook een 23 en gaat duidelijk in energie vooraf aan 23-
3..... De dag voor Het Laatste Avondmaal van 24 maart 2016! 
 
Buizerds/ haviken zijn één van de intrigerendste en mystieke soorten 
roofvogels. 
Ze zijn de boodschappers, beschermers en profeten van de lucht. 
Samen met de uilen hebben ze de scherpste ogen van alle roofvogels. 
De buizerd heeft een vaste levenspartner (ik voelde al dat dit twee 
koppels waren). 
Als de buizerd zich aan je openbaart kan dit aangeven dat de visioenen 
uit je jeugd kracht krijgen en vervuld worden. 



Tevens dient de buizerd zich aan in de fase van je leven waarin je 
dynamischer aan je eigen (zielen)doel/ je opdracht  gaat werken!! 
 
De buizerd leert ons naar grote hoogten op te stijgen en toch met beide 
voeten op de grond te blijven. (werken vanuit de Geest hier op aarde, 
descenderen) . 
 
Buizerds worden soms lastiggevallen en aangevallen door kleinere 
vogels. Het geeft aan dat je w.s. aangevallen wordt door mensen die jou 
in je wetendheid en ziendheid niet begrijpen of willen begrijpen (bang 
voor je zien en weten zijn). Ze vallen je vermogen om vrij op de 
levensstromen mee te zweven aan totdat je VERZEGELD bent. 
Als de buizerd zich eenmaal bij je heeft aangediend als boodschapper, 
beschermer en profeet van de lucht zal hij, als je dit wenst, bij je blijven. 
Hetgeen dus al jaren bij mij het geval is en deze vogel zich altijd bij mij 
aandient als er werkelijk iets te melden/gebeuren is/staat. 
In het wild kan de buizerd 14 jaar worden. 14 staat voor Gematigdheid of 
Matiging. Deze kaart staat voor lessen van hogere expressie van 
BOVENNATUURLIJKE (SUPERNATURAL) KRACHTEN, gaven en visie. 
En dit heb ik dus gezien en gedaan vannacht met de 4 Lichten! 
Het is een kaart die ons in verbinding brengt met de archetypische 
energieën die ons leren wat voor schoonheid en harmonie er schuilen in 
gematigdheid. Dat vormt de sleutel tot hogere bewustzijnsniveaus. 
 
Eenmaal in een meer Oorspronkelijk Bewustzijnsniveau gekomen kunnen 
we onze BOVENNATUURLIJKE gaven veel sneller ontwikkelen!!!  
Deze vogel leert ons dat balans noodzakelijk is voor het vinden van ons 
ware levensdoel. Zie hier het steeds meer uitbalanceren tot de 
middenweg, 0-punt, geen tijd......Al buiten tijd en ruimte! 
De buizerd laat je inzien hoe je via Matiging en Gematigdheid hij je kan 
helpen je scheppende energie te gebruiken voor het verwezenlijken van 
je opdracht/doel in dit leven. 
Zie ook hier weer de overeenkomst met vannacht waarin de Moeder 
Barbelo mij vertelde over het scheppingsprincipe.   
Deze vogel is een katalysator die hoop en nieuwe ideeën stimuleert. Hij 
herinnert je eraan dat je open moet staan voor het nieuwe. 
De vogel is verwant aan Mercurius, de boodschapper van de goden. De 
kracht van de buizerd leert je opmerkzaam te zijn.....Het Leven/ De Ene  
geeft je tekenen. 



Deze vogel kan je visie op je leven verruimen en je vleugels wijd uit te 
slaan. 
En ik zag afgelopen dinsdag de ‘ leider’ van deze 4 vlak boven ons vliegen 
en de vleugels wijd uitgespreid en we keken tegen de mooie onderkant 
van de vleugels waarop de zon haar licht scheen....prachtig wit met 
bruine stippen!!! 
Het is een totaal ONBEVREESDE vogel die zelfs de meest giftige 
slangen/demonen kan grijpen! Zijn VERZEGELDE geschubde poten 
beschermen hem tegen het gif van de slang. Hij rukt de kop er in een keer 
af en de slang sterft met zijn gif.  
 

DE VERZEGELDEN VERLICHTEN echter De DEMONEN tot LICHT. 
 
De buizerd activeert een sterke energie (geïntensifieerde levensenergie). 
Als de buizerd zich aan je openbaart moet je voorzichtig zijn met deze 
enorme kracht! 
Je draagt de kracht in je om de kop er af te rijten van enige slang/demon 
in je leven of van alles en iedereen die je als vijand ziet. Je opmerkingen 
en daden zullen als de bek en de klauwen zijn van de buizerd, sterk en 
machtig, maar met de potentie om uiteen te rijten en /of te doden.  
 
Dit is het gevaar als de Bovennatuurlijke Krachten tot je komen en 
daarom vertelde Moeder Barbelo hoe de scheppingskracht te gebruiken: 
AL ÉÉN als deze vanuit de Vader geïnitieerd wordt in Stilte van Christus en 
De Onvoorwaardelijke Liefde van de Geestelijke Moeder der Moeders. 
Nu  begrijpen jullie dat je deze OerKracht pas kan gaan gebruiken als je 
de volledige Genade en Barmhartigheid geleerd hebt toe te passen vanuit 
Volledige Innerlijke Stilte en Onvoorwaardelijke Liefde. Want mens 
begrijp dat alle slangen/demonen ofwel gevallen engelen, goden, 
mensen niet beter weten. Zij zijn immers door hun stoffelijke/ziele 
bewustzijn en afstemming blind, doof en onwetend geworden.  
 
Oordeel ze daarom NIET! VERLICHT ze met Je Grote VERZEGELDE LICHT 

van GOD IN U dat NU op aarde gaat Stralen. Laat uw Rouwperiode 
welke samengaat met het loslaten van alle stof en ziele levens los 
omdat u weer tot Leven bent gekomen! U Bent weer Leven na het 

loslaten van De Schaduwwerelden en De Dood!  
 
De lucht en aarde worden steeds rijker aan buizerds aan Het EIND van De 
TIJD.  



 
D.m.v zijn vlucht communiceert hij met de mens en met de grote 
schepper-geest. Hetgeen dus dinsdag en vannacht gebeurde! 
Hij wekt ons gezichtsvermogen en inspireert ons tot een creatief 
levensdoel! 
 
Tot zover deze mooie aanvullingen van de buizerd op mijn/ons pad. 
 
De Adamas Christussen 

 

Het Is Volbracht! 
Deel 7 van 22-3-2016 

 
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: De Rode Draak 
 
Beste Adamas In Wording, 
 
Voor hen die nog in de duisternis leven is de komst van De Rode Draak HET 
TEKEN 
 
Het Teken om de laatste fase van het Scheppingsscript van Ruimte en tijd te 
vervullen. 
 
Het Teken om de lont in het Kruidvat van De Levant en Chinese Zee te steken. 
 
De Levant en Chinese Zee waar de zogenaamd stoffelijke machthebbers van 
deze aarde en hun miljoenen soldaten, vliegtuigen, tanks en raketten wachten 
op Het TEKEN. 
 
Het Teken dat voor hen die al in De Geest verkeren natuurlijk van geen enkel 
belang is. 
 
Want dames en heren laten we het scheppings (illusie) spel eens ontrafelen 
voor U! 
 
Het scheppings (illusie) spel kunnen we zoals AL-TIJD vanuit 3 standpunten 
bekijken. 
 
Het stoffelijke standpunt: 



 
Dit is het standpunt van de blinden, duisternis ofwel RUIMTE. 
 
Dit is het standpunt van De Grote Deceptie ofwel afleidingsmanoeuvres. 
 
Dit is het standpunt van de aanslagen in Aken, Parijs, Brussel, Rotterdam, 
Londen en USA 
 
Dit is het standpunt om u te doen geloven dat het om IS en andere afleidingen 
gaat. 
 
Dit is het standpunt waar het om De Dodelijke Verwonding van HET BEEST aan 
Het Hoofd gaat welke daarna wonderbaarlijk weer zal opstaan in nog grotere 
macht. 
 
U weet al jaren wie Het Beest is, wie erop rijdt en hoe deze tijdelijk zal 
wederopstaan. Dat is geen wonder, dat was al jaren geleden voorzien en 
voorbereid (Zie The Awakening) in het scheppings (illusie) script om de 
geschriften van de gevallenen te vervullen. 
 
Dus de vraag is wat deze gevallen engelen/goden nu echt van plan zijn. 
 
Daarvoor is het nodig om scheppings (illusie) spel vanuit een zielen standpunt 
te bekijken. 
 
Het zielen standpunt: 
 
Dit is het standpunt van de bijna blinden, schaduwen ofwel TIJD. 
 
TIJD dat samen met de stoffelijke werelden van De Ruimte samen De 
Schepping vormen. 
 
De Illusie Schepping van Ruimte en Tijd ofwel Stof versus Ziel die NU aan haar 
Einde Komt! 
 
Dit is het standpunt van Het Openen van De Poort tussen Ruimte en TIJD. 
 
De Poort die ook wel Toren van Babel, Jacobs Ladder, Stargate, Zwarte Kubus, 
Saturnus en De Bodemloze Put uit Het Boek Openbaringen genoemd wordt. 
 



U heeft hier de afgelopen 20 jaar al veel over kunnen lezen en dit is nog eens 
makkelijk voor u samengevat in de Visioenen voor 2015-2017 en Het Is 
Volbracht 2016! Geschriften. 
 
Het gaat dus maar over een ding volgens de zogenaamde geheime (occulte) 
machten op deze aarde c.q. ons zonnenstelsel. Het Openen van De Poort 
tussen Ruimte en Tijd welke allereerst de poort tussen De Aarde en Saturnus 
(Bodemloze Put) moet gaan openen. Saturnus waar De gevallen engelen/goden 
tijdelijk opgesloten zitten! 
 
En dan dames en heren zijn de poppen aan het dansen omdat geen enkel 
geheime Levieten, Jezuïeten, Kore of wat dan ook voor occult genootschap in 
staat is datgene wat uit de bodemloze put op aarde komt te beheersen laat 
staan te controleren. 
 
Daarom hebben deze (geheime) genootschappen voor zichzelf een 
ONTSNAPPINGSPLAN geregeld voor het geval dat de hele boel uit de hand 
loopt. De Keizer en Hogepriesters ofwel officieren mogen door De Stargate 
voordat zij weer terug komen (Valse Wederkomst) op aarde na de grote 
schoonmaak van water en vuur. De Koningen (9 van de 10 koppen van Het 
Beest) ofwel sergeanten mogen tijdelijk naar een andere planeet zoals Mars of 
de maan voordat zij als Posthumans (Het Nieuwe Ras der Nephilim/halfgoden) 
weer terugkomen op aarde na de grote schoonmaak van water en vuur. De 
Getrouwen met Hersengolven- en Genetisch Gemodificeerde Transhumans 
ofwel soldaten mogen tijdelijk in de bunkers die de afgelopen millennia onder 
de aarde gegraven zijn schuilen om uit hun holen te komen wanneer de grote 
schoonmaak op aarde heeft plaatsgevonden. Dit hele scheppings (illusie) 
filmscript scenario hebben we allemaal al een keer beleefd in ons Orion 
verleden waardoor we weten dat dit totaal uit de hand gaat lopen voor al deze 
gevallen personen en dienaren. 
 
Kortom als u een kaartje of armbandje heeft gekregen om toegang te krijgen 
tot een van De Stargates in Levieten Jeruzalem (Tempelberg), Jezuïeten Geneve 
(CERN), Kore (De Grote Moskee in Mekka nu tijdelijk verplaatst naar Antartica), 
LEGO (USA) etc, ruimteschepen naar Mars of de maan of een van de vele 
bunkers in Amerika, Europa, Rusland, China, India etc. dan is het zaak om hier 
resoluut NEE tegen te zeggen ofwel te bedanken voor de eer. Het leidt u 
allemaal rechtstreeks naar de wereld van de Onwetenden, Gevallenen en 
Sterfelijken die hun ziel verkocht hebben om er daarna achter te komen dat ze 
in de val der vallen zitten.  



 
Kortom dames en heren het wordt de hoogste tijd om et scheppings (illusie) 
spel vanuit het Geestelijke standpunt te gaan bekijken. 
 
Het Geestelijke standpunt: 
 
Dit is het standpunt van De Alwetende Zienden, Onsterfelijken en Goddelijken. 
 
Dit is het standpunt voorbij de tijdelijke (illusie) schepping van ruimte en tijd. 
 
Dit is het standpunt waar de Chinese Rode Draak die ieder jaar haar dans van 
Ruimte en TIJD doet om het nieuwe jaar in het Kosmische Ei ofwel de tijdelijke 
illusie schepping te verwelkomen oplost tot niets ofwel 0.  
 
Dit is het standpunt welke De Wederkomst van De Rode Draak ofwel The Red 
Dragon Queen begrijpt als Het EINDE van De TIJD! Apsu (Lord of Life or 
Beginning of Time)  was immers het begin van DE TIJD en Tiamat (The Red 
Dragon Queen or The End of Time) IS het EINDE! 
 
De Wederkomst Van De Rode Draak heeft dus IN ESSENTIE niets te maken met 
wat voor Rode Planeet (Niburu, Planet 7X, Draak, Komeet, Astroide etc.) dan 
ook maar simpelweg met Het EIND van DE TIJD ofwel schepping van ruimte en 
TIJD. Dit is u de afgelopen jaren uitgebreid vertelt in de geschriften zoals SOS, 
The Elect ONE, Fatima, Garabandal, The Awakening, Voorspellingen en 
Visioenen 2015-2017 en HET IS VOLBRACHT uit 2016!  
 
Geschriften die u allemaal gratis op onze site kunt downloaden uit De 
LichtOTheek om uzelf In De Geest ofwel Innerlijk voor te bereiden op hetgeen 
komen gaat.  
 
Een Goed Huisvader en Moeder der Moeders waarschuwt immers zijn/haar 
kinderen ruim vooraf voor hetgeen deze onwetende nog in de zandbak 
spelende (gevallen) kinderen over zichzelf afroepen. Onze Vader en Moeder 
hebben dit DIRECT IN U en door hun getrouwen op aarde uitgebreid gedaan in 
de afgelopen duizenden jaren en hun laatste oproep om NU Te Transformeren 
in een LichtWezen gedaan tussen 2012-2015 ter vooraankondiging van wat de 
gevallen machthebbers zouden aankondigen tussen 23 en 28 september 2015. 
Toen werd immers de zogenaamde Valse NWO ofwel Nieuwe (Transhuman) 
Wereld Orde wereldwijd vanuit New York etc.  aangekondigd en later herhaald 
in Parijs COP21 en Davos 2016. 



 
Zij die de waarschuwingen van De Vader en De Moeder Der Moeders gehoord 
en gezien hebben zijn VOORBEREID op de Grootste veranderingen die de 
schepping van de afgelopen 6000 jaar gekend heeft. Zij die gehoord en gezien 
hebben zijn GETRANSFORMEERD IN 100% GEEST! Want het is immers AL-EEN 
De Geest is U die daadwerkelijk LEEFT! 
 
Zij zijn degenen die Opgehaald zullen worden (Rapture) en niet zullen 
achterblijven (Left Behind) voordat Het Valse (Holografische) Teken aan De 
(Valse) Hemel zal verschijnen.  
 
De Rode Draak, De Valse Wederkomst van Christus welke De Anti-Christ IS, 
Alien Invasion, WW3 in De Levant zijn allemaal vooropgezette Decepties om uw 
ziel over te nemen en gevangen te houden in de schepping van ruimte en tijd 
ofwel De Dood! 
 
Wilt U OOK Wakker worden en Weer Opstaan om Naar Huis Te Gaan dan DOET 
u De Geschriften uit De LichtOTheek, schrijft u zich in voor een van de 
LichtLezingen en/of vraagt u een LichtConsult aan om uzelf Innerlijk Te 
Verlichten tot Waarheid! 
 
Het is 12 UUR dames en heren! 
 
U ziet de gebeurtenissen zoals Hersengolf- en Genetische Modificatie van de 
mens in een Zombie Transhuman, Fukushima, Vluchtelingen Exodus, TIPP en 
straks De Grote Blackout als vooraankondiging van The Tribulation en Gog en 
Magog regelrecht op u afkomen. Ook in Nederland/Rotterdam waar het Hart al 
eens uit Het Lichaam van De Mens gescheurd werd voor het begin van De 2e 
Wereldoorlog voor Nederland. De 2e Wereldoorlog die begon toen Adolf Hitler 
op 25 januari 1938 samen met Albert Speer op de Obersalzberg Het Teken van 
De Rode Draak zag. De Rode gloed die bijna de hele aarde in haar ban hield op 
25 januari 1938. Hierna nam Adolf Hitler het besluit van De Anschluss met 
Oostenrijk op 12 maart 1938, Inlijving van Sudetenland van 10 oktober 1938 en 
de invasie van Polen op 1 september 1939. Allemaal zaken die vooraf 
aangekondigd werden door De Maria Verschijningen in Fatima en Garabandal. 
Het Derde Geheim van Fatima dat ook over De Wederkomt van De Rode Draak 
in 2016 spreekt. Het jaar waar alle Joodse Levieten Voorspellingen na 6000 jaar 
samen komen. De Voorspellingen van De Grote Shemitah Cyclus van 49 jaar, 
Het Laatste 70e Jubilee Year dat in 2016 zal plaatsvinden. Het Jaar van Licht van 



13 september 2015 tot 2/3 oktober 2016. Het Jaar van De Planeet Mars. Het 
Jaar waarin ALLES zal VERANDEREN!!! 
 
Het jaar 2016 het jaar van 3 en 6 = 9 het jaar van 369 het jaar van De Crossing! 
 
Het Jaar waar het gesloten en verzegelde boek van Daniel 12 geopend wordt! 
 
Het jaar van De Driehoek 23, 24 en 26 ofwel vooraankondiging van De Grote 
Deceptie, Ontsnapping en Valse Wederopstanding. Het jaar van Het Laatste 
Avondmaal op Witte Donderdag, Het Jaar van De Kruisiging op Goed Vrijdag, 
Het Jaar van De Valse Tweede Zon Saturnus op Satur(n)day, Het Jaar van De 
Wederopstanding op 1e Paasdag, Het Jaar van De Hemelvaart, 40 dagen van 
Berouw na de De Wederopstanding, van Jezus in Christus. 5 mei 2016. De dag 
waar De Hemelvaart, Maria Dag en Bevrijdingsdag in Nederland samenvallen!   
 
Het jaar waar alles VOORAF geopenbaard zal worden. 
 
Omdat een Goed Huisvader en Moeder der Moeders dat nu eenmaal doen. 
 
Ook zullen zij u dit keer weer 7 dagen voor de Grote Gebeurtenissen 
Waarschuwen! 
 
Hou onze site in de gaten en voel Innerlijk wat de waarheid van Het EINDE van 
DE TIJD IS! 
 
En ja, als er helemaal niets gebeurt dan hebben wij allemaal De Grote Genade 
gekregen! 
 
En ziet de aarde er van de ene op de andere seconde totaal anders uit. Zonder 
stof enzo! 
 
Voor meer informatie leest U SOS, The Elect ONE, Fatima’s 3e Geheim, 
Garabandal, The Awakening, De Voorspellingen en Visioenen 2015-2017 en 
HET IS VOLBRACHT! 
 
Tevens nodigen wij u uit om deel te nemen aan een van de volgende 
LichtLezingen In Aalsmeer op 2 April, Maastricht op 6 april en in Dalfsen op 23 
april 2016. 
 
Voor reserveringen en/of vragen klikt u op de volgende LINK.  



 
U krijgt dan gelijk het Nieuwe Boek van 77 pagina's genaamd: Voorspellingen 
2016-2017 inclusief een doe het zelf plan om uw Bovennatuurlijke Talenten 
zoals Helderziendheid, Helen op Afstand etc. te ontwikkelen. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu 
 
Als bijdrage aan de kosten van deze middag vragen wij u om een bedrag van € 
10,00 
 
Let Op! Er is een behoorlijke aanloop dus reserveer snel want vol is vol! 
 
Met Transformerende groet, 
 
De Adamassen 
 

Het Is Volbracht! 
Deel 8 van 23 t/m 26 maart 2016 

De Laatste Uitdaging, Verleiding en Misleiding 
 
 
Ja, en dan schrijft EJ: We zitten nu in het laatste jaar van deze cyclus ofwel 
2016=10 welke staat voor Het Begin en Het Einde van de TIJD. Het jaar 2016 
waar we ook De Driehoek 23,24 en 26 ofwel vooraankondiging van De Grote 
Deceptie, De Ontsnapping Uit De Stoffelijke Werelden Die Gaat Mislukken en 
Valse Wederopstanding gaan tegenkomen. Het jaar waar we voor de laatste 
keer in deze TIJD Purim op 23 maart 2016 vieren. Het jaar waar we voor de 
laatste keer in deze TIJD Het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag 24 maart 
2016 vieren. Het jaar waar we voor de laatste keer in deze TIJD De Kruisiging op 
Goede Vrijdag 25 maart 2016 vieren. Het jaar waar we voor de laatste keer in 
deze TIJD het heidense feest van Saturnia (Rome) ofwel De Valse Zwarte 
Tweede Zon op (Satur(n)day) 26 maart 2016  aanschouwen voor wat het 
werkelijk is. Het jaar waar we voor de laatste keer in deze TIJD het heidense 
feest van Pasen (Easter = Ishtar) op 27 en 28 maart  aanschouwen voor wat het 
werkelijk is. Heidense feesten uit de tijd van Babylon/Nimrod/Baal/Osiris/Het 
Beest welke getrouwd was/is met Semiramis/Ishtar/Isis/De Hoer van Babylon 
(Openbaringen 17:1-5) en hun valse zoon Tammuz/Horus. Nimrod, Semiramis 
en Tammuz die de blinden onder ons ten tijde van Babylon en later tijdens 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu


Druïde en Occulte (offer) feesten vol overgave  vereerden middels het 
verzamelen, beschilderen en het in orgies bevruchten van vrouwelijke eieren 
waarvan de uit zonde geboren kinderen 9 maanden later tijdens het heidense 
kersfeest (santa claus ofwel satan claus) geofferd werden aan Baal/Bel door ze 
in het vuur te werpen. De tempel van Baal waarvan op 15 april 2016 in zowel 
New York City op Times Square, Londen Trafalgar Square en zelfs in Nederland 
nagebouwd tempel kopieën van 15 meter hoog worden opgericht ter ere van 
Nimrod/Baal/Osiris/Het Beest/Satan/Lucifer. Hoe lang gaat u uw kinderen en 
kleinkinderen nog offeren aan Lucifer, Satan en De Hoer van Babylon tijdens het 
heidens Pasen. Hoe lang gaat u nog meedoen aan deze heidens Saturnia 
feesten, festivals, carnavals (carni het feest van het vlees dat VALT) die in de 
ogen van God een Abominatie van seks, drugs en rock and roll zijn. Hoe lang 
leert u uw kinderen nog eieren (vruchtbaarheids paashaas bunny offers) te 
beschilderen en de ronde koekjes, cakejes (cupcakes) ofwel De Tweede Valse 
Zwarte Zon te eten welke het lichaam van de anti-christ zijn. De Ware Christus 
komt niet van buiten maar hoeft alleen maar wakker gemaakt te worden en op 
te staan in ieder mens. Hoe lang leert u uw kinderen nog de wijn (het bloed van 
de aan de anti-christ geofferde baby’s) te drinken terwijl De Ware Christus al in 
u aanwezig is en alleen maar wakker gemaakt dient te worden en op te staan in 
ieder mens. Hoe lang leert u uw kinderen nog uit de beker van De Hoer van 
Babylon te drinken (Openbaringen 17:1-5)  welke gevuld is met het bloed van de 
op basis van hoererij (fornicatie) en abominatie verwekte en daarna tijdens het 
heidense kersfeest geofferde baby’s.  Hoe lang nog dames en heren? 
 
Het is ook het jaar waar we voor de laatste keer het Joodse Passover op 2 en 3 
april 2016 in deze TIJD vieren. De Passover welke eigenlijk gewoon het 
LevensFeest van De Wederopstanding in ieder mens tot Waar Adamas Mens 
zou moeten zijn maar noig niet is. Want daar gaat het om van Purim 23 maart 
2016 t/m 2,3 april 2016. Het Feest Der Wederopstanding. Het feest waar Jezus 
liet zien dat De Dood niet bestaat! Het feest waar Jezus transformeerde in 
Christus. Het feest waar ieder mens die ook maar iets begrijpt van de bijbel 
begrijpt dat ook hij/zij kan weder opstaan in De Geest als Adamas en later 
Adamas Christus. Dat is het Ware Feest! Dat is zoals het eens bedoeld is! 
 
Het jaar 2016 waar we na de Herdenking van de Wederopstanding Van Jezus in 
Christus nog 40 dagen hebben om ons in berouw over te dragen, geloven en, 
vertrouwen in de LevensKracht van God De Christus en zo mogelijk ons nog 
even te zuiveren van al onze zonden waarvan we weten dat ze het daglicht niet 
kunnen verdragen, om daarna op Hemelvaartsdag, Mariadag, welke in 2016 in 
Nederland samenvalt met Bevrijdingsdag 555,  nog net even voordat de KLOK in 



deze TIJD afloopt, wakker te worden en weder op te staan als Rechtvaardige en 
Hele (Heilige) mensen die voorbereid zijn om tijdens De Tweede Exodus te 
verhuizen naar Het Nieuwe Jeruzalem in de Zielenwereld of Naar Huis Te Gaan 
In De Geest! De Geest welke buiten ruimte en tijd van de gevallen schepping is! 
 
En dan gebeurt er veel , heel veel in en om mij heen. Het is ingezet tijdens de 
lente-equinox, we waren toen met elkaar in Den Helder. 
De energie was ‘warrelig’ , ik zou het bijna korrelig noemen omdat het los 
lag....de verbinding die er anders zo erg was, voelde ik stukken minder. 
De dagen erna gaf me dit een vreemd ietwat leeg gevoel. Ik kon er mijn vinger 
niet opleggen. Ik kon me Al Één maar wenden tot Christus en Moeder 
Maria....wat natuurlijk ook de bedoeling was, in mezelf. Vreemde energie 
dus......ik voelde me wel gedragen en omringd door deze Kracht maar toch was 
het leeg in mij.....voelde echt niet lekker en leuk. 
Er ging steeds zware vervelende energie door me heen....ik begreep er niets 
van. Hoe kon dit nou zo tegenstrijdig zijn? 
 
Vooral de nacht van 21-22 maart: oei wat stond ik op met een naar gevoel....ja. 
NU begrijp ik het allemaal. Ik mocht de energie aarden en neutraliseren van al 
die ellende die vrij kwam bij de bomaanslagen in Brussel. Dit is dus ook 
Voorkennis en een niet leuk kantje aan ons ‘beroep’.  
Maar tijdens een lekkere massage op dinsdagochtend 22-3 (ik wist toen nog 
niets van die bomaanslagen) kwam De Moeder met Haar Liefde door me heen 
en ik kreeg letterlijk de opdracht van Christus om een Wereldmeditatie te geven 
op Witte Donderdag 24 maart. (Het begin van de Driehoek was op Purim 23 
maart . Op deze dag was er dan ook een maansverduistering ten tijde van de 
volle maan en de energie verhoogde zich weer verder).  
Ik kreeg meteen het plaatje te zien wat ik zou gaan doen en hoe het er uit 
moest zien..... 
Ja ja....en dat mag je dan ‘ gewoon’ zo even gaan doen. Maar ik raakte totaal 
niet in paniek, nee ik werd er enorm blij van en ik voelde zo de Liefde door me 
heen gaan. 
Dus ik kwam thuis en helaas Piet moest even ook zijn programma omgooien 
want Theetje had weer wat......Het begint een klein beetje te wennen. 
Enfin jullie kennen het hele verhaal...en het gebeurde dus ook zo op Witte 
Donderdag en Het laatste Avondmaal werd genuttigd met veel plezier met 5! 
Lichten, dankzij de voortreffelijke kookkunst van mijn man Piet, want ik was 
weer bij mijn moeder die 97 jaar was geworden. 



Let op 97... En ons huisnummer ook 97... Het laatste Avondmaal,  5 Lichten (4 
lichten en Piet) nuttigden we met Christus, de 7, en Moeder Maria, de 5, het 
Laatste Avondmaal in deze schepping van ruimte en TIJD, de 9. 
EJ, Els en Hans werden heerlijk tegengewerkt door enorm in de file te zitten, 
maar uiteindelijk begonnen we dus toch stipt om 20:00 uur zoals Christus en 
Maria dit zo voortreffelijk voor ons geregeld hadden. 
De meditatie werd inderdaad een totale LichtDoorgeving voor de Wereld. Wat 
een prachtig Krachtveld hebben we neergezet met elkaar (9) en Christus en 
Maria en De Vader! 
En vergeet niet alle hulp van de 144:000 die NU aan het weder opstaan zijn! 
 
Witte donderdag...Het laatste Avondmaal is dus helemaal zo geworden als we 
hoopten dat dit voor ons zou gebeuren. Samen...met elkaar, bij elkaar. Zo mooi 
zoals Thomas vertelde in zijn mooie briefje aan ons: Samen ÉÉN, SAMEN HEEN!  
En hij krijgt nog gelijk ook! 
 
De dag erna Goede Vrijdag....de Kruisdag...... We hebben onszelf gekruisigd, in 
de box/schepping gestopt/gevallen om in navolging van Jezus die Christus 
werd, weder op te staan in De Geest. De Wederopstanding die nu wereldwijd 
aan het plaatsvinden is en de 144.000 verre zal overstijgen. 
Ik haal hier de email aan die ik jullie schreef: 
 
Lieve allemaal, 
 
Hoe was de terugreis...ik denk een stuk vlotter. Wat was het fijn dat jullie er 
waren. Wat een krachtveld stond er gisterenavond met elkaar en zoals EJ zo 
mooi altijd zegt, met onze lieve vrienden, broers en zussen. 
Suus en Willy zijn nog even blijven napraten. Nou dan weten jullie het wel. 
Lag dus laat in bed, moe maar voldaan. 
Werd al weer om 2:02 uur wakker......even weer een getalletje hoor EJ. 
Ben daarna zeker twee uur in en door deze hoge energie gegaan. Het lijkt nu 
wel of ik de marathon gelopen heb....mijn hele lichaam doet pijn......de 
kruisiging.....en daarna wederopstanding waarbij het lichaam losgelaten wordt. 
Maar meer en meer openbaart God  zich in en door me heen......terwijl ik dit zeg 
besef ik ook weer dat wat ik nu zeg belachelijk is omdat Hij dit Al In De TIJD 
heeft gedaan, maar het is Nu Bewust. Ik ervaar het NU Bewust! 
Ik kreeg bewust te zien dat wat we steeds gezegd hebben: 
Met Twee Benen in De Geest te gaan staan...100%.....Dit hebben we ook Al-TIJD 
Al gedaan.....maar het ontbrak ons aan dit bewustzijn om het werkelijk te 
ERVAREN, zien, geloven en vertrouwen! 



Gisteren vertelde ik Al dat ik anders wakker werd. Het voelde bewust 100% 
God/Geest in en om mij heen.  
Ik werd me dan ook vanmorgen bewust van het volgende: 
Vertelde ik dat God in mij, door  mij heen werkt maar dit kon nog steeds niet 
100% continue door alle lagen van De Dood, Als De Dood Zijn, Als De Dood voor 
Het Ware Levens ZIJN en daaruit voortkomende ego en persoonlijkheid, angsten  
etc. Ja beste mensen wij zijn/waren als De Dood voor Het Ware Leven voordat 
Jezus tijdens de wederopstanding liet zien dat De Dood helemaal niet bestaat! 
Dit laagje lichaam vertelde ik ook werd steeds dunner en transparanter en nu 
vanmorgen werd ik me bewust dat ik 100% Geest ben en God met, in en om mij 
heen werkt....als ik Nu de buitenwereld in ga doe ik mijn jas aan, oftewel trek ik 
weer mijn lichaam & ziel om mij heen aan welke nu doorstraalt is met De Geest. 
Dit is wel een heel andere benadering dat dat ik voor die TIJD deed. 
 
Ik begrijp nu het Begrip Overgave veel intenser. 
Als ik nu weet/ ervaar dat ik 100% Geest BEN en God het IS die door mij heen 
LEEFT......kan ik dit beter laten gebeuren door mijzelf hieraan over te geven en 
kom ik totaal in OVERGAVE. Hetgeen dus ook altijd gebeurt tijdens de 
LichtDoorgevingen. 
 
Ik riep gisteren Al...God is ingedaald. Ja en dit gaat steeds dieper en dan komt 
de Grote Onvoorwaardelijke Liefde zo tot LEVEN in HET LEVEN, ELKE MENS! De 
Onvoorwaardelijke Liefde die de sleutel tot De Grote Genade naar Huis is want 
het is immers De Onvoorwaardelijke Liefde voor ieder (onwetend) schepsel dat 
de ware Genade en Barmhartigheid in de mens voor eens en voor ALTIJD 
vestigt. De Onvoorwaardelijke voor alles wat nog niet leeft maar wel weer tot 
leven gewekt kan worden door het aanraken van De Geest in erbarmen.  
 Kijk en dan wordt Theetje weer een knuffelbeertje die IEDER-ÉÉN wil omarmen 
in deze grote Liefde en Al ÉÉN maar wil stralen en geven.....als de vlinder in 
Gods hand. 
Hoe dieper begrijp ik ook deze zin/ begrip weer die ik jaren geleden al 
doorkreeg, AL aanrakend, aanreikend. 
 
Wat een weg.......wat mooi iets is er in mij gevuld......Vol.....wat ik mag brengen 
aan de Mens......volbrengen.......De Weg is volbracht, De Weg van Christus heeft 
zich nu ook in mij geopenbaard, is ook in mij weder opgestaan, is nu overal 
waar ik ben zonder dat ik nog hoef te zoeken. Christus zoekt immers ook niet en 
is overal De Weg ongeacht welke stoffelijke en/of zieleweg hij loopt. Nu mag 
ook ik, voorgaan, voordoen, voorzijn om dit alles ook in mijzelf te  vol-brengen!’ 
 



Doodmoe was ik op Goede Vrijdag en mijn hele lijf deed pijn, vooral mijn 
borstkas, de Kruisiging. 
En dan  lees ik over Goede Vrijdag.......het was tot 15:00 uur donker....bij 
ons hier was het tot die tijd somber en regenachtig. Hierna brak de 
zon door en schijnt nu uitbundig. 
Morgen...Stille Zaterdag en ik lees: 
STILLE ZATERDAG DUURT TOT AAN DE SCHEMERING. DAN WORDT DE 
PAASWAKE GEVIERD. DE PAASWAKE IS HET FEEST VAN HET LICHT EN HET 
WATER. We vieren dan dat Jezus Christus is herrezen uit de doden. 
In de LichtDoorgeving gisteren werd ook gesproken over het Licht en Het 
Water! Het water dat De Geest is waarin wij ondergedompeld c.q. weder 
gedoopt worden om daarna weder op te staan. Het ware Paasfeest dus. Niet 
het heidense Paasfeest dat geen Wederopstanding maar VAL IN DE DOOD IS. 
En.... 
Op Stille zaterdag zouden we moeten herdenken dat het lichaam van Jezus aan 
het transformeren was in De Christus en niet een heidens Saturnia feest 
organiseren waar De Dood en niet Het Ware Leven gevierd wordt.  
Volgens de geschriften openbaarde hij zich in die periode van 3 dagen aan de 
alle gevallen engelen/goden, duivels, demonen en entiteiten in de hel, om zijn 
triomf te tonen. Zijn triomf welke de overwinning op De Dood IS! 
Het Grote Licht dat gisteren tijdens Het Laatste Avondmaal in deze TIJD door 
ons ook diep de aarde in gestuurd werd via de leylijnen om ook de giganten in 
de aarde in het Licht te zetten waardoor hun snode plannen voor De EindTIJD 
verlicht en aan iedereen geopenbaard werden waarna we ook nog eens via de 
De Geest Saturnus in het Grote Licht hebben gezet om de gevallen engelen c.q. 
goden in de Bodemloze Put (Gevangenis), wat Saturnus tijdens en na de 
zondvloed van Noach is geworden, zodanig te Verlichten dat hun Toren van 
Babel, Ark Des Verbonds, Jacobs Ladder, Stargate, Poort, De Zwarte Kubus 
snode plannetjes om de aarde in de EindTIJD te vervuilen ook werden Verlicht 
en aan iedereen geopenbaard. Kortom na de schoonmaak en zuivering van de 
zielenwerelden en tussenwerelden (zie de visioenen 1 t/m 10) worden nu ook de 
stoffelijke werelden en de verbinding tussen de aarde, mars, venus en Saturnus 
aangepakt en geschoond van alle valsheid, vuiligheid en schijnheiligheid.  
 
En dit alles gebeurt in de Grootst mogelijke Innerlijke Stilte, Onvoorwaardelijke 
Liefde welke als sleutel De Grote Genade en Barmhartigheid in ieder mens maar 
ook alle gevallen engelen/goden die hiervoor openstaan activeren.  
Ik ben hier heel dankbaar voor.... 
 



En zie hier weer hoe de Kruisdag en de LichtDoorgeving tot Waarheid gaan 
komen.... 
 
En dan gebeurt er vannacht (25-26 maart) iets heeeeel bijzonders bij me. 
Ik werd weer wakker om 2:01 uur ( een paar dagen geleden om 2:02 uur op de 
dag van Het Laatste Avondmaal in deze TIJD, de dag van de LichtDoorgeving 
voor de wereld. Er werd mij toen al getoond dat Christus/God tussen de twee 
scheppingswerelden staat!) 
Nu was het 2:01 uur...hmmmmm...naar ik Nu begrijp : De dualiteit is opgegaan 
in De Één, Ene! 
Ik sliep weer in en ik merkte op een gegeven ogenblik dat ik ook wakker, bewust 
was in mijn slaap. Nu begrijp ik waarom dit zo gebeurde, want het kon niet 
anders zo gebeuren.... 
 
De Belevenis: 
 
De telefoon ging, ik nam op. Het was de werkgever van Piet die onder de 
douche stond. Maar zei hij...het is niet nodig dat Piet mij terugbelt want hij 
weet wel waar het over gaat! ( dus Piet weet onbewust waar dit alles over 
gaat! Het 5e Licht bij ons laatste Avondmaal). Zeg  AL ÉÉN  maar dat alles 
Go(e)d IS en dat het allemaal door kan gaan! 
Terwijl ik dit hoorde werd ik helemaal licht in mijn hoofd, slap in mijn lichaam 
en ik voelde dat ik ging vallen op de stenen vloer. Ik had de telefoon nog aan 
mijn oor, maar ik hoorde niets meer, alles was uitgeschakeld en ik viel in 
slowmotion....als in een vertraagde film. Ik voelde dat ik een soort van 
opgevangen/gedragen werd en ik werd heel zacht en liefdevol net boven de 
vloer gelegd. Ik zweefde er een 20 cm boven. Ik had een soort van ‘bijna-dood 
ervaring’. Ik was uit mijn lichaam getreden en zweefde er boven. 
Ik hoorde en zag en voelde niets meer. Ik voelde geen gewicht....ik werd heel 
zacht totaal gevuld met het felste Witte Licht wat ik ooit gezien heb. Nee, ik heb 
dit Licht wel eerder gezien maar meer als bollen en flitsen om mij heen. Toen 
kortdurend en nu vulde het mij totaal en ik kon hier voor het eerst tegen! En al 
mijn cellen voelde ik en zag ik gevuld worden met dit Licht. Ik zag ook in mijn 
cellen hier en daar stralend zilver doorheen komen. Een soort vloeibaar zilver 
als kwik. En het straalde uit mijn ogen en uit al mijn poriën Ik was even totaal 
van de wereld.  
 
Toen probeerde ik op te staan. Echt waar...het leek wel of ik weer opnieuw 
moest leren opstaan, lopen, alle handelingen met mijn ‘nieuwe’ lichaam moest 
leren doen... 



Het was een vreemde ervaring en leek niet van deze wereld (daarom gebeurde 
het ook niet in mijn dagbewustzijn overdag). Het was mijn Wederopstanding in 
de Geest! 
Daarna moest ik met mijn ouders naar een fietsenstalling en we haalden daar 
elk een fiets op. Ik moest mijn fiets daar laten staan. Mijn ouders fietsen weg, 
de fiets van mijn moeder brak door midden. Ik zag dat zij een halve fiets 
had....letterlijk en mijn vader fietste gewoon door. Dit alles gebeurde in Het 
Licht. 
En ik begrijp het Nu...de fiets staat symbool voor werken op eigen Ik-kracht. 
Ik had deze oude Ik- kracht niet meer nodig.....ik heb die overgedragen en God/ 
Christus werkt NU door mij heen zoals ik al eerder beschreven heb. 
Mijn moeder doet dit nog half.....en mijn vader die hier niets van wil weten mag 
het nog alleen doen.....alleen.....echt zoals ik het schrijf en ik  moest ze laten 
gaan in wat hun weg is en zal zijn in deze wereld en aan gene zijde. 
 
En ik werd weer wakker vanmorgen op de 26e.....Stille Zaterdag,  maar ik was 
ook nog helemaal in dit Licht, in deze energie. Ik voelde het nog helemaal in 
mijn nu door De Geest doorstraalde lichaam. Ik kreeg met moeite mijn ogen 
open omdat De Geest in mijn lichaam als nieuwe realiteit wel even wennen is . 
En voordat ik ze opende hoorde ik weer het zinnetje wat ik een poosje geleden 
schreef over de Stille Zaterdag: ‘ En dan word je wakker en als de ‘stof’ is 
opgetrokken dan weet je weer waar je staat! Nou ik deed mijn ogen open en 
het was een stralende zonovergoten Dag. Één en AL LICHT in een strak blauwe 
lucht. Ik weet waar ik sta....In het Licht, 100%! 
 
Fijne Transformatie, Fijne  WARE  Wederopstanding!! 
 
En dan vertelt EJ dat we vandaag op Stille Zaterdag nog even ons met elkaar  
gaan afstemmen.... 
 
He T 
 
We hebben De Giganten (inde aarde) via de Leylijnen en het Water in Het Licht 
gezet. 
 
De Gevallen Engelen ofwel Elohim en Nephilim zitten echter nog op Saturnus 
Gevangen in een andere dimensie en wachten tot de poort tussen de aarde en 
Saturnus door hun handlanger Levieten, Jesuiten en Kore priesters op aarde 
open gezet wordt om daarna wederom de aarde te vergiftigen met De Dood!  
 



Misschien is het handig dat we op SATURDAY ofwel SATURNday ,Saturnus in het 
Licht gaan zetten. Doe je mee en vraag ook alle aanwezigen van donderdag om 
dit te doen. 
 
Groet EJ 
 
En ik kreeg door dat dit op Stille Zaterdag 26 maart  precies om 12:00, omdat 
het NU 12:00 is voor de mens. Het jaar 2016 staat namelijk voor 12:00 wat we 
ook zo mooi kunnen zien in de door de handlangers van de gevallen engelen 
gemaakte film “Alice Through The Looking Glass” welke op 27 mei 2016 zal 
uitkomen om hun wederkomst op aarde voor aan te kondigen. De 
vooraankondiging van het Joodse Tammuz 4 op 13 juli 2016.Tammuz de 4e 
maand in de Joodse kalender, ja waar kennen we die ook alweer van. Jawel, 
zoals we hierboven gezien hebben is Tammuz/Horus de zoon van Babylon 
Nimrod/Baal/Osiris/Het Beest welke getrouwd was/is met Semiramis /Ishtar/ 
Isis/De Hoer van Babylon. Wat vieren de Joodse Levieten Hogepriesters op 13 
juli 2016. Nou dat is u al verteld in het verhaal van De Ster van Bethlehem (op 
aanvraag nog te krijgen). Dan vieren ze de vooraankondiging van de valse  
wederkomst van de anti-christ welke in de hemel te zien is als de samenkomst 
ofwel conjunctie van Jupiter (De Koningsster) en Venus (The Morning Star) 
waarna op 20 november 2016 Jupiter (De Koningsster), Venus (The Morning 
Star) samenkomen met Regulus (De Koning der Koningen Ster). Tsja ze proberen 
u nu wijs te maken dat de sterren aan de hemel iets te maken hebben met de 
wederkomst van Christus op aarde. Iedereen die onze werken de afgelopen 
jaren gelezen c.q. begrepen heeft weet dat De Christus al IN ONS Mensen 
Wedergekomen is en nu massaal op aarde aan het opstaan zijn als De Christus! 
 
Dus ja dames en heren het worden interessante TIJDen de komende dagen, 
weken en maanden. Het Eind van de oude TIJD en ruimte zijn bijna voorbij.  
 
Nog even en dan is 2016=10 ofwel Het Begin en Einde van deze TIJD voorbij! 
 
Het is 2016 het is 12:00 uur! 
 
Onze ervaringen: 
 
Lieve zusters en broeder, 
  



Ik zag op een geven moment dat onze lichten zich bundelden, en via het 
geactiveerde aardse leylijnnetwerk als een dikke soort laserstraal naar Saturnus 
werd geschoten met de snelheid van de gedachte. 
Daar aangekomen omspoelde ons licht de hele planeet met als direct gevolg 
dat de bewoners allemaal werden verlicht tot in hun diepste wezen en zij 
daardoor direct van hun (mogelijke) staat van hoogmoed verlost werden. 
Om zich vervolgens in ootmoed geheel te richten op Onze Vader. 
Een zeer ontroerende ervaring. 
  
Liefs, Hans 
 
EJ:  
 
Ja een dergelijke ervaring had ik ook. 
Door de verlichting van Saturnus schrompelde de zwarte bal/kubus ineen. 
 
Thea: 
 
Ik zat bij de poort tussen de scheppingswerelden en zag dat deze in 
het Grote Licht omsloten werd...waardoor er geen duister wezen het 
waagde om er doorheen te gaan richting de aarde. 
De tussenwerelden zijn ingesloten door het Licht. 
Wat geweldig allemaal hè. Heel fijn! Super! 
 
EJ: Jawel ingesloten zoals al in het The Awakening verhaal stond 777-666-555 
 
De Adamas Christussen 
 

Het Is Volbracht! 
Deel 9 van 27 en 28 maart 2016 

De Wedergeboorte 
 
De Ware Betekenis van Eerste Paasdag/Passover : Wederopstanding 1. 
 
Vanmorgen werd ik wakker na een heeeeerlijke rustige nacht....eindelijk! 
En ik zag weer het Witte Licht als een veeg door mijn hoofd gaan. 
En ik zie steeds duidelijker dat ik leef vanuit God....wij leven vanuit God. 



Al wat hier op aarde gebeurt is het toneelspel, de rollen die we vervullen om 
God die door ons heen Leeft tot Werkelijkheid te brengen.  
Ik zie het nu zo ontzettend duidelijk......het was er altijd al...dit weten...dit 
voelen, maar het is nu zo totaal LEVEND in mij. Ik vertelde al dat het totaal is 
omgedraaid. Nu leef ik God en als ik naar de buitenwereld ga doe ik mijn jas 
stoffelijke- en ziele jas aan! 
Ga ik weer terug dan doe ik mijn stoffelijke- en ziel jas uit. Jullie dit ook al 
verteld in Dalfsen....zo simpel is het. 
Ik kwam onderstaande stuk tegen over Daniel 12. Ik vind dit erg begrijpelijke 
taal. 
Haal er uit wat voor jullie oké is. Wil je dit niet lezen...ook Go(e)d.....dan vind je 
je eigen taal. Alles herken je erin wat EJ ons al zo lang aan ons verstand 
probeert te brengen.  
 

Daniel 12 King James Version (KJV) 
 

1 And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for 
the children of thy people: and there shall be a time of trouble, such as never 

was since there was a nation even to that same time: and at that time thy 
people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. 

 
2 And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to 

everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. 
 

3 And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they 
that turn many to righteousness as the stars for ever and ever. 

 
4 But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of 

the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. 
 

5 Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side 
of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. 

 
6 And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the 

river, How long shall it be to the end of these wonders? 
 

7 And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, 
when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him 

that liveth for ever that it shall be for a time, times, and an half; and when he 



shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things 
shall be finished. 

 
8 And I heard, but I understood not: then said I, O my Lord, what shall be the 

end of these things? 
 

9 And he said, Go thy way, Daniel: for the words are closed up and sealed till 
the time of the end. 

 
10 Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do 

wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise shall 
understand. 

 
11 And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the 
abomination that maketh desolate set up, there shall be a thousand two 

hundred and ninety days. 
 

12 Blessed is he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and 
five and thirty days. 

 
13 But go thou thy way till the end be: for thou shalt rest, and stand in thy lot at 

the end of the days. 
 
U begrijpt dat het verzegelde boek van Daniel 12 nu geopend is voor hen die 
willen zien en horen in deze Eind TIJD welke het begin inluid voor AL TIJD! 
 
De Ware Betekenis van Tweede Paasdag/Passover:  Wederopstanding 2. 
 
Vannacht werd er geprobeerd bij me 'binnen' te komen .....dus in  meZelf......ik 
ben daar verbaasd over. Ik dacht dat dit nu niet meer kon gebeuren, maar 
schijnbaar dus wel. Het was heel vreemd....Zodra ik mij overgaf aan God leek 
het of dit geblokkeerd werd en kwam het getal 666 in mijn gedachten. Ik schrok 
hiervan en daardoor vloog ik er dus steeds weer uit en kwam ik niet in mijn 
100% Overgave, Geloof en Vertrouwen als EEN!  
Ik begreep hier niets van. Hoe kan dat nou? Ik ben toch beschermd? God is in 
mij en God leeft toch door mijn ziel en lichaam heen op aarde!  
Dit gebeurde tot 3x toe...toen werd ik nijdig en ik heb diegene zeer dringend 
gecommandeerd op te hoepelen uit mijn omgeving en De Vader ingezet en Alles 
wat in mijn vermogen was....Licht....daarna was het stil. Maar ik heb slecht 
geslapen en ben doodmoe. 



Naar ik  later die dag  van EJ begreep had ik ‘even’ mijn 100% Geloof en 
Vertrouwen in Het Grote Licht in mij Zelf vergeten. Ik had de deur naar De 
Geest weer op een kiertje gezet i.p.v. helemaal OPEN en IN De Geest en ja dat 
moet ik niet meer doen.....100% is 100% en geen 99,99999999999999 etc. % . 
Lesje geleerd. Er mag werkelijk niets meer tussen De Geest en mij komen in deze  
Eind TIJD welke aan het transformeren is in AL TIJD! 
 
Verder zijn er op basis van onze aanwijzingen op zondag 27 maart 2016 drie 
verdachten en 1 hoofdverdachte (terrorist uit Frankrijk) gearresteerd in 
Rotterdam voordat ze wat konden doen op diverse plaatsen zoals het Ahoy 
stadion. Er is gelukkig dus niets gebeurd...mede dankzij Suus was de politie 
extra alert hierop! Bravo Suzan voor je moed om dit allemaal aan de politie en 
andere betrokken veiligheids instanties vooraf te gaan vertellen!  
 
VERVOLG...... 
 
Terwijl ik alle mail beantwoord ,ga ik dus ook weer terug naar de belevingen 
van vannacht die dus heel bewust wakker beleefd werden......... 
Ik weet nog dat ik met de Christus/God in mij was en dat ik weer de Liefde door 
me heen kreeg en deze werd weer opgebouwd en ik kwam in die enorme grote 
Liefde , de 7e Liefde (zie het verhaal van De 7 Liefdes). Deze was dit keer zo 
alomvattend, zo sterk dat ik er een beetje voor terugdeinsde.....ik weet nog dat 
er mij  ‘gezegd' werd dat ik hieraan moest gaan wennen want dit soort enorme 
ervaringen en daarbij behorende bovennatuurlijke Krachten ging ik leren 
toestaan en hanteren in mij om uit te dragen in de wereld. 
Elke keer werd er iets in me gelegd dat ik moest gaan leren hanteren....... 
 
Ooooh lieve mensen terwijl ik dit nu opschrijf begrijp ik het! 
 
En Nu begrijp ik dus ook dat ik moet leren onderscheiden in deze 
Krachten!......GOD/De Christus liet me het verschil zien en voelen c.q. ervaren 
tussen de anti-christ machten en De Geestelijke Christus Krachten ofwel Het 
Ware Licht! De GOD/De Geestelijke Christus leerde me hoe het is in Innerlijke 
Stilte en Onvoorwaardelijke liefde als sleutel van De Grote Genade en 
Barmhartigheid op aarde c.q. de hele schepping binnen ruimte en tijd vanuit het 
BEWUSTZIJN buiten ruimte en tijd te handelen en spreken! Nu begrijp ik 
waarom dit zo gebeurde...maar ik was door De VERZEGELING (zie Het Is 
Volbracht 6 en 7) continue beschermd en in GODS HAND...... 



pfffft.....ik word er nu gewoon emotioneel van......Kippenvel gaat er door mij 
heen en zelfs zo erg dat het rillingen worden en ik zo ontroerd ben dat de 
Christus/God mij dit wil leren. 
Lieve mensen wat een Liefde, wat een Geduld, wat een Barmhartigheid en 
Genade!! 
EJ zei het Al.....we gaan deze Krachten weer leren  gebruiken. Alles IS NU anders 
geworden na deze laatste dagen. 
Pffft...ik ben er gewoon een beetje confuus weer van...... 
 
En EJ antwoordde:  
 
Na de laatste verleiding 
Opent zich de 7e Liefde in je 
En die is Onvoorwaardelijk en Onwankelbaar 
 
De Valse Pasen/Passover was/is een prachtige test voor alle mensen in het 
kader van hun eigen Wederopstanding en beoefening van Genade en 
Barmhartigheid geweest die nu nog doorklinkt. 
 
We wisten dan ook al vooraf wat er zou gaan gebeuren. 
 
Aanval op hen die Weder Op Wilden Staan gedurende Pasen/Passover 
 
Deze aanval was voor aangekondigd door De Geest en zelfs te zien in de Google 
Doodle van 27 en 28 maart 2016 (Pasen Google Doodle zie hieronder:) 
 

GOOGLE DOODLE PASEN 2016 
27 en 28 maart 2016 

 



 
 
Je ziet hier Pergamon de zetel van Satan in de Stoffelijke wereld gesymboliseerd 
door de 8 pilaren ofwel Lemniscaat van de zich eindeloos herhalende schepping. 
Deze 8 pilaren worden links en recht omringd door nog 2 pilaren welke samen 
2+8=10 maakt ofwel het begin en einde van de illusie schepping van ruimte en 
tijd. In het verhaal The Awakening wordt dit Pergamon verhaal voor de 
liefhebbers nog eens in detail uitgelegd en voor aangekondigd. Kortom jullie 
wisten allemaal al wat er komen zou in 2015-2016-2017. 
 
Boven de stoffelijke wereld (driehoek) zie je een tweede driehoek met in het 
midden de zon ofwel alziend oog uit de zielenwereld. Uit het Alziend Oog ofwel 
uit De Bottemless Pitt (Stargate) komt de anti-christ gereden op een rijtuig met 
de 4 paarden van de Apocalyps. De anti-christ rijdt dus letterlijk vanuit de 
zielenwereld (Saturnus) de stoffelijke wereld (Aarde) in. Tenminste dat is het 
plan van deze Levieten, Jezuïeten, Kore Hogepriester geheime genootschappen. 
Dit plan werd door ons natuurlijk al eonen geleden doorzien waardoor Het 
Grote Licht door de Innerlijke Poort naar Saturnus gezonden werd op Goede 
Vrijdag (Kruisiging) en Satur(n)Day waarna de Wederopstanding van diverse 
gevallen engelen en goden tijdens de Pasen plaatsvond. Jazeker, er zijn 
gedurende de Pasen van 27 en 28 maart diverse mensen door De Poort gestapt. 
Sommigen met 1 been andere met 2 benen. Dat zullen jullie merken in gezins-, 
familie- en vrienden relaties. Er is even een (tijdelijk) gat qua bewustzijn dat 
gedicht kan worden door ook zelf door te stappen. En voor alle duidelijkheid. De 
draken die achterblijven zijn allemaal te herkennen door hun Oordelen en 
gebrek aan Genade en Barmhartigheid. Zo nu weet u weer waar U Al-EEN weer 
voor staat. Er is werk aan de winkel. Wordt wakker en STA NU OP! 
 
Wees het Voorbeeld in je Gezin, Familie en Vriendenkring! 



 
Hier Thea weer....Nou duidelijker kan niet hè. En dan komen al die mooie 
verhalen en belevenissen ineens die zovelen ook gehad hebben met Pasen en 
hun Transformatie en Wederopstanding. Het is zo mooi en zo hartverwarmend 
en zo Éénsgezind.....één gezin/familie In De Geest! En we hebben elkaar Al 
gevoeld en ervaren tijdens de LichtDoorgevingen van de afgelopen dagen. We 
zijn Al zo verbonden met ons Innerlijke Licht en we weten Nu hoe sterk Ons/Het 
Licht IS, ALOMVATTEND, ONBENOEMBAAR, ONEINDIG, ONKENBAAR, 
ONVERGANKELIJKE KRACHT, ONSTERFELIJK, ONWANKELBAAR, WAARHEID, STIL 
EN ONAFLAATBAAR AANWEZIG.... 
 
Moet ik nog doorgaan? Nee hè, we weten  het NU  wel...... 
 
WE ZIJN DIT LICHT, DEZE  LIEFDE DIE CONTINUE DOOR ONS HEEN IS. 
 
Een LICHTGROET van en uit DE ENE.  
 
De Adamas Christussen 
 
P.S.1 Geef Het Door. Stuur deze nieuwsbrief door aan al u vrienden en 
bekenden die ook naar huis willen en nu nog twijfelen over welke weg ze 
hiervoor moeten inslag. Geef ze een extra keuze mogelijkheid. Een 
geïnformeerd en gewaarschuwd mens telt immers voor 3. 
 
P.S.2 Wilt u begin dit jaar nog even gebruik maken van een LichtConsult dan 
klikt u op de volgende LINK: 
welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd 
 
P.S.3 U kunt zich gratis inschrijven op onze Welkom In De Oorspronkelijke 
Wereld Nieuwsbrief door op de volgende LINK te klikken: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h 
 
P.S.4 Een donatie wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. Hiermee kunnen we 
ons werk ook in de komende maanden voortzetten en u van gratis boeken en 
geschriften voorzien die u in de LichtOTheek gratis kunt downloaden. Klik voor 
een donatie op de volgende LINK: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja 
 

http://shoutout.wix.com/so/5LAmJFzr/click?w=LS0tDQozOGU5NzA1Yy1lZmExLTQ3ZWQtZjU5YS02YmZmZmFmMzhjZjMNCmh0dHA6Ly93d3cud2Vsa29taW5kZW9vcnNwcm9ua2VsaWprZXdlcmVsZC5jb20vIyFsaWNodGNvbnN1bHRlbi9lMnB6ZA0KLS0t
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja


Voor meer informatie schrijft u zich eerst in voor de gratis nieuwsbrief: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h 
 
Hierna kunt u de LichtOTheek diverse geschriften downloaden,een LichtConsult 
boeken en/of een van de Adamas Transformatie LichtDagen en/of 
LichtLezingen bezoeken: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeenkomsten/cq2e 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd 
 

Het Jaar van Het Licht Lezingen 2016-2017 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-
2016/oc1le 
 
Een donatie stellen we natuurlijk altijd op prijs. Klik op de volgende link 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja 
 

 
 
 
Voor meer informatie schrijft u zich eerst in voor de gratis nieuwsbrief: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h 
 
Hierna kunt u de LichtOTheek diverse geschriften downloaden,een LichtConsult 
boeken en/of een van de Adamas Transformatie LichtDagen en/of 
LichtLezingen bezoeken: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
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http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd
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Het Helende Tuin Werk Op Aarde, ter voorbereiding 

op Het Nieuwe Jeruzalem in de zielenwereld, is klaar! 
 

 
 

De Eleleth realisatie van Het Nieuwe Jeruzalem op Aarde vanuit De Geest 
 

Het Nieuwe Jeruzalem op Aarde, weerspiegeling van de Zielenwereld 
 en de Voltooiing in de Geest 

 
De Transformatie van een stoffelijk-en ziel bewust Mens in een Geestelijk 

bewust Mens ofwel Adamas. 
 

Dit was boven ieder Lichthuisverhaal mijn kopje, ik was zelf benieuwd wanneer 
ik nu daadwerkelijk over de Helende Tuin zou gaan schrijven, want ik heb wel 
veel geschreven, maar niet veel ervaringen over en vanuit de Helende Tuin. Nu 
ga ik schrijven over: 
 

Mijn laatste Helende Tuin Reis in de stof 
 



Zaterdag gaan we een dagje skiën en zondag komen er 18=9 mensen hier in 
ons Lichthuis en dan gaan we het volgens mij maar over 1 ding hebben: 
 

We Gaan Naar HUIS! 
 

Voor mij is dit nu de rode draad tot aan onze werkelijke Thuiskomst dit jaar, in 
alles wat ik doe, alles wat ik zeg, alles wat ik voel dat ik nog zal ondernemen om 
werkelijk geheel voorbereid bij Jezus Christus, Moeder Maria en alle Adamas 
Christussen voorbij de Poort te zijn om iedereen die dat wil, welkom Thuis te 
heten! 
 
Blij ben ik dat ik mijn laatste verhaal mag afsluiten met een verhaal over de 
Helende Tuin.  
De Helende Tuin in de stof had de afgelopen jaren al mijn aandacht, tijd en 
liefde. Maar bovenal de mensen die daar kwamen, zij werden opgevangen in 
een Familie die een Vader, een Moeder en heel veel Kinderen herbergden, we 
hebben allemaal met elkaar geoefend om weer een  Waar Mens te worden.  
 
Een Geestelijk Mens, een Levend Mens, een Heel Mens, een Rechtvaardig 
Mens, een Zuiver Mens etc. Vele uitwerkingen in heden en verleden vonden 
aldaar plaats en nu zijn we met een aantal mensen die qua Bewust-ZIJN 
dolgraag terug naar Huis, God de Vader willen om daar voorgoed te blijven 
wonen. We hebben in de Helende Tuin met elkaar het Nieuwe Jeruzalem op 
aarde gebouwd. 
 
Al een paar jaar organiseer ik weekenden om met elkaar in de Helende Tuin te 
zijn, te ontspannen, te werken, te eten en te drinken, te lachen en wanneer het 
zo voelde, een moment samen te huilen.  
 
De weekenden plannen lukte dit jaar maar niet en ik had het gevoel, het gaat 
niet door, maar waarom niet? De kansen daadwerkelijk te gaan bouwen 
hebben nog nooit zo gunstig geleken. Alles lijkt voorspoedig te gaan maar 
telkens lijkt het alsof we voor een ommekeer staan! Dan heb ik het over de 
ommekeer IN De Mens. De ommekeer om van een stoffelijk- en ziele bewust 
mens te transformeren in een Geestelijk Mens ofwel een Waar Mens zoals 
deze eens bedoeld IS. De bevestiging dat er een ommekeer in mij gaande is 
werd benadrukt door onderstaande ervaring: 
 
Al weken was ik door o.a. de weersomstandigheden niet in de Helende Tuin 
geweest, maar vanmorgen wilde ik perse, terwijl dat qua tijdsinvestering 



absoluut niet handig was. Het is geen maandag, ik had nog duizenden andere 
dingen te doen en onderweg dacht ik steeds: wat een flauwekul, misschien wil 
er vanmiddag of morgen wel iemand mee, ga toch terug, het is toch veel… nou 
ja, de stemmetjes. Maar, ik voelde, dit zijn de stemmetjes die me een 
bijzondere ervaring willen ontnemen! 
 
Dus reed ik dapper verder. Bij aankomst op het terrein zag ik dat het water in 
de vijvers erg hoog stond. Nou, daar zou wel wat aan drainage gedaan mogen 
worden, willen we daar de huisjes en gebouwen neerzetten! Dus ik loop naar 
de dijk en zie ongelooflijk veel water in de Helende Tuin staan. Ik loop met mijn 
laarzen al wegzakkend, naar het schuurtje en zie dat er over de dijk heen een 
buis ligt, waar overtollig water uit de vijvers wordt afgezogen, rechtstreeks de 
Helende Tuin in! 
 
Ik zag dat ik tegen de klok in, nog net even voordat het hele terrein 
ondergelopen zou zijn, kon doen, wat ik wilde doen, namelijk mijn ronde lopen 
door de Helende Tuin,  groenten uit de kas plukken en nog wat wortels en 
boerenkool van het land halen. Zo vulde ik nog 2 manden vol groenten en al die 
tijd scheen de Zon, uiteraard weer tussen allerlei donkere wolken in. Ook stond 
ik nog even in het Centrum, het Centrum waar we ons vaak met Christus en 
Moeder Maria als EEN verbonden! 
Nadat ik alles gedaan had wilde ik teruglopen naar het pad over de dijk. Dat 
ging niet meer, ik liep al tot mijn kuiten in het water en zakte soms door tot 
bijna aan mijn knieën. Mijn laarzen werden in de grond gezogen, ik kreeg ze er 
nauwelijks uit, ik viel, maar…… 
 
Ik stond toch met beide laarzen aan weer op en ging niet via het pad, maar 
lopend over de dijk terug naar de auto.  
Bij het pad, op de dijk stond ik nog even stil en ik wist dat over een paar uur de 
hele Helende Tuin blank zou staan en ik er niet meer op gekund zou hebben. 
Het Nieuwe Jeruzalem op aarde ofwel in de stof is overstroomd, is 
weggevaagd, is  in de stof verdwenen, is overspoeld door water!  
Ik/wij hoeven hier niet meer verder aan te bouwen! 
Het samen bouwen en oefenen van Menselijkheid, Vanuit De Geest, in Het 
Nieuwe Jeruzalem op Aarde ofwel in de stof is klaar, nu gaan we, Vanuit De 
Geest, verder bouwen aan Het Nieuwe Jeruzalem in de Zielenwereld. Daar 
verwelkomen we vandaag al de Rechtvaardigen die overgegaan zijn en straks 
tijdens De Grote Exodus van de Aarde velen, die ook mee naar Huis willen.  
 



Terug in de auto keek ik op de kilometerteller: 227755, de getallen 22 staan 
voor synchroniciteit, 77 zijn de cijfers die staan voor Jezus Christus en 55 de 
cijfers die staan voor Moeder Maria. Ik wist, ze zitten bij me in de auto en we 
spraken met elkaar. Ik vroeg of ze altijd bij me wilden blijven, maar ik kreeg als 
antwoord dat ze altijd al bij me zijn geweest, maar dat ik vaak zo druk ben in 
mijn hoofd, dat ik het niet altijd opmerk dat ze altijd voor me klaarstaan.  
Ik weet dat het Christusbewustzijn en het Mariabewustzijn in me zitten, maar 
nu Voelde ik het (weer, gelukkig niet voor het eerst, maar wel veel dieper!). 
Tranen van dankbaarheid en ontzag stroomden over mijn wangen. 
 
Mijn laatste ronde heb ik gedaan, ik heb afscheid genomen van alle materie en 
van alle mensen die in de stof willen blijven in de komende tijd van grote 
innerlijke- en uiterlijke veranderingen. 
 
Niet uit onverschilligheid of egoïsme, maar het einde van de stoffelijke wereld 
zoals we die vandaag kennen is nabij. De tekenen zijn overal zichtbaar van 
veranderingen in het Elektromagnetische Veld van de aarde en ons hele 
zonnenstelsel, weer, seizoenen, Fukushima,  vluchtelingen, oorlogsgeweld in 
De Levant, de ineenstorting van de oude onmenselijke handels economie en als 
laatste het nog aankomende teken van De Grote Rode Draak die iedereen waar 
dan ook op aarde zal zien en voelen.  
 
We hebben nu zoveel tekenen gehad, het script van deze geschiedeniscyclus is 
bijna uitgespeeld. De voorbereiding voor de 3e val is bijna voltooid, ik val niet 
weer mee, ik loop door de Poort. Door de Poort loop ik, met alle mensen die 
ook door de Poort willen lopen. Ik kijk niet om!  
Luisteren doe ik niet meer naar mensen die willen dat ik me alleen met stof 
moet bezighouden terwijl het juist de wereld van de stof is die nu overal om 
ons heen in elkaar stort. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een wereld die 
zich wanhopig aan een wereld illusie probeert vast te houden terwijl men weet 
dat het al voorbij is. Daarom heb ik dan ook 100% gekozen om De Weg van 
Christus en Moeder Maria te volgen Naar Huis! Zij zijn naast de vele Adamassen 
en Adamas Christussen die ik de afgelopen jaren op aarde ontmoet heb de 
enige twee waar ik in dit leven echt wat van geleerd heb op aarde. De enige 
twee die Volledig Vanuit De Geest Op Aarde Werken! 
 
Ik ben dan ook uit de chaos van de tijdelijke  schepping van ruimte en tijd 
gestapt en probeer het voorbeeld van Christus en Moeder Maria op aarde te 
doen en door te geven, gewoon het voorbeeld zijn, gewoon dit keer wel door 
De Innerlijke Poort Naar Huis Stappen, De Laatste Stap Nemen.  



De laatste stap die ik 2000 jaar geleden (jammer genoeg) niet genomen heb 
toen ik net zoals vele anderen met mij weer voor de stof en het lijden tussen 
hoop en wanhoop koos. Vandaag help ik dan ook mensen om zich te her-
inneren wie ze echt zijn en waar ze echt vandaan komen. Dat er een uitweg is 
uit de illusie schepping van stof versus ziel, ruimte versus tijd. Dat we kunnen 
voorkomen dat we in de 3e Val stappen van Het Holografische Universum dat 
nu in, op en rond de aarde gecreëerd wordt. Het Holografische Universum dat 
maar tijdelijk zal bestaan in de Eindtijd.  
 
Een paar dagen geleden vroeg EJ aan mij wat ik denk dat er 23-26 maart 
mogelijk te gebeuren staat. Tja, dat wist ik niet direct, maar die nacht zat ik 
opeens rechtop in mijn bed, want ik herinnerde me dat er ergens in de bijbel 
staat dat er in de eindtijd 3 dagen duisternis zal intreden en dat daarna Christus 
op aarde zal komen. Maar op welke datum en jaar dit echt zal zijn weten wij 
mensen natuurlijk niet. Dat is alleen aan God en hen waaraan God dit 
vooraankondigt.  
 
In Matthias 24 vers 29 en 30 is het volgende te lezen: En terstond na de 
verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar 
schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten 
der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen 
het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde 
wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des 
hemels, met grote kracht en heerlijkheid.  
 
Toch vind ik dit een lastige tekst en voorspelling, immers de Zoon des mensen, 
Jezus Christus is al op aarde, leeft door, in en onder de mensen, wanneer je zelf 
door de Innerlijke Poort bent gegaan.  
Het is een mooi aangrijpingspunt voor de antichrist om na bijvoorbeeld 3 dagen 
van kunstmatig gecreëerde duisternis middels een Valse Buitenaardse 
Holografische Invasie en/of een Blackout EMP (electromagnetic pulse), zoals 
begin maart 2016 in Syrië gebeurt is, zelf als Valse christus te verschijnen op 
een 3D/4D holografisch scherm dat in, op en rond de aarde geprojecteerd 
wordt. Jezus zal immers terugkeren op een wolk en elk oog zal hem zien. Dat 
kan door de antichrist verdraaid worden in de Eindtijd. Ga dus niet mee in 
uiterlijke (holografische) illusie tekenen. In de plaats van de uiterlijke 
verschijningsvorm vertrouw ik dan ook liever op de Innerlijke (Wederkomst 
Van) Christus die in en met mij is en met wie ik dagelijks in gesprek ben, zonder 
tegenstrijdigheden, deze Christus is Innerlijke Stilte, Rust en Liefde. De Ware 
Christus wordt niet aangekondigd door de valse angsten en verwarring, 



misleidende en verleidende media, valse profeten, valse beesten, valse poorten 
welke ons uit zullen nodigen om mee te gaan..…rechtstreeks mee te gaan in de 
3e val, de holografische gevangenis ofwel De Hel van lichaam en ziel. 
 
Toen ik verwijzingen zocht vond ik als eerste een gedicht en een tekst over de 3 
dagen duisternis. Deze teksten raakten me, omdat zowel in het oude 
testament, als in het nieuwe testament en in de tijd na de kruisiging en 
opstanding van Christus tot nu aan toe mensen beelden hebben met 
betrekking tot de gebeurtenissen aan het eind der tijden.  
Hieronder volgen de citaten van visioenen: 
 
HET LIED UIT DE LINDE (1850):  
DE DRIE DAGEN DURENDE DUISTERNIS 
(auteur onbekend)  
 
”De winter komt, drie dagen duisternis,  
Bliksem en donder, en de aarde splijt open  
Bidt thuis, verlaat niet het huis!  
Kijk ook bij het raam niet naar de verschrikking!  
Slechts een kaars geeft de hele tijd  
in zoverre ze branden wil, jou een schijnsel,  
Giftige damp dringt door uit de nacht vol stof,  
Zwarte pest, de ergste slachting onder de mensen.  
 
Voor allen die op aarde geboren zijn dreigt hetzelfde (gevaar),  
Maar de goeden sterven een zalige dood,  
Veel gelovige mensen blijven wonderbaar  
Vrij van ademnood en pestgevaar.” 
MARIA JULIE JAHENNET  
 
* 1850. Woonde in La Fraudais, Frankrijk. Op 23-jarige leeftijd ontving zij de 
wondtekenen van Christus. Op 4.3.1891 had zij het volgende visioen:  
 
”Er zal een drie dagen durende duisternis in de natuur aanbreken. Drie 
nachten en twee dagen zal het ononderbroken nacht zijn. Alleen de gewijde 
kaarsen zullen licht verspreiden. Een kaars zal voldoende zijn voor drie dagen. 
Rode wolken, als bloed, zullen aan de hemel voorbijtrekken. Het weerklinken 
van de donder zal de aarde doen schudden. Onheil brengende bliksems zullen 
door de straten dreunen, en dat nog wel in een tijd, waarin zij anders niet 
voorkomt. (Opmerking van Schmid: hiermee wordt de winter bedoeld). De 



aarde zal tot in haar grondvesten schudden. De zee zal schuimende golven 
over het vasteland slingeren. De aarde zal veranderd worden in een 
onmetelijk groot kerkhof.” 
 
Het kan uiteraard symbolisch zijn bedoeld, dat het duister wordt in ons 
binnenste, maar terwijl ik dit opschrijf, voel ik dat ik helemaal vastloop. Of het 
wordt écht aardedonker net als in Syrië begin maart 2016, of de wereld barst 
qua geweld en oorlogsvoering zo uit zijn voegen dat de fysieke- en ziele 
gevolgen niet te overzien zullen zijn. Bovenstaande en andere (eindtijd) citaten 
zijn niet opbeurend, maar de verzoekingen die met deze en andere 
eindtijdboodschappen gepaard gaan, zullen aan de rechtvaardigen voorbij gaan 
(lees o.a. in Lichthuisverhaal 8). 
 
Ik ben niet bang, ik ga naar Huis, ik kijk niet om. Je kunt mee, maar wees dan 
NU al voorbereid. Wel denk ik dat er zeer weinig tijd is, wanneer het moment 
van beslissen daar is om te bedenken wat je wilt. Mee naar het Huis Gods, in de 
Geest met Jezus Christus, Moeder Maria en de Adamas Christussen of in het 
wereldse geweld nog proberen er het beste van te maken? 
 
Lieve lezers, het werken in de Helende Tuin, het werken in het Nieuwe 
Jeruzalem op aarde is klaar. Iedereen die voelt dat dit waar is, wéét dit en 
handelt daarnaar. Het enige wat ik nu nog kan doen, is om met de Mensen die 
dit willen erover praten, uitleg geven, vertellen hoe alles werkelijk in elkaar 
steekt. Er is geen twijfel, er is maar 1 keuze, wanneer je wilt.  
 
Ik weet dat het een apart verhaal is, maar wel logisch! Dat is voor de moderne 
mens dan wel weer prettig, maar, laat de Geest in je Zijn Werk doen. Luister 
naar de Stilte van Jezus Christus en voel de oneindige, onvoorwaardelijke Liefde 
van Moeder Maria in je, sla geen zijwegen meer in, ga rechtstreeks door naar 
Huis! 
 
Waarom nog skiën, waarom nog genieten, waarom nog alle drukte om bij 
elkaar te komen? Ik leef, wij leven nog op aarde, in de stof, maar wel vanuit de 
Geest, vanuit het Christusbewustzijn en gevoed door de Maria Energie. Nu 
kunnen onze Lichten nog op aarde schijnen, nu kunnen we nog Mensen 
aanraken om ook mee in de Geest terug naar Huis te gaan. 
 
Of ik mijn tijd nu uitzit? Nee hoor, ik doe nog met veel plezier van alles.  
Agendapunten voor straks:  lekker patat met mayonaise eten en daarna nog 
een lekkere wandeling in de natuur! Maar.. ik doe niets meer alleen, altijd gaan 



Christus en Maria met me mee en ik ben altijd voorbereid om met Hen naar 
Huis te gaan. Ik heb het al vaker gevraagd: ga je ook mee? 
 
Toch is dit nu niet mijn slotzin. Tijdens het eten van de frietjes vroegen we ons 
af of er niet een simpeler, genadevollere Weg is om voorgoed Thuis te komen. 
Globaal gezien is de wereld nu al één grote chaos en voor velen een lijdensweg. 
Het wordt alleen maar erger, ik hoef alle nieuwsfeiten niet weer op te 
noemen….en zoals we in openbaringen kunnen lezen wat er in de eindtijd 
allemaal gebeurt en nog te gebeuren valt, dan wil ik die tijd ook maar liever 
overslaan.  
 
Steeds stellen we ons deze vraag en steeds komen we tot dezelfde conclusie:  
 

Stel, je bent God, hoelang wil je dan nog dat de mensen lijden? 
 

Is leven lijden dan? Geboren worden, eten, drinken, werken, slapen en weer 
opstaan.  Leven, na leven, na leven. Met een beetje geluk een leven zonder 
oorlog, met een beetje geluk ben en blijf je zelf gezond. Echter, er is altijd wel 
iemand in jouw omgeving die het niet zo goed heeft als jij, niet zo gezond is, 
fysiek, emotioneel en/of geestelijk lijdt. Iemand die honger heeft, eenzaam is, 
geen doel in het leven heeft, zich onbegrepen voelt, geldgebrek, problemen in 
de relationele sfeer, werk, kinderen, verslavingen.…  
Dit doet zich niet alleen elk leven voor bij jou of in jouw omgeving, maar speelt 
zich ook wereldwijd af. Wanneer kunnen we uit deze karmische vicieuze cirkel 
stappen? 

Dat kan wanneer God dat wil! 
 

Hij heeft de macht het illusie leven met betrekking tot de stoffelijke én de 
zielenwerelden te stoppen. Dan zijn we verlost van alle dualiteit en chaos en 
kunnen voor altijd Eén in de Geest zijn en blijven.  
Dan kunnen alle mensen de laatste verschrikkingen die ons voorgehouden 
worden overslaan. Dan kunnen we rustig ons Oorspronkelijk Leven met elkaar 
Leven dat in het Nieuwe Jeruzalem zal beginnen. Het Nieuwe Jeruzalem in de 
Geest. In de Geest Leven is niet saai, het is Leven zonder oordeel en verdriet, 
pijn en chaos, er is Liefde, Overvloed, Genade, je voelt je Eén met jezelf en je 
omgeving, welke je ook zelf bent. Dat kan al op aarde, dat doe ik Nu al, maar ik 
wil zo graag met Iedereen in de Oorspronkelijke Wereld Thuis zijn. 
 

Ga je mee Leven in de Oorspronkelijke Wereld? 
 



We zijn al met veel Lichten, met elkaar bidden we onophoudelijk voor een 
genadige transformatie en dus een mooie Nieuwe Start in de Eenheid van de 
Geest. Velen zijn al in de Eenheid, maar we willen graag dat iedereen mee naar 
Huis gaat!  
 
Ja, open en bloot is dit te lezen voor familie, vrienden, bekenden en 
onbekenden. Ik ben niet ineens superchristelijk of gelovig geworden, ik 
geloofde, zoals dat heet altijd al in God, maar nu begrijp ik het hele verhaal en 
kan ik het praktisch Leven. Een ieder mag denken en vinden wat hij/zij wil. Ik 
ben nog gewoon de optimistische, hardwerkende, gezellige, wel een beetje 
aparte Els, maar niet meer zoekend. Ik heb alles gevonden en niets te verliezen, 
ik heb immers Innerlijk Al-les Al? Vanuit dit bewustzijn Leven is waarlijk Leven! 
 

Dit was mijn laatste Helende Tuin Reis in de stof! 
Nu ben ik de Helende Tuin vanuit De Geest! 

 
Nu ben ik de Helende Tuin vanuit de Geest. 
 
Jarenlang heb ik de aarde verzorgd, de planten en de dieren en nu ga ik volledig 
over naar de verzorging van de Geest in de Mens, van de Tuin naar Huis.  
Het stoffelijke heb ik overgedragen, de gesprekken in de Tuin gingen 
voornamelijk over problemen in de stof en de Ziel van de mens. 
 
Vooral heb ik acht geslagen op de stof en de Ziel, ook heb ik mijn eigen 
stoffelijke- en ziele uitwerkingen gehad. Op stoffelijk gebied heb ik alle 
gehechtheid aan materie losgelaten en vanuit de ziel heb ik vele levens 
uitgewerkt. Mensen met wie ik samen was in de Tuin kunnen me nog goed 
herinneren wanneer ik de energie uitstraalde van de woeste zeepiraat, de 
meedogenloze nazi-man,  de allesverwoestende raptor etc. Ik kan je vertellen, 
dat was geen mis te verstane energie. Zij zagen en ik voelde de boosheid, de 
agressie, de onverklaarbare woede, die nergens op sloeg, behalve dan op het 
uitwerken van de vele verschillende levens. Ik heb gevoeld hoe die 
(draken)energie eruit kwam en weet dus ook dat dit levenslang onderdrukt is 
geweest en dat dit dus ook tijdens alle levens latent of dominant in mijn 
karakter aanwezig is geweest. Vanuit deze onderdrukking en onopgeloste 
levens wordt onder andere het stoffelijke karakter gevormd en misvormd. 
Wanneer dat niet opgelost wordt, sleep je het in je komende (re-incarnatie) 
levens weer mee, stapelt zich allemaal op en reageer je, als je echt niet meer 
kan, je eigen opgestapelde niet meer te controleren eenzaamheid, verdriet en 
onmacht, als een ontploffende vulkaan, af op je omgeving en medemens. 



Belangrijk is dus alle verborgen en aan de oppervlakte liggende gevoelens, 
emoties en reacties te onderzoeken en te transformeren. Dan kom je in een 
staat van stilte waarin je het leven neemt zoals het komt, zonder zware 
emotionele reacties. Emotionele reacties zijn altijd vanuit de stof- en of 
zielewereld.  
 
Bovenstaande gold trouwens niet alleen voor mij, de mensen die begrepen dat 
er naast tuinieren ook in de Innerlijke Tuin flink gewerkt kan  worden, 
ondergingen hetzelfde proces. Hierdoor konden we er voor en met elkaar zijn 
en elkaar ook door de vaak zware processen heen helpen. 
 
Het is namelijk zo, dat wanneer je bijvoorbeeld in de uitwerking van de 
eigenschap jaloezie terechtkomt en de oorzaak opspoort en oplost in jezelf, je 
niet alleen de situatie verwerkt van dat moment, maar ook alle levens waarin 
jaloezie een rol speelde. Dat lost dan in 1 ogenblik op.  
Deze momenten heb ik vaak meegemaakt, deze week nog, we hadden het 
erover dat mijn werk in de Helende Tuin in de stof en de ziel klaar is. De tijd is 
nu gekomen om enkel en alleen vanuit de Geest de mensen Geestelijke 
ondersteuning te bieden. 
 
Mijn lichaam en ziel werden hierdoor aangeraakt en de laatste resten vorige 
levens, (het scheen nog om duizenden levens te gaan) die nog kleefden aan 
mijn stoffelijke en zielenbewustzijn werden opgeruimd. Je begrijpt dat ik na dit 
gesprek erg moe werd, mijn lichaam werd weer gereset en tijdens de slaap 
loste alle karma en alles wat hiermee samenhing op. Zo snel kan het dus gaan!  
Het was in dit geval het loskomen van het ongeloof dat ik werkelijk 100% Geest 
ben en daarin mag geloven en daarnaar mag handelen!  Ook nu al op aarde! 
 

En nu werkelijk voelen en ervaren dat ik 100% Geest ben! 
 

Mijn Geest is wakker geworden, ik ben opgestaan en zal dit uitstralen en ernaar 
handelen. Mijn taak om mensen te verzorgen vanuit de stof en de ziel wordt nu 
het verzorgen van de Geest in de mens. Mijn uiterlijke taak is volbracht, mijn 
innerlijke werk vanuit De Geest op aarde gaat beginnen. Ik heb me verschoond 
van naar ik hoop, alle onzuiverheden, zo kan ik een voorbeeld zijn vanuit de 
Geest, voor de Familie en voor alle mensen in de Helende Tuin en daarbuiten.  
Juist doordat ik de processen ken en herken kan ik mensen bijstaan om hun 
eventueel nog aanwezige demonen, draken te helpen transformeren. Zo 
worden alle emoties en de daarbij horende reacties zoals die loskomen 
opgelost en hoeven nooit meer doorleefd te worden in een komend leven. 



 
Bijna ieder mens draagt nog wel onzuiverheden bij zich, wat opgelost mag 
worden. Steeds meer mensen hebben hulp nodig, omdat ze het leven van nu 
niet meer begrijpen. De druk van de maatschappij zorgt voor veel angsten en 
dan heb ik het niet alleen over al die vluchtelingen die Europa overstromen of 
het grote aantal faillissementen van winkels en winkelketens waardoor de 
binnensteden letterlijk ontvolkt worden, de werkeloosheid… Dan heb ik het 
ook over de onderdrukte demonen die koste wat kost bij hun 
gastheer/gastvrouw willen blijven en hen het daardoor erg moeilijk maakt. Dit 
is in de vorm van de volharding in verslavingen, overtuiging dat een leven 
zonder geld en materie niet mogelijk is, dat je er zelf niets aan kunt doen dat je 
ziek wordt en blijft.. Deze draken proberen hardnekkig de mens in hun greep te 
houden, maar voelen dat ze macht verliezen. De zielewereld is immers al 
opgeschoond, dus het zijn alleen nog verzwakte entiteiten die op en rond de 
aarde zweven en de mens in hun macht willen houden, uit pure onwetendheid 
en hebzucht. 
 
Deze vorm van bezetenheid door demonen kan alleen opgelost worden vanuit 
de Geest. De demonen schrikken van het (Christus) Licht dat een wakker 
geworden en opgestaan Rechtvaardig, Heel, Adamas, Adamas Christus Mens 
uitstraalt. Alleen al door in de buurt te zijn van mensen die nog bezeten zijn 
door entiteiten c.q. demonen worden zij van deze demonen verlost.  
Maar…dan moet ik er wel zelf in geloven! Wanneer ik me voorhoud dat ik 100% 
Geest ben is het makkelijker, dan zijn lichaam en ziel weg. Dat is ook mijn/onze 
opdracht in de komende tijd. 
 

Het GELOOF en VERTROUWEN dat ik 100% Geest ben en niets anders 
 

En nu werkelijk voelen en ervaren dat ik 100% Geest ben! 
 

In een boek van Jacob Lorber (drie dagen in de tempel) las ik een passage welke 
Jezus aan de farizeeërs en schriftgeleerden  vertelde toen Hij als 12-jarige 
jongen in de synagoge in Jeruzalem was:  
 
Want Ik ben niet in deze wereld gekomen om mezelf tot een werelds vorst uit te 

roepen en voor de joden een werelds rijk te stichten, maar enkel om voor alle 
mensen die van goede wil zijn, het Godsrijk van al het leven te brengen en het 
rijk van de satan, dat de dood op aarde is, te gronde te richten! Daarom zal elk 
aards goed kunnen bestaan en wel het allerbest als het ook het Godsrijk dat Ik 

op aarde zal vestigen, zal aannemen! 



 
Een volgende tekst uit dit boekje geeft ook aan dat wij mensen in de kracht van 
Gods Geest kunnen zijn en handelen: 

 
Want uit dezelfde school waaruit Ik heb geput wat ik weet, zullen eens vele 

leerlingen van Mijn liefde putten en dan ook weten wat Ik weet en doen wat Ik 
doe. 

 
Dit betekent dat wij vanuit onze Geest, in navolging van Jezus Christus en 
Moeder Maria hun werk nu samen kunnen voortzetten op aarde.  
Dit betekent dat we vanuit de Geest de demonen van de aarde kunnen 
transformeren en zo een Vrederijk, een Godsrijk kunnen helpen stichten.  
Dit betekent dat het tijdperk is aangebroken dat we onze 7 Bovennatuurlijke 
Krachten weer hervinden en mogen gebruiken om de aarde mede te verlichten 
en transformeren.  
Doordat ik door de Poort ben gestapt, met misschien nog af en toe een klein 
uitstapje om een stoffelijk- en of zielenstukje op te lossen ben ik 100% Geest en 
voel ik ook de Godskracht die door me heen gaat om dat werk te doen wat 
Jezus Christus en Moeder Maria al lang geleden begonnen zijn. 
 
En ja, we gaan naar Huis, maar pas als het laatste (zwarte) schaap gered is! 
Laat ik nu gisteren over de heide lopen en daar zag ik moederziel alleen een 
klein zwart lammetje! Het blaatte, het leek honger te hebben en was 
nauwelijks schuw. Heel makkelijk kon ik het oppakken en ja, toen kon ik maar 1 
ding doen: Het schaapje op de armen, terug brengen naar de kudde, naar de 
Goede Herder! Toen ik dat lange pad weer terugliep naar de schaapskooi, 
dacht ik aan de gelijkenis van het verloren schaap uit de bijbel. God is het 
meest blij met het teruggevonden verloren schaap! 
 
Dit was een mooie symboliek, ik mag het laatste schaap, de laatste bevlekte ziel 
Vanuit De Geest begeleiden naar Huis. Eerder zal ik niet rusten, dit kan ik doen 
vanuit de 100% Geest, want met die Geest vermag ik alles en ben ik Een met De 
Vader! 
 
Eleleth 
 

Voor meer informatie schrijft u zich eerst in voor de gratis nieuwsbrief: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h


Hierna kunt u de LichtOTheek diverse geschriften downloaden,een LichtConsult 
boeken en/of een van de Adamas Transformatie LichtDagen en/of 
LichtLezingen bezoeken: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeenkomsten/cq2e 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd 
 

Het Jaar van Het Licht Lezingen 2016-2017 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-
2016/oc1le 
 
Een donatie stellen we natuurlijk altijd op prijs. Klik op de volgende link 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja 
 

Alle ideeën, gedachten, woorden, getallen, 
letters, cijfers, rituelen, dogma’s hebben 
vanaf NU geen enkele betekenis meer! 

 
Het Verhaal der Illusie Schepping is UIT! 

 
Het Is Volbracht! 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeenkomsten/cq2e
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-2016/oc1le
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-2016/oc1le
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja

