DE SCHEPPING ALS VERLOSSINGS MECHANISME
SAMENVATTING: IN 3 STAPPEN NAAR HUIS
De Schepping is door De Ware God gecreëerd als Verlossings mechanisme voor de Gevallen
goden/engelen/mensen ofwel onze broeders en zusters. De Ware Zoon van God genaamd
Jezus Christus toont ons hierna De Weg Naar Huis middels het Wegnemen van Onze Zonden
(De functie van Jezus) die tussen de mens en God gedurende zijn/haar Val in de TIJD (1e Val
in de zielen werelden) en ruimte (2e Val in de stoffelijke werelden) hebben ingestaan. Na het
zuiveren en helen van de mens van zijn/haar zonden (De duisternis/Het Beest/antichrist In
U) wordt de nu weer Heldere dus Wetende mens door Christus als zijn Bruid Opgehaald om
Verlost (Op Staan) c.q. Bevrijd te worden UIT De Schepping waarna De Ware Mens ofwel
Adamas NU weer Wedergeboren kan worden in De Geest ofwel zijn/haar ware Thuis.
Laat U daarom in De EindTIJD niet afleiden door stoffelijke (Ruimte/Old Age) en ziele (TIJD/
New Age) verleidingen, misleidingen en (alien) decepties middels valse (uiterlijke) tovenarij,
magie, alchemie, wonderen, tekenen en profetieën die u alleen maar in de schepping willen
vasthouden. Het gaat in deze EindTIJD maar om een ding en EEN DING AL-EEN en dat is dat u
zich VOORBEREID op UW Innerlijke Wederopstanding, Verlossing ofwel Rapture.
Hoe Bereid U Zich voor op Uw Innerlijke Wederopstanding, Verlossing, Rapture
Hoe u dit eenvoudig doet staat uitgebreid, stap voor stap, beschreven in De Geschriften In
De LichtOTheek. Hieronder nog even een korte praktische samenvatting voor De EindTIJD!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen

SAMENVATTING
De 3 Eenheid van de vader, de zoon en de heilige geest is een verzinsel van de Rooms
Katholieke Kerk om God te delen in 3 verwarrende tegenSTRIJDige delen. Binnen de diverse
kerken wordt immers al bijna 2000 jaar gestreden over De Ware Betekenis en Bedoeling van
de vader, de zoon en de heilige geest. Wij weten echter dat een gedeelde, verdeelde en
daardoor strijdende god geen Ware God kan zijn maar alleen een gevallen god/engel/mens
die zich op aarde c.q. binnen de schepping van ruimte en tijd probeert voor te doen als God.
Jezus Christus is De Zoon van De Enige Ware God en in zijn functie van Jezus (Weghalen van
uw Zonden) en Christus (Wedergeboorte UIT De Schepping) DE enige directe en snelste WEG
en verbinding met De Ware, dus niet verdeelde, niet gepolariseerde en niet strijdende, GOD.
De Weg Naar Huis is door Jezus Christus middels zijn Kruisiging (Loslaten van de Stoffelijke
en Ziele Werelden) en Wederopstanding in De Geest vele malen binnen de schepping van
ruimte en TIJD voorgedaan. Zie boeken Welkom uit de Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m3.
Het gebruik van de naam Jezus haalt de zonden/demonen/draken/slangen/ego tussen de
mens en God weg waardoor hij/zij weer directe verbinding met De Ware God kan maken.
Het gebruik van de naam Christus zorgt dat de mens die nu vrij van zonden is door Christus
Opgehaald NaarHuisGedragen kan worden om 100% Wedergeboren te worden in De Geest.
In dit hele Wakker Worden en Wederopstandingsproces is van belang dat U zich ALLEREERST
Overdraagt aan Jezus Christus in 100% Geloof en Vertrouwen en daarna Ontvangt en DOET
wat voor U nodig is om De Weg naar God (Bron van Al het Leven en Levensenergie) Vrij Te
Maken om Daarna Wedergeboren te worden. Dit is De Goddelijke Liefde en Genade die alles
Overstijgt. Vele Onwetende mensen hebben de pest aan de naam Jezus Christus omdat ze in
hun vorige levens/incarnaties In Naam van Jezus Christus vele afschuwelijke dingen gedaan
hebben tijdens bijvoorbeeld de kruistochten, inquisitie, oorlogen, revoluties etc. Het is dan
ook niet De Mens die een hekel heeft aan de naam Jezus Christus maar Het Beest dat In
Ieder nog niet Wedergeboren mens aanwezig is dat zich verzet tegen het Openbaren van
zijn/haar wandaden in heden en verleden en daardoor Het Grote Licht niet kan verdragen.
Hoe u deze Overdracht in 100% Geloof en Vertrouwen DOET wordt uitgebreid omschreven in
de diverse werken en openbaringen in De LichtOTheek en LichtDoorgevingen.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtdoorgevingen
Hierna is het zaak dat U dagelijks de 12 Eonen te beoefenen waardoor Uw Innerlijke
Licht/Geest steeds sterker gaat branden en de duisternis automatisch in en om U heen
verdwijnt. Waar immers Het Grote Licht (12 Eonen/10+2 Geboden) beoefend wordt is
immers geen plaats voor duisternis. Dit wordt ook wel de Naasten Liefde genoemd.

De 12 Eonen kunt u vinden in De LichtOTheek onder de naam “Check Uw Innerlijke Licht”!
Door deze 12 Eonen dagelijks te beoefenen loopt u De Smalste doch wel De Snelste Weg Naar
Huis. Ook dit document kunt u vinden in De LichtOTheek.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/lichtotheek
Zodra U de vorige twee stappen gedaan heeft gaat u steeds meer De Wil van God/Geest op
aarde of waar dan ook in de TIJDelijke schepping van Ruimte en TIJD DOEN. U bent immers
zelf weer Innerlijk aan het VerGeestelijken ofwel in uw Oorspronkelijke Staat van ZIJN te
komen. Kortom weer te worden wie u eens was voor uw Val in De Zielen Werelden (1e Val),
Stoffelijke Werelden (2e Val) en als de mensheid zo doorgaat de Holografische Transhuman
Werelden (3e Val). U bent dan niet meer van de aarde maar nog wel op de aarde en DOET
alleen nog maar De Wil/Werk van God ofwel U helpt mee met Het Grote Verlossingswerk
van God en zijn Zoon Jezus Christus op aarde en waar dan ook in De Schepping. Een ware
Adamas Christus dus. Kortom uw enige taak c.q. werk op aarde is dan nog het helpen en
ondersteunen van mensen in hun bewustzijnsontwikkelingsproces om Weer De Weg Naar
Huis Te Vinden en uiteindelijke Verlost ofwel 100% Wedergeboren te worden in De Geest.
De Weg Naar Huis die voor de meeste mensen loopt via een Gevallen dus Onwetend mens
naar een Rechtvaardig mens (Gewetensvol Handelen), naar een Heel ofwel Heilig Mens
(Overdracht aan Jezus Christus en Beoefenen/Zijn 12 Eonen/Geboden), naar een Adamas
Wedergeboren Mens (Die Al-EEN nog maar De Wil van God DOET) , naar een Adamas
Christus Wedergeboren Mens die God en Jezus Christus helpen bij het Grote
Verlossingswerk op aarde en de rest van De Schepping in De EindTIJD.
Voor meer informatie over dit Wederopstanding en Wedergeboorte proces leest U de
volgende werken uit De LichtOTheek genaamd Welkom in De Oorspronkelijke Wereld deel 1
t/m 3, Belevingen in de Oorspronkelijke Wereld Deel 1 t/m 3, Intermezzo The Crossing, Het
Is Volbracht, Het Beloofde Land, Wedergeboorte en Wederopstanding, Het Tijdperk van De
Messias Is Begonnen en luistert u naar De LichtDoorgevingen 777 t/m 999 inclusief De
Leeuw is Los Deel 1 en 2 en De Leeuw Geeft Zijn Scepter door aan De Laatste Generatie.
Welkom Thuis
De Adamas Christussen
P.S.1 Besef dat gevallen goden/engelen/hogepriesters de meest Onwetende, Blinde dus ook
Eigenwijze (STUBBORN) mensen zijn die er op aarde rondlopen. Vooral deze gevallenen
hebben dus nog heel wat Onwankelbaar en Helder Licht nodig om weer Wakker Te Worden
om weer Weder Op Te Staan en Naar Huis Te Gaan. Er is dus voor u als Adamas Christus
ofwel Voorbeeld LichtGids nog heel wat werk te doen op aarde in De EindTIJD!
P.S.2 De Overdracht Aan Jezus Christus is natuurlijke vele vele vele malen sterker dan old age
en new age Affirmaties en Afstemming Op Jezus Christus en De Ware God van Al Het Leven
en Levensenergie. Met Het Uzelf Overdragen bent U immers CONSTANT ofwel 100% in
Verbinding en EEN met Jezus Christus en De Ware Alwetende, Onveranderlijke,
Onwankelbare God. Met Afstemming en Affirmaties bent u een soort knipperlicht die af en

toe wat Licht ontvangt en dus eindeloos blijft zoeken en zoeken naar nieuw kunstjes/rituelen
zonder ooit 100% Het Grote Licht Te ZIJN. En dat is o zo jammer voor de mens!
P.S.3 Besef dat het boek De Meesters Uit Het Verre Oosten (Meester over Uzelf worden) een
tussenstap is die mensen laat proeven aan de zielenwerelden en Geest maar niet geheel uit
De Geest komt omdat degene die het geschreven heeft zich nog niet Overgedragen had.
P.S.4 Inzake het verschil in Overdracht aan Jezus Christus of De Heilige Geest nog even het
volgende. De Heilige geest daalt pas in op het moment dat je de hierboven omschreven 3
Stappen Naar Huis volledig GEDAAN hebt dus GEWORDEN BENT! Voor meer informatie over
Jezus Christus en zijn Apostelen lees jet het boek Handelingen uit De Bijbel (KJV) vanuit een
Geestelijk Bewustzijn. Alleen zij die vanuit een Geestelijk Standpunt c.q. Bewust-ZIJN De
Bijbel lezen begrijpen de Bijbel en haar vele Beeldspraken en Metaforen. Zie als voorbeeld
en uitleg Het Werk genaamd “Het Beloofde Land” uit de LichtOTheek welke u meeneemt
naar De Ware Geestelijke Betekenis van De Ark van Het Verbond, De Heilige Graal, De
Oversteek van de Rode Zee, De Oversteek van De Jordaan en de 40 jaar in de woestijn.

