GELOOF EN VERTROUWEN EN DE LAATSTE VERZOEKING

Op de ruïnes van de oude wereld en lijden ontstaat, uit het LichtVuur, het nieuwe Leven
omdat we niets meer tegen ons geweten in doen en ons rechtvaardig en heel gaan
gedragen
Glee - Pompeii Lyrics 2014
Where do we begin. The Rubble or our Sins
Gaan we de puinhopen van ons oude leven repareren OF stoppen we met zondig gedrag
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/zuiver-leven
GRIEKENLAND: 15 t/m 22-10-2016
Na de 2 Geloof en Vertrouwen LichtDoorgevingen van 13-10 voelen en ervaren wij steeds
meer de verbinding met God en zijn Zoon Jezus Christus als bron van AL het ZIJN.
Klik op onderstaande link voor deze 2 LichtDoorgevingen van 13-10-2016 (onderaan pagina)
1013 Geloof en Vertrouwen In De Laatste Dagen en Het Kan Weer Het Mag Weer!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen
Vanuit dit Geestelijke Gezichts- c.q. Levenspunt gaan wij nu bouwen aan Het Nieuwe
Jeruzalem in de Zielenwereld als overgangs- en onderwijsgebied voor alle zielen die zich
straks voor deze hemelpoort zullen melden gedurende de Rapture en Tribulation perioden
welke zich VOOR (Rapture 1 en Tribulation 1) en NA (Rapture 2 en Tribulation 2) 23-09-2017

zal ontvouwen op aarde. Op deze datum verschijnt immers het in de Bijbel Voorspelde en
voor iedereen op deze aarde zichtbare Openbaringen 12 EindTIJD Teken aan de Hemel.
Voor meer details hoe dit in de komende TIJD globaal zal plaatsvinden verwijzen wij u naar
De Openbaringen die recentelijk tot ons zijn gekomen in dit geschrift en het COUNTDOWN
boekje welke u kunt downloaden uit de LichtOTheek (onderaan) via onderstaande link.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Bovenstaande zal dan ook w.s het onderwerp zijn voor de LichtVakantie in Griekenland.
Telkens verder en verder. Ik zal dan ook niet meer over de belevingen hier vertellen in de ikvorm maar meestal de wij-vorm omdat dit samen met JC in mij beleefd wordt.
Op 15-10 precies om 0:00 uur begon deze reis. Opstaan....Het grote Keerpunt punt in. De 0punt Energie.
Het oude is niet meer....Al Eén VOORUIT, verder. Zoals ook hier op de boot onze roep is: EN
DOOR!
Het leuke is dat ze niet beseffen wat ze zeggen en hoe waar dit is! Ik ben op reis met drie
rechtvaardige mensen maar oh zo ‘onbewust’ in hun Verbinding met de Geest Gods op 1
boot. Een mooie spannende reis. Drie lieve mensen die er voor gekozen hebben om bewust
onbewust te ZIJN. Want ze zien en weten het zelf niet, maar volgen hun hart in
rechtvaardigheid, hulp en liefde voor hun medemens.
Hoe mooi om dit nu te zien.
Geloof en Vertrouwen.....
We kregen nog net voor de vakantie de lezing hierover te horen....het thema in Goddelijk
Vertrouwen en Geloof.
Tsja en dan zitten we in het vliegtuig. We zouden om 05:00 uur vertrekken. Zouden.....!
We zaten op stoel 30 A en B! Onze vrienden achter ons.
Toen de motoren gestart werden rook het enorm naar kerosine in het vliegtuig. We keken
elkaar aan....niet echt lekkerrrrrrr....
We moesten 10 min. taxiën naar de startbaan en daar bleven we staan....30 min. Toen
kregen we te horen dat er een technische storing was waar nog over gepraat werd hoe die
op te lossen.....lekkerrrrr.....we mochten niet meer opstijgen....de tijd was voorbij en
moesten terugkeren naar de baan/plek waar we begonnen.
De bekende tegenwerking, die toch niets uithaalt als je met JC reist.
Wij weer terug taxiën, 10 min. Na een tijdje werd er omgeroepen dat we weer konden
vertrekken want de storing was op een andere manier! ‘ opgelost’.
Wij weer 10 min. Taxiën....Vol in Geloof en Vertrouwen straalden wij Ons Licht uit in het
vliegtuig, hetgeen ons ook nog eens bemoeilijkt werd daar er voor ons een stel medici in
wording zaten in de ban van Sodom en Gomorra oftewel sex, drugs en rock en
roll....LETTERLIJK! Dus walgelijk om te zien vlak voor je. We zagen hoe hun eigen demonen
hun Licht afschermden. Maar goed ook hier werd Ons Licht naar toe gestuurd opdat zij aan
het einde van de reis eindelijk rustig werden.
Vergeef hen Heer, zij weten niet wat ze doen.

Vol in Vertrouwen stegen we op en landden we weer.....een zucht van .....VER-LICHTING ging
er door de mensen heen. En Wij lachten in ons Zelf. Wij wisten wel beter.....Het Licht wees
ons de weg!
De dag verliep prachtig met stralend weer en we zeilden meteen die middag al uit met...3
boten naar het plaatsje Spartagori. Hoe kan het Zijn hè. En of de Goddelijke leiding Aanwezig
is.
En het was zo duidelijk dat we geleid werden in en met de Geestelijke Kracht van JC, want
we gingen pas laat naar bed en we waren totaal niet vermoeid geweest. Alle 4 niet!

16-10-2016: Vanmorgen werden we om...7 uur wakker met een mooie bijzondere ervaring.
We besloten om eruit te gaan en lekker buiten op de boot te gaan schrijven. Zie de foto
hierboven...het Paradijs bestaat.....
Ha ha ha wat staat dat er raar hè. WE werden wakker.....echter JC slaapt natuurlijk
nooit...waarom zou HIJ? Al Tijd Bewust in Liefdevolle Aanwezigheid en DraagKracht. Dus ook
vanmorgen waarin Hij Zijn Zicht en Bewustzijn liet zien.
Toch maar even schrijven nu, want anders is het lastig onder het zeilen i.v.m de deining van
de zee.
Ik werd wakker met de naam MARK....ook de energie voelde ik, maar ik zag hem niet en ik
moest even goed nadenken welk plaatje oftewel uiterlijke vorm hier bij paste. Ik moest daar
echt mijn best voor doen.....in mijn bewustzijn kende ik zijn energie maar zag er geen plaatje,
lichaam, persoon bij. Dus ook geen ego meer...nee Het Lichtveld van God, ons Lichtveld
maakte gewoon contact met dit Lichtveld en smolt samen en daardoor werden we ons
bewust wie dit was en w.s. heeft het bewustzijn wat zich Mark noemt ons Lichtveld ook
gevoeld! Het kon namelijk nu samensmelten!
Wat een prachtige ervaring.

( Mark bevestigde dit later, dat hij het net zomervaren had!)
Zoals we al eerder gezien hadden en gevoeld hadden via de laatste LichtDoorgeving van JC
op 14 okt.2016 hoe het grote Goddelijke Lichtveld door alle vormen heen gaat en wij dit in
ons Zelf Zijn....NU werd het preciezer gebracht...verfijnder EN hoe dit nu voelt. Ik mocht nu
ervaren HOE JC/God ons BEWUST ervaart....schoon, clean zonder enige ego, persoonlijkheid,
vorm of wat dan ook! Daarom is het zo belangrijk dat wij ons ego, persoonlijkheid over
boord gooien. Hoe ook onze vorm eruit ziet...het maakt niets uit natuurlijk, dit is voor de
buitenwereld waarin wij zijn. Maar er niet meer van zijn!
Tevens kreeg ik de boodschap: Gij zult de dood niet meer smaken!
We zijn nu op het eiland Meganisi en het plaatsje Spartagori en zeilen straks de grote
Oversteek! Naar Fiskardo op het eiland Kefalonia.....
Dus letterlijk gaan we ook nu in de stof de grote Oversteek maken op de Ionische Zee naar
het eiland tegenover Italië. Weer Italië waar we straks ook heen gaan op 28 oktober 2016 en
nu later blijkt Wonderbaarlijke Helingen gaan zien en ervaren in Pisa, Florence, Rome etc.
Voor meer informatie over de Italië reis download u het COUNTDOWN geschrift via
onderstaande link onderaan de pagina.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
De verbinding vanuit Griekenland wordt vandaag, NU gelegd via het grote water, de Tijd, de
zielenwerelden van het land Griekenland en Italië gaan samenvallen! Iets wat we later in
Rome zeer sterk zullen gaan ervaren uit de tijden van net voor en 300 jaar na Christus.
Om weer terug te komen in De Geest!
Later bleek hoe belangrijk deze verbinding was die NU door ons gelegd werd i.v.m het grote
Vluchtelingenprobleem.
17-10-2016: En het is gebeurd! De grote oversteek, dwars over een stuk Ionische Zee.
De deining kan daar enorm zijn en de zeeziekte kan daar altijd toeslaan. Echter in vol Geloof
en Vertrouwen aanvaardden wij de Oversteek en ook hier werden wij weer in volle Liefde
begeleid en werd ons getoond hoe het er in ons voor stond. Vier oude vrienden die weer
samen gekomen zijn. Vier heel oude maten die ieder hun eigen pad moesten lopen. De
koning en de koningin, de hogepriesteres en de hoge commandant/officier van het leger.
Vier zielen die weer de Oversteek maken, voorgegaan door de hoge priesteres die weer haar
pad heeft gelopen naar Huis. Dit alles is beschreven en hebben jullie kunnen lezen in alle
boeken op onze site www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com. Nu gingen we de andere
drie voor....NU samen met JC in mij.
En weer bleek later dat we ze daar hebben gebracht wat voor hen de bedoeling was. Hun
oversteek is gemaakt!
Vier hele oude zielen die de staat, kerk en het volk vertegenwoordigen en de Oversteek
weer Naar Huis of Shamballa gaan maken of al gemaakt hebben in zichZELF! en de

Oversteek was rustig, kalm in “Ease en Grace”. Iedereen die in De Geest is weet wat er hier
gebeurd is in relatie tot het grotere geheel(d).
Het is nog een apart gevoel en ervaring om met JC in je te leven.
Het lijkt net of je lichaam en jij apart staan en ik met mijn lichaam waarin nu JC aanwezig IS
(iets wat in ieder mens het geval is maar dan vaak nog latent en nog niet helemaal wakker,
OVERGEDRAGEN en opgestaan) een soort van meelift op Het Grote Licht van JC. Het voelt
alsof ik niet meer van de wereld ben qua Bewustzijn en mijn fysieke lichaam doorstraalt is
door Het Grote Geestelijke Licht Gods. Ik kijk dan ook meer vanaf een afstand naar de
stoffelijke- en zielenwerelden en Doe Nog Wat Nodig is op deze wereld (Gods Wil).
Maar het mooie is dat ik vanmorgen hoorde dat de Gaven van JC ook in ons gaan komen. Dit
kan gaan gebeuren omdat we JC totaal in ons hebben toegelaten. En dan komen we bij de
Bovennatuurlijke Krachten uit. En dit zal bij al die mensen zich gaan openbaren die JA gezegd
hebben tegen Het Wakker Worden, Opstaan en IN Beweging Komen (HET GROTE
DOEN/GODS WERK DOEN OP AARDE) van JC in Zichzelf.
Beetje bij beetje zullen ons deze Gaven toebedeeld gaan worden opdat we ze ons stap voor
stap eigen kunnen gaan maken. Er mee vertrouwd gaan raken.
En zo zal ons bewustzijn enorm opengaan en krachtig worden omdat we zijn samengevallen.
Zo wordt mij een indruk gegeven van Het Licht in de mens. Ik mag het gaan zien met ons
geestesoog en naarmate JC mij dit Licht via mij laat zien, voel ik dat we gaan leren om via dit
Licht met elkaar gaan communiceren zonder dat hier nog gedachten en gevoelens aan te pas
komen. Kortom Pure Energie en Informatie uitwisseling buiten Ruimte en TIJD.
Als de informatie- (stoffelijk) en energievelden (zielmatig) in elkaar oplossen tot alleen Geest
kunnen we in het NU ofwel 0 punt buiten ruimte en tijd gaan communiceren en leven.
Waaaauuww dat wordt mooi!
Ik voel dat mij de telepathie, de geestesoverdracht geleerd gaat worden.
De Oversteek is dus in Alle werelden een feit! Voor hen die door willen en Al het oude achter
zich gaan laten. De zielenwereld van velen, velen is rustig overgegaan , overgegleden zonder
veel tumult in de geestelijke wereld. Dit zal ook kalm ontwaken in die mensen die hier al
voor openstaan zoals wij reeds heden morgen mochten ervaren!
Wij waren al vroeg wakker en ik had zin om even naar de bakker in het plaatsje te lopen.
Lekker stil en rustig nog. Echter de boot lag niet aan de kade, maar voor anker en we
moesten dus telkens met een rubberbootje langs een touw overvaren. Hetgeen een
wiebelige toestand is, maar wel leuk.
Onze vriend was dit ook van plan en ik vroeg of ik mee mocht. Natuurlijk! Samen liepen we
naar de bakker en heel voorzichtig kwam het gesprek toch op onze visies van het leven.
En het is mooi en fijn, het blijkt dus dat hij onze verhalen al wat leest en de Welkom In De
Oorspronkelijke Wereld site bezoekt.
Ik was blij en verwonderd. De staat, de kerk en het volk komen weer tot elkaar. Veel visies
kwamen overeen met de visies van Welkom in de Oorspronkelijke Wereld en ik vertelde het
al......ze ‘ lijken’ onbewust, maar zijn het absoluut niet! Alleen weten ze dit niet en opent het
zich meer en meer, zeker bij onze vriend.
Het zijn zeer Rechtvaardige mensen en Het Licht overstraalt hen reeds! Nu nog even echt
wakker worden in De Geest ofwel van een Rechtvaardig/Naastenliefde in een
Goddelijk/Alwetend Bewustzijn!

Zeker bij hem is de oversteek gemaakt. Een prachtig gesprek in het mooie Griekse
ochtendgloren genietend met een glaasje verse sinaasappelsap.
Hoe mooi kan Het Leven zijn!
Op naar Eufemia, halverwege Kefalonia. We passeren het standbeeld van Zeus die we ook
wel kennen onder namen als ANU, Nimrod, Osiris, Jupiter, Lucifer etc. die na zijn BEROUW
allang naar Huis Is en Nu Het Licht uitstraalt. De macht van de Gevallen Engel Zeus is
gebroken en is niet meer na zijn terugkeer naar Huis ofwel In Het Grote Licht van JC.

We passeren het plaatsje Sofia welke nog wat na spartelt in de EindTIJD als De Rode Draak
c.q. koningin maar in feite geen enkele kracht meer zal hebben in de EindTIJD behalve wat
tijdelijke illusies die geprojecteerd kunnen worden in een soort Holografische Schijnwereld.
Voor de Val van Sophia in deze schepping en haar mogelijke Wederopstanding verwijzen wij
u naar de boeken in de LichtOTheek genaamd Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1
t/m 3 en Belevingen in De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3 welke u in de LichtOTheek
kunt vinden en eenvoudig te downloaden zijn via de onderstaande link:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
En zo gaat de reis verder door het oude Griekenland. Ja...oud, want het brokkelt af en een
Nieuw Griekenland zal herrijzen en weer één gaan worden in Geloof en Vertrouwen samen
met Europa. Een nieuw Europa waarin alle oude machten ook gebroken en afgebroken
zullen gaan worden. Weer Oorspronkelijk zal gaan Leven, samenwerken als Het Licht NU
vanuit de bakermat van Europa opnieuw zal gaan schijnen.
Samen met JC weer neergezet tijdens deze Oversteek van zielenwereld naar de Geestelijke
wereld.
En via het Water/ Zielenwereld zal dit ook naar Turkije zich verspreiden en daar weer verder
gaan in Noord-Afrika en verder en verder. En DOOR EN DOOR! VOORUIT!

Hoe mooi kan het leven zijn!
En hoe waar zal blijken aan het eind van deze vakantie.

18-10-2016: Wat laat JC mooi Zijn manier van werken zien.
En dan zitten we s’avonds met nog twee vrienden die daar ook rond zeilden te eten in
Eufemia.
Het is zeer rustig zo aan het einde van het seizoen. Lezen jullie het? Einde van het
zeilseizoen...al weer een EINDE en waar gingen de gesprekken over? Over de wereld en alles
kwam naar voren hoe slecht het was in de wereld en bij de mensen. Over China, de kerk,
zelfs het Romeinse rijk en hoe onmogelijk het was in de wereld!
En we mochten voorzichtig gaan vertellen over het Geloof en Vertrouwen in de mens. Hoe
dit weer te herstellen is. Hoe we weer kunnen gaan leren om samen te werken.
Nou dit was allemaal onmogelijk en niet haalbaar werd door hen gezegd.
Voor deze avond lieten we (JC en ik) het erbij. Het was even genoeg zo.
Vannacht liet JC mij verder zien hoe mooi Hij werkt.
We hadden de Grote Oversteek in zo’n rust en Vrede gedaan. De basis was gelegd voor deze
‘vakantie’. De basis ook om weer in Europa samen te kunnen gaan werken. De Verbinding is
gelegd op hoog niveau en kan nu verder gaan indalen.
Dit zal langzaam in de wereld gezien gaan worden zoals het ook hier gezien wordt.
We kwamen op een zeer kalme zee Eufemia binnen. Daar werd voorspeld dat er misschien in
de avond en nacht een storm kon overwaaien. Alle hens aan dek en alles werd steviger aan
de wal vast gelegd en aan elkaar......samen werken!.
De deining nam toe en de boten deinden heftig op en neer en schokten letterlijk omdat de
lijnen dan strak kwamen te staan.

De hele nacht schokten alle boten op en neer en heen en weer. Niet alleen de boten maar
ook de mensen kregen continue schokjes te verduren! Alles werd in de mens losgewoeld.
Zoals de aarde losgewoeld wordt en de zaadjes erin kunnen vallen en gaan groeien.
En dit gebeurt NU. Liet JC het gisteren bij een oppervlakkig zogenaamd ‘gebabbel’....de
zaadjes werden voorbereid om gelegd te worden.
Vanmorgen stapten we kordaat naar die andere twee vrienden die zich bij ons aangesloten
hadden en we vertelden over onze site. En dat er een mogelijkheid is om eruit te komen en
hoe en dat ze dit allemaal konden vinden en lezen in de Eindtijd-Klok, etc
Voor de laatste versie van de EindTIJDKlok klikt u op onderstaande LINK:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
De zaadjes werden liefdevol gelegd in de omgewoelde aarde van deze mensen!
Hoe mooi werkt JC....als je het maar wilt zien. En kijk....’ik’ hoefde Al Eén maar te laten
gebeuren. De handen en voeten, stem van JC te Zijn! Thea bestaat dan helemaal niet meer.
Dan vertel ik nog hoe mooi we geleid werden naar het restaurant van gisteren en waarom!
We liepen de ‘ boulevard’ van Eufemia langs. Het is het eindseizoen en rustig en stil in de
restaurantjes. Niet echt bruisend van Leven .....er was één restaurantje waar we
afgeschermd werden van de wind. Het was er stil. Slechts nog 1 clubje mensen zat er. Wij
werden hier naar toe geleid en allervriendelijkst ontvangen. Sommigen gerechten konden ze
niet maken, maar ze haalden dan wel spullen bij de buren....kijk..dit is samenwerken en
elkaar het brood letterlijk gunnen, want dit moest ook nog gehaald worden.
Heerlijk gegeten en van de ‘zaak’ kregen we een heerlijk dessert. GRATIS.....
Ze hadden niet veel en toch werd alles gedeeld!
En wat bleek achteraf toen de eigenaresse ons dit vertelde. Twee weken geleden was er een
soort ‘zondvloed’ geweest. De regen kwam met bakken uit de hemel en door de ontbossing
kwam de modderstroom van de bergen naar beneden. Hun huis was overspoeld met
modder en stond een meter hoog in huis. Alles weg. Geen kleding en meubelen meer.
Ze namen hoe het was en waren daardoor extra blij met de klandizie die ze hadden
gekregen. Twee weken later zou in Italië en specifiek de steden der Hoogmoed zoals ,
Venetië, Florence, Rome etc. hetzelfde gebeuren toen er tussen 1-7 november tegelijkertijd
Tornado’s, Aardbevingen en Overstromingen het land teisterde. Zie het COUNTDOWN
boekje dat u gratis in de LichtOTheek kunt downloaden via onderstaande link:
. http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Hun restaurantje lag wat achteraf, maar JC wist dit wel te vinden en wij hadden er gehoor
aan gegeven. Blij dat we wat hadden kunnen bijdragen om hun leed te ver-LICHTEN!

En nu op naar groot Vati op het eiland Ithaka. Weer een aardige zeiltocht.....we wachten af
wat JC voor ons in petto heeft...
19-10-2016: De zielenwereld in beroering en tot rust gebracht.
De storm die voorspeld was is niet over ons heen gegaan.....nee natuurlijk niet, want voor
ons hebben de Bijbelse Tribulation 1 (Openbaringen 6) en 2 (Openbaringen 12 en verder)
periodes, zoals we uitgebreid in de Bijbel in het Boek Openbaringen rond het Openbaringen
12 Teken van 23-09-2017 kunnen lezen, al INNERLIJK plaatsgevonden. Wij zijn ons met de
hulp en eindeloze geduld van Jezus Christus en Moeder Maria de afgelopen jaren, met vallen
en opstaan, immers steeds meer Rechtvaardig en Heel gaan gedragen zoals te lezen is in de
vele BELEVINGEN die u in de LichtOTheek kunt downloaden. Wij zijn nu alleen nog maar op
aarde om onze medemens te dienen c.q. ondersteunen in hun proces van Wakker Worden,
Opstaan, Overdracht en Naar Huis Gaan. Voor een samenvatting over dit proces verwijzen
wij u naar de LichtOTheek naar de Doe Het Zelf Handleiding genaamd “In 3 Stappen Naar
Huis” eens samenvatting van alle werken van het afgelopen jaar en De Schepping als
Verlossingsmechanisme welke u gewoon kunt downloaden ter lering en DOEN!!!.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Weer verder, weer VOORUIT!
Echter een eindje bij ons vandaag heeft het wel behoorlijk gewaaid, want de deining die we
die nacht hebben gevoeld was nog behoorlijk aanwezig op zee.

Het bleek dat er totaal geen wind was, maar de deining was nog enorm. De golven klotsten
heen en weer. Braken op het land en weer terug. Van alle kanten kwam de deining om ons
heen en op ons af maar dit deerde ons niet meer zodra we de hulpmotor aangezet hadden.
JC vertelde me wat er aan de hand was. De beweging van de nog stoffelijke wereld om ons
heen in De EindTIJD (Tribulation 1 en 2) kan hen die al in De Geest zijn niet meer deren.
Wanneer je je dus 100% Overgedragen hebt aan Jezus Christus (lees In 3 Stappen Naar Huis)
ofwel de MOTOR van alles vaar je rustig uit al deze stoffelijke beweging en deining naar Huis.
Aan het begin vertelden we Al over de grote Oversteek...hoe vanuit De Geest de Verbinding
weer gelegd werd via Griekenland, de bakermat van Europa, naar Rome en via Rome met
heel Europa en zelfs het Nieuwe Land Amerika! En nadat de mens middels de Innerlijke
Tribulation 1 en 2 ofwel Het VUUR Verlost is van al zijn waanzin en illusies weer samen kan
werken als EEN Geheel(d)! Rome, Het nieuwe Babylon met haar kind Europa zal uiteindelijk
door Het Innerlijke VUUR in de eindtijd transformeren tot Het Nieuwe Jeruzalem. Alles zal in
de EindTIJD dan ook naar Innerlijke waarheid geopenbaard worden opdat iedereen kan zien
wie hij/zij en daarom de hele wereld in werkelijkheid is en weer Oorspronkelijk kan ZIJN!
En daarom werken we nu via/in de Zee, de Ionische Zee ofwel de Zielenwerelden van de Tijd.
Al het oude werd omgewoeld en gaat op in Het Innerlijke VUUR zodat de zaadjes vanuit de
Geest in de zielenwereld ingelegd kunnen worden om te groeien en bloeien om uiteindelijk
In De Geest Wedergeboren te worden buiten Ruimte (Stoffelijke Wereld) en Tijd (Ziele
Wereld). Wedergeboren In De Oorspronkelijke wereld van Eenheid, samen werken en samen
ZIJN. Het Shamballa, Het Beloofde Land, Het Nieuwe Jeruzalem, Nirvana dat in iedere ziel al
als zaadje ofwel potentiele blauwdruk aanwezig was voor uw geboorte op aarde en straks, In
De EindTIJD ofwel De Tijd waar een einde komt aan alle duisternis In U, Wedergeboren kan
worden om weer op te gaan met Het Grote Licht ofwel De Geest Gods. De Schepping als
Verlossingsmechanisme en Werk om iedere Ziel weer Naar Huis In De Geest te brengen.
NU is de Tijd dat dit zich In U gaat openbaren! De Tijd zal opgaan in Al-Tijd, Uw lichaam ofwel
stof zal oplossen in uw ziel en uw ziel (Tijd) zal uiteindelijk oplossen in De Geest In U.
En dan vaar je op de Ionische TijdZee op een soort kolkende VuurGolven die totaal geen
richting meer hebben omdat ze in deze EindTIJD Overgangsperiode aan het Transformeren
zijn. De Kracht van het element Wind is tot bedaren gebracht. Wind weet wat Het doet!
Deze kolkende massa op zee is de kolkende VuurMassa in de zielen/tijd wereld.....want er is
daar een enorme beroering tot stand gebracht. Ook de ZielenTijdWereld beseft dat zij in de
Eindtijd leeft en NU een keuze moeten maken. Brengen we het geplande scenario in de stof
of laten we het lekker los en gaan we gewoon weer terug naar Huis.
De keus is voor de zielenwerelden veel makkelijker en directer te maken. Als de wil er is!
En dit liet JC ons zien en opmerken via deze roerige onrustige zee...de zee...de zielenwereld,
de Tijd die alles weer kan helen als de wil, jouw wil overgedragen is aan De Wil van God die
dit alles al in Den Beginne (Alfa) tot en met Het Einde (Omega) van De Schepping als
Verlossingsmechanisme al voorzien en voorbereid had.
In Geloof en Vertrouwen varen wij dan ook Onwankelbaar door De TijdZee Naar Huis!
Wat is dit toch mooi als je dit zo verteld wordt en je mag gaan inzien.

Vanmorgen lag ik na een heerlijke, weer rustige nacht, in de Oorspronkelijke LichtEnergie
met JC. De energie bouwde zich weer langzaam op en hoe het gebeurde weet ik eigenlijk
niet meer....ooh ja ik had gisteren steeds meer gezien dat ik, net als ieder mens, eigenlijk
nooit echt van de aarde ben geweest tot dat ik echt moest afdalen in de stof om mezelf
helemaal in de spiegel van de stof te zien en te zuiveren van alle onverwerkte c.q.
getraumatiseerde gevallen delen in de zielenwereld. Ja dat was een lastige tijd en jullie
hebben dit allemaal kunnen lezen en ervaren in mijn opgeschreven BELEVINGEN.
Nu is de Tijd weer aangebroken om definitief naar Huis te gaan en JC vertelde mij dit zeer
liefdevol. Hij vertelde dat de Tijd nabij is dat, als ik dit weer wilde, mijn lichaam en ziel weer
helemaal zouden opgaan c.q. VERVULD zouden worden door Het Grote Licht van De Geest
opdat ik dan weer Naar Huis zou kunnen gaan. Het lijkt dan dat Thea hier nog rondloopt aan
de buitenkant maar dat is niet zo. Met de hulp van JC ben ik NU stapje voor stapje VERVULD
door Het Grote Licht. En nu dit het geval is begint mijn werk pas echt op aarde. Het Werk
wat je niet meer met Een Been in De Geest en Een Been in De Schepping doet maar Het
Grote Werk dat je met 2 Benen vanuit De Geest In De Schepping van ruimte en tijd op aarde
DOET. Want pas daardoor ben je in staat Onwankelbaar en Angstloos voor de dood en het
lijden van jezelf op aarde De Wil van God op aarde te doen. Mijn Tijd van Vluchten voor
moeilijke emotionele situaties is dan ook voorbij. Ik kan nu Onwankelbaar blijven staan!
NU begrijp ik ook hoe dit bij EJ gebeurd is. Nu begrijp ik ook wie er, stap voor stap door al
die jaren op aarde, in hem gegroeid is en wie er nu in zijn lichaam en ziel aanwezig IS.
Hij vertelde mij vaak dat hij Thuis is gebleven nadat hij 3 dagen in de Geest was geweest. Het
was niet meer de bedoeling dat hij terugging! Nu begrijp ik dit pas. Hij is qua Bewustzijn
volledig in De Geest Gebleven en doet nu alleen nog De Wil van God op aarde en in de ziel!
En dit gaat dus nu ook in mij gebeuren! En dan komen de twee Getuigen om de hoek kijken.
Wij getuigen als twee tegengestelde polariteiten ofwel man/vrouw die nu weer EEN zijn
geworden van Jezus Christus op aarde. Iedere man/vrouw combinaties is immers een van de
vele 2 Getuigen potenties op aarde. Door deze Getuigenis nu als EEN zijn wij al Geraptured!
Tsja....en ik vertel en begrijp dit nu.......Het feit dat dit nu pas naar buiten komt, laat zien hoe
laat het is.....Werkelijk het is vlak voor de Rapture 1 voor de vele 2 Getuigen op deze aarde
welke Het Woord (Mozes/Elia) van Jezus Christus begrepen hebben dus DOEN ofwel
Rechtvaardig uitdragen en Het Levende Woord van Jezus Christus begrepen hebben dus
DOEN ofwel nu samen de aarde en zielenwereld en alles wat daarop en in leeft gaan Helen.
Ook vertelde Hij nog dat dit de reden is dat ik hier nu in Griekenland ben. Even los van de
familie moest ik zijn om dit te gaan ervaren, voor te bereiden in mijzelf.
AL EÉN in deze rust kon dit allemaal gaan indalen wat al deze dagen mij al verteld en
getoond werd.
Even Al Één met Hem en de Vader te Zijn.
Steeds heb ik gezegd dat Italië zeer bijzonder gaat worden met en in hele hoge energie!!
En ik denk dat ik nog gelijk ga krijgen ook!
Hoe kan het anders met een familie die Al zo in DE VADER op gaat.

En hoe gelijk ik ga krijgen blijkt uit de volgende dag als mij getoond wordt dat de Poort
werkelijk Open is gegaan! Gereed gemaakt wordt voor de Rapture 1.

20-10-2016: De poort is open!
Gisteren in twee Grieks orthodoxe kerken geweest alwaar we Het Grote Oorspronkelijke
Licht van Jezus Christus hebben teruggebracht in de gepolariseerde ofwel tweekoppige
draak/slang van Dan. Lees ook de verhalen over het verschil tussen de Joodse (Ware) en
Israëlische (Valse) Stam van Dan en Juda in de LichtOTHeek genaamd: Wedergeboorte en
Wederopstanding, welke ons in Dan-e-Marken/Denemarken (Gebrandmerkt door het teken
van Dan ofwel het teken van de Draak/Slang) zijn geopenbaard.
Het bijzondere bij de kerk in Kalamos was dat er in het hekwerk beelden zaten van een
tweekoppige adelaar, gesteund door de draken/slangen.
Antwoord van EJ over de twee koppige adelaar/draak/slang:
De Byzantijnse Kerk van Constantijn de Grote, met als Wapenschild De Tweekoppige Adelaar
maar wij zeggen liever De Tweekoppige Draak/Slang van Dan, alwaar rond 300 na Christus
de Roomse ofwel Romeinse Kerk van de gevallen engelen alweer op aarde weder geboren
werd en men De Oorspronkelijke Bijbel herschreef c.q. censureerde door er vele Apocriefe
geschriften zoals die van Enoch, Jasher etc. uit te verwijderen. Vooral Enoch 6 werd uit De
Oorspronkelijke Bijbel Verwijderd omdat deze in detail ingaat op het Genesis 6 en
Openbaringen 6 verhaal ofwel wat nu De Daadwerkelijke Oorzaak van De ZondVloed van
Noach was en Het Innerlijke VUUR van de EindTIJD van De Laatste Dagen zal zijn.

Zie en lees het geschrift genaamd De EindTIJDKlok en COUNTDOWN uit de LichtOTheek!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Enoch 6 welke in detail ingaat op de komst van de gevallen engelen, gevallen goden ofwel
Elohim op aarde. De halfgoden ofwel Nephilim welke een kruising waren van de gevallen
engelen en De Oorspronkelijke Goddelijke door God geschapen Mens en de Giganten ofwel
Raphaim welke door de gevallenen genetisch gemodificeerde en gemanipuleerde werden
om het vieze (slaven) werk van de Elohim en Nephilim op aarde te verrichten. Kortom door
de gevallenen gemaakt werden om tegen God en de schepping van God oorlog te voeren.
Een oorlog die tot de dag van vandaag voortduurt maar nu niet meer zo lang zal duren.
Net als ten tijde van Babylon verspreide het valse geloof van Dan zich nu vanuit Byzantium
over de hele wereld en ook Kiev Het Derde Romeinse Rijk ofwel Tijdperk na de val van
Byzantium. Babylon, Rome, Byzantium, Kiev de bakermat van het valse geloof van Dan. U
begrijpt nu ook waarom Amerika/Europa en Rusland/China zo moeilijk doen in de Ukraine.
Ze willen allemaal Het Laatste Romeinse Rijk op aarde beheersen en controleren voordat
natuurlijk de hele boel in elkaar stort ofwel in Het VUUR van de EindTIJD Tribulation opgaat.
Alles wat dus vandaag De Tweekoppige Draak/Slang van Dan in haar vlag, vaandel, wapen
heraldiek in zich draagt is dus onderdeel van Het Valse Geloof van Dan ofwel De Antichrist

Vanmorgen werd ik zeer verkwikt wakker. Ik heb nog nooit zo diep geslapen. De paar keer
dat ik even wakker werd voelde ik mijn lichaam totaal niet. Ik voelde niet hoe ik lag. Of ik nu
op mijn linker of rechterzij , ondersteboven of hoe dan ook lag. Ik was me er wel bewust van
want ik wist waar ik was, maar mijn lichaam was er niet meer.
Mijn lichaam was totaal Onzichtbaar geworden door Het Grote Licht, maar ook voelde ik
geen gewicht meer.
Ik denk dat JC met mij ‘aan het werk’ was.

Waarom? Omdat ik ook de aardse verleidingen te zien kreeg en ook de enorme betekenis
achter de opdracht om een sinaasAPPEL van een boom te plukken!
Gisteren liepen we met elkaar even door het dorpje en daar bloeide de bougainville nog
prachtig, maar ook de citrusbomen hingen vol met sinaasappels, mandarijnen.
Ineens kreeg ik de intentie om een sinaasappel te plukken. Ik vond dit lastig maar zocht een
tak uit die buiten het erf van de eigenaar hing en plukte er een sinaasappel af.
Hij kon nog niet gegeten worden, was nog niet helemaal echt rijp.
We legden hem in de boot voor misschien later

Dus vannacht nadat JC mij de verleidingen van de stof had laten zien kreeg ik ook de enorme
diepe betekenis van het plukken van de sinaasAPPEL!
Hiermee werd symbolisch De Tweede Val in De Stof getoond. Het plukken van de boom der
Kennis van Goed en Kwaad. Het begin van de val in de stof/Ruimte!

En NU ging deze weer hersteld worden. Er was nog niet van gegeten, hetgeen natuurlijk ook
helemaal niet de bedoeling was. Hoe gingen we dit doen?
Ineens kreeg ik dit vanmorgen ook door.....we gingen deze sinaasAPPEL weer via de
Zee/ZielenTijdWwereld teruggeven aan De Geest opdat hij hierin zou oplossen tot niets.
Want zoals u weet zijn al die stoffelijke verhalen over Kennis en het gepolariseerde goed en
kwaad allemaal illusies die de gevallen engelen u de hele dag on-wijs ofwel onwetend maken
om u vast te houden in hun gevallen stoffelijke- en ziele werelden van ruimte en Tijd.
Wat een ingenieus gebeuren! Dit kan je zelf noooooit verzinnen.
En zo geschiedde. Ik lichtte Piet en de vrienden hierover in en ze waren erbij! Een vriend
nam de foto’s. Ze vonden het natuurlijk erg vreemd, maar accepteerden dit ‘ritueel’.

De sinaasappel wordt op zee in het water gegooid! De tweede val is gewist in de
geschiedenis! Wat een bijzonder gebeuren........ Nu alleen de ziel nog!

Verder had ik vanmorgen vroeg toen ik brood ging halen nog een hele bijzondere
ontmoeting. Nadat ik even alleen, maar samen met JC op een stenen trapje had uitgekeken
over het water en een stil gesprekje in me zelf had gevoerd, liep ik verder en maakte foto.’s
van de mooie bougainville en ineens hoorde ik achter me in het engels een mannenstem die
zei....dit is een prachtige foto.
Verbaasd keek ik om en er stond achter me een oudere man met gebruind gelaat en grijs
baardje. Een enorme rust straalde van hem uit en hij had zeer vriendelijke rustige ogen.
We raakten in gesprek en hij had over de wereldzeeën gezworven.
Ik zei dat hij dus een wereldreiziger was. Dit ontroerde hem enorm en hij vertelde zijn
verhaal.
In het kort: Zijn boot waar hij toen op voer had problemen gehad en moest uitwijken naar
Londen. Hij kwam in een hotel terecht dat heette: Hotel voor de reizigers van de wereld.
Deze ervaring had diep bij hem ingegrepen en werd nu door de Lichtaanraking van JC in mij
geheeld. Na een poosje namen we afscheid van elkaar en wensten elkaar in diepe mooie
bewoordingen een prachtige Toekomst toe.
Het waren eigenlijk niet de woorden die er toe deden, maar de energie en het Licht wat we
naar elkaar uistraalden. Het was kort maar zeer intens.
Ik liep verder en er roerde zich zo iets diep in mij dat de tranen even in mijn ogen kwamen.
Ik had nog graag een poosje met hem willen praten
Ik was hier verbaasd over, maar het gaf zo’n fijn en diep gevoel om een gelijkgestemde te
mogen ontmoeten. Zoveel liefde voelde ik,door me heen gaan.
Ja en dan besef je pas hoe je je continue staande houdt tussen onbewuste, maar enorm lieve
mensen. Mooie Rechtvaardige mensen ook! Maar waar je net niet Dat Geestelijke kan delen
in begrip waar jij je bevindt. Wat heerlijk is het dat dan JC in en met mij IS.
Mij ook steunt en begeleidt om Onwankelbaar steeds maar door te gaan. Hoe kan ik ook
anders als je al zo vervlochten raakt met JC.

De ‘prachtige’ bougainville!

Diep in gedachten liep ik naar beneden de berg af naar de boot. Een beetje met weemoed
maar ook zo dankbaar dat deze ontmoeting ‘ geregeld’ was door JC en weer gaf Hij Mij een
mooi teken. Ik keek uit over de baai waar wij aan lagen en ineens brak de zon door achter de
wolken en een felle streep Licht kwam op het water....stralen gingen naar beneden en het
leek of de zee ‘brak’ in Het Licht! De ZIELENWERELD Wordt Nu Ook Verlicht!
En weer ervoer ik een diepe dankbaarheid en nam foto’s:

WE liepen verder naar beneden in een zeer hoge mooie energie.
Beneden aangekomen keek ik naar de overkant en wat toonde JC mij?
Door Gods Lichtstralen was een opening in de zielenwereld gekomen!
Lieve mensen de opening van de zielenwereld naar de geestelijke wereld is een feit!
Het werd me getoond!
Wat heb ik in mijn kleine menszijn hier nog aan toe te voegen? Niets!
Onwankelbaar gaan zij die hiervoor gekozen hebben door De Innerlijke Poort Naar Huis!

HIJ STAAT WAGENWIJD OPEN!

21-10-2016: EN OF DE POORT OPEN STAAT!
Gisteren boven verwachting een heerlijke zonnige zeiltocht gemaakt. We zijn weer op de
terugweg. En liggen nu in de ABAlikibaai. Ja, werkelijk een paradijsje van De Vader.
Geen wonder dat we zo’n mooie tocht hadden nadat de Scheppingswerelden weer aan De
Vader zijn teruggegeven. Wat een prachtige beleving was dit. Zo eenvoudig, maar met zo’n
diepe betekenis.
Gisterenavond hoorden we van de flottiljeleiding dat er ‘wat bijzonders’ aan de hand was!
Er was regen en harde wind voorspeld na 12:00 uur. Maar niets van dit alles gebeurde .......ja
wij weten waarom!
Maar nu komt het hoe mooi dit ook in de stof vertaald werd.
Ze vertelde dat er een ‘wonder’ was gebeurd want ons flottilje (groep zeilboten) voeren
precies tussen twee lage druk gebieden door hier. Wij voeren op een band met mooi weer
en mooie stabiele wind. Niet te hard en niet te zacht! Links en rechts van ons lagen
gebieden met regen en harde wind!
Lieve mensen wij voeren precies hier tussendoor.....De Poort Naar Huis is Open! Precies
zoals JC het ons gisterenochtend liet zien. Jullie laten zien via een foto.
We glimlachten in onsZelf en wij wisten.....maar diepe dankbaarheid ging door me heen.
Gisterenavond begon het pas om 20:30 uur te regenen. We zaten in een restaurantje en
niets deerde ons. In de nacht storte het water naar beneden. De boel werd schoon gemaakt.
Wat een geschenk aan de Mensheid.
Vandaag zou het vlgs de weerberichten een sombere dag met regen zijn. Vanavond flink
onweer in de thuisbasis Lefkas-stad....... we wachten af.....maar JC liet me andere dingen
zien.....
22-10-2016. De negatieve spiraal van het vluchtelingenprobleem in het Licht gebracht.

En ja het was een wat sombere dag. s’ Morgens regen en geen wind, dus op de motor naar
Lefkas-stad en precies toen we daar aankwamen werd het droog en konden keurig afmeren
in de Thuishaven en de boel weer gaan inpakken. Het bleef die middag droog en we gingen
s’middags even Lefkas-stad in. Ik had al aardig wat mail beantwoord en we zochten een
restaurantje met WIFI.
Tevens had ik nog even van EJ doorgekregen om het vluchtelingenprobleem hier in
Griekenland in het Licht te zetten.
Wil je dit ook nog even doen T? Tuurlijk EJ, doen we dit vanavond even.......wist meteen dat
het die avond ging gebeuren. Ik kreeg er al direct verbinding mee en verder liet ik het rusten
in vol vertrouwen en geloof dat JC dit wel helemaal precies wist.
En ja natuurlijk is dit zo, vooral als je dan kijkt hoe mooi je weer hierin geleid wordt!
Je krijgt de ingeving emailtjes te gaan beantwoorden.......
Je leest de vraag van EJ.....de vluchtelingen die via Griekenland binnen komen en zich over
Europa verspreiden ‘even’ in het Licht zetten......
Je wordt geleid naar een restaurantje met Wifi en krijgt daar al letterlijk en geestelijk de
verbinding met dit probleem. Ik voelde het al door mijn lichaam heen gaan.
Daardoor wist ik dat er iets ging gebeuren en kreeg meteen door dat het die avond en nacht
ging gebeuren. Hoe? Geeeeen idee!
De dag verliep verder rustig en plezierig en we gingen wat eerder naar bed omdat we er de
volgende ochtend vroeg uit moesten om het vliegtuig te halen.
Toen ik lekker in mijn bedje lag , maakte ik weer heel bewust contact met JC in mij en vroeg
of we samen Het Grote Innerlijke Licht konden gaan zetten in het vluchtelingenprobleem.
Natuurlijk gingen we dit doen. Hoe? Geen idee! Ik verbond me er weer mee en ons
energieveld groeide enorm en breidde zich uit en ik hoorde nog....alle havensteden en
aanlegplekken van Griekenland zijn nu verbonden en toen viel ik in slaap.
Jaaaa...hoe kan dit nu? Ik werd weer wakker, naar het toilet en eenmaal weer in bed
verbaasde ik me er over dat ik in slaap was gevallen en weer vroeg ik of we het
vluchtelingenprobleem in het Licht konden gaan zetten .....en weer voelde ik de
geruststelling en het antwoord: JA JA lieverd, het komt goed.....rustig aan...het bouwt zich
op! Oooohhhh?
En toen ik weer wakker werd zag ik het en gebeurde het. Het was rond 5:00 uur vanmorgen
en het was begonnen te weerlichten. JC liet me zien wat er aan het gebeuren was.
We hadden eerst alle haven en aanlegplaatsen in Griekenland verbonden. Tevens waren dit
niet alleen de plekken in Griekenland maar ook natuurlijk de Verbinding met de andere kant
waar alle vluchtelingen vandaan kwamen! Maar ook Italië, want we hadden immers eerder
al in deze Lichtwerk-vakantie de verbinding gelegd met Italië! Italie waar een paar weken
later Wonderbaarlijk dingen zouden gaan beleven met De Geestelijke Familie. Hoe ingenieus
werkt JC toch! Alles heeft Innerlijke Betekenis en Inhoud gehad deze week!
Het onweer nam enorm toe en het Lichtte enorm om ons heen. En verder liet JC mij zien wat
er gebeurde en waar we ons Licht mee verbonden hadden en geloof me dit was een enorm
krachtig Lichtveld! We stonden daar in een enorm VUUR van Licht! Want ja in onze wereld
staat natuurlijk het stoffelijke woord VUUR voor Verlichting ofwel LICHT. En dat moest ook
want wat er uit de aarde omhoog kwam was niet misselijk! Een enorme draaikolk van

negativiteit kwam uit al die genoemde plekken uit de aarde omhoog en had zich verbonden
tot één grote zwarte draaiende kolkende bewegende typhoon van negatiebe energie. Een
draaikolk van alle angsten, haat, vreemdelingenhaat, hebzucht, wraak, ziekte, luiheid,
verlangen, eerzucht etc etc etc waarmee dit vluchtelingenprobleem gevoed wordt en in
stand gehouden wordt werd zichtbaar gemaakt omdat het uit de aarde omhoog kwam!
En ja, schreef ik ook al niet dat de poort OPEN was! En vertelde EJ ook niet steeds dat als de
poort open gaat, dit niet alleen voor het Licht is maar ook voor de duisternis!
Nouuuu lieve mensen ik heb het gezien. Het raasde over al die plekken en wij? Niets......we
bleven gewoon als een enorm LichtVuur staan....onwankelbaar, geen beweging in te krijgen.
Het was een Vuur van LichtKRACHT waar niet doorheen te komen was. Meer hoefden we
niet te doen. De eerste ‘aanval’ is afgeslagen.het is nog niet klaar, maar al een stuk
verminderd. Onderweg naar het vliegveld kwam de tweede ‘aanval’ van donder en bliksem.
Het busje dat ons naar het vliegveld bracht glibberde over de weg waar een rivier van water
naar beneden stroomde. Droog en veilig kwamen we aan....tuurlijk....het LichtVuur houdt
stand. De derde aanval zal stras komen als we de lucht in gaan. Ik weet het gewoon, maar
niets zal ons deren. Het LichtVuur dat met elke ‘aanval’ alleen maar sterker wordt. Het
Grote LichtVuur blijft nu ook hier in Griekenland staan en verdwijnt niet meer.
Waarom niet? Omdat we gisterenavond ook alle lokale (ziele) nonnen en broeders hebben
opgeroepen en zij blijven hier achter. Net zolang het nodig is.....echter elke aanval vandaag
zal zo enorm in kracht afnemen totdat het tot NIETS is teruggebracht. Dit zal vandaag hier
nog gebeuren. We zullen weten en voelen wanneer het totaal opgelost en klaar is.
De mens zal weer werkelijk kunnen terugkeren in Liefde, Vrede en Harmonie naar hun
Oorspronkelijke Thuisbasis In De Geest!
En een heel bijzondere ervaring was dat tijdens de eerste enorme Lichtactivatie ik
tegelijkertijd ook aan het zeilen was in Friesland met Piet en deze twee vrienden. Zij lagen te
slapen in de boot. Onze boot voer met volle zeilen over de meren......ik hoefde niets te
doen...we werden gezeild door JC. Op een gegeven ogenblik keek ik naar buiten en zag dat
we de wal naderden....ik riep de andere drie en zei: Wakker worden! We zijn er bijna. De
Overkant is in zicht. We gaan zo aan wal.
Op dat moment was het ergste onweer in Griekenland over.
WE hadden deze drie keurig naar De Overkant gebracht en veilig door de draaikolk ofwel
Tribulation van ellende heen geleid. Was dit al niet ingezet toen we deze drie de Oversteek
in zichzelf lieten maken een paar dagen geleden op de Ionische zee tegenover Italië?
Deze drie...ze zijn veilig aangekomen...al zullen ze zelf hier niets van merken. Alleen dat hun
geen ellende zal overkomen en zij veilig mee zullen gaan met de Rapture 1 naar het
Shamballa ofwel Beloofde Land c.q. Het Nieuwe Jeruzalem der Rechtvaardige zielen..
Wat mocht ik zien? Waar mocht ik aan meehelpen?
Was dit een voorproefje van de instroom van de duisternis en uitstroom in Licht, Rapture 1?
Als de Poort opengaat en zich daarna weer sluit voor Tribulation 1?
Zo ja, dan is er al veel instroom in het Licht gezet!
Het Griekse avontuur is bijna ten einde. We gaan zo inchecken.....er zal nog een vervolg
komen over de reis en hoe de stand van zaken is in Griekenland en alle plekken w.b. Het
vluchtelingenprobleem. Welke ook ten einde zal komen omdat we nu ook in de Eindtijd
zitten en dit allemaal helemaal geen zin meer heeft.

De Mens hoeft niet meer te vluchten voor zichzelf als hij/zij zich gewoon overdraagt aan De
Vader.....Welke zich via De Heilige Geest In Ieder mens kan opbaren en groeien.
En zo hangt alles met elkaar samen en was het een prachtige Lichtweek. Niet Al EÉN voor
ons, maar voor de hele Mensheid. Wat een Licht is er weer in de wereld gebracht.
In Liefde.
23-10-2016: Het vluchtelingenprobleem lost zich op.
En inderdaad toen we opstegen zag ik dat het nog niet klaar was in Griekenland. Kolkende
donkere wolken hingen boven de bergen. Een slag werd geleverd. De bergen in verbinding
met elkaar en alle hoge bergtoppen in de wereld die een enorm Lichtnet in zich dragen, zoals
o.a. In de Himalaya, Mount Everest, Grossglockner, Grossvenediger, etc
Als een Vuur van Licht weerstonden ze deze kolkende energiemassa om uiteindelijk een
Lichtfontein over de wereld uit te sproeien. Dit Al geleidt door JC.
We hebben een buitengewone voorspoedige, rustige en plezierige terugreis gehad. I.t.t. De
heenweg verliep alles fantastisch...het Lichtwerk was voor JC en mij daar klaar.. De
dankbaarheid was enorm.
Toen we landden las ik allemaal reclameborden met de teksten : Inspiration! Here I come!
I DO! Here I come! Network! Here I come! Etc etc.
Het knalde me tegemoet en ik was blij en dankbaar.
S’avonds schouwde ik nog even boven Griekenland en alle duisternis was al verdwenen en
het voelde al enorm Lichter en Vrediger!
Vanmorgen keek ik weer en.....WAAUUWW! Griekenland en omgeving straalde me
tegemoet! Wat een Licht, Wat een Rust en Vrede hangt er NU boven!
Dit hangt er nog boven, maar daalt vanaf NU zachtjes neer en in elk mens zal dit gelegd
worden!
Natuurlijk! JC staat immers in elk mens op als deze daarvoor kiest en dan hoeft de mens
nergens neer voor te vluchten! Dan is er geen angst meer. Dan is er EENHEID, Dan is er
alleen nog maar Dienstbaarheid aan je medemens welke nog op weg is naar huis. In Vrede
en Harmonie met elkaar in ieder Mens via JC in ons die opstaat! Beluister ook de laatste
doorgeving van JC : Geloof en Vertrouwen en Het Mag Weer Het Kan Weer! Op onze site
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen
Dit was de start van dit Griekse ‘ Avontuur’.
En dan lees ik het volgende van EJ in :
De Laatste Verzoeking, Misleiding, Verleiding en Deceptie periode van de antichrist voor
Rapture 1 en daarna Het Begin van De Tribulation periode
Wlkom In De Oorspronkelijke Wereld: The Messenger Out of Time 2 van 18 oktober 2016
‘Begrijp dat wij Het Schild van Geloof (Shield of Faith), ofwel De Overdracht in 100% Geloof
en Vertrouwen in JC en Het LevensLicht (The Armor of Light) ofwel de 12 Eonen hebben. De

antichrist kan alleen maar gebruik maken van het zaaien van angst, tweedracht, verwarring,
twijfel, verleidingen, misleidingen, decepties en Verzoekingen zoals in Lucas 4: 1-13 staat.
Deze instrumenten van de ac zijn echter machteloos tegen Het Grote Licht ofwel LichtKracht
welke in ieder mens, dier, plant welke als basis van Het Ware Leven in Ieder-EEN aanwezig is.
En dit past dus weer helemaal in deze week in Griekenland
Zoals de titel van dit boek ook aanduidt:
Griekenland in Geloof en Vertrouwen en de laatste Verzoekingen!
We hebben hier niets meer aan toe te voegen. De angel van al het kwaad, nl de ANGST voor
al die negatieve energie, beesten, demonen, duivels, slangen, draken etc etc is geopenbaard
en in Het Grote Licht Gods opgelost tot niets. Het Grote helen van De Wereld is Begonnen!
We hadden dit door onzelf gecreerde illusie beest, ook wel de antichrist c.q. ego in ons
genoemd zo groot gemaakt dat we op een gegeven ogenblik Het Ware Licht niet meer
zagen. We gingen voor zowel HET LICHT IN ONS OP DE VLUCHT ALS VOOR DE DUISTERNIS!
We dobberden stuurloos rond op de Illusie Zeeën van de Tijd en Ruimte!
Totdat Het Licht weer doorbrak in ons en dit steeds groter werd met behulp van Al die
Lichtwerkers die al jaren en jaren bezig zijn geweest samen met Jezus Christus en in ons de
weg wees opdat JC weer in ons kon wakker worden en opstaan om weer naar Huis Te Gaan!
Vluchten hoeft niet meer. Het Licht straalt als fonteinen uit elk van ons die hiervoor gekozen
heeft. Het straalt uit ons en om ons heen. Daalt neer op een ieder die hiervoor klaar is en zo
draagt de mens Dit Ware Licht verder van mens tot mens. Net zolang totdat er geen
ontkomen/vluchten meer aan is en Het Grote Lichtveld over de Aarde heen ligt.
De Afscheiding van God De Geest en Het Grote Licht JC, van de mens door zijn illusie
tegenstrijdige/gepolariseerde gevoelens (1e Val) en gedachten/mind (2e Val) is voorbij. Het
Grote Helen van De Wereld en De Mens is begonnen!
Welkom in de Oorspronkelijke Wereld!

De Regenboog komt door!

Een mooie toevoeging van vannacht is nog wat JC me liet zien.
Hoe JC zich toont in ieder mens en hoe ieder mens zich weer uit Zijn Naam kan tonen in
ieder mens. M.a.w. Hoe we op verschillende plaatsen tegelijk ons zullen kunnen gaan
manifesteren.
In ieder mens ligt Het Lichtzaadje van de Zoon van God: Jezus Christus.
Als deze Lichtcel aangeraakt gaat worden, gaat Hij groeien en bloeien in de mens die
hiervoor kiest. Deze mens vormt zich een beeld van JC in zichzelf of voelt Zijn energie.
Naarmate meer mensen dit gaan ervaren maken allen een verbinding met Zijn Goddelijke
Energie en zeggen er steeds meer en meer mensen over de hele wereld dat zij JC gevoeld,
ervaren of zelfs in zich zelf een soort van gezien hebben in Zijn Licht.
Zo manifesteert JC zich dus op vele plekken tegelijk en zal dit steeds duidelijker vormen in de
mens gaan aannemen net zolang tot de energie van JC zo helder en stevig in die mens
Aanwezig is dat Hij Zich aan deze Mens kenbaar kan maken! En deze Mens HEM wordt!
De Adamas Christus!
Dit gebeurt dus in de Adamas Christussen die hier nu zo intensief mee bezig zijn en dus ook
weer deze Energie van JC uitstralen in en om de mensen heen. De mens hiermee aanraken
en de mens die deze Mensen weer ontmoet voelen dit in zichzelf. Activeren dit in zichzelf en
ook al is deze Oorspronkelijke Lichtdrager/ Adamas Christus niet bij deze mensen, zij zullen
zich toch kunnen tonen of laten voelen aan die mens omdat de verbinding in Het Ware Licht
is gelegd, uiteindelijk Altijd via JC ofwel De Enige Weg Naar Huis.
Zo kunnen deze Oorspronkelijke Lichtdragers zich uiteindelijk op vele plekken laten voelen of
zelf verschijnen omdat dit dan ook weer de wil is van die mens die zich hiermee verbonden
heeft. In elk mens die zich vrijwillig verbindt met zo’n Oorsponkelijke Lichtdrager worden
Lichtdeeltjes achtergelaten. Oorspronkelijke Lichtdeeltjes van en uit Het Grote Licht en
LichtVeld wat weer samensmelt met de oorspronkelijke Lichtcel in hun zelf. En zo helpen we
elkaar om weer helemaal samen te smelten in Het Grote Goddelijke Lichtveld van Het Begin!
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk verwoord heb!
Ik zie namelijk de beelden hier wel bij en voel hoe dit gaat, maar om het zo op te schrijven is
toch nog lastig.....het is me vergeven!
In Liefde en Licht.
JC in samenwerking met De Adamas Christus In De Schepping en op aarde

