HET SMALLE PAD NAAR HUIS
IS DE SNELSTE WEG NAAR HUIS
777 DE LAATSTE TEKENEN AAN DE HEMEL

Het Smalle Pad Naar Huis is tevens De Snelste Weg Naar Huis

CELESTIALE RICHTINGAANWIJZERS OP DE SMALLE WEG NAAR HUIS
De VERVULLING van Genesis 49:10 (Sign of Shiloh/Messias) en Openbaringen
12 (Sign of The Woman/Mother) is vanaf 27 augustus 2016 t/m 23 september
2017 te zien aan de hemel ofwel configuratie en conjuncties van de sterren.
Deze Sterren Configuraties en Conjucies zijn de laatste van de 40 tekenen aan
de hemel zoals in de bijbel vooraangekondigd werd. Dit is dus een eenmalige
gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid!!!
De planeet Jupiter komt op 27 Augustus 2016 aan in het Sterrenbeeld Maagd. Dit is tevens
de dag waarop Jupiter en Venus samenkomen in het sterrenbeeld Maagd. Deze conjunctie
tussen Jupiter en Venus in Maagd vind iedere 49 jaar (Groot Shemitah jaar van 7x7 jaar)
plaats. De cyclus van Jupiter in de sterrenbeelden Leeuw, Maagd en Schorpioen is eens in
de 12 jaar. Bent U al Wakker geworden?

Vanaf 27 augustus 2016 reist Jupiter in Maagd alwaar hij op 23 september 2017 aankomt
om Openbaringen 12 uit De Bijbel en Profetieën in vervullingen te laten gaan.

De Geboorte Pijnen (weeën) voor De Geboorte van de Het Kind ofwel Christus en
tegelijkertijd de antichrist (voor wie c.q. welke weg kiest u) staan voor de Tribulation TIJD
waar de mensheid die nog niet Wakker is geworden mee te maken krijgt. Zie De EindTIJD
Klok in de LichtOTheek (onderaan pagina) voor uitgebreide informatie.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Tijdens de Tribulation TIJD reist Jupiter door naar het Sterrenbeeld Schorpioen om Antares
ofwel het hoofd van de gevallenen te bezoeken.
Kortom we bevinden ons in twee UNIEKE jaren welke pas weer als celestiale configuratie
over 49 jaar terugkomen. Over 49 jaar is De Laatste Generatie echter, zoals voorspeld in de
Bijbel (Mattheus 24:32-34 KJV), niet meer op deze aarde. Dus zal het een en ander volgens
het filmscript van de gevallenen in de jaren 2016-2017 in vervulling moeten gaan om er
zelf nog bij te kunnen zijn. De jaren 2016-2017 zijn dan ook zowel Celestiaal, Bijbels en
Profetisch UNIEK in de geschiedenis van de (gevallen) engelen. U als Wakker geworden
Mens is echter allang voor deze gebeurtenissen Opgestaan en Weer Naar Huis Gegaan in
Rapture 1 of 2. Kortom U Bent Out Of Time!

Jupiter (Zeus/Osiris) met Aurora ofwel Aureool op Het Hoofd van de Konings Planeet

Het is dan ook niet toevallig dat op 4 juli (Amerikaanse Independence Day) de NASA Probe
genaamd Juno (Romeins) Godin Moeder van De Hemel/Sky - ook wel Hera (Grieks) en
Sophia (Oorspronkelijke Wereld) genoemd - arriveert bij Jupiter (Romeins) - ook wel Zeus
(Grieks) genoemd - en Jupiter omgeven wordt door een Aurora boven op het Hoofd van
de planeet alsof deze (schijn)heilig is. Jupiter staat echter voor de valse profeet, 66 en het
begin van de polariteit ofwel gevallen schepping in de zielenwerelden (1e Val).

Google Doodle 4 juli 2016 waar Juno/Hera (YOD) bij Jupiter/Zeus is
Jupiter (Romeins) kent u ook als Zeus (Grieks), Osiris en Amon RA (Egyptisch) en IO PITAR
(Latijn). I is de gepolariseerde mannelijke kracht in de zielenwereld terwijl O de
gepolariseerde vrouwelijke kracht in de zielenwereld is. In De Zielenwereld wordt de valse
god Jupiter/Zeus/Osiris/Nimrod aanbeden terwijl in de stoffelijke wereld de valse god
Saturnus aanbeden wordt. Deze aanbidding is de brede weg van 3e Val in De Holografische
Wereld. De Aarde moet hierbij gezien worden als een soort TussenWereld. Op deze Tussen
2 Wereld Planeet kunt u NU kiezen om Wakker te worden in De Geest (We Zijn Thuis),
Wakker te worden in De Ziel (Het Nieuwe Jeruzalem) of te vallen in de Hologafische AI
Genetisch Transhuman wereld van Het Beest ofwel de antichrist.
HET IS 12 UUR!
Kiest U voor De Smalle Weg Naar Huis of voor De Brede weg van de 3e VAL?
Voor meer informatie leest u het op 777 ofwel 7 juli 2016 uitgebrachte boek genaamd Het
Smalle Pad Naar Huis versie 1001 welke in de LichtOTheek te verkrijgen is
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
De Adamas Christussen

DEEL 1: 24-6-2016 DE OVERGANG BELEEFD VAN IN TIME, NO TIME NAAR OUT OF TIME.
Tsja en dan zie ik de datum. Apart, numerlogisch een 666, ofwel een illusie getal dat de
gevallen engelen aan de antichrist hebben gegeven. Zoals u weet zijn immers alle
numerologische, symbolische, rituele, dogmatische etc. zaken door de gevallen engelen
verzonnen ofwel hebben In De Geest geen enkele betekenis en waarde.

Laten we daarom eens ophouden met deze occulte/geheime flauwekul ofwel er geen geloof
meer aan hechten waardoor het geen enkele kracht of macht meer over U c.q. de mens
meer heeft. Als we al dit getallengedoe nou eens keurig netjes terugplaatsen waar ze thuis
horen...in de illusiewerelden die dit gecreëerd hebben om hun valse macht aan te ontlenen?
Zo vaak door EJ aangegeven dat dit allemaal flauwekul is en even zo vaak pakte ik het
telkens weer op en heb er over geschreven.
Zo duidelijk dat ik het NU zie dat dit inderdaad handvatten zijn voor de illusiewereld en dat
dit in de Geestelijke wereld totaal niet bestaat of ook maar enig nut heeft. Ja in de
illusiewereld van de Tijd en Ruimte zijn het afbakeningen voor een moment in de Tijd. We
zetten de Tijd (Gevoelens/Emoties) hiermee in een vorm en dus vast.
De Geest/God is Oneindig, Onmetelijk, Eeuwig en daar is geen plaats voor Ruimte en TIJD,
laat staan getallenvormen die een illusie betekenis hebben.
Het feit dat ik dit nu eindelijk zo kan zien en ervaren laat zien waar ik nu dus sta. Hetgeen
jullie zullen begrijpen na het lezen van onderstaande ervaring.
En toch zullen we nog getallen tegen gaan komen in onze stukken om de illusiewerelden
voor u te ontmaskeren voor wie ze in feite zijn: illusies van schijnheilige priester dromers.
Goed, 666.....compleet dus losgelaten en dit liet Christus mij zien in de ervaring die ik mocht
beleven. Er werd weer een pakketje OUT OF TIME in mij gelegd. Ik werd meegenomen naar
een hoger trillingsveld waar ik mocht zien waar ik Nu sta.
En waar al diegenen die hiervoor kiezen ook staan, kunnen gaan staan.
Christus heeft ons Al Tijd bij de hand genomen en ons voor gegaan opdat wij de mens weer
voor konden en kunnen gaan. Alles mooi beschreven in de bijlagen van de Eindtijd-Klok hoe
dit in zijn werk gaat. U kunt de EindTIJD Klok, welke een Einde maakt aan Alle Duisternis en
Illusies In en Om U Heen, onderaan de pagina van de volgende LINK vinden
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wij zijn Één Mensheid, Één Mens die Allen het geHeel Zijn van het MensZIJN!
En dan Zie en begrijp ik NU dat hetgeen Christus in ons legt de enige zuivere creatie is die
buiten ruimte en TIJD is. Buiten i.p.v. binnen ruimte en tijd creeren is het verschil tussen
Leven en Geleefd worden ofwel Lijden in Onwetendheid, Ziekte, Ongeluk en Ellende.
God werkt door Zijn Schepping heen! Dit kan zolang De Mens Één met en IN God is. Oooh,
als ieder mens dit ook maar kon beseffen en zien dan is onze taak volbracht! Echt Volbracht!
De Mens weer bewust maken wie HIJ/ZIJ In Oorsprong voor De Val c.q. Afscheiding IS!
Ongelofelijk, wat wordt Al toch precies keurig geregeld en gebeurt er werkelijk niets voor
niets. Al in ons gelegd. God overziet Al wat in Het Ene Oneindige Witte doorzichtige Veld
van Stilte en Onvoorwaardelijk Liefde Leeft/Is.
Mijn hele leven verwonder ik mij hier al over....Al gebeurt precies in de juiste volgorde, tijd
en plaats. De Wet van God blijft altijd in tact ook al vechten we ons hele leven tegen God,
tegen Christus, tegen zijn ambassadeurs (Heiligen) en vertegenwoordigers (Rechtvaardigen)
op aarde. Ook al vernietigen we onszelf keer op keer door onze woorden, daden, gedachten
en gevoelens/emoties. Na iedere zelfvernietiging/zelfmoord staan we weer in een volgend

leven, wat nu lijden is geworden, op om wederom te beslissen of we Het Grote Gevecht
Tegen God (In Onszelf) aangaan of ons eindelijke weer eens overgeven aan ons Ware Zelf.
En dan nu eindelijk, na deze uitgebreide inleiding de ervaring die in mij werd gelegd en
menselijke vormen werden gebruikt om Al duidelijkheid te geven:
Goed, ik was dus ergens anders en leefde daar gewoon De ervaring, die Christus voor mij
bedoeld had om te laten zien waar ik Nu sta. Het leek echt en werkelijk voor aardse
illusiebegrippen.. (eigenlijk totaal onwerkelijk dus omdat dit hier niet de Ware Wereld Is,
maar een Illusie binnen ruimte en tijd). Totdat ik ’wakker’ werd en floep er weer uit ging en
het ook allemaal weer even vergeten leek te zijn. Ik wist nog wel dat ik weer ergens anders
was geweest en een hele bijzondere ervaring had beleefd. Dankzij dat ik het aan Piet mocht
vertellen kwam de herinnering weer terug.
Dit is dus wat we meer en meer gaan doen: Het in en uit wippen van In Time (binnen de
gevallen schepping) via No Time (je valt qua bewustzijn, gedachten en gevoelens/emoties
STIL – Hoe je dit doet staat uitgebreid omschreven in onze geschriften!) naar Out of
Time.....ofwel het bewustzijn dat je niet meer van de aarde maar alleen op de aarde bent.
Steeds vaker, net zolang tot we dit Innerlijke Stilte veld de hele dag innerlijk kunnen dragen
en ZIJN, maken we de oversteek van de gevallen schepping van ruimte en tijd naar De
Geestelijke Wereld van Volledige Innerlijke Stilte. Net zolang totdat je met 2 benen ofwel
zonder gedachten, gevoelens en emoties weer helemaal een bent met De Ene De Stilte.
Leven in, met en door Christus/God.
De ervaring van vanmorgen bevestigde dit nog eens:
Ik stond op een toneel ergens buiten in de natuur. Een oud houten toneeltje. Het was
eigenlijk niet meer dan een houten vlonder. Het was heel eenvoudig met weinig attributen
meer. Het spel (toneelspel...illusiespel) was in zijn slotakkoord( Eindtijd) Mijn vader, in dit
leven, (van 101! Jaar) stond ook jong, krachtig en vitaal, midden op het toneel en speelde op
zijn viool zijn laatste slotakkoorden. Hij had een kobaltblauw pak aan! (er vliegen nu ineens
een paar vlinders om mij heen, hier nog niet eerder gezien. Geen blauwe).
Mijn vader, een Elias ( zijn naam) een groot Krachtig Licht, met ontzettend veel wijsheid en
kennis in zich (hoe kan het anders) durft de laatste stap naar God niet te maken. Maar niets
gebeurt voor niets! Zal het gebeuren voor de antichrist zich wederom op aarde zal
manifesteren uit de ziele werelden? Hij is niet voor niets nu 101 jaar. ( ja, sorry weer een
getal, maar voor hier in de illusiewereld voor NU een welduidend getal.....God, De Ene in
BewustZijn. (zie ook onze site. Het staat beschreven).
Als mijn vader deze deceptieve valse energie van antichrist (666, vandaag getoond!) kan
loslaten en overdragen aan Christus zal Al in een vingerknip Anders zijn! Dan zal ook De
Horusenergie, de Antichrist die nog in elk mens aanwezig is (we zijn Allen verbonden en
ieder-ÉÉN) zonder moeite in overgave, geloof en vertrouwen naar HUIS gebracht worden.
Zal het Nu gaan lukken nu zowel de Osiris als de Isisenergie weer Thuis zijn gebracht?
Alleen sophia en de antichrist zijn nog over in deze EiondTIJD voor zolang het duurt!
Precies In Time vlak voor No Time?

Terug naar de Ervaring:
Mijn vader speelde dus zijn SLOTAKKOORD! Hij was weer jong en vitaal en zacht. De
Overgave was een feit geworden, anders kon ik hem nu niet jong en vitaal zien. En ik keek
hem aan en ik zond hem in zo’n Genade en Liefde en Begrip mijn Liefde, die dus nu puur en
Al Één nog Het ChristusLicht en Liefde bevat en het kwam aan! Hij keek naar mij en hij werd
zacht en we lachten naar elkaar en ik omarmde hem en heel voorzichtig maakte mijn vader
een vreugdedansje met mij op het Eindtoneel van het spel der Illusie. Hij heeft zijn
slotakkoord gespeeld en gaat in Overgave om weer Thuis te komen. (Het werd mij getoond)
En de muziek en alle mensen(zo vele bekenden) verlieten het toneel en liepen weg, ook mijn
vader was ineens vertrokken. Iedereen was naar Huis gegaan. De illusie schepping was/is
aan het leegstromen hetgeen tijdens de Rapture 1 en 2 grootschalig zal gebeuren. Laat u niet
gek maken door al die Alien verhalen die ons komen ontvoeren of redden. Dat is allemaal
flauwekul van de antichrist om u te doen geloven dat er geen God en Christus bestaan die u
net voor het uitbreken van De EindTIJD/Tribulation, als u dit uit vrije wil Wilt komen ophalen.
En ik was er nog Al Eén, samen met een bescheiden jonge man met een enorme blanke huid
en rossig haar, een beginnend baardje en intens blauwe ogen. Ik noemde hem Gert.
Hij hielp mij met opruimen. Ik moest een enorme hoogwerker op om attributen die we voor
dit toneelstuk nodig gehad hadden op te ruimen. Ik klom omhoog, zo ontzettend hoog (de
toren van babel/jacobsladder!) en plukte de blauwe (Horus) vlinders uit De Lucht/Sky die ik
een tijdje geleden mocht maken voor het toneelstuk: De Roze Gekte (wat inderdaad een
gekte is geweest, maar zo nodig was om uit de gekte van het illusie spel van de
duisternis/illusie te komen, via een ander tijdelijk spel). De vlinder.....het transformatieteken
van deze Illusiewereld in de Oorspronkelijke Wereld zoals deze NU nog steeds IS.
De blauwe Horus (tijd) vlinder uit de Illusiewereld van de Ziel.
De blauwe Horus (tijd) vlinders uit de film: Alice through the looking glass.
We hadden deze gepolariseerde blauwe TIJD vlinders niet meer nodig en ze vielen als stof
in mijn handen uitéén.
Zo vaak verteld en gehoord: Ik Ben de vlinder in Gods Hand. Ja de blauwe vlinder werd de
witte vlinder (op de voorkant van de boeken) om nu totaal op te lossen in de
Christusenergie van het Grote Witte Transparante Veld. En tot stof zult Gij wederkeren!
Ja....het viel uitéén tot stof, tot Niets.
Toen moest ik weer naar beneden....doodeng. Maar ‘Gert’ stond beneden op mij te
wachten en hielp mij. Ik hoefde niet naar beneden te lopen want ineens klapte de
hoogwerker ineen en gleed ik weer zachtjes terug op de grond (aarde).
‘Gert’ nam mij mee naar zijn Huis, waar zijn Moeder! , een grote lange vrouw in het wit
gekleed hem al opwachtte. We ruimden alle spullen/attributen van het toneelspel weer op
in zijn Huis. Ik zag veel lego staan (bouwstenen voor het spel) maar telkens als ik het
aanraakte en wilde opruimen viel het uit elkaar. Weer werd mij getoond dat het Spel der
Illusie uitgespeeld was. De EindTIJD Klok zegt niet voor niets steeds Wordt Wakker!!!
Ik was blij en dankbaar dat ‘Gert’ mij hielp opruimen! En ik bedankte hem verlegen met een
verlegen kusje op de wang.
Wij namen afscheid van zijn zo liefdevolle Moeder en ik ging samen met hem in een oude
witte auto met open dak (geen box meer!) mee om nog wat dingen doen, die Hij nog wilde
doen. Wat weet ik niet precies. Eerst kwamen we op een strand in een duinpan bij een

vriend van hem. Hij wilde mij aan hem voorstellen. Deze vriend wist veel en vertelde mij
over de Kosmische Energie en hoe de Levensvonk in Al het Leven ontstaat. (ik had dit
gisteren gelezen in het boek: De meesters van Het Verre Oosten en ik herkende er zo veel in
wat EJ ons ook verteld heeft). Deze vriend tekende het op papier....ik keek er met mijn derde
oog naar en zag er een gezicht in, zo vriendelijk en liefdevol. Ik vertelde dit en ze keken me
verwonderd aan en waren blij verrast.
Toen gingen we weer verder in de witte auto. Maar ondertussen werd ik ongerust want ik
moest weer terug naar huis en dan bedoel ik huis naar mijn familie op aarde. Naar Piet en
mijn ouders en Peter en zijn gezin dat op mij wachtte, dacht ik.
Ja, zei ‘Gert’ we gaan zo naar HUIS! (andere THUIS maar dat wist ik toen nog niet).
We gingen weer naar een andere vriend. Die woonde op de Karnemelksloot in Gouda,
tegenover een zeer geliefde vriendin van mij (niets is voor niets!!)
Ik begreep ineens toen ik Piet deze hele ervaring vertelde dat Christus zich in mijn ervaring
had gemanifesteerd als ene ‘Gert’. Alles begon op zijn plek te vallen in deze hele ervaring!
En ik zag en begreep dat er nog maar een slootje/water tussen mijn vriendin en Christus was
om Christus in haar zelf totaal te accepteren! ZO DICHTBIJ IS HIJ AL!
Verder nog even met ‘GertChristus’.....
Ik werd steeds onrustiger omdat ik ‘bang’ was dat ze thuis ongerust zouden worden en niet
wisten waar ik bleef. De vriend waar ‘Gert’ nu verbleef deed iets met technische dingen. Ik
zag allemaal elektrische apparaten.....(krijg NU door dat dit Piet is). Piet die altijd rustig en
kalm naast mij bleef staan. Mij bleef lief hebben. Waarvan ik wist en hoorde toen wij elkaar
leerden kennen en verliefd werden dat wij voor elkaar bestemd waren in dit leven. Elkaars
aanvullingen, maar dus ook tegenpolen waren die in dit Leven weer Één zouden worden.
Maar ik wist dit in de ervaring nog niet en ik werd steeds ongeruster omdat het zo lang
duurde voor we weer teruggingen en ik terug naar Piet moest omdat die niet wist waar ik
uithing (dacht ik! De vrouw van Lot die om wilde keren, oei oei oei dat is een foute boel).
Ik pakte de witte auto resoluut op en keerde hem net zoals De Vrouw van Lot dus doodleuk
om..... Daar heb je hem weer.....omkeren/terugvallen (zo vaak gedaan).....maar ‘Gert’ kwam
er al aan en we gingen weer onverstoorbaar VERDER, VOORUIT!!! Na een poosje zei Hij
weer : We stoppen hier, ik moet even wat doen. Ik zag hem naar een oude telefooncel
lopen. Ik zag dat hij ondertussen een stuk volwassener was geworden en witte kleding
droeg. Ik begon hem steeds meer te bewonderen en heel voorzichtig sprong er een vonkje
Liefde van mij naar hem over. Ik begon Hem aardig te vinden en te vertrouwen. Ik begon in
Overgave te komen. ‘Gert’ was druk aan het praten en telefoneren en de ongerustheid nam
weer toe in mij.
Ik werd ongeduldig! Ik moest naar Huis. Weer dat woordje Huis, Thuis waar ik maar steeds
naar toe wilde maar er nog niet klaar voor was!
Voor mij stonden nog meer witte ! Auto’s en we konden niet verder meer. We zaten
muurvast. Op een gegeven ogenblik pakte ik weer gewoon onze oude auto op en ik duwde
doodleuk onze auto over de volgende witte auto heen vlak voor de telefooncel. De mensen
in die auto waren stomverbaasd en mopperden dat er bandensporen op hun witte auto
waren gekomen. Ik wilde net tegen ‘Gert’ zeggen dat het nu genoeg was geweest, toen hij
breeduit lachend naar me toe kwam en zei: Je hoeft je nergens meer zorgen over te
maken. Alles is geregeld. Ik keek hem stomverbaasd aan....hoezo, alles is geregeld?

‘Gert’ zei.....’Ze’maken zich geen zorgen meer om je. ‘Ze’ weten wie en waar je bent.’ Ze
aanvaarden Alles en het is allemaal oké! Ik had dus mogen zien om Vertrouwen in ‘Gert’
te hebben en mij hier aan over te geven! Ik was dus nooit alleen geweest, maar Al Tijd Al
Één. God wist precies wat ik deed en waar ik was omdat we nooit gescheiden waren
geweest! Het gescheiden zijn van God de bron is allemaal een Mind Control en Soul
Control illusie die ons door de Sophia in ons gecreëerd is om zichzelf buiten te ervaren. O
en er wordt gewoon voor mijn stoffelijke- en ziele familie en vrienden gezorgd door God!
Een enorme last viel van me af.....ik was weer VRIJ! Ik kon weer helemaal Zijn wie ik
Oorspronkelijk Was. Ik was zo blij en alles was Licht in en om mij heen. En ‘Gert’ en ik gingen
zo vrolijk samen verder op pad en we kwamen weer aan op het strand in de duinpan en de
vriend van ‘Gert’ was er ook weer ( begrijp nu dat dit EJ is) en ik liet ‘Gert steeds meer in
mijn hart toe en ik werd verliefd op Gert/Christus en we omarmden elkaar.
En weer tekende de vriend, EJ, het beginsel van de Lichtvonk en weer zag ik het Gezicht erin.
En ‘Gert’ en EJ vroegen mij dit gezicht wat ik met mijn innerlijke oog zag, te schilderen. Ze
gaven me een kwast met verf en ik probeerde dit gezicht aan te tonen via verf.....het Gezicht
was het Innerlijke Ge-Zicht ofwel In-Zicht van God, maar ik kon het natuurlijk niet schilderen
op de uiterlijke manier omdat daar geen stoffelijke middelen voor zijn.
Toen ik het probeerde, wat mij gevraagd werd, riepen zowel ‘Gert’ als zijn vriend EJ
uit.....nee, mislukt....dit is het niet!
Nee, natuurlijk kan dit niet omdat God niet in stoffelijke en/of ziele afgodsbeelden getoond
kan worden....God is niet menselijk of tastbaar. God is Oneindige, Onmetelijke, Onkenbare
Liefdevolle Alwetendheid in ieder Mens en gaat door Al heen...Godsbewustzijn in
Christusbewustzijn in ieder Mens. Maar elke vorm die hieraan gegeven wordt is leeg omdat
God niet in een vorm/illusie gezet ofwel gevangen kan worden.
De kleur van de verf was.....LILA!!!
Het uiterlijke lila kan God niet zien en schilderen!
Maar het innerlijke lila kan dit WEL!
En daarom schrijf ik nu in lila letters!
Want deze ervaring zoals jullie wel begrepen hebben was in en met Christus samen!
Christus toonde mij mijn leven, mijn Weg hoe die tot nu toe was gegaan en waar ik Nu sta!
Alleen Na De Overgave van mijn Bewustzijnsontwikkeling aan Christus en God in Volledig
ofwel 100% Geloof en Vertrouwen kon dit gebeuren. Kon het gebeuren dat ik De Christus in
mij weer kon ONTVANGEN zonder Ego/Draak gedachten en gevoelens/emoties.
Gert was/IS CHRISTUS en Zijn Moeder, natuurlijk de Geestelijk Moeder Maria.
Christus nam mij bij de hand en heel voorzichtig kwam ik weer terug in Christus. Ging ik weer
van Hem houden. Zoals ik reeds vertelde in het eerste hoofdstuk van het Boek: Het is
Volbracht. Ik hield weer van God! Het was Volbracht. Nu de praktijk in!
Al aanvaard, onvoorwaardelijk weer opgenomen en Thuis gebracht.
En toen ik liet zien in deze ervaring dat je God niet uiterlijk kon schilderen/zien kwamen er
ineens weer allemaal mensen naar ons toe.
En ik vertelde al deze mensen mijn verhaal, mijn ervaringen en ze luisterden en begrepen.
De mensen die het illusie toneelstuk van de gevallen schepping hadden verlaten kwamen
terug en gingen mee in de OORSPRONKELIJKE WERELDTERUG NAAR HUIS, WERKELIJK THUIS.

De oude wereld is niet meer. Het spel In Time is verlaten. We gaan allemaal over de Christus
RegenLichtBoog naar Huis. Zij die hiervoor gekozen hebben en staan weer op in ons
OORSPRONKELIJKE LICHT/ZIJN! Out of Time. Al Tijd!
In Liefde! Thea
DEEL 2: 25-06-2016 HET TEKEN EN DE WARE LIEFDE BEGREPEN.
Het beleven in, met en door Christus gaat maar door. Het gaat razendsnel nu. Het lijkt wel of
ik even in een sneltreinvaart alles van de laatste tijd door me heen krijg om in de juiste
proporties te gaan zien en te begrijpen.
Alles wist ik inderdaad wel, maar nu komt nog het juiste ‘inzicht’ erbij wat ik nog soms miste.
Althans zo lijkt het die kant op te gaan.
Alles begint werkelijk op zijn plek te vallen van de laatste tijd.
Steeds kreeg ik maar beelden door van geboortes, baby’s en een nieuw begin.
Maar ook zag ik gisterenochtend steeds heel duidelijk enorme grote roze tulpen voor mijn
geestesoog.
En ik lees waar de tulp (oorspronkelijk komt deze uit het Ottomaanse Rijk!) hier in de stof
voor staat: Namelijke de perfecte, ware Liefde.
Is de Liefde met, in en voor Christus niet de Perfecte Ware Liefde!!
Een roze tulp zou staan voor het ultieme geluk! Nou met Christus samen klopt dit dus wel!
De tulp is het begin ook weer van het Nieuwe Leven, Het Voorjaar! Ja, niet verwonderlijk
denk je dan, als je net oma bent geworden van een kleindochter. Maar nee, dit is anders en
heb dit ook steeds aangekondigd dat we echt een andere weg gaan inslaan. Dat ik een totaal
andere weg ben ingeslagen samen met Christus en De Moeder Maria.
Twee enorme roze tulpen, die oorspronkelijk uit het Ottomaanse Rijk afkomstig zijn. EJ en ik
die elkaar ook kennen uit het Ottomaanse Rijk gaan samen een andere weg in slaan nu ook
ik weer De Christus, Het Licht totaal in me toegelaten heb.
De belevenissen van mijn ervaringen afgelopen nacht bevestigen dit dan ook weer.
Deze twee enorme roze tulpen staan voor De Geestelijk Liefde en Geluk die Al Tijd Puur,
Zuiver en Intens Is. Stil en diep immer AANWEZIG zonder uiterlijk vertoon.
Onvoorwaardelijk!!
Maar eerst weer een bijzondere ervaring gisterenavond, die dan zo op het eerste gezicht
zooooo logisch lijkt. Maar dit toch voor mij niet was.
Ik zat gisterenavond buiten te lezen en keek ondertussen ook uit over het dal. Eigenlijk
begon het een beetje te koud te worden, maar er werd me steeds aangeraden van binnenuit
om buiten te blijven zitten. Ik was totaal verdiept in de Meesters van het Verre Oosten, ja we
gaan deze reis naar Shamballa ook daadwerkelijk samen maken in 2017, en ik zuig alle
informatie in me op en voel en beleef het dan ook direct van binnen.
De vuurvliegjes dansten om mij heen, waar ik zo vrolijk van word.
Ineens keek ik op van mijn boek en zag ik recht voor mij, aan de overkant van het dal bijna
bovenop de berg een enorm lichtkruis voor mijn ogen verschijnen. Mijn mond viel open van
verbazing. Nou wist ik dat het feest van Het Licht werd gevierd op een andere berg, links van
mij. Dus ik was hier niet op bedacht. In het gelovige Oostenrijk wordt dit dus ook met een

Lichtkruis gevierd. Hoe kan het ook anders met het kruis van Jezus, wat hier overal in elk huis
hangt.
Echter voor mij had dit een heel andere betekenis. Ik was zo Geestelijk verbonden met het
Christusbewustzijn in me en dan zie je ineens in de Stof een enorm groot Lichtkruis voor je
neus verschijnen. Meteen flitste Garabandal door mijn hoofd en ik werd er zo ontroerd van.
Het voelde voor mij als een enorme bevestiging van Christus in mij die zich liet zien in de
Stof voor mij. Ik moest denken aan het teken in Garabandal waar een vuur, een licht een
pijnboom zal verlichten. Het was 10 uur s’ avonds en het Lichtkruis bleef precies 1 uur
branden, zie hier toch weer een getal (ik kom er bijna niet onderuit) van 101! Mijn vader, die
gisteren zijn slotakkoorden had gespeeld en De Opening waar De Christus van God doorheen
komt! (Zie ook onze site waar over 101 wordt verteld door EJ).
Op een gegeven ogenblik terwijl het Kruis nog brandde ontstond er boven op de kam van de
berg een Lichtboog. Over de hele bergkam waren vuren aangelegd.
En weer moest ik denken aan de RegenBoogLichtboog-Brug, jullie reeds verteld. Wat
bijzonder toch, een paar dagen geleden gezien en ervaren. Het Licht dat boog als de ZO(O)N
over de duisternis schreef ik en wij stonden daar op!!
En nu zie ik recht voor mijn neus weer een Lichtboog dat boog over de duisternis en de
Christus liet zich zien via dit Kruis van Licht via het vuur, zoals voorspeld is door Fatima en
het laatste teken zou zijn van Maria om de mensheid te waarschuwen, in de duisternis!
En toen na ruim een half uur en dit alles zo door je heen gegaan was werd ik tot 2x toe in
een heerlijk wolk van zoete geur gehuld. Het leek een beetje op de geur van kamperfoelie zo
zoet. Maar zo laat s’avonds geurt deze plant niet meer (22:45 uur ongeveer) en er staan ook
helemaal geen geurende planten in mijn nabije omgeving.
Dit was De Geestelijke Moeder Maria die tot 2x toe haar Aanwezigheid liet blijken.
Zoveel ging er door me heen toen. (zie de verhalen van Fatima en Garabandal op onze site)
En dan word ik weer meegenomen in ervaringen vannacht, die weer zo ontzettend
samenvallen met wat ik eerder verteld heb.
1. Ik werd weer meegenomen in een andere wereld der ervaringen en ineens moest ik
denken aan Elisa en voel ik weer het Nieuwe Begin. Dan sta ik ineens in een tent waar
een feest is en de Golden Earrings treden hier voor het laatst op. Jonge dames zingen
daar een lied over een Nieuwe Tijd en ik roep continue: Ik weet het, ik wist het. Ik
wist het! Het lied is uit, de laatste akkoorden (weer) sterven weg. Ik loop naar ze toe,
de dames zijn allen zwanger en ik vertel dat ik ook zwanger ben en dit nog maar net
weet. En ineens begrijp ik het: Ik ben zwanger van het Christusbewustzijn dat in mij
waarlijk groeit. En weer roep ik uit: Ik wist het! Ja, ik weet het! De Christus werkt
weer waarlijk in, met en door mij heen. Zie ook Openbaringen 12 op 23-09-2017.
2. Daarna wordt ik door een oude vriendin opgehaald met het verzoek of ik haar en nog
twee mensen die ik ken wil helpen. Ze moeten met hun bootje door een
openstaande brug/poort heen varen. Het is een immens grote brug en ze durven er
niet zelf doorheen te varen. Natuurlijk help ik ze door deze open brug heen te varen
om naar de overkant te brengen! Ik stap mee in hun kleine bootje en haal met een
smal spierwit (Geestelijke verbinding) het anker op en vaar naar de overkant en zet
ze hier af. Heb ik al niet eerder verteld dat we mensen gaan helpen De Grote
Oversteek naar Het Nieuwe Jeruzalem te maken of verder door naar Huis
voorafgaande aan de Eerste en Tweede Rapture! Het gaat dus beginnen! Zie alle

3.

4.

5.

6.

symboliek in dit stukje en lees nog eens De Welkom In De Oorspronkelijke Wereld
Verhalen en Belevingen in de LichtOTheek voor meer details en informatie!
Het Lichtkruis. De RegenBoogLichtboogbrug. Het groeien van Het Christusbewustzijn
in de mens. Het witte Geestelijke anker wordt opgehaald. De Grote Oversteek (lees
onze Intermezzo en The Crossing geschriften op de site) is begonnen. Allemaal
aanwijzingen dat we in de Eindtijd zitten en Het Oorspronkelijke zich aankondigt.
Aangekomen aan de overkant, nodigen deze twee vrouwen en 1 man mij uit mee
naar binnen te gaan. Het is een buitengewoon modern mooi ingericht huis. Bijna
superfuturistisch (Valse Nieuwe Tijd) met heel weinig inrichting. De man is verliefd op
mij en wil maar steeds met mij dansen. Ik verberg me continue en telkens zit er een
soort dunne vitrage tussen hem en mij (De sluier). Steeds weer verberg ik me voor
hem totdat hij me heeft gevonden en ik dan uiteindelijk toch maar toesta om met
hem te dansen. Steeds telde hij de maat voor me uit met elke pas die ik moest doen
in zijn dans. Het waren 4 passen en elke pas telde hij in het woord 22. Elke keer
kwamen we dus uit in 4x22= het getal 88 ofwel de zich eindeloos herhalende
gevangenis van ruimte en tijd van decepties, verleidingen en misleidingen binnen
de gevallen schepping . In deze is dit toch een belangrijke aanwijzing want 4 is de
Box van de dualiteitswerelden van Tijd en Ruimte, 22 (dualiteit zowel in de zielen-als
Stoffelijke wereld) om continue in kringetjes rond te blijven draaien, zoals in het rad
van Wedergeboorte, 88! Deze dans vóór de sluier zou dus nooit ophouden!!!
Deze man wilde zijn liefde uiten in lust op mij, echter ik wist allang wat hij wilde. Ik
verborg me niet voor niets continue voor hem. NU moest ik deze ‘confrontatie’
aangaan en hem tonen wie ik was. Ik voelde en zag een enorm Licht in mij toenemen
en dit Licht werd Liefde van een totaal andere orde. Zijn lust zette ik om met dit Licht
in Ware Liefde. Zijn Lust verdween en hij zag het Licht dat om ons heen cirkelde. Hij
liet mij los en gaan en keek me stomverbaasd aan. Dit was hem nog nooit
overkomen. Stomverbaasd vroeg hij aan mij wie ik was en hoe ik dit deed. Ineens
kreeg ik Het Grote Begrip (een van de 12 Eonen) door hoe de mens lust om kan
zetten in Ware Liefde, Christuskracht. Ik zag de energie van de Lust en de enorme
valse macht die hierin schuilt. Ik kreeg te zien hoe je de LevensKracht van Liefde die
de mens zo vaak omzet in Lust weer terug kan zetten in je lichaam en verbinden met
de Christuskracht in je lichaam die daar aanwezig Is als jij, de mens dit toelaat. Als je
lust dus weer omzet en verbindt met de ChristusKracht in de Ware Liefde die zoveel
groter, intenser en mooier is (het is immers de Verbinding met God in jezelf, jouw
Oorsprong) voedt je je Levensvonk/Christus/God en neemt Het Licht enorm toe. De
Lust verdwijnt en de Ware Levenskracht, Licht, Liefde neemt toe. Lust komt altijd van
buitenaf, terwijl werkelijke Liefde van binnenuit komt.
En zo zag deze man Het Christuslicht in en om mij heen, maar zag zijn eigen Licht nog
niet. Ik vertelde hem dit alles en ik antwoordde hem wie ik was en ik hoorde in mij en
zei hem: Ik Ben de Liefde en Het Licht in jou, wat jij niet ziet! Dit laatste hoorde ik
puur duidelijk toen ik al helemaal weer hier terug was en Piet weer alles vertelde.
Eindelijk begreep ik wat ik altijd in ons liefdeleven gezocht had. Nu begrijp ik ook dat
je je eigen Licht in de ander ziet! Ik wist het dus inderdaad allemaal diep van binnen
en eindelijk begrijp ik het nu volkomen zoals het Oorspronkelijk bedoeld Is nu Het
Licht in mij weer totaal kan gaan schijnen. Totaal weer in Verbinding. EJ heeft hier
ook al eerder over verteld en de 7 Liefdes genoemd. Zo goed kan ik nu zien en
begrijpen wat de mannelijke of vrouwelijke verleiders hier in de stof op aarde doen

en veroorzaken . Wat lust doet met de mens: Het voorkomt dat je werkelijke
LiefdesKracht aan je Licht toevoegt. Het haalt het juist weg! De Oorspronkelijke
Goddelijke Levenskracht neemt af i.p.v. dat het juist toeneemt.
En zo neemt Christus/God mij continue mee en laat mij zien wat ik weer mag weten,
ervaren, zien, voelen, begrijpen etc. Op een Oorspronkelijk Geestelijk niveau Out of Time.
Ook maakt Christus/God het leuk voor mij omdat ik dan wat later bevestigingen zie in de
Stof. Of.........Ben Ik het Zelf die deze bevestigingen dan in de stof creëert? Ik Ben immers
in God en God Is in mij toch?
Ook dit besef begon gisterenavond tijdens het Lichtkruisgebeuren tot mij door te dringen.
Dit meer en meer beseffende zal ik nog bewuster met mijn gedachten om mogen gaan, want
immers wat je uitzendt krijg je terug! Wat je zaait, oogst je ook weer. Een Goddelijke
Wet/Waarheid!
Dit ten diepste te gaan beseffen zet je hele wereld anders in elkaar. Gaan leren continue in
verbinding te blijven met Christus en de Moeder en hen te volgen laat zulke dingen
gebeuren.
Zo waren we vanmorgen vroeg al op pad om nog voordat de buien zouden losbarsten een
mooie wandeling naar de Tahlbacher Wasserfall te maken. Op een gegeven ogenblik liepen
we op een stukje weg wat later weer in een bospad overging. Er reed ons een auto
voorbij......een witte auto met een open dak! Er zat een jong stel in......hi hi hi, ze moesten
omkeren want ze konden niet verder! Komt ons dit niet heel erg bekend voor? Toen
kwamen we later nog een witte auto tegen die heeeeeel erg leek op de witte auto uit mijn
vorige ervaringen die toen voor mij stond en waar ik onze open auto overheen geduwd had.
Nee, ik zag geen bandensporen op deze auto 😅😅.
Na een prachtige wandeling begon het op de terugweg toch wat te regenen. We wilden de
weg wat afkorten door een steiler paadje omhoog te nemen, echter dit stond niet
aangegeven met bordjes. We zochten het paadje en ineens stond daar weer de witte auto
met het open dak. Er zat niemand meer in, maar het stond precies op het paadje wat wij
zochten OM EERDER......THUIS TE KOMEN. Wel heeeeel ‘toevallig hè. Toch nog even via het
steile smalle pad...😜 Thuis gekomen.
En zo Leef ik HET LEVEN, geleidt en samen met de Christus in mij.
In Licht en Liefde. Thea
DEEL 3: 27-6-2016 (9-6-9). DE BEGRIPPEN VAN, IN EN MET CHRISTUS DALEN DIEP IN
Vannacht is het ‘ rustig’ geweest. Geen uitstapjes gemaakt, maar NU kreeg ik het ‘ gewoon’
vanmorgen door na het ontbijt.
Het zijn eigenlijk inzichten die ik al die tijd al weet en zo vaak verteld heb maar de
Geestelijke Verbinding is Nu zo levend in mij. Eerst was het continue een weten ergens heel
diep van binnen wist ik het allemaal, zoals ik in het vorige stuk beschreven heb, maar nu
wordt het LEVEND. Het borrelt continue uit mij in de wereld om mij heen.
Oooh ik begrijp het ineens: Mijn binnen-en buitenwereld worden werkelijk ÉÉN. NU ga en
kan ik de Christus vanuit mijn Ware Wezen werkelijk gaan LEVEN!!!

Nu begrijp ik de korte termen die ik vanmorgen doorkreeg ook zo diep:
Het begrip Eind-tijd. We schrijven er al zo lang over. EJ die dit op alle mogelijke manieren
probeert uit te leggen en aan te tonen.
Het Einde van het Oude Bewustzijn in de Illusiewerelden van Tijd en Ruimte in elk mens!!!
De Tijd en Ruimte illusiewerelden lopen ten einde oftewel de Afgescheidenheid van God, De
Bron, De Ene. Voor mij is dit ook werkelijk zo geweest. In zoveel boeken samen met EJ de
hele weg beschreven en al jaren lang in meditaties doorgegeven en eindeloos in alle mails.
Zo vaak vertelde ik dat hetgeen ik ervaar, dit ook in Ieder-Eén gebeurd.
En dan is het zover......alle afgescheidenheid is opgelost, weg....foetsie en overgegaan in
totale Éénwording , Overgave in, met en door Christus in mij zelf.
Christus (Licht) IS in Ieder-ÉÉN. Ieder-Één die IK BEN!
IK BEN IS De Zoon Christus in Ieder-Eén in God: De Ene.
Aangekomen in Al Tijd, De Out Of TIME verbondenheid met Christus in God.
Nu ik weer volledig opgenomen ben in Christus zie, begrijp en voel ik de 12 Eonen weer
duidelijk zoals ze werkelijk Zijn en zie ik de EENHEID hierin nog beter.
Hetgeen dus de werkelijke Wijsheid Is, die verbonden is met God/Geest waardoor de mens
innerlijk in Vrede komt met Al om zich heen en de Volmaaktheid ziet in Al om zich heen en
Ieder-Eén omdat dit uit De Ene Alomvattende Wijsheid en Intelligentie geschapen is.
De Ene, Het Levenslicht wat in Ieder-Eén Aanwezig is. Eeuwig, Oneindig en elk Idee wat
hieruit voortkomt weer in Liefde en Begrip met God via de Christus in ons gecreëerd kan
worden wat het beste en voor het hoogste goed is voor jezelf, die Ik Ben en ook voor het
Grote GeHeel IS.
En zo komt de Herinnering weer terug in wie wij werkelijk Zijn, die IK BEN/Christus in God en
krijgen hierdoor weer de werkelijke oorspronkelijke Waarneming terug van Al het
Goddelijke/Geestelijke in Ieder-Eén.
Door dit te Begrijpen, te weten verbinden we ons met de Grote Intelligentie die God in ieder
van ons IS in Schoonheid, Puurheid en Zuiver Licht. Pure Liefde en Geluk(zaligheid) zijn dan
ook Geestelijke Eigenschappen en Al Eén in en vanuit een Geestelijk Bewust-ZIJN te ervaren.
Deze Hele Waarheid zien en uit te dragen in en voor elk mens geeft ons de Genade voor en
in ons zelf en elk mens, Ieder-Eén.
En zo worden alle 12 Eonen gebruikt, geleefd in Genade, armhartigheid, Onvoorwaardelijke
Liefde en Waarheid vanuit de Christus , Het Christusbewustzijn in ons zelf, de IK BEN in
Ieder-Eén vanuit Gods Aanwezigheid in en om ons heen. Vanuit de Oorspronkelijke
Geestelijke Wereld met de Christus en Zijn Ware Kwaliteiten van Bewust te Zijn in hetgeen
wij Creëeren Vanuit en in Zijn Aanwezigheid met onze wil om Zijn Wil NU weer te gaan
Leven en weer te Zijn.
En nu begrijp ik ook dat er maar werkelijk EÉN is die VOORGAAT.
Geen hij of zij meer.
Geen wij meer.
Nee, maar Wij Allen in Één. Er is er maar Eén!!
Eén Christus in ons Allen die Voorgaat en Is.
Zij die dit reeds begrijpen en Zijn, mogen dit Mede Voordoen ofwel Het Voorbeeld ZIJN!

En NU ook begrijp ik waarom ik op een gegeven ogenblik tegen EJ zei: Wij slaan een ander
pad in. Niet meer hij of zij of hij/zij elkaars androgyne deel! Dit is opgelost in Christus!
Het is NU in, met, voor, onder, boven, links, rechts, Al Eén nog maar ÉÉN IN CHRISTUS
(hetgeen EJ ook tegen mij zei. Het is Nu Al Eén nog maar Christus T).
Het huwelijk is aangegaan. Het Ware Geestelijke Huwelijk is weer hersteld.
Al Tijd Al geweest en Nu weer herinnerd. Eén/eigen gemaakt!
Geschoond/Gezalfd ofwel Verzegeld door het Ware Christus VUUR wat ik dus recht voor
mijn ogen in de stof zag gebeuren. Het LICHTKRUIS VAN VUUR MET ER BOVEN DE
WERKELIJKE REGENBOOG BRUG NAAR HUIS IN LICHT.
De Adamas die weer één met Christus is geworden is Adamas Christus geworden.
EJ ging mij voor en ik mag in deemoed nu eindelijk volgen en ook weer ZIJN. BEGREPEN!
VOLBRACHT! Eén met Christus in de wereld van de Geest, hier op aarde.
Het is weer ontwaakt en daalt steeds steviger in.
Het ChristusLicht straalt weer in en uit mij zoals mij gisteren getoond werd in mijn ervaring.
De Nieuwe Tijd is aangebroken!
Samen met Christus, samen met Ieder-EÉN lopen we weer naar HUIS in God...THUIS voor Al
diegenen die hiervoor kiezen.
En dan lees ik mijn verhaal zoals ik het heb beleefd precies zo in het stuk van EJ op onze site:
Welkom in de Oorspronkelijke Wereld, deel 2. Totaal doorlopen en Volbracht!
En dan nu nog even een ‘mooi’ verhaal hetgeen Piet en ik vanmiddag mochten zien: Een
werkelijk Eindtijd-verhaal.
We zaten tussen de middag ergens buiten te eten in een restaurant. De kerk stond naast ons
en beierde zijn ‘geloof’ over de gemeente uit.
Op een gegeven ogenblik, zagen we mensen in het zwart aan komen lopen en Piet
voorspelde al dat we weer getuige mochten zijn van een begrafenis (ook een Einde en Begin
in het eindeloos zich herhalende rad van wedergeboorte) en ja hoor, hij kreeg gelijk.
De familie stroomde stemmig allen in diep zwart toe en liepen de kerk in. Het pad hier naar
toe liep voor het restaurant langs. Opeens kwam er een knalrode metallic glimmende rode
auto aan (een Renault) en werd op het Kerkepad voor de ingang van het restaurant gezet.
Een vrouw rond de 40-45 jaar stapte uit en keek niet op of om. De Red Devil bleef er staan!
Op een gegeven ogenblik kwam de begrafenisstoet aan gelopen, keurig geformeerd zoals dit
in de katholieke kerk gewoon is. Twee misdienaartjes voorop, vlug een wit kleed over hun
eigen kleding heen getrokken. De Priester had zijn glittergewaad aan, de nodige kruizen
werden gedragen door jonge mannen, de baar werd gereden door familieleden en de stoet
met familie en bekenden volgden. Een politieman moest het ‘verkeer’, wat er bijna niet was,
heel gewichtig ‘regelen’, echter verzuimde het om van tevoren te informeren in het
restaurant van wie deze auto was en of diegene hem wilde verwijderen. Wat voor Piet en
mij een logisch optreden zou zijn geweest van de kleine ‘Wet’. Echter, nee....de man van de
kleine Wet schudde afkeurend het hoofd en dat was het dan. Verder geen enkele actie werd
door hem ondernomen. De stoet liep keurig langs de rode glimmende opvallende Devil, die

midden op het pad stond, of er niets aan de hand was. Gezellig keuvelend liep de stoet
achter de baar aan.
Toen dit toneelstuk, werkelijk een illusiestuk van de eerste orde, voorbij was, keken Piet en
ik elkaar stomverbaasd aan en barstten daarna in lachen uit. Hoe gek kan het ZIJN!
Echter ik mocht dieper kijken en zag hoe pistis sophia nonchalant haar red devil, de
antichrist, kon uitspelen in dit tafereel.....Het valse geloof!
Zie hier een verhaal echt uit de Illusiewereld in de Eindtijd!
In Liefde voor Al len. Thea
DEEL 4: 28-6-2016= 10-6-16= 16-16=77 VOORAANKONDIGING VAN HET NAAR HUIS GAAN!
Vannacht weinig geslapen. Alles ging nog weer door me heen alsof ik nog één keer alles op
een rijtje mocht zetten voor mezelf. Had ik alle aanwijzingen goed gezien?
Zo kreeg ik ook weer het beeld te zien toen ik gisterenochtend wakker werd uit een enorme
hoge energie. Dat blijkt ook wel uit hetgeen ik gisteren zo duidelijk kon vertellen over de 12
Eonen en De Weg naar Het Adamas Christus ZIJN.
Piet was al eerder opgestaan en zag dat het zonnescherm, wat we nog uit hadden laten
staan totaal scheef hing en helemaal als een waterzak volgelopen was van alle regen die er
die nacht NA HET LICHT/VUURKRUIS zo gevallen was. Toeval? Nee natuurlijk niet! Ook hier
was De Grote Schoonmaak (vraag gratis Het Doe Het Zelf Grote Schoonmaak geschrift aan
via onze site middels de contact button) aan de gang! En dan juist na dit teken wat voor het
begin van de zomer hier in de stof gemaakt was, maar wat op zielenniveau ook het einde
van het zogenaamde (Valse)Lichtjaar (13 september 2015 t/m 2 oktober 2016) en het vuur
van de antichrist aankondigde! Zie De EindTIJD Klok voor uitgebreide informatie via
onderstaande LINK onderaan de pagina.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Het Verzengende Vuur van Ziele Lijden dat na De 3e Val in iedere Transhuman Zombie Mens
welke met Het Beest ofwel de antichrist Verbonden is zal blijven branden totdat hij/zij weer
Wakker wordt en Opstaat in Het Grote Christus Licht.
Maar op Geestelijk niveau, wat ik dus mocht ervaren, kreeg dit weer een heel andere
betekenis. De nu nog verder gevallen zombie mens die hiervoor gekozen had werd door Het
Vuur in zijn/haar ziel gezuiverd en gezalfd ofwel verzegeld zal worden voor Het Huwelijk met
De Christus in zichzelf waardoor hij/zij klaar is voor De Tweede Rapture. Toch roepen wij
iedereen op om NU al voor De Christus en Eerste Rapture te kiezen en te doen wat nodig is
om uw Ziel vandaag nog te zuiveren van alle duisternis. Zie hiervoor Het Check Uw Innerlijke
Licht dat u onderaan de pagina van de LichtOTheek kunt vinden via bovenstaande LINK.
En dit alles bevestigd door de zoete Aanwezigheid van De Moeder Maria.
En zo kreeg ik dit inzicht ook weer op drie niveau’s (stof, ziel en Geest) te zien en zoals we
steeds vertellen: Alles loopt GelijkTIJDig op. De antichrist en zijn volgelingen gebruiken de
Goddelijke Aanwijzingen ook voor zijn doel om valse, misleidende en verleidende gedachten
(Mind Control), gevoelens en emoties (Soul Control) te verspreiden maar krijgen steeds
minder kracht en levensenergie omdat ze deze misbruiken en in al hun woorden, daden,
gedachten en gevoelens gezien worden door God, Christus en Adamas Christussen.

Adamas Christus zegt: Hoewel sommige mensen nog denken dat de aarde Het Domein van
Satan is, is dit domein alleen beperkt tot de stoffelijke manifestatie ervan en dan ook nog
voor De TIJD die hiervoor staat om zelf Wakker te Worden en Op te Staan In Het Grote
Christus Licht. En zo is het ook met het domein van Lucifer welke beperkt is tot de ziele
werelden. God en zijn Zoon Christus hebben als enige Het Volledige Domein van De
Schepping vanuit De Geest en dus ook over alle ziele- en stoffelijke werelden. Wanneer een
mens op enig moment om hulp vraagt Aan God De Vader en/of Christus zal er direct
ingegrepen worden in de TIJDelijke stoffelijke en ziele domeinen van Satan en Lucifer. Kortom
voor ieder Mens die nu naar Huis wil wordt NU De Smalle maar in de TIJD korte en minst
pijnlijke Weg Naar Huis Getoond om te bewandelen. Iedereen kan dus NU al naar Huis Gaan
in Direct Contact en Verbinding met God en Christus zonder valse tussenpersonen.
Voor meer informatie leest U Deel 1 t/m 3 van Welkom In De Oorspronkelijke Wereld welke
middels de onderstaande LINK te downloaden zijn:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Tevens zag ik de overeenkomst tussen Het Wakker worden in een enorme hoge energie,
vooral in mijn hoofd/hersenen en het leek wel of het schitterde allemaal in mijn
hoofd/hersenen. Tegelijk dat ik wakker werd, loosde Piet de enorme bak water uit het
zonnescherm. Het viel precies samen en direct voelde ik dit als een enorme grote
schoonmaak in mijn hersenen ofwel het opheffen van de tegenstrijdige Mind Control
gedachten. Dit kwam direct zo bij me binnen.
Toeval? Nee natuurlijk niet. Niets gebeurt voor niets en Christus regelt Al keurig in de juiste
Tijd, volgorde en plaats!
Tevens kreeg ik ook nog eens het tafereel van de begrafenis van gisteren te zien en dan
voornamelijk van de rode auto.
En weer in de drie werelden:
Op stoffelijk gebied was het een ‘hinderlijk’ detail, maar werd door de totaal blinde
‘(on)gelovigen’ niet gezien en begrepen.
Op zielenniveau werd dit natuurlijk een heel ander verhaal zoals ik jullie reeds verteld heb.
sophia die haar zoon via Soul Control gebruikt om het vieze werk hier te doen en die denkt
zelf later de macht over te kunnen nemen middels het verspreiden van de valse TheoSophia
vanaf 1 januari 2017. Zij plaatste haar zoon dwars tussen de onwetende geloven, de red
devil in de vorm van een knalrode auto. Haar ‘gebruiksvoorwerp’ en liet zichzelf niet zien. Zij
bestuurde het geheel via haar SoulControl (Zielewereld )en MindControl (Stoffelijkewereld).
Of was het dat ik nog even Ki/Isis/Europa mocht zien die Het Beest in een rood jasje bereed,
maar zelf verdween omdat ze wist dat het hele spel uit was en totaal geen macht meer had,
zoals de politieagent mij liet zien. En de gelovigen het hele spel negeerden, niets zagen en er
gewoon omheen liepen!
Aangezien wij weten dat deze twee spelletjes zich TegelijkerTIJD afspelen In De TIJD zoals we
dit uitgebreid uitgelegd hebben in al onze geschriften en vooral De EindTIJD Klok kan het niet
anders zijn dat u nu begrijpt dat u vroeg (voor Rapture 1) of laat (voor Rapture 2) een keuze
zult moeten maken of u De Weg van Christus naar Het Nieuwe Jeruzalem in De Zielewereld
of Naar Huis loopt of kiest voor de 3e Val in De Holografische Transhuman Wereld van Pijn!

Jaaaa, in de illusiewerelden van Ruimte (2e Val) en Tijd (1e Val), buiten De Werkelijke Wereld
van Christus in de Vader God. De Geestelijke wereld van Het Grote Licht en Liefde, Stil,
Onwankelbaar Al Tijd Aanwezig IN ons.
En zo was ik weer terug in de Geestelijke wereld, Out of Time, waar Christus mij dit Al liet
zien en mij weer geleerd werd om door alle Ruimte en TIJD spelletje heen te kijken en uit te
schiften in wat Werkelijkheid Is, Waar-heid is. Ja, dan natuurlijk niets van deze spelletjes die
nooit de Kracht en Eeuwigheid bezitten van De Ene, die Al Één maar Stil, Onveranderlijk en
en Onbeweeglijk in ons Aanwezig Is. Onze Ware Oorspronkelijke Bron waarin Al Stil valt in
Goddelijkheid, Onsterfelijkheid en Alwetendheid om dit Al in Genade en Barmhartigheid
ofwel Onvoorwaardelijke Liefde weer tot Zich te nemen, te aanvaarden en te Vergeven
omdat zij/wij/ik eens Niet Beter Wisten. Maar Nu Bent U Wel Wetend Geworden!
Zoals Jezus aan het Kruis zei: “Heer/Vader vergeef hen, want zij weten niet beter!
Om dus zo weer terug in de Geestelijke Wereld te komen en Al te overzien in Genade en
Barmharigheid, Onvoorwaardelijk Geliefd in de Stille, Onwankelbare, Oneindige, Onmetelijke
Wereld van De Geest Gods.
Ja, en dan lig je dus wel een paar uurtjes wakker en word ik weer meegenomen in een
ervaring:
Ik was nog even in een groot huis bij mijn ouders. Ik sliep daar voor de laatste keer.
Mijn moeder spookte rond in haar oude huis. Totaal de weg kwijt en was druk bezig in de
badkamer (schoonmaken) met bergen en bergen voorraad tubetjes van alles en nog wat.
Sommige al leeg, anderen allemaal aangebroken of halfvol en nog bergen doosjes met
tubetjes op voorraad om vooral zichzelf maar UITERLIJK (stof) schoon te maken! Ik zag dit
allemaal gebeuren. Ik drong niet meer tot haar door. Mijn vader lag in bed en bekeek dit
tafereel ook. Ik vroeg aan hem of dit al lang aan de gang was. Ja mijn kind, al heel lang
daarom blijf ik bij haar. Het ontroerde me diep. Ondertussen was ik weer aan het
menstrueren....de stoffelijke schoonmaak en loslaten in de mens!
Daarna reed ik in mijn witte auto en zocht een parkeerplaats langs de kant van een grote
rivier. Er zat weer een man naast me die me telkens plekjes aanwees. Maar als ik er aan
kwam ik telkens ergens anders moest parkeren. Dan weer vooruit, dan weer achteruit, links,
rechts van een parkeerwachter in de stof. Gek werd ik er van. Dit werd me getoond in de
stoffelijke/zielenwereld, maar in de Geestelijke Wereld kwam ik dus niet voorbij de
Wachters (Innerlijke Onzuiverheden) voor De Troon Gods. De 4 wachters ofwel 4 Lichten die
ieder mens wezen op het beoefenen van de 12 Eonen ofwel Innerlijke LichtKwaliteiten.
Vanuit de Geest kan ik dit NU begrijpen en zien!
Enfin op een gegeven ogenblik vonden we het genoeg. Het bleek dat EJ NAAST me zat.
Natuurlijk de Adamas Christus hielp mij er doorheen te komen. Ik bleef immers maar in
kringetjes rond draaien!!
Ik zag een parkeerplaats en zoals ik ben, ‘hakte’ ik mijn witte auto hierin...zonder
pardon...klaar, geen gezeur meer. Het was genoeg geweest. EJ en ik hadden dikke pret en
we zeiden alle twee: Niets meer aan doen! Goed zo!
Het bleek dat we de auto pal op de oprit naar een grote Brug/Poort hadden geplaatst. De
mensen moesten er omheen lopen. Eigenlijk precies zoals ik bij de begrafenisstoet had
gezien, maar dan in een hele andere context.
Het hele stoffelijke en zielenverhaal werd Nu omgezet in het Geestelijke verhaal. Vanuit de
Geestelijke betekenis!

Wij waren, Ik was in mijn witte, gezuiverde voertuig/auto aangekomen bij De Brug/Poort.
Weer een Brug, maar dit keer de Regenboog Brug van de gevallen schepping naar Huis In De
Geest ofwel over het water van de Eridanus (Celestiale Rivier) naar Huis.
Adamas Christus zegt dat deze Oversteek over Het Water, welke voor de oversteek van de
gevallen schepping naar De Geestelijke Wereld staat, ook al prachtig omschreven is het Oude
Testament wanneer Mozes het Joodse Volk naar Het Beloofde land voert door De Rode Zee
ofwel De Stoffelijke Aardse Wereld over te steken c.q. te verlaten (1e Rapture) en later als het
ongelovige en/of hypocriete Joodse volk dit niet helemaal geloofd en vertrouwt nog even
door het Verlaten Land (Tribulation en Extra Zuiverings Periode) moet lopen alvorens ze dank
zij de richting aanwijzingen van Joshua (Joshua 3 KJV) het overgebleven Joodse volk c.q. de
Nieuwe (Next) Generatie alsnog middels de 2e Rapture naar Het Beloofde Land ofwel Het
Nieuwe Jeruzalem in de Zielenwereld of Naar Huis geleid worden. We leven dus niet alleen in
de dagen van Noach en Lot maar ook in de dagen van Mozes en Joshua. Waarvoor kiest u dit
keer. De Directe Smalle Weg naar Huis of De Brede Lange Weg van De 3e Val
Waar wij alle mensen overheen gingen zetten/helpen, hetgeen mij meerdere keren getoond
werd. We waren aangekomen op die plek en met ons nog een paar, bleek later. Want ineens
was ik weer jong en er waren nog een paar jonge dames bij waaronder Els.
We hadden prachtige feestjurkjes aan zoals de jeugd die zo mooi en slank kan dragen.
Strakke feestjurkjes om jonge ‘lijven’....ineens verscheen er voor ons een enorme grote
glimmende trap die als een rodelbaan naar beneden wentelde. Deze trap had de kleur van
goud stralend Licht (Christus) over een prachtige lichtbruine trap. Hij was zo glad en
glimmend als in hoogglans geverfd. Op onze hakjes liepen de dames voortvarend maar zeer
lichtvoetig deze enorme wenteltrap af. EJ was achter ons, althans dat dachten we.
Op een gegeven ogenblik waren Els en ik dat trappenlopen zat. Het ging ons niet snel
genoeg. We namen plaats ieder aan een kant van deze trap op de leuning met onze strakke
feestjurkjes en we gleden in een sneltreinvaart naar beneden. We schaterden het uit van
plezier. Eenmaal aangekomen dus aan de andere kant van de Brug/WERELD zagen we daar
doodleuk EJ in een wit gewaad al staan en ons op te wachten.
Stomverbaasd keken we hem aan en hij schaterde het uit. Hij zei: Natuurlijk ben ik hier Al
lieve schatten. Jullie vergaten dat je in de Geestelijke Wereld bent aangekomen waar je je in
een vingerknip kan verplaatsen. Jullie deden het nog op de oude manier.
Toen ineens kwam Hans ook kalm en bedaard van de trap af gelopen, zoals we dat van hem
gewend zijn. We waren weer compleet. De 4 Lichten waren weer ÉÉN groot Christus Licht.
Wat waren we blij! Wat hadden we een plezier!
We waren Weer Thuis!!!!
Ja en dan word je weer wakker oftewel je komt weer terug hier in de stof en je weet NU wie
je BENT en wat je te doen staat!
Maar vooral ook, het vanuit 3 Standpunten (stof, ziel en Geest) bekijken van Het Leven op
aarde om,dat dit de enige manier is om het ware leven en realiteit van alle dag te doorzien.
En de Zo(on) schijnt weer overvloedig zoals Hij Al Tijd heeft gedaan, zal doen en doet/IS in
Ieder-Eén!
In Onvoorwaardelijke Liefde. Thea

Toevoeging van vanmiddag over de Zo(o)n:
We gingen vanmiddag helemaal naar boven met de auto om daar te gaan wandelen. Boven
aangekomen was het best koel en de wandelpaden waren niet naar onze zin. Het waren
gewone geasfalteerde paden naar skiliften en daar vonden we niets aan. Wij terug naar de
auto en een eind verder op dacht ik wel een plek te weten waar heel veel leuke
wandelpaden waren. Echter.....helaas we zijn ze niet tegen gekomen. Ondertussen waren we
al weer behoorlijk gedaald en bijna beneden. Ik begreep er niets van. Ik had toch duidelijk
die plek eergisteren gezien! Goed dan maar lager wandelen, maar al deden we of we dit ook
leuk vonden, we vonden dit eigenlijk niet!
Enfin...niet zeuren...dit zal wel zo moeten zijn en we gingen op pad. Eerst naar een waterval
lopen en daarna de rondwandeling maken.
Ook deze waterval was weer heel mooi. Ik zei tegen Piet....ik ga weer filmpjes maken op mijn
mobiel! Piet stond op een brug rustig te kijken. Ik aan het filmen en tijdens het filmen kwam
ik de Zo(o)n tegen.....werkelijk prachtige gouden Lichtstralen vielen naar beneden. Als een
waterval van Licht langs de waterval en Piet stond daar te kijken en het viel hem toe. Het
gouden Licht veranderde ook door de waterdamp in alle kleuren van de regenboog. Het was
een prachtig gezicht en staat op het filmpje.
Toen ging ik op de brug staan en Piet filmde het op de zelfde plek en manier. Toen we het
samen gingen bekijken vielen onze monden open van verbazing.
Het filmpje begon met een enorme zonnebol en vloeide uit in stralend Licht naar beneden.
Piet filmde ook weer terug omhoog naar het begin van de waterval en ving de enorme
zonnebol weer op. Het had een rand van regenboogkleuren. Het werd beweeglijk en Het
Witte Licht werd vloeibaar als plasma om totaal op te gaan in beweeglijke regenboogvormen
en op te lossen.
Het is een prachtig filmpje! Het bleek echter dat zowel Piet als ik toen we filmden het geluid
per ongeluk hadden uitgedaan. Jammer vonden we dit. Tot we weer naar beneden liepen en
ik ineens het begreep. Natuurlijk was er geen geluid bij....Christus is Stil Aanwezig in en om
ons heen!!! Joepieeeeee! Ha ha dit is een jodelkreet op zijn Hollands!!!
Werkelijk Alles klopte! Natuuuuurlijk klopt het! Dus daarom moesten wij hier heen om
precies op dit tijdstip daar bij de waterval van pure zuivere Schoonheid te Zijn en mochten
we Het Licht van de Zo(o)n ontvangen!
Daarna begonnen we aan de rondwandeling en we kwamen in een dalletje van zo’n pure
Schoonheid en Stilte, dat we alle twee doodstil bleven staan en we zeiden alle twee: Dit
moet het Paradijs zijn! Als dit zo bestaat hoe in hemelsnaam kunnen mensen er dan toch zo
een zooitje van maken in de wereld. Ja, dan moet je wel echt afgescheiden zijn van dus niet
meer verbonden zijn met God, De Ene Vader.
Zit Nu buiten te schrijven en zie dit:

DEEL 5: 29-6-2016. HET BESEF DAT CHRISTUS AL-TIJD IN ONS WERKZAAM IS (GEWEEST)
s’Middags las ik blz 313 : “over de projectie van de eerste menselijke ziele- (1e Val) en later
stoffelijke (2e Val) vormen die alleen naar voren kunnen treden wanneer de totale
Geestelijke Kracht hieraan ten grondslag ligt. De Totale Geestelijke Kracht ofwel
Levensenergie die de basis en leven is van alle ziele- en stoffelijke TIJDelijke creaties binnen
ruimte (gedachten welke atomen/elementen manifesteren) en TIJD (gevoelens en emoties).
De stem spreekt verder. De opdracht is: Er zij Licht. De verblindende witte stralen flitsen
tevoorschijn, de vorm concentreert ze in een brandpunt, de nevel van de aarde barst uit, en
dat brandpunt is de centrale zon van de nevel. Terwijl de centrale kern zijn atomen naar zich
toe trekt, nemen ze meer Licht op. (Dit doet me denken aan wat ik vertelde hoe je een
macht (positief of negatief) in je zelf kan omzetten in LichtKracht en dat alle Krachten in
jezelf opgeroepen kunnen worden door de 12 Eonen dag in dag uit te beoefenen om ze
later gewoon te ZIJN. Voor meer informatie over De 12 Eonen welke je Bovennatuurlijke
Krachten doen Ontwaken klik je op de volgende LINK en ga zie je onderaan de pagina het
geschrift genaamd “Check Uw Innerlijke Licht”.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Achter iedere ziele- en/of stoffelijke vorm c.q. manifestatie zit dus de LichtKracht van De
Geest, De Vader, De Ene die Onwankelbaar IS in zijn ZIJN.
Nu spreekt de vorm en we horen de woorden. Ze worden gevormd door letters van zuiver
goudkleurig licht. (Een aantal jaren geleden heb ik in een ervaring ook lichtletters in de lucht
gezien. Ik zie het zo weer voor me en kan zo de hele ervaring weer naar voren halen. Het
waren voor mij vreemde onbekende kronkelende letters, als vuurletters. Soms zag ik ze
‘achter’ mijn ogen. Ik kon ze toen (nog) niet lezen. De stem zei: “Ik kom van de grote kosmos
van licht om u gade te slaan, o aarde. Trek uw deeltjes naar u toe. Projecteer in elk deeltje
licht dat eeuwig leven is, Licht dat behoort tot het grote Beginsel van Leven, De Vader, de
emanaties van alle leven; en ik verklaar u IK BEN” einde citaat uit het boek van de Meesters
uit het Verre Oosten. O ja, voordat ik het vergeet: We Gaan in 2017 samen op reis In De
Voetsporen van De Meesters van Het Verre Oosten naar Shamballa in de GZ Himalaya’s.
En zo vaak mag ik doorgeven als we met een meditatie beginnen om Het Licht, De Adem van
De Vader in elke cel in het lichaam op te nemen en De Vader totaal in u op te nemen.
En dan is er het filmpje bij de waterval met die enorme LichtZo(o)nbol die uitstraalt en ook
weer oplost als Lichtplasma. Het is op kleine minuscule schaal wat me ongeveer getoond
werd van hetgeen ik het daarvoor gelezen heb en daarom moesten wij daar heen!
Als ik dan s'avonds rustig weer in bed lig, moet ik aan dit alles denken. Moet ik denken aan
mijn leven en hoe ontzettend vaak door mijn hele leven heen het blijkt dat ik Al zoveel van
Gods Geest(elijke) Leven mocht zien en ervaren.
Begrijp mij goed, hiervoor sla ik mij totaal niet op de borst. Ooh nee, want ik zie het als een
groot geschenk dat mij gegeven is, maar dat ik zo onderkent heb.
Bovendien is dit helemaal niet bijzonder, want wij Al len, Ieder-ÉÉN IS dit en heeft dit in zich
zelf, alleen wij ontkennen dit (en zie hoe duidelijk ik hier het woordje alleen heb geschreven,
want dan ben/voel je je alleen ). Wij geloven het niet. We aanvaarden het niet. Weten dit

niet meer. Maar ook Al weten we het, dan nog staan we ons ZELF, WARE ZELF, DE CHRISTUS
die wij Oorspronkelijk allemaal zijn ( want er is er maar ÉÉN en dat is de IK BEN) niet toe.
Honderden keren heb ik er over verteld in alle soorten, kleuren, toonaarden en manieren.
Waarom? Waarom blijf ik hier maar mee bezig en mee doorgaan? Omdat ik Het Zelf Nog
Niet Helemaal Ben en nog een beetje moet oefenen op De Weg Naar Het Volledig te ZIJN?
En dan lees ik in het boek: Wij zijn God in Christus de Zoon gelijk. Dit ZIJN wij WEZENLIJK!
Oorspronkelijk! De Wil is in ons Wezen gelegd om via de Vrije Wil God/Christus in ons weer
te gaan herinneren, ervaren, leren ZIJN en uitdrukking aan te geven.
God gerealiseerd in ons via De Zoon Christus in ons hier op aarde.
Dit is de Wezenlijke taak/opdracht/wil die in Ieder-EÉN aanwezig is.
Maar zoals we weten worden we op allerlei manieren de hele dag door de door onszelf,
tijdens onze 1e en 2e Val, gecreëerde Ego/Draak/Slang Verleid en Misleid om De Ware Taak
van Eenwording leven na leven ofwel incarnatie na incarnatie maar niet te VERVULLEN. Ik,
wij allemaal hebben hieraan deel genomen omdat wij NU terug gekomen zijn om dit
ongedaan te maken ofwel weer te trouwen met de Eenheid als EEN. Op te lossen in God als
EEN. Weer terug Naar Huis Te Gaan om onze Ware Levensopdracht te vervullen.
Ik ga hier nu niet verder op in omdat deze weg totaal beschreven staat in Al onze boeken op
de site www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com en specifiek de LichtOTheek.
Terug naar de Wezenlijke Opdracht in ons.
En dit lag ik te overdenken en te plaatsen in mijn leven. Ja en dan vallen alle puzzelstukjes uit
mijn leven in elkaar. Dan begrijp ik waar ik mijn hele leven mee bezig geweest ben en
waarom ik daar mee bezig ben.
Dan begrijp ik wat ik het liefste doe: Schrijven over deze Verbinding!! Voor mij is vakantie in
Alle Rust en Stilte weer totaal in Verbinding ZIJN met Christus!
Ik doe niets liever dan overal het ‘ goddelijke’ in te leren zien. Werkelijk mijn hele leven ben
ik hier mee bezig. Al Tijd zag ik de dingen zo vaak anders. Al Tijd was ik met Verbinding bezig.
Dan begrijp ik waarom ik continue maar riep: Ik wist het! Ik weet het ! Maar ik deed het nog
niet in Volledige Overgave, Geloof en Vertrouwen In Christus opdat hij mij naar huis zou
dragen wanneer ik maar eens zonder Ego/Draak en eigen Wil zou gaan Luisteren/Ontvangen.
Ja natuurlijk weten we HET! Het is ons WARE WEZEN dat we na willen streven.....continue.
Op wat voor manier dan ook! We weten veel meer dan we ‘denken’(Mind: MindControl van
de Stof ofwel Gedachten en straks als het Valse Paarse Geloof van Sophia weer op aarde
gelanceerd wordt op 1 januari 2017 (Zie De EindTIJD Klok in de LichtOTheek) de SoulControl
ofwel de controle over al onze gevoelens en emoties waardoor de mens een zombie wordt. )
Continue draaide dit weten in kringetjes rond! Waarom? Omdat ik niet 100 % kon geloven,
vertrouwen, aanvaarden, toelaten, erkennen dat ook ik De Christus van God In Mij Draag.
Hij/Zij moet alleen nog Wakker Worden en Opstaan In Het Grote IK BEN Licht!
Ondanks alles wat ik al wist en deed, doorkreeg, begreep, herkende, voelde, ervaren had,
zag.......mijn hele leven lang!
Totdat ik dit allemaal wel ging geloven, vertrouwen, aanvaarden, erkennen, onderkennen,
omarmen, etc. Stukje bij beetje, stap voor stap dit toe ging laten...meer en meer
Christus/God in mij ging toelaten. Jullie allemaal alles verteld in de boeken.
Totdat ik 100% Christus/God in mij toeliet en alles had overgedragen en daarna werd het
een Heel ander verhaal. Ja inderdaad weer totaal HEEL met Christus/God.

En dan vallen werkelijk alle puzzelstukjes in elkaar en zie en begrijp je hoe Christus/God Al
Tijd onbewust in en door mij heen gewerkt heeft en was/IS. Nooit zich afgekeerd heeft. Al
Tijd Stil Aanwezig IS in mij om weer totaal EÉN te worden met wie HIJ IS.....GOD IN DE MENS.
DE WARE OORSPRONKELIJKE MENS!!! De Christus-Mens gecreëerd naar Zijn evenbeeld!!
Dan begrijp je dat de mens continue met DE WEZENSOPDRACHT bezig is.
Ga je dit begrip totaal in je toelaten, ooh lieve Mens dan is De Christus in jou Wakker
Geworden en Opgestaan om Weer Naar Huis Te Gaan!
En zo viel mijn leven, dit leven, alle levens weer totaal in BEGRIP in Christus van God.
En dan zie ik nog beter hoe Alles zo geregeld wordt voor de Mens om tot dit Ware Begrip te
komen. Niets gebeurt voor niets! Ik zeg het zo vaak.
Dat wat Christus IK BEN is, is ook in jou, in IEDER-ÉÉN!
Zo vaak verteld en gezegd. Misschien tot vervelends toe! Maar IK BEN is geduldig en heeft de
tijd omdat Hij Out of Time leeft/Is en Al Eén maar Al die Lichtdelen tot weer Zijn Ware
Zelf/Evenbeeld wil maken via de vrije wil van De Mens.
In Out of Time , De Geestelijke Wereld, is geen Time. Daar IS HET NO TIME. Stil,
Onwankelbaar Al Tijd Aanwezig in Ieder-EÉN.
En met dit mooie ‘gesprek’ met Christus van God in mij viel ik in een diepe slaap. Tot in de
ochtend was het Stil in mij. Toch liet Christus mij nog een ervaring zien. Een ervaring die niet
‘leuk’ was. Ik kon het Nu dragen!
Ik was weer met EJ en terug gezet in de Tijd. We liepen tussen enorme kuddes olifanten. Een
oerdier in de schepping. Oorspronkelijke met enorme gaven van de Schepping in zich
meedragend. We hadden plezier en het was heerlijk deze Kracht te voelen één mee te zijn.
Toen werden we weer teruggezet in deze Eind-Tijd en we hadden de Opdracht om deze
Oorspronkelijke Kudde Olifanten weer op te halen en Thuis te brengen. We liepen weer
tussen hen in. Maar hetgeen wat we zagen deed ons verdriet. Er waren zoveel
Oorspronkelijken gewond en verminkt. Juist de verminkten hadden onze Liefde nodig en we
liepen naast hen. Ik liep naast een zeer verminkte olifant. Hij had geen oren meer en de slurf
was op een klein stukje na er af. De twee enorm belangrijkste attributen van de olifant
waarmee hij moet Leven in Verbinding met de Levensgeest. Hiermee voelen, weten en
kunnen zij ervaren hoe te Leven vanuit een diepe Verbinding.
Juist DEZE attributen waren verwijderd! En deze olifant/OORSPRONKELIJKE liep verdwaasd,
als een ZOMBIE achter de kudde aan. Intens verdrietig en alleen! Afgesneden van zijn
Bovennatuurlijke Geestelijke Gaven. Afgesneden van bijna elke Verbinding met God.
En ik liep met deze olifant op en aaide hem continue over zijn stukje Slurf en Hoofd waar zijn
Oren hadden gezeten. En ik hoorde continue in mij: “En zie Ik maak alle dingen nieuw”! De
olifant keek me zo intens verdrietig aan en zo vol van Help me alstublieft!
En ik merkte op dat naarmate ik hem meer en meer aaide en onvoorwaardelijke LichtKracht
Liefde gaf onder het lopen naar Huis de slurf en de oren weer aan begonnen te groeien.
Ook om EJ heen zag ik zulke ‘wonderen’ gebeuren. En we waren zo blij en vol liefde voor
deze kudde olifanten/MENSEN die nu weer Verbonden waren met God in De Geest.
Want jullie begrijpen wat Christus mij liet zien. Wijn zijn met vallen en opstaan 2
Voorbeelden Geworden en laten nu aan de hele wereld in woorden, daden en gaven zien
hoe wij weer HEEL werden/geworden Zijn via De Weg van Christus naar Huis. Deze Weg
staat uitgebreid beschreven in alle geschriften op onze site Welkom In De Oorspronkelijke
Wereld en via vele Lichtlezingen en LichtConsulten in de afgelopen 20 jaar!

Christus liet me ook de 3e Val in De Holografische Transhuman Wereld van Het Beest ofwel
de antichrist zien. Hoe de mens als die hierin meegaat net als de Olifanten afgesneden wordt
vanaf Zijn/Haar OORSPRONG en LEVEN! Hoe de mens tot een gemind en gesoul controlde
ZOMBIE kan vervallen als hij/zij niet weer De Verbinding aangaat met wie hij/zij Werkelijk
Oorspronkelijk IS. CHRISTUS IN GOD. GOD!
Lief mens wordt wakker en aanvaardt uw WARE WEZEN IN U.
In Onvoorwaardelijke Liefde. Thea
DEEL 6: 30-6-2016. LES EN DIEPER INZICHT IN ONWANKELBAARHEID EN VREDE
Vannacht geen ervaringen gehad of gekregen. Wel kreeg ik de diepere betekenis van een
voorvalletje van gisterenmiddag tijdens onze enorme mooie wandeling hoog in de bergen op
2240 m hoogte.
Het was gisteren prachtig weer en we besloten om het hoger op te zoeken in de bergen in
het natuurgebied wat achter ons ligt. Eerst een stukje met de auto omhoog en vandaar
verder te voet. Onderweg namen we een jongeman mee die met een enorme zak op zijn rug
liep te zeulen waar zijn spullen voor het parasailen inzaten. Het was een Tjech uit Praag en
hij had zich dit jaar hier gevestigd. We moesten allen op het zelfde ‘vertrekpunt’ zijn. Hij was
reuze blij met de lift.
Piet en ik hadden een wandeling gekozen naar de Rastkogelhütte vanwaar we verder keken
wat we nog wilden lopen. Deze heenweg was een enorm leuk paadje wat slingerde door de
bergen in de open lucht lekker in het zonnetje. Het was glooiend en niet moeilijk te lopen
met prachtige zachtgele met paarse stippen lelie-achtige bloemen langs het pad. Eén enkel
clubje van 4 gentianen kwamen we tegen. En hier en daar een verdwaalde witte alpenanemoon. Na 1,5 uur kwamen we aan bij de hut. We keken op de bordjes wat we hierna
gingen doen en hoe we terug gingen lopen. Heel hoog in de verte lonkte een kruis op de top.
Ik zag er al mensen heen gaan. Ik had er enorme zin in, maar Piet zag er tegen op. De
eigenaar van de hut zag ons twijfelen en kwam naar ons toe en vertelde dat het goed te
doen was en het een bijzondere mooie tocht over de kam was. Oei....dat had hij nou net niet
moeten zeggen: over de kam....Piet heeft hoogtevrees (gehad 😉). Enfin we gingen eerst wat
drinken en die wandeling lokte enorm. Ik beloofde Piet rustig voor te gaan en continue bij
hem in de buurt te blijven (ik loop iets sneller dan Piet).
Oké we gaan! Het eerste uur was een pittige klim, maar we hadden wel erger gehad en vol
verwondering liepen we hem in een rustig tempo zonder al te veel vermoeidheid in één keer
door naar boven. Mijn verbinding met Christus was rustig maar goed voelbaar in mijzelf.
Had ik dit ook niet steeds gelezen in het boek van de Meesters uit het Verre Oosten?
Werden ook zij niet gedragen? En verbaasden ook zij zich er niet over dat juist sommige
moeilijke stukken zo makkelijk gingen?
We kwamen in nog resten sneeuw daar boven aan, door naar het Kruis op de Top, alwaar
een mooie gevallen (Jupiter/Zeus/Osiris/Amon RA/Nimrod) engelen tekst op een tableau
geschreven staat: Al het land biedt zich aan en zingt lof uit over jouw (psalm 66/4).
O Vader, O Vader

Wie kan het begrijpen wat U geschapen heeft.....
Looft, looft den Heer' der legerscharen,
O volken, heft een lofzang aan;
Hij wil ons in het leven sparen,
Ons hoeden op de steilste paan,
Voor wanklen onzen voet bevrijden.
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd,
En ons gelouterd door het lijden,
Gelijk het zilver wordt beproefd.

Tsja en dan zoek ik dit dus NU op en dan staat het er gewoon waar we NU midden in zitten!
Zelfs de gevallen engelen weten De Weg Naar Huis. Waarom lopen ze hem dan nog niet?

Omdat De Weg Naar Huis Te Smal Te Moeilijk Is? En waar ook deze ervaring over gaat daar
hoog in de bergen op de top en over het smalste pad te gaan wat we ooit gedaan hebben.
En nog gingen we een stukje verder en hoger om daarna op het smalste paadje, echt over de
kam van de berg naar beneden te lopen. Een dikke kabel liep langs het pad waar we ons aan
vast konden houden. Oooooh jé dacht ik....hoe komt Piet naar beneden?
Ik voorop in Kracht met Christus en ik leidde hem rustig over de kam tussen de stenen en
rotsen door. Steeds contact houdend met elkaar. En het lukte natuurlijk. Piet had zich
overgedragen aan de leiding van Christus in mij. Het was adembenemend mooi daarboven
en we kwamen niemand tegen. Het was zo Stil en Vredig en we liepen door allemaal
gentianen en witte alpenanemonen. En we werden gedragen en waren totaal niet moe. Wel
honderd keer hebben we gezegd wat is dit mooi. Na een 2 uur gewandeld te hebben zagen
we een bergtopje weer voor ons. We hadden eerst moeten dalen en keken uit op het pad
over dit topje heen. Ik zeg topje omdat het niet zo enorm was als we al gedaan hadden. Ooh
wat jammer, nu moeten we toch weer klimmen........
En toen kwam het venijn in het staartje! Al die tijd had ik dit laatste pad omhoog al aan zien
komen en ik wist dat we daar nog een keertje overheen moesten, echter het stond slecht
aangegeven en Piet zag een ander pad dat naar beneden liep en ook niet aangegeven was en
stelde voor om dat pad te gaan lopen. Mijn verlangen ging naar het laatste pad naar de top.
Piet was het zat en wilde de makkelijker/brede weg wat later bleek een langere weg naar
beneden c.q. Thuis te zijn.
Kijk en daar kom ik op mijn Onwankelbaarheid aan......terwijl ik dolgraag dit Smalle Pad over
de laatste top heen wilde nemen, liet ik me uiteindelijke toch door Piet Verleiden om Het
Langer Durende Brede Pad naar beneden/Huis te nemen. Een pad dat lang zo mooi en
spectaculair was in vergelijking met Het Smalle Pad naar Huis.
Ik had er enorm de pé in dat ik me had laten Verleiden en ik mopperde in mezelf hierover.
Echter ik sprak mezelf eens goed toe en zei: Niet zeuren T, zo kom je uiteindelijk ook weer
terug bij de auto alleen het duurt wat langer. Het eindpunt. De volgende keer zal ik meer
Onwankelbaar zijn en me niet meer laten Verleiden om De Brede Weg te nemen. Kortom
Christus liet me tijdens deze bergwandeling wel even zien hoe snel we Verleid kunnen
worden om wederom te vallen in De Brede Weg der Derde Val naar Huis. Nu ik erover terug
denk heb ik er wel Vrede mee dat ik wederom Verleid ben maar heb het vaste voornemen
dat in het vervolg niet meer te doen. Zeker niet in de EindTIJD die NU voor de deur staat!
Enfin...het pad naar beneden ging niet soepel meer. Een paar keer dreigde ik te zwikken.
Mijn voeten vonden niet automatisch meer het pad en Piet had pijn in zijn hielen......
Het is duidelijk niet waar? Omdat ik me liet Verleiden tot Het Brede Lang Durende en
Pijnlijke Pad naar Huis was ik even de Verbinding met Christus kwijtgeraakt en ik kon Piet en
dus in De EindTIJD ook de anderen niet meer op de juiste manier voorgaan..... Ik was dus
even vergeten waarom ik hier op aarde ben. Om Het Voorbeeld te zijn voor familie en
vrienden en me niet meer door wat en/of wie dan ook te laten Verleiden om een lange en
pijnlijke weg naar Huis te lopen c.q. gaan.
Verder was het een geweldige dag en wandeling geweest op het Eindstukje na..........
Op het Eindstukje na! De laatste top die genomen moest worden. Het laatste stukje smalle
pad wat ik voor had willen gaan om weer Snel, Gedragen en Gezond Thuis te komen!!!

Zien jullie wat ik vanmorgen begreep? Hoe dit op dit laatste stukje Eind-tijd slaat!!?
Dat je 1 seconde voor 12 UUR nog net even Verleid ofwel afgehouden kan worden van je
Wedergeboorte In De Geest. Zo snel kan je weer Vallen in de schepping van ruimte en TIJD.
En dan lees je s’avonds het hoofdstuk in het boek over Het Godsbeginsel (blz 316) en hoe je
deze Kracht weer eigen kan maken. Hoe je deze Kracht weer kunt ZIJN via de Christus in
jezelf! En ik zag die hele wandeling weer voor me en vooral het laatste stukje. Die enorme
les in Onwankelbaarheid ZIJN. De Christus had de leiding in mij. Samen gingen we voor....ik
werd geleid en leidde Piet en het ging soepel en heerlijk....Piet had zich eindelijk
overgedragen aan mij, de controle los gelaten. We hadden nog 1 smal pad te gaan naar de
laatste top om THUIS /ons Eindstation te komen. Ik wist de weg diep van binnen, ik werd
geleid en toch droeg ik deze leiding over aan Piet op het allerlaatste moment.
Zo vaak heb ik dit toe gelaten door zo velen.....ik was boos op mezelf omdat ik het weer had
laten gebeuren, toegelaten!
Dit hele tafereeltje liet mij zo zien waar ik NU sta en wat ik NU moet doen en Zijn! JA,
Onwankelbaar Vanuit Het Standpunt van De Christus in mij als Voorbeeld voorgaan en de
mens over de laatste hobbel/top zonder enige twijfel/omkijken (lees het verhaal van de
vrouw van Lot) heen leiden. De Directe Smallere Weg die op het eerste oog wel lastiger c.q.
moeilijker lijkt te zijn maar in feite een fractie in TIJD duurt in vergelijking tot De Brede Lange
Pijnlijke Weg Naar Huis. De Directe Smalle Weg van de 1e Rapture! Zie ook de EindTIJD Klok
voor uitgebreide informatie over Rapture 1 en 2 (onderaan de pagina van onderstaande link)
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Natuurlijk leest u eerst even Het Begin van De Schepping in Het Boek Welkom in De
Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3 welke u ook via bovenstaande LINK bovenaan de
download pagina kunt vinden
En oooh a.u.b. Niet het langere pad te nemen waarin je struikelend misschien nog net de 2e
Rapture haalt! Ja, ja zou EJ zeggen. Zachte Heelmeesters maken Stinkende Levens-Lang
Durende Reïncarnatie Wonden die uitermate moeilijk te genezen zijn.
NU begrijp ik waarom ik zo boos was op mezelf en omdat ik me weer over liet Verleiden!
Weer gaf ik Mijn Goddelijke Christus Leiding uit handen...buiten mezelf. Christus liet me
zien en voelen wat er gebeurd als je niet Onwankelbaar in Hem bent en je laat leiden.
Immers HIJ IS ONS OOK VOOR GEGAAN EN WEDEROPGESTAAN IN DE GEEST!
NU is het onze beurt om als Christus te worden!
Ik heb dit allemaal met Piet besproken en hij begrijpt het nu. Vanmorgen een kleine
wandeling gemaakt en Piet ging mij voor. Hij bepaalde de weg om te voelen hoe dit
is....uiteindelijk deden we het Samen!!!
Morgen hebben we besloten om die prachtige tocht weer te gaan lopen, maar hem NU
helemaal echt te gaan lopen en dan SAMEN in Al Wetendheid! In Totale Onwankelbaarheid,
Harmonie, Vrede, Schoonheid, Barmhartigheid en Liefde met en in Christus om aldan op het
EINDPUNT/Thuis te komen.
Hoe symbolisch allemaal!

Vanmorgen onder het lopen hadden we het er over hoe mooi en vredig het hier toch is. De
mensen moeten hier wel gelukkig en vredig zijn. Hoe anders is het in de Wereld en in de
steden. Ik zei: ze kunnen hier niet ‘slecht’ denken in deze vredige mooie wereld.
Toen vonden we een dure Apple-mobiel in een hoesje op de weg. We zagen een mevrouw
staan bij de garage van haar huis en gaven het aan haar. Zij wist misschien van wie die was?
Ze keek ons stomverbaasd aan en zei dat deze van haar schoondochter was. Ze was zo blij en
verbaasd en ze zei: Gelukkig dat er ook nog eerlijke mensen bestaan. Waarop wij haar weer
stomverbaasd aan keken.....hoe is het mogelijk dat je dat hier in zo’n omgeving kunt
denken.....
Zo zie je maar weer! Het maakt niet uit WAAR je bent maar WIE je Innerlijke BENT!
En ooh ja....de les is ook......Lot kijk niet om, ook al zijn de verleidingen nog zo groot en
wordt er door je hele familie en/of vriendenkring nog zo aan je getrokken!
Wat een voorbereidend werk laat Christus mij nog even op de valreep zien en ervaren!
Gisterenavond laat in het donker kreeg ik ineens de ingeving om een paar foto’s te schieten
in de hoop er een paar mooie orbsen op te zien. Ik schiet dan lukraak in het duister en ga ze
later bekijken. En ja hoor, er staan een paar mooie op en 1 heeeeel bijzondere met heel
duidelijk een mannengezicht in de Lichtbol. Boven op zijn hoofd straalt het gele Licht.
Ik liet het aan Piet zien en ook hij zag dit duidelijk. Deze man lijkt op Ted de Braak 😁, maar
er is hier nog niet zo lang geleden plotseling een familielid overleden. Een oom van Christine,
de beheerster van dit huis. Vanavond gaan we met ze uit eten en ik zal eens voorzichtig
polsen hoe hij er uit gezien heeft. Wordt vervolgd.
In Grote Dankbaarheid en Onvoorwaardelijke Liefde. Thea
DEEL 7: 1-7-7: VANUIT HET CHRISTUSBEWUSTZIJN DE SMALLE WEG NAAR HUIS LOPEN
Steeds voel ik diep van binnen hoe ‘moeilijk’ ik het heb met de occulte/geheime plannen van
de gevallen engelen die reeds zo lang aan de gang en voorbereid en gesmeed werden voor
deze EindTIJD periode waarin de Illusiewerelden van Tijd en Ruimte op houden te bestaan.
Steeds voel ik zo’n erbarmen met hen die nog zo vast zitten in deze Illusiewereld.....en dan
krijg ik het slot door wat mijn taak hierin is
Adamas Christus zegt: Wanneer U Erbarmen zou hebben wenst u de mens niet nog meer
reïncarnaties van lijden toe maar prikt u NU als een Ware Heelmeester door de wond heen
middels het Openen van de 7 zegels uit het boek Openbaringen 5-8 en verder. Geen enkel
mens verkiest het immers om nog duizenden misschien wel miljoenen jaren extra te lijden
wanneer het genezingsproces zich in een paar jaar kan voltrekken. En voor hen die NU AL
Wakker Geworden en Opgestaan Zijn In Het Grote Christus Licht zijn al deze kortstondige
wedergeboorte pijnen (weeën) in het geheel niet meer nodig omdat u dan al opgehaald bent
(Rapture 1) voordat de 4 paarden van de Apocalyps op aarde losgelaten worden om de
laatste kat uit de boom kijkers, hypocrieten en ongelovigen ofwel valse priesters wakker te
schudden om ook hen Mee Naar Huis Te Nemen! Dit is dan ook De Grote Genade die de
gevallen engelen en mensen te wachten staat in de komende EindTIJD die zeer Nabij IS!

De nachten werden rustig. Zo ook vannacht...Stil! De Maria (555) is mij voorgegaan. De
Onvoorwaardelijke Liefde werd me gegeven voor mij zelf om Al wat nog niet in Liefde
opgelost/vrij gegeven was op te lossen.
Vrij, ruim, leeg te Zijn, mijn Lichaam en Ziel leeg te maken, mijn vat weer leeg opdat het AlOM -Vat-tende mij weer kan vullen.
Kan vullen via het diepste IN mij: De Christus (777). De Christus van God. Het
Christusbewustzijn van God in Zijn Ene Geboren Zoon, Eén Zoon in Ieder-Eén, de IK BEN.
DE IK BEN, Het Christusbewustzijn van Al len, De Christ-Us, die The Christ in US All IS.
Only One Way in All Ways!
En daarom schrijf ik NU in gele Lichtletters.
Piet en ik gaan vandaag De Smalle Weg nog een keer wandelen maar NU SAMEN in dit
bewustzijn en NU maken we hem Samen Helemaal af!
Ik leg het Piet zo uit:
Als je je voorstelt aan iemand dan zeg je: IK Ben ........Je zegt dus Wezenlijk vanuit je diepste
Wezen: IK BEN......., GOD, HET CHRISTUSBEWUSTZIJN VAN DE Ene Zoon in mij!
Nog iets waar we ons ten diepste van bewust mogen zijn:
De Geest is in en om ons heen, Over-Al. Er is geen ruimte en tijd, geen afstand, grens of
afgescheidenheid in de Geest. Dus ook niet in en om ons Allemaal. Want wij zijn Ieder-EÉN
en Al lemaal en Zijn dus nooit gescheiden van elkaar.
Wij zijn AL-TIJD in de Geest en dus ook Al-Tijd Samen!!!
Als ik dus via de Christus in mij aan iemand maar denk dan ben ik/BEN IK bij/in/met diegene!
Dit weten we allemaal diep van binnen, want hoe vaak zeggen we niet: ”Nou ik dacht net
aan je!”
Of bij een overledene, als je aan diegene denkt krijg je kippenvel of je voelt diegene om je
heen!
Dit is allemaal niet nieuw en EJ heeft dit al zo vaak gezegd en verteld. Echter dit komt NU
naar voren omdat het in de komende Tijd van Rapture 1 zo enorm belangrijk is en wij dit ten
diepste mogen begrijpen.
Dit ga ik nu ten diepste begrijpen en ervaren.
Mijn nieuwe’ taak zal dan ook zijn om vanaf NU ‘praktische’ tips/lessen vanuit de
Geest/Christus in mij door te geven aan de mensen.
Ja maar Thea dit deed je toch Al lang? Ja, inderdaad, ik,deed dit allang. Maar ik was één ding
vergeten...OM HET VANUIT HET STANDPUNT VAN DE CHRISTUS IN MIJZELF TE DOEN!! Die
had ik ‘overgeslagen’ en daarom worden de leringen niet onthouden!
Ja NU ik dit weet, zo logisch als het maar kan zijn!
De Christus (777) is Waarlijk Opgestaan in mij als Adamas Christus!
Ik moest eerst BEWUSTZIJN EN BEGRIP op doen om WAAR-achtig te ZIJN.
IN GROTE WAAR-achtigheid, BEN IK CHRISTUS IN Thea, een Adamas Christus.
Toevoeging aan vandaag:

Terug van een geweldige wandeling NU helemaal zoals we hem eergisteren van plan waren.
Het was prachtig weer en we gingen vroeg op pad omdat ze voor het eind van de middag
onweer opgaven. De heenweg die onder aan de berg loopt liepen we zeer voorspoedig en
Piet deze keer voorop!. Na een lekkere apfelstrudel gegeten te hebben in de Rastkogelhütte

begon de terugweg over de kam van de berg en over de twee toppen van de berg heen. Ook
dit keer wilde Piet liever dat ik voorging. Prima!
Wederom was het zo genieten van alle bloemen om ons heen. Ook zagen we een
murmeltier.
De gentianen bloeiden nog volop en ik had die edelweiss maar in mijn hoofd, maar het is de
bloeitijd nu niet hiervoor. En toen begonnen we aan het stuk wat we eergisteren niet gedaan
hadden. De tweede top waar we overheen moesten. Het was een hele klim met veel losse
stenen, maar ook dit viel ons weer niet tegen. We gingen sneller dan we gedacht hadden.
Boven op de top aangekomen zagen we dit keer geen kruis maar een houten tableau aan
een paal op de top. En wat stond daar op afgebeeld????? Jawel, een EDELWEISS!!!!!
Jullie begrijpen ik was letterlijk in de 7e hemel. Het Edelweiss dat wij al aan het begin van
onze reis in De Oorspronkelijke Wereld al mochten zien van Christus Op De Weg naar Onze
Wedergeboorte. Het Edelweiss dat ook al in het begin ons Logo was op de site van
www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com.
We zijn gearriveerd via Het Smalle Pad Naar Huis! Het Enige Ware Pad Naar Huis!

Wat valt alles weer geweldig samen.
Op de laatste tocht, op de laatste dag komen de Edelweiss en de Gentiaan van onze site:
welkom in de Oorspronkelijke wereld samen!
Dit alles NU geschreven in Lichtletters als deel 7 op 1-7-7 (in het jaar 16) 77.
Willen we nog meer bewijzen dat Christus van God WAAR-achtig in ons Is en ons leidt!

Al gebeurt in de juiste volgorde, tijd en plaats hier nog in deze illusiewereld om ons precies
daar te brengen waar we/ik moet ZIJN.
Nog een leuke: De Lichtbol die ik gefotografeerd heb met dat gezicht erin, blijkt de broer van
de vader van de eigenaresse te zijn. Dit was een mooie ontmoeting vanuit de Geest met zijn
familie. Het Licht schijnt op/uit zijn kruin en is duidelijk te zien.
Het is bijna 7-7-7 alwaar wij ons gaan Verbinden en Verzamelen tot EEN
Liefs Thea.
HET VERVOLG LEEST U IN HET GESCHRIFT GENAAMD:

HET BELOOFDE LAND,
HET NIEUWE JERUZALEM
EN SHAMBALLA
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7

DE ARK VAN HET WARE VERBOND TUSSEN
DE GEVALLEN SCHEPPING EN GOD

HET SMALLE PAD NAAR HUIS IS DE
SNELSTE WEG NAAR HUIS

Voor meer informatie gaat u naar De LichtOTheek en schrijft u zich
in voor de Gratis Welkom In De Oorsprong Nieuwsbrief!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7

