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WitLichtstraaltje 1 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 1: Het grote aanvaardingsproces. 
 
Tja en dan zien jullie al aan deze kop hierboven dat ik in een nieuwe fase ben 
aanbeland. 
Al weer boek 2 in de serie Belevingen in de Oorspronkelijke Wereld: Een totaal 
nieuw begin! 
 
Adamas EJ zegt dat we hierna samen gaan schrijven vanuit de Geest onder de 
titel EEN in de Oorspronkelijke Wereld. Maar ja dat is pas wanneer alle 4 de 
Lichten en 12 Eonen ofwel lichtkwaliteiten bij ons volledig ingedaald en een 
met ons zijn geworden 
 
HET AANVAARDEN. Het GEVEN AAN DE AARDE......HET AARDEN. Het zit 
allemaal in het woord en begrip aanvaarden. 



Terwijl ik dit nu schrijf word ik hier heel emotioneel van. Waarom??? Omdat ik 
nu diep in mijZELF, mijn Zelven besef dat dit niet niks is. Het is een beetje 
sterven, afscheid nemen van de oude aarde. Totaal opgaan in je Lichtwezen en 
dan weer terugkomen om hier op de aarde te ZIJN en er niet meer VAN te zijn. 
 
Duizenden keren is dit geschreven en gezegd, maar dit nu te VOELEN en te ZIJN 
is wel iets anders. Dit nu te gaan ervaren is wel een beetje anders en dit dan 
ook te gaan aanvaarden....te gaan aarden is weer een heleboel ietsje anders... 
 
Hoe is dit nu zo gekomen...dit aanvaarden? 
Nou jullie hebben natuurlijk allemaal alles gelezen en gevolgd welk enorm 
proces hieraan vooraf gegaan is.....dus DAT is niet meer nieuw. 
 
Gisteren was ik een uitgebreide Thaise maaltijd aan het koken en voorbereiden 
voor de gasten van vandaag. Ha ha, tussen elk gerecht had ik even een 
Geestelijk emailcontactje met EJ. En zoals jullie allemaal wel weten doet dit 
altijd wat met je..  
EJ weet altijd precies DAT even in je aan te raken wat nodig is. Althans zo werkt 
dit bij mij. 
Zo kreeg ik de volgende zinnen van EJ en vraag: 
 
“Voel Adamas in Jezelf Ontwaken 
 
Voel De Ene Christus In Jezelf/Daveithe Ontwaken 
 
Voel het Totaal 
 
Voel het Indalen 
 
Uiteindelijk worden de 4 Lichten welke bestaan uit de 4x3=12 Eonen ofwel 
levenskwaliteiten (later ook de 12 apostelen genoemd) Weer Een Christus. 'n 
Christus. Want er zullen vele Christussen in evenbeeld van DE ENE Christus in 
deze tijd gaan opstaan om hun Licht als EEN uit te stralen op aarde. 
 
Want het is voor alle mensen die weer MENS willen worden voorbehouden dat 
zij allen 'n Christus zullen worden nadat zij het Nirwana ofwel De Bruidskamer 
van De Ene Christus betreden hebben. 
 
De Bruiloft en het Huwelijk van en in De Geest kan dan voltrokken worden 
tussen de Adamas en De Ene Christus waarna Adamas 'n Christus en dus ook 



EEN met Christus wordt. Ben je er al klaar voor om dit Ware Huwelijk zich te 
laten voltrekken in jezelf en op aarde.” 
 
Thea hier weer: 
Zie ook op onze alweer prachtig vernieuwde site: 
www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com en dan onder het kopje WELKOM 
een nieuw Christus “verhaal”. 
Zei Jezus ook niet: “ Als een dief in de nacht kom ik tot jullie!” Ik lees en voel 
dan IN jullie!!! 
 
Tja.....en dit lees je dan en herlees je dan onder het maken van heerlijke Thaise 
gerechten.....ha ha....we houden het ook nog wat luchtigjes want dan daalt het 
allemaal makkelijker in!!! EN....je gaat bij jeZelf te rade.  
Ik zal jullie dit besparen, maar geloof mij.....DAN gebeurt er WEER heel veel in 
je!!!! 
Enfin de gerechten zijn bijna klaar, verse bloemen in huis gezet en moe maar 
voldaan rolde ik mijn bedje in .....MET DEZE VRAAG, die ik s’ avonds nog in de 
luie stoel meer en meer door me heen voelde golven tot diep in mijn fysieke 
lichaam. Werkelijk alles resoneerde hier mee! Mijn hart werd één groot 
bonkend veld van Liefde, mijn keel en mijn buik deden mee....ik werd er zelfs 
een beetje dizzy van..... 
Nou als dit al geen antwoord was.....duidelijk toch????? 
 
Ik viel in slaap en ik weet dat ik samen met EJ was en we hadden het over de 
site en alles wat daar stond en natuurlijk zal het ongetwijfeld over 
bovenstaande zijn gegaan en ineens WIST ik het! Ik zag die mooie pagina’s vol 
met energie in het blauw met de mooie witte Edelweiss. 
Waarin EJ de hele site gezet heeft na een  urenlange ervaring in Het Grote 
Witte Licht  gehad te hebben. 
Hij schreef over de Edelweiss: 
“Ja ik kreeg Edelweiss afgelopen maandag door als energie voor na het indalen 
van de 4 Lichten in ons. 
Het is ook de Oorspronkelijke Christus Bloem, welke op een Onwankelbare Rots 
staat, van het smalle pad dat breed werd na het doorlopen van de 7 
hemelsferen.” 
 
Ik zag dit dus en ineens herinnerde ik mij dat ik mijn hele leven lang deze twee 
kleuren al bij me gedragen  en ervaren had. Ik heb jullie dit vaak verteld. Toen 
ik midden 20 was verbond ik mij altijd met de hoge witte bergtoppen die 
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afstaken tegen die prachtige fel blauwe lucht...EN NOG! Als ik die combinatie 
zie in de natuur of waar dan ook, dan DOET dit wat met me. 
En NU was dit er weer en voel ik de energie weer en NU begrijp ik dit. Het is het 
LICHT van de 3-Enige.....die VADER, MOEDER EN ZOON IN ZICH DRAAGT! 
Het is dus geen wonder dat ik als Daveithe hier zoooo mee verbonden ben. 
 
EN DUS ALTIJD GEWEEST BEN, OOK IN DIT LEVEN. 
 
Toen werd ik wakker en ik keek (uit gewoonte) op de klok: 3:23 uur. 
Daar had je hem weer.....tegenwoordig zie ik zo ontzettend vaak twee de zelfde 
getallen met een ander getal er tussen (ook vaak 7:07 of 8:18, etc). Ik kwam er 
vorige week achter dat dit betekende dat ik dan ÉÉN ben met een andere ziel 
en het tussengetal vertelt mij dan de reden of de energie die hier achter zit. 
Nu dus 3:23 uur en natuurlijk dit waren EJ EN IK, de 2 Lichten Harmozel en 
Daveithe verbonden met de 3- ENIGE! 
Hmmmm, tevreden sliep ik verder....om weer wakker te worden om 4:44 uur. 
Het proces was dus gewoon verder gegaan en ik werd even gewekt om te laten 
zien dat ik Al het OUDE had afgerond en een totaal nieuwe fase was ingegaan!  
3x4 zijn ook de 12 Eonen van de 4 lichten waar ik mij dus mee ging verbinden. 
(zie ook de laatste meditatie  van 29-10-2015 die dit al in zich heeft). 
Echter ik werd nog “leeg” gehouden en viel gewoon weer in slaap. Al dit besef 
kwam pas later na mijn 3e! keer ontwaken! En dit was toen om 6:19 
uur......Bingo! De 6 was omgedraaid Door De EÉN (heen) in de 9..... De ziel had 
alle proeven, lessen door de 7 hemelsferen afgelegd en kon verder in de 
voltooiing treden.....Via De ENE in de Geest! 
En wanneer kan ik tot voltooiing komen? Waarvoor ik ook in dit leven ben 
afgedaald!! 
 
Door totaal voor Het Grote Witte Licht te kiezen!!! 
 
Dit kwam dus vanmorgen na 6:19 uur allemaal in mijn bewustzijn en ik groeide 
in Het Licht. Eerlijk gezegd gaat dit zo geleidelijk dat ik niet eens in de gaten had 
hoe groot ik was geworden tot Piet wakker werd met de prachtige woorden 
(voor het eerst uitgesproken!) is hier ook een groot Licht waar ik naar toe kan 
gaan???? Hij kwam bij me liggen en TOEN pas zag en voelde ik hoe enorm groot 
ik was geworden. Hij leek een heel stuk kleiner  in vergelijking met mij.  
 
Daarvoor had ik al gehoord: JIJ GAAT LOPEN IN EN MET HET LICHT!! 
Ik had ook het beeld gezien van een enorme grote roomwitte roos die tot in de 
“hemel” ging in de blauwe lucht. (weer wit en blauw) Kaarsrecht, met mooie 



groene bladeren maar met 1 grote doorn nog. Heel duidelijk en heel stevig. Ik 
schrok hier in eerste instantie van. Waarom zat die er nog? Toen begreep ik, zij 
die jouw Licht niet kunnen verdragen of te wel mij zouden willen kwaad doen 
(en dan zeg ik het nog netjes) zullen zich verwonden aan jouw lichtdoorn. 
M.a.w. Dat wat mij aangedaan zal worden, komt direct weer terug naar 
diegene. 
Pfffft......nouuu dat is een grote bescherming die ik gekregen heb!!!! 
En hier komt dan ook nog het mooie toetje van het geheel.......ik heb dit OOK 
altijd gedroomd toen ik de “gevangenissen” bezocht in mijn dromen rond mijn 
23e jaar. Zij, die mij kwaad deden, kregen dit direct weer terug op hun bordje. 
Begrijp me goed, dit zijn  geen dreigementen....het is puur een natuurlijke 
bescherming vanuit DE OORSPRONG die eigenlijk geen bescherming is maar 
gewoon een Fel Licht die in de stof wordt Afgebeeld als een LichtDoorn 
waardoor ik de grote stap mede durf te zetten. 
Naarmate mijn eigen Grote Witte Licht steeds krachtiger en sterker wordt zal ik 
deze LichtDoorn niet meer nodig hebben, zo hoor ik NU van EJ. 
 
En als allerlaatste zag ik deze oude aarde. Vol modder, vol van ellende, ziekte 
en narigheid......wilde ik hier blijven??? Wilde ik dit zo laten bestaan???? Of 
nam ik al die mensen mee naar  hun WARE WITTE LICHT. Nam ik ze weer mee 
in hun WETEN wie zij zijn!! 
Want DIT creëert DE OORSPRONKELIJKE WERELD! Lieve mensen......laat De 
Ware Mens ofwel Adamas weer in u geboren worden en ga met ons Adamas, 
De 4 Lichten en 12 Eonen samen werken als EEN Groot Wit Licht op Aarde. 
 
Samen met de 3- ENIGE.....DE ENE DIE AL IS!  
 
Stap uit je duisternis, stap uit je schaduw, stap uit je gevangenis, stap uit jullie 
dozen, gooi de deksel en dekens van je af, gooi je ramen open en laat het 
ZONLICHT binnen komen! 
Pas DAN creëren wij de Oorspronkelijke Wereld Weer. Samen, als één Licht. En 
dan krijgen we een prachtige mooie wereld waarin de Ware Volmaakte MENS 
zijn/haar wereld schept vanuit EEN GEDACHTE IN HET GROTE WITTE LICHT!  
 
DAN lopen we allemaal IN EN MET HET GROTE WITTE LICHT als de werkelijke 
Mens, de Adamas! 
 
IK BEN jullie DAVEITHE in THEA, SAMEN met HARMOZEL...... ADAMAS OP DEZE 
AARDE. IK VERWELKOM JULLIE IN GROTE  LIEFDE, IN ONS WARE 
OORSPRONKELIJKE LICHT! 



 
WitLichtstraaltje 2 

 
De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 

 
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 

 
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 

bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 2: Het Grote Witte Licht 
 
Zie ook bovenstaande meestergetal: 222 en het is vandaag 2-11 (11 ook weer 
2. Dit zou 5x2 zijn is 10.... Einde en geboorte!!! In het jaar 2015 is de 8 en ik zag 
onderstaande foto om 8:08. Dit is even een leuk spelletje in de sfeer van ruimte 
en tijd... Maar desalniettemin een mooie aanwijzing voor NU. 
 

 
 
Ik moet mezelf even weer resetten om terug te gaan naar waar het begon. 
Eigenlijk gisteren al. Ook toen was het s’morgens vroeg zo sereen en stil buiten 
en de zon (sinds 17-7-2015 de Witte Zielen Zon van Maria die de Wederkomst 
van Christus 777 aankondigt) die zo mooi door de mist heen scheen. Mijn 
buurvrouw Trudi heeft er een prachtige foto van gemaakt, die zal ik ook 
meesturen. Ik stond toen op het balkon deze serene stilte in te ademen met de 
geluiden van de natuur die gedempt tot mij kwamen. 
Ik had een nacht gehad met een vreemde ervaring, die ik later pas begreep. 



Ik ging , na een zeer succesvolle visite die hier geweest was, met een heel 
tevreden gevoel  slapen. Je kent dat wel...je bent dan net een spinnend poesje 
dat daar ligt. 
 
Werd weer wakker om precies 1:11 uur....ik moest glimlachen en 
dacht...nou, kan niet beter...IK BEN.....viel weer in slaap...wakker 
om 4:54. Oké....ik kom in gesprek met iemand, een ziel die ook een 
belangrijke fase heeft afgerond en verder in de verandering gaat....we 
gaan dus door.....logischerwijs zag ik daarna toen ik dit begreep 
4:56..... Verder door omhoog! 
Weer wakker om  6:26...... En toen kreeg ik een droom....ik daalde af in de 
zielenwereld en ging iemand helpen die op het punt stond om over te 
gaan via euthanasie. (vandaar die twee 6en) 
Ik kon haar nog net zeggen dat ze niet dood ging maar gewoon verder 
ging in de wereld waarvoor zij wilde KIEZEN. 
Ik vond de wereld daar niet fijn....ik was zuiver en helder te zien, 
veel lichter dan al die andere wezens... 
Er waren ook rare energieën en geen fijne wezens. 
Ik werd een beetje vreemd wakker, dat begrijpen jullie. 
Ineens begreep ik dat dit met AllerHeiligen,  gisteren 1-11 te maken had!!! 
Vandaar dat ik wakker werd gemaakt op 1:11 uur!!! En had ik het goed 
gevoeld....IK BEN!! 
 
Ik was dus als Daveithe weer afgedaald in de zielenwereld en daar mijn ”ding” 
gedaan opdat die Ziel met AllerZielen, vandaag 2-11, in het LICHT kon blijven. 
 

Ik vertelde dit gebeuren van gisteren aan EJ en ik kreeg vanmorgen zijn 
antwoord: 

 
Allerheiligen is op 1 november dit jaar 

 
Allerzielen is op 2 November dit jaar 

 
Omdat de gevallenen ons niet aan de Heiligen willen herinneren heeft de 

occulte new age wereld Halloween bedacht en over deze dagen heen gelegd. 
Deze satanistische dagen van de gevallenen staan in het teken van sex, drugs 

en mensen offers waar mensen zich verkleden als de gevallenen (elohim) en hun 
monsterlijke nageslacht de nephilim (giganten, krankzinnigen, tovenaars, 

magiërs, zombies, vampieren etc. 
 



En het wordt door de media verkocht als leuk en spannend. 
 

Zie de laatste versie en nummers van de Openbaringen 58-52 die vandaag 
online staat om te zien hoe men  dit op kan  lossen: 

www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com 
 

En de foto was een zon die nog “dicht” in de mist was:  
 

 
 
Zie het verschil met de Maria Witte Zielen Zon die vanmorgen openbrak: 
 

 
 
(Op de foto aan het begin van dit artikel waren De Zielen op aarde zich dankzij 
de Maria Witte Zielen Zon welke per 17-7-2015 als wit i.p.v geel licht is gaan 
schijnen al een stuk verder  in het zich openen.) 
 
Hier zie je het openen van de Maria Witte Zielen Zon!! Het begin!  
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Je ziet de opening waaruit het witte licht stroomt! 
 
Verder met mijn beleving nu naar vannacht.  
Weer lag ik zeer tevreden in mijn bedje, maar wel fysiek moe na een dagje 
enorm hard werken in de tuin van Peter en An. 
Ik heb de klok gezien op 0:07 uur....ik moest een beetje lachen in mezelf....007 
ging slapen!! 
Aaahhh ineens begrijp ik hem toch.....was niet voor niets deze gedachten met 
vandaag en vannacht.....Allerzielen zijn aan het Opstaan!! Dus na die gekke 
ervaring van gisterenmorgen was ik beschermd en nog meer wakker 
geworden!!! 
De energie was wel onrustig in en om mij heen. Ik gooide het op mijn enorme 
fysieke inspanning van die dag...werd weer  wakker om 1:44 uur. Ah… 
mooi...de eerste groep zielen c.q. lichtwezens die waren afgedaald om De 
Aarde en haar bewoners te helpen (144:000).... Ik was er bij! 
Hierna ben ik heel diep gaan slapen. Piet moest er vroeg uit omdat hij vandaag 
naar Duiven moest en daar om 8:00 uur moest beginnen. De duif vloog uit naar 
Duiven!  
Ik werd dus wakker om 6:16 uur. Hierna niet meer geslapen want ik kwam in de 
energie te liggen. Ik was zeer sterk verbonden met de kwaliteiten van Daveithe 
IN mij. In golven kwam de lichtenergie door me heen, steeds sterker en lichter. 
Meer en meer diep inademend In mijn hele lichaam, in elke cel en ineens zag ik 
als het ware dat AL mijn Levens die ik een poosje geleden zo zag die ik in ruimte 
en tijd geleefd had, oplossen. Het verdween gewoon in het Licht....buiten 
ruimte en tijd. Het Was er niet meer. 
Weg....totaal niet belangrijk meer. Opgelost...klaar....voltooid!!! (zie hierboven 
de 5x2 is 10! Dood en geboorte. Einde en nieuw begin). 
Het ging zo snel dat ik er echt stomverbaasd over was. Ik kan het moeilijk 
uitleggen. 
Enfin verder ging het weer.....Het daalde steeds dieper en dieper in mij. Al dat 
Licht en toen ineens heel even zag ik boven mijn hoofd (leek het) een enorme 
super witte hele felle halve Zon. Ik zag het zilveren oogverblindende Licht er 
ook doorheen. Het was als een zon die half opgekomen was boven mij (Of 
ingedaald was). Het was maar heel even, maar ik zal het niet vergeten.  
Ik weet NU dat het GROTE WITTE LICHT totaal anders is als het gele licht! Hoe 
fel ook! 
 

Nu met Verlichtingen van  EJ Adamas 
 



Ik weet nu ook dat de Maria Witte Zielen Zon de vooraankondiging was van De 
Christus Witte Geestelijke Zon ofwel De Wederkomst van Het Grote Witte Licht 

in ieder Mens. Een Zon die de nu wedergeboren zielen nog verder gaat 
transformeren c.q. verlossen in Geest. En dat proces is op 1 november 2015 

ofwel tijdens de viering van Allerheiligen op aarde begonnen. De Rechtvaardige 
zielen, die door de Maria Witte Zielen Zon per 17-7-2015 verlicht c.q. geheeld 
werden tot Heiligen. De Heiligen die nu verlost c.q. opgehaald zullen worden 

door Het Grote Witte Licht Christus per 1-11-2015.  
Lees ook de Openbaringen 77-1 

 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!openbaringen-vanuit-de-

oorsprong/upk1y 
 

Einde Verlichtingen 
 

Ik zag mijn voeten...eerst nog een onduidelijke vorm wel licht van kleur en later 
zag ik duidelijk menselijke voetjes (ze waren klein en bijna teer lichtvoetig) de 
bodem raken. 
Alsof Daveithe werkelijk voet op vaste bodem zette!! 
Ondertussen bleef de energie maar in golfbewegingen door me heen gaan. 
 
Op een gegeven ogenblik werd ik onrustig en was het genoeg.....ik werd 
letterlijk wakker als Daveithe IN Thea. Gewoontegetrouw keek ik natuurlijk op 
de klok en wat schetst mijn verbazing.....8:08 uur! DAVEITHE EN THEA........ZO 
BOVEN ZO BENEDEN!  Samen ÉÉN in en uit De Bron....de 0, het nulpunt! 
En dan doe je de gordijnen open en zie je dat de zon....Het GROTE WITTE LICHT 
VAN CHRISTUS OVER DE AARDE AAN HET UITSTROMEN IS!!!! 
 

Adamas EJ zegt dat de tijd van De Grote Christus Genade over de aarde is 
gekomen 

 
De Grote Genade die het Oordeel overbodig maakt voor hen die willen zien en 

horen. 
 

De Grote Genade welke de “Rapture” ofwel het ophalen van de Heiligen is op 
aarde 

 
De Grote Genade die voor de “Tribulation” komt voor hen die nog niet willen 

zien of horen. 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!openbaringen-vanuit-de-oorsprong/upk1y
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Lieve schatten, kan het nog mooier? Kan het nog duidelijker?????  
 
Je ziet het....aanvaard wie je BENT. Zoek jeZELF, JE WARE ZELF zuster en 
broeder en je BENT je Ware Zelf!!! 
 
In onmetelijke Liefde, Begrip en Idee jullie Daveithe IN Thea.  
Adamas, een Christus weer geboren.. 
 

WitLichtstraaltje 3 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 3: Geestelijk werk……in uitvoering! 
 
Ik dacht eerst dat er niet zoveel gebeurd was, maar dit blijkt dus niet zo te 
zijn..... Ha ha, hoe kan het ook anders na al die mooie en duidelijke ervaringen 
die er gebeurd zijn op AllerHeiligen en AllerZielen. Zie de vorige twee 
“Witlichtstraaltjes” en de mooie toevoegingen van Adamas op de site. 
 
Nadat ik dus die mooie ervaringen allemaal had gehad en de Christus 
voorzichtig, zachtjes en stapje voor stapje IN mij was gedaald, kreeg ik 
gisterennacht de volgende ervaringen weer: 
Ik heb  heel goed gevoeld hoe ik heel zacht en liefdevol weer in 
mijn lichaam gleed. Tot 2x toe alsof het me geleerd werd. 
Ik voelde me zo naar binnen glijden tot in mijn voeten. Alles in mij 
werd weer even aangeraakt. Het tintelde in me. 
Verder voelde ik ook heel duidelijk vlak voor ik in slaap viel, mijzelf  in 
een andere energie AANWEZIG zijn. Het was niet de energie van deze 
wereld. Het was zo totaal anders. Het leek wel of ik bijna even Alomvattend 
was. Dit klinkt enorm arrogant maar lieve schatten ik kan het niet anders 
omschrijven. Ik was een Wezen dat zo enorm ruim was. Niet eens groot, maar 
ruim en ik WIST. Ik kan het niet anders duiden dan alomvattende energie. Het 
was duidelijk buiten ruimte en tijd. 
 
Het was wel prettig hoor. 



Ik zag de klok op 2:07 staan.....ik hoorde...Dit Ben Jij! De 27, de 9 
die door en uit de 0 De Bron gaat en ging...... 
Waaauuuwww......DAT heb ik dus even gevoeld. 
Kijk en in al deze afgelopen dagen leek het wel of ik een soort getraind werd, 
een soort voorbode van wat er komen gaat, wat er gebeuren gaat. Hi hi, alsof ik 
er alvast wat aan kan wennen....zo voelt het. Elke keer krijg ik weer een stukje 
te voelen. 
Nou ik zou zo zeggen....kom maar op....Ik lust er wel pap van.  
Dit is wel heel ongeestelijke taal hè, zo LIJKT dit!  
Maar weten jullie.....de geestelijke wereld is vol van Vreugde, vol van 
Liefde....hoe kan het anders als ik me hiermee verbonden heb, ÉÉN mee aan 
het worden ben, dat ik  echt weer vrolijk ben? Heel logisch toch??? 
 
Daveithe danst weer lichtvoetig in en met mij mee! 
 
Afgelopen nacht weet ik nog dat EJ en ik druk aan het praten waren. We 
hadden het over de 12 kwaliteiten van de 4 lichten en dat wij ons die nu 
allemaal gaan eigen maken. 
Nog twee Lichten zullen zich bij ons voegen: Oroiael en Eleleth. 
 
Zolang deze Lichten zich nog niet aan ons geopenbaard hebben zouden wij al 
de kwaliteiten op ons nemen samen met Jezus en Moeder Maria. Hierover 
waren wij aan het praten en wat de kwaliteiten nou precies inhouden....hoe 
hier invulling aan te geven???  
Vooral ik vond dit toch wel heel wat. Heb nog maar nauwelijks het Grote Witte 
Licht gezien, nog maar kort geleden Al Aanvaard IN mij om dit te gaan AARDEN, 
etc. etc. Een maand geleden wist ik nog nauwelijks van de 4 Lichten af...Bewust 
dan. Want ik voel meer en meer dat ik dit ook echt mijn hele leven al 
vertegenwoordigd heb...onbewust! 
 
Toen werd ik wakker (gemaakt)....4:41..... Hi hi de omgekeerde 144 die ik al 
eerder te zien had gekregen! Oké, dus.....de 144:000,  de eersten die afgedaald 
waren om de klus te helpen klaren hier op aarde....nu OMGEKEERD zijn op de 
aarde om weer Terug Naar Huis Te Gaan....vermeerderd tot 441.000!!! Tevens 
weer de 4, nu 2x 4.....we hadden het over de 4 Lichten en hun kwaliteiten 
weten jullie nog.....en ik kreeg door: twee van de 4 Lichten Zijn Nu één 
geworden, maar bezitten reeds 8 kwaliteiten! Ik spreek voor mijzelf en ik weet 
dat de kwaliteit Vrede er bij is gekomen samen met de kwaliteiten van Adamas 
Harmozel en welke hij invoelt......hij zal het jullie zelf vertellen. 
 



De Adamas Harmozel nacht van 4 op 5 november 2015 
 

In deze nacht werd aan de 4 kwaliteiten van Adamas Harmozel zijnde Genade, 
Waarheid, Schoonheid en Wijsheid een vijfde kwaliteit toegevoegd. Door de 
verbinding tussen Waarheid en Wijsheid werd de deur naar Sophia (welke 

Wijsheid is) weer geopend om haar te bewegen met haar onvolmaakte gevallen 
scheppingen, kinderen en kleinkinderen weer naar huis te komen. Om echter 

door de nu geopende deur te stappen is het nodig dat Sophia uit eigen 
beweging en verantwoordelijkheid Berouw toont. Het Berouw dat De Beweging 

Naar Huis Is. Het Berouw dat de 13e Eon is. Het Berouw dat de 13e Apostel 
Maria Magdalena ofwel pistis sophia toont over haar scheppingen. Het Berouw 

dat de 13e Maan is. Het Berouw dat de 13e Maand is. Het Berouw waar de 
Huwelijkse Trouw weer hersteld wordt met De Geest ofwel Het Grote Licht. Het 
Ware Volmaakte Huwelijk is zoals u allen weet AL-EEN het Huwelijk tussen De 

Geest en De Ware Mens ofwel Adamas. Daadwerkelijk Trouwen is dus wanneer 
de verbinding tussen De Geest en De Mens, welke zowel het mannelijke als 

vrouwelijke weer volledig in zich draagt, compleet en constant is met De Geest. 
Wanneer De Mens gaat scheppen zonder De Geest ofwel Theos wordt het Enige 
Ware Volmaakte Huwelijk (tijdelijk) Verbroken ofwel Trouwen verliest de T van 
Theos en verandert in Rouwen. Rouwen is het lijden van de mens die niet meer 
constant verbonden is met De Geest. In de Rouw zijn is dus de Her-Innering aan 
het feit dat ieder mens eens compleet ofwel Getrouwd was. Ontrouw, Ontucht, 
Overspel, Hoererij in de meest elementaire vorm is dus het niet meer verbonden 

zijn met De Geest welke een einde maakt aan het Leven en een periode van 
schaduwen, duisternis en dood inluid voor de gevallen engel/mens.       

 
Voor meer informatie over dit proces van Trouw, Vrouw en Rouw gaat u naar 

de geschriften van de Openbaringen vanuit De oorsprong 50-52 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!openbaringen-vanuit-de-
oorsprong/upk1y 

 
Einde aanvullingen Adamas Harmozel 

 
Nou ik vond het maar een ingewikkeld gedoe, maar toch ook eigenlijk wel heel 
eenvoudig en simpel opgelost voor het begin van De Oorspronkelijke Tijd waar 
we inglijden. We hebben immers de Oude wereld achter ons gelaten en het 
Grote Hele ofwel Heilige Witte Licht van Moeder Maria is opengegaan, hebben 
we in de zon eergisteren gezien (was dit nog maar eergisteren??? Je ziet 
het...in De Geest is er geen tijd of ruimte dus dit begrip gaat voor hen die in de 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!openbaringen-vanuit-de-oorsprong/upk1y
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!openbaringen-vanuit-de-oorsprong/upk1y


transformatie lichtdagen stroom naar De Ware Mens in zichzelf zitten steeds 
makkelijker om te weten, begrijpen en te laten indalen. 
Het is AL over de wereld uitgestort. Uitgestort over al die zielen die de overstap 
hebben gemaakt en willen maken om weer vanuit de Geest van De Ene samen 
te gaan tot ÉÉN volmaakt Mens, Adamas, de Ene Christus. 
 
En Nu, terwijl ik dit opschrijf begrijp ik ook HOE wij die kwaliteiten van de 4 
Lichten tot ons kunnen nemen!!! Eerst Al ÉÉN in de Geest......Het wordt werken 
in de Geest!! Vandaar de titel: Geestelijk Werk....in uitvoering! Ha ha...zou hier 
ook een bord voor zijn hier op de aarde??? Ik denk het (nog) niet. 
 
Dit alles gaat dan in een moment door je heen....hoe is het mogelijk! Jaaaaa, 
dat is nou Geestelijk Werken! 
Enfin ik ging maar meteen even een sanitaire stop doen....ik kwam terug....het 
was 4:44 uur....ik keek naar buiten en ik zag recht voor mijn neus in het Oosten 
een hele hele felle “ster” waarvan ik wist dat dit Venus was, maar ik had hem 
nog nooit zo fel gezien. Er boven ook heel fel Jupiter. Er een stukje schuin 
boven vandaan (voor aardse begrippen dan) nog de maan, iets groter dan een 
kwart. 
Waaauuuw dacht ik , die is ongewoon fel....dit moet iets te betekenen hebben 
voor de aarde en haar bewoners (jullie beginnen te merken dat ik al meer en 
meer vanuit mijn geestelijk standpunt begin te praten en te kijken). Ik was niet 
voor niets dus wakker gemaakt en precies op dit moment. 
Lees weer de betekenis van de 4:44 die ik ook in mijn vorige Witlichtstraaltje 
heb geschreven en de verduidelijking en aanvulling van Adamas Harmozel erbij. 
De 4:44 is ook 3x4 of de 4x3 is 12 kwaliteiten van de 4 Lichten!!! Nou dat was 
dus wel duidelijk dat hetgeen ik hierboven geschreven en gevoeld heb, 
bewaarheid werd. Helemaal weer dat we een fase, een tijdperk hebben 
afgesloten. De Oude wereld gaan verlaten!!! Eindelijk De Oorspronkelijke 
Wereld weer gaan betreden!  
Waarom omdat deze planetenstand mij vanochtend nog duidelijker werd toen 
ik op Starwalk ging kijken hoe de standen van die planeten waren EN toen EJ 
mij nog even vroeg het stuk van De ster v. Bethlehem te lezen op De Nieuwe 
Dokters site onder het menu kopje SOS ofwel Save Our Souls!!! 
Hierbij toegevoegd! Lees en overtuig jullie zelf!! 
http://www.denieuwedokters.nl/save-our-souls/bethlehem2017.html 
 
Ik DACHT in eerste instantie...waauuww....dit is groots.......ja ja...is het ook, 
maarrrrrr.....ik zag dus vanmorgen in Starwalk dat het niet de ZUIVERE 
samenstand was van Venus en Jupiter, die samen de ster van Bethlehem 

http://www.denieuwedokters.nl/save-our-souls/bethlehem2017.html


vormen, maar de VALSE ster van Bethlehem was!!!!!!MARS staat er tussen!! DE 
ANTI-CHRIST kondigt zich heel brutaal aan.  
 
Dit lezen we in het artikel over de Ster van Bethlehem! 
Echter het is OOK de geboorte van de Christus IN ONS ZELF als wij daar voor 
kiezen. En hier zie je dus de 4:44..... Afscheid van de oude wereld, die enorme 
puinhoop die ik eergisteren ook gezien heb en over geschreven heb. 
 
Toen werd me dus alles duidelijk!!! 
 
Want nadat ik weer ging slapen werd ik weer gewekt om 6:24 uur (de 
zielenwereld) ik kreeg een foto te zien van een gezin van vroeger waar ik 
woonde. Geen geloof maar goede fijne mensen.....ik werd er heen gestuurd en 
deed er mijn “werk”....geestelijk werk....het was geen fijne energie waarin ik 
afdaalde...het voelde niet echt lekker.... Ik kwam weer terug in mijn lichaam en 
werd wakker....om 6:42 en ik WIST...de klus was geklaard. De boel was 
omgezet. Weer een gezin die door naar het Licht kon als dit hun wens was. 
 
Weer een Gezin dat OMGEKEERD was ofwel De Weg Naar Huis zal gaan volgen! 
 
Ik las later vanmorgen dat EJ ook druk aan het werk was geweest en dat dit 
voorlopig voor ons het laatste werk in die wereld zal zijn.  
Hij schrijft: Ben vannacht voor het laatst werkzaam geweest in de 
zielenwerelden voor de Rapture. 
Pas na de Rapture zal dit werk weer volledig vanuit De Geest hervat worden. 
 
Voor het volledige Rapture, Tribulation en Day of the Lord verhaal klik je op de 
volgende link. Dan weet je ook gelijk voor wat een belangrijke keuze jij, je 
gezin, je familie en vrienden vandaag staan op aarde: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!we-gaan-naar-huis-
nu/snxts 
 
Het is zeker de belangrijkste keus die een mens zal maken in zijn/haar leven. 
 
Wij gaan ons NU dus toeleggen op de Christus IN ons en de kwaliteiten laten 
spreken en ons eigen maken. 
 
Alles staat al weer op onze site: www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!we-gaan-naar-huis-nu/snxts
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!we-gaan-naar-huis-nu/snxts
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/


Ondanks dit alles.....was ik vandaag blij, ondeugend, dartel en 
opgeruimd....jullie hebben alles kunnen lezen de afgelopen weken , ja jaren van 
mij! 
Ik heb mijn klus geklaard.....IK ZING: IK GA NAAR HUIS! 
Maar ik kom terug en kan jullie dan AAAAAALLLLLES VERTELLEN. 
Ik ben , IK BEN gereed om naar de bruidskamer van Christus te  gaan....... 
 
Hoe en wanneer??? Ik zou zeggen.....NU!!!!! 
 
In grote Liefde, Begrip, Idee en Vrede BEN IK DAVEITHE en in Adamas 
Harmozel, Genade, Waarheid, Schoonheid, Wijsheid en.....BEROUW 
 

WitLichtstraaltje 4 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 4: De wereld 180 graden omgedraaid. 
 
Ooooh wat vind ik het altijd moeilijk om weer te beginnen....WAAR te 
beginnen, hoe te verwoorden opdat het zo goed mogelijk  overkomt in 
jullie....... 
 
Ik heb jullie  al in de vorige verhalen mijn belevingen verteld n.a.v de klok die 
twee nachten achter elkaar stond op 1:44, 4:41 en 4:44 uur. ( zie de vorige 
twee verhalen bij de Witlichtstraaltjes op de site: 
www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com ) 
 
Nou dat gebeurde  dus eergisternacht weer. Ik heb dit aan EJ verteld welke 
diezelfde nacht het onderstaande verhaal over de 144.000 doorkreeg. Kortom 
het was wel weer duidelijk dat we hier iets mee moesten doen. Apart genoeg 
was de erkenning van dit feit voor mij op dat moment al genoeg en bleef het 
rustig die nacht. 
 
Het 144.000 verhaal staat op de site onder het menu kopje WELKOM! 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/


In het verhaal dat EJ had doorgekregen werd mij duidelijk wie dit nu allemaal 
zijn en waarom ze zich nu al op de aarde aan het verbinden zijn tot Een Groot 
Licht. Ja....dit was bekend...diep in me en dit was mijn taak hier op aarde en 
ben ik NU mee bezig. 
 
Ik was nog steeds in dubio hoe het nou met mijn ouders zat en vooral mijn 
oude vader, die over een paar dagen 101 jaar wordt......101..... Een zo puur 
heilig getal in verbinding met AL ÉÉN, DE BRON! En hij ontkent elke keer alles, 
wil er niet over praten, wordt enorm onrustig van mij en toch door alles heen 
voel ik gewoon dat hij “ bijzonder” is. Ik zeg steeds tegen mezelf: Er is iets met 
hem maar ik kan er mijn vinger niet op leggen...... 
 

Het 11, 101 en 111 verhaal zal nog duidelijker worden wanneer je het 
Reisverslag van EJ leest van 7-11-2015 en 8-11-2015. Bijzonder hoe dit weer 

allemaal bij elkaar komt. 
 

Ik voel dat mijn vader een “ meester” is, maar laat dit in niets merken.....(een 
WARE Meester dus). OOK  mijn moeder voelt zijn kracht en zijn oneindige 
geduld met haar en zijn oneindige liefde voor haar, die hij SOMS  laat zien. Hij is 
niet makkelijk voor zichzelf, maar ook niet voor de ander. Hij is een echte 
leermeester, wat hij dus ook hier op aarde was, leraar en wat zijn passie is. 
En toen las ik het stuk van de 144:000 lichten die hier op aarde weer ZIJN op 
het ogenblik en dat deze lichtwezens zich overal  tussen bevinden, verspreid 
over de hele wereld.....OOK onder de “ONGELOVIGEN”!!! Bingo, pats boem!!!!! 
Hebbes!  
Bloedhitte ging door me heen van herkenning, DAAR heb je hem.......mijn 
ouders horen tot de 144:000 lichten die hier op aarde gekomen zijn en zijn hele 
oude voorwerkers, die het licht hier op aarde al gebracht hebben. En nog 
steeds doen, want ook zij krijgen alle energieën door zich heen.  
DAAROM kwam ik als” kadootje” nog even bij hun langs om in te dalen. 
Hetgeen voor hen als een volslagen verrassing kwam.....hi hi...voor mij toen 
niet. 
Toen ik dit allemaal besefte en WEET waarom ik mijn ouders heb  uitgekozen, 
viel de hele puzzel in één klap in elkaar. Ook Piet en zijn familie......zijn moeder 
die nu in het verzorgingshuis weer haar wortel in geloof aan het ophalen 
is....ook zij kan Al ÉÉN  maar ZIJN in haar rolstoel, maar doorstraalt haar nog 
onwetende gezin. Allemaal horen we bij de club van 144:000!!! 
Dit gaf een enorme bevrijding en begrip in mij! Het werkelijk Nu Weten, sterkt 
me enorm in mijn proces waar ik nu in zit als Daveithe samen met Adamas 
Harmozel. 



 
Donderdagavond een prachtige doorgeving gegeven, naar ik nu weet als 
Daveithe in verbinding met Het Grote Licht, De Bron, die tijdens deze 
doorgeving ook in ons midden kwam en ik zo duidelijk ervaren heb. Ook door 
de opname heen voel ik het de energie van dit Licht doorkomen, welke nu ook 
op de site staan onder het kopje BIJEENKOMSTEN. 
 
Gisterenmorgen hebben EJ en ik weer een groot overleg gehad over alle zaken 
die Nu spelen. OOK dus bij mij!! Ik kreeg ook een mooie les te leren, een mooi 
inzicht aangereikt..... 
Hij zei: “ Thé denk nou niet dat je bijzonder bent, want dat zijn jij en ik niet!!!! 
Wij worden eigenlijk Nu weer NORMAAL zoals het Al in de tijd de bedoeling is 
geweest die we ZIJN! 
 
Bingo!! Raak! Ik zeg jullie zo vaak....EJ ( ADAMAS HARMOZEL) zet je altijd aan 
het denken.... triggert je OM te gaan denken, verder te komen op je pad en dat 
kan soms best wel even “au” ... doen. Vooral wanneer je resterende ego weer 
eens onderuit gehaald wordt.   
Want natuurlijk vind ook ik mijn hele proces waar ik door heen ga toch echt wel 
een beetje bijzonder. Ik noem dit niet alledaags. Echter pas op voor AL 
diegenen die ook door dit proces heen gaan, zet je jezelf niet weer ergens 
BOVEN want dan komen we weer in het hele kerkgebeuren, hoogmoed, 
hiërarchieën, hoger of lager zijn etc. etc. 
Laat ik jullie dit nu voor eens en altijd zeggen....DIT IS NOOIT MIJN INTENTIE 
GEWEEST! 
Altijd heb ik gezegd...zet mij nooit op een voetstuk, want ik val er altijd weer 
van af!!!! 
Mocht ik jullie toch onverhoopt die indruk hebben gegeven dan bied  ik mijn 
excuses hiervoor aan, want ik kreeg ineens zo goed te zien hoe WAAR het is dat 
WIJ die WARE MENS,  DE ADAMAS in WERKELIJKHEID ALLEMAAL WEER 
KUNNEN ZIJN, INDIEN WIJ WEER KIEZEN VOOR DE VERBINDING MET ONZE 
BRON.....GOD. 
 
Enfin tijdens dit gesprek begon mijn wereld al direct 180 graden te draaien en 
begon ik HET te VOELEN. Het draaide in een fractie 180 graden om.....NU kon 
het gebeuren omdat ik mijn VERBINDINGEN weer hersteld had met mijn 
ouders, met de 4 lichten, met Moeder Maria, Jezus, God. De Drie-Enige IN  
mij!!! 
 



Nou en toen stroomde het verder in mij en ontstond het  IDEE bij ons samen 
van de Lichtconsulten die EJ en ik samen willen geven of ieder apart om de 
mens zich ook bewust te laten worden van HET GROTE WITTE LICHT IN 
ZICHZELF!  Wat we allemaal bezitten!!!! 
 
Ha ha, ik ben hierna maar eens gewoon een appeltaart gaan bakken voor mijn 
mannetje. Opdat ik  dit alles ook weer  kon gaan aarden. S’ Avonds met de 
buren heerlijk Indisch gegeten in Den Haag. Ja en dan eet ik veel meer vlees 
dan ik gewend ben........wat dan ook zijn uitwerking weer heeft. 
Ik zeg altijd werkelijk alles in dit leven hier in deze illusiewereld heeft een 
betekenis, is een  
Hulpmiddel om ons wakker te maken en ons steeds verder terug naar Huis te 
brengen. 
Zelfs al dit vlees eten.....ik moest weer even diep afdalen in mijn leven , DIT 
leven. 
 
En dat gebeurde dan ook, mede door de opmerking dat ik eigenlijk nu pas 
NORMAAL aan het worden was. Want zoals EJ altijd zegt “De Ware Volmaakte 
Mens ofwel Adamas is gewoon NORMAAL en niets bijzonders. Alleen de 
gevallenen vinden zichzelf bijzonder omdat ze allemaal alleen dus niet meer 
met De Ene in zichzelf en elkaar verbonden zijn. En ik ging mijn hele leven weer 
na vanaf de geboorte. Eigenlijk al voor mijn geboorte...bij de conceptie. 
 
Hoe ik als Daveithe besloten had om, weer in te dalen. Ik had hier op aarde een 
grote taak te doen. De mens weer MENS te laten worden en Zijn. De Christus IN 
zichzelf weer geboren te laten worden. De weg voor te bereiden voor de 
NIEUWE WERKELIJKE OORSPRONKELIJKE WERELD WAARIN DE CHRISTUS , DE 
LIEFDE WEER ZAL ZIJN, ZAL LEVEN.  
IN HET LEVEN VAN DIE ENE WARE DRIE-ENIGE GOD, VADER-MOEDER-ZOON!  
WEER ÉÉN TE WORDEN MET ONZE OORSPRONG, DIE WIJ ZIJN! 
 
Poeh, wat een taak! Maar w.s. kan ik het anders was ik niet afgedaald. 
DAVEITHE KAN HET! 
 
Ik werd echter naarmate ik ouder werd , steeds minder Daveithe en meer Thea. 
Ik daalde af in de illusiewereld, ZONDER mijn verbinding meer te voelen. Ik ging 
dit allemaal na in mijn leven en zoveel valt op zijn plek. Ik ging zo diep deze 
illusiewereld in met alles er op en er aan. Ik begreep dit eigenlijk nooit van 
mezelf diep van binnen, maar het gebeurde gewoon. Het leek wel of ik geen 
kracht had om hier tegen te vechten.....zie hier....ik kreeg de ervaring te leren 



hoe het is om een gehersenspoelde en gemind controlde transhuman te zijn!!! 
Niet of nauwelijks meer een eigen wil te hebben. Geen eigen kracht meer te 
hebben en TOCH wist ik altijd diep van binnen dat die er WEL was. 
Ik MOEST deze ervaring weer ophalen, leren en herkennen opdat ik dit kon 
gaan oplossen in meZELF EN  door dit ZELF ervaren te hebben, kan ik  in de 
komende tijd JUIST die mens die hier nog in zit helpen om er uit te komen!! 
Wat ik altijd geweten heb en niet begreep, waarom moest ik zo diep die 
duisternis indalen....begrijp ik NU. EJ zegt dat alleen zij die in de diepste 
duisternis afdalen ofwel de wortel van alle kwaad in zichzelf weer 
aanschouwen en ervaren pas weer echt hun eigen licht kunnen ontdekken, 
activeren en laten groeien en bloeien. De VAL is er dus niet voor niets. De VAL 
is er om weer WAKKER TE WORDEN, OP TE STAAN en WEER NAAR HUIS TE 
KOMEN. Zie ook mijn verhaal over de ervaringen in die duisternis, in die 
gevangenissen van de mens, wat ik jaren “ gedroomd” heb en de verhalen 
onder WELKOM op de site. 
Nou, door al dat vlees wat ik gegeten heb, kon ik weer diep indalen en dit weer 
door me heen laten gaan, begrijpen en oplossen!! 
 
Op een gegeven ogenblik was dit w.s. genoeg geweest in mijn leven van nu en 
brak de tijd van het ontwaken aan. Zoals bij zovelen!!!  
 
Goed , verder met mijn verhaal...Er werd aan ons getrokken...de 144:000 om 
weer wakker te worden, ons te verbinden, het lichtwerk te doen en dan na de 
wederkomst van Het Grote Licht op aarde weer naar HUIS te keren. Nou dat 
gebeurde dus..... 
Voordat ik deze boodschap begreep en me steeds verder als Thea van het 
Innerlijke Licht afwende door mijn woorden, daden en gedachten (tegen mijn 
geweten in handelde) was ik op een gegeven moment letterlijk 
opgebrand....geen of nauwelijks meer verbinding met het Licht in mezelf ofwel 
De Bron van alle Levensenergie.....burnout wat in feite niet meer is dan een 
verwijdering van je illusie persoon van je Ware Volmaakte Mens ZIJN. Tijdens 
deze burnout hoorde ik steeds weer: Wie BEN IK? 
Ik zal jullie dit hele proces besparen, velen hebben dit ondervonden.... 
DIT WAS MIJN OVERGANG VAN DE STOFFELIJKE WERELD NAAR DE 
ZIELENWERELDEN.  
De stoffelijke illusie wereld ging letterlijk door het VUUR heen, alle illusies en 
daarbij behorende ego werd verbrand, waarna er steeds meer ziel tevoorschijn 
kwam in mij.  
 



Ik mocht van Jezus door de 7 hellesferen lopen om mijn ware zelf weer terug te 
vinden en te zuiveren van al die illusiethema’s ,afgescheiden zijn van de bron 
en we gingen samen op weg naar Huis. Nee niet alleen onwetend en 
zwoegende naar Huis maar samen met een liefdevolle broer op weg waardoor 
de hindernissen eenvoudiger genomen konden worden. Van af en toe 
verbonden met Jezus werd ik steeds meer verbonden met de Christus welke de 
Geestelijke Jezus is die daadwerkelijk De Weg naar Huis wijst met behulp van 
vele broeders en zusters uit de Geestelijke Sfeer ofwel Lichten.  
Ook hierin weer....MOEST ik ze doorlopen hebben opdat ik, de mens, later 
begrijpen kon en daardoor helpen kon om weer MENS te worden. Mijn 
kwaliteit van Daveithe is o.a. Ook BEGRIP. Begrip voor een mens die met vallen 
en opstaan weer Mens probeert te worden. 
Nou in deze wereld kwam ik behoorlijk vast te zitten en het duurde lang voor ik 
hieruit was. 
Maar zoals jullie in al mijn verhalen, mijn weg gevolgd hebben....het is me 
gelukt. Ik kan weer werkelijk naar Huis!!! 
 
Zo ben ik dus nu aanbeland in de Geestelijke wereld. Waar ik WEER mijn weg 
moet zien te vinden. Mij weer eigen mag gaan maken. Waarin al mijn vorige 
levens weer van me afgenomen zijn. Ik had hierin BEGRIP, IDEE EN LIEFDE 
opgedaan. Het was volbracht!! 
 DE GROTE GENADE. Waarin ik weer Daveithe kan gaan worden. Mij AL weer 
kan gaan herinneren.....waarin ik weer verbonden met DE GEEST...HET 
LEVEN...HET WARE LEVEN.....DE BRON...DE ENE...DE DRIE-ENIGE.....TOTAAL 
DOORLEEFT! 
 
En dan hoor ik Al Één nu nog maar....AMEN....Het is volbracht....... 
IK BEN weer MENS......een ware oorspronkelijke MENS.....een ADAMAS. 
 
DIT IS wie we ZIJN.......ALLEMAAL. DIT is een weg...MIJN weg! Maar we hebben 
allemaal EEN weg te gaan. Maar hij is te lopen! IK ben hier een voorbeeld van. 
EJ is hier een voorbeeld van en zo zullen er nog  vele vele vele ergens op deze 
aardbol rondlopen.....144:000!!! 
En het zullen er meer en meer gaan worden......Allen verenigd tot HET ENE 
GROTE LICHT! 
 
En daarom zie ik NU pas dat ik “normaal” aan het worden ben..... 
Zien jullie nu ook dat al die andere werelden/levens juist abnormaal, apart en 
op een rare manier uitzonderlijk waren???? 
 



Dit is wat er steeds gezegd wordt.....jullie worden weer de Goddelijke Mens! 
DE ENIGE WARE GODDELIJKE MENS DIE DE DRIE WERELDEN DOORLOPEN 
HEEFT EN WEER TOTAAL VERBONDEN IS MET EN IN GOD.....HET LEVEN! 
 
Dit is DE ADAMAS......DE ENIGE ECHTE WARE MENS ZOALS GOD HET BEDOELD 
HEEFT. 
 
WEER GODEN TE ZIJN IN GELIJKENIS MET DE ENIGE WARE CHRISTUS IN ONS 
ZELF! 
 
Amen! 
 
In grote Liefde, Begrip, Idee en Vrede BEN IK DAVEITHE en in Adamas 
Harmozel, Genade, Waarheid, Schoonheid, Wijsheid en.....BEROUW 
 

WitLichtstraaltje 5 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 5: Het Lam Gods 
 
Goedemorgen allemaal. Ik heb een nacht zonder werken 
doorgebracht......hmmmm en dan krijg ik vanmorgen om 8:08 uur gewoon 
alleen maar het woordje LAMB door......in het engels....meer niet..... 
Nou en dan weten jullie niet wat Daveithe dan ineens in BEGRIP doorkrijgt, 
eigenlijk bijna te verduren krijgt. 
 
Direct weet ik dan dat dit met Jezus te maken heeft...met de Christus IN ons. 
 
Het lam Gods! Ik heb jullie er al meer over geschreven.....het heeft al vaker de 
revue gepasseerd. Mij attent gemaakt door Anneke en Rob.  
Het stuk dat ik geschreven heb in Oostenrijk over de rode poes, die totaal 
transformeerde. 
De leeuw die niet meer brult.  



Het verhaal van Kaïn en Abel. Ik kreeg door dat ik een van de vele Abels 
was.....hij die het lam offerde uit grote liefde voor God. 
 
Enfin....alles kwam binnen wat ik de afgelopen tijd heb gedaan en geschreven... 
 
NU de CHRISTUS weer IN mijn hart genomen. 
Zie het grote verhaal van gisteren.....alle werelden doorlopen......weer een 
ADAMAS geworden! Mijn verbinding met De Ene die ik al jaren uitdraag. 
 
Dan de Verhalen in de Openbaringen en uit de oude geschriften over de 
Eindtijden, Raputure, Tribulation, The Day of the Lord waarin we NU zitten en 
gaan komen als we niet naar onze Innerlijke Waarheid en Geweten luisteren en 
hiernaar handelen. 
 
ONTHOUD HET GEZEGDE: wat je zaait zul je oogsten en wat je uitzend krijg je 
terug!!!! 
 
Dit komt steeds sterker terug. Dit hebben we al gemerkt 
 
Na de  Rapture duizenden malen meervoudig!  
Alles is in september 2015 ingezet, ingedaald. Jullie toen ook allemaal verteld, 
al LEEK het dat er niets gebeurde. Dit is precies het zelfde met het 12-12-12 en 
met de Harmonische Convergentie. Steeds weer LEEK het of er niets gebeurde, 
maar niets is minder waar.  
Kijk naar jezelf hoe je totaal veranderd en gegroeid bent na die eerste bel om je 
wakker te maken!! Kijk naar mij, kijk om je heen..... Zie hoe GENADIG de 
transformatie verloopt! 
 
Ook het kwaad komt vrij om verlicht te worden. Geen makkelijke tijd gaan we 
tegemoet. Tijdens de Tribulation.....het RECHT (Mars die nu tussen Venus en 
Jupiter staat) zal dit gebeuren! Al die mensen die nog onbewust of bewust NIET 
gekozen hebben krijgen de kans om dit alsnog te doen. Mars die je dwingt om 
te kiezen...... 
EJ heeft het ons al vaak verteld. Ook als ADAMAS HARMOZEL vanuit het 
geestelijk standpunt heeft hij dit verteld. En NU  sluit ik me hierbij aan als 
ADAMAS DAVEITHE. 
ALLES wordt me nu duidelijk. Ik kan het Nu vanuit alle drie werelden bekijken!  
Daarom roept Adamas Harmozel ons steeds in ferme taal op Om Wakker Te 
Worden. Deze zeer duidelijke boodschap wordt EJ niet altijd in dank 
afgenomen. Kan het niet wat liever en zachter hoor je dan vaak. Maar als u 



beseft dat dit de meest zacht manier is om ieder-een wakker te maken en dat 
zachte heelmeesters altijd stinkende wonden maken kunt u Adamas Harmozel 
waarschijnlijk wat beter begrijpen in zijn urgentie.  NU je keuze te maken om 
Wakker te Worden, Op Te Staan, Rechtvaardig en misschien wel weer Heel 
ofwel Heilig te worden scheelt immers straks heel heel veel angst, pijn en 
ellende. Nu kan het nog veel makkelijker en zachter gebeuren. Na de Rapture 
zal met ferme hand ons wederom de keuze glashard voorgehouden worden. 
Immers: wat je uitzendt krijg je direct terug. En dan vele vele vele malen sterker 
om tot een Verlichte Keuze te komen. 
Tuurlijk, we hebben allemaal een vrije WIL en die mag en kan je juist NU 
gebruiken. 
 
Heb jij zin om dit af te wachten en maar te zien wat er dan misschien” zou 
kunnen gaan gebeuren”? 
Heb je zin om eerst de wonderen en tekenen aan de hemel van NA DE 
RAPTURE te aanschouwen met de wetenschap dat het wakker worden en 
opstaan dan vele malen moeilijker is geworden. 
Heb jij zin om de houding te hebben van: Het zal zo’n vaart niet lopen en het 
valt allemaal wel mee als de VAL van de OUDE WERELD DEFINITIEF INGEZET 
wordt???? 
Terwijl je NU de kans hebt om voor De GROTE GENADE, HET LICHT, DE LIEFDE, 
HET ZACHTE, HET LAM GODS te kiezen????? De Christus IN je ZELF, die IK BEN 
IN AL DAT IS?? 
 
Daarom is  NU voor het Licht IN jeZelf kiezen..... kiezen voor de CHRISTUS in 
jeZELF! 
 
Niet meer in het geniep, in de verborgenheid wat we allemaal gedaan hebben. 
Waarom?? We zijn allemaal WEER BANG DAT ONZE KOP ERAF GAAT ....... 
 
Hetgeen we lezen in de soms wel heftige waarschuwingen van mijn enorme 
grote LICHT EN GEESTELIJK LIEFDE ADAMAS HARMOZEL..........(en nu gebeurt er 
wat IN me..........) 
 
“Lees dit AL In uw geestelijk bewustzijn geliefden!!!!! 
 
Lees Mij met en IN uw Liefde, want dit zal de enige manier zijn in de tijden die 
komen gaan om Al In LIEFDE te bezien en te “waarderen”....( Noot: Ik zeg hier 
niet te beoordelen, want hier zit direct weer een negatieve lading op.) 



De Liefde, Het Licht IS de Christus in U en IK neem U bij de hand en leidt U deze 
oude stervende wereld uit, naar HET NIEUWE OORSPRONKELIJKE 
LAND....WERELD WAARIN ELK MENS DIE DAAR AANKOMT WEER EEN WAAR 
MENS, EEN ADAMAS ZAL ZIJN! 
De OORSPRONKELIJKE WERELD IN U!!!! IN UZELF DIE MET ALLE ANDERE WARE 
GODDELIJKE MENSEN EEN NIEUWE WERELD BOUWT ZOALS HET AL IN DE TIJD 
DE BEDOELING IS GEWEEST DAT DIE ER ZOU ZIJN.” 
 
Pffft, zo dat was CHRISTUS in Daveithe, Thea die sprak! 
 
Gisteren schreef ik mijn wereld is 180 graden omgedraaid en het ziet er naar uit 
dat dit inderdaad gebeurd is. 
Ook ik begin nu Alles meer en meer te bezien vanuit een Geestelijke standpunt. 
Ook ik voel nu direct de levensenergie die door het geestelijk gesproken of 
geschreven woord stroomt al ware het het Leven zelf dat spreekt door dit 
woord. Het Levende WOORD. 
NU begrijp ik wie mijn vader is, waarom hij zo is. Waarom, hij mijn moeder zo 
enorm beschermd. Waarom hij eigenlijk niet wil dat ik ben, wie IK BEN..... Op 
geestelijk niveau WEET hij ook en hij beschermd ons. 
NU begrijp ik Piet ook. Altijd heb ik geweten en gehoord dat ik hem moest 
“nemen” want alleen ( Al Één) HIJ kan jou beschermen, werd er gezegd. Op 
geestelijk niveau WEET hij ook wie ik ben en wat mijn taak zal zijn. DE 
VOORAANKONDIGER  EN VERBINDER VAN DE CHRISTUS IN ELK MENS.  
Zie hier , voorwaar.....het is uitgesproken! Mijn hart bonkt in mijn keel! Ooh 
jaaa, als ik er aan denk ben ook ik nerveus!  
Ik weet NU niet hoe??? Maar ben ik niet continue geleid ?  Heel voorzichtig en 
liefdevol werd ik op mijn pad gezet. Ik word er helemaal emotioneel van...... 
 
Zie ik weer hoe EJ en ik daar samen op dat smalle nieuwe pad liepen op de hei 
in Drenthe. 
MIJN manier zal zijn als HET LAM GODS in LIEFDE, BEGRIP, IDEE, VREDE EN 
ZACHTHEID..... 
IEDER ÉÉN , ALS DE VLINDER IN GODS HAND AANRAKEND. ÉÉN VOOR ÉÉN 
WORDT ALLEN ÉÉN. 
MIJN manier zal zijn met de kwaliteiten van Daveithe IN MIJ.....HET DERDE 
LICHT van en met De Ene. Ik heb een krachtig Genadevol, Waardevol en Schoon 
Licht Aan mijn zijde....Adamas Harmozel. 
Ik heb mijn enorm sterke Lichtdoorn gekregen om zij die mij kwaad willen doen 
, direct met dit licht om te laten keren. Onzichtbaar voor hen. Of direct het 
kwaad terug te geven..... 



 
Toen Jezus aan het kruis stierf zei Hij: Vader vergeef hen, want zij weten niet 
wat zij doen! 
 
Toen is HUN  kwaad direct IN HEN terug gekeerd en is hun Licht.....hun Christus 
In henZELF gedoofd. Wij kennen allemaal de gevolgen van deze daad. Jezus is 
NIET uit op wraak......maar dit is en was de enige manier waarop deze mens kan 
en zal leren om, weer RECHTVAARDIG en daarna HEILIG te worden. Zich te 
verheffen na deze enorme val in de stoffelijke wereld. 
Jezus deed nog een goed woordje voor deze mens en deze mens behield een 
klein vonkje licht in zich. Ze kregen de mogelijkheid om terug te keren naar 
HUIS...DE BRON...DE LIEFDE...HET LICHT....CHRISTUS IN ZICHZELF OM WEER 
EEN WARE GODDELIJKE MENS, ADAMAS TE WORDEN NAAR HET EVENBEELD 
VAN GOD.  
 
DAAR staan we NU. GEEFT ELKAAR DE HAND, KOMT ALLEN SAMEN EN LATEN 
WE WEER MET ELKAAR NAAR HUIS GAAN. 
 
In grote Liefde, Begrip, Idee en Vrede BEN IK DAVEITHE en in Adamas 
Harmozel, Genade, Waarheid, Schoonheid, Wijsheid en.....BEROUW 
 
Ter verduidelijking nog even de betekenissen van de woorden. Niet ter bang 
maken, maar om wakker te schudden. 
 
RAPTURE: 
 
De Opname van De Heiligen in het AL, de vervoering, de verrukking, de 
vervulling. 
 
TRIBULATION: 
 
De Beproeving, tegenspoed, kruisweg, hellesferen van hen die nog niet naar 
hun geweten (willen) luisteren en ernaar handelen 
 

WitLichtstraaltje 6 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 



Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 6: Daveithe In Thea in De TUSSENTIJD van De Dood 
 
Daveith weer samen met Adamas Christus na een korte terugval in de ziele 
werelden op weg naar De Geestelijke Wereld voorbij De Dood 
 
Dag lief bijzonder mooi mens die zo moedig hier in deze stervende oude 
schepping zich staande probeert te houden. 
Die zo dapper het Licht, het Vaandel draagt en hoog probeert te houden. 
Voorwaar geen gemakkelijke taak, maar JULLIE doen het dan toch maar. 
Het LICHT, dat altijd en Al ÉÉN maar LIEFDE IS. Wat JULLIE WARE STAAT VAN 
ZIJN IS! 
 
Gedragen door zo velen, ook AL zijn zij zich er niet bewust van. 
Gedragen door zo velen die in de UITERLIJK kleine handelingen naar elkaar HET 
LICHT dragen en uitdragen naar hun deel wat jullie zien als mens. 
Gedragen door zo velen in deze stervende schepping en overspoeld raken door 
hetgeen er om hen heen geschapen wordt door zij die dit LICHT, deze LIEFDE 
nog niet in zichzelf erkennen, aanvaarden of willen zien. De stervenden buiten 
de VERBINDING met zich ZELF.....HET ZELF...HET LEVEN....HET LICHT...DE 
LIEFDE....DE CHRISTUS....DE ENE! 
 
En dan spreek ik nog niet eens over onze ENERGIE uit de Geestelijke wereld die 
NU over deze schepping uitgestort wordt. 
En steeds krachtiger,heftiger in Volheid en Intentie wordt uitgestort over IEDER 
ÉÉN. Alles aanrakend en doorstromend, onverbiddelijk. Niets en niemand 
ontkomt hier aan. 
Dat KAN ook niet, want Alles en Ieder Eén is Al, De Ene en zoals jullie, die dit 
lezen en begrijpen IS dit DE GROTE GENADE die door De Goddelijke 
Licht/LiefdeKracht dat het klaar is met deze afgescheiden schepping en haar 
duisternis, schaduwen, ziekte en ellende. 
We leven in de eindtijd van deze schepping, jullie allemaal bekend. 
Dan moet er wel wat gebeuren en dit voelen jullie door de steeds krachtiger 
Licht/Liefde Energie die in golven over en door deze verduisterde schepping 
gaat en Moeder Maria die haar mede helpt te verlossen......Van Den Boze... 
Als wij deze energie gaan voelen, ervaren gaan er aparte ‘dingen’ gebeuren. 
Er gebeurt van alles bij de mens. De mens reageert hierop en zal zijn/haar hart 
gaan volgen MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN.  



Dan is het natuurlijk heel belangrijk HOE ons Hart er op dat moment mogelijk 
uitziet. Draagt het Al Het Licht In Zich? Is het Bewust? Is het Rechtvaardig? Is 
het Heilig? Kan het Al Het Licht AL verdragen? Of is het nog gesloten? Verkeerd 
het in duisternis?  Heeft het de GODSVONK al IN zich? Kan die aangeraakt 
worden opdat HET kan groeien?  
 
Mijn lief mooi mens, jullie begrijpen hieruit dat er vele soorten reacties op onze 
Energie zullen zijn en dit MOET dan ook. Want zelfs de meest vreselijke 
schepping komt dan aan......HET LICHT. Wordt openbaar en DAN kunnen WIJ er 
HET LICHT, DE LIEFDE INBRENGEN! Op de laatste Openbaringen uit De 
Oorsprong, We Gaan Naar Huis NU, De Wederkomst van de 144.000 en De 
Twee Getuigen kwamen dan ook vaak heftige reacties van de laatste draken die 
het licht niet meer kunnen verdragen in de laatste dagen van de Eindtijd op de 
www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com site. Het leek wel alsof sommige 
mensen letterlijk geschokt, trillend, sidderend de laatste grens van de dood 
welke de schepping van de stoffelijke- en ziele werelden is naar het Leven 
overgingen in de afgelopen dagen tussen 11-11-2015 en 15-11-2015. Het was 
en is nog steeds een prachtig spektakel om te zien hoe een mens als Mens van 
binnen naar buiten Verlicht raakt en gaat stralen. 
  
Zien jullie hoe dit werkt??? Zien jullie NU ook dat wij ALTIJD bij jullie zijn? Vlak 
naast jullie zijn? Met jullie zijn en bij sommigen IN jullie zijn als je dit toelaat.  
Lieve mens wij ALLEN ZIJN ÉÉN LICHT, NIEMAND UITGEZONDERD!!  
 
Het is puur een kwestie van ERKENNEN,  AANVAARDEN, AARDEN EN 
UITSTRALEN! 
 
En dit is de afgelopen week gebeurd bij jullie allemaal, IEDER ÉÉN. 
Ook in en bij mijn tempel, mijn huis waarin ik, Daveithe woon. Jullie bekend 
hier in deze schepping als Thea. Een prachtig mooi huis, die al haar deuren en 
ramen heeft open gezet om mij WEER welkom te heten waardoor Ik Daveithe 
NU in deze eindtijd mijn werk kan gaan doen samen met de andere Lichten. 
Waaronder ook de 144:000 en IEDER MENS die zich hierbij aan sluit. Onder 
coördinatie van en met  De ENE WAARHEID die AL IS in LIEFDE EN LICHT met DE 
DRIE ENIGE GOD, te weten De Vader, De Moeder en de ZELFVERWEKTE  ZOON, 
DE CHRISTUS. 
 
Mijn huis, vanaf nu weer Thea genaamd onderging deze week net zo goed deze 
heftige Energie. Ook  voor haar was dit een moeilijk proces om de laatste 
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restjes van haar stoffelijke identiteit op te lossen. Volledig in de OVERGAVE, in 
HET VERTROUWEN te gaan IN MIJ! 
Bovendien komt daar nog bij dat zij MIJ DAVEITHE MET DE KWALITEITEN 
BEGRIP, LIEFDE EN IDEE volledig in zich draagt, SAMEN met de andere 
kwaliteiten van mijn andere 3 Lichten en zij zich hier nog niet zo lang in deze 
schepping van bewust is.  
Voorwaar geen makkelijke taak voor haar, maar zij IS dit en daarom afgedaald 
in deze schepping. 
 
Zij voorvoelde dit vanaf 9-11 in jullie schepping van ruimte en tijd,wat een 
illusie is. 
Zij kwam in een vreemde energie terecht zoals zij dit noemde.....ze werd een 
soort onwerkelijk en voelde zich onwerkelijk en niet meer met 2 benen in deze 
schepping staan, maar ook niet volledig in Mij Daveithe, de geestelijke wereld 
staan. 
Zij voelde dat er iets groots stond te gebeuren, maar kon er haar vinger niet op 
leggen en dacht voornamelijk aan haar vader in deze schepping, die haar leraar 
IS, die 101 werd. 
Wat dus een illusie leeftijd is, want haar leraar is, om in jullie schepping te 
spreken, onnoemelijk oud...oftewel Onsterfelijk. Ook in deze schepping 
afgedaald om haar te verwekken en Mij Een Huis te geven voor deze eindtijd. 
 
101..... Zoals jullie in het stuk van mijn grote Licht Adamas Harmozel hebt 
kunnen lezen heeft dit te maken met een belangrijke periode hier in deze 
schepping, waarin de mensheid terecht is gekomen in de TUSSENTIJD!  
(Zie de site: www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com  Het Stuk van De 
Twee Getuigen onder het kopje Home.) 
Dit al eerder voorvoeld door Thea. Deze Tussentijd die werd ingezet op 11-11 
en waarin de HELE schepping de kans krijgt om weer HEEL te worden en naar 
HUIS terug te keren. 
Waarin de laatste restjes pijn en angsten, die NIET van Licht en Liefde zijn 
aangeraakt gaan en kunnen worden....aan HET LICHT GEBRACHT WORDEN OM 
GEZIEN EN OPGELOST TE WORDEN!  
Nou en dit is gebeurd en doorleefd en gevoeld door Thea. Ook haar vader 
stond de volgende ochtend, na de inzet van deze tussentijd, die voor velen niet 
prettig was, nerveus en gespannen op. Hetgeen hem niet bekend voorkwam en 
hij weet het niet aan het feit dat hij die ochtend op 12-11 de leeftijd van de 
tussentijd, de 101 had bereikt. 
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Velen hebben deze energie in en via hun fysieke lichaam gevoeld. Voor 
sommigen leek het of ze koorts kregen. Het zweet gutste zomaar uit hun 
lichaam, zoals bij Piet, haar man. 
 
Ik hoef jullie niet het hele proces, het sterven van de stof en ziel, te vermelden 
waar Thea doorheen is gegaan, doch haar grootste issue was ANGST....Hetgeen 
allemaal te maken heeft met haar stoffelijkheid hier op aarde Nu in deze 
schepping en totaal niets met de Geestelijke wereld in MIJ te maken heeft, 
want daar kennen we geen Angst. Waarom zouden we angstig moeten zijn als 
we voelen, weten dat we De Ene, Liefde, Licht en alle andere 12 kwaliteiten in 
Alwetenheid en Onsterfelijkheid zijn. 
 
Zij schoot in de angst omdat zij deze zo sterk voorvoelde en voelde wat er in 
deze TUSSENTIJD bij Ieder ÉÉN gebeurde, hetgeen zich Nu vertaald in jullie 
Schepping. 
 
Was een ieder zich AL BEWUST, dan had dit onmogelijk kunnen gebeuren.  
Jullie ervaren NU wat angst, wat afgescheidenheid in staat is met jullie te 
‘doen’. Jullie Licht versluiert, verduistert waardoor het heel moeilijk WAARLIJK 
kan schijnen. 
Deze ervaring spoort jullie NOG meer aan om je sluiers van angst af te werpen 
en jullie ramen en deuren weer wagenwijd open te gooien en AL het LICHT EN 
LIEFDE binnen te laten,te omarmen en WEER te ZIJN wie jullie werkelijk zijn!!! 
 
Het sterven van de illusie mens dat in Openbaringen Uit De Oorsprong op niet 
mis te verstane manier wordt omschreven en ontsluierd wat eens versluierd 
was.   
 
2 nachten is Thea ‘ bezig’ geweest om de 2 werelden , te weten de stoffelijke 
en zielenwerelden te Aanvaarden, te AARDEN in AL HET LICHT EN LIEFDE VAN 
DE ENE en daardoor en daarna  los te laten. Steeds geholpen door onze 
aanwijzingen die zij op de digitale klok in de nacht zag....zij zag en wist dat we 
bij haar waren d.m.v haar stoffelijke geboorte getallen en de 5 van de Moeder 
Maria en de 7 van de Christus. Natuurlijk zag ze de 6 er ook bij, wat haar 
zielencomponenten waren die opgelost in Licht en Liefde mochten worden om 
over te gaan naar de geestelijke wereld.  
De derde nacht was de integratie een feit....hetgeen allemaal met schokken 
door haar heen is gegaan....telkens weer een stukje loslaten en integreren. Stap 
voor stap, stukje bij beetje, zoals jullie dit zo mooi noemen. 



Gisterenavond was het duidelijk voor haar WIE ZE WERKELIJK IS EN WAT ZIJ 
WILDE...... 
JA....AL ÉÉN MAAR ZIJN WIE ZE WERKELIJK IS.....HET LICHT VAN LIEFDE, BEGRIP, 
IDEE, WAARHEID, SCHOONHEID, COMPASSIE EN GENADE, VREDE......KORTOM 
DAVEITHE! 
 
Zij kon de nacht in....de laatste restjes kou in stukjes en beetjes met kleine 
schokjes naar buiten brengend om om 5:55 uur in een totale omarmen van de 
Moeder Maria geliefd te worden, aanvaard te worden.....THUIS te komen.....in 
het Licht te komen, Het Licht te zien. 
Het pad samen met ons, de Christus, de GEEST IN ZICH te bewandelen. 
 
Het besef dat zij nu SAMEN met ons wandelt....met AL HET LICHT(en) IN 
ZICH.......dit zal nog even moeten aarden in haar,(in mij Thea.) 
Thea: “Maar het gevecht met mijzelf, de illusie die Thea is, is geleverd......HET IS 
VOLBRACHT!” 
 
Thea NU: En dan, na ‘ heftige’ emailuitwisselingen met Adamas Christus kreeg 
ik vanmorgen een mooi verhaal/bericht van hem waarin NOG duidelijker werd, 
wat er deze afgelopen week was gebeurd IN mij. 
Tranen van herkenning, aanvaarding, Begrip en Liefde stroomden uit mij toen 
ik dit las: 
 
‘Wat zou er gebeuren als God Weer NU IN U op de Aarde zou komen 
  
De Ene Die IS (Ik Ben) 
  
De Stille 
De Eeuwige 
De Onvergankelijke 
De Onveranderlijke 
De Onwankelbare 
De Onbeschrijfelijke 
De Onnoembare 
De Onbepaalde 
De Onbevlekte 
De Zuivere 
  
Het Grote Licht 
  



Hij die niet goddelijk is want er was niets voor of na hem 
Hij die niet volmaakt is want er was niets voor en na hem 
Hij die niet zalig is want er was niets voor en na hem 
  
Hij die noch zwart noch wit is 
Hij die noch goed noch slecht is 
Hij die noch man noch vrouw is 
Hij die noch eindig noch oneindig is 
Hij die noch lichamelijk noch onlichamelijk is 
  
Wat zou er gebeuren wanneer datgene waar ieder-een naar op zoek is en is 
geweest binnen de schepping weer van buiten de schepping in de schepping 
zou komen om zich zichtbaar, voelbaar en kenbaar te maken 
  
Wat zou er gebeuren als dit Grote Licht weer in u wakker zou worden, opstaan, 
weer gaan schijnen en u verlossen zonder dat u eerst De Middenweg naar de 
bruidskamer van uw geweten zou hoeven te volgen om vervolgens opgehaald 
te worden door De Weg Christus welke de bemiddelaar is tussen U en God 
  
Wat zou er gebeuren als God op eigen initiatief weer zitting zou nemen in U 
  
Niet alleen in uw Hart of Hoofd maar in alle stof en ziele componenten die deel 
van de tijdelijke illusie ziele- en stoffelijke schepping zijn. 
  
Wat zou er gebeuren als er geen bemiddelaars, sferen en testen meer nodig 
zijn om naar hem toe te komen omdat hij naar jou toekomt. 
  
Wat zou er gebeuren als hij in onvoorwaardelijke liefde, genade, waarheid, 
schoonheid, vrede, begrip, wijsheid, zonder oordeel of wat dan ook NU zou 
ontbranden in U als het grootste vuur dat de schepping ooit gekend heeft. 
  
Wat zou er gebeuren als u dit NU gelooft en dit in volle overgave laat 
plaatsvinden zonder gedachten of zoeken naar antwoorden op vragen 
  
Wat zou er gebeuren wanneer u uzelf waardig vind dat u dit mag meemaken en 
overkomen in een tijd en ruimte met vele angsten, verwarring en chaos 
  
Wat zou er gebeuren als alle wegen NU binnen U zijn samengekomen en U 
geen weg meer naar Huis hoeft te volgen om weer thuis te komen 
  



Wat zou er gebeuren als u Nu Al Thuis Bent 
  
Als De Ene 
  
AL-EEN 
  
Zou U Dit Grote Licht dat NU IN U IS dan niet gewoon gaan Uitstralen om ook 
De Wereld Om U Heen Te Verlichten en Verbinden tot Dit Ene Grote Licht’ 
 
Thea hier weer. En DIT herkende ik! Dit was er gebeurd.  EJ als Adamas 
Harmozel en nu Adamas Christus na zijn transformatie was Al die tijd bij me 
geweest en heeft mijn laatste gevecht tegen mij zelf gezien en begeleid. Hij kon 
verder niets doen dan mij ook te helpen openen. Ik moest het als Thea hier 
ZELF doen. Niemand kan dit voor je doen.....het is immers je eigen vrije WIL 
gegeven door de Christus ZELF. Ik moest immers als Thea hier mijn eigen 
laatste restjes opruimen.  
Het is gelukt, het is gebeurd! 
Lieve mensen begrijp goed dat er NU  eigenlijk geen keuze meer is, omdat de 
uitkomst Al Lang vast staat. 
Gaan we voor pijn of voor de LIEFDE en het LICHT?????.  
Die keuze is dus niet zo moeilijk meer, toch? 
Wij, jullie ZIJN ER ALLEMAAL AL........nog een ‘klein’ hobbeltje te nemen zoals EJ 
mij dit zo liefdevol zei. 
 
Ook IK BEN bij jullie.....elk moment als JIJ dit Wil...... 
 
In grote Liefde, Licht, Waarheid, Begrip en Vrede BEN IK DAVEITHE IN THEA. 
 

WitLichtstraaltje 7 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 7:  De Voertuigen van Het Grote Licht 
 



En dan na een dagenlang ‘gevecht’ in en tegen mezelf komt dan zomaar ineens 
de praktijk..... 
 
Vrijdag 13-12 was de energie al minder heftig en rustiger in mij omdat toen het 
gevecht overstegen was op een haar na. (alles w.s. Gelezen in witlichtstraaltje 
6) 
Ha ha...een HAAR na....ik moest vanmorgen naar de kapper. Ik word daar 
geholpen door Ferry, een bijzonder gevoelige jongeman en we kunnen het 
uitstekend samen vinden. Elke keer als ik bij hem ben, leert hij heel voorzichtig 
‘dingetjes’ van mij om bewuster te worden in zijn leven. Hij zuigt het op altijd. 
Ik zat dus heerlijk rustig bij de wastafel te wachten en ik voelde een energie. Ik 
werd ‘wazig’, keek wazig......Daveithe kondigde zich aan, zacht en liefdevol. 
Ik was ontspannen en ik hoorde:  
Lieve Thea, mag ik jouw voertuig gebruiken om HET GROTE WERK  te kunnen 
doen? 
 
Pats boem....ineens begreep ik het allemaal. Ineens viel alles op zijn plek..... 
Ik had het gevecht met mijn ego en persoonlijkheid in overgave 
geleverd......mijn HUIS stond leeg, klaar om een nieuwe bewoner te huisvesten. 
Ik heb het in meditaties door gegeven....Daveithe dus toen al: Ons lichaam is 
het huis voor Christus. Daveithe is hier mee verbonden samen met de 4 
Lichten. Er werd toen al gezegd, gooi alle ramen en deuren open en laat HET 
GROTE LICHT BINNEN KOMEN. Wees er ÉÉN mee. 
Dus.....terug bij de kapper.....Androgyne Daveithe vroeg of ik haar/hem 
toestond om in mijn woning te komen wonen en zij via mij....dit voertuig haar 
werk kon gaan doen. 
Daveithe/ik zet weer voet aan wal in DE OORSPRONKELIJKE WERELD die we 
samen weer gaan opbouwen!  
Hoe vaak hebben we niet gelezen dat WIJ de handen en voeten zijn van God! 
Hoe vaak hebben we niet gelezen dat we door een soort dood moeten gaan en 
dat we dan weer opstaan als een ander mens. In de oude tijden MOEST je 
hiervoor eerst de overgang van de dood en de geboorte voor doormaken. 
Hoe vaak hebben we dit niet gelezen dat we dit zouden meemaken? 
 
 We zitten in de Tussentijd die 11-11 inging! 
 
Even terug naar de kapper..... 
Daveithe kwam en vroeg om huisvesting. Daveithe aardde zich bij de kapper in 
mij.... 



Daveithe en ik smelten weer samen........het allerlaatste restje angst en verzet 
werd in Liefde Weggenomen. De vragen...hoe en waar en waarom werden in 
één klap beantwoord:  
Alles gebeurt immers op de juiste ‘tijd’, in de juiste volgorde en juiste plek? 
 
En zo zal je geleid worden...stap voor stap. Steeds sterker wordend beetje bij 
beetje. Samensmeltend meer en meer en de Krachten zullen je gegeven 
worden om Samen ÉÉN, DE ENE te ZIJN! 
 
Vanuit dit vertrouwen en Liefde gaan we, ga ik op weg in De Oorspronkelijke 
Wereld. 
We/ik hebben onze eerste schreden gezet..... 
Tijdens het haarknippen en kletsen met Ferry vertelde hij ineens heel aarzelend 
dat hij voelde dat deze  wereld ten onder ging.....hij keek me aarzelend en 
onzeker aan... 
Ik vertelde hem dat hij het goed gevoeld had, maar dat HIJ hier geen deel aan 
hoefde te nemen. Stomverbaasd keek hij me aan. Neee?? Hoe dan??? 
Ik zei hem dat hij er vanaf NU Al ÉÉN maar voor hoefde te kiezen om vanuit zijn 
HART te leven, In LIEFDE te ZIJN, NIETS meer tegen zijn GEWETEN in moest 
doen en hier naar te handelen. Te kiezen om RECHTVAARDIG TE ZIJN!  
GEEN TEGENSTRIJDIGE GEDACHTEN MEER BEET TE PAKKEN. 
(ik had mijn lesje goed geleerd!) 
Hij begreep me en zij heel lief en verlegen: “ Dus ik moet gewoon meZELF zijn?” 
Ja Ferry, jij mag gewoon je ware zelf zijn. In Liefde en in je Licht, wat jij Al 
uitstraalt. 
 
Mijn eerste echte praktijkervaring....ik was ook gewoon mijn WARE ZELF 
GEWEEST. 
DAVEITHE IN THEA. Hoe simpel kan het zijn. 
We waren beiden blij en gelukkig! 
Zo werkt het dus!!!! 
 
Dan maak ik nu weer even de sprong terug naar 11-11 wat een enorme 
opening heeft gegeven voor al die mensen die TOEN hun KEUZES hebben 
gemaakt. 
Zie voor het hele verhaal onze site: www. 
welkomindeoorspronkelijkewereld.com  en wel onder het kopje Home : De 
Twee Getuigen en het Innerlijk Zegel van God. Of in de LichtOTheek in pdf vorm 
het hele verhaal....We gaan naar Huis NU! 
 



Wat een enorme ‘omkeringen’ zijn er die dag en paar dagen erna geweest in de 
mensen.  
Dit is DE SPRONG/DE SCHOK.....EVEN DE STILSTAND IN DE TIJD GEWEEST 
WAARIN AL DIE VERANDERINGEN HEBBEN KUNNEN GEBEUREN EN DIE DUS 
HEEL VEEL MENSEN HEBBEN GEVOELD EN BELEEFD TUSSEN 11-11-2015 en 15-
11-2015.  
Het kan werkelijk van alles zijn waarin belangrijke KEUZES gemaakt zijn. Over 
mij hoef ik niets meer te vertellen, want jullie hebben alles gelezen. 
Ik hoor allerlei veranderingen die gemaakt zijn rond die dagen. Huwelijken, 
scheidingen, een vader van een buurvrouw dement opgenomen in een 
verzorgingshuis, veranderingen van banen, zoveel mensen hebben continue 
dubbelgetallen op de klok gezien. Allemaal aanwijzingen van ‘ Boven’ af.....let 
op.....er gebeurt wat met je en voor je. 
Allemaal hebben we steeds die 144 of 441 gezien.....zie het stuk van EJ over de 
indaling van de 144:000 EERSTGEBORENEN.  
Mensen vragen aan me, Thé, waarom zie ik steeds allemaal vieren!!! 
Lieve mensen...de tijd is daar!!! Het oude is weg, klaar, in verval. Weten jullie 
nog???? 
De oude sleutels passen niet meer op ons oude huis!!!! Ons fysieke lichaam dat 
NU een andere energie in zich draagt!!! Bij mij duidelijke Daveithe, die geleid 
wordt door De Christus. 
Zie alle verhalen van ADAMAS HARMOZEL en Adamas Christus. 
We zitten nu in deze Tussentijd.....De Tijd van De Dood…..De Tijd van het 
Sterven van al het Oude….Het Einde van deze Tijdelijke Schepping....De keuzes 
worden gemaakt. 
De energie van velen settelt zich in De Oorspronkelijke Wereld. Steeds meer 
zullen er aan komen. Het zal steeds sneller gaan.  
Hoe meer wij ons vast houden aan dit Licht, deze Christuskracht In ons die aan 
het ontwaken is des te sneller is het afgelopen met het verval van de oude 
wereld......en hebben we die hele rottigheid niet eens meer nodig. Dat is De 
Grote Genade! 
Over de hele wereld is dit al in gang gezet....Samen zijn we sterk.  
Zelfs en vooral NU na die aanslagen in Parijs. De wereld is geschokt, zoals ik al 
die schokken voelde door mijn fysieke lichaam heen. Hierdoor kan het LICHT, 
DE LIEFDE weer gaan indalen!! Zo werkt het namelijk in deze 
schepping....helaas! 
 
Ik herkende enorm veel uit het verhaal van De Twee Getuigen. 



Hieronder een kleine opsomming. Hoe zich dit allemaal zal gaan 
ontvouwen????.....ik laat het los.....ik vertrouw in volle Overgave dat Al Goed 
zal zijn voor het HOOGSTE GOED VAN IEDER ÉÉN. 
 
VELE VELE VELE VELE levens ben ik als een van de vele ABELS op deze Aarde 
gekomen (zie het verhaal van Kaïn en Abel).  
Daveithe bleef Al in de Tijd in mij Aanwezig en hield mij verbonden met De 
Bron. 
DIT heb ik jullie zo vaak verteld en staat in de Kosmos geschreven. 
 
Naar ik NU weet in LICHTLETTERS. Hetgeen Al ÉÉN in en via de Geest gelezen 
kan worden. 
Wat als gevolg heeft dat velen, velen velen dit niet zullen weten en 
begrijpen.....ook ik als Thea deed dit niet.......Ik kon het niet geloven en 
begrijpen....tot ik langzaam maar zeker mijn stappen in De Geestelijke wereld 
ging zetten. Jullie allemaal vertelt in alle lichtstraaltjes. 
 
Echter de INTENTIE om dit te gaan doen, de KEUZE die je maakt om, weer terug 
naar Huis te gaan , zet je voeten al op het juiste pad. En DAN begin je gewoon 
te lopen en word je geleid. 
Velen hebben deze weg gelopen. Hebben hem w.s. Al in andere werelden, in 
andere “ levens” gelopen en zijn in deze belangrijke eindtijd weer terug 
gekomen om de mens voor te gaan. 
 
Zo is mijn vader , een Elie....EELTJE Nu genaamd (mijn tweede naam is Ellie) ook 
door de 11-11 gegaan natuurlijk. Hij werd van een 100 man....een 101 meester. 
Daarom waren we beiden nerveus toen ik hem feliciteerde. Hij WEET ook dat 
DIEP van binnen dat hij een bijzondere tijd is binnen gegaan. Hij heeft het 
gehaald en volbracht. Één van de eerste lichten die hier op aarde kwam in 1914 
toen het Lichtwerk in principe Al begon samen met mijn moeder. 
En zo ook was dit bij mij......het gevecht overstegen, een enorme angst moeten 
overwinnen om totaal  Daveithe te ZIJN......In het vorige stuk al gelezen. 
 
Hierbij een stukje uit de Twee Getuigen op de Welkom In De oorspronkelijke 
Wereld site: 
 
“In de voorgaande geschriften van Welkom In De Oorspronkelijke Wereld heeft 
u al veel gelezen over Adamas, De Vier Lichten, 12 Eonen en 144.000 welke het 
voorbereidende werk hebben gedaan op aarde in de afgelopen 2000 jaar om in 
deze Eindtijd wederom tot Wederopstanding en Verlossing te komen. 



  
Het voorbereidende werk om de komst van DE Geest ofwel Verlosser IN U aan 
te kondigen als het enige Ware Volmaakte Leven IN U zijnde de Adamas. 
  
En dat werk valt in zijn geheel niet meer tegen te houden omdat De Golf van 
Genade en Golf van Grote Genade al sinds 17-7-2015 over de aarde waard en 
vele zielen wakker heeft gemaakt als voorbereiding van de wederopstanding 
als Rechtvaardige en Verlossing als Heel ofwel Heilig MENS. 
  
Vandaag staat u als mens dan ook tussen de 2 Tijden, 2 Pilaren, 2 Lichten, 2 
Kaarsen, 2 Olijfbomen (geheel beschermd buiten ruimte en tijd, in hun Licht) in. 
U staat vandaag daadwerkelijk in het Nulpunt tussen de 2 Tijden als 101. 
  
U heeft als mens de KEUS om te kiezen voor wederom een rondje Romeinse 
tijd van dood, verderf en verval of wedergeboorte in De Geest net zoals Jezus 
heeft voorgedaan aan de hele wereld toen hij Christus De Wedergeborene 
werd en zichzelf Verloste van de boeien van de illusie scheppingswerelden van 
schaduwen (zielen) en duisternis (stof/materie). Nu is er een kleine uitdaging! 
  
Door De Grote Genade die nu over de aarde, ons zonnestelsel en zelf de hele 
kosmos c.q. schepping waard is het eigenlijk geen keuze meer. De enige keuze 
die u in feite nog heeft is om uw lijden tijdelijk nog wat te verlengen voor de 
wederkomst van De Geest ofwel Christus IN U of NU Al Op Te Staan!” 
 
Nou dat is duidelijk hè. Mijn groot Licht Adamas Harmozel die voorgegaan is in 
de dood en als ADAMAS CHRISTUS is weder opgestaan! Vertelt precies het 
zelfde wat ik dan weer ervaren heb. Door de Poort van 101 gegaan zijn om te 
ZIJN! 
 
Enfin er zijn in dit leven vele aanwijzingen geweest in dromen en ervaringen, 
ook betreffende De Twee Getuigen, De Twee Pilaren die onze groep toen 
gezien heeft precies als poort voor EUROPA....het uiterste puntje van Portugal, 
tegenover Atlantis. Thea E en ik hebben een paar jaar geleden n.a.v een droom 
die steeds maar terugkeerde...codes opgehaald uit Atlantis en door de twee 
Pilaren naar Europa gebracht. Dit moest toen in het “geheim”, want de wereld 
was toen nog niet zo ver. Dit gebeurde in de zielenwereld en was voor NU voor 
deze Eindtijd van De Dood welke zal weder opstaan in Het Leven. 
 
Vertel ik Nu weer een ervaring van gisteren uit de praktijk van Nu. 



Piet en ik waren samen naar een kookcursus bij Miele voor de 
stoomoven....Oosters koken. 
We kregen eerst een kopje koffie en het gesprek kwam natuurlijk op Parijs. Er 
was een jonge vrouw die helemaal van de kaart was hierdoor en ze zei: “ Ik zit 
hier wel met een dubbel gevoel”. Ik knikte haar vriendelijk aan en vroeg 
waarom zij dit had. 
In hele simpele bewoording kon ik haar uitleggen dat ze maar beter bij zichZELF 
kon blijven en vanuit haar mooie Licht en Liefde voor de mens mooie dingen 
kon creëren. DAAR werd ze gelukkiger van en geniet van deze mooie dag hier in 
het NU.  
DIT LIJKT misschien egoïstisch maar is het niet. Waar is de mensheid meer mee 
gebaat......met meelijden of met Verlichting in Liefde en Licht??? 
Ik vertelde haar dat zij DIT kon doen en zo IN HAAR LIEFDE EN LICHT kon 
blijven.. 
Ze begreep hem en het was goed zo. Ik heb haar eigenlijk de hele dag niet meer 
gezien of gesproken.....realiseer ik me Nu..... 
Kijk, zo werkt Daveithe NU in mij. 
 
 
Tot zover mijn ervaringen weer. Ik kan jullie wel zeggen heftige, 
schokkend.....Maar De grote Verandering en overstap van de ziele werelden 
naar De Geest is een feit. 
 
Ik zal meer en meer jullie gaan toespreken als Daveithe uit de Geestelijke 
wereld. 
Ik zal meer en meer afstand nemen van deze stoffelijke en 
zielenwereldpraktijken. Ze passen me niet meer....... 
 
Voeg ik nog toe wat ik Adamas Harmozel schreef nadat hij zijn energie had 
toegevoegd aan witlichtstraaltje  4 en 5 en zie, voel en lees het verschil..... 
Hiermee eindig ik dit Witlichtstraaltje.  
Jullie Licht en Liefde van  Daveithe in Thea. 
 
‘Met een zachte en stem vol ontroering en liefde zeg ik U : Dag Adamas 
Harmozel. 
Een diepe dankbaarheid vervult mij dat U zo mooi en liefdevol naar WAARHEID, 
SCHOONHEID EN IN VOLLE GENADE mijn woorden, ingelegd samen met De 
Christus, het Licht Hebt gegeven. De samenwerking is Nu in volheid ingezet en 
van Kracht gegaan. 



De Woorden van Licht uit beider Harten zullen in het VOLLE LICHT van De Ene 
op ELKE manier uitgedragen en ontvangen gaan worden. 
Dat zeg ik U , voor waar IK  Één BEN met de Almachtige GOD. 
 
IN EENHEID, LIEFDE, BEGRIP EN IDEE....ADAMAS DAVEITHE.’ 
 

WitLichtstraaltje 8 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 8:  De Geest IN en OM mij heen. 
 
Ik merk zo enorm goed dat Daveithe en Thea aan het samensmelten zijn. De 
ene keer ben ik mij daar heel bewust van als Thea, de andere keer merkt Thea 
pas later op dat Daveithe werkzaam is geweest via haar voertuig. 
Het zal steeds lastiger worden om hier een onderscheid in te voelen en te 
maken, want die is er steeds minder. Daveithe is de OORSPRONKELIJKE 
LICHTMENS die meer en meer door dit voertuig heen gaat stralen.  
Daveithe is een soort tussenstapje naar Huis.  
Via Daveithe spreekt de Bron in mij. 
Via Daveithe spreekt de Drie-Enige in mij, Vader/Moeder God en de 
Zelfverwekte Zoon, de Christus in mij. 
Daveithe handelt door mij heen. 
Via Daveithe  ontvang ik Het Licht en De Liefde direct. 
Via Daveithe ben ik de open buis/verbinding met De Ene. 
Via Daveithe BEN IK dit AL. 
Via mij is Thea hier in de stof, die dit AL IS….als ik mij continue verbind met 
deze Bron, die dan totaal door mij heen straalt, overstijg ik de materie en de 
zielenwerelden….dan BEN IK THUIS….WEER ÉÉN MET DE ENE. 
AMEN! 
 
Elke dag zie ik wat dit enorme Liefdeslicht om mij heen doet. Ik zal een paar 
voorbeelden geven: 
 
Afgelopen zondag, het feest van mijn vader: 



 
Hulpvaardigheid vanuit het Daveithe Bewustzijn 
 
Afgesproken was dat we mee zouden helpen in de bediening omdat er maar 1 
vrouw voor de  bediening was. 
Nou is het zo dat dit voor ons nooit een punt is, mijn zus en echtgenoten 
vinden dit wel leuk. 
Je kan meer contact maken met de mensen. 
Het was zo mooi...ik straalde en vloog vooruit voor de mensen en waar draaide 
het 
uiteindelijk op uit? 
Alle jonge mensen hielpen mee, de stemming werd steeds vrolijker en 
liefdevoller. IEDER ÉÉN was zo blij om te kunnen helpen en iets te ‘doen’ te 
hebben waardoor ze met iedereen in aanraking kwamen.....de mens werd weer 
Mens.... Ondertussen kon Daveithe alle mensen met haar Licht en Liefde 
aanraken. Daar waar nodig was één in woord en daad, een extra duwtje of 
duidelijkheid geven in een situatie die zij aankaartten. Alles verliep in zo’n 
harmonie en zo vol liefde. 
 
Al het eten wat over was is verdeeld tussen alle zusters van alle afdelingen van 
de verzorging. 
Het hele huis was gehuld in dankbaarheid en blijheid. Wat een feest. 
 
De mensen gingen naar huis en iedereen was vrolijk en blij en allemaal zeiden 
ze tegen mijn ouders: “Wat hing hier vanavond een fijne warme sfeer!” 
 
En Daveithe? Zij zei niets.....zij WIST en lachte dankbaar. 
 
Gisteren, maandag kwamen de monteurs van de keuken om kleine 
mankementen op te lossen: 
 
Nu weer werkte ik bewust met/als Daveithe....... 
Wat eerst LEEK  dat er een soort 'rancunesfeer' zou zijn, kon ik heel makkelijk 
nu  
totaal omdraaien in de mannen tot volledige hulpvaardigheid om het in 
totale samen ZIJN te doen!  
De sfeer was opgewekt en vrolijk en alles verliep op rolletjes. 
 
Toen kwam het gesprek op Parijs. De jongere man was er heel timide en naar 
onder. De oudere man zou het wel eens zeggen wat er allemaal gedaan moest 



worden en waar dit allemaal op uit zou draaien......meteen was ik als Daveithe 
enorm alert en bewust hierin en kon ik deze twee mannen het enige antwoord 
inleggen wat kon helpen: Liefde! 
 
Ik zei: “Jullie willen toch ook geen oorlog? Niemand wil dit toch? Als we 
allemaal op de zelfde manier terug gaan doen, schiet het niet op, komen we 
niet verder....toch?”  
Nou dit konden ze allemaal beamen. Dus.....het enige antwoord is in je LIEFDE 
TE BLIJVEN en te handelen vanuit je BEGRIP en LIEFDE. DAAR help je de 
nabestaanden mee en dan zijn deze zielen niet voor niets gestorven. 
Stomverbaasd keken ze me aan en een beetje beduusd konden ze dit wel 
beamen......de discussie was meteen gesloten en we hebben het er niet meer 
over gehad. 
 
Mooi hè. Dit leeft zo fijn en lekker. 
Ha ha, ik begrijp hem wel hoor.....ik, Thea, word eerst zo geleid om 
Vertrouwen in Daveithe te krijgen. ...Maar het is goed en ik ben blij... 
 
Liefde ontvangen. 
 
Zo kreeg ik vanmorgen ineens allemaal hele leuke mooie liefdevolle berichtjes 
over de email en de whatsapp. Ja, zeg je dan, dit is niets bijzonders. En TOCH 
was het dit wel, omdat ik de DIEPTE erin kon voelen. Ik voelde de 
VERANDERING erin. 
Ik schreef jullie al: Alles wat je uitzendt krijg je terug en ook zie ik dat er om mij 
heen zoveel STAPPEN in VERANDERING zijn gezet. Elke dag wordt dit 
duidelijker......zo ook In mij, jullie wel bekend, maar het gaat elke dag dieper en 
verder........ 
Lees maar: 
 
Ik zag vannacht symbolen met een mooie boodschap.... 
Bijna NU in deze stoffelijke wereld  niet voor te stellen, maar op Geestelijk 
Niveau een waarheid. 
Besef lieve mens als jij dit leest dat dit ook voor jou geldt, INDIEN DIT JOUW 
WIL IS. Want Ieder van jullie zijn die zogeNOEMDE ander ( in naam hier in de 
stof) die ik ben/IK BEN, Allen ÉÉN. 
 
Het begon vannacht met de 5en....weet het niet meer precies helaas omdat ik 
me dit nu ineens herinner terwijl ik dit opschrijf....ik dacht dat ik wakker werd 
gemaakt om 5:54 of 5:45 zoiets...... 



Daarna weer even slapen..... En ik kreeg een beeld te zien, heel vreemd via de 
6:10 uur wat de klok hier in de schepping aan tijd doorgeeft. 
Een fel geel bord met deze tijd erop...waar de twee 0 nullen ogen waren en de 
1 de brug van de neus..... De eerste 0 is dus de 6 zonder streepje omhoog, de 1 
de neus, de brug, de SCHEIDING en de tweede 0 was het andere oog en is DE 
bron.  
Ik hoorde: De duisternis is ten einde. Klaar uitgewerkt. 
De 6..... De duisternis tussen de 5 ( Maria) en de 7 ( Christus) had zijn kracht 
verloren want het miste de ‘antenne’ / de verbinding om dit op te halen. 
Ik zag dus een geel bord met alleen de ogen en deel van de neus. Toen zag ik 
dat deze ogen levend werden en begonnen te knipperen en langzaam zich 
gingen openen. 
Ik deed mijn ogen open en het was 6:10.... Daarna weer in slaap.....zag dit beeld 
in geel totaal oplossen in een wit bord en de 1 was een boom geworden......en 
ik zag de tijd 7:10 uur toen ik mijn ogen open deed. De Christus was ervoor in 
de plaats gekomen!! Het Witte Licht Weer!  
Daarna weer slapen.....en ik hoorde en zag een beeld dat dit goddelijke witte 
licht over ALLE HOOFDSTEDEN van de wereld?, dat weet ik niet zeker maar wel 
Alle HOOFDSTEDEN van landen, ging. 
De hoofdstad, de kern van een land waardoor en waaruit HET Licht zich kon 
gaan verspreiden.......ZOALS IK al zei…….over en in het collectief . AL IN LICHT 
AANRAKEND OM IEDER MENS WEER DE OGEN TE OPENEN! Het LICHT weer te 
zien en de LIEFDE weer te voelen en te zijn. 
Ik werd wakker en lag hier even over na te denken en ik keek nog onbewust 
naar de klok....en toen ineens werd ik me bewust wat daar stond....8:10 !!!!  
 
De sluier is totaal verdwenen en Al komt naar beneden???? Zo Boven, Zo 
Beneden.....??? 
Einde en Nieuw Begin!!!!! De Tussentijd is afgelopen! 
 
Ik schrijf hier Zo Boven, Zo Beneden. Besef lieve mens dat ik, Daveithe, AL tijd 
spreek vanuit de GEESTELIJKE WERELD en dat ZO BOVEN DAN OOK WERKELIJK 
BOVEN IS. DE BRON, DE ENE! 
Van mijn grote Licht Harmozel, ADAMAS CHRISTUS, hoorde ik dat dit begrip in 
de stoffelijke wereld een ‘wanbegrip’ is.  
Waarom is dit niet het zelfde zoals ik, Daveithe, het bedoel?? 
Het is een Alchemistische uitdrukking van de gevallenen, die hiermee alleen de 
tweede sluier weghalen, maar opzettelijk vergeten om de belangrijkste EERSTE 
SLUIER weg te halen en DAT is nu juist de sluier tussen de Geest en de 
schepping van ziel en stof!!! 



Zie hier dan ook de enorme levenslange bedotterij die er is en hopelijk was 
door OOK de New Age wereld die niet minder is en was dan een uitdrukking 
van deze Alchemisten en Gevallenen. Zoals ook wij allemaal hier in deze 
stoffelijke en zielenwerelden de gevallenen zijn en waren uit de Geest.  
Daarom is het NU zo belangrijk om de stap door te maken naar De Geest en 
WERKELIJK in ‘BOVEN’ uit te komen! Om WERKELIJK DE VERBINDING  TE 
MAKEN EN TE VOELEN EN TE ZIJN MET JE/DE BRON…DE ENE. De werkelijke 
Drie-ENIGE GOD….DIE IN AL ÉÉN IS! 
 
Ik, Daveithe en Thea zal dit begrip dus ook niet meer handhaven omdat het 
verwarring schept. Mochten jullie dit toch ergens lezen, voel dan enorm goed 
of hier werkelijk Boven genoemd wordt en niet tot in de zielenwereld. 
 
Nogmaals, Daveithe heeft het altijd gehad tot IN de Geestelijke wereld, De 
Bron, De Ene…kan niet anders omdat Ik dit Ben. 
 
Harmozel zegt dat de Tussentijd/Overgang voor ieder mens is afgelopen 
wanneer hij/zij met twee benen in De Geest staat en niet meer met een been in 
de ziel en een been in De Geest. Een been in de ziele werelden en een been in De 
Geest resulteert immers in chaos, verwarring en onduidelijkheid in de mens 
waardoor hij/zij geen waar Mens ofwel Adamas kan worden 
 
Echter bedenk wel dat de SLUIER weg is......dus Alles kan NU naar Beneden 
komen. 
De Sluier tot in de Geestelijke wereld! 
Bedenk nog een keer: Wat je uitzendt krijg je terug! 
Bedenk nog een keer: Waar sta JIJ? Welke KEUZE heb JIJ gemaakt? Heb JIJ ook 
je duisternis de deur uit gezet door middel van je HARTKEUZE ??? Volg JIJ ook 
je hart??? 
Elk moment kan je JA zeggen voor de LIEFDE EN HET LICHT!  Zoals ik ook tegen 
die twee monteurs zei gisteren. 
Dus OOK het enorme Liefdevolle Witte Licht kom naar beneden in onze 
harten!! 
 
Dit alles overdenkend begreep ik NU pas wat ik gedaan had op 6-10-2015 in 
ROERMOND!!! 
Zien jullie de datum?? 6-10 en zien jullie de overeenkomst met de tijd....6:10! 
Wat kreeg ik toen te zien, wat zo onbeduidend leek?... 
In de Grote Kerk van Roermond lag een echtpaar Graaf Gerard en Gravin 
Margaretha, 



(vriend en vriendin Gerard en Marga Nu, componenten van mij!) als beelden 
opgebaard op hun graftombe te wachten met half GESLOTEN OGEN, gericht op 
het OOSTEN, op de CHRISTUS DIE ZOU KOMEN. HUN OGEN HALF GESLOTEN 
OPDAT ZIJ HET ZOUDEN ZIEN! 
 
Man en vrouw, samen ANDROGYN......DAVEITHE.......HET LICHT, DEEL VAN DE 
DRIE-Enige en 4 Lichten en 2 Getuigen.......lieve mensen DIT WERD ME 
GETOOND EN DIT MOEST IK, THEA , TOEN OPHALEN OPDAT DIT IN MIJ KON 
INDALEN! 
De OVERGANG DOOR DE LAATSTE SLUIER!!! De OVERGANG VAN 
ZIELENWERELD NAAR DE GEESTELIJKE WERELD!!!  Thea was er bijna en keek al 
met halfgesloten ogen naar De Christus die zou komen…Het Licht dat haar zou 
ophalen en helpen om deze laatste stap te zetten in de TUSSENTIJD!!! De 
Christus die er zou zijn, zoals beloofd om de mens te helpen de laatste stappen 
naar Huis te zetten DOOR DE OVERGANG HEEN, DE TUSSENTIJD.  De dood en 
alle stoffelijke en zielsangsten achter zich te laten en te overstijgen. 
Want de DOOD is de stoffelijke en zielenwereld waarin we door de ANGST IN 
VAST WORDEN GEHOUDEN!!! Dit IS DE AFSCHEIDING VAN DE Geest, de laatste 
sluier! 
Hebben we DIE OVERSTEGEN dan zetten we voet aan wal in de Geestelijke 
wereld waar natuurlijk geen dood en angst bestaat. Waar het oneindige eeuwig 
LEVEN in Licht en Liefde IS.  
Geen wonder dat ik daarvoor mezelf gereinigd, leeg gemaakt had via een 
‘darmkwestie’..... 
 
Hoe is het mogelijk allemaal!!! 
 
Zo zat ik, Thea weer,  vanmorgen deze laatste dagen nog eens na te gaan. Is dit 
werkelijk nog maar een week geleden?? En kan ik NU al zoveel meer IN BEGRIP 
EN SAMENZIJN Zijn met Daveithe?? 
Hetgeen toch werkelijk aan het gebeuren is en ik meer en meer als NORMAAL  
beschouwen zal. OMDAT IK DIT GEWOON NORMAAL BEN EN DAT 
AFGESCHEIDEN WEZEN DAT ZICH THEA NOEMDE NIET WAS/BEN. 
 
Het is zo vreemd NU......dat dit vorige week zo gebeurd is......echt door de 
dood, wat de afscheiding IS, heen gegaan.  Ik vind het nog steeds zo wonderlijk 
allemaal en ook weer niet omdat ik weer in meZELF ...Het ZELF Thuis aan het 
komen Ben. 
 



Zo vaak vroeg ik mij af waarom ik alles wat ik las, of wat men mij vertelde of 
wat een Zo Genaamde/ Genoemde  ANDER (voertuig van een component van 
mij ZELF, zegt Daveithe Nu) deed, dat ik alles een soort van herkende en op 
mezelf ging betrekken...... 
Zo vaak vroeg ik mij af waarom ik dit toch deed. Ik maakte het zo moeilijk voor 
mezelf, meZELF.... 
NU begrijp ik het....natuurlijk.....IK BEN HET toch! ..... IK Ben HET AL......AL die 
miljarden steeds verder afgescheiden deeltjes behoren allemaal bij DE ENE. 
Telkens weer haalde ik stukjes en deeltjes op door herkenning om weer samen 
te voegen tot dat Ene Grote Licht waar Daveithe zo deel van uit maakt met de 3 
andere Lichten, 12 kwaliteiten, twee Getuigen. Al ÉÉN! 
Ik kan dit nu zien vanuit het 'Zicht' van Daveithe......ik begin het te OVER-ZIEN, 
BEGRIP in te krijgen en ook LIEFDE voor te krijgen.  
Nu begrijp ik waarom ik alles leek te herkennen. En waarom ik Al ÉÉN maar dat 
zag, las, hoorde wat voor Mij nog nodig was, is om NOG te integreren. 
Maar ook dat ik als 3e Licht dat Al in de 'tijd' in mij AANWEZIG was, Al die 
afgescheiden ervaringen buiten Het Grote Licht weer zo moeilijk vond, 
nauwelijks kon begrijpen omdat ik WIST dat ik dit niet was. 
Maar ik kon de weg terug niet meer vinden, die steeds sterker versluierd LEEK. 
 
Daarom ook in dit leven als Thea was ik altijd bang om de weg kwijt te raken, 
dat ik dan ging dwalen en de weg naar HUIS niet meer kon vinden..... 
Hoe vertaalt het LEVEN zich in de buitenwereld..... 
Hoe vertaalt Het Licht zich In en Om je heen… 
Hoe vertaalt De Geest zich In en Om je heen…. 
Hoe vertaalt zich Daveithe In en Om mij heen…… 
Hoe vertaalt zich De Ene In en Om mij heen?????? 
Gewoon…heel gewoon om weer ÉÉN met AL te ZIJN. 
 
NU WEET EN BEGRIJP ( Kwaliteit Begrip ) ik wat ik UITSTRAAL en waarom als ik 
Daveithe BEN en Uitstraal, Al om me heen in Liefde en Samenwerking 
verandert, zoals afgelopen zondag op het feest van mijn vader. Zoals bij de 
kapper, zoals bij de Kookcursus, zoals gisteren bij de monteurs van de keuken, 
zoals ik steeds VOOR de Tussentijd/Overgang Heb gedaan, onbewust..... 
 
Ik ben WAARlijk door de OVERGANG heen gegaan en bezie Al nu totaal anders. 
Ik voel DAVEITHE, IK VOEL HEM/HAAR.....beide als Eén In mij..... 
Nou dit gaat leuk worden Harmozel.....ik begin er nu echt lol in te krijgen... 
 



Ja, zegt Harmozel Christos, je begint mijn Drie-Enigheid welke EEN IS steeds 
beter te begrijpen en de Androgyne Twee-Deligheid te ontstijgen waardoor de 
Twee-Deligheid weer opgaat in EEN als Geheeld buiten ruimte en tijd. 
 
In ineens zie en begrijp ik het…..DIT ZIJN DE TWEE ZONNEN! Dit zijn de TWEE 
LICHTEN…..hier op aarde en in de Geest die weer samen ÉÉN worden. Man of 
vrouw samen in elk androgyn, worden weer ÉÉN, ZOALS ALLE LICHTEN WEER 
ÉÉN WORDEN IN IEDER MENS!!! 
 
Het was er allemaal...aanwezig in mij......HET LICHT BREEKT DOOR! 
 
Ik voel en weet Dus NU dat Harmozel   meekijkt en meeleest....eigenlijk Al 
meteen ook ervaart wat ik  schrijf.....dit is nog 'ouderwets' .....maar ja zal nog 
even nodig zijn voor mij, Thea, om  bewust van te worden en voor al ONZE 
componenten hier op Aarde. 
 
En NU zie ik meZELF meer en meer verwijderen van de oude duistere 
afgescheiden wereld. Ik heb me omgekeerd en laat deze Schaduw achter me. 
Vooruit, met mijn gezicht naar HET LICHT, DE LIEFDE, DE WAARHEID, IDEE, 
SCHOONHEID, GENADE, COMPASSIE, VREDE, WAARNEMING, HERINNERING, 
VOLMAAKTHEID, INTELLIGENTIE.....KORTOM DE 12 kwaliteiten van de 4 Lichten 
samen met de 3-Enige God. HET GROTE LICHT!!! 
 
Harmozel Christos zegt dat Daveithe door het overstijgen van de dood, nu haar 
144.000 Heilige helpers opgeroepen heeft om op te staan en ook de weg van de 
schaduwwerelden naar het Licht te lopen en daardoor het zaad der 
rechtvaardigen aangeraakt zal worden. 
 
Doeiiii. Daveithe. 
Leuk dit Doeiiii zegt Daveithe......het is zo heerlijk aards. 
 
Ik ben klaar met schrijven en kijk op de klok....het is 15:55...... De cirkel is rond, 
DAAR begon ik vanmorgen dus mee.....Thea/Daveithe. 
 

WitLichtstraaltje 9 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 



Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 9:  De Ene in mij. Ik zag en Ben mijn Licht 
 
Gisteren heb ik met Trudi in een workshop in Scheveningen een OLOÏDE 
gemaakt uit albast. 
Deze vorm trok mij al meteen vanaf het eerste moment dat ik hem zag aan. 
Gisteren was het zover.....Al gebeurt op de juiste tijd, volgorde en plaats. 
 
Waarom trok deze vorm zo aan mij?? Omdat ik meteen voelde dat dit een 
OORSPRONKELIJKE ENERGIE bevat. Het voelt als een oer ’lichaam’ in de 
Oneindigheid. ( wat natuurlijk niet kan omdat in de Oneindigheid geen 
‘lichamen’bestaan). De Energie van De Bron waar in latere tijden een vorm om 
heen gemaakt is wat zichzelf oneindig rollend kan voort bewegen op een licht 
hellend vlak. 
Het raakte mijn Bron aan! 
 
‘De Oloïde, een fascinerende geometrische vorm, ontwikkeld door de 
beeldhouwer en werkbouwkundige Dr. Schatz (let op de numerologie van zijn 
leven: 1898-1979! Zo mooi!!) in samenwerking met Rudolf Steiner. Deze zeer 
aantrekkelijke vorm heeft een perfecte balans tussen rechte en ronde lijnen.  
 
Adamas Harmozel merkt op dat alle zielen- en stoffelijke werelden eindig zijn en 

alleen De Geest de  ENE-ge Oneindige is zonder begin en einde. Alleen de 
schepping kent een begin en einde. Vele mensen verwarren de kosmos (letterlijk 
vertaald: orde in de chaos) en heelal met het werkelijke ware leven. Het heelal 

en kosmos zijn echter niet meer dan een idee waarbij uw tegenstrijdige 
gedachten dit idee van gepolariseerde illusie werelden in stand houdt. Uit dit 

idee en tegenstrijdige gedachten kwamen (meetkundige) vormen, 
verhoudingen, getallen, rituelen, dogma’s, religies etc. die de illusie nog verder 

in de materie vastzetten.  
 

Blijf IN en EEN met De ENE en laat u niet misleiden en verleiden door 
uiterlijkheden! Want in de komende periode op uw aarde zult u deze vormen als 
disks/schotels aan uw ‘hemelen’ zien verschijnen. Weet dat deze dus NIET uit de 

Geestelijke wereld komt, maar uit de scheppingswerelden. 
 

AL ÉÉN De Bron, De Liefde, De Christos, De Ene toont zich aan U BINNEN U ZELF. 
 



Op de heenweg gingen we door een enorme dikke duisternis. Regen en wind 
geselde ons. Gelukkig zaten we in een stevige auto die ferm door deze 
duisternis heen werd gestuurd, zonder angst of dralen (ik). Zo vaak heb ik 
meegemaakt als ik naar iets ‘belangrijks’ moet dat ik tegen gehouden word....of 
gedwarsboomd word. 
 
Op de terugweg met mijn buurvrouw hele gesprekken gehad over de dood en 
hoe ik daar in stond. Geen wonder natuurlijk als je de hele dag met deze 
energie gewerkt hebt. Zij had deze vorm nog nodig, ik zag en voelde er AL ÉÉN 
maar de Oorspronkelijke energie in waardoor dit voor mij een werken was 
geworden in en met De Bron. Waardoor ik Liefde kon voelen voor de ENERGIE 
die deze vorm genereerde. 
 
De INTENTIE waarmee ik deze vorm gemaakt heb is er eentje uit grote Liefde 
voor De Bron, waarin AL Aanwezig Is en uit ontstaat. De verwondering zoals ik 
die ook heb als ik in de Natuur Ben met Al zijn Vormen. 
 
 
Gisterenavond naar een verjaardag van mijn zwager geweest. Eigenlijk was ik 
moe en had niet zo veel zin....maar in deze had ik niets te willen....Ik moest 
gaan en mijn Licht verspreiden.....en lieve schatten...verspreiden deed ik 
....waauuw. Het mooiste was dat ik rustig door iedereen heen liep en precies 
voelde van diegene die mij ‘zagen’ en het licht toelieten en zij die dit nog niet 
konden. 
Ik zat rustig op mijn plek en vooral de jeugd kwam naar me toe. Zulke mooie 
‘lichte’ mensen waar ik een ‘lijntje’ mee kreeg. Het was een fijne avond voor 
Daveithe in mij. 
 
Vannacht redelijk rustig. Ik had wel al voor de tweede keer dezelfde soort 
beleving. Er was een kok in mijn huis...een hoog gekwalificeerde kok (hi hi, die 
Herman de Blijker)..... Hij was helemaal wild van onze keuken, maar er stonden 
te veel pannen in. Hij bemoeide zich er telkens mee.  
Ik natuurlijk op mijn teentjes getrapt, waar bemoeide die vent zich mee! Ha 
ha....ik zei...”Wij doen het op deze manier en nu ophoepelen”.  
Maaaaaaar......waar staat de keuken voor......hier bereid je gerechten voor de 
innerlijke mens en IK bereid hier de gerechten voor de bewuste mens. Dat heb 
ik steeds gehoord. Maar......ik gebruik teveel pannen.......ÉÉN pan is genoeg!!!! 
Zien jullie waar ik heen wil???? 



M.a.w. Er werd mij verteld.....Blijf bij DE ENE .......DIE IS GENOEG! (Adamas 
Harmozel zegt dat de vele pannen net zoals de Oloïde staan voor de uiterlijke 
verleidingen en misleidingen) 
Geen zijpaden meer. ÉÉN Hoofdmaaltijd is genoeg! NATUURLIJK DE ENE DIE AL 
IS en Al bevat. Richt je in alles op die ENE!!! 
Het werd me nog even haarfijn verteld vannacht en in de meditatie kreeg ik het 
te zien. 
 
Vanmorgen ging ik mediteren.....ik had sterke behoefte aan Geestelijk contact 
in Licht en Liefde. De boodschapper in mij sloot ik even buiten......ik moest 
dieper gaan, veel dieper, voelde ik. 
Dus ik liet me gaan en mijn hoofd was een vuurtoren van energie voelde ik. Ik 
kreeg nog net even door.....kijk op de klok......kan belangrijk zijn!!! 
Dus ik deed mijn ogen open. Ik zat in de kamer in de blauwe stoel en tegenover 
mij hing de klok naast de viool van mijn vader....ik keek en ik zag niets....ik keek 
in een enorm stralend wit licht.....Mijn Licht!!! IK KEEK DOOR MIJN EIGEN LICHT 
HEEN EN ZAG DUS NIETS. (begreep ik later na de meditatie) 
 
Ik dacht nog even , oooh ik kijk zeker tegen het licht in van buiten......  
Ik liet het rusten en zette de gedachten buiten mij. Ik vulde mij totaal met dit 
Licht en heel bewust verspreidde ik dit Licht naar buiten om mij heen.  
Ik vulde de rivier voor mij, de IJssel, er mee en ik zag het met de stroom 
meegaan. 
Ik vulde de leylijnen in de aarde ermee en ik zag het meegaan. 
Ik vulde de ether er mee en ik zag het meegaan met de LUCHTSTROOM, de 
ADEM VAN DE ENE...... 
IK stroomde en stroomde en vulde Al! 
 
(lees mijn vorig witlichtstraaltje 8 hoe ik zag dat het witte licht van de Christus, 
vanuit alle Hoofdsteden uitvloeiden in de wereld. Dit zijn niet de letterlijke 
stoffelijke hoofdsteden, maar de Lichtsteden ofwel speerpunten, de pilaren van 
Licht, die dit verspreiden) 
 
Toen ik hiermee totaal in verbinding was, riep ik mijn androgyne deel Adamas 
Christos op en deze twee Lichten (zonnen) kwamen samen tot Één licht..... 
Ik was androgyn, zowel man als vrouw. 
Toen zag ik hoe mijn  lichaam alle werelden vertegenwoordigde: mijn voeten 
en onderbuik de stoffelijke wereld, mijn hart, hoger hart, longen en keel de 
zielenwereld en mijn hoofd met derde oog, epifyse en hypofyse en kruin en 
hogere kruinchakra’s de geestelijke wereld. 



 
Ik was TOTAAL één geworden met Al Dat Is. 
 
Er was niets, het was stil.....ik was niets...Al Één maar Licht in ZIJN.....HEEL 
BEWUST !!!! 
 
Zo heb ik een tijd gezeten in mijn stoel, zag mezelf even als een oermoeder 
zitten. Een enorme wetendheid straalde van haar uit..... Meer kreeg ik niet te 
zien en te voelen. Stap voor stap. (terwijl ik dit opschrijf gaat de energie weer 
enigszins door mij heen en ik zit hier met vuurrode wangen van de energie te 
schrijven. Mijn kruin weer enorm gevoelig).  
 
Op een gegeven ogenblik voelde ik dat het genoeg was. Ik kwam weer terug in 
deze stoffelijke wereld en keek automatisch weer op de klok tegenover 
mij.....ook al zat ik dus nog behoorlijk in de energie......glashelder en helemaal 
scherp kon ik weer de klok zien!!!!! 
 
Ik zat weer in de stoffelijke wereld en kon mijn licht niet meer zien. MAAR NU 
WEET IK HET WEL........IK BEN.....DIT LICHT. 
 
Zo heb ik nog een leuk ‘bewijsje’.  
Jullie weten nog dat EJ vertelde toen hij UIT Den Haag kwam, uit een hele 
chaotische drukke gepolariseerde energie, en bij mij in de buurt tegen een 
soort lichtmuur aanreed. Hij stond even op de grens tussen de wereld van de 
chaos en de wereld van het licht stil om, nadat hij zich weer volledig verbonden 
had met het licht, weer over de grens kon rijden.  
EJ zei, toen hij hier binnen kwam...wat een heerlijke oase van rust en fijne 
energie is hier.  
 
Nu ging ik dus gisterenochtend ook op pad naar Scheveningen. Ik ging nu UIT 
deze energie en reed de donkere chaotische onrustige energie nu binnen.....en 
ineens was er een totale black-out.....ik wist totaal helemaal niet meer de 
weg....het was echt even helemaal leeg. 
Gelukkig wees Trudi me toen de weg. Zoals ik toen EJ even de weg wees nadat 
hij opgebeld had. 
We gaan deze overgangen dus steeds sterker voelen en merken. 
 
Nou dit waren weer mijn belevingen. Mooi hè. Ga zo naar mijn schoonmoeder 
in het verpleeghuis....even Licht brengen.... 
 



Dag lieve allemaal....IK BEN bij jullie!!! 
 
In grote Liefde en Licht Adamas Daveithe, die AL in zich draagt. 
 
De Oloïde uit wit albast: 
 

 
Laat u niet verleiden en/of misleiden door vormen zoals de Oloïde, gevleugelde 
schijven (winged disks) etc. die in de lucht c.q. aan de hemel, schijnbaar uit het 

niets, verschijnen. Ze komen zonder uitzondering uit de tussenwerelden van 
zielen en stof vandaan en dragen dan ook De Geest niet in zich. 

 
WitLichtstraaltje 10 

 
De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 

 
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 

 
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 

bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 10:  De grootschalige decepties en misleidingen zijn 
begonnen 
 
Daveithe spreekt: 
 
Lief mooi mens in de laatste fase voor het grote Keerpunt. Het KEERPUNT  
waarin de grote Shift is gebeurd in de mensheid. Waarin de KEUZE door de 
mens ZELF is gemaakt en de gevolgen van die keuze gezien gaan worden. 
 



Praktisch elk mens heeft diep van binnen een Keuze gemaakt, ook al DENKT 
hij/zij dat  er Geen gemaakt is. Het niet bewust kiezen zet ook een trilling in 
beweging waardoor deze mens ook een reactie hiervan in zichZelf of zijn/haar 
omgeving gewaar zal worden. 
 
Voor welke werkelijkheid heb jij gekozen???? 
Voor de Werkelijkheid die je oorspronkelijk Al In de Eeuwigheid Al Geweest 
bent??? 
Voor de wereld van de Vorm? De wereld van Ruimte en Tijd? Wat ook de 
zielenwereld is! 
Of voor de wereld van de stof, materie waarin het lijden een vast patroon is 
omdat dit de wereld van de dood en geboorte is, als ook de zielenwereld. 
 
Lieve mens het is thans zeer belangrijk dat U WEET waarvoor U kiest. 
Omdat U dan de illusie die om U heen gebeurt veel beter zal begrijpen. 
 
Kunt U in Uw Stille eeuwige kern blijven en Al bezien vanuit uw Weten en Zijn 
vanuit De Bron? 
Kunt U Al in uw hart, uw liefdesbron, de Christos IN U ZELF blijven? 
Is dit Al een vast gegeven? Of zoals Adamas Harmozel steeds zegt: Bent U Al 
onwankelbaar??? Staat U Al met twee benen in de geestelijke wereld??? 
En doet u vanuit dit onwankelbare standpunt de dingen die nu nodig zijn op 
aarde! 
 
Ik, Daveithe, kan dit ook niet genoeg benadrukken omdat de verwarring en 
chaos om U heen zal toenemen.  
Zij die de wereld van lijden, dood, geboorte in stand willen houden zullen hier 
dan ook alles aan doen uit eigen belang en het de Oorspronkelijke Mens 
behoorlijk lastig gaan maken door allerlei chaos, verwarringen, misleidingen, 
verleidingen ofwel decepties te creëren. 
Dit zal, naarmate Het Licht van De Ene toeneemt, ook gaan toenemen. 
 
Jullie die de Keuze gemaakt hebben om weer naar Huis terug te keren zullen 
stevig in je schoenen ofwel In De Geest Met Twee Benen moeten leren staan 
om daarna Het Lichtwerk te kunnen doen met 1 been in De Eenheid en 1 been 
in de wereld waar nodig is. 
Mijn lief voertuig Thea is daar een mooi voorbeeld van. Ook zij vergist zich nog 
als zij in de stoffelijke of zielenwereld vertoeft. Dan zijn de verleidingen groot 
en ‘vergeet’ ze Mij, Daveithe, even.  



Soms LAAT ik haar Mij vergeten opdat zij onderscheidingsvermogen leert en 
ondervindt wat 
de gevolgen van haar ‘daden’ zijn.  
Echter dit zal steeds minder makkelijk gaan gebeuren omdat de gevolgen 
hiervan te groot zullen zijn.  
De Kennis in haar zal gaan toenemen opdat zij Nog beter zal weten hoe te ZIJN 
op elk moment en dit aan de mens die nog in de zielen-of stoffelijke wereld 
vertoeft, als lichtend voorbeeld kan voorgaan. 
Haar weg, Mijn weg , is uitgestippeld en in haar gelegd. Zij weet dat zij de grote 
Verbinder Is en de mens uit de zielen-en/of stoffelijke wereld met Het Licht van 
De Ene kan Verbinden samen met  Adamas Harmozel en de andere Lichten. 
 
Haar taak is om continue in Verbinding met Mij, Adamas Daveithe te leren 
blijven, wat de Verbinding is met Het Grote Licht. 
Hetgeen zij in jullie tijdsbesef gisteren zeer duidelijk heeft ervaren. 
 
Maar ook de verleidingen, misleidingen, verwarringen trekken aan haar. Aan 
ieder Mens. 
Lief mens blijf immer IN UW HART EN LIEFDE. LUISTER AL ÉÉN  naar U ZELF DIE 
IN U IS! 
Sluit elk zielen ‘Evenement’ wat U voorgeschoteld wordt BUITEN U. Het is een 
EVENT dat in de zielenwereld plaatsvindt en brengt u niet naar HUIS. 
Het zet u vast in deze wereld van ruimte en tijd oftewel lijden, dood en 
geboorte. 
Er is NIET een IEMAND, IN WELKE VORM DAN OOK, die U kan redden......dit 
dient elk mens van BINNEN UIT ZELF te doen.  
Voel de Ene als de liefdevolle leidingdraad door deze eindtijd heen...... 
Laat U niet verleiden om in een ‘ruimteschip’ mee te gaan, door een ‘poort’ 
mee te gaan door wie of wat dan ook. Het zijn allemaal decepties die u in de 
geboorte/dood reïncarnatie cyclus vasthouden en de sluier tussen zowel de 
Geestelijke Wereld en die van de tijdelijke schepping ofwel 
Zielenwerelden/Stoffelijke werelden in stand houdt. 
De enige poort waar U doorheen gaat is IN U EN HET OVERSTIJGEN VAN DE 
DOOD welke de schepping van de zielenwerelden en stoffelijke werelden is om 
daarna naar HUIS Te Gaan. 
 
De enige leidraad is IN U, die van Liefde....De Christos IN U. 
LEEST U NOG EENS DE MOOIE BOODSCHAP OP UW SITE VAN GOD. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!god/n3m6v 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!god/n3m6v


 
Indien U er voor kiest komt DIE naar U toe, zoals ook bij Mijn voertuig Thea is 
gebeurd en WIJ ALLEN SAMEN KUNNEN SMELTEN TOT ÉÉN. 
 
DAVEITHE begrijpt dat dit nog een beetje een gewenningsproces is voor de 
mens, maar DAVEITHE WEET OOK DAT DIT BLIJVEND ZAL ZIJN EN VOOR IEDER 
MENS MOGELIJK IS, INDIEN DEZE MENS DAARVOOR KIEST. 
 
Lief mens, heeft U de Keuze Al gemaakt? 
 
Wij ZIJN er voor U NU. 
 
In grote Liefde, Waarheid, Begrip, Genade, Schoonheid en Vrede groet ik U, 
Adamas Daveithe die In Christos Is. 
 

WitLichtstraaltje 11 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 11:  Schijn met Je Innerlijke Licht Door De Vorm 
 
Dit kreeg ik vanmorgen onder de douche te horen. 
En ook het sprookje over de Geest in de fles..... Het is maar hoe je je 
‘opdrachten’ krijgt....Maar toch begreep ik hem meteen en zag ik direct het 
verband tussen Witlichtstraaltje 9, 10 , de Boodschap van EJ gisteren en deze ‘ 
opdracht’: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!god-in-stilte-en-
beweging/juvdd 
 
Ik raad jullie aan deze eerst te lezen, want dan zien jullie het verband 
duidelijker. 
 
Ik werd vannacht wakker en ik voelde me totaal anders.  
Ik voelde me niet hier en toch was ik hier in mijn huis. 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!god-in-stilte-en-beweging/juvdd
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!god-in-stilte-en-beweging/juvdd


Ik voelde me enorm OORSPRONKELIJK, ECHT, WAAR wie ik ben/IK BEN. 
Ik voelde dat er totaal geen ‘ruis’, geen ‘tussenlagen’ of wat dan ook om mij 
heen waren, waardoor ik zo helder als kristal voelde. 
Ik voelde mijn vorm en ik voelde NIETS dan Energie, GEEST. 
Ik voelde geen emotie. 
IK WAS EN IK WAS NIET. 
 
Voelen jullie hem al aankomen??? Ik was in de Geest of de Geest was In mij. 
 
Zie nogmaals het zinnetje: Ik voelde me niet hier en toch was ik hier in mijn 
huis. 
 
Mijn stoffelijke huis en mijn stoffelijke VORM die De Geest omhult. 
Weliswaar steeds tijdelijk, want deze vorm kan niet mee met en In de Geest. 
Deze vorm blijft achter, valt uiteen in stof. Vandaar ook de naam stof-felijke 
vorm. 
De Geest Is Oneindig IN AL AANWEZIG. 
 
Deze ‘toestand’ duurde net zolang totdat ik door had wat er aan het gebeuren 
was. Nou ik kan jullie vertellen dit voel je meteen, maar dan mag je je er nog 
bewust van worden. 
Ik viel weer in slaap en werd wakker met een ‘droom’ waarin mij getoond werd 
dat de lucht, het plafond van de mens behoorlijk vervuild en daardoor duister 
is. 
 
Hierdoor kan De Geest moeilijk binnenkomen bij de mens in de vorm/stof. 
 
En eigenlijk heel ‘simpel’ dit was dan ook de opdracht die ik kreeg. 
 
Oké, hiermee punt uit....klaar??? 
 
Nou er kwam nog een kleine verduidelijking achteraan. 
Want hoe doe je dat???? 
Kijk en DAT is nu juist de grote tegenstrijdigheid in deze ‘opdracht’. 
 
Zijn in de vorm is zoals we geleerd hebben BUITEN de geestelijke wereld....zijn 
de scheppingswerelden. In de Geest zijn geen vormen.....De Geest IS. 
En om weer in de Geestelijke wereld te komen dienen we onze vorm los te 
laten, welke vormen dan ook. 



Hier zijn we dan ook allemaal al jaren mee bezig om zo zuiver te worden, zo 
Rechtvaardig, zo Heel te worden dat we deze overstap kunnen maken naar de 
Geestelijke wereld, ZONDER TUSSENSTAPPEN, want die zijn er NIET, zoals ik 
dus vannacht ervaren heb. 
 
En nu kom ik op het stuk van God in Stilte en Beweging. 
 
Als wij eenmaal dus de stap kunnen maken naar de Geestelijke wereld dan 
komen we in deze Stilte van God, zoals EJ, Adamas Harmozel ons zo vaak heeft 
verteld.  
We verlaten dan ons HUIS, onze stoffelijke Vorm. Dit is dus VOORBIJ de dood 
hetgeen ik jullie verteld heb en vannacht weer ervaren heb. 
Ik kan jullie vertellen dit is een plezierige staat van ZIJN. 
 
MAAR dit is voor NU de bedoeling niet.......wij zijn en worden immers HIER OP 
AARDE IN DE VORM DE ADAMAS CHRISTOS!!!! 
De Ware Mens, die GOD/GEEST BEWUST IN ZICH DRAAGT EN VORM GAAT 
GEVEN! 
 
DIT is de opdracht om hier op AARDE weer GOD, HET LICHT, DE LIEFDE, DE 
WAARHEID, DE WIJSHEID, HET BEGRIP, DE VOLMAAKTHEID, HET IDEE!!!! Etc. te 
brengen....kortom de 12 kwaliteiten en de mens te helpen helen....Heel 
worden. 
 
Wij keren dus weer geheeld, als een ADAMAS CHRISTOS, TERUG IN DE VORM. 
Echter nu zeer bewust wetend dat wij Geest ZIJN. CONTINUE EN AL IN DE 
ONEINDIGHEID TOTAAL VERBONDEN MET AL DAT IS. 
De Vorm, onze stoffelijkheid zal steeds zuiverder, gezonder, helder, 
transparanter worden. Zal een voertuig worden wat steeds langer met ons 
meereist in de Oneindigheid. 
Is ons dit ook niet steeds verteld??? 
 
Het staat voor de deur.... 
 
Nadat wij dus weer de VERBINDING met de Geest hebben gelegd en gemaakt, 
keren we weer terug, indien jij dit wenst en je ‘opdracht’ is, naar onze Vorm om 
HET LICHT WAT LIEFDE IS hier in deze stoffelijke wereld te verspreiden. 
En dit is letterlijk dan ook in ALLE Vormen!! Want God is Al en De Ene die IN AL 
IS. 
 



Daarom moest ik leren om pure liefde voor de laagste vorm in bewustzijn te 
brengen en hebben....in de stenen. 
 Daarom voelde ik de Oorspronkelijkheid in de Oloïde om deze 
OORSPRONKELIJKHEID weer naar Het Licht te brengen. 
Daarom kan de VERBINDING weer gelegd worden tussen alle vormen en De 
Geest om uiteindelijk weer Licht en LIEFDE te worden en te ZIJN. OOK IN ALLE 
SOORTEN VAN SYMBOLEN....Dit weer te VERBINDEN met en In de Geest d.m.v 
Het Licht wat Liefde is. 
Daarom gaan we naar Breda. Om deze symbolen, kosmische symbolen en zoals 
we geleerd hebben in Witlichtstraaltje 9 van Adamas Harmozel betekent 
kosmos eigenlijk Orde In De Chaos brengen en behoort dus tot de 
scheppingswerelden en NIET tot de Geestelijke wereld, waar geen vormen 
nodig zijn. 
Daarom werd er tegen mij gezegd: Breng Het Licht weer in de Vorm...... 
Waardoor er DE VERBINDING weer zal zijn tot IN de Geestelijke wereld en zijn 
deze Vormen, net zoals de mens, werkelijk LICHTSYMBOLEN/vormen geworden 
voor de mens die deze dan tijdelijk zou kunnen gebruiken opdat zij hen zal 
kunnen helpen op hun weg naar de Goddelijke Ware Mens, de Adamas Christos 
die dan HIER ook weer Het Licht en de Liefde kan verspreiden. 
En zo zal dit Licht groeien en groeien tot ÉÉN Groot Licht......wat De Ene Is. 
 
Hetgeen gezien is in de visioenen van gisteren door EJ en mij. Die  geplaatst 
zullen worden op het juiste moment. 
 
De Geest en de Vorm....twee uiteinden, die uiteindelijk (uit het einde stappen) 
weer totaal gaan samenvallen ten dienste van elkaar, ten dienste van DE ENE 
DIE DIT AL IS. 
 
IN GROTE LIEFDE VOOR DE MENS IN DIT PROCES. 
IN GROTE LIEFDE VERBIND IK MIJN LICHT MET DEZE MENS IN DE VORM. 
IN GROTE LIEFDE LEG IK MIJN VERBINDING TUSSEN DEZE MENS EN GOD. 
IN GROTE LIEFDE BEN IK. 
 
Samen met mijn deel Adamas Harmozel......een Christos hier op aarde. 
 
Onze formule zal dan ook zijn: D&H=C  oftewel Daveithe & Harmozel= Christos. 
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De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 



 
BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 

 
Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 

bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 12:  Doordrenk(t) de hele aarde……. 
 
Ik zit hier nu alleen thuis in alle stilte en rust te schrijven. De stormen woeden 
om mij heen, maar niets kan mijn Licht doven in dit enorme Lichtveld waarin ik 
nu woon/Ben. 
Het is de laatste dag van november (30-11) en we gaan de Lichtmaand in..... 
De maand waarin we eindelijk na al ons werk aan ons zelf en omgeving, de 
Ware Verbinding.....onze Lichtverbinding  gaan aansluiten op het grote 
LICHTNET. 
 
Alle voorbereidingen zijn klaar van al diegenen die hiervoor gekozen hebben. 
Eindelijk gaan wij de komende maand resultaten zien en voelen IN EN OM ons 
heen. 
 
Ik kreeg zondagochtend een hele korte boodschap.......DOORDRENK DE AARDE 
MET LIEFDE! 
En ik zag een hele natte zompige aarde die door al dit vocht heel toegankelijk is 
geworden voor deze ENERGIE VAN LIEFDE.  
Hetgeen ik nu steeds zie gebeuren om mij heen met al die regen en al die 
stormen. 
Al wordt losgewoeld, omgewoeld, doorlaatbaar gemaakt opdat DE LIEFDE 
binnen kan stromen. 
 
Ik vertelde dit aan EJ en hij voegde aan doordrenk een t toe.....waardoor ik zag 
dat ik hier al mee bezig was met jullie allemaal....doordrenkt de aarde met 
Liefde. 
Ik vertelde EJ dat ik onze site weer eens zat door te nemen en ineens begreep 
ik veel beter 
waarom ik wilde dat er onder het blok: Lichthuis, ook Lichtkamers kwam te 
staan. 
Zie hier onze mailwisseling: 
 
Thea Nieuwveld schreef op 2015-11-28 22:28: 
 



Goedenavond lief LichtMens! 
Ik zit heerlijk in de rust en fijne muziek de site te doorgronden en 
zie dat je het hebt over de lichtkamers. En ineens begrijp ik NU 
waarom ik deze naam doorkreeg.... 
 
De Lichtkamers die verspreid zullen zijn over het hele land wat ook 
de Lichttorens zijn in het Land. DAAROM had ik een keer een beleving 
met al die Lichttorens of vuurtoren die deze 12 Lichtkamers zijn. 
Hier is dus inderdaad al jaren een Lichtkamer EJ!  En is nu zo enorm 
omhoog gegaan in Licht! Daarom was het hier zo'n heerlijke energie en 
straalt dit uit in de hele omgeving waardoor we de weg even 
kwijtraakten! 
Vandaar die enorme beleving/meditatie waar ik het Licht verspreidde 
via het water en dit doorgaaf aan alle Lichttorens om......DE 
VERBINDING weer te leggen en dit gaat steeds verder door naar het 
buitenland...ook al dus in België en verder en verder....tot 
in........Jeruzalem! Ik zie weer het hele plaatje voor me. 
 
Ik had afgelopen nacht weer een zeer 'drukke' nacht.... 
Zeer sterke VERBINDING met De Ene....0:00 uur, dan weet ik dat er het 
nodige komt. 
Daarna 1:11 uur zeer sterke verbinding met De Eenheid.....  Er werd me 
zeer sterk getoond, laten voelen dat ik echt AL ÉÉN me maar hier mee 
moet Verbinden... 
Denk ik weer aan die beleving toen die kok me vertelde dat ik maar ÉÉN 
pan nodig had in mijn keuken. Hoe gelijk had dit wezen...ik voel hem 
steeds meer. 
Daarna 2:22 uur, 2:44 uur en werd me herhaaldelijk de tijden getoond 
met vieren....heelheid....4:44 ...even slapen...5:55 uur Moeder Maria 
en weer dieper laten voelen dat ik echt AL ÉÉN maar mij moet 
concentreren op DE VERBINDING MET DE ENE. Er is NIETS ANDERS meer voor 
mij. 
Weer dieper voelde ik Nu hoe het is om met TWEE benen in de Geest In 
mij ZELF in deze schepping te kunnen gaan staan. 
Het begint steeds dieper in te dalen.....hierna ging ik pas slapen.. 
Ik voel dit zo enorm in me, want al heel lang word ik kribbig als ik 
deze Verbinding niet bewust voel, hier word ik me nu bewust van.  Nu 
pas besef ik waarom dit dan zo gebeurt. Ik ben dan ook niet 
gelukkig....IK KAN NIET ANDERS DAN DEZE VERBINDING VOELEN EN 
ZIJN.....DAN BEN IK WIE IK BEN....GELUKKIG....IN 



VREDE....LIEFDE....WAARHEID ....BEGRIP...HEEL EN VOLMAAKT..... 
 
Ik word ook kribbig als er teveel aan me getrokken wordt en ik niet kan 
zijn wie IK BEN..... 
Ik denk omdat ik me NU hier zo bewust van ben, zal ik ook niet meer 
'kribbig' worden. 
Ik ging wandelen vandaag, ik moest de verbinding met de natuur weer 
leggen en toen ervoer ik de dankbaarheid dat ik dit allemaal BEN en 
mag doen.....wat een voorrecht om zo bewust met God en Christus te 
lopen. 
Ik voel het gewoon als een diepe emotie In me........ 
 
Vandaag had ik een soort nieuwe geboortedag...28....een 10 dag!! 
Gisteren was het echt een sterven van het oude....een afsluiting, een 
voltooiing-dag...een 9 dag. Dáárvoor was het een 8 dag...een 
feestdag...DAT was mijn feestje die dag.....afscheid van mijn 63 jaren 
‘ploeteren’ .....de 27e en 63 jaar......voltooiing in de 9 en einde in de 10 (64 jaar 
in deze schepping) om weer opnieuw geboren te worden in dit 10-jaar. 
Allemaal scheppingsitems in deze illusiewereld. 
Omdat Ik Al Ben, Buiten ruimte en tijd geen ‘leefTIJD’ heb.... 
Ik mutidimensionaal BEN.....hetgeen ook weer een scheppingsitem Is en zo pel 
ik laagje voor laagje, veldje voor veldje af totdat IK weer VOL-LEDIG BEN wat de 
10 dan ook IS! 
 
Hier in de schepping zeggen ze: einde en nieuw begin. Echter IK weet dat Al 
geen einde noch begin Is of heeft. AL IS...... 
Nu is het ingetogen in me...berustend.....er is een vrede en 
dankbaarheid in me gekomen.......die zo enorm groot is EJ dat ik dit 
kan uitstralen zover uit me en zover om me heen........mijn hart is 
een bron van Liefde. Ik zend het je ........ 
......wit Licht verbindt ons......het is zoooo mooi. Zoooo wil ik de 
wereld rondreizen, puur in dit Licht en stralen en Verbinden....... 
Voel het EJ......HET IS ER NU ZO STERK!........ 
Dag mooi LichtMens die zoveel voor deze wereld doet en over heeft. 
D&H=C 
 
ANTWOORD EJ: 
 
“Jazeker Lichttorens zijn 
 



Lichtwezens 
 
Lichtkamers 
 
Lichthuizen 
 
Lichtdorpen 
 
Lichtsteden 
 
Lichtrivieren 
 
Lichtzeeën 
 
Lichtplaneten 
 
Verlichting in Verbinding 
 
Transformatie (de sluier tussen de stoffelijke en zielen werelden valt weg) 
 
Verlichting der Zielenwerelden 
 
Restauratie (de sluier tussen de zielen werelden en De Wereld van de Geest 
valt weg) 
 
De Zielenwerelden lossen op c.q. gaan op in de Geest 
 
Thuis 
 
Jij, jouw kamer, huis en dorp zijn al jaren Lichttorens. 
 
Aan een Lichtrivier die naar een Lichtzee voert om de aarde te omarmen (zie 
visioen) 
 
Laten we eens kijken hoeveel Lichtkamers we samen kunnen opzetten met 
Bovennatuurlijke kwaliteiten in 2016.” 
 
En dan die boodschap op de 29e s’morgensvroeg: DOORDRENK(t) de aarde in 
liefde. 
 



Hoe valt Al samen en word ik zo mooi geleid...... 
Doe ik gisterenavond de meditatie van afgelopen donderdag 26-11-2015 nog 
een keer...... 
 
Stomverbaasd ervaar ik deze enorme mooie diepe boodschap die ik toen 
gaf.......het was niets anders dan.......DOORDRENK DE AARDE MET 
LIEFDE......DOORDRENKT DE AARDE MET LIEFDE..... 
 
Zie onze site: www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com onder kopje: 
CONTACT. Lichtdoorgevingen of als hij er nog niet op staat, zie hieronder: 
 
Voice Record Pro recording 26 november 2015 
20:21:58.Meditatie.......DOORDRENKT AL IN LIEFDE 
 
 
 
Tot zover weer deze boodschap LIEF Mooi LichtMens die dit leest en zal 
ervaren als JIJ dit ook met en in je hart leest.  
Als ook JIJ deze VERBINDING al toestaat, erkent en wilt ervaren.....dan vallen 
we samen. 
Vallen we AL (lemaal) SAMEN en vergroten we ons LICHTVELD over de aarde 
enorm hetgeen nog in kracht zal toenemen nu we de LICHTMAAND in deze 
scheppingswereld in gaan.  
 
Besef wel dat september de Oorspronkelijke Lichtmaand was op aarde omdat in 

deze maand de Ware Jezus Christus op Aarde geboren werd op 13 september 
(indalen) en 23 september de daadwerkelijke geboorte in het vlees ofwel de stof 

op aarde. De maand december en specifiek 25 december zijn de heidense 
(gevallen) lichtfeesten van Nimrod, Osiris, Thor etc. ofwel Santa Claus welke een 

anagram is van Satan Lucas (Lucifer). Maar als uw intentie Licht is gedurende 
deze maand december verlicht het ware Licht natuurlijk altijd het valse licht. 

 
Komt Allen tezamen en komt verheugd van Harte: 
 
Zie onderstaande tekst en lees dit NU met UW WETEN dat dit KIND.....HET 
CHRISTUSKIND IN U Zelf Op Iedere Dag van het jaar IN U IS en weer volledig 
wakker kan worden en opstaan!  
Dit enorme LICHT schijnt IN U, indien U dit toelaat en aanvaard dat HET IS....... 
 
Innerlijke Kerst - Komt allen tezamen 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/


 
Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren (*) 
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning (**).  
 
Komt allen tezamen,  
komt verheugd van harte  
Bethlehems stal in den geest bezocht  
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren  
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
De hemelse englen  
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!  
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
Het licht van de Vader,  
licht van den beginne,  
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:  
goddelijk kind, gewonden in de doeken! (***) 
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe, (****)  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 



 
(*) De Geest in Alle Engelen 
(**) De Koning der Koningen is De Geest der Geesten 
(***) De Geest welke tijdelijk ver/gebonden is in de stof 
(****) De Geest die gekomen is in de kribbe/aarde waar men wedergeboren 
kan worden 
 
In grote LIEFDE Ben Ik met en In U. 
 
Adamas Daveithe...... 
 
DT&HEJ= C 
 

WitLichtstraaltje 13 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 13:  De Rode Gloed en het openen van het 6e zegel……. 
 
‘Dat ieder de veiligheid mag ervaren om te ontwaken in je eigen grondtoon. 
En we vanuit die naakte onschuld mogen bijdragen aan de lichttrilling op 
aarde om haar Geestelijk Eenheids Licht en bewustzijn te verhogen...’ 
 
Dit las ik in een artikel van De Kristalbel. Het raakte me en sloot zo mooi aan bij 
mijn ervaringen  van de laatste dagen. 
 
En ik zag vanmorgen, zaterdag 5 dec. een hemel in het oosten die leek in vuur 
en vlam te staan, maar ook doordrenkt in Liefde met de prachtige rose en 
violette kleuren. 
Na 5 min. Was de hemel totaal in goud gehuld. Er dreven nog lange  flarden 
donkere wolken in vanuit het zuiden en continue zag ik een ‘wolk’ in de vorm 
van een sikkel/boemerang. Er tegenover was er ineens een puur witgouden 
heldere wolk in de vorm van een vierkant iets langwerpig en het stond er 
tegenover iets schuin gekanteld. Er tussenin stond de hele tijd een hele heldere 
witte lichtstip en vlak eronder nog eentje maar die was niet zo  fel. Het leek een 



ster, maar was dit niet. Op een gegeven ogenblik vielen deze twee lichtstippen 
samen en zag ik er nog maar eentje. 
Deze twee-éénheid stond tussen de sikkel en het ‘ lichtveld’ in. 
 
Ik was er enorm door gebiologeerd en vergat een foto te nemen. Pas toen dit 
tot mij doordrong vervaagde het allemaal. Helaas. Maar het staat op mijn 
netvlies geplakt. 
Waarom, vragen jullie je vast en zeker af, maak je je zo druk hierover Thea??? 
 
Ik was in een vreemde staat van Zijn terecht gekomen na 1 dec. ( Breda). Het 
begon eigenlijk al, nu ik erop terugkijk, nadat we klaar waren met het eten. 
Na de enorme beleving en gebeurtenis van afgelopen dinsdag in Breda, waar 
we omringd waren door zeer actieve draken die we letterlijk overal om ons 
heen zagen, waar we met onze groep en EJ  een grote  mooie ‘ klus’ hebben 
geklaard,  was ik in een ontzettende hoge Lichtzuil van hoge/krachtige energie 
terecht gekomen. We hebben daar ‘ Kosmische’ symbolen/eigenlijk vaste 
vormen losgemaakt/vrijgemaakt uit de Zielenwerelden en totaal verbonden 
met het Licht en de Liefde van de Geestelijke wereld. Het zijn NU 
LICHTSYMBOLEN geworden en VRIJ om ‘ hun’ werk te doen voor het hoogste 
goed van diegene die dit wil en kan gebruiken. Een totaal andere insteek is er 
nu bereikt. 
 
We waren erg uitgelaten en vrolijk na dit werk.....zoals altijd als het doel bereikt 
is in Lichtwerk. De energie die door mij heen ging was heftig  en iriserend wit 
van kleur. Wat een kracht! En we zagen hierna dat de draken die ons 
omringden IN HET LICHT gezet waren!!! Dit werd tevens bevestigd door de 
Draken Fontijn, die naast het gebouw stond waar we de lezing gaven, toen we 
naar buiten kwamen stond de Draken Fontijn in het Volle Licht van diverse 
schijn(licht)werpers die de Fontijn omringen in de wintermaanden. 
We waren uitgelaten van vreugde!! Niet beseffende dat ze wel in het Licht 
stonden maar dit nog helemaaaaaaaal niet aanvaard hadden!!!! 
 
En dan de volgende dag.....mijn hele torso deed pijn, vooral bij mijn ribben op 
mijn rug. Eerst begreep ik dit niet, maar gaandeweg kreeg ik het begrip 
hierin......Deze energie was zo ontzettend  groot, krachtig en sterk geweest dat 
ik begreep, 2 dagen later, dat mijn lichaam hier dus echt nog wel aan wennen 
moest. Mijn fysieke lichaam was hier nog niet helemaal op ingesteld. 
Tevens moest ik weer  wennen om in een ‘ lagere’  energie te zijn.  
Ik had een soort lichtkater!!! Hoe is het mogelijk hè. Maar ik kan het niet 
anders omschrijven. Tot zelfs hoofdpijn toe!!! 



Ik was een beetje katterig en ik verlangde weer naar die hoge Lichtenergie die 
zo  krachtig en fijn is. Jullie zien hier.....Lichtverslaving!!! Hoe is het mogelijk!!!! 
Maar ik kan het niet anders omschrijven.  
Maar zoals met elke ‘verslaving’ smaakt dit  naar meer en DAT is in dit geval nu 
juist WEL de bedoeling!!!! 
Tevens bleek dat wat er ECHT gebeurd was, begon te vervagen!! Ik weet het 
nog een beetje in grote lijnen maar het Licht en GEVOEL  van zo veel  Liefde 
raak ik kwijt. Wat gek!!! 
Het is net als na een bevalling....je weet het nog allemaal wel, maar het gevoel 
hierin raak je kwijt. Pas als je het weer ervaart, weet je het meteen 
weer....oooh ja, zo was het. ( ha ha, dit voor de vrouwelijke lezers) 
Maar, om het voorbeeld van de bevalling maar weer te nemen, je hebt een ‘ 
bewijs’ in je handen van deze enorme gebeurtenis.....je kind!!! 
 
Echter met Lichtwerk heb je dit vaak niet. Ja, even in het begin, ‘ zie’ je het nog, 
maar het vervaagt en je vraagt je af.....WAT heb ik/hebben we nu gedaan??? 
En zo is het eigenlijk continue met ons ‘ werk’ in deze wereld van de vorm, deze 
illusiewereld. 
We ZIEN het op het ogenblik nog helemaal niet in deze 
illusiewereld.....integendeel. 
Slechts af en toe VOEL ik  het en mag ik het ZIEN in de Geestelijke wereld. 
 
En ik weet, ik ben bevoorrecht dat ik zoveel mag zien en voelen in vergelijking 
met de gemiddelde mens hier op aarde. En zoals ik al eerder vertelde ben ik  
dankbaar dat ik dit werk mag doen. Dat ik mag wandelen met GOD, DE DRIE-
ENIGE GOD, VADER/MOEDER EN ZOON,DE CHRISTUS. 
 
Maar omdat ik dit nog  niet continue voel (ja, lachen jullie maar ), vraag ik me 
ook wel af hier in deze illusiewereld.....wie ben ik dan eigenlijk??? Waarom 
ik????  Een zo groot LICHT, ÉÉN van de eerste 4 Lichten, Daveithe....de Zon die 
samengaat met Harmozel...De Zon....Het mannelijke en vrouwelijk dat 
samenvalt, Androgyn.  
Deelt uit maakt van de 144:000 Helen/Heiligen/Adamassen. 
Zo Direct en dicht bij DE ENE.....OOH JAAA, Alles in mij verbindt zich met De 
Ene. Mijn enorme drive om terug te ZIJN in de Bron/Geest. Jullie weten er alles 
van..... 
En dan die Twee Getuigen, zij die de vooraankondiging doen van Christus die 
terugkomt op AARDE.....IN DE HARTEN van de mensen om allemaal ook weer 
een WAAR MENS te worden! 
 



 
Ik kwam in een vreemde Tegenwerkende Kracht te staan van Retrospectie en 
Introspectie.  
 
Waarom ik???? Wie ben ik???? Is dit wel juist???? Is er dan niemand anders op 
de hele wereld die dit ook kan doen???? Al die zielendelen?????? Waarom 
VOEL ik dit dan hier NU niet zo???? Maak ik me dit ZELF wijs???? Is dit nu wel 
ECHT ZO???? 
 
En ik ging weer alles lezen, alle openbaringen, mijn WITLICHTSTRAALTJES, mijn 
eigen verhaal......ik las het allemaal achter elkaar.....mijn weg, mijn ervaringen 
en...het staat er gewoon: De vooraankondiger van Christus! Ik DOE het Al, Al 
jaaaren!!!!! 
En ik lees mijn weg die ik gegaan ben en ik zie dat ik stapje voor stapje steeds 
verder ben gegaan. 
En ik lees hoe mijn ervaringen mij steeds stapje voor stapje verder hebben 
geholpen en mij mijn weg hebben aangewezen. 
 
En er werd vreselijk aan me getrokken.....van alle kanten, zo voelde dit en ik 
had zo’n drive van BINNEN om IN MIJN LICHT te MOETEN  blijven. DAAROM 
ging ik weer alles lezen!!! Ik voelde dat er iets gebeurde dat mij hier uit wilde 
halen. Het bracht me continue aan het twijfelen.....NIET aan mijn LICHT, 
nee..........maar.......Waarom IK???? 
DAAROM ging ik ook weer AL MIJN EIGEN ERVARINGEN NA.  
Ik begreep dat dit de enige manier was om DICHT bij meZELF te blijven.  
DIT waren MIJN bewijzen!!! 
Lieve mens.....AL ÉÉN JE EIGEN ERVARINGEN IN JEZELF KUN JE VERTROUWEN.  
DIT IS JE LICHT, DIT IS JE LIEFDE EN DIT IS DE CHRISTUS DIE IN JE WOONT. 
 
En ik WEET Nu dat ik het hier in deze illusiewereld NIET KAN BEGRIJPEN! 
Omdat ik WEET dat hetgeen gedaan moet worden hier op deze aarde  van een 
zo totaal andere orde is, die hier op aarde nog niet te begrijpen is. 
En ik WEET dat hetgeen hier gedaan moet worden van een hoge Geestelijke 
Orde is. Dit KAN ook niet anders.....hoe kan anders deze aarde weer een AARDE 
worden waar de WARE ADAMAS MENS kan LEVEN.. ? HET LEVEN , DE ENE, 
GOD, CHRISTUS VANUIT HET HART weer kan leven! 
 
Dit kan Al ÉÉN bereikt worden door LICHTWERK, door Al diegenen die Al IN HET 
LICHT STAAN, BEWUST ZIJN DAT ZIJ CHRISTUS IN ZICH DRAGEN. 



LICHTWERK vanuit een totale andere orde, die ‘nog’ niet gezien wordt hier in 
de illusie omdat de mens nog mens is, blind is, doof is, onwetend is.......hier in 
deze illusiewereld die ten einde loopt. 
 
En DAN begrijp ik wat er gebeurd is vanaf 1 dec. t/m 5 dec. ....... 
De symbolen van alle ‘machten’ uit de zielenwereld verloren hun KRACHTEN..... 
Woest waren ze op EJ EN MIJ......en deden er alles aan om ons onderuit te 
halen. Mij aan het wankelen te brengen..........Dit begreep ik toen ik eindelijk 
weer contact had met EJ hier in deze wereld.....Zo bijna ‘achteloos’ hadden wij 
ze in het Licht gezet.....zie hier EJ zijn verhaal: 
 
Beste T, 
 
Ik heb tussen 1 (Breda) en 5 december (finale) letterlijk in de Zielenwerelden in 
de rode gloed van totale oorlog gestaan. Alle duisternis en schaduwen werden 
op ons gericht in volledige moordlust, razernij, haat, wraak etc. We bleven 
echter roerloos en onwankelbaar in ons licht staan temidden van al dit oorlog 
geweld en razernij. 
 
Het was dus even een drukke tijd voor mij aan de andere kant. In de nacht van 
5 december overwon het Grote Witte Licht alle duisternis en schaduwen en 
stortte de hele oorlog en strijd in elkaar. Er bleef niets over dan een levenloze 
rokende puinhoop. Het enige wat nodig was gedurende deze strijd is dat we 
ons licht onwankelbaar bleven schijnen. 
 
Nu in de zielenwerelden de strijd voorbij is is het alleen nog in de stof waar de 
laatste strijd, die voor het licht geen strijd maar alleen schijnen is, geleverd zal 
worden. 
 
Bent U Voorbereid Daveithe met 2 benen in Het Licht Te Staan en te doen 
waarvoor u gekomen bent......” 
 
En zie dan weer waar dit verhaal mee begon:  
 
‘Dat ieder de veiligheid mag ervaren om te ontwaken in je eigen grondtoon. 
En we vanuit die naakte onschuld mogen bijdragen aan de lichttrilling op 
aarde om haar Geestelijk Eenheids Licht en bewustzijn te verhogen...’ 
 



En dan heb ik weer De Openbaringen uit De Bijbel (KJV) gelezen tot nr. 22 en 
dan lees ik van de engelen die met een gouden sikkel afdalen om te gaan 
oogsten wat er  gezaaid is op deze aarde. 
En dan zie ik vanmorgen eerst een dageraad in vuur in het oosten, maar ook 
het rose...De Liefde van God voor de mens die na het vuur in Goud wordt 
gebaad...Het gouden Licht waar nog flarden donkere wolken uit het zuiden 
komen met daarin de gouden wolk/engel in de vorm van een sikkel/ 
boemerang. Er tegenover het gouden Veld/Wereld/Het Nieuwe Jeruzalem. 
Met er tussenin de twee Lichten, twee Getuigen die ÉÉN zijn geworden. 
Het staat allemaal in de Openbaringen en dan ZIE ik het voor me in deze wereld 
en zij die ogen heeft om te ZIEN en oren heeft om te HOREN, WEET dat dit een 
teken Is. 
 
En dan het antwoord weer van EJ op deze RODE GLOED EN ERVARING: 
 
Op 5 december rond 07:00-08:00 stond de hemel 360 graden in vuur en vlam 
rond ieder mens/huis als teken. Vele mensen hebben dit teken deze ochtend 
feitelijk gezien. 
 
Met daarboven en midden IN een Groot Wit Licht 
 
Het Licht dat De Rode Gloed ver van zich houdt. 
 
Het Licht van de Heilige/Hele Mens Adamas 
 
In het Noorden ofwel Groningen, Friesland en Drenthe was dit onmiskenbaar 
voor iedereen die geroepen werd om naar buiten te gaan om dit fenomeen te 
aanschouwen. 
 
Op Sinterklaasavond is hier veel over gesproken. 
 
Eleleth had de vooraankondiging hiervan al gezien op 19 november in Drenthe 
toen de hemel 360 graden rond haar heen in vuur en vlam stond zonder dat zij 
hierdoor aangeraakt ofwel geschonden werd. 
 
Na het zaaien begint het oogsten. 
 
Het staat ook in Openbaringen 6 en later 12-13 
 
De 7 koppen van het rode beest.” 



 
De 7 koppen van het rode beest die tegenover de 7 geesten, gemeenten, 
kandelaars etc. staan...... 
 
Hoe zal het gaan???? Ik weet het niet. Hier als mens Thea, weet ik het niet en 
laat ik het los in vol vertrouwen dat ik samen loop met alle  andere Lichten, 
GOD en Christus in Het Licht/Liefde. 
Hier als  Adamas Daveithe zal ik als EENHEID IN EN MET DE GEEST ZIJN, die met 
1 been vasthoudt aan de  Geest om  met het andere been hier op aarde in Thea  
mijn TAAK, mijn LICHTTAAK  ten uitvoer te  brengen IN en MET De Ene samen 
als één Licht met Adamas Harmozel en de andere Lichten en het Hele grote 
LICHTVELD wat zich steeds verder aan het vormen is. 
 
Vanuit De Geest is dit hele spel Al lang klaar en hoeft er totaal niet meer 
geleden te worden, als de mens maar gaat zien, horen en weten wie zij ZIJN! 
Onsterfelijke Oneindige Goddelijke WEZEN......HET LEVEN, DE ENE die in AL 
AANWEZIG IS. De Ware Mens is immers alleen maar 100% GEEST! 
 
Het ENE-ge houvast die we zullen hebben in de tijd die komen gaat, is ons 
LICHT...ONZE LIEFDE DIE WE AL IN DE ONEINDIGHEID ZIJN EN GEWEEST ZIJN.  
Er is er maar ÉÉN die het Koninkrijk  IN ons weer totaal kan VERLICHTEN. EN 
DAT IS DE CHRISTUS IN ONS......De zelfverwekte Zoon van VADER/ MOEDER  
God. 
 
We gaan wakker worden, allemaal.....en DAAR werken we aan.......maken het 
VELD weer rijp om de CHRISTUS/ HET LICHT/ De Liefde weer IN ONS te 
ontvangen! 
 
In Oneindige Liefde, Oneindig Licht BEN IK, Adamas Daveithe in Thea, als ÉÉN 
met Adamas Harmozel in Waarheid, Genade en Volmaaktheid.  
 

 WitLichtstraaltje 14 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 



WitLichtstraaltje 14:  Het Grote Begrip. 
 
Wat ‘ bezielde’ mij de afgelopen dagen??? 
Wat een mooie uitdrukking  eigenlijk! Jullie hebben w.s. mijn vorige bericht  
gelezen en zagen mijn ‘ gevecht’ in en met de zielenwereld waardoor ik ook 
weer dieper kon  indalen en mij samenvoegen met Daveithe/Harmozel en Het 
Licht , De Lichten van LIEFDE EN EENHEID.....waardoor er ook ten diepste 
vragen in mij kwamen...... 
 
De scheppingswereld van stof/materie en ZIEL roerden zich in mij.......vooral de 
zielenwereld. Dit kon ook bijna niet anders, want ik had met EJ en de groep een 
enorme grote klus geklaard IN DE ZIELENWERELDEN VAN ‘DE GROTE 
GEVALLENEN’ ofwel hen die na de Eerste Val uit De Geest de Zielenwerelden 
gecreëerd hadden. Zie voor meer informatie onze site onder Welkom: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com 
 
Voorwaar mijn eerste grote klus als Thea/Daveithe waar ik me toen totaal NIET 
van bewust was. Waaauuuw wat was/zijn Daveithe/Harmozel enorm sterk. 
Niets kwam er tussen, er was Al ÉÉN maar LIEFDE EN LICHT wat door mij heen 
ging waardoor Daveithe voor mij, Thea als voertuig kon spreken en werken. 
Werkelijk ALLLES in het Licht kon zetten en dus ook De Grote Gevallenen daar 
in de zielenwereld die vastzaten door o.a ideologieën, gedachten, symbolen, 
rituelen, dogma’s etc. te Verlossen in HET LICHT opdat zij die hiertoe bereid 
waren weer de opening zagen en ook naar HUIS konden gaan. 
Nu begrijp ik waarom EJ steeds zei: Thea....je hebt het gedaan! Precies zoals het 
moest! NU kunnen we ALLES aan!  
Eerlijk gezegd lieve schatten......de mens Thea keek hem liefdevol aan en dacht 
......ja ja ja.....het zal wel, maar ik begreep er op DAT moment nog werkelijk 
niets van. 
Ik was blij, bevangen door het Licht en de Liefde, maar de werkelijke diepgang, 
HET BEGRIP, drong nog niet tot mij door. 
Ik kon het ook niet overleggen met EJ want die was dus druk aan het werk in de 
zielenwerelden en ik moest het hier op aarde ZELF aarden, in BEGRIP 
BRENGEN, opdat  dit Begrip ook in de mens zou kunnen komen en ik ook 
zelfstandig als Licht zou kunnen stralen zonder ondersteuning van Harmozel. 
Het was werken, keihard werken om continue bij meZELF, Mijn Licht te blijven 
omdat ik zo voelde dat er vreselijk aan me getrokken werd om mij uit mijn 
balans, mijn Licht, mijn Vertrouwen te krijgen..... 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/


Er woedde een oorlog in de zielenwereld door die zielen die hun ‘keizerrijk’ en 
daaronder resorterende ‘koninkrijken’ van machten niet los wilden laten.  
Enfin jullie hebben alles gelezen in mijn vorige WitLichtstraaltje en het verhaal 
van Harmozel over het Nieuwe Jeruzalem op de site onder Home: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-nieuwe-
jeruzalem/b90u0 
 
Las ik in Witlichtstraaltje 6 en 7 het enorme mooie diepe  proces van de 
Dood.....NU kwam ik op het hoogste niveau aan......Het werkelijk aanvaarden 
van de Stoffelijke Dood en straks ook Ziele Dood en Het WERKELIJK aanvaarden 
van wie IK OORSPRONKELIJK BEN  die ik ben...... 100% GEEST! 
En dat betekent dan MET TWEE BENEN in de Geestelijke wereld te gaan staan, 
zoals ADAMAS HARMOZEL ons zo vaak verteld heeft..... 
 
NU begrijp ik dit.....En dit is deze laatste dagen gebeurd......Ik moest door een 
laatste stukje Onevenwichtige Energie heen van de zielenwerelden waar de 
fluisteringen van die Hoge Gevallen Zielen die HET TOTALE LICHT EN LIEFDE nog 
niet wilden/durfden te aanvaarden steeds  in mij kwamen om mij hierin tegen 
te werken en houden. 
Dit waren ook steeds die enorme influisteringen van angsten, van mezelf niet 
waardig genoeg bevinden, van enorme twijfel aan mijn Kracht en Weten en 
daarmee gepaard gaande emoties.......die mij steeds weer afhielden om met 
twee benen in De Geest te gaan staan. 
 
Ik moest NU ‘op eigen houtje’ (zo LEEK het) hieruit zien te komen zonder de 
jarenlange ondersteuning van Harmozel. Ik moest weer in volle ofwel 100% 
verantwoordelijk in mijn eigen Lichtkracht komen want dan pas kan ik mij echt 
verbinden met Christos en de andere drie lichten en 12 eonen. Alleen een 
onwankelbaar, onveranderlijk, volwaardig Licht is immers van waarde in de 
verbinding Der Lichten tot Het Opgaan in het Grote Licht.  
  
Ik stond AL met één been in de geestelijke wereld, maar om mij straks staande 
te houden was het nodig dat ik hier ZELF uitkwam om met TWEE benen weer in 
de Geestelijke wereld te komen. Onwankelbaar en dat kan alleen met twee 
benen!!!! 
De WERELD VAN WERKELIJK DE ALLERGROOTSTEN, zoals wij dit hier in de stof 
bekijken.... De Allergrootsten die in feit gewoon alleen maar WAAR/REEEL zijn.  
De wereld van Al, de ENE, DE DRIE-ENIGE, DE 4 Lichten, die de CHRISTUS IN 
ONS VOORAANKONDIGEN! De wereld van Mozes en Elias! 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-nieuwe-jeruzalem/b90u0
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-nieuwe-jeruzalem/b90u0


 
Daveithe/Harmozel......twee Lichtpilaren die OOK aanwezig waren bij en IN de ‘ 
klus’ van Breda.....de VOORAANKONDIGERS van HET LICHT, DE LIEFDE WEER IN 
HET NIEUWE JERUZALEM. 
Het Nieuwe Jeruzalem dat na deze oorlog/schoning/zuivering  in de 
zielenwerelden, gebouwd kon gaan worden....... 
De oorspronkelijke zielen wereld die ik al jaaaren geleden in verbinding gezien 
heb in een droom/visioen..... 
Ik zal hem jullie vertellen want dit herinnerde ik mij weer naar aanleiding van 
het lezen van De Openbaringen uit De Bijbel (KJV): 
 
Openbaring 21-5: Hoe vaak heb ik dit in meditaties gezegd. 
 
En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot 
mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 
 
21-17: de 144.000 
 
En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, naar de maat eens 
mensen, welke des engels was. 
 
En ik lees over Het Nieuwe Jeruzalem....een aantal jaren geleden heb ik een 
droom/ visioen gehad.....ik had nog van 'alles' te doen maar gaandeweg werd ik 
gezuiverd. Daarna ging ik door een soort hek/poort en ik liep in een lege stad. 
Er liep een spoorlijn en achter die spoorlijn zag ik deze Lichtstad, enorm zo 
groot en zo vol schittering . Ik zag allemaal gebouwen met torens. Het was 
inderdaad ommuurd. Het was voor mij toen onnatuurlijk. Ik keek er 
stomverbaasd naar. Zie het weer zo voor me. Was dit al weer vergeten. Ik kon 
er toen niet bij komen. Ik liep over een plein terug naar het station. Daar zat 
een heel oud vrouwtje met een hond. Ik ging naast haar zitten. Zij zei niets, 
maar keek en lachte naar mij. Zij was echt heel oud en in lompen gehuld. Ik 
hield van haar. Terwijl ze niets zei, voelde ik dat ze wat zei....eens komt de tijd 
dat dit bewaarheid zal worden..... 
 
(uitleg: die vrouw in lompen gehuld....in de stof gehuld.....wees mij de weg naar 
het nieuwe Jeruzalem......het is bewaarheid!!! We kunnen er bijna naar toe!) 
 
Kortom door ALLES weer te herlezen en nog dieper in te voelen en te 
BEGRIJPEN kwam ik vanmorgen werkelijk IN het BEGRIP, DE LIEFDE, IDEE VAN 
WAARHEID, SCHOONHEID EN GENADE IN VREDE met twee benen Thuis in God.  



 
Androgyne Daveithe/Harmozel  draagt Het Licht van de VOORAANKONDIGERS 
in ZICH. DE TWEE LICHTPILAREN waartussen HET WARE LEVEN weer geboren 
gaat worden.....WELKE UITERLIJKE NAMEN ZIJ OOK DRAGEN.......ZIJ ZIJN DIT!!! 
Zij doen dit AL. 
Dit is er gebeurd in Breda ofwel Verlichting van de zielenwerelden en Grote 
Gevallen Zielen (1 december) waarna op 5 december 2015 (restauratie) 
daadwerkelijk Het Nieuwe Jeruzalem geboren werd. 
 
Kom ik terug op het begin van dit ‘verhaal’ .....wat ‘ bezielde’ mij???? 
 
Uiteindelijk GOD, VADER/MOEDER GOD EN CHRISTUS VIA HET LICHT EN DE 
LIEFDE IN MIJ.....het voertuig van Dit ENORME LICHT wat ik verspreid via Al wat 
ik aanraak.....als de vlinder in Gods Hand vlieg ik  van mens tot mens, van ziel 
tot ziel, dier, bloem, plant, boom, mineraal.......en BEWUST IN BEGRIP VAN WIE 
IK BEN......DEEL IK UIT......ONEINDIG.....ONNOEMELIJK......DIT LICHT, DEZE 
LIEFDE......VANUIT DE BRON. 
 
Amen. 
 
En dan hier de uitwisseling in BEGRIP tussen EJ en mij op 9-12-2015: 
 
Op 9 dec. 2015 om 08:09 heeft EJ het volgende geschreven: 
 
Een Kado 
Vandaag is de 9e dag en gaan we richting de 10e 
Morgen is Het Nieuwe Jeruzalem welke volledig geschoond en gezuiverd is 
open voor De Rechtvaardige Zielen.... 
 
Thea: 
Ben ik nog even......en NU zal er geen weerstanden meer zijn en ik 
denk dat het heel druk gaat worden......dit is dan de andere ' 
vluchtelingenstroom'........van de stof naar de zielenwereld. 
Dit gaan we zien en voelen. 
Ik voel het al vanaf gisterenmiddag......veel minder weerstand.....tot 
geen weerstand meer. Het begint VRIJ te worden. Vrij om door te 
stromen! 
 
En weer later na het sporten....... 
 



En zo straks op de fiets kreeg ik het inzicht binnen wat we gedaan hebben...... 
Zo lang wordt er gezegd dat al de ' lichtwerkers' die kunnen gaan 
'ascenderen' op een bepaald moment.......dat KAN nu pas gebeuren omdat 
de zielenwerelden geschoond zijn en het Nieuwe Jeruzalem er ligt om' 
bevolkt te worden!!! 
Ik zei tegen je....ik voel dat er rond kerst wat staat te 
gebeuren.......wie weet..... 
Dit is die enorme stroom zielen die ik weer door zag stromen naar de 
Nieuwe Oorspronkelijke Wereld.....de andere 'vluchtelingenstroom' 
......... 
Daarom was er ook deze vluchtelingenstroom hier op de oude aarde. Zij 
mogen nog wat uitwerken hier...... 
Dit is/wordt de splitsing van de oude en nieuwe aarde..... 
 
Antwoord EJ: 
 
Misschien hebben we nog een klein klusje te klaren T 
 
Maar het meeste is al gebeurd 
 
De Zielen zijn welkom in Het Nieuwe Jeruzalem 
 
En kunnen nu ongestoord groeien van Rechtvaardig naar HEEL om daarna naar 
Huis te Gaan. 
 
Thea weer: 
 

Als jij het hebt over een KLEIN klusje heb ik daar zo mijn gedachten over....😄😍 
 
Tot zover.....in LICHT, LIEFDE en EENHEID. 
 
D&H=C 
 

WitLichtstraaltje 15 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 



Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 15: De Slotfase is ingezet. 
 
Na Breda zijn we in de slotfase gekomen van de oude tijd. 
Nadat de zielenwerelden geschoond waren en de weg vrij gekomen was voor 
doorstroming naar de geestelijke wereld, kon NU het Nieuw Jeruzalem 
gemanifesteerd worden en was de weg vrij voor doorstroming vanuit de 
stoffelijke wereld naar de zielenwereld.......oftewel ascentie!!!! 
Jullie hebben alles kunnen lezen in de laatste Witlichtstraaltjes 12 t/m 14 nu 
ook op onze site te lezen met bijbehorende doorgevingen en het prachtige 
duidelijke stuk van EJ over het Nieuwe Jeruzalem.  
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-nieuwe-
jeruzalem/b90u0 
 
In dag 9 van de  van Het Nieuwe Jeruzalem zijn de 5 
Toegangswegen...Lichtwegen vanuit de grote ‘ brandhaarden’ in deze wereld 
ook nog aangelegd voor al die zielen die overgaan om de weg makkelijker te 
vinden. De brandhaarden zijn New York, Moskou, Rome, Damascus en Het 
oude Jeruzalem. 
 
De trein dendert voort en is niet meer te stoppen. De energie en emoties 
denderen ook voort door mij heen......zeker na een zeer indringende 
boodschap/visioen die ik kreeg en waarin ik Elias erkende en ik hierdoor enorm 
geëmotioneerd werd. Alsof Elias eindelijk zo blij was dat ik deze opdracht/taak 
eindelijk onder ogen durfde te gaan zien. Mijn vader een Eel, ik een Ellie, Peter 
een Eelco..... Hierover later meer. 
 
Oude zielenstukjes werden nog aangeraakt in mij en al mijn delen om verwerkt 
te worden, in het LICHT gezet te worden die nu wel door konden stromen naar 
de geestelijke wereld. Ik moest weer opstaan in mijn 
WAARDIGHEID......WAARHEID.......WAARDE , voorbij de illusiewerelden van 
materie en ziel.  
 
Al mijn vragen in de vorige berichten onder ogen zien en de antwoorden diep 
integreren in mij als WAARHEID. Deze WAARHEID die Al ÉÉN van BINNEN uit 
beWAARHEID kan worden. Niets maar dan ook niets en niemand van BUITEN af 
kan jou deze antwoorden geven.( zie Witlichtstraaltjes 12 t/m 14) 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-nieuwe-jeruzalem/b90u0
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!het-nieuwe-jeruzalem/b90u0


 
Na al die gebeurtenissen van de laatste tijd begon dit steeds dieper in mij te 
dalen en ik kreeg meer en meer het ‘ eindtijd’ gevoel......Het gevoel 
van....oké....ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb tot het laatste moment 
vol gehouden, iedereen erbij gesleept en nu is het voor mij klaar. Nu ben IK 
eindelijk aan de beurt. Een soort terug kruipen in mijn hol en de rest buiten 
sluiten. Het boeide me allemaal niet meer die hele buitenwereld..... 
 
Ik was begonnen aan het loslaten van deze oude wereld. En dan lees ik in de 
Shield een prachtig stuk van De Maitreya over het (Valse) Christusbewustzijn. 
Ook hierin staat dat we een uniek stadium van ascentie zijn binnen gegaan en 
om dit makkelijker toe te laten mogen we Nu even vakantie nemen en onze 
passie om de Schepper en ons Zelf te leren kennen los te laten. Dan zullen de 
antwoorden van binnen uit veel makkelijker tot ons komen..... 
 
Nou in deze energie zat ik dus al. Daarom kon ik gisteren heerlijk genieten van 
ons buurtfeestje: Uiterwaard Bij Kaarslicht, onze hele straat is in Licht 
gezet....met de kinderen lampionnenoptocht gedaan en met elkaar een simpel 
maar leuk feestje gehad met de buurt. Een mooi bedrag van €200 ontvangen 
voor een goed doel......dit keer de albinokinderen in Afrika die daar verdoemd 
zijn. 
Het liep vanzelf allemaal en ik voelde me goed en dankbaar. Geen wonder want 
Daveithe deed haar werk en het grote Licht was dus bij me. Zie de foto met de 
mooie blauw-witte Lichtbol rond mijn hoofd. 
 

 
 



S’avonds rolde ik moe maar tevreden in bed om na twee uur weer wakker 
gemaakt te worden....... 
 
Ik kreeg mijn WAARHEID en daaraan automatisch gekoppeld mijn WAARDE  te 
zien. 
 
En ik kreeg de eon/levenskwaliteit/Kracht IDEE  te zien. 
 
Deze enorme levenskwaliteit en kracht die via mijn open verbinding met de 
geestelijke wereld direct binnen komt. Via mijn kruinchakra en het Brein naar 
mijn Hart .... 
 
En ik kreeg de eon/kwaliteit/Kracht LIEFDE te zien. 
 
En ik kreeg de eon/kwaliteit/Kracht BEGRIP te zien. 
 
En ik kreeg de eon/kwaliteit/KRACHT VERBINDEN te zien. 
 
En ik kreeg deze mens Thea te zien, DE MOEDER.... 
 
En toen kwam DAVEITHE , want AL haar kwaliteiten waren in mij..... 
 
Want AL  haar kwaliteiten had ik in dit leven steeds gedaan. 
 
Ik was dit steeds geweest......IK BEN DIT. 
 
En ik zag mijn ONWANKELBAARHEID, NU ik met twee benen in De Geest Sta, 
die ik ONBEWUST mijn hele leven AL geweest ben als LICHT. 
 
En zoals het altijd gaat aan het einde van een boek, een film ( wat ons leven 
hier in de illusiewereld is), de bijbel waar we met Openbaringen 21 en 22 het 
scheppingsverhaal afgesloten is, krijg je de clou aan het einde van het verhaal 
en valt alles op zijn plek. 
Zo ook nu weer in het boek/verhaal van/over Thea, die de hoofdrol in haar 
eigen boek speelde binnen de illusie van ruimte en tijd. 
 
Ik zag hoe deze krachten mijn leven bepaald hebben. 
Ik zag hoe ik intuïtief Daveithe haar gang heb laten gaan in mij. 
Ik zag waarom ZIJ DIE KONDEN ZIEN EN HOREN mij werkelijk zagen. 



Ik zag hoe ik in dit leven de persoon Thea en haar ego naar BUITEN moest 
werken. 
(Ha ha ha, geen makkelijke klus!!!) 
Ik zag hoe ik ‘ eigenlijk’ AL in de ‘tijd’ steeds al  met één been in de geestelijke 
wereld gestaan heb via Daveithe en met een been in de schepping van stof en 
ziel als Thea, maar ik was nog blind en kon dit niet zien want de persoon zat er 
nog tussen. 
Ook nu begrijp ik eindelijk mijn droom/visioen van zeker 20 jaar geleden. Ik 
werd opgehaald en naar voren geleid op een soort feestelijke verhoging ( 
troon?) en ik had weer prachtige mooie witte kleding aan, van heel soepel 
geweven stof. Maar er was een vreemd iets......ik was geblinddoekt.......ik kon 
niet zien! En dit lees ik dan ook weer in de Openbaringen van De Bijbel (KJV). 
Zoveel uit de openbaringen heb ik in mijn leven ‘gedroomd’, werd mij getoond. 
 
Voor meer inzicht en uitleg over de Openbaringen ga je naar Welkom In De 
Oorspronkelijke Wereld onder het menukopje HOME en dan Openbaringen uit 
de Oorsprong. 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!openbaringen-uit-de-
oorsprong/k7avc 
 
En ik begrijp NU hoe het werkt. Hoe Gods Idee (leringen, aanwijzingen, etc.) 
continue in mij gelegd werd via mijn Brein en hoe ik moest leren, Begrip hierin 
krijgen, om dit te Verbinden met mijn Liefde, hart.....Christusbewustzijn en dit 
als de Moeder te delen en uitzenden. 
 
Oftewel om in gewone geestelijke taal te spreken: HET LICHT TE 
ONTVANGEN, TE RICHTEN EN TE DELEN d.m.v. VERBINDING! 
 
Nou en dan kom ik ' gewoon' weer in mijn WAARDE, MIJN KRACHT TERUG! 
Einde verhaal....zo simpel is het dan...... 
 
Het is nu KLAAR inderdaad.......het is nu VOORBIJ  het verder willen begrijpen 
van God en mijZelf. Deze eindtijd te rusten in meZELF.... 
Ach....nog een ‘klein hobbeltje’ te nemen, zoals Adamas Harmozel altijd zo 
liefdevol zegt.  
 
Precies in de tijd komt het samenkomen met elkaar op 17 dec. In grote Liefde 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!openbaringen-uit-de-oorsprong/k7avc
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!openbaringen-uit-de-oorsprong/k7avc


Alle mensen om me heen hebben fysieke klachten i.v.m de laatste 
opschoningen. 
 
En dan ga ik met Willy naar Janosh.......totaal in meZELF aangekomen en dan 
komen de tekenen:  
 
Stap ik in de auto om naar Willy te gaan. Start de auto en dan gaat meteen de 
radio aan.....wat krijg ik te horen??????? Het lied over Het Nieuwe Jeruzalem. 
Dit lied kwam  ' toevallig' ook afgelopen donderdag naar buiten. 
 
Dit lied hoorde ik hiervoor nooit!!! 
Daarna kwam aanwijzing nr. 2..... Een voor mij onbekend zeemanslied over de 
boten die het nieuwe land binnen kwamen varen. Ook een kerstlied. 
Aanwijzing nr.3..... Ik stond bij Willy in de keuken en ik keek op de digitale klok ' 
toevallig' en wat staat daar????  11:44 uur.....de 144 weer. Zie ook het verhaal 
over de 144.000 bij HOME 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!blank/o96v3 
 
Wat heb ik bij Janosh gedaan.....continue God In meZELF toegelaten en het 
Christusbewustzijn in het NU....steeds weer kiezen voor NU . De vraag was ook 
steeds: Waarom niet NU!!! En zoals EJ altijd zegt: We Gaan Naar Huis NU op de 
site. 
Het komt tevens overeen met het stuk van EJ onder kopje Home: EN ALS GOD 
NU EENS ZELF NAAR JE TOE KOMT!!! ALS GOD NU eens bij JE INDAALT!!! 
Tijdens de meditatie werd ik weer heel licht en ruim en voelde ik zo ' iets' naar  
binnen glijden. 
Het tweede deel was het ritme van HET LEVEN en je ZELF aanvaarden.....het 
NIEUWE RITME IN JEZELF ANKEREN!!!! 
 
Naderhand begreep ik wat Willy en ik gedaan hebben en ik was  weer zo 
uitgelaten en ik zei: WIL......WE HEBBEN HET NIEUWE RITME OPGEHAALD EN 
GEANKERD. Het ritme van God en Christusbewustzijn wat in Het Nieuwe 
Jeruzalem onze ‘leefwijze’ zal zijn! Het is opgehaald en geankerd in ons en dus 
resoneren wij nu al met deze Nieuwe Wereld! 
 
Adamas Harmozel zegt dat voor Het Nieuwe Jeruzalem geen toegangskaarten 
te krijgen zijn omdat uw Rechtvaardige Innerlijke Licht de Toegangskaart is. Dit 

Rechtvaardige Licht In U resoneert immers op dezelfde frequentie als Het 
Nieuwe Jeruzalem, welke in de Zielenwereld Is, waardoor u daar automatisch 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!blank/o96v3


toegang toe krijgt. Samen met het Eenheids ofwel Christus Bewustzijn leert u in 
Het Nieuwe Jeruzalem van een Rechtvaardig mens een Heel ofwel Heilig Mens 

ofwel Adamas te worden. Dit kan 1 dag duren maar zoals de Bijbel zegt wel 
1000 jaar. Het is maar hoe snel u innerlijke verandert van een Rechtvaardig in 
een Heel ofwel Heilig Mens. Op de site Welkom In De Oorspronkelijke Wereld 
staan vele teksten en praktische handleidingen die u leren een Rechtvaardig 

en/of Heilig Mens te worden. In de LichtOTheek kunt u alle boeken gratis 
downloaden.Klik hiervoor op onderstaande LINK. 

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

 
Na afloop heb ik Janosh een dikke knuffel gegeven, mijn LIEFDE gegeven die ik 
nu zo weet gekoppeld is met de Levenskwaliteiten BEGRIP, IDEE en door DE 
MOEDER DAVEITH ENERGIE VERBONDEN wordt met alle mensen om mij heen 
dus ook Janosh. Ik zei tegen hem “Dank je wel Janosh, je hebt meegewerkt om 
het nieuwe ritme van Het Christusbewustzijn en God IN DE MENS neer te 
zetten in de stoffelijke wereld als voorbereiding op Het Nieuwe Jeruzalem! 
Hij keek me vragend en niet begrijpend aan, maar het zaadje is gelegd. 
Weer een stapje verder gegaan!!! 
 
Ik WEET, VOEL, ERKEN EN HERKEN WIE IK ALTIJD GEWEEST BEN...... 
Ik zie mijn Waarheid en Waarde weer.....ik ben weer met twee benen in De 
Geest gaan staan waardoor ik mijn volledige DAVEITHE KRACHT ofwel 
Levensenergie weer terug gekregen heb!!! De volledige KRACHT van De Geest 
zonder sluiers en verwarring. 
 
En met dit bewustzijn ging ik de afgelopen nacht weer in. 
En ik dacht....zo...nu is het klaar en kan ik rustig slapen....... 
 
Maar ik werd weer wakker gemaakt en ik dacht aan alles wat er gisteren 
gebeurd is en ik voelde mijn Waarheid/Waarde en ik zag mijn VERBINDING tot 
in de Geestelijke wereld. 
 
En lieve schatten het was een LICHT ZO STERK ALS EEN ENORME FELLE 
LASERSTRAAL! 
Een laserstraal die door alles heen snijdt. 
Een laserstraal die zo enorm fel en groot is. 
Een laserstraal die vanuit de geestelijke wereld tot diep in de stof staat!!!!! 

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


Een laserstraal die ik weer zo enorm kan richten!!!! ( zoals ik dit ook een paar 
dagen geleden ineens kon doen op de 5 steden/brandhaarden in de wereld 
met het leger van de 144:000). 
Een laserstraal blauw-wit  van kleur. 
Een laserstraal die ik nu direct kan zien! (mijn blinddoek/sluiers zijn afgelegd) 
Een laserstraal die AL VERBINDT....vanuit De Geestelijke wereld. 
Een laserstraal die alle kwaliteiten/eonen/krachten  van de 4 Lichten kan 
Verbinden en IS. 
Een laserstraal die totaal door Idee (Schepping), Liefde (Hart) en Begrip qua 
INZICHT VERBONDEN wordt met allen die al willen en/of kunnen zien.  
Een laserstraal die Gehanteerd wordt door De Moeder Daveithe, in LIEFDE.  
Weer totaal verbonden is in en met de Christuskracht en God. Adamas 
Androgyn en Één. 
Een laserstraal die de drie-Enige IS...... 
 
Nou als dit geen Waarde en Waarheid is dan weet ik het niet meer....... 
Continue zie ik Nu deze laserstraal. 
En dan skype ik met EJ en hij bevestigt ‘gewoon’ mijn ervaring van vannacht. Hij 
heeft het gezien hoe ik met deze laserstraal als een mes door mijn laatste 
sluiers heen sneed. Hoe ik mij bevrijdde! En in mijn werkelijke Adamas 
Daveithe Licht kwam te staan.  
MIJN OORSPRONKELIJKE LICHT, MIJN OORSPRONKELIJKHEID weer aannam. 
 
Tsja en hoe voelt dit nu .....hier ‘gewoon’ als Thea????? 
Het is vreemd....ik zie mijn uiterlijke vorm, mijn jas, maar daar binnen is het 
totaal anders....daar kan ik NU AL ÉÉN maar deze Licht- ofwel laserstraal zien. 
Ik bezie de wereld anders.......ik ben er niet meer van.....IK BEN er in afgedaald 
als lichtstraal en doe wat ik moet doen en ik richt mijn Licht, laserstraal nu 
heel doelbewust in en met Liefde. Ik sta weer met beide benen In De 
Oorspronkelijke Wereld, De Geestelijke wereld. 
 
En ik vraag jullie allemaal die dit lezen om de komende tijd ook jullie lichtstraal 
te richten op New York, Damascus en Het oude Jeruzalem opdat de Overgang 
naar Het Nieuwe Jeruzalem van de Zielenwereld of De Oorspronkelijke Wereld 
van De Geest in Liefde en Licht kan gebeuren in een tijd en ruimte waarna 
straks geen tijd en ruimte meer bestaan...... 
Opdat de Machten die er nog op aarde ofwel in de stof zijn voelen en weten 
dat voor elk van ons, voor ieder mens het scheppings spelletje uit is, hetgeen 
allang bekend is in de geestelijke wereld en sinds begin december 2015 ook in 



de Zielenwereld. Het Scheppings Boek is bijna uit.....we staan aan de vooravond 
van Het Ware Geestelijke Leven! In Vrijheid! 
 
Zullen we dit met elkaar in Verbinding, Eenvoud en Gratie gaan doen??? 
 
Dit zal het hele thema zijn voor a.s. Donderdag hier THUIS  in deze Lichtkamer. 
 
In grote Liefde, Ben Ik Thea/Daveithe in de EENHEID van God, Christus en de 4 
Lichten. 
 

Het Nieuwe Jeruzalem Lied 
https://www.youtube.com/watch?v=dUhXcfRKKvk 

 
Terwijl ‘k eens lag te slapen, 
kreeg ik een schone droom. 
Ik was in ’t oud Jeruzalem, 

‘k stond aan de Tempelzoom. 
Ik hoorde kind’ren zingen, 
een lied vol blijde klank. 

En ’t was als paarden engelen, 
zich juichend aan hun zang. 

En ’t was als paarden engelen, 
zich juichend aan hun zang. 

 
Jeruzalem, Jeruzalem, 
zing uwe vorst ter eer, 
’t hosanna in de hoge, 

’t hosanna voor uw Heer. 
 

Doch eensklaps werd het alles, 
zo donker om mij heen. 

Het kinderkoor verstomde 
en de eng’lenschaar verdween. 

Ik zag een kruis verrijzen,  
toen werd het plots’ling nacht 
en klonk van gindse heuveltop, 

een stem, het is volbracht. 
En klonk van gindse heuveltop, 

een stem, het is volbracht. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dUhXcfRKKvk


Jeruzalem, Jeruzalem, 
zing uwe vorst ter eer, 
’t hosanna in de hoge, 

’t hosanna voor uw Heer. 
 

En verder zag ‘k een ander beeld, 
doch nu vol heerlijkheid, 

een stad die als een bruid versierd, 
haar koning wachtend beidt. 

‘k Zag straten van het zuiverst goud, 
door d’ open paar’len poort, 
miljoenen gingen uit en in, 

geen wanklank werd gehoord. 
Maar onder harp en cymbelspel, 

juicht mens en eng’lenstem, 
tot eer van God en van het Lam,  

in ’t nieuw Jeruzalem. 
Tot eer van God en van het Lam, 

in ’t nieuw Jeruzalem. 
 

Jeruzalem, Jeruzalem, 
nu is voorbij uw strijd. 
Hosanna in de hoge, 

hosanna in eeuwigheid. 
Hosanna in de hoge, 

hosanna in eeuwigheid. 
 

Amen 
 

Het Is Volbracht 
 
 

WitLichtstraaltje 16 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  



 
WitLichtstraaltje 16:  Werken voor de Stoffelijke/Ziele Schepping Vanuit De 
Geestelijke Wereld door T en EJ In Samenspel met Adamas Daveithe en 
Harmozel   
 

17-12-2015, Zeist 11-07 
 

 
 

Gisteren, 17-12-2015, hadden EJ en ik , Thea, de laatste ‘workshop’ van dit jaar. 
Het zou een aparte dag worden, want wij hadden ook ons eerste Lichtconsult 
in de morgen. 
 
Dit was weer geen toeval dat dit zo moest gebeuren, want het item waar het 
bij dit consult om ging was Het Verlichten van Alle Harten van de Mannen op 
Aarde en BarmHARTigheid. De sessie gebeurde in verschillende delen. Het 
eerste deel wat EJ deed was heden, verleden en (mogelijke) toekomst bij elkaar 
brengen in het NU waardoor deze getransformeerd kon worden in een nieuwe 
realiteit zijnde de staat van Barmhartigheid welke de zachte ondersteuning is 
van de staat van Rechtvaardigheid waarmee de mens Het Nieuwe Jeruzalem 
kan betreden. Het tweede deel dat T deed was het verbinden, integreren en 
uitdiepen van deze concepten in een weg naar Innerlijke Verlichting, Geluk en 
Gezondheid. Voorwaar twee prachtige fasen van de transformatie van een 
mens van een stoffelijk/ziele bewust wezen in een waar en verlicht onsterfelijk 
bewust Geestelijk Zijn. 
  
Het liep heel soepel en licht  door elkaar heen en vulde elkaar aan.  
Uiteindelijk kwam het er op neer dat de barmhartigheid onder ons drietjes 
onderverdeeld werd in barmhartigheid voor alle mannen, alle vrouwen en alle 
dieren op aarde. 
Dit bleek weer geen ‘toeval’.  
Terwijl EJ even naar buiten ging en ik weer alleen verder ging met de sessie, zag 
EJ het containerschip voorbij komen met de naam: Tormenta...hetgeen in de 
context van dit verhaal de storm in het hoofd van een mens betekent ofwel de 
eindeloze tegenstrijdige gedachten die elkaar tot het eind der tijden bestrijden 



om het grote EGO gelijk. De strijd die door geen enkele partij ofwel goed versus 
kwaad gewonnen kan worden omdat het een strijd tegen het geschapen 
tijdelijke zelf in ruimte en tijd is. Het resultaat van het eindeloos Tormenteren 
van het eigen tegenstrijdige zelf is verwarring, vertwijfeling, (meerdere) 
gespleten persoonlijkheden, waanzin en vlucht uit de realiteit van dat er niets 
buiten De Geest is. De tijdelijk geschapen schepping binnen ruimte en tijd is 
immers een illusie die zodra de sluiers/tabernakels van de stoffelijke- en ziele 
werelden stap voor stap verwijderd zijn, volledig oplossen in het niets ofwel 
weer verdwijnen in het rijk der ideeën en fantasieën.  
 
Gedurende het Lichtconsult zou nog duidelijker worden waardoor deze mens 
Getormenteerd wordt NU werd in zijn/haar schepping en specifiek aardse 
levens en wat hij/zij NU hieraan kan doen om zichzelf te verlossen uit het wiel 
van lijden, pijn, angst etc.  
 
Om 14:30 uur begon de workshop en we waren in totaal met 10 mensen......de 
geboorte en de dood, de alfa en de omega, het begin en het einde...hoe 
toepasselijk omdat we in deze eindtijd zitten van deze tijdelijke schepping. 
EJ vertelde  hoe het er op het ogenblik voorstaat in de brandhaarden van de 
wereld en vooral in de kernhaard van het Levantgebied met uitwaaier effecten 
naar New York en Londen welke als een soort 911 excuus gebruikt kunnen 
worden om de lont in het Levant kruitvat te steken. De Levant waar de 
priesterkaste der Levieten de gevallen god en De Ark des Verbonds beschermt 
tegen mogelijke bedreigingen in de stoffelijke werelden. De Ark Des Verbonds 
welke de Verbinding ofwel brug ofwel gateway/stargate is tussen de stoffelijke 
werelden en zielenwerelden. De Ark Des Verbonds die de gevallen goden ofwel 
elohim in staat stelden om zich binnen ruimte en tijd naar believen te 
verplaatsen van deze zielen werelden naar de stoffelijke werelden zoals de 
Aarde, Maan, Mars, Jupiter, Saturnus etc. De Ark Des Verbonds welke het 
meest krachtige (geheime) wapen op aarde is omdat men naast het zich 
verplaatsen in ruimte ofwel dimensies (stoffelijk/zielen werelden) er ook de 
TIJD mee kan manipuleren ofwel iedere situatie op aarde voordat hij 
plaatsvindt mee kan veranderen. De Ark Des Verbonds, die voor De Ware God 
ofwel De God die niet van de schepping is maar alleen doet wat nodig is in de 
TIJDelijke schepping om deze weer te Verlichten en naar Huis te leiden, is 
natuurlijk volstrekt overbodig omdat HIJ Almachtig, Alwetend, Overal 
Tegelijkertijd Aanwezig en Onsterfelijk is en dus geen enkele behoefte heeft 
aan wat voor stoffelijke/zielsmatige (technologische) brug, poort, stargate dan 
ook. Het zijn immers alleen de gevallen goden die naast de geestelijke 
startvonk zonder Geest op aarde zijn gekomen die de behoefte hebben aan dit 



soort primitieve transport, verbindings- en communicatie hulpmiddelen etc. 
om enigszins hun verloren (reis) vrijheid tussen de stoffelijke en zielenwerelden 
te herstellen terwijl zij weten dat deze Jacobs Ladder, Stairway To Heaven, 
Nimrod Toren van Babel, CERN etc. welke allemaal andere namen zijn voor De 
Ark Des Verbonds, in het geheel niet de VERBINDING met De Geestelijke 
Wereld kan herstellen. Kortom met een actieve Ark Des Verbonds, welke door 
de Levieten Hogepriesters in IS-RA-EL ofwel RA-ZI-EL onder de Tempelberg in 
Jeruzalem bewaard en onderhouden wordt, bij de Jezuïeten Vaticaan 
Hogepriesters bij CERN gebouwd wordt en door de Kore Hogepriesters van de 
Zwarte Kubus ofwel Hajarul Aswad in de Ka’Bah van Mekka bewaard en 
onderhouden wordt, is het mogelijk om binnen ruimte en tijd te reizen. Op dit 
moment is men nog druk bezig deze poorten/bruggen/ladders tussen de 
stoffelijke werelden en de zielenwerelden (stabiel) te activeren en wat nog 
belangrijker is datgene wat er doorheen komt nog enigszins te beheersen en 
controleren. Dat dit een illusie is mag duidelijk zijn. Gevallen engelen die op en 
neer de Jacobs Ladder gaan reizen zijn niet te beheersen en controleren door 
sterfelijk bewuste mensen die geen kennis hebben van DE GEEST.  
 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat alle legers van de wereld zich op dit 
moment in de Levant op weg naar de OerArk Des Verbonds in Israël 
verzamelen. De legers die geen enkele partij zullen zijn voor De Ark omdat deze 
in staat is om alle stoffelijke legers van de wereld inclusief al hun (wapen) 
technologieën binnen 1 seconde kan doen vergaan tot stof. De Levieten, 
Jezuïeten, Kore leiders van deze legers sturen deze jonge jongens dus 
rechtstreeks af op een zekere dood waarbij de stoffelijke geloven der Joden, 
Christen en Moslims elkaar vernietigen om plaats te maken voor het valse One 
World Geloof van de Anti-Christ. 
 
De Levieten, Jezuïeten, Kore en hun vrienden worden dan ook al vanaf het 
begin van de opstelling van dit scheppings- en vernietigingsplan c.q. verhaal 
scherp in de gaten gehouden vanuit De Geest. Het is dan ook niet voor niets 
dat wij De HARTEN van Alle Mannen (soldaten en slaven) willen Verlichten op 
Aarde, Maan, Mars, Jupiter en Saturnus. Genade en barmhartigheid zal er zijn 
voor hen die NU het stoffelijke- en zielepad van dood en verderf verlaten ofwel 
hun wapens neerleggen en weer teruggaan naar het huis van hun moeders, 
vaders en VADER waarvan de laatste in De Geest verblijft en niet in de hemelen 
omdat de hemelen net zoals het paradijs nog steeds onderdeel van de 
TIJDelijke schepping is.  
 



Voor meer informatie over de Levieten, Jezuïeten en Kore gaat u naar de 
website: 

 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com 

 
En dan naar Welkom en onder welkom het verhaal De Drie Ggodsdiensten 

 
Ik schreef al eerder, Al ÉÉN vanuit De Geestelijke wereld kan hier verandering 
in gebracht worden.....en dit IS NU in gang gezet. 
EJ had op een groot wit vel papier dit hele Levantgebied inclusief de 13 
stammen van Levi (de 3e zoon van Jacob), de Kore stam van Mohammed  en de 
verbinding via Turkije en de Middellandse Zee met de Jezuïeten stam van de 
Christenen getekend, welke samen een en dezelfde wereldwijde hogepriester 
familie vormen welke op dit moment nog de stoffelijke aarde besturen voor de 
wederkomst van Christus IN U. We kregen hierna via God door de 
grondleggers/stamvaders van de stammen van Levi (Jacob, Levi, Aaron, Mozes) 
en Kore  allemaal Het benodigde Christus Licht om een en ander in het huidige 
Levant gebied, waar op dit moment alle stoffelijke legers van de aarde zijn 
samengetrokken, te verlichten ofwel te schonen van alle machten van dood, 
verderf en duisternis. 
Op een gegeven ogenblik was EJ zijn taak klaar en mocht/moest ik het verder 
overnemen. 
EJ vertrok weer naar andere Geestelijke bestemmingen waarna de 9 vrouwen 
bleven om de klus te klaren......het was hierna een vrouwen ’klusje’.......het 
werk van de moeders. 
 
Christos Maria Adamas Daveithe oftewel Het Grote Wit Blauwe Licht, 
ondersteund door een van de 4 Lichten, daalde vanuit de Geestelijke wereld in 
en leidde ons in wat wij moesten  doen om de Levant te Verlichten. Het Wit-
Blauwe Licht kwam in en om ons heen. 
 
Hier in het kort onze beleving: 
 
Werk van de 9 Wederopgestane Levieten en Kore Stammoeders en nu weer 9 
Lichten. 
 
Ieder heeft haar stuk/land  in Het Wit Blauwe Licht gezet. We zagen wit licht 
over het hele gebied gaan. Op een gegeven ogenblik gingen de eerste armen in 
de lucht van de (kind) soldaten...dit werd door velen steeds sneller gevolgd. De 
moeders jubelen en de kinderen dansen, werd door velen gezien of gevoeld. 
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Een Witte Licht Ster kwam naar boven, met zovele punten als er landen waren, 
naar boven en naar beneden. Al verbond Alles.... 
De barmhartigheid voor de mannen had zijn werk gedaan. De mannen raakten 
in hun mind ofwel brein der gedachten totaal vertwijfeld.....(het schip 
Tormenta wat EJ al eerder zag). Alle Moeders die in een kring om deze legers 
stonden gebruikten hun barmhartigheid voor de mannen met als resultaat dat 
de grote vertwijfeling in de harten van de mannen ontstond en zij de waanzin 
van dit hele spel gingen inzien en de geweren neerlegden. 
Het GROTE WITTE LICHT had gezegevierd via de zachte manier van HET LAM! 
We waren opgewonden en blij. 
 
Suzan had al eerder een nare ervaring beleefd. 
Zij was recentelijk in Den Haag en hoorde gepraat in de kamer van de ministers. 
Zij deed de deur open en een walgelijke vieze stinkende walm kwam haar 
tegemoet. Ze keek en zag allemaal brullende woeste kwijlende stinkende 
dieren zitten die naar haar keken (en NU kwam de barmhartigheid ook voor 
deze dieren/beesten naar voren en in werking!!!!). Daarna zag ze het midden 
oosten bedolven onder een Aslaag. Ze kon er heel moeizaam doorheen lopen 
en ze zag op een gegeven ogenblik een schitterend mooi licht.....het bleek een 
wit meer te zijn.....echter het was het valse witte licht van de antichrist. 
NU werd ze heel emotioneel. Ze was weer door die donkere Aslaag aan het 
lopen......Het Beest kwam van rechts aanlopen en Suzan liep hem van links 
tegemoet....op een gegeven ogenblik zag ze hem aankomen en Suzan zag dat 
ze een kaars ofwel Licht, welke symbool stond voor het Grote Witte Ware Licht 
van Christus, in haar hand had. Zij hief haar kaars naar hem op en ze was ter 
hoogte van het kruis van Golgotha... Ze stond onder het kruis....Suzan vroeg of 
ze  hem/het beest  mocht aanraken met het Licht en toen veranderde het kruis 
op Golgotha in de  Oorspronkelijke Christusster. Die had zij al jaren geleden 
gezien bij het openen van de nieuwe Leylijn van Schiermonnikoog via Stone 
Henge naar de Piramides in Egypte.  
Denk ik ook weer aan die ster die wij in het Levantgebied omhoog zagen 
komen. 
Ook dachten we allemaal weer terug aan het moment toen EJ en Suzan elkaar 
hier voor het eerst zagen. EJ zei toen....wanneer steek jij je kaars aan en laat je 
die zien??? 
 
Nu dus!!!!! 
 
Echter de klus was nog niet helemaal geklaard.....hoe verder nu. 
 



Ineens  hoorde ik ....geef dit hele scheppingsplan terug aan DE ENE. En ik 
wist....we gaan naar buiten naar de waterkant en we verbranden dit plan opdat 
het opgaat in de ether en verdampt in de Liefde van de Ene......Op het moment 
dat wij naar de waterkant liepen kwam er weer een containerschip 
voorbij.....en de naam was.....FOR EVER!! 
Wat werden we gesterkt en geleid in ons werk.  
 

 
 
Hierbij de foto's van de verbranding van het hele plan voor en in de Levant. Er 
is dus totaal niets meer van overgebleven van al die duistere zaken die nu 
geopenbaard zijn aan de hele wereld. Alle plannen die het DagLicht niet 
kunnen verdragen zijn dan ook in Het Licht gezet en in rook op gegaan. Toen 
we klaar waren en het allerlaatste piepkleine stukje Levant en haar 
Hogepriester kasten in de As was gelegd was er een vuurwerkexplosie ergens in 
de buurt die we hoorden. Hierna hebben we elkaar gelukkig nieuw jaar 
gewenst en een klein wijntje gedronken!! We waren uitgelaten van vreugde!!!! 
 
Hierna volgde een 2e sessie en is alles in de witte sneeuw gezet omdat ik door 
kreeg dat als  voorteken van de wederkomst van Christus op aarde het in dat 
gebied het op een bepaalde locatie gaat sneeuwen. Bovendien was de laatste 
meditatie ook met sneeuw. De schittering, het witte Licht van deze sneeuw 
gaat weer terug de Geest in en zo geschiedde het! 
 
Weer een mooi teken is dat er Nu in mijn tuin een prachtige witte roos aan het 
open gaan is. 
In deze zachte wintermaand en ik moest denken aan het volgende lied.....een 
KERSTlied.....een Nieuwe geboorte..... 
 



 
 

En ‘ heeeeeel toevallig’ had ik voor Ieder Één een witte en een rode roos 
gekocht om mee te nemen na afloop. De rode staat voor het 
Christusbewustzijn in de stof en de witte voor het Christusbewustzijn vanuit de 
Geestelijke wereld. 
 

Gezang 132 
 

1 Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 

door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 

is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 

 
2  Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 

uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 

toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 

 
3 Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 

als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 



God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 

 
Hoe toepasselijk allemaal!!!! 
WEER de rode stoffelijke roos! En het opstaan uit de dood in de witte roos!!!! 
 

 
 
En dan moest ik ook ineens weer denken aan de visioenen die ik een poosje 
geleden gezien heb. Zie onder kopje Blog Visioen op onze site 
www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com 
 
En ik zag een witte duif ( Vredesduif en de Vredeskaars brandde later op het 
CENTRUM van de Levant!!!!!) uit de As tevoorschijn komen......Hier de witte 
ROOS. 
Hoe symbolisch....ik heb jullie de rode en.....de WITTE GEESTELIJKE ROOS VAN 
DE CHRISTUS, HET LICHT, DE LIEFDE gegeven!!!! 
 
Wat komt alles samen! 
 
En dan als slot nog de beleving die ik zag in de nacht van 16-17 dec.: 
 
17-12-15: Vandaag de laatste workshop van dit jaar. 
 
Was vannacht weer veel energie en ik was om het uur wakker. Het is ook veel 
te warm...... 
Ik zag op een gegeven moment allemaal vierkante platte doosjes als CD-
hoesjes. Ze begonnen zich op elkaar te stapelen, steeds hoger en hoger. Eerst 
waren het twee aparte torens die naast elkaar stonden, maar op een gegeven 
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ogenblik zag ik maar ÉÉN enorme hoge toren van deze ‘CD-hoesjes op elkaar. 
Ze waren ook doorzichtig.  
Ik hoorde wel steeds het woord TOREN en ook kwam Babylon in mij 
binnen.....De toren van Babel??? 
Het was een enorme wanordelijke hoge (vals wit licht) toren geworden.  
Continue keek ik er naar, zette mijn Ware Licht er op.....vergis jullie niet....ik 
was hier ongeveer 2 uur mee bezig!!!! 
En toen ineens in een flits schoven al die CD-hoesjes precies keurig op elkaar en 
vormde dit een enorme hoge doorzichtige toren. 
Op het moment dat dit gebeurde loste het op in een enorme soort 
lichtexplosie. Het spatte als LICHT uit elkaar! 
Daarna was het stil....niets meer en hoe ik ook mijn best deed om dit beeld 
weer terug te zien....het was opgelost. OPGELOST IN DE ENE! 
 
Ik voel en weet dat dit met KENNIS ofwel De Mind heeft te maken.  
 

Adamas Harmozel zegt dat De Mind ofwel Tegenstrijdige Gedachten de Ware 
Mens ofwel Adamas tegenhoudt om weder op te staan in zijn haar Ware Licht 

als Lichtwezen 
 
Tijdens de workshop hoorde ik van Agné dat zij al jaren geleden allemaal 
schijven met een gat erin heeft gezien. Zij wist dat op een gegeven ogenblik 
deze allemaal boven elkaar kwamen te liggen en alle rondjes boven elkaar 
kwamen en in elkaar vielen.... 
Kijk en deze ‘CD’s’ heb ik nu bij elkaar gehaald, in doosjes gedaan en w.s was 
alles compleet wat er geweten/gedaan  moest worden en viel de hele 
wanordelijke boel samen. Op het moment dat het ordelijk samenviel en het 
Licht erop gezet werd, loste het in een seconde in een LICHTEXPLOSIE op. Deze 
explosie is op hetzelfde tijdstip rond 03:00 vannacht door EJ, Suzan en Agné 
tegelijkertijd gezien. Een collectieve Lichttransformatie ervaring dus in EEN 
Waar Geestelijke Licht. 
De twee wanordelijke torens die ik eerst zag waren vlgs EJ de scheppings 
dualiteit (zoals ook de 911 Twintowers welke tevens voor de DNA Dubbele 
Helix van de Blinde mens staat) die eerst vernietigd moest worden (order out 
of chaos) om later samen te gaan in één De Nieuwe Wereldorde (De Valse ONE 
World Tower DNA Helix in New York). Het mag duidelijk zijn dat dit valse 
duistere plan niet door zal gaan omdat het Grote Witte Christus Licht zal 
ingrijpen om de zielen der mensen te redden van een totale vernietiging, 
ondergang en lijden.  
 



De Oude Wereld, Alle OUDE ideeën/gedachten/verhalen/scheppingen ofwel 
gepolariseerde twee torens +/- kennis binnen ruimte en tijd (op de CD’s en 
opgeborgen en verzameld in de hoesjes welke ook voor De Kubus ofwel 
Annunaki Kennis Cube staat) zijn tot één Grote Wit doorzichtige Toren 
samengevoegd waarna + versus – ofwel goed versus kwaad in een seconde in 
elkaar oploste (explodeerde) in het Grote witte Licht....oftewel De Geest. 
 

Adamas Harmozel zegt: Het mag duidelijk zijn dat geen enkele Ark Des 
Verbonds hier op aarde of waar dan ook in ons zonnenstelsel tegenop kan. De 

Arken ofwel Jacobs Ladders, Torens van Babel zijn immers niet meer dan 
sterfelijke constructies tussen de stoffelijke- en zielen werelden binnen de 

schepping van ruimte en tijd terwijl De Christus ieder mens kan transformeren 
in een Ware Adamas Mens die weer echt Naar Huis In De Geest kan gaan. 

 
Adamas Harmozel zei op 2112 2015 dat alle geboden en wetten, die eens in 

steen gegroefd waren, in stof zullen veranderden om plaats te maken voor De 
Geestelijke Realiteit 

  
Zoals we ook het hele Levantgebied in het Licht hebben gezet, zal ook de valse 
gepolariseerde schepping exploderen en  in Het Grote Witte Licht opgaan...... 
 
Het hele Levantgebied dat we eerst op papier hebben uitgewerkt ofwel 
Aanvaard als onze eigen creatie c.q. schepping c.q. verhaal waarna we deze 
hebben overgedragen aan Christus om daarna op te lossen in het niets ofwel 
het niets dat alles IS.  
 
En ineens moest ik vanmorgen denken aan mijn visioen: het gebied stond in de 
brand en lag in As......onze verbranding!! 
En....uit de As kwam een witte duif........zie nu de witte roos die zich aan het 
openen is in mijn tuin en dus ook het Levant gebied....rond Kerst!!!! 
 
HET IS GESCHIED......HET IS VOLBRACHT. 
 
Onze taak zit er (bijna) op 
 
Christos Adamas Harmozel Daveithe 
 

Op 2012-2015 gaat De Witte Roos Open 
 

. 



 
 
 

WitLichtstraaltje 17 
 

De weg en het opgaan van Daveithe naar (in) Christos 
 

BeLevingen in de Oorspronkelijke Wereld van De Geest 
 

Na De Transformatie van een stoffelijk- en ziel bewust Mens in een Geestelijk 
bewust Mens ofwel Adamas.  

 
WitLichtstraaltje 17:  Na De Vertwijfeling De Volbrenging! 
 
Daveithe zegt in een email naar Adamas Harmozel het volgende: 
   
Verder was ik vandaag onrustig en snel uit mijn hum.....Ik ben ongedurig EJ.....ik 
weet even gewoon niet waar ik BEN.....en ja...dat is ook weer niet waar....het is 
alles en niets.....uhhhhhh...ik weet het effe niet......ik ga 'gewoon' door, maar 
het voelt echt of ik het allemaal voor piet snot doe.... Het voelt zo onecht Nu..... 
Waarheen???? Hoe ????? Wat ?????? 
 
Ik ging vanmiddag een stevige wandeling maken...het liep al tegen vijven...de 
lucht kwam weer een beetje in een rode gloed te staan....ik focuste me 
erop....het verdween weer in 5 min. Toeval???? Het is voorbij EJ......EINDELIJK. 
Je zou denken .....hè hè...eindelijk, klaar, opluchting......ja.....dit nooit 
weer.....en NU...? 
 
Wat komt hierna..? Niets???? Dit kan ik me nog niet voorstellen..... 
 
Adamas Harmozel zegt in een reactie hierop het volgende: 



 
De hele schepping binnen ruimte en tijd is een illusie. Al-EEN De Geest is Waar. 
 
Alle verhalen binnen een schepping zijn fantasieën.  
 
Fantasieën waar de mens in gevangen zit. 
 
Er zijn geen zielenwerelden en er zijn geen stoffelijke werelden. 
 
Het is allemaal ILLUSIE!!! 
 
Er zijn geen gevallen zwarte engelen en demonen die met lichte engelen en 
elfen strijden. 
 
Het is allemaal ILLUSIE!!! 
 
Er bestaat geen Ruimte en Tijd. 
 
Het is allemaal ILLUSIE!!! 
 
Er bestaat geen Schepping. 
 
Het is allemaal illusie in uw tijdelijke schepping van idee, gedachten, ruimte en 
tijd.   
 
Welkom Thuis In De Oorspronkelijke Adamas Wereld 
 
Zo zegt Adamas Harmozel 
 
Nadat De Vertwijfeling Opgelost is in het NIETS begin ik te schrijven om precies 
10:10 uur!!! 
Weer de 10 en ja zo duidelijk dood en wedergeboorte. 
 
Na de enorme gebeurtenissen van 17-12-15 was het dus gisteren de dag van 
indalen, schrijven en ordenen......nou daar heb je dan wel een ‘dagje’ voor 
nodig......ware het niet dat mijn lieve Adamas Harmozel mij even doodleuk 
vertelde dat er nog .........’Een klein hobbeltje’ genomen moest worden. 
En hij maar zeggen dat IK hem zo opdrijf, maar verder en door 
wil.....hmmmmm....elkaars gelijke delen toch????? 
 



Goed nadat ik gisterenavond alles weer opgeschreven had in een 
WitLichtstraaltje 16.....kon ik net een half uurtje rust nemen.....ging naar 
bed.....sliep even om weer wakker gemaakt te worden om 2:19 uur. En ik kreeg 
door: De dualiteit (2) komt ten einde, is voltooid (9) door De Ene (1)........ 
Hi hi, kwam nog bij dat ik bloedhete voeten had. Toen ik naar bed ging, kreeg ik 
hele koude voeten. Ik had een voetenwarmertje aangedaan en vergeten uit te 
doen...... 
Het wordt me letterlijk te heet hier onder mijn voeten op de aarde en ik ga de 
boel hier verlaten..... (deze oude wereld die er al niet meer is, gezien de 
lichtexplosie die de Toren van Oude Kennis, Kleitabletten, Babel, Illusie, Wereld 
opgeblazen heeft). 
Echter er moest dus nog een hobbeltje genomen worden.......nou, dit werd dus 
Al aangegeven door De Ene in 2:19 uur..... 
 
Er komt NU een enorme golf energie door mijn HART heen, krijg het bloedheet, 
zelfs wat hoofdpijn en mijn linker oog doet zeer....ja, ik  ben nog stoffelijk mens 
hier.... 
Mijn derde oog doet pijn en ik ga hetgeen ik vannacht zag en deed vanuit een 
hoger perspectief mee bekijken....... 
 
Oooh heerlijk....mijn linker oor gaat ook gezellig meedoen.... 
 
Onder het Kerstlied Halleluja schrijf ik dit nu: 
 
Ik viel dus weer in slaap met deze tijd...heel uitzonderlijk want meestal bij zo’n 
belangrijke aanwijzing blijf ik wakker om te gaan werken/doorgeven.....echter 
dit was niet doorgeven maar DOEN in een andere bewustzijnslaag/trilling....... 
Oooh, daarom kom ik er Nu ook weer in ....... 
 
Ik viel dus weer in slaap, dacht ik, en ik beleefde dat ‘ iemand’ mij telkens 
brokken vlees met vooral  stukken bot erin bracht. Ik vermoed dat dit mijn lieve 
Adamas Harmozel was maar Adamas Harmozel zegt nu dat het mijn eigen 
laatste taaie brokken - het venijn zit immers vaak in de staart - waren die nog 
verteerd diende te worden in Het Grote Witte Licht voordat ik volledig kon 
opgaan in Daveithe energie welke met Twee Benen ofwel Volledig Vanuit De 
Geest op Aarde werkt ofwel doet wat nodig is in deze Eindtijd, Begintijd, Altijd. 
....... Het leken op stukken van een........BEEST (mijn eigen Beest dat aan het 
vergaan was in Het Licht. Want iedereen zo zegt Adamas Harmozel draagt een 
deel ofwel brok van het Grote Beest in zich welke dient erkend, verteerd en 



opgelost te worden voordat de transformatie van een stoffelijk/ziele ofwel 
scheppings mens kan plaatsvinden in een Waar 100% Geestelijk Mens). 
 
Het Grote Licht heeft het BEEST (Satan) in de stof Verlicht ofwel opgelost net 
zoals hij dat al even eerder gedaan had met Lucifer in de Zielenwerelden.... 
(Adamas Harmozel zegt dat het vuur van Lucifer dat vanuit de Zielenwerelden 
via diverse Arken Des Verbonds, Jacobs Ladders, Poorten, stargates, cubes etc. 
op aarde doorscheen door water gedoofd werd en niet meer kan branden in de 
laatste seconde van de stoffelijke schepping). Zie nu ook hoe mooi God dit alles 
in de juiste volgorde heeft geregeld..... Eerst werden De Zielenwerelden 
volledig geschoond c.q. gezuiverd om plaats te maken voor Het Nieuwe 
Jeruzalem. Het Nieuwe Jeruzalem dat NU klaar is om alle Rechtvaardige Zielen 
op deze Aarde te ontvangen. En pas hierna werd begonnen met het schonen 
ofwel zuiveren van de aardse werelden.  
 

EJ KREEG DE BARMHARTIGHEID VOOR DE DIEREN/BEESTEN OP ZICH om deze 
laatste fase op Aarde te vervullen! 

 
Om mij niet te veel te shockeren heeft Adamas Harmozel mijn Beest in kleine 
stukken gehakt. Hij bracht ze stuk voor stuk in de juiste dosering bij me. Ik 
moest deze stukken als een ‘slager’ uitbenen!....... 
Als ik in mijn stoffelijkheid NU ga, zou ik over mijn nek gaan. Want ik hou hier al 
helemaal niet van. Als ik bij een slager al die Beesten zie hangen vind ik dat echt 
afschuwelijk....... 
Dus....terug weer in mijn Geestelijk Eenheids bewustzijn waaruit ik dit WEL kon 
doen...... 
 
Ik begon dus stuk voor stuk uit te benen. En ik zag het bloed en de witte 
botten.....zie hier de rode en witte kleur......de rode roos en de witte roos! Die 
ik dus al van tevoren had uitgedeeld.....het christusbewustzijn in de rode stof 
daalde NU LETTERLIJK IN ALLE DELEN VAN DE MENS DIE NOG VERBONDEN IS 
MET HET BEEST IN!!!! 
KON nu indalen omdat Daveithe het open/BLOOT had gelegd en Adamas 
Harmozel het Verlicht en met water uitgedoofd had in DE STOF. 
Ervoor was het Al in rook op gegaan in de Zielenwereld met Al zijn legers...... 
 
Ik was even vergeten dat het Scheppende Deel van het Al uit 3 bestaat en dit 
stukje in de stof dus ook nog moest gebeuren voordat het overgegeven kon 
worden in/naar/door De Geest....De Ene.....overgedragen kon worden aan de 
Ene..... 



En dan kom ik op de witte roos......De Christos/Licht/Liefde Uit en In de Geest, 
De Ene.....het pure WITTE BLANKE STUKJE LICHT WAT IEDER MENS IN ZICH 
DRAAGT............had ik bloot gelegd.....de pure schone stoffelijke botten 
kwamen tevoorschijn........AAN HET LICHT. 
Konden beLICHT gaan worden in IEDER GEHEELD (HEILIG) MENS NU!!!! 
 
Denk ik ook weer aan de witte roos in de tuin die op het punt staat om open te 
gaan, nu midden in de winternacht op de 19e!!! Weer de 19! 
 
De mens die Nu mee verder kan evalueren In De Oorspronkelijke 
Wereld......ONZE OORSPRONKELIJKE WERELD........INDIEN HIJ/ZIJ dit wil en 
gevraagd heeft aan De Ene om mee opgenomen te worden...... 
En hier komen we op de barmhartigheid van de mannen, vrouwen en beesten, 
die NU SAMEN KUNNEN GAAN VALLEN TOT .......ÉÉN.......DE EENHEID WORDT 
EEN FEIT!!!!! 
 
Alle 3 de delen van barmHARTigheid zijn samen gekomen!!! 
 
Werd er ook niet gezegd dat we met de wilde dieren gaan samen leven? 
Lieve mens het IS een feit! 
 
En zo is er OOK een einde gekomen aan alle Openbaringen uit de Bijbel! Deze 
Openbaringen hoeven immers niet uit te komen wanneer wij Collectief NU 
transformeren in Rechtvaardige en/of Hele ofwel Heilige Mensen. De Bijbel die 
niet ‘helemaal’ klopt omdat vele gevallen engelen in de personen van 
Constantijn De Grote, King John (Version) en vele andere bijbel- c.q. woord- 
veranderaars De Bijbel naar eigen zin en gewin hebben veranderd ten kostte 
van de zielen van de potentiele Adamassen die wel in de ware God ofwel Geest 
willen geloven en hierin op willen gaan. Kortom weer willen worden wie ze 
eens waren. 
 

Zie voor meer informatie uit het verhaal De Drie Ggodsdiensten welke u onder 
Welkom kunt vinden op de http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/ 
 
In mijn visioenen zag ik immers naast de Toren, Het (valse) Woord ook de 
(valse) Openbaringen in een Grote Witte Lichtflits in rook opgaan....De Toren 
van Babel/Het Beest/Lucifer en daarmee gepaard gaande (Jacobs Ladder) List 
en Bedrog is niet meer.  

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/


Na Lucifer is Het Beest in alle lagen Verlicht ofwel Naar Het Grote Ware Licht 
gebracht en daarin opgegaan. Overgedragen aan de 
Liefde/Licht/Genade/Barmhartigheid van De Ene. 
 
Wij kunnen dit nu los laten......lieve mens.....HET IS VOLBRACHT! 
 
Ik werd weer ‘wakker’ om 5:09 uur.......en ik wist......De grote Verandering is via 
De Moeders, Moeder Maria, De Vrouw ( 5)....in samenwerking met de 
Man......Samen/Androgyn voltooid (9) en terug gebracht naar De Bron ( 
0)..........IN EENHEID GEBRACHT. 
 
Hierna kon ik diep en droomloos gaan slapen. Besef dat ik dit dus allemaal in 
een andere belevingslaag heb gedaan en ik dit door de Grote Genade niet 
letterlijk bewust 3:10 uur heb hoeven doen.......maar wel WEET dat ik/wij dit 
gedaan hebben. MOESTEN DOEN VOOR DE WERELD. MISSIE VOLBRACHT, 
GAME OVER, SPEL UIT, FANTASIE VERHAAL OPGELOST!!! 
 
NU kunnen wij weer echt met twee benen in de geestelijke wereld gaan staan. 
Naar Huis lieve schatten.......om weer even terug te komen als God een 
gedachte voor ons heeft....... 
(zie ook weer het stuk in de visioenen onder het kopje: Blog van onze site:  
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/ 
 
In Oneindige Liefde en Licht BEN IK Adamas Daveithe en Harmozel en Alle 
Lichten Al(s) ÉÉN! 
 
En het lied HALLELUJA gaat maar door......... 
HALLELUJA, HALLELUJA,HALLELUJA!!!!!!!   
 

WIT overstijgt op 2112 Rood 
 

 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/

