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Vanuit De Oorspronkelijke Wereld 
 

77 Zij die zich met Het Grote Licht hebben gekleed, dus zonder zonden zijn, 
worden door de machten (archonten) van de scheppingen van stof en ziel niet 
gezien en kunnen ook niet door hen vast- of tegengehouden kunnen worden. 
 
76 Als Sophia (De Wijsheid) zich niet van Harmozel (De Waarheid) afgescheiden 
had, zou ze niet in eenzaamheid en ellende gevallen zijn. Met de scheiding 
tussen de geestelijke wereld en ziele werelden, de eerste val,  begonnen de 
schaduw ofwel illusie werelden. Het was dan ook dat uit deze gevallen ziele 
sophia, ziele Adam geboren werd. Eerst als Androgyn wezen waarbij de ziele 
sophia ofwel ziele Eva en ziele Adam nog een en hetzelfde wezen waren welke 
op een ziele afbeelding van de geestelijke Wijsheids Eon leken. Pas na de ruzie 
tussen Sophia en haar Eerste Onvolmaakte zoon Jaldabaoth, welke in de 
tweede val van ziele adam/eva in het paradijs ofwel de stoffelijke werelden 
zorgde, vond de splitsing tussen de nu ziele/stoffelijke adam en eva plaats.    
 
75 Met de scheiding tussen de ziele- en stoffelijke werelden begon de 
onwetendheid ofwel duisternis en de dood. adam en eva staan dan ook niet 
voor man en vrouw maar voor de scheiding van de Androgyne Vrouw/Man, 
welke EEN Ziele Wezen is, in een gescheiden ofwel gesplitst wezen ofwel twee 
wezens die naast een ziel nu ook gekleed zijn in de stof der onwetendheid. 
Voor de goede verstaander betekent dit dat alle in de stof gehuwden eens in de 
ziel EEN en hetzelfde Androgyne wezen waren. Scheiden is dus de grootste 
deceptie die de mensheid op dit moment bezig houdt. U zult immers allemaal 
weer in de ziel als EEN trouwen en later in De Geest opgaan als De Ene.    
 
74 Met de stoffelijke scheiding tussen man en vrouw valt hij/zij die vlucht van 
de ziele schaduw werelden in de stoffelijke duisternis ofwel diepste dood en 
wordt weer dier waarna de hele wederopstandingscyclus van dier naar 
stoffelijk mens, naar ziele mens, naar Geestelijk Mens weer opnieuw begint. 
Besef dat vrouw en man eens EEN Waar Volmaakt Mens: Adamas waren.  
 
73 Deze waarheid was eens verborgen achter het voorhangsel (illusie sluier der 
onwetendheid). Toen het voorhangsel ofwel onwetendheid scheurde en de 
binnenste ofwel Geestelijke Waarheid tevoorschijn kwam begon de exodus uit 



de ziele- en stoffelijke werelden van de onwetende (gevallen) scheppers en hun 
scheppingen. Eens zullen al hun illusie huizen weer volledig verdwenen zijn.  
 
72 Vroeger konden alleen de Hogepriesters achter het voorhangsel van het 
Heiligen Der Heiligen komen. Maar het voorhangsel is niet alleen van boven 
gescheurd, want dan zou het alleen openstaan voor hen die van boven zijn. 
Evenmin scheurde het alleen van onderen, want dan zou het slechts 
geopenbaard zijn aan hen die beneden zijn. Nee, het scheurde geheel van 
boven (De Geest) tot beneden (de stof). Zij die uit De Geest ofwel Alwetend zijn 
opende het Heiligen der Heiligen voor iedereen die wil zien en horen maar nu 
nog onwetend van hun Ware Volmaakte Licht in de schaduw- of duisternis 
werelden verkeren. 
 
71 De 3 Tempels van het Leven hebben de volgende betekenis. De eerste 
tempel, Het Heilige, is het water en de doop welke de ogen doet openen 
waardoor De Wederopstanding kan geschieden en mensen weer rechtvaardig 
ofwel christen kunnen worden. De tweede Tempel, Het Heilige van het Heilige, 
is het vuur welke het geweten doet ontbranden waardoor De Verlossing kan 
plaatsvinden en mensen weer heel ofwel Heilig kunnen worden. De Derde 
Tempel, Het Heiligen der Heiligen, is Christus welke in het bruidsvertrek achter 
het nu gescheurde voorhangsel wacht om u mee naar Huis te nemen. Want 
iedereen die het bruidsvertrek uit vrije wil betreed verenigt zichzelf weer met 
De Geest ofwel Alwetendheid tot EEN, en zullen door hun alwetenheid niet 
meer van elkaar gescheiden worden.  
 
70 Al hetgeen wat eens verborgen was is na het scheuren van het voorhangsel 
in de openbaarheid gekomen. Hoe druk de gevallenen nog bezig zijn de scheur 
te repareren en/of te versluieren met hun magie, tovenarij en social media hoe 
vuriger de wens en scheur zich in een ieder zal openbaren als de poort naar de 
wederopstanding, verlossing en bruidskamer. 
 
69 Allen die gescheiden zijn van De Geest en besloten hebben de 7 
Hemelsferen/Hellesferen te doorlopen zullen in de bruidskamer worden 
verenigd met De Geest. Alle verbroken huwelijken in de stof en de ziel zullen in 
De Geest weer opnieuw gesloten worden voor altijd en eeuwig. Er zal geen 
enkel verbroken huwelijk op aarde verbroken blijven. Zij zullen allen HEEL 
(Androgyn) worden in De Ziel en opgaan als EEN in De Geest.  
 



68 Genade bewerkstelligt dat hen die zich tijdens hun vallen hebben bevlekt 
en/of laten bevlekken in gedachten (verlangen en begeerte), daden en 
woorden weer uit vrije wil op kunnen staan in de schoonheid en waarheid.  
 
67 Zij die Genadevol zijn, zijn Mensen, zij die Meedogenloos zijn, zijn lager dan 
het laagste dier, plant en mineraal op aarde en heel de kosmos daaromheen en 
zullen zich door de laagste sferen weer moeten ontworstelen van hun 
onwetendheid. Het is alleen de Grote Genade en gewetensvol handelen die dit 
proces van wakker worden, wederopstanding en verlossing kan versnellen.  
 
66 Als gevallen vrouwen merken dat een man alleen is, komen ze op hem af, 
ontnemen hem tijdens het hoogtepunt van de geslachtsdaad zijn levensenergie 
en laten hem bevlekt, vermoeid en levenloos achter. Zo is het ook met gevallen 
mannen; als ze merken dat een mooie vrouw alleen is, bepraten ze haar en 
intimideren haar omdat ze haar willen bevlekken. Maar als deze gevallenen 
merken dat man en vrouw in de geest bij elkaar zijn (het ware huwelijk), 
kunnen de vrouwen de man en de mannen de vrouw geen avances maken. 
 
65 De onwetendheid is de moeder (pistis sophia) van alle kwaad. De 
onwetendheid is de voortbrenger van de tweede val en dood. Zij die uit het 
huwelijk van twee onwetenden, dus zonder geestelijke verbinding, voortkomen 
hebben niet geleefd en bestaan en zullen niet leven en bestaan totdat zij uit 
vrije wil de weg naar huis zullen lopen door de 7 Hemelsferen/Hellesferen. 
 
64 Zolang het inwendige ofwel De Geest voor de mens verborgen c.q. 
versluierd is zal de wortel van al het kwaad in de mens verborgen blijven. In het 
verborgene ofwel schaduw en duister is deze wortel sterk. Zodra de wortel 
echter weer zichtbaar wordt verdort en verdwijnt het en kan de ware 
Levensboom en Levenswortel welke De Geest is weer opbloeien in de Mens. 
 
63. Christus is gekomen om de wortel van al het kwaad uit ieder mens met het 
vuur, licht ofwel zalving uit te rukken waardoor de scheiding, die in het begin is 
ontstaan, weer ongedaan gemaakt kan worden, de drie werelden die in de 
scheiding gestorven zijn weer te verenigen tot EEN, man en vrouw weer te 
verenigen en leven te geven. Eerst als man en vrouw in de stof dan als 
Androgyn man/vrouw in de ziel en dan als Eenling in De Geest. 
   
62. De Eerste Androgyne Ziele Adam/Eva werd door Sophia geschapen. De 
tweede Gesplitste adam en eva werd door Jaldabaoth en zijn machten ofwel 
archonten geschapen. Het was echter De Vader die uit mededogen adam en 



eva weer Het Leven ofwel Geest inblies (pneuma) waardoor zij zich weer tot 
EEN Androgyn Adam/Eva Mens konden verenigen om zich uiteindelijk in De 
Geest te verheffen tot EEN Adamas. Adamas die door De Geest verheven 
was/is boven alle gevallen engelen en dus in wetenheid hun meerdere was/is.  
En zo werden Jaldabaoth en zijn machten ofwel kinderen en kleinkinderen, die 
niet meer over De Geest beschikte jaloers  en afgunstig op Adamas ofwel De 
Ware Onbevlekte Mens en verbande hem naar het paradijs wat geen paradijs 
maar gevangenis was van waaruit zij dachten dat hij niet kon ontsnappen. En 
om zijn ontsnapping uit het paradijs  nog verder te bemoeilijken creëerde 
Jaldabaoth een stoffelijke illusie eva welke anders dan de Geestelijke Eva 
(Sophia) niet over een geest beschikte en zij zeiden tegen hem dat deze eva uit 
hem was en dat hij deze eva zou moeten beminnen om weer een te worden. En 
zo beminde adam, eva waardoor hij steeds machtelozer en krachtelozer werd 
en samen met eva steeds verder in de stoffelijke werelden viel.  
 
61. Het is daarom goed het scheppingsverhaal van de gevallen hoogmoedige (Ik 
ben God en buiten mij is er geen ander), jaloerse, na-ijverige, wraakzuchtige, 
meedogenloze, van de ziel in de stof gevallen zelfbenoemde god Jaldabaoth, 
eens vanuit een Geestelijk standpunt te gaan bekijken.  Deze zelfbenoemde 
vanuit de ziel in de stof (tweede val) gevallen god draagt De Geest niet in zich 
maar alleen een Lichtvonk die hem doet herinneren aan De Geest die ook hij en 
zijn gevallen scheppende moeder pistis sophia (eerste val) eens waren. Vrouw 
vergeet dat u Eva of eva bent want wanneer u weer in uw Man opgaat wordt 
uw weer Adamas, een Heel Waar Volmaakt Mens. Man vergeet dat u Adam of 
adam bent want wanneer u weer in uw Vrouw opgaat wordt u weer Adamas, 
een Heel Waar Volmaakt Mens in De Geest in evenbeeld van De Geest, Het 
Grote Licht dat vandaag al in u beide op aarde is en altijd is geweest.  
 
60 De Geest = Het Leven, De ziel = De schaduw ofwel zwakke Afbeelding van De 
Geest, de stof = de dood ofwel laagst gevallen gematerialiseerde afbeelding 
van De Geest. In de Bijbel wordt dan ook gezegd dat u geen Afgodsbeelden 
(stof) moet maken van het Leven. Afgodsbeelden houden u immers in de illusie 
van De Stof dus De Dood  vast. Virtuele Afgodsbeelden die steeds populairder 
worden op aarde zijn niet meer dan holografische energetische virtuele 
projecties zonder enig Leven in de wereld van de schaduwen welke ook de 
(bijna) dood zijn van angst, verwarring en vertwijfeling. Hoed u hiervoor! 
 
59 Zo kunt u ook door een virtueel dus vals afgodsbeeld uit de zielenwerelden 
ofwel dimensies  van de gevallen engelen ofwel demonen bezocht worden 
welke zich uitgeeft voor uw (overleden) man of vrouw. U kunt deze demonen 



welke niet meer dan de gevallen engelen ofwel elohim zijn herkennen aan het 
feit dat zij niet meer over een geest beschikken. U als wakkere of nog slapende 
mens welke nog steeds De Ware Volmaakte Mens ofwel Adamas ofwel De 
Geest in zich draagt kan deze valse voorstelling van zaken direct doorzien en 
doorvoelen. Het is net als in de tijd van de elohim die naar de aarde kwamen 
om de vrouwen zoals eva (met Kain als kind) van de aarde te verleiden en 
bevlekken waarbij ze zich voordeden als hun mannen. Het nageslacht van deze 
bevlekking waren de nephilim ofwel kain, giganten en monsters welke tijdens 
de zondvloed weer van, op Noach en zijn familie na, van de aarde verwijderd 
werden. De nakomelingen van de pure Adam en Eva ofwel Seth werden voor 
de zondvloed van de aarde opgehaald om na de zondvloed weer op de aarde te 
komen wonen naast de nakomelingen van Noach om deze te Verlichten. En 
zoals het in de tijd van Noach en Seth was zo zal het weer zijn wanneer wij niet 
allen rechtvaardig en het liefst weer Heel ofwel Heilig worden in al onze 
woorden, daden en gedachten. En dit alles wordt gezien en gehoord! 
 
58 Tijdens de dag van Allerheiligen worden alle mensen eraan herinnert dat zij 
in de kern ofwel Geest al Heilig zijn. Het is dan ook alleen de stap om deze 
Heiligheid naar geweten weer in woorden, daden en gedachten van dag tot dag 
te betrachten als voorbeeld en inspiratie voor de gemeenschap welke uw eigen 
Heiligheid weer wakker maakt en tot leven wekt. Uzelf als Heilige bent dan ook 
nog eens beschermd voor alle bezoeken uit de zielenwerelden der demonen 
welke uw Licht niet meer kunnen verdragen en verre van u zullen blijven.   
 
57 De Eucharistie is allereerst de dankzegging dat Jezus die weer Christus werd 
de fysieke dood, wederopstanding en verlossing in woord, daad en geest aan 
ons liet zien waardoor wij zijn weg naar Huis (De Geest) weer kunnen volgen. 
Ten tweede is het de her-innering aan het feit dat De Geest (het bloed van 
Jezus als menselijke afbeelding) in ieder mens op aarde zit en dus weer 
wedergeboren c.q. weder op kan staan om zichzelf daarna te verlossen waarna 
hij/zij opgehaald zal worden. Ten derde is het de her-innering aan het Woord 
(het brood dat verdeeld wordt) van Jezus dat de mens verbonden houdt met 
De Geest in hem of haarzelf. Het Woord ofwel Brood dat niet meer nodig is 
wanneer De Geest ofwel Bloed weer weder opgestaan is in de mens om zich 
hierna met de hulp van Moeder Maria en Christus te verlossen van alles dat 
niet past bij het geweten (aan De Geest) van deze mens. Na de verlossing heeft 
de mens die nu waarlijk Mens is geworden het Woord ofwel Brood van Jezus 
niet meer nodig omdat hij/zij zelf het Levende Woord ofwel Bloed zijnde De 
Geest in navolging van Christus is geworden.     
 



56 Het uiteindelijk doel waarom de weder opgestane en zichzelf met de hulp 
van Moeder Maria en Christus van hun zonden verloste Heiligen op aarde zijn 
gekomen is om deze wederopstanding en verlossings beleving als voorbeeld en 
inspiratie uit te zenden op aarde. Het uitzenden ofwel uitstralen van Het Grote 
Licht door hen naar U en de wereld om hen heen.      
 
55. Het is de dag waarop de Rechtvaardigen door Christus Heilig verklaard 
worden dat het grote werk voor hen op aarde begint. Het is de dag waarop 
Christus op niet mis te verstane wijze tegen je zegt dat je vandaag het laatste 
stoffelijke- en ziele kleed hebt afgelegd. Dat je degene bent die alles opgegeven 
heeft en de stoffelijke- en ziele dood recht in de ogen hebt gekeken. Dat je 
degene bent die alle wraak, haat, woede, boosheid, toorn, oordelen, 
beschuldigingen, kwaadsprekerij die in de afgelopen jaren over je heen zijn 
gekomen hebt gedragen in zijn naam. Dat je degenen bent die het smalle pad 
naar huis heeft gelopen en de weg naar huis heeft volbracht. Dat je degene 
bent die het waard is om in De Bruidskamer van Christus plaats te nemen om 
daarna opgehaald te worden. Dat je in mijn sporen bent getreden als Mij.  
 
54 Onwankelbaar zijn zij die zich niet meer laten verleiden en misleiden door 
de werelden van de stof en ziel en hun inwoners, rituelen en gebruiken; door 
de aan uw tuinhek of voor uw voordeur staande huilende gevallen mannen, 
vrouwen en kinderen die u met hun ellende, smeekbedes, hulpvragen en zelfs 
bedreigingen proberen te verleiden en misleiden om uw Ware Huis en Tuin te 
verlaten; door de mannen, vrouwen en kinderen die buiten uw Ware Huis en 
Tuin een ander vals huis en tuin voor u gebouwd hebben in de werelden van de 
ziel en/of stof en u vragen om daarin in alle pracht en praal te komen wonen; 
door de gevallen mannen, vrouwen en kinderen die bezeten en/of 
overschaduwd zijn door demonen welke direct te herkennen zijn aan hun grijze 
uitgemergelde gezichten, holle zwart/grijze ogen, verwrongen gezichten en 
godslastering, kwaadsprekerij, beschuldigingen, oordelen die uit hun mond en 
van hun valse gespleten tong komen als u niet ingaat op hun aanbod; door de 
serenen die wanneer u bewust op pad bent om uw lichtwerk te doen in de 
werelden van de stof en ziel u vragen om bij hen te komen terwijl hun enige 
intentie is uw licht te verzwakken, bevlekken en u vast te houden in de 
werelden van de schaduw en duisternis; door hen die u op Allerheiligen en 
Allerzielen proberen te verleiden om op dezelfde dagen Halloween te vieren 
welke het occulte feest der gevallenen ofwel Jaldabaoth satanisten op aarde is 
die uw ziel willen kopen met seks, drugs, rock&roll en feesten. Feesten waar 
deze gevallen monsters u proberen te verleiden tot het doen van bevlekkende 
seksuele handelingen en het offeren van mensen en dieren welke uw ziel nog 



verder zal doen vallen en doden dan nu al het geval is. Al deze stoffelijke- en 
ziele werelden blijken echter zonder Geest en Hart dus Leven te zijn. Het is de 
Hoogmoed, Jaloezie en Afgunst van deze wandelende doden c.q. monsterlijke 
gevallenen en hun nageslacht die u willen maken zoals hen. Zij die de levenloze 
zombies zonder Levensenergie op aarde zijn. Zij die de tegenstrijdige 
gedachten in uw hoofd zijn. Zij die de smerige plannetjes in uw hoofd zijn die u 
en andere mensen moeten bevlekken. Zij die de demonische stemmetjes in uw 
oren zijn. Zij die de hele dag huilen in hun hart en zelf over geen enkele 
Levensenergie beschikken. Het is zaak om al deze gevallen engelen en hun 
nageslacht plannetjes te doorzien en doorvoelen voor wat ze zijn; eenzaam, 
ongelukkig, ongezond, demonisch, vals, verleidend en misleidend. Het is tijd 
om al deze plannetjes weer in Het Grote Licht te zetten waarna zowel de 
plannetjes als planmakers weer kunnen terugkeren naar en in het Licht. 
 
53 Als je Het Huis van De Vader verlaat draag je niet meer de naam van De 
Vader. Je draagt dan de naam van de wereld, land of familie waartoe je verleid, 
misleid ofwel ingedaald bent. In deze gevallen werelden der goddelozen, 
wetteloze,  kwaadsprekers, beschuldigers, oordelaars heerst de dood en 
duisternis. Wanneer je echter weer besluit om terug te keren naar het Huis van 
De Vader, omdat de Innerlijke Genade Lichtvonk van De Vader je nog steeds 
iedere dag roept, zal je weer de naam en Het Leven van De Vader in je dragen. 
 
52 Zij die gevallen zijn in de werelden van de stof en ziel zullen Christus en zijn 
volgers de Heiligen; Goddeloos, Wetteloos en Onzuiver noemen totdat zij hen 
na deze kruisende gedachten, woorden en daden op de 3e dag weer massaal op 
zien staan uit de fysieke dood die zij over hen afgeroepen hebben. Op deze dag 
zullen hun rechters, beulen en medeplichtigen trillen en beven van grote angst 
en vrees omdat zij nu weten dat zij de dood en het lijden van hun eigen ziel 
voorbij de fysieke dood over zichzelf afgeroepen hebben. Maar ook zij kunnen 
door een hulproep aan De Vader door De Grote Genade van De Vader weer 
gered worden uit duisternis en ziele dood en daarbij behorende lijden.    
 
51. Voor hen die zich nog steeds laten verleiden en misleiden door hun 
tegenstrijdige gedachten, onwetendheid en daaruit voortkomende 
destructieve plannen wordt geadviseerd om het niet oordelende HART van 
onwankelbaar geloof en vertrouwen te volgen en uit dit HART de 
onvoorwaardelijke liefde te projecten naar de geen over wie dit oordeel en 
tegenstrijdigheid gaat waardoor iedere oordeel en tegenstrijdige gedachte 
verlicht ofwel wetend zal worden en oplossen in dit Licht. 
 



50. Aan hen die voor de grens tussen leven en dood staan kan alleen gezegd 
worden dat een been in het Licht en een been in het duister de waarheid in u 
niet volledig zal doen ontbranden. Het zijn alleen zij die met twee benen in Het 
Grote Licht van De Geest zullen staan die het Ware Volmaakte Leven zullen 
smaken en het voorbeeld zullen zijn voor hen die nog in de werelden zijn.  
 
 Voor meer informatie schrijft u zich eerst in voor de gratis nieuwsbrief: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h 
 
Hierna kunt u de LichtOTheek diverse geschriften downloaden,een LichtConsult 
boeken en/of een van de Adamas Transformatie LichtDagen en/of 
LichtLezingen bezoeken: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeenkomsten/cq2e 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd 
 

Het Jaar van Het Licht Lezingen 2016-2017 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-
2016/oc1le 
 
Een donatie stellen we natuurlijk altijd op prijs. Klik op de volgende link 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja 
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