
 
 

HET BELOOFDE LAND 
 

DE AARDE, HET NIEUWE JERUZALEM/SHAMBALLA OF HOME 
AAN U IS IN DE EINDTIJD DE KEUS 

 
Incl: Alle EindTIJD profetieën zijn op 3 na allemaal VERVULT 

 
Mooi LichtWezen,   
 
Goed, we hebben in de afgelopen 20 jaar samen een reis gemaakt van de stoffelijke 
werelden door de zielen werelden om uiteindelijk THUIS In Het Beloofde Land aan te komen. 
 
We hebben gedurende deze (innerlijke) reis onszelf leren kennen voor wat wij daadwerkelijk 
zijn. Volledig ofwel 100% Geestelijke wezens die TIJDelijk een (illusie/droom) Idee/Verhaal 
ofwel STORY aangetrokken hebben om onszelf te leren kennen op weg naar volwassenheid. 
 
Dit Verhaal is al oneindig lang vertelt op deze aarde maar komt nu ten einde. 
 
Het verhaal His-Story is bijna uit omdat alle profetieën bijna vervult zijn. 
 
Zowel in De Bijbel, De Torah, De Koran als Bhagavad Gita etc. etc. 
 
Bent U al Wakker, Bent U Al Opgestaan, Bent U Al Thuis? 
 



DE BIJBEL, TORAH, KORAN EN BHAGAVAD GITA WIJZEN U DE WEG NAAR HET BELOOFDE 
LAND ALS UW INNERLIJKE OOG GEOPEND IS 

 
Vele mensen hebben ons de afgelopen 20 jaar gevraagd naar de betekenis van de Verhalen 
in De Bijbel, De Torah, De Koran en Bhagavad Gita. Ons antwoord was dan altijd dat het His-
Story ofwel het Verhaal van Go(e)d inclusief Richtingaanwijzers was/is om ons naar Huis 
ofwel Het Beloofde land te Leiden en dat de profetieën als een nauwkeurige KLOK aangaven 
waar we vandaag op deze weg staan. Vandaag waar nog maar 3 profetieën VERVULT moeten 
worden voordat De Klok van His-Story afloopt en Het Verhaal voor alles en Ieder-EEN UIT IS. 
 
Dus laten wij vanaf NU beginnen om De Bijbel, De Torah, De Koran en Bhagavad Gita eens 
vanuit een Goddelijk ofwel Geestelijk Standpunt buiten Ruimte (Stof/Mind/Gedachten) en 
Tijd (Ziel/Emoties/Gevoelens) ofwel de manipulatie schepping van de gevallenen, bekijken. 
 

Het Verhaal van CAIN en ABEL 
  
Het verhaal van Cain en Abel heeft natuurlijk niets te maken met de stoffelijke c.q. ziele 
wezens genaamd Cain en Abel. Cain en Abel stellen het Innerlijke Gevecht van ieder mens 
tussen Goed (Abel) en Kwaad (Cain) voor. Dit innerlijke gevecht tussen goed en kwaad gaat 
tot Het Einde Der Tijden door totdat u wakker wordt uit deze Schaduw (Ziele) Werelden van 
De 1e Val uit God/Al en Duisternis (Stoffelijke) Werelden van De 2e Val uit God/Al/Stilte. 
 
Zolang je innerlijke tegen jezelf (God) vecht in de vorm van Tegenstrijdige Gedachten 
(Lichaam/Ruimte/Mind) en/of Tegenstrijdige Gevoelens (Ziel/TIJD/Emoties) blijf je in 
Gevangenschap (Captivity) in de Desolate Landen (Barren Lands) van Stof en Ziel. 
 
In His-Story worden deze Desolate ofwel Verdwaalde mensen ofwel mensen die TIJDelijk 
God/AL/Stilte Verlaten hebben in de 1e en 2e Val en mogelijk In De EindTIJD De 3e Val, als de 
mens doorgaat met de huidige Sodom en Gomorrah Lifestyle, voorgesteld door De Desolate 
Landen zoals Babylon (Het Valse ofwel Gevallen Gouden Leeuw Tijdperk), Perzië (Het Valse 
ofwel Gevallen Zilveren Beer Tijdperk), Macedonië/Griekenland (Het Valse ofwel Gevallen 
Bronzen Luipaard Tijdperk), Rome (Het Valse Gevallen IJzeren Draak Tijdperk) en Het Nieuwe 
Rome (Het Westen) ofwel Het Valse Gevallen Verdeelde IJZER/KLEI Beest Tijdperk dat nu ten 
einde komt zoals we in alle EindTIJD profetieën kunnen lezen. Opvallend is ook dat ieder 
gevallen Wereldrijk (Engel/Land/Mens/Tempel) er na de/zijn/haar Val er als een (innerlijke/ 
Uiterlijke) Woestijn uitziet. Dus ook het Westen als het doorgaat met haar Zelfvernietigende 
OrionBabylon decepties, verleidingen, misleidingen, manipulaties en acties op wereldschaal.  
 

De Bevrijding ofwel Wedergeboorte uit De Desolate Landen 
 
In His-Story worden deze in de 1e, 2e en als u zo doorgaat 3e Val landen/mensen een aantal 
Richtingaanwijzers gegeven om weer Naar Huis ofwel weer 100% Gezond en Gelukkig te 
worden. De basis van deze Weg Naar Huis is het dagelijks beoefenen van de 10 Geboden van 
Mozes (Het Woord in Het Oude Testament) welke ook wel de 12 Eonen genoemd worden. 



 



Mozes staat dus symbool voor het beoefenen van een Lifestyle/Geboden die ieder mens 
weer gezond en gelukkig kan maken en de weg wijst naar Het (Innerlijke) Beloofde Land 
ofwel Het Nieuwe Jeruzalem/Shamballa van De Zielen Werelden. Mozes leidt dan ook zijn 
volk uit Egypte welke natuurlijk staat voor de 7 zonden zijnde Afgunst/Jaloezie, Hoogmoed, 
Onwetendheid, Begeerten, Lust, Toorn en Verraad. De 7 zonden die opgelost ofwel Verlicht 
kunnen worden door het dagelijks beoefenen van de 10 Geboden en/of de 12 Eonen welke 
natuurlijk ook zichtbaar zijn in de LichtKwaliteiten van de 12 Apostelen, 12 Stammen etc. 
 

De 12 Eonen 
 

Genade 
Waarheid 

Schoonheid 
Bewuste Intelligentie 

Waarneming 
Herinnering 

Begrip 
Onvoorwaardelijke Liefde 

Idee 
Volmaaktheid 

Vrede 
Wijsheid 

 
Nadat Mozes Egypte, welke natuurlijk staat voor het stoffelijke bewustzijn van vlees en 
bloed, verlaten ofwel losgelaten heeft staat hij met zijn volk voor De Rode Zee. De Rode Zee 
die natuurlijk voor de Aarde (rood) staat en alles verzwelgt in haar kolkende stromen 
wanneer je de weg ofwel 10 Geboden van Mozes niet praktisch volgt ofwel dagelijks als 
mens beoefent. Mozes gaat zijn volk voor in het dagelijks praktisch beoefenen van de 10 
Geboden die hij van God in de Sinaïwoestijn op de berg Horeb in Egypte ontvangen heeft. 
Door het praktisch dagelijks beoefenen van de 10 Geboden/Deugden door Mozes opent zich 
De Rode Zee omdat het praktisch dagelijks beoefenen van de 10 Geboden de 7 zonden der 
tegenstrijdige gedachten van De Stof ofwel Mind Verlicht en Oplost. Daar waar Het Licht in 
een land ofwel De Mens/Tempel schijnt kan immers geen duisternis meer zijn. Het Openen 
van de Rode zee staat dus symbolisch voor het Overstijgen van de 7 Tegenstrijdige zonden 
waardoor de weg naar Het Licht, Het Midden, De Stilte zich Opent. Bij De Boeddha kennen 
we dit als het volgen van De Middenweg welke een einde maakt aan Het Wiel van Al Het 
Lijden in de mens. Zowel Mozes als De Boeddha volgen dus de Middenweg op weg naar God. 
 
Nadat Mozes en zijn volk begonnen zijn met De Oversteek (69) van De Rode Zee ofwel het 
Overstijgen c.q. Loslaten van de 7 zonden begonnen zijn worden zij op het Einde van Hun 
Tocht naar Het Beloofde Land c.q. Het Nieuwe Jeruzalem/Shamballa nog eenmaal getest in 
hun 100% Geloof en Vertrouwen. Ramses en zijn leger, welke natuurlijk voor de decepties, 
verleidingen, misleidingen en manipulaties van de stoffelijke wereld der 7 zonden staan, 
proberen nog een laatste keer Mozes en zijn volk terug naar Egypte te voeren om aldaar 
weer als slaven van de stoffelijke wereld en daarbij behorende 7 zonden aan het werk te 
gaan. Mozes als voorbeeld voor zijn volk/land/tempel overwint echter zijn innerlijke strijd en 



komt veilig aan de overkant aan. Veilig aan de overkant van de Rode Zee aangekomen begint 
echter pas het echte (innerlijke) werk. Verlost van de (innerlijke) vijand van Egypte/Mind 
staan Mozes en zijn volk nu voor de grote taak om de 10 Geboden zolang te beoefenen dat 
zij deze 10 Geboden ook DAADwerkelijk worden c.q. ZIJN. Zoals we weten lukt het Mozes 
niet om als voorbeeld zijn volk (zijn eigen innerlijke zelf) naar Het Beloofde Land te leiden en 
zwerft zijn volk 40 jaar rond tussen 2 werelden. De wereld van de stof/mind/gedachten en 
de wereld van de ziel/hart/gevoelens c.q. emoties. Een hele (oude) generatie valt in 40 jaar 
terug in haar oude Babylonische/Egyptische Gewoonten van stoffelijk ofwel lichamelijk 
zonden. Een hele generatie Valt wederom in De 2e Val. Het is uiteindelijk de opvolger van 
Mozes genaamd Joshua die De Nieuwe Generatie van Jongeren via De Jordaan (You Are 
Done) daadwerkelijk naar huis leidt. Het is Joshua die net als Jezus vele jaren later leert dat 
De Weg naar Huis niet de weg van De Stoffelijke Wereld naar De Ziele Wereld is (De Valse 
Ark van Het Verbond en Valse Regenboogbrug) maar DE WEG van De Gevallen Schepping 
van Gepolariseerde Stof (Ruimte/Hoofd/Mind/Gedachten) welke eindeloos STRIJD tegen de 
Ziel (TIJD/Hart/Emoties/Gevoelens) naar De Geest ofwel God welke niet van Ruimte en TIJD 
is. Het is dan ook Joshua die het volk ofwel de mens De Ware Weg Naar Huis wijst en weer 
DIRECT in Verbinding brengt met God ofwel De Ware Oorspronkelijke Mens in ieder mens. 
 
We weten allemaal dat het ook Joshua niet gelukt is om het volk naar huis te brengen. Het 
volk geloofde en vertrouwde immers Joshua en zijn belofte van Het Beloofde Land niet. Deze 
Ongelovigen werd daarom het land Kanaän gegeven. Kanaän het land van Cain. Het land dat 
net zoals Babylon en Egypte nog volledig bestond uit Woestijn welke natuurlijk staat voor de 
innerlijke gesteldheid van het volk welke niet meer dan de lust en begeerte van vlees en 
bloed was/is ofwel het beoefen van de 7 zonden i.p.v. het dagelijks beoefenen van de 10 
Geboden c.q. 12 Eonen. Het volk kreeg in de naam van Jacob welke later door god IS-RA-EL 
genoemd werd net als Mozes de opdracht om het Desolate land ofwel Innerlijke Mens te 
gaan ontginnen ofwel zuiveren van zonden om tot ziele bewustzijn (rechtvaardigheid) te 
komen, kortom te transformeren in Het Beloofde Ziele Land van De TIJD i.p.v. De Ruimte 
ofwel stof. Het volk ofwel ieder mens in dit volk staat tot aan de dag van vandaag dan ook 
voor de uitdaging om zichzelf te transformeren van een stoffelijk bewust wezen in een ziele 
bewust wezen. Kortom van Kanaän/Cain in Ab-El/Is-Ra-El te transformeren. Natuurlijk is dit 
maar een tussenstap zoals u in de geschriften van Welkom In De Oorspronkelijke Wereld 
gelezen en beoefend heeft. DE WARE Weg naar Huis is natuurlijk UIT/EXIT De Gevallen 
Gemanipuleerde schepping van de gevallen engelen/goden. 
 

DE ENIGE WARE WEG NAAR HUIS 
 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is het niet voldoende om de 10 Geboden/12 Eonen te 
beoefenen om Naar Huis Te Gaan. Het dagelijks in de praktijk beoefenen van de 10 Geboden 
en/of 12 Eonen leidt uiteinde naar Het Beloofde Land in De Ziele Werelden en niet Naar Het 
Beloofde Land in De Wereld van God/Geest welke niet van de schepping van ruimte en tijd is 
 
Kortom deze (midden) weg heeft tot gevolg dat u een Rechtvaardig Gewetensvol mens bent 
geworden maar nog niet een Heel ofwel Heilig (Adamas) mens in het oog van De Ware Stille 
God. Daar is nog een laatste stap voor nodig een laatste stap die niet via meditatie, positieve 
gedachten en gevoelens en self-ascension oefeningen, rituelen, symbolen, mantra’s te 
bereiken is. Deze verleidelijke illusie spelletjes die tegenwoordig vooral veel in de new age 



beweging beoefend worden leiden uiteindelijk tot nog meer spelletjes, reïncarnaties, 
teleurstelling, lijden en de tijdelijke dood. Het is dan ook niet voor niets dat er meer dan 
2000 jaar geleden volgens de stand van de sterren in het Sterrenbeeld Leeuw Op De Weg 
Naar Maagd, alwaar de kosmologisch kennismaking tussen De Bruid en Bruidegom (Jupiter 
en Venus/Maan), conceptie tussen Bruid en Bruidegom en de uiteindelijke geboorte van Het 
Kind Regulus ofwel De Koning Der Koningen uit De Stam Judah/David plaatsvond. De Ware 
Koning der Koningen en Ware Leeuw Der Leeuwen in contrast met de Valse Koning der 
Koningen en Leeuw der Leeuwen welke natuurlijk in His-Story, om U Naar Huis Te Brengen, 
gespeeld werden door Babylon Nebukadnezar (Lees in De Bijbel (KJV) het boek Daniel) welke 
staat voor de Eerste Gevangenschap c.q. Waarschuwing aan het volk en De Tweede- en 
Derde Gevangenschap welke in Egypte (Ramses ofwel RAM=Arius=Ariel=IsRaEl in huidige 
Bewustzijn) en Rome (onder Romeins Stoffelijk Gezag staan) plaatsvonden. Het is dan ook 
niet voor niets dat op 12 juli 2016 een meisje genaamd Ariel ritueel doodgestoken werd in 
Jeruzalem ter vooraankondiging dat Jupiter op 14 juli 2016 het sterrenbeeld Leeuw/Judah 
gaat verlaten op weg naar Maagd alwaar Het Kind (In Ieder mens) Wedergeboren zal worden 
(Zie die EindTIJD Klok voor meer details). In totaal is het volk zoals we hierboven in het 
standbeeld van Nebukadnezar gezien hebben 5x Gevangen genomen ofwel Teruggevallen in 
een Stoffelijk Bewustzijn en zijn er vele profeten en heiligen geweest die in de AFGELOPEN 
TIJD het volk gewaarschuwd hebben en In Naam van God De Ware Weg Naar Huis hebben 
gewezen en niet de valse weg naar Het Ziele Beloofde Land van Het Valse Nieuwe Jeruzalem.  
 
Het Ware Beloofde Land ligt immers niet in de stof of de zielen werelden binnen ruimte en 
TIJD maar is buiten ruimte en TIJD EEN en Thuis In en Met God als Ware Wij altijd EEN. 
 
Het Ware Beloofde Land kent dus geen AFBEELDING, afgodsbeeld of Plaatje. Het IS Gewoon. 
Het Is nog in ieder in de stof en/of ziel gevallen mens/engel/god. Het IS er nog steeds om 
Wakker Gemaakt  Te Worden om daarna Op Te Staan Om Weer Helemaal Naar Huis Te 
Gaan. En dat deed Jezus door Christus (Wedergeboren) te worden aan Ieder-EEN voor. 
 
Hij leerde de in de 7 zonden (gevallen) mensen/engelen/goden niet alleen de naastenliefde 
maar vooral Het Jezelf 100% Overdragen in Geloof en Vertrouwen aan God c.q. God Boven 
Alles ofwel boven alle stoffelijke en ziele illusies van ruimte en TIJD Lief te hebben. God uw 
Oorspronkelijke Innerlijke Staat welke als enige weet wat Goed ofwel God Voor U IS. Kortom 
Jezus die na zijn Wedergeboorte, in De Geest, weer Volledig Christus werd vroeg u om Na 
Uw Overdracht Aan God De Ware Vader datgenen Te Ontvangen en Te Doen (beoefenen) 
wat voor U nodig IS om de meest snelle weg naar Huis Te Gaan. De meest snelle Weg Naar 
Huis die Tegelijkertijd ook De Het Smalste Pad Naar Huis is omdat u net als IN DE TIJD van 
Babylon, Egypte, Perzië, Macedonië/Griekenland, Rome en Het Nieuwe Westerse Rome de 
hele dag en nacht verleidt wordt door stoffelijke (old age kerken) en ziele (new age kerken) 
die er alles maar dan ook echt alles aan doen om U Als volk en mens GEVANGEN te houden 
in de illusie/droom van de 7 zonden en daarbij behorende stories, spelletjes, symbolen, 
rituelen, astrologie, numerologie welke in feite geen enkele betekenis hebben in de Geest! 
 
Maar aan ieder Verhaal/Story komt een eind zo ook aan de stories die gevallen mensen, 
engelen en goden verzonnen hebben of ze nu nimrod, baal, amon ra, osiris, zeus, jupiter etc. 
etc. en hun familie, kinderen en kleinkinderen heten. Dit EIND staat keurig geprofeteerd in 
zowel De Bijbel, De Torah, De Koran als Bhagavad Gita etc. etc. Er zijn nog maar 3 EindTIJD 



Profetieën die nog UIT moeten komen voordat deze boeken/stories gesloten ofwel UIT/EXIT 
zijn. Ben u al Voorbereid op hetgeen komen gaat in Het Jaar van Valse Licht dat loopt van 13 
september 2015 tot 2 oktober 2016. Bent u al voorbereid op het feit dat Jupiter (Koning) op 
14 juli 2016 ofwel 777 het sterrenbeeld Leeuw/Judah/De Koning gaat verlaten op weg naar 
Het Sterrenbeeld Maagd om aldaar zijn Bruid Op te Halen Om Naar Huis Te Gaan. Bent U al 
zodanig innerlijk zuiver middels het beoefenen van de 10 Geboden en/of 12 Eonen dat U Het 
Waard Bent om Naar Huis Te Gaan in Grote Genade NA Uw Overdracht aan God. 
 
Het Waard Bent om De Rode Zee van De stoffelijke illusie/droom Wereld In U en De Jordaan 
van De Ziele illusie/droom Wereld In U te Overstijgen. Het Waard Bent omdat U zelf vind dat 
U door constante dagelijkse beoefening van de 10 Geboden en/of de 12 Eonen Het  Waard 
Bent Om De Grote Genade van God Te Krijgen. God Uw Oorspronkelijke Staat van ZIJN.  Dan 
heeft u eindelijke De Ware Ark In U Gevonden en Geactiveerd Op Weg Naar Huis!        
 
Voor meer informatie over Het Begin en Einde van de Gevallen ofwel Gemanipuleerde 
Schepping en hoe u de 12 Eonen kunt beoefend verwijzen wij u naar De LichtOTheek en de 
aldaar staande werken genaamd Welkom In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3, De 
EindTIJD Klok (onderaan de pagina) en Check Uw Innerlijke Licht! 
 

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

Voor de Gratis nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkeling in De 
EindTIJD en daarbij behorende VERVULLING van de Laatste 3 Profetieën kunt u zich 

inschrijven voor De Gratis Nieuwsbrief. Gaat U Mee Naar Huis? 
 

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

HET BELOOFDE LAND 
 

IS IN U, ALTIJD GEWEEST EN KLAAR OM WEDERGEBOREN TE WORDEN 
HET BELOOFDE LAND IS THUIS (HOME) 

NU 
P.S. Wilt U nog even om 12 UUR mee Naar Het Beloofde Land (Shamballa)  schrijf U dan 
vandaag nog in Voor De Reis Genaamd: In De Voetsporen van De Meesters van Het Verre 
Oosten op basis van het gelijknamige boek van Baird Spalding. We nemen u dan mee op De 
Snelste Weg Naar Huis die voor velen onder u wel op een Smal Pad lijkt maar dat toch niet IS 
als U weet hoe u hem in de komende dagen, weken en maanden nog even in alle Genade 
kunt doorlopen samen met vele gelijkgestemden op deze en De Geestelijke Wereld. 
 
Voor meer Informatie: http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu

