DE WEDERGEBOORTE
De Wederkomst en Wederopstanding van Het Grote Licht IN
ONS welke over de hele aarde en zonnestelsel zal uitstralen.
Inclusief de 40 dagen van Esther tussen 27-3 (1e Paasdag)
en 5-5 (Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag en Mariadag) voor
berouw en gewetensvol ofwel rechtvaardig en heel LEVEN.
Ter voorbereiding op de komst van Het Grote Licht IN ONS leest en doet U het geschrift
“Het Is Volbracht!” welke u gratis kunt downloaden in De LichtOTheek.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
De 16 Kruiswegstaties zijn doorlopen, de 16 nieuwsbrieven die u de afgelopen maanden
heeft ontvangen zijn geschreven. De weg en wiel van het eindeloos lijden in de gevallen
illusie schepping van ruimte (lichaam) en tijd (ziel) en daarbij behorende reïncarnaties is
voorbij. Er zijn op dit moment nog maar 1000 gevallen Orion Babylon engelen/goden die
ANU, ook wel Nimrod/Baal/Osiris/Zeus/Jupiter/Lucifer genoemd, aanbidden over op
aarde terwijl ANU zelf al besloten heeft om weer naar Huis Te Gaan (zie De EindTIJD KLOK
voor meer informatie). Het aanbidden van een gevallen engel/god heeft dus geen enkele
zin meer voor hogepriesters, koningen en hun onwetende volgelingen. De grote baas der
gevallenen is weer Naar Huis Gegaan. Is Weer Thuis samen met De Geestelijke Christus en
Moeder Maria. Samen met de 144.000 Heiligen ofwel Helen en de 2 Getuigen die de
afgelopen maanden massaal zijn opgestaan zullen zij in de komende weken en maanden
de gehele aarde VERLICHTEN ofwel zuiveren van alles wat nog duister is en/of nog in de
schaduw werelden der onwetenden verkeren. Hiermee worden tevens alle 7 miljard
onwetende zielen op aarde VERLICHT om weer Weder Geboren Te Worden in Het Grote
Licht, Genade en Barmhartigheid dat in ieder mens op aarde of waar dan ook aanwezig is!
Het Is Volbracht!
Tegen iedere hogepriester en priester zeggen wij Leg Uw Wapens Neer en Kom Naar Huis:
Het is Voorbij!
Tegen iedere koning en koningin zeggen wij Leg Uw Wapens Neer en Kom Naar Huis:
Het is Voorbij!
Tegen iedere president en minister zeggen wij Leg Uw Wapens Neer en Kom Naar Huis :
Het is Voorbij!

Tegen iedere maarschalk en generaal zeggen wij Leg Uw Wapens Neer en Kom Naar Huis:
Het is Voorbij!
Tegen iedere soldaat in de Levant zeggen wij Leg Uw Wapens Neer en Kom Naar Huis:.
Het is Voorbij!
Tegen iedere soldaat in de Chinese Zee zeggen wij Leg Uw Wapens Neer en Kom Naar Huis:
Het is Voorbij!
Tegen iedere man in een Huwelijk zeggen wij: Leg Uw Wapens Neer en Kom Naar Huis:
Het is Voorbij!
Tegen iedere vrouw in een Huwelijk zeggen wij: Leg Uw Wapens Neer en Kom Naar Huis:
Het is Voorbij
Tegen ieder mens op aarde zeggen wij: Leg Uw Wapens Neer en Kom Naar Huis:
Het is Voorbij!
Ga weer met ONS mee Naar Huis! Thuis waar u geen eenzaamheid, verdriet, boosheid,
woede, haat, wraak, schuldgevoelens, verwarring, strijd, armoede, minderwaardigheid
etc. meer zult kennen omdat u weer EEN met de Ene In Het Grote Licht Bent Geworden.
Wij zijn AL Thuis!
Gaat U met ONS Mee?
INZICHTEN OP 7-4-2016 (7 4 9)
En weer kom ik uit.....79 of 97 zoals op de dag hier in de stof bij het laatste Avondmaal. Mijn
moeder werd toen 97 op 24-3-2016 (9 9). Ja weer die getallen zullen jullie zeggen, maar zij
wijzen me de weg hier in de stof zolang ik nog deze instrumenten nodig heb om De
Wederkomst Van Het Grote Licht in ook stoffelijke- en ziele taal begrijpelijk uit te leggen.
Het laatste Avondmaal genoten hier op nummer 97 met de 4 Lichten, 2 Getuigen, 144:000
die elk de 12 Eonen Zijn, in zich dragen en met twee benen door gestapt ZIJN in de Geest, De
Geest weer Geworden ZIJN, stap na stap, val na val, samen Weder Opgestaan met de
Onvoorwaardelijke Liefde van De Geestelijke Moeder Maria en Innerlijke Stilte en
LevensKracht welke Het Enige en Ware Levens IS van De Geestelijke Christus.
En dan staat nu op dit moment klaar ons kleinkind dat zijn/haar intrede in deze stoffelijke
wereld gaat doen.
Hoe duidelijk, deze mensen/kinderen Gods wilden niet weten welk geslacht hun kindje zou
hebben. Natuurlijk niet omdat dit kindje dat in januari al zo Het Licht uitstraalde androgyn IS.
Een Wezen dat geboren gaat worden uit het Licht precies op een geboortedatum van 7-49.....Het goddelijke (7) gaat door de kubus/gevangenis (4) van de anti-christ in de Voltooiing
van het Einde van de Tijd in 2016=9 over in Al Tijd. Net nu nog even geboren in de laatste
duisternis van deze Eind-Tijd om deze te VERLICHTEN. Oom met dit Licht de Aarde en haar
familie te helpen ver-Lichten en de laatste eigen vlekjes ook af te werpen en te verlichten.

En dan lig ik vanmorgen vroeg nog in bed en smelt samen met de Christus en ik zie dat mijn
lichaam van binnen geen schaduwen meer heeft. Nu ik dit vertel emotioneert mij dit
enorm......Ik Ben klaar om mijn kleinkind weer totaal in Het Witte Licht van de Christus/Vader
te ontvangen en te helpen door het laatste stuk van de Eind-Tijd over te gaan naar Het Grote
Licht van Al Tijd samen met de ouders en alle ouders op aarde en in de hele schepping.
Alle duisternis uit de stoffelijke wereld en schaduwen uit de zielenwereld zijn teruggebracht
naar en in Het Grote Onzichtbare Licht op 4-4 in de Helende Tuin. Thuis , volbracht, weer
verbonden met de Vader. Alle valse gevallen scheppingen buiten de Vader ofwel binnen de
ruimte en tijd gevangenis zijn teruggegeven aan De Vader. Zoals wij in de laatste “Het Is
Volbracht! 7 verhalen en eigenlijk alle verhalen op deze Welkom Thuis site verteld hebben.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/
Dan is het geen wonder dat ik vanmorgen zo’n mooi gesprek met de Christus in mijZelf had.
Ik mocht Zijn Energie enorm tot mij nemen en mocht zien dat alle schaduwen opgelost zijn.
Ik had gisteren ook een heel mooi en fijn gesprek met mijn schoondochter......we spraken ons
uit in Liefde en Waardering voor elkaar. De kleine had hierop gewacht.......Stil, vol Liefde
klaar om te gaan schijnen in deze wereld. NU kan het!!!
En Christus liet mij dit zien en liet mij meZelf zien en voelen.
Ik voelde De Grote Genade zo enorm over mij heen gaan door het enorme Berouw dat ik
toonde voor alles wat ik eens in de gevallen schepping gedaan heb totdat ik weer in Geweten
en Heelheid opstond waardoor alle schulden en lasten in het Het Grote Licht oploste tot niets.
Hij liet mij zien en ervaren hoe ik ging kijken....als geestelijk Wezen door de scheppingen
heen.....die immers allemaal illusies zijn. Hij zei: “ kijk er doorheen mijn kind. Zie de LEEGTE
en de Stilte in en om elk schepsel en schepping. Dat ZIJN Wij....Daarin Zijn Wij Aanwezig.
Daarin zie je dat Al GO(e)D IS. Al is Go(e)d in elk schepsel, hoe minimaal ook. Er is niets
anders dan dit. Al lijkt dit niet zo. Deze schepsels denken dat ze niet verbonden zijn met De
Vader en hebben zich daardoor verbonden met iets anders....wat het ook moge zijn in de
scheppingswerelden. Zij zien Mij niet omdat zij even de duisternis en de dood vertrouwen.
Maar NU in deze EindTIJD, welke het einde van de duisternis in de hele gevallen schepping zal
betekenen, zal ik weer IN Jullie gezien en gevoeld worden wat tot Wederopstanding en
Wedegeboorte In Het Grote Licht dat in ieder mens aanwezig is zal leiden. Het Grote Licht zal
jullie weer leren om naar huis te vliegen waardoor jullie Oorspronkelijke Menszijn hersteld zal
worden in 100% Geest ofwel De Ware Mens Adamas, die transformeert in De Adamas Chritus
welke uiteindelijke allemaal zullen opgaan in GOD de Ene Onveranderlijke Stille.
Dan denk ik aan de laatste Het Is Volbracht! Deel 10 waarin wij onze Oorspronkelijke Staat
van Zijn ook weer herinnerde via De Ether, De Leegte, De Stilte, De Onnoembare, Onkenbare,
Onmetelijke, Onwankelbare Ene die Altijd in ons AANWEZIG was geweest en IS.
En terwijl ik met Christus sprak en onze energie samenviel kwam daar ineens even EJ
doorheen. En de Christus glimlachte en zei:” Hier schrok je even van hè. Natuurlijk komt je
Lichtdeel Nu ook om de hoek kijken. Hij heeft zich immers ook Al HEEL-emaal aan Mij
overgedragen en werkt Al totaal met Mij Samen als de Adamas Christus. Hij en Ik Zijn Al
Samen. Als Ik met jou praat zal hij dit ook horen en voelen. Andersom gaat dit nu ook
gebeuren. Als IK met hem praat, ga jij dit ook ‘horen’.
Jullie zijn immers Androgyn, Samen Eén, Eén deel komt tot Eén geHeel.”

Zo ook met de andere 4 Lichten, de 12 Eonen, Alle Schepselen, Alle Mensen, Al komt tot ÉÉN.
En ik Was heerlijk in deze energie en ik mag dit steeds meer en meer voelen en ZIJN in mijn
werk hier in deze Eind Tijd die overgaat naar Het Al Tijd van Het Grote Licht In Ieder-EEN.
Ook Anu en straks Apsu, Tiamat, Anshar, Kishar, Antu (Atum), Enlil (Ilu),Nin (Khursag), Ki
(Chi), Enki (EA), Marduk, Ninurta en hun kinderen en kleinkinderen (zie The Awakening voor
de stamboom der gevallen engelen/goden) zijn weer Thuis en al hun duisternis- en
schaduwlevens zullen zijn VERLICHT tot NIETS, alsof deze illusie nooit bestaan heeft.
Alle valse gevallen scheppingen en daaraan verbonden levens c.q. incarnaties binnen ruimte
(lichamen) en tijd (zielen) zijn dan aan Het Grote Licht terug gegeven.
Al kon nu gebeuren omdat we op 4-4 de hele stoffelijke wereld hebben overgedragen aan Het
Licht. Zie Het Is Volbracht! Deel 10 welke u in de LichtOtheek gratis kunt downloaden.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Zij die eenzaam zonder De Vader zijn vallen dieper en dieper, van de zielen (TIJD) werelden in
de stoffelijke (Ruimte). Zij worden tijdens hun 1e, 2e en 3e Val (Holografische Wereld) steeds
krachtelozer, machtelozer, levenlozer ofwel De Dood in en om hen heen. De Dood die door
Transhuman en Posthuman Genetica, Technologie en Chemie van de gevallenen steeds
duisterder en doder wordt. Totdat zij als levenloze dolende zombies op aarde zullen zijn.
Na Het Grote Licht op Saturnus en Het Orion Keizerrijk gericht te hebben zullen wij nu
specifiek Apsu, Tiamat, Anshar, Kishar, Antu, Enlil,Nin, Ki, Enki, Marduk, Ninurta en hun
kinderen en kleinkinderen gaan verlichten tijdens deze 40 dagen van Esther. De 40 dagen van
Berouw, De 40 dagen van het weer Gewetensvol Leven, De 40 dagen van weer Heel ofwel
Heilig worden in Het Grote Licht Van Christus ofwel GOD!
Al Is Al ÉÉN en verbonden met Het Ware Licht van de Vader.
De Adamas Christussen
INZICHTEN OP 9-4-2016 (9-4-9)
Lieve Allen,
Tussen de Liefde voor een nieuw mooi Lichtkindje door, ervaar ik toch in de ochtenden het
nodige en lees ik ook gewoon alles verder door wat binnen komt aan inzichten. Al is immers
verbonden en maakt het leven hier op aarde in de Eind-Tijd, ofwel het einde van alle
duisternis en schaduwen en dus wedergeboorte in Het Grote Licht, dan ook wat duidelijker.
Onze kleindochter Elisa Evi, roepnaam Elisa is dus op aarde gekomen. Na 14 dagen over-tijd
te zijn, deed deze dame haar intrede met een gewicht van 9,5 pond en 54 cm lang!
Geen wonder dat ik al over een dame spreek die nu Al sterk en krachtig in het Leven IS.
(mooi hè...we zien weer allemaal 9-ens, zelfs in gewicht en lengte 54=9).

Elisa......zie de betekenis van deze naam:
Elisa (ook wel Eliza of Eliseüs; "Mijn God is redding") is een profeet over wie geschreven staat
in de Hebreeuwse Bijbel. Hij is de leerling van de profeet Elia en zijn opvolger na diens
hemelvaart. De levensloop van Elisa is met name terug te vinden aan het einde van het
Bijbelboek 1 Koningen en voor de rest in het Bijbelboek 2 Koningen.
Tsja....en dan kom ik bij Elia (Vertroosting in God) en Mozes.....De Twee Getuigen. Geen
wonder dat ze in de familie met allemaal Eli’s moest komen.
Mijn opvolger is gearriveerd!
Had ik s ‘morgens vroeg nog voor de geboorte van Elisa op 7-4 de nodige ervaringen in het
loskoppelen en overdragen van Al mijn scheppingen in Geloof en Vertrouwen aan de
Christus/Vader God......(zie hierboven)
Vanmorgen op 9-4-9 Kwamen De Geestelijke Christus en De Geestelijke Moeder Maria bij me
in zo'n Liefde waarin zij mij lieten zien dat ik eerst mijn eigen scheppingen ook mocht leren
liefhebben in Het Grote Licht van de Vader. Het Liefhebben van AL in AL in ALLES Zijn.
Jullie begrijpen dat dit vanmorgen een heel proces was maar zo begeleid werd in Liefde en
Genade dat het ook weer vanZelf ging met dit inzicht en begrip.
Wat mooi hoe De Christus en De Moeder Maria mij dit samen hebben laten zien in De Laatste
Dagen van De EindTIJD, de tijd waar alle duisternis en schaduwen in Het Grote Licht gezet
zullen worden en als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Ik begreep door dit INZICHT
vandaag pas dat je al je gevallen scheppingen pas kan loslaten wanneer je deze weer
Onvoorwaardelijke Lief hebt in Het Grote Licht van De Vader. Door deze Grote
Onvoorwaardelijke Liefde voor al je gevallen scheppingen lossen deze geheel op en hebben
daarna geen macht meer om je erin terug te zuigen zoals we met zoveel goedbedoelende
mensen op deze aarde keer op keer zien gebeuren.

Heb Al Uw Gevallen Scheppingen dus Onvoorwaardelijke
Lief in Het Grote Licht van De Vader
Pas als je Onvoorwaardelijk van elk stukje gevallen schepping kan houden heb je de
Onvoorwaardelijke Liefde erin gebracht en kan de schepping weer in Liefde samensmelten
met de Liefde van Al Dat Is....de Ene...Vader... Al ÉÉN LIEFDE kan immers samensmelten tot
Één!
Terwijl ik deze Grote Genade In mij voel hoor ik steeds weer:

Vergeef hen Vader, zij wisten en weten niet wat ze doen.
Het zijn gewonde kinderen die De Weg kwijt zijn. Vergeef
hen Vader! Ik heb ze lief deze verdwaalde mensen.
Het leek wel of ik gedragen werd en Al door mij heen ademde om daarna weer uit te ademen
en over te dragen aan De Ene.....wordt er nu pas best emotioneel van.....

Ik kon dit nu doen omdat ik samen met Christus en de Geestelijke Vader en Moeder vanuit de
Geest in Onvoorwaardelijke Liefde Al kon omarmen.
Ik kon dit ook pas doen, dit enorme proces nadat ik 100% terug Thuis was gekomen, in de
Geest/Vader/Moeder/Christus en het bijna zo'n pijn doet in mijn hart...zo houd ik van Hen!

De Grote Liefde voor De Vader, De Moeder en De Zoon
begint ons nu allen met Het Grote Licht Te Vervullen waarna
het in en over De Hele Gevallen Schepping uitgestraald zal
worden in de komende weken en maanden
Terug...Thuis....het verloren kind zo Onvoorwaardelijk weer verwelkomd, aangenomen ,
omarmd in deze Liefde.
Zo geborgen, zo veilig!!! Zo vol dankbaarheid!
En ik begrijp mijn kleinkind Elisa nu zo goed waarom zij nog lekker twee weken in de
geborgenheid en beschutting van haar moeder bleef. Het leek wel of ik erin terugkwam.
Terug in deze geborgenheid en beschutting maar dan wel terug in De Bron, Thuis.
Nu begrijp ik wat ik mijn hele leven lang gezocht heb....diep van binnen wist ik dit nog
allemaal en kwam het beetje bij beetje weer terug in mijn bewustzijn ondertussen continue
gedragen en omarmd in de Onvoorwaardelijke Liefde van de Moeder , Christus stil maar
onwankelbaar Al-Tijd in mij Aanwezig geweest om mijn dwalingen in mijn
scheppingen/levens weer in het Licht te zetten en Thuis te brengen.
Nu ik het zo tastbaar beschrijf kan ik wel jubelen en het uitschreeuwen van Vreugde:
Lieve mensen....IK BEN WEER THUIS!
Ik zag mijn scheppingen/levens/illusies ineenschrompelen en ingeademd worden in De Geest,
De Vader.....omarmd, aangenomen in Onvoorwaardelijke Liefde en vol van Genade één
worden met De Ene.... De 16 Kruiswegstaties zijn doorlopen! De16 staties die niet het lijden
maar De Wedergeboorte van Jezus in De Christus verbeelden in Het Grote Licht!
Kruiswegstatie 1 – Jezus wordt ter dood veroordeeld om Christus te worden
Kruiswegstatie 2 – Jezus neemt het kruis/lijden van de mensheid op zijn schouders
Kruiswegstatie 3 – Jezus begint de kruisweg naar huis te lopen als voorbeeld voor de mens
Kruiswegstatie 4 – Jezus Valt voor de 1e Keer om daarna weer Weder Op Te Staan
Kruiswegstatie 5 - Jezus ontmoet zijn Moeder Maria om haar het goede nieuws te vertellen
Kruiswegstatie 6 – God in de vorm van Simon van Cyrene help Jezus het kruis te Dragen
Kruiswegstatie 7 – God in de vorm van een Vrouw spreekt Jezus moed in De Weg te vervolgen
Kruiswegstatie 8 - Jezus valt voor de 2e Keer om daarna weer Weder Op Te Staan

Kruiswegstatie 9 – Jezus spreekt de alle vrouwen toe en vertelt hen over De Wedergeboorte
Kruiswegstatie 10 – Jezus Valt voor de 3e Keer om daarna weer Weder Op Te Staan
Kruiswegstatie 11 – Jezus wordt ontkleed van al zijn stoffelijke bezittingen en verbondenheid
Kruiswegstatie 12 – Jezus wordt gekruisigd en ontdaan van al zijn ziele verbondenheid
Kruiswegstatie 13 – Jezus wordt van het kruis dat geen kruis voor hem meer is afgenomen
Kruiswegstatie 14 – Jezus wordt 3 dagen voorbereid op zijn wederopstanding in Christus
Kruiswegstatie 15 – Jezus zet op voorspraak van GOD De EindTIJD KLOK in hem STIL
Kruiswegstatie 16 – Jezus wordt Wedergeboren in De Christus In GOD als EEN
De 1e Val van Jezus symboliseert De Wederopstanding uit De Holografische Illusie Wereld
De 2e Val van Jezus symboliseert De Wederopstanding uit De Stoffelijke Wereld
De 3e Val van Jezus symboliseert De Wederopstanding uit De Zielen Wereld
U allen doorloopt vroeg of laat figuurlijk De 16 Kruiswegstaties van Jezus in Christus!
Onder de douche hoorde ik ook nog: Je kunt nu alle scheppingen en welke associatie met
welke schepping/levens of wat ook loslaten. Het zijn allemaal illusiescheppingen, levens,
personen, ego’s, draken, slangen etc. in deze illusie gevallen scheppingswerelden.
Je Bent niemand Al Één (maar) Go(e)d in een TIJDelijk Lichaam van Stof (Ruimte)/Ziel (TIJD).
En dan ga ik boordevol Liefdevolle Energie weer naar beneden en het eerste wat ik moest
doen is het boekje Hemels Brood openen en kijken wat daar staat......
Nr: 4041..... Oftewel...144, waarin uitgelegd wordt dat De Vader als onze huid is.
Beschermend, maar door De Vrije Wil van de mens kan deze bescherming beschadigen.
En in het mooie boek Juwelen van de Meester aller Meesters over de Zee en druppels die
Allen één zijn en uit het Zelfde bestaan!
Tot zover......
In Onvoorwaardelijke Liefde voor Al-len.
De Adamas Christussen
Voor meer informatie schrijft u zich eerst in voor de gratis nieuwsbrief:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h

