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No 23
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: Evacuatie Voorbereiding
Mooi LichtWezen,
Het is nooit zo’n leuk onderwerp om aan te snijden.
Tegen je collega’s te zeggen dat ze zich voor moeten bereiden om het oude en bekende volledig los te
laten omdat het anders te heet onder de voeten zal worden.
Toch zal dit gedaan moeten worden want een gewaarschuwd en voorbereid mens telt voor een oneindig
onsterfelijk bewustzijn wat hij/zij weer door kan geven aan zijn/haar naasten.
We zeggen u in deze nieuwsbrief niet dat we de datum weten waarop het een en ander van de ene op de
andere dag op deze prachtige aarde zal veranderen. Dit horen we 7 dagen voorafgaande aan het
daadwerkelijke gebeuren. Wel alvast een vriendelijk verzoek om uw Innerlijke Lamp ofwel Innerlijke Licht
nog eens aan een nader onderzoek bloot te stellen en eventuele onzuiverheden nog even weg te poetsen.
Ja, dan komt het allemaal wel goed.
Om dit schoonmaken van uw Innerlijke Licht te ondersteunen hebben we het volgende geschrift inclusief
praktische oefeningen mogen ontvangen. Ga naar de LichtOTheek en download het geschrift genaamd:
Check Uw Innerlijke Licht!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
En aan de hypocrieten en ongelovigen kunnen wij melden dat er tussen 7 Juni - 11 juni 2016 grootschalige
evacuatie oefeningen hebben plaatsgevonden in Texas, Washington DC en California inzake de FEMA 9.0
Cascadia Subduction Zone Earthquake and Tsunami Drills.
Ook de EindTIJD Klok is weer geupdate met o.a. een aantal uitermate belangrijke berichten die tussen 7-11
juni 2016 zijn verschenen inclusief De Exodus 2 en 3 Events. Ook deze werken zijn gratis te downloaden in
de LichtOTheek.
Met Transformerende groet,
De Admas Christussen
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No 24
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: In De Dagen van Noach en Lot
Mooi LichtWezen,
In de dagen van Noach en Lot waren de mensen op aarde nog gewoon aan het eten en drinken, kopen en
verkopen, trouwen, planten, bouwen en feesten alsof er niets aan de hand was en alles zou blijven zoals
het eens geweest was.
De tekenen aan de hemel en op de aarde vertelde echter een geheel ander verhaal. Het weer en de natuur
waren zeer onrustig geworden en de mensen waren vervallen in beestachtig Sodom en Gomorrah gedrag
waar jaloezie, hebzucht, machtswellust, trots, lust, toorn en verraad centraal stonden. Noach en Lot
waarschuwde deze mensen keer op keer dat ze bezig waren zichzelf en de wereld om hen heen te
(zelf)vernietigen.
Vandaag leven we weer In De Dagen van Noach en Lot!
De hele maand juni 2016 is tot Pride (Trots) maand uitgeroepen en gedurende deze maand vinden de
meest beestachtige Sodom en Gomarrah festivals, feesten, optochten plaats die ooit in Londen, New York
en Parijs gehouden zijn ter voorbereiding op de komst van The Son of Perdition. Google verschijnt met zijn
Google Pride Doodle genaamd #pride for everyone onder het mom van party, party, party, till you drop.
Ezekiel 16:49-50, Genesis 13:13
Op 10 juni wordt door de Noorse Marine een Replica Ark van Noach aangevaren in Oslo.
Op 10 juni wordt aangekondigd dat er een Replica Ark van Noach naar Olympische Rio gaat
Op 10 juni wordt The Ark Encounter in Williamstown Kentucky USA voor aangekondigd
En dan begint het te regenen dag in dag uit. Londen, New York, Parijs, Rotterdam en vele andere steden
krijgen te maken met de grootste regenval in de afgelopen 100 jaar. Zouden het weer 40 dagen regen
worden? Wij weten het niet. Wat we wel weten is dat we gewaarschuwd worden om weer eens normaal
ofwel gewetensvol tegen elkaar te gaan doen. Kortom het is de Hoogste TIJD geworden om uw Innerlijke
Licht te Checken, genadig en barmhartig te worden jegens uw naasten en uzelf.
Op 22 juni, de dag voor de BreXit, vind er extreme regenval In Londen, Parijs en Rotterdam plaats en moet
men bijna de stemming over de BreXit uitstellen.
Op 23 juni besluit Engeland de EEG te verlaten hetgeen De Eerste BOOM is zoals we deze al tussen 21-29
april 2016 hebben voor aangekondigd in De EindTIJD Klok! Zoals u weet is het occulte ofwel geheime plan
van de gevallen engelen om direct na de Eerste EXIT/Rapture 1
(Rapture 1 is The Coming of The Son of Man welke zijn Bruid ofwel de Rechtvaardigen en Heiligen van de
aarde komt ophalen. De BrExit staat dus voor de Br-uid die Exit gaat voordat de Hel op aarde ofwel
Tribulation periode aanbreekt. Laat u dus niet misleiden over het sprookje dat Engeland de EEG gaat
verlaten. Daar is helemaal geen TIJD meer voor!)
De Poort/Gate naar de aarde open te zetten om de kunstmatig door de geheime priester genootschappen
gecreëerde (Holografische AI) 4 paarden van de Apocalyps te verwelkomen.
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Het Eerste Witte Paard is die van de Financiële en Economische Ineenstorting welke op 1 juni 2016 werd
voor aangekondigd middels de rituele, extreem occulte, opening van de Gotthard Tunnel ofwel Poort/Gate
in Zwitserland alwaar een zeer grote Witte Trein de Tunnel naar De Aarde kwam uitrijden. Zie De EindTIJD
Klok voor gedetailleerde informatie.
Het Tweede Rode Paard is die van De Oorlog welke al in diverse occulte films, reclames en media is voor
aangekondigd in 2015 en 2016. Zie ook hiervoor gedetailleerde informatie in de EindTIJD Klok.
Het Derde Zwarte Paard is die van gebrek en honger. Door de oorlog stort de gehele infrastructuur c.q.
logistiek van de ene op de andere dag wereldwijd in elkaar. Zie ook hiervoor gedetailleerde informatie in
de EindTIJD Klok.
Het Vierde Vale Paard is die van Ziekte en De Dood die overal op aarde zal rondwaren ongeacht of je je
hoog op een berg, diep in een bunker/tunnel, in een ruimteschip op weg naar de Maan of Mars of door
een CERN Stargate gestapt c.q. verscholen hebt. Het zal overal zijn behalve bij hen die zich op dit alles
hebben voorbereid in het afgelopen jaar van Esther.
Op 23 juni wordt de film Independence Day: Resurgence in Londen/Engeland uitgebracht. In deze Deceptie
film zien we hoe na een Alien Invasie Londen geheel ten onder gaat ofwel Britain is Exit. BrExit dus. Dit is
de stoffelijke betekenis van BrExit. Het Ritueel Offeren van Britain/Engeland aan Baal om De Nieuwe
Wereldorde te kunnen stichten uit het As. Hierna volgt Amerika New York City zoals u al in de EindTIJD Klok
heeft kunnen lezen.
Op 23 juni verschijnt er op Ridgeway Hackpen Hill, Wiltshire England een Graancirkel waar 2 Haaien
(Londen The City en New York Wall Street) met samen 24 tanden om De Heilige Drie Eenheid (Keltische
Triquentra Divine Energies) van De Vader, De Zoon en De Heilige Geest zwemmen. De Drie Eenheid wordt
gesymboliseerd door 3 in elkaar verweven Vissen. De 2 Haaien staan natuurlijk symbool voor de Haaien
van The City in Londen (Loan Sharks en White Collar Sharks) welke een land met eigen wetten en regels
binnen Engeland is (Het Financiële Moeder van Babylon Centrum van Europa) en Wall Street te New York
City welke een land met eigen wetten en regels binnen Amerika is (Het Financiële Babylon Centrum van De
Wereld) welke klaar staan om alle Vissen zijnde Christenen, Moslims, Joden, Hindoes, Boeddhisten etc.
ofwel alle oude geloven op aarde te beroven en verslinden. Tussen de 2 Haaien en De Drie Eenheid zien we
4x6 ofwel 6666 welke De Numerologische Code voor Sophia de Mind en Soul Controller is en Het Nieuwe
TheoSophia Geloof op aarde moet worden vanaf 1 januari 2017 nadat de Haaien de oude geld/geloven
hebben verslonden. Tot slot verwijst de hele graancirkel als je hem decodeert naar wederom 23 en 24
september!!!
Op 23 juni wordt TEGELIJKERTIJD grootschalig reclame gemaakt voor de opening van The Ark Encounter te
Williamstown Kentucky USA (7-7-2016 ) op TIMES Square in New York City. Zij Weten Hoe Laat Het Is. Wij
Weten Hoe Laat Het Is. Weet U Ook Hoe Laat Het Is? De hele wereld weet langzamerhand dat we In De
Laatste Dagen van De Laatste Generatie verkeren.
Op 25 en 26 juni vinden in Londen en New York de meest beestachtige Sodom en Gomarrah optochten,
feesten en festivals plaats welke deze steden in de bekende geschiedenis gekend hebben. De route in New
York loopt van Christopher (Columbus) Street, Arch of Titus waar zowel The One World Tower (Nieuwe
Osiris Offer Tempel) als The Empire State Building (Oude Osiris Offer Tempel), 5th Avenue, naar De Empire
State Building (Osiris). In Londen voert de route naar Trafalgar Square alwaar Nelson (Osiris) en Isis keurig
staan te wachten op hen die zich in de tempel van Baal laten offeren in de komende maanden en jaren.
Naar verwachting lopen er in Manhattan 1.6 miljoen en in Londen 1 miljoen Onwetenden al feestende
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mensen mee. Onwetend dat ze straks middels de 4 Paarden van de Apocalyps geofferd zullen worden aan
The Son of Perdition ofwel Het Beest en de AntiChrist.
Op 26 juni laten Paus Franciscus en Catholicos Karekin II van Armenië ritueel 2 witte duiven maar occult
gezien 2 haaien los voor Mount Ararat ofwel de berg waarop De Ark van Noach NA DE VLOED terecht
kwam en een geheel NIEUWE GENERATIE van (Transhuman) mensen, de afstammelingen van Noach, op de
aarde kwam. Zie voor een uitgebreide reportage over dit bezoek De EindTIJD Klok!
Op 30 juni is het een jaar geleden dat op 30 juni 2015 De Bijna Ster van Bethlehem (Venus/Jupiter) voor de
Eerste Keer verscheen als Waarschuwing en Vooraankondiging van hetgeen komen gaat. Op 29 oktober
2016 zal het een jaar geleden zijn dat De Bijna Ster van Bethlehem op 29 oktober 2015 voor de Tweede
Maal aan de hemel verscheen als Waarschuwing en Vooraankondiging van hetgeen komen gaat. Op 23
september 2017 zal De Ster van Bethlehem daadwerkelijk weer aan de hemel verschijnen na 2000+ jaar.
U heeft zich net als Esther een jaar Innerlijk kunnen voorbereiden op datgeen komen gaat:
Kiest u voor de EXIT ofwel Rature 1 (The Son of Man) dan bent u VRIJ van deze zaken.
Of
Kiest u om DIRECT NA DE EXIT als “Left Behind” feest te vieren met de 4 Paarden van de Apocalyps, van
The Son of Perdition ofwel Het Beest, nadat zij op de aarde losgelaten zijn.
Net als in de dagen van Noach, Lot en Babylon!
U bent Gewaarschuwd!
De Trompetten om U Voor Te Bereiden en Verzamelen Schallen als nooit tevoren!
Op 7 juli 2016 wordt De Ark ofwel The Ark Encounter officieel geopend in Williamstown Kentucky USA.
Volgens de Joodse/Hebreeuwse kalender ging Noach op 23-23 november De Ark in. Lees voor
gedetailleerde informatie De EindTIJD Klok!
Op 13-14 Juli verdwijnt Jupiter voor 12 jaar uit het sterrenbeeld Leeuw op weg naar Maagd.
Het Jaar van Licht loopt af op 2 oktober 2016. Het jaar waar bijna alle Profetische, Bijbelse, Celestiale,
Occulte, Stoffelijke Tekenen aan De Hemel en op De Aarde samenkomen als Het Begin van Het Eind Der
TIJDEN.
Houdt vooral 23,24 en 25 september 2016 en 2017 goed in de gaten!
We wachten NU op De Laatste Trompet van Verzamelen! Rev 1:1-3 en 4:1
He Is Coming Back In The Days of Noah To Collect His Prepared Bride. Matt 24 en Luke 17.
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding van onze vorige Nieuwsbrief van 12 juni
2016 werd al voor aangekondigd in Mattheus 24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder
moet voorbereiden staat uitgebreid en beknopt omschreven in Mattheus 24:3-33, Mattheus 34-51 en
Check Uw Innerlijke Licht versie 101 welke u via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna
helemaal onderaan de pagina).
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http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
We Leven In De Dagen van Noach en Lot
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen!
Wereldwijd worden Evacuatie oefeningen en Troepen mobilisaties gehouden.
Met Transformerende groet,
De Admas Christussen
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No 25
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: 777 Voor De Achterblijvers
Mooi LichtWezen,
Niet iedereen kan geloven dat de wereld in EEN dag totaal zal veranderen.
In de dagen van Noach en Lot evenals Babylon was dit immers ook al het geval.
Ook dit keer zullen er dus de Gelovigen, Ongelovigen en Hypocrieten op aarde zijn.
De Ware Gelovigen ofwel zij die zich in 100% Geloof en Vertrouwen hebben overgedragen aan Christus en
volledig Ontvangen wat nodig is voor hun Bewustzijnsontwikkeling zullen zonder uitzondering tijdens De
Eerste Rapture al Mee Naar Huis Gaan.
Voor de Ongelovigen en/of Twijfelaars c.q. Kat Uit De Boom Kijkers zal er een Tweede Kans worden
geboden om tijdens De Tweede Rapture alsnog Mee Naar Huis Te Gaan op ongeveer de helft van de
Tribulation c.q. Apocalyps periode.
Speciaal voor deze mensen is deze nieuwsbrief geschreven.
Speciaal voor deze mensen vragen wij u om De Hele LichtOTheek VANDAAG te Printen en op een duidelijke
plaats in uw huis neer te leggen waar deze bibliotheek door De Achterblijvers (Left Behinds) makkelijk te
vinden is waarna zij deze kunnen bestuderen en DOEN.
Print Nu De Gehele LichtOTheek en Leg deze neer op een duidelijk zichtbare plek
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven.
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd in Mattheus
24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden staat uitgebreid en
beknopt omschreven in Mattheus 24:3-33, Mattheus 34-51 en Check Uw Innerlijke Licht versie 101 welke u
via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna helemaal onderaan de pagina).
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
We Leven In De Dagen van Noach en Lot
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen!
Wereldwijd worden Evacuatie oefeningen en Troepen mobilisaties gehouden.
Ook de EindTIJD Klok is weer geupdate met o.a. een aantal uitermate belangrijke berichten die tussen 1130 juni 2016 zijn verschenen inclusief De Exodus 2 en 3 Events die wij vanaf 7 juli 2016 presenteren. Ook
deze werken zijn gratis te downloaden in de LichtOTheek.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
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Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde.
Met Transformerende groet,
De Admas Christussen
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No 26
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: 777 Voor De Kinderen
Mooi LichtWezen,
En het blijft maar regenen, Nu al bijna 30 dagen lang!
In de afgelopen weken krijgen we steeds meer vragen over De Kinderen die Achterblijven na De Eerste
Rapture. Veel moeders en vaders zeggen dat ze het niet over hun hart kunnen krijgen zelf als Voorbeeld
Naar Huis te Gaan zonder om te kijken.
We herinneren deze moeders en vaders aan het feit dat al onze kinderen niet echt kinderen zijn maar
volwassenen die keer op keer in Het Wiel van Lijden incarneren om net zoals U wakker te worden. Deze
kinderen ofwel nog niet wakker geworden gereïncarneerde volwassenen hebben maar een ding nodig en
dat zijn niet uw goed bedoelde verhalen of overtuigingen maar ALLEEN uw Levende LICHTVOORBEELD.
Het is Uw Levende LICHTVOORBEELD en datgene wat u Achter Gelaten heeft voor deze Achterblijvers (zie
de vorige nieuwsbrief van 1 juli 2016) dat hen zal redden en voorbereiden op De Tweede Rapture.
Daarom Moeders en Vaders.
Weest Het Grote LichtVoorbeeld voor uw Kinderen en Kleinkinderen.
Dat is het enige dat hun ziel zal redden in De EindTIJD!
Weest niet zoals de Vrouw van Lot!!!
Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer op een
duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij Naar Huis Zullen Gaan.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven.
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd in Mattheus
24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden staat uitgebreid en
beknopt omschreven in Mattheus 24:3-33, Mattheus 34-51 en Check Uw Innerlijke Licht versie 101 welke u
via de onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna helemaal onderaan de pagina).
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde.
Met Transformerende groet,
De Admas Christussen
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No 27
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: 777 De Tekenen Aan De Hemel
Mooi LichtWezen,
Vaak wordt ons gevraagd wanneer we een en ander kunnen verwachten.
Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden.
Vanuit een Stoffelijk standpunt gezien is er niets aan de hand.
Het waait wel weer over deze financiële-, economische- en vluchtelingen crisis.
En laten we ook de crisissen in de Gezondheidszorg en ons Onder-wijs niet vergeten.
Het komt allemaal wel weer goed. De Over-heid zorgt immers voor ons als we SLAPEN
Vanuit een Ziele en specifiek Occult standpunt gezien is er echter heel veel achter de schermen aan de
hand. Er wordt immers koortsachtig gewerkt om de Celestiale, Bijbelse en Profetische tekenen aan de
hemel te vervullen op de daarvoor gestelde illusie tijden en Klok.
Hieronder vind u hun Timeline voor de komende twee jaar. Een spectaculair vuurwerk waar u in De
EindTIJD Klok alles over heeft kunnen lezen.
CELESTIALE RICHTINGAANWIJZERS OP DE SMALLE WEG NAAR HUIS
De planeet Jupiter komt op 27 Augustus 2016 aan in het Sterrenbeeld Maagd. Dit is tevens de dag waarop
Jupiter en Venus samenkomen in het sterrenbeeld Maagd. Deze conjunctie tussen Jupiter en Venus in
Maagd vind iedere 49 jaar (Groot Shemitah jaar van 7x7 jaar) plaats. De cyclus van Jupiter in de
sterrenbeelden Leeuw, Maagd en Schorpioen is eens in de 12 jaar. Bent U al Wakker geworden?
Vanaf 27 augustus 2016 reist Jupiter in Maagd alwaar hij op 23 september 2017 aankomt om
Openbaringen 12 uit De Bijbel en Profetieën in vervullingen te laten gaan.
De Geboorte Pijnen (weeën) voor De Geboorte van de Het Kind ofwel Christus en tegelijkertijd de
antichrist (voor wie c.q. welke weg kiest u) staan voor de Tribulation TIJD waar de mensheid die nog niet
Wakker is geworden mee te maken krijgt. Zie De EindTIJD Klok in de LichtOTheek (onderaan pagina) voor
uitgebreide informatie.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Tijdens de Tribulation TIJD reist Jupiter door naar het Sterrenbeeld Schorpioen om Antares ofwel het hoofd
van de gevallenen te bezoeken.
Kortom we bevinden ons in twee UNIEKE jaren welke pas weer als celestiale configuratie over 49 jaar
terugkomen. Over 49 jaar is De Laatste Generatie echter, zoals voorspeld in de Bijbel (Mattheus 24:32-34
KJV), niet meer op deze aarde. Dus zal het een en ander volgens het filmscript van de gevallenen in de
jaren 2016-2017 in vervulling moeten gaan om er zelf nog bij te kunnen zijn. De jaren 2016-2017 zijn dan
ook zowel Celestiaal, Bijbels en Profetisch UNIEK in de geschiedenis van de (gevallen) engelen. U als
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Wakker geworden Mens is echter allang voor deze gebeurtenissen Opgestaan en Weer Naar Huis Gegaan
in Rapture 1 of 2. Kortom U Bent dan al Out Of Time!
Het is dan ook niet toevallig dat op 4 juli (Amerikaanse Independence Day) de NASA Probe genaamd Juno
(Romeins) Godin Moeder van De Hemel/Sky - ook wel Hera (Grieks) en Sophia (Oorspronkelijke Wereld)
genoemd - arriveert bij Jupiter (Romeins) - ook wel Zeus (Grieks) genoemd - en Jupiter omgeven wordt
door een Aurora boven op het Hoofd van de planeet alsof deze (schijn)heilig is. Jupiter staat echter voor de
valse profeet, 66 en het begin van de polariteit ofwel gevallen schepping in de zielenwerelden (1e Val).
Jupiter (Romeins) kent u ook als Zeus (Grieks), Osiris en Amon RA (Egyptisch) en IO PITAR (Latijn). I is de
gepolariseerde mannelijke kracht in de zielenwereld terwijl O de gepolariseerde vrouwelijke kracht in de
zielenwereld is. In De Zielenwereld wordt de valse god Jupiter/Zeus/Osiris/Nimrod aanbeden terwijl in de
stoffelijke wereld de valse god Saturnus/Satan aanbeden wordt. Deze aanbidding is de brede weg van 3e
Val in De Holografische Wereld. De Aarde moet hierbij gezien worden als een soort TussenWereld. Op deze
Tussen 2 Werelden Planeet kunt u NU kiezen om Wakker te worden in De Geest (We Zijn Thuis), Wakker te
worden in De Ziel (Het Nieuwe Jeruzalem) of te vallen in de Hologafische AI Genetisch Transhuman wereld
van Het Beest ofwel de antichrist.
HET IS 12 UUR!
Kiest U voor De Smalle Weg Naar Huis of voor De Brede weg van de 3e VAL?
Vanuit een Geestelijke Standpunt vragen we ons af waar de mensheid ins hemelsnaam mee bezig is.
Kortom worden jullie gelukkig en gezond van al deze eenzaamheid, afgescheidenheid, strijd, chaos en
onrust Binnen Ruimte en Tijd.
Voor hen die al In De Geest zijn en nog vanuit de geest en/of op aarde doen wat nodig is ter voorbereiding
op een mogelijke Rapture 1 en 2 maakt het allemaal niet uit.
Hun ziel is toch al gered, verzegeld en Thuis ongeacht wat er op aarde gebeurt.
Toch is het handig om de gebeurtenissen c.q. Tekenen aan de hemel in de gaten te houden.
Een gewaarschuwd mens telt immers voor 3 en kan zich voorbereiden.
De enige echte voorbereiding is natuurlijke De Geestelijke Voorbereiding.
Het dagelijks beoefenen van de 12 Eonen
En je Bewustzijnsontwikkeling 100% in Geloof en Vertrouwen overdragen aan Christus.
Meer is niet nodig om uw ziel te beschermen en op te gaan in De Bron.
Bent U Al Helemaal Wakker?
Bent U Al Helemaal Voorbereid?
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie?
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2?
Poets nog even uw Innerlijke LevenLicht Op In De Komende Dagen door Het Check Uw Innerlijke Licht
document uit de LichtOTheek te downloaden en vooral TE DOEN
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http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde.
Met Transformerende groet,
De Admas Christussen
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No 28
Welkom In De Oorspronkelijke Wereld: 777 Het Beloofde Land Gevonden
Mooi LichtWezen,
Aan Het Einde van de TIJD wordt ALTIJD Het Beloofde Land Gevonden
Ook dit keer is dat het geval en voorzien in vele profetieën.
We houden het in deze nieuwsbrief dan ook kort.
Als u op onderstaande link klikt vind u onderaan de download pagina het geschrift met de naam Het
Beloofde Land, Het Nieuwe Jeruzalem en Shamballa GEVONDEN!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wilt u nog even weten hoe u aldaar kunt komen dan bekijkt u nog even voor of tijdens uw vakantie de
volgende Video’s die in 2016 verschenen zijn.
Opdat U ook De Weg Naar Huis kunt vinden!
Het Gouden Tijdperk Gaat Beginnen Deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=EjGk3jeSEJ4
Het Gouden Tijdperk Gaat Beginnen Deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=UiYKhqrtcy8
Het Gouden Tijdperk Gaat Beginnen Deel 3
https://www.youtube.com/watch?v=YhTsVUsxyb0
De Bijbel is bijna UIT Deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=SSjldpRC6QE
De Bijbel is bijna UIT Deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=ulYwZXecjL8
Het Beloofde Land, Het Nieuwe Jeruzalem en Shamballa (onderaan op pagina)
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Een prettige vakantie en op weg naar de langste vakantie van uw Leven.
En let op, na uw vakantie zal alles anders worden op aarde!
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Bent U Al Helemaal Wakker?
Bent U Al Helemaal Voorbereid?
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie?
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2?
Poets nog even uw Innerlijke LevenLicht Op In De Komende Dagen door Het Check Uw Innerlijke Licht
document uit de LichtOTheek te downloaden en vooral TE DOEN
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde.
Met Transformerende groet,
De Admas Christussen
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No 28
Mooi LichtWezen,
Het Jaar van Licht en Voorbereiding komt bijna te einde.
Volgens de Bijbelse en Celestiale Kalender op 2 september 2016
Volgens de Rabbijnse Kalender op 2 oktober 2016 ofwel het jaar 5776
Volgens De Goddelijke Kalender: Op Ieder Moment!
Het Jaar van Licht was voor De Stoffelijke/Ruimte gerichte mensen onder ons een jaar van heel veel angst,
ziekte, ongeluk ellende en onrust op aarde en in de mens zelf.
Het Jaar van Licht was voor De Ziele/TIJD gerichte mensen onder ons een jaar van keuze voor De Wereld
van Het Licht of de wereld van de Holografische Transhuman Zombie wereld van Duisternis welke in onze
geschriften ook wel bekend staat als De 3e Val.
Het Jaar van Licht was voor De Geestelijk/Goddelijk gerichte Mensen onder ons een jaar van Voorbereiding
en Reiniging van Lichaam en Ziel om straks Het Grote Licht van De Ware Messias in hen te kunnen
ontvangen en al DOENDE ofwel Oefenende Als HEM TE WORDEN.
Zoals U Weet is de Innerlijke Betekenis van de woorden Bethlehem (Be Like Him), Jordaan (You Are Done
or Have Become Christlike) en Christian (Als Christus worden/zijn) een oproep van Jezus Christus om als De
Heer Te Worden en Uiteindelijk EEN met Hem te Zijn wanneer hij IN U Wederkomt Als Grote Licht Der
Profetieën, Openbaringen in de EindTIJD.
HET TIJDPERK VAN DE MESSIAS GAAT BEGINNEN!
Volgens de Bijbelse en Celestiale Kalender op 3 september 2016
Volgens de Rabbijnse Kalender op 3 oktober 2016 ofwel het jaar 5777
Volgens De Goddelijke Kalender Op Ieder Moment!
De Wederkomst van De Koning der Koningen.
Ja, daar heeft de hele wereld natuurlijk op gewacht.
Gewacht op Redemption, Salvation en Rapture van De Heilige en Rechtvaardige Mens
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De Koning der Koningen, De Messias der Messiassen, De Morgenster der Morgensterren,
De Scepter der Scepters, De Wet der Wetten, De Zoon van God, Het Ware Leven!
Maar ja, hoe herken je tegenwoordig De Ware Koning der Koningen.
Dat is een heel ander verhaal.
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door valse profeten en tekenen.
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door een Blue Beam Alien Rapture (*)
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Holografische VR/AR projecties.
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Uiterlijk- en Ziele Vertoon.
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Technologische Wonderen.
(*) De Operation Blue Beam Alien ofwel Demonen Rapture is De Valse Rapture!!!
Dan moet je je niet laten verleiden en misleiden door Valse Beloften van:


Goddelijkheid: Superman of vrouw worden door genetische modificatie en biometrische implantaten die je
net als onze Olympische Spelen Transhumans van 2016 in Rio na verloop van tijd doodziek maken omdat
alleen je fysieke lichaam gemodificeerd wordt en niet je ziel waardoor er kortsluiting ontstaat in je
blauwdruk en zenuwstelsel. Tijdens De Olympische Spelen in Japan 2020 zullen trouwens de meeste
mensen vervangen zijn door Transhumans of AI Robots van Het Beest.



Onsterfelijkheid: Het verlengen van je levensduur door het slikken van allerlei chemische middelen die je
ook doodziek maken omdat zoals hierboven al gezegd alleen je fysieke levensduur verlengd wordt en niet
de levensuur die in je ziele blauwdruk staat waardoor de mens transformeert in een zielloze levenloze
plant.



Alwetendheid: Door je als Transhuman Zombie via je I-Phone, Smartphone of DNA implantaat te koppelen
met De Centrale Computer van Het Beest ofwel antichrist draag je automatisch Het Teken van het Beest
waardoor je je ziel en Vrije Wil in feite overgedragen c.q. verkocht hebt aan de duivel. Net als het
demonische spelletje Pokomon Go (zie De EindTIJD Klok voor gedetailleerde informatie en uitleg over dit
levensgevaarlijke spelletje waardoor u onderdeel wordt van het PURGE Leger van de antichrist) allemaal
uiterlijk verleidelijke en misleidende zaken die tegenwoordig met veel bombarie, films, muziek en festivals
over de aarde in De EindTIJD uitgestort worden en allemaal lijden tot De 3e Holografische Transhuman Val
IN De DOOD.
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Tegenwoordig worden er dagelijks (zie de EindTIJD KLOK voor meer informatie) zoveel van deze
verleidingen, misleidingen te decepties over een gemiddeld mens uitgestort dat je vaak door de bomen het
bos niet meer kunt zien laat staan nog weet wie je nu wel of niet kunt geloven en vertrouwen.
Daar hebben we vandaag echter DE OPLOSSING voor.
Een oplossing die altijd werkt voor iedere mens jong of oud.
Een oplossing die zo eenvoudig is dat het bijna ongelofelijk is.
De oplossing voor het onderscheiden van Een Valse koning of De Ware Koning der Koningen is de
volgende. Voel je je bij hem RUSTIG/STIL van binnen worden. Ja, zo simpel is het.
De Ware Koning der Koningen maakt je direct INNERLIJK RUSTIG en STIL.
En doet ie dat niet dan is het een van de vele valse koningen, profeten en messiassen.
En voor hen die nog wat extra ondersteuning nodig hebben bij hun keuze even de volgende TIPS welke nog
verder onderbouwen dat je met de juist Koning te maken hebt of niet.
1. De Ware Koning der Koningen vertelt dat er maar Een God is.
2. De Ware Koning der Koningen vertelt dat er maar Een Zoon van God is.
3. De Ware Koning der Koningen predikt Vreedzame Co-existentie tussen alle geloven zonder tussenpersonen
en/of priesters tussen God en De Mens. Direct contact dus!
4. De Ware Koning der Koningen komt niet met Het Zwaard, Strijd, Oorlog, Oordeel, Moord, Doodslag,
Leugens, Bedrog en Angst maar gewoon als Groot Innerlijke Licht.
5. De Ware Koning der Koningen heeft geen Tempels, Kastelen, Gouden Tronen, Dure auto’s, kleding en/of
Holografische social media pr en marketing campagnes nodig.
6. De Ware Koning der Koningen laat zich niet omringen door een schare van Machtswellustige, Hebzuchtige
en Toornige (Hoge)Priesters en Handelaars.
7. De Ware Koning wijst iedereen zonder kosten De Weg naar Huis middels Zijn Voorbeeld ofwel Overgave
aan De Ene God en Het Doen van zijn Genadige Wil.
Iedere ander koning, profeet, messias is het niet waard om uw tijd aan te besteden omdat deze u direct
meesleuren in De 3e Val der Holografische Transhuman Zombie wereld ofwel de wereld waar zowel uw
lichaam als ziel gevangen worden genomen in een eindeloze herhaling van angst, reïncarnatie, onrust,
verwarring, pijn, ziekte, ellende en eenzame dood.
De Ware Koning der Koningen hoeft u ook niet te zoeken.
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De Ware Koningen der Koningen ziet immers uw Innerlijke Licht dat, door uw Overgave aan Christus in
100% Geloof en Vertrouwen waarna u precies datgenen Ontvangt wat voor uw menselijke
Bewustzijnsontwikkeling nodig is, Beoefenen van de 12 Eonen waardoor u deze steeds meer WORDT/BENT
en Doen van De Wil van God, overal op aarde zichtbaar is.
Bent u er al klaar voor om door Christus OPGEHAALD te worden tijdens De Eerste of Tweede Rapture.
Poets dan uw Innerlijke LichtLamp vandaag dan nog wat extra op! Natuurlijk kunt u uzelf ter voorbereiding
op uw Ziele Rapture vandaag al zelf Rapturen met behulp van Jezus Christus De Enige Ware Zoon van God.
Hoe u dit doet staat uitgebreid omschreven in de diverse geschriften uit De LichtOTheek. U bent dan voor
de Ziele Rapture tussen 27 augustus 2016 en 23 september 2017 nog wel Op deze aarde maar niet meer
Van deze aarde.
EEN van de laatste 3 EindTIJD profetieën ofwel De 3e Ster van Bethlehem Conjunctie (in 2015 waren al
Twee Ster van Bethlehem Conjuncties op 30 juni en 29 oktober) is op 27 augustus 2016 in VERVULLING
gegaan welke De Bijbelse c.q. Celestiale Wedergeboorte van De Koning der Koningen op +/- 23 september
2017 voor aankondigen. Vandaag 1 september 2016 zijn er dan ook nog maar 2 profetieën over waarna De
Bijbel, Koran en Torah UIT zijn en U na uw Innerlijke Wederopstanding gewoon weer EEN en Thuis bent In
God als EEN.
Bent U Al Helemaal Wakker?
Bent U Al Helemaal Voorbereid?
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie?
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2?
Poets nog even uw Innerlijke LevenLicht Op In De Komende Dagen door Het Check Uw Innerlijke Licht
document uit de LichtOTheek te downloaden en vooral TE DOEN
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
En om u nog even op te frissen over De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds in De Laatste Dagen
waar er net zoals in de tijd van De Toren van Babel, Jacobs Ladder, Salomons Tweede Tempel, Herodus
Herbouw van de Tweede Tempel en straks De bouw van De Derde Tempel wederom niets over zal blijven
van ook deze Derde Valse Priester Tempel verwijzen wij u naar de volgende video’s: U Bent Door De
Laatste Trompet GEWAARSCHUWD!
https://youtu.be/RSVzoc9q3d0 De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds Deel 1
https://youtu.be/-r_RoewwAE0 De Wil van God en De Ware Ark Des Verbonds Deel 2
Print Tevens De Gehele LichtOTheek uit Voor Uw Kinderen en Kleinkinderen en leg deze neer op een
duidelijk zichtbare plek in uw Huis opdat ook zij tijdens De Tweede Rapture Naar Huis Zullen Gaan en u zich
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weer in Het Nieuwe Jeruzalem of THUIS In De Geest kunt verenigen tot een bewuste familie. Klik op de
onderstaande Link om alles uit te printen!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
Wij danken u voor uw hulp aan hen die nu nog even Achterblijven.
Al hetgeen hierboven staat inclusief de Evacuatie Voorbereiding werd al voor aangekondigd in Mattheus
24: 37-39 (Noach) en Lucas 17:26-30 (Lot). Hoe u zich verder moet voorbereiden staat uitgebreid en
beknopt omschreven in Mattheus 24 en 25 en Check Uw Innerlijke Licht versie 101 welke u via de
onderstaande link gratis kunt downloaden (bijna helemaal onderaan de pagina). En Wee Wee Wee De
Valse (Hoge) Priesters: Mattheus 23
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
We Leven In De Dagen van Noach en Lot
Wij weten niet de exacte TIJD maar de tekenen zijn overal om u heen!
Tot slot zouden we u nog willen vragen om een Donatie opdat wij ons werk kunnen voorzetten in de
komende transformerende TIJD. Alvast bedankt!
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja
Tevens nodigen wij u uit om deel te nemen aan een van de volgende “Het Tijdperk van De Messias Is
Begonnen” Exodus 2 en 3 LichtLezingen in Assen op 1 september, Groningen 3 september, Utrecht 6
september, Gouda 9 september, Bazel 11 september, Zeeland 18 september, Peize 20 september, Den
Helder 24 september en Dalfsen 29 september waar tevens De Himalaya Shamballa Home LichtReis
Expeditie Aangekondigd zal worden met als thema: In De Voetsporen van De Meesters (Meester over jezelf
ZIJN) van Het Verre Oosten van Baird Spalding, Emil en zijn moeder. Schrijf u tijdig in voor deze LichtReis
Naar Huis door u middels volgde LichtLink naar Huis op te geven.
Voor reserveringen en/of vragen klikt u op de volgende LINK.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!contact/ck0yu
U krijgt dan gelijk het De Laatste Versie van het 777 Eboek genaamd: Het Tijdperk van De Messias Is
Begonnen inclusief EindTIJD Profetieën 2016-2017 en doe het zelf plan om uw Bovennatuurlijke Talenten
zoals Helderziendheid, Helen op Afstand etc. te ontwikkelen.
Let Op! Er is een behoorlijke aanloop dus reserveer snel want vol is vol!
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Wij werken heel hard om De Grote Genade te krijgen voor alle mensen en dieren op aarde.
Met Transformerende groet,
De Admas Christussen
P.S.1 Geef Het Door. Stuur deze nieuwsbrief door aan al u vrienden en bekenden die ook naar huis willen
en nu nog twijfelen over welke weg ze hiervoor moeten inslaan. Geef ze een extra keuze mogelijkheid. Een
geïnformeerd en gewaarschuwd mens telt immers voor 3.
P.S.2 Wanneer u zich voor de Gratis Nieuwsbrief inschrijft ontvangt u gratis vanaf 31 maart 2016 de
EindTIJD, BeginTIJD en AL-TIJD KLOK met wekelijkse en zo nodig dagelijkse updates over de innerlijke,
kosmische en aarde gebonden gebeurtenissen die u de komende weken en maanden te wachten staan
binnen deze TIJDelijke schepping van ruimte en EindTIJD.
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h
P.S.3 Een donatie wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. Hiermee kunnen we ons werk ook in de komende
maanden voortzetten en u van gratis boeken, geschriften en KLOK voorzien die u in de LichtOTheek gratis
kunt downloaden. Klik voor een donatie op de volgende LINK:
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja
Bent U Al Wakker?
Bent U Al Voorbereid?
Bent U Al Het Voorbeeld voor uw Familie?
Gaat U Mee Naar Huis tijdens Rapture 1 of 2?
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