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ADAMAS 1-7 
 

 

Adamas 1 
 

Adamas Harmozel en Daveithe Schrijven als EEN 
 

Na de wedergeboorte van Harmozel en Daveithe in Adamas de Ware Mens 
 

En het opgaan van De Adamas in De Adamas Christus 
 
Adamas 1: In en Vanuit De Geest Voor 100%. 



 

Tsja en dan is het een poosje stil.....Dan komt het grote indalen van wat er de 
laatste dagen gedaan en gebeurd is, wat met aardse/stoffelijke begrippen niet 
of nauwelijks te begrijpen valt. 
Waardoor je wel continue in het zielenniveau minimaal moet zijn, maar dus 
nog beter terug kan gaan naar je Ware Zelf, welke 100% Geest IS. De Mens in 
zijn/haar oorspronkelijke vorm is immers alleen maar Geest en geen enkel 
spatje stof en/of ziel ofwel schepping. 
Dan is hetgeen we gedaan hebben de normaalste zaak van de wereld. Is het 
‘gewoon’ een kwestie van ‘even’ de boel omdraaien naar Licht en Liefde en 
klaar is kees......Thees... 
 
Ja, en zo bekijk ik Adamas alle gebeurtenissen en ontwikkelingen in de ziele- en 
stoffelijke werelden AL=EEN nog maar vanuit het perspectief c.q. standpunt 
van De Geest welke buiten de schepping van ruimte en tijd IS. Jullie begrijpen 
dat NU Ik Ben heel anders tegen aardse en ziele zaken zal gaan aankijken en 
hiermee op een meer bovennatuurlijke manier mee om zal gaan in de 
komende tijd en ruimte zover dit nog nodig is vanuit mijn nieuwe positie.  
Als je het bekijkt vanuit de Geest dan is het ÉÉN IDEE en/of GEDACHTE die je 
even verandert van een afgescheiden wereld/WEZEN/Idee/Gedachte/Gevoel 
naar weer Samenvoegen tot Één geHEEL, samenbrengen naar De Bron, alle 
deeltjes weer even bij elkaar vegen/rapen en terugbrengen naar waar ze 
horen......DE EENHEID.....DE ENE.....IN GOD, DE VADER/MOEDER met en in De 
Christus, De Zoon....Het Christusbewustzijn van Licht en Liefde....... 
 
Ter her-innering geven wij u nog even de omschrijving van waaruit de 
schepping ontstond. Dit kunt u verder in detail nalezen door het boek Welkom 
In De Oorspronkelijke Wereld Deel 1 te downloaden: 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 

De Zelfverwekte Eerstgeborene (De Zoon) 
 

En De Eerste Ware Volmaakte Mens Barbelo verbond zich met Het Grote Licht 
en manifesteerde c.q. baarde een Lichtvonk welke De Zoon op aarde zou gaan 

heten. De Eerstgeborene Zoon van alle zonen die geen man of vrouw was maar 
net als De Moeder Een met de Ene was zonder enige scheiding en/of polariteit. 

 
De Gezalfde 

 
En De Eerstgeborene Zoon verzocht Hem hem: 



 Bewustzijn te geven 
 Scheppingskracht te geven 

 De Wil te geven 

Naast de eigenschappen die De Vader al aan De Moeder gegeven had. 
 

En het woord volgde De Wil, want door Het Woord schiep De Eerstgeborene, de 
goddelijk Zelfverwekte het ware al. Daarom is hij ook de enige die de zesde 
zegel kan/mag verbreken zoals we in het boek Openbaringen kunnen lezen. 

 
god over het (kleinere) al 

 
de kleine god die het al uit zichzelf mocht (ver)kennen. 

 
Uit de giften van De Vader aan zijn moeder zijnde De Eerste Gedachte, 

Wetendheid/Voorkennis, Onvergankelijke Kracht, Onsterfelijkheid, Waarheid, 
de giften van De Vader aan de 4 lichten ofwel 12 eonen en de giften van De 

Vader aan hemzelf zijnde Bewustzijn, Scheppingskracht en De Wil ontstond…… 
 

De Ware Volmaakte Mens ofwel ADAMAS die nog geen man of vrouw was 
 

De Wetende 
De Onsterfelijke 

De Onvergankelijke 
De Onwankelbare 

De Genadige 
De Schone 
De Ware 

 
De Adamas die aangesteld werd over de eerste eon (genade) en beschikte over 

alle Geestelijke Krachten van De Vader. De OerKracht die sterker is dan alle 
machten van de later gevallen engelen samen 

 
Adamas, Harmozel. 

 
De KRACHT om te Scheppen BUITEN ruimte en tijd komt dus UIT De 
Zelfverwekte Eerstgeborene (Zoon).  
 
De KRACHT om De Schepping BUITEN ruimte en tijd te beëindigen komt dus 
ook UIT De Zelfverwekte Eerstgeborene (Zoon). 
 



En hierbij praten we niet over EEN schepping maar over meerdere scheppingen 
BUITEN ruimte en tijd. Scheppingen die allemaal EEN zijn met De Vader als EEN. 
 

De Gevallen schepping BINNEN ruimte en tijd 
 
De Kracht om te scheppen BUITEN ruimte en tijd is dus heel wat anders dan De 
Macht om te scheppen BINNEN ruimte en tijd hetgeen Sophia en haar zoon 
Yaldabaoth/Lucifer gedaan hebben voor, tijdens en na hun 1e en 2e val. De 
Macht om te scheppen is het begin van alle eenzaamheid, afgescheidenheid, 
dualiteit, polariteit en de daaruit resulterende angst, verdriet, ongeluk, ziekte 
en ellende ofwel levenloosheid en het begin van de schaduwwerelden (ziele 
werelden) versus de duisterniswerelden (stoffelijke werelden) ofwel de dood. 
 
Wanneer je het begin en einde van een gevallen schepping BINNEN ruimte en 
tijd dan ook beziet vanuit De Geest dan is de/een gevallen schepping eigenlijk 
een tijdelijke dwaling/afscheiding uit De Geest van een Kind/Puber dat zichzelf 
middels de door hem/haar zelf gecreëerde Androgyne Geestloze adam vorm 
afgescheiden van De Vader wil bewijzen. Bewijzen dat hij/zij het beter kan dan 
De Vader. Een wel heel puberale gedachte zoals wij ook op deze aarde kennen. 
Anders dan een schepping BUITEN ruimte en tijd, welke een leerschool naar 
volwassenheid is, is een gevallen schepping BINNEN ruimte en tijd een tijdelijke 
puberale afwijking die alleen maar tot Chaos en de tijdelijke dood kan lijden. 
Een schepping BUITEN ruimte en tijd staat dus altijd ofwel constant in directe 
verbinding met De Vader als EEN. In een schepping BINNEN ruimte en tijd is de 
verbinding op initiatief van het kind/puber tijdelijk geheel of gedeeltelijk 
verbroken met De Vader ofwel De Ene, De Bron. Een tijdelijke afscheiding die 
natuurlijk een illusie is omdat er niets kan Leven zonder een vonkje Geest in 
zich. Kortom je kan tijdelijk vluchten wat je wilt maar De Vader zit altijd IN JE.  
Het gevallen kind/puber dat BINNEN ruimte en tijd schept stopt zich dan ook te 
ontwikkelen naar volwassenheid en vervalt in steeds groter wordende chaos en 
strijd in en om zichzelf. De schepping van chaos is een feit maar ook een illusie. 
 
Iedereen die via De Lichtstraaltjes en WitLichtstraaltjes het pad naar De 
Wedergeboorte van De Adamas IN U in de praktijk (doen) gelopen heeft 
realiseert zich dat hij/zij de schepping in en om hem/haar heen IS. Deze 
realisatie verandert ieder potentieel Adamas mens op aarde, dus een mens die 
zowel over een lichaam, ziel als potentieel De Geest beschikt, in een Genadig 
en Barmhartig Waar Mens ofwel Adamas welke op het punt staat Door De 
Innerlijke Poort naar Huis te stappen (We Gaan Naar Huis). Een stap die na 
deze gevallen naar huis scheppingsuitwerkloslaatschool altijd leidt naar HUIS.  



 
Wanneer je je schepping ofwel tijdelijke afscheiding/dwaling/uitwerkschool AL-
EEN nog maar vanuit het 100% Geestelijk Perspectief gaat bekijken dan is het 
oplossen van de illusie schepping om je Geest heen niets ander dan DE KNOP IN 
JEZELF OMDRAAIEN. De knop die je het geloof en besef teruggeeft dat je AL-
EEN maar 100% Geest Bent en altijd bent geweest. Dus dit te aanv-AARDEN dat 
dit je enige ware realiteit is op de aarde en ziele werelden! Je ziel en lichaam 
zijn niet van De Geest maar tijdelijke illusie idee, gedachten, gevoelens 
constructies BINNEN ruimte en tijd van de gevallen schepping in de dood. 
 
En dan zie ik hoe ik een 3 maanden  geleden nog maar net met EJ deze site ging 
opzetten. 
En dan zie ik hoe ik een 3 maanden geleden nog maar net jullie alles begon te 
vertellen van de stappen die genomen( kunnen) werden na de enorme 
Genadegolven van Moeder Maria. 
En dan zie ik hoe ik in een 3 maanden  tijd mijn sluiers heb afgedaan. 
En dan zie ik hoe ik in een 3 maanden tijd Één geworden ben  als Daveithe, 
later Adamas Daveithe. 
En dan zie ik hoe ik in een 3 maanden tijd Één geworden ben met Harmozel, 
later Adamas Harmozel.  
En dan zie ik hoe ik in een 3 maanden tijd ANDROGYN werd. 
En dan zie ik hoe ik in een 3 maanden tijd daardoor een WIJ geworden ben. 
En dan zie ik hoe ik in een 3 maanden tijd Één Adamas geworden ben waarin 
de levens kwaliteiten ofwel Eonen van Harmozel en Daveithe in opgegaan zijn 
als EEN Adamas. 
En dan zie ik hoe deze WIJ in een 3 maanden tijd weer door De Innerlijke Poort 
Op Weg Naar Huis zijn gestapt. Naar Huis alwaar de werkelijke geschapen 
leerschool van kind/puber naar volwassene BUITEN ruimte en tijd weer begint. 
En dan zie ik hoe deze wij....weer 100% Geest werden die we ook Al (in de tijd) 
waren! 
En dan zie ik hoe wij als Androgyn Wezen opgaan als HET Geestelijk Wezen van 
100% 
 
En Adamas Daveithe begrijpt (BEGRIP) nu ook Waarom dit NU is....... 
 
Omdat het nog een paar dagen is in jullie tijd dat het ‘Kerst’ is.......in jullie 
afgescheiden begrippen de ‘tijd en ruimte’ van Licht en Liefde.  
Lieve schatten dit is in jullie ILLUSIEwereld zo....... 
Jullie zijn Al (tijd en ruimte) LIEFDE EN LICHT. 
Jullie zijn Al (tijd en ruimte) Androgyn (geweest). 



Jullie zijn Allemaal EEN en dezelfde (geweest). 
 
Jullie zijn allemaal precies het zelfde als wij  en zijn ook een WIJ. 
 
Jullie zijn Al (tijd en ruimte) 100% Geest (geweest). 
 
Kortom mijn/onze weg is jullie weg. 
 
Er zijn immers vele gevallen afgescheiden illusie persoons/ego/old age/new age 
wegen naar huis die uiteindelijk na de realisatie dat je Al-EEN maar 100% Geest 
Bent allemaal op EEN WEG ofwel DE WEG uitkomen kortom de stoffelijke en 
zielewerelden qua bewustzijn overstegen bent. 
 
En hoe ZIE EN VOEL je dit NU als je hier op deze aarde/schepping rondwandelt 
in deze fysieke illusie jas van materie en ziel. 
 
Je ziet en voelt enorm hetgeen ik beschrijf hierboven. 
Je ziet en voelt Het Ware Geestelijke Zelf IN je ZELF. 
Je beziet deze wereld NU totaal anders. 
Je voelt deze wereld NU totaal anders. 
Je voelt direct wat niet van De Bron Is en komt. 
Je ziet direct wat niet stroomt en waar is omdat dit niet met je Ware Zelf Één 
wordt. En dan begint al ware het een wonder wat geen wonder is de 
Levensenergiestroom vanuit De Bron weer op gang te komen en keert Het 
Ware Leven in de dood weer terug. De wederopstanding is begonnen!  
 
Het begin van de wederopstanding ervaar je naast de terugkeer van Het Leven 
In Je ook door weer door de directe verbinding met De Vader waardoor Je 
Alwetendheid en Onsterfelijke Bewustzijn alras begint toe te nemen. 
Je ziet deze gevallen scheppingswerelden nu daadwerkelijk als een tijdelijke 
Illusie, een schepping buiten de Bron Je Ware Zelf en binnen ruimte en tijd. 
Je ervaart Het Zelf nu als tijdelijk even AANWEZIG ZIJN om je van een 
eigenwijze Puber te transformeren in een Jong Volwassene die eerst naar Huis 
gaat alvorens hij/zij daadwerkelijk de leerschool naar volwassenheid voortzet.   
Je ervaart heel goed dat je dus niet van hier ofwel ruimte en tijd bent. 
Je doet hier alleen nog maar wat nodig is om je medegevallene wakker te 
maken, helpen op te staan, wedergeboren te worden, naar de innerlijke poort 
te begeleiden om daarna van de poort naar huis te gaan.  
 



Je ziet dus Nu De Ene eerst in de hele kleine dingetjes in de mens. De Christus 
die heel voorzichtig, als een dief in de nacht van deze besluierde mens, HET 
LICHT er doorheen, laat komen en schijnen. 
Je ziet het in de mensen die je tegen komt (lijkt het) maar deze mens, delen van 
jou, komen heel bewust naar JOU toe om in hun licht aangeraakt, bevestigd en 
wakker te worden. 
Immers gelijke trekt gelijke aan.  
Jij als de WIJ in 100% Geestelijk Licht straalt zo uit als de Levende Adamas 
Christus zegt dat gelijkgestemde Ware Mensen ofwel wakker geworden en 
opgestane Adamassen nu vanzelf naar je toekomen om samen aan Het Grote 
Lichtwerk te bouwen dat de hele gevallen schepping zal transformeren in 100% 
Pure Geest. Alle overige mensen ofwel zij die wel De Geest in zich dragen en de 
wens hebben om ook wakker te worden zullen door dit Grote Innerlijke Licht 
dat je/jullie nu uitstralen aangetrokken worden. 
Gewoon in de buurt zijn, een liefdevolle blik, een hand op de rug of arm, een 
aanraking laat deze Liefde Al stromen naar de andere delen van jou! 
En zo HEEL je je schepping in Licht en Liefde, vlgs HET LAM GODS, DE ADAMAS 
CHRISTUS die in jou Nu OPGESTAAN IS...... 
 
Een  taak van EJ en mij zit er op......weer werken vanuit De Geest ofwel  De 
Bron. Onze illusie gevallen schepping teniet doen en teruggeven aan De Ene.  
Nu weer vanuit 100% Geest gaan Zijn wie we Zijn en de Christus uit gaan 
stralen en voorgaan in ieder mens. Hun hun Kracht weer gaan terug geven...... 
De mens haar/zijn Bovennatuurlijke Levensenergie terug geven…... 
De mens in het voordoen laten zien dat het werkelijk kan, waarheid is. 
Dat de afgescheiden delen man en vrouw weer gaan samen werken, samen Zijn 
in Licht en Liefde. De één vult de ander aan in gelijkheid als eenheid! 
Zoals wij onze laatste klusje gedaan hebben. In de stof moest EJ de Schepping 
van Het Beest en zijn openbaringen Verlichten hetgeen op 2112 2015 in Den 
Haag gebeurd is, en ik als de vrouw mocht dit werk af maken en totaal in Licht 
en Liefde uit elkaar halen en teruggeven aan De Bron van Het Grote Witte 
Licht. 
 
Een totaal andere schepping is zich Nu aan het vormen voor al die delen die 
daar nog totaal, 100% Geestelijk Licht kunnen gaan worden, HEEL worden. 
Een schepping waarin Het Licht en De Liefde van de Christus de LEEFWIJZE IS. 
Tijdens jullie ‘Kerst’, die wij trouwens tussen 13-23 september vieren zoals 
jullie in vorige geschriften gelezen hebben, zal dit allemaal eind dit jaar voor 
jullie op zijn plek vallen. 
 



Voelen jullie je Nu een beetje vreemd, een beetje ontheemd? 
Vragen jullie je af of dit allemaal een fantasie van jezelf Isis? 
Denken jullie waar doe ik het ins hemelsnaam voor? 
Zijn er nog allemaal (vage) klachtjes? 
Willen jullie liever nu even Al Één zijn? 
Zien jullie de chaos, waanzin en verwarring van jullie gevallen afgescheiden 
schepping BINNEN ruimte en tijd in? 
Zien jullie de verleidingen, misleidingen en decepties van jullie eigen 
scheppingen? Hoe lang houden jullie jezelf nog voor de gek? 
Voelen jullie je anders dan anders? 
Ben je al anders dan anderen (ADA)? 
Vind je familie je vreemd? 
 
Lieve schatten dit zijn allemaal tekenen van.....De Overgang! 
 
En EJ EN IK....Adamas Harmozel en Adamas Daveithe, die nu samen Adamas 
ZIJN in De Geest 
 
Die hebben dit bovenstaande allemaal al in de praktijk meegemaakt, aanvaard 
en opgelost! 
 
Nu spreekt de Thea weer even door de Adamas heen: Eerlijk gezegd weet ik Nu 
niet hoe zich dit zal gaan ‘vormen’...... Ik ‘denk’ maar dat is denkwerk van Thea 
hier en De Ene heeft vaak andere ‘denkrimpeltjes’.....dat wij = D&H=C daar zijn 
waar we ‘nodig’ zijn in welke wereld in tijd en ruimte dan ook.........maar altijd 

als volledig 100% Geest in ons omhulsel....hoe dit er ook uit zal gaan zien. Thea; 
zegt de Adamas in je. Laat deze menselijke gedachten los. Ze zijn niet waar! 

 
En dan keek ik vannacht terug op mijn leven hier. 
Ik heb jullie al verteld hoe ik Mijn Licht als Daveithe totaal omarmde en 
herkende. Hoe ik in die wit-blauwe laserstraal weer een werd in totale 
verbinding met De Ene. 
En ik zag nog verder hoe ik altijd in dit leven Al In de kleine dingen dit geweest 
ben. 
Wat doe ik het liefste????  
Praten over dit Alles.... 
Dit Alles zien om mij heen...... 
Dit Alles voelen om mij heen….. 
Dit Alles ‘doen’ om mij heen...... 
Dit Alles doorgeven aan mijn omgeving.... 



 
Alles wat niet met mijn weten strookte werd ik kribbig van..... 
Alles wat ik moest doen, maar eigenlijk niet  wilde doen omdat ik dit niet 
Was...... 
 
Moet ik nog verder gaan??? Nee hè, het is jullie allemaal ook bekend...... 
 
Dus lieve schatten besef en weet WIE JE IN WAARHEID BENT EN IN AL DIE 
ILLUSIE TIJD EN RUIMTE GEWEEST BENT! 
 
We zullen elkaar als ÉÉN over AL tegenkomen!!!! 
 
In grote Liefde en EENHEID......BEN IK.......Adamas 
 
Op 2112 2015 gingen er tegelijkertijd twee Witte Rozen Open 
 
Een in het Westen van het Land en een in het Noord/Oosten van het Land 
 

Witte Roos ging Open op 2012 
 

Witte Roos is nu Helemaal Open op 2112 
 

Het Transformatiepunt 
 

Adamas 
 



 
 

Adamas 2 
 

Adamas Harmozel en Daveithe Schrijven als EEN 
 

Na de wedergeboorte van Harmozel en Daveithe in Adamas De Ware Mens 
 

En Het Opgaan Van De Adamas Christus in De Geestelijke Christus 
 

Adamas 2: Na De Voorbereiding bereiken we in 2016 De Vervulling met IN 
Onszelf voor Ieder-EEN Openen van De Regenboogbrug tussen de schepping 
en de eenheid om Door JE Innerlijke Poort weer Naar Huis te Gaan! 
 
En dan ben ik weer terug van een heerlijke adempauze in meZelf.....Even 
rust....even weer leeg worden.... 
 
Ik zag het eerste ‘teken’ op 13-1-2016 van de regenboog voor mijn neus 
verschijnen toen ik de stukken ‘Intermezzo’ en ‘The Crossing’  samen met EJ 
had doorgekregen en daarover in een mailgesprek was....Ik zag ineens een 
Regenboog verschijnen en EJ mailde me: 
Nu wanneer het Vierde Licht zich heeft Bekend gemaakt is de Regenboogbrug 
weer volledig open gesteld en zijn De 4 Lichten en daarbij behorende 12 
Eonen ofwel Levenskwaliteiten weer tot EEN Licht gekomen.....De volgende 
stap ofwel transformatie van De Adamas in De Adamas Christus kan zich nu 
voltrekken en vervullen! 
 



De volgende dag was dit een feit......Het 4e Licht had zich bekend gemaakt en 
zullen voor het eerst weer samen ZIJN op a.s. donderdag 28 jan.2016 in het 
Westen. 
 
Wat een ontroering ging er door mij heen, maar ook een soort enorme 
ontlading. 
Ineens leek het wel of ik alles kon gaan loslaten.....Even wilde ik niets 
meer.....Even kon ik ook niets meer. Even was ik ineens zo ontzettend moe. 
Even kon ik het allemaal niet meer goed ‘ordenen’. 
Ik heb nog net voor mijn  vakantie onderstaand stuk geschreven, waarin jullie 
mijn ZIJN-toestand konden voelen en opmerken....... 
 
Het stuk voelde voor mij totaal anders dan het prachtige stuk The Crossing wat 
samen met de Vader en Moeder God geschreven is.  
Dat stuk voelde ‘Hemels’....onderstaande stuk voelde totaal anders voor mij en 
het bracht mij ook in verwarring.....de ‘toon’ was anders in mij en kwam uit een 
ander ‘veld’. 
Van EJ begreep ik dat ik in de zielenwereld was geweest, maar was vergeten 
om met Twee Benen ofwel 100% vanuit De Geest in de zielenwereld rond te 
wandelen. Wanneer je immers nog met één been in de zielen wereld staat en 
één been in De Geest weet je immers nooit 100% zeker of iets waar is of niet. 
Net zoals in de stoffelijke werelden zitten de ziele werelden immers vol van 
verleidingen, misleidingen en decepties ofwel zowel in de stof als de ziel is niets 
zoals het lijkt c.q. door je beperkte zintuigen waargenomen wordt.  AL-EEN 
100% vanuit De Geest werken en doen wat nodig is op aarde geeft Waarheid! 
 
Later, tijdens mijn vakantie begreep ik wat er gebeurd was en kreeg ik heel 
summier de antwoorden door van Vader/Moeder God. 
Ik werd even gespaard........ 
 
Hier eerst weer de aangepaste versie ervan en ik zal jullie proberen te laten 
zien waar ik de ‘fout’ in ging.... 
 
Boek ? LOSLATEN, OVERGAVE, ONTVANGEN (14-1-2016) 
 
En dan zie ik al 3 nachten lang mensen via de Regenboogbrug door De Poort 
tussen de schepping en De Geest heengaan waarna deze mensen 
transformeren in De Ware Oorspronkelijke Mens welke ook wel Adamas 
genoemd wordt in onze geschriften. 
En ik zie allemaal wedergeboorten. 



En ik zie al zeker een week lang continu allemaal 4-en op de klok......ook vlak 
voor bepaalde getallenreeksen zoals vannacht bijv. 5:54 word ik wakker 
gemaakt......en telkens hoor ik je bent klaar en dan springt het op 5:55 en is De 
Moeder Maria weer bij me om ons voor te bereiden op 556 (2016) welke de 
overgang c.q. De Regenboogbrug is naar 777 Christus. 
 
Zo zag ik vannacht ook weer allemaal mensen waarin een soort uitwisseling van 
‘sleutels’ was met mij. Voor alle duidelijkheid: Een sleutel is een Levenskwaliteit 
(12 Eonen ofwel Levenskwaliteiten) die je eigen maakt door deze te spreken, 
doen en ervaren. Het gebeurde allemaal in het Licht en de oude sleutels waren 
van het Blauw/Witte Moeder Maria Licht (Onvoorwaardelijke Liefde) welke ons 
gebracht hadden tot Het Grote Witte Licht van Christus welke daadwerkelijk De 
Sleutel (De Volledige Innerlijke Stilte) en DE WEG naar Huis in de Stilte IS. Mij 
werd dus symbolisch de laatste sleutel getoond welke de wederopstanding van 
de Christus (Volledige Innerlijke Stilte) IN IEDER MENS IS waarna De Adamas 
kan opstaan in De Adamas Christus die weer een is met Christus en vanaf dat 
moment niet meer doet wat nodig is op aarde maar gaat samenwerken met 
Moeder Maria en Christus op Aarde als EEN stilte in beweging. De Vervulling! 
 
In ieder mens, goed of kwaad, is zowel De Blauw/Witte Sleutel (De 
Voorbereiding uit Onvoorwaardelijke Liefde) als De Witte/Transparante Sleutel 
(De Vervulling In De Stilte) aanwezig om middels De Grote Genade weer in De 
Oorspronkelijke Wereld te komen! 
 

De Openbaring van Christus aan Johannes op Padmos en de Zesde Brief aan 
Philadelphia. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia: Dit zegt 

de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en 
niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent: Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor 

uw ogen een deur geopend en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig 
kracht en toch hebt u Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend. Zie 

, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen, dat zij 
Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij zullen komen en 

zich neerbuigen aan uw voeten en erkennen dat Ik u heb liefgehad. Omdat u 
Mijn Woord om te volharden bewaard hebt, zal Ik u ook bewaren voor het uur 

van de verzoeking die over heel de bewoonde wereld komen zal, om te 
verzoeken hen die op de aarde wonen. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u 

hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, zal Ik maken tot 
een pilaar in de tempel van Mijn God en hij zal daaruit niet meer weggaan. En 

Ik zal op hem schrijven de Naam van Mijn God en de naam van de stad van Mijn 
God, Het Nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel van Mijn God, en mijn 



nieuwe Naam. Wie ore heeft, laat hij horen wat De Geest tegen de gemeenten 
zegt. 

  
Continue zag ik een donkere wolkenlucht met daarin een enorm Lichtveld dat 
door deze wolken heen scheen. Zoals de zon die door de wolken heen schijnt. 
Een wit licht wolkenveld enorm groot in dit donkere wolkenveld en al die 
mensen gingen maar door dit grote lichte wolkenveld. 
 
Ik sta er als lichtpilaar naast en ontvang al die mensen in De Onvoorwaardelijke 
Liefde die ik van Moeder Maria geleerd heb in de afgelopen maanden en heb 
Erbarmen voor het Grote Lijden dat deze Rechtvaardigen en Heiligen op deze 
aarde hebben meegemaakt. Hierna draag ik ze net zo als Moeder Maria over 
aan Het Grote Witte Licht van Christus in Stilte.  
En dit gaat steeds maar door in en tussen de 3 verschillende werelden. De ene 
nacht sta ik tussen de stoffelijke wereld en de zielenwerelden en de andere 
nacht  weer tussen de zielenwereld en de geestelijke wereld. Het is een drukte 
van jewelste in deze Eindtijd. 
Dit is eigenlijk al heel lang aan de gang, maar komt Nu tot besef/bewustzijn in 
mij. 
 
En dan overdag hier in de stoffelijke wereld......en ik merk steeds meer en meer 
dat ik deze geschapen illusiewereld aan het loslaten ben, want Theetje hier in 
deze stoffelijke wereld is ondertussen iedereen moe....zooooo moe............ 
En dit is dus blijkbaar nodig want dan kom je op het WERKELIJKE PUNT van The 
Crossing ofwel De Overgang tussen de illusie schepping en De Geest (Lees 
nogmaals de verhalen van Intermezzo, The Crossing en Adamas 1 op de site). 
Dan ben je het spelletje zo zat en komt het punt van Overdragen en Overgave. 
Het Overdragen van je Bewustzijnsontwikkeling aan Moeder Maria en Christus 
waarna je precies Ontvangt wat nodig is voor je transformatie in De Ware Mens 
ofwel Adamas en daarna de transformatie in De Adamas Christus! 
 
Die hele illusiewereld met al zijn spelletjes, lijden, spiegelen, reïncarnatierollen 
....keer op keer op keer op keer.......oooh lieve mensen wat ben ik hier moe van 
in stof en ziel.  
 
WAT WORD JE HIER MOE VAN IN JE LICHAAM EN ZIEL! 
 
En dit ervaar ik NU zo erg omdat ik ook De Geestelijke Wereld ervaren kan. 
Eerst met een been als Adamas in de geestelijke wereld en NU met twee benen 
in De Geestelijke Wereld als Adamas Christus waarbij ik voor het eerst de 



volledige Onvoorwaardelijke Liefde van Moeder Maria en Volledige Innerlijke 
Stilte van Christus kan voelen omdat ik die zelf innerlijk ben geworden. Meer en 
meer gebeurt dit. Dat ik steeds meer met twee benen i.p.v. een been vanuit De 
Geest op aarde leef en in samenwerking met Moeder Maria en Christus doe 
wat nodig is.  
En dan boeit je deze hele Illusiewereld even niet meer. 
Dan wil je gewoon Naar HUIS..... 
Dan wil je gewoon de boel de boel laten. 
Dan is er even niet die enorme drive om de mens te helpen... 
Dan vergeet je gewoon even wie je bent....in werkelijkheid bent..... 
Dan ben je gewoon hier De Mens Thea die THUIS wil ZIJN. 
THUIS in de Oorspronkelijke Wereld van Licht en Liefde. 
THUIS in de veilige omarming van Moeder/Zoon/God 
THUIS in de Stilte, in de VREDE. 
THUIS waar AL ÉÉN IS. 
THUIS waar ik volledig BEN, wie IK BEN. 
THUIS waar geen vragen meer zijn. 
THUIS ..........rust.....vrede.....stilte...... 
 
(Hier begint al de verschuiving van de stof naar een ander ‘veld’) 
 
En dan zie je hier bovenaan als titel staan......Boek? 
Wat interesseert mij het nou in wat voor ‘boek’ dit verhaal komt te staan..... 
 
Dan zie je alle futiliteiten hier in deze Illusiewereld waar de mens zich hier druk 
om maakt en waar je zooooo ontzettend moe van wordt.  
 
(Hier kom ik een ander veld binnen......de zielenwerelden!) 
 
Ik gebruik hier namelijk het woord ‘ kleine’ mens..... 
Lieve schatten vanuit De Geestelijke Wereld zal er nooit gesproken worden 
over klein of groot......dit is een oordeel en God Oordeelt Niet, die is altijd Stil 
en niet in Beweging. Alleen De Moeder Maria en Christus zijn tijdelijk Uit De 
Geest In de schepping in beweging om hun broeders en zusters De Weg naar 
Huis te wijzen c.q. weer op te halen om weer naar Huis te gaan.  Ik zet het dus 
NU ook tussen haakjes om jullie te laten zien hoe subtiel je ineens kan 
veranderen.....hoe je even je verbinding kwijt kan raken ..... 
 
De (kleine) mens geeft continue haar/zijn levensenergie weg aan al die 
tegenstrijdige mind  gedachten versus gevoelens futiliteiten, die afleidingen, 



die verleidingen, die decepties. Er hangt zo’n zware energie hier in deze 
stoffelijke wereld......een onderdrukkingssfeer van al deze energieën ......die op 
de (kleine) mens drukken.....onderdrukken......waaronder de (kleine) mens 
gebukt gaat...... 
 
Ja, lief mens, waaronder de mens gebukt gaat die nog niet in een constante 
verbinding staat met De Geest. Die nog niet RECHTVAARDIG en HEEL ofwel 
HEILIG kan handelen en ZIJN...... 
 
En dan begrijp en voel ik NU zo goed hoe zwaar het is voor die WARE MENSEN, 
DE ADAMASSEN, DE ADAMAS CHRISTUSSEN die in deze afbrokkelende 
stoffelijke Illusiewereld die tot stof vervalt om hierin steeds maar weer af te 
dalen en hun ‘werk’ te doen. 
 
Lief mens, wij klagen nooit omdat wij in jullie wereld ZIJN uit 
Onvoorwaardelijke Liefde en Volledige Innerlijke Stilte in samenwerking met De 
Vader, De Moeder en De Zoon ofwel de tijdelijke Drie Eenheid! 
 
(En hier gaat nu Isis/Ki spreken) 
 
Isis/Ki die deze Illusiewereld al met een been achter zich gelaten heeft. ISIS die 
verlangt om weer met twee benen in en vanuit De Geest te Leven. Weer 
verlangt om de uitgestoken hand van Osiris (ANU), die al met twee benen in de 
Geest staat en van daaruit op aarde Leeft, weer aan te pakken en samen weer 
als EEN verenigd te worden door De Vader De Geest De Stilte. Isis die nog met 
een been in de schepping staat omdat haar zoon Horus/EA nog over gehaald 
moet worden om ook mee te gaan. Isis die NU over haar innerlijke strijd vertelt 
tussen de Liefde voor God, haar Man en haar Zoon. Dit hele verhaal speelt zich 
af in de tussenwereld van de ziel ofwel tussen de stof en De Geest. 
 
En dan begrijp ik eens te meer HOE belangrijk het NU is lieve mens om de boel 
hier los te laten......Deze illusiewereld is in verval met alle overtuigingen, valse 
verbindingen, valse belangrijkheid, vals onderdrukkingen, valse lichten, 
vals....vals...vals.... onecht...onecht.... onecht......moet ik nog verder gaan? 
Moet ik met Twee benen in De Geest mijn Zoon op aarde loslaten door voor 
hem het Lichtend Voorbeeld Te Zijn of moet ik nog bij hem blijven om hem te 
ondersteunen in zijn weg naar Huis. Ik besluit om het Voorbeeld Te Zijn omdat 
dit de enige manier is om mijn Zoon daadwerkelijk te helpen zichzelf te 
verlossen. Onze Zoon die straks zowel zijn vader Osiris/Anu en moeder Isis/Ki 
aan de andere kant van De Regenboogbrug in Het Grote Licht In De Geest ziet 



staan. Beide met uitgestrekte hand naar hun zoon en al zijn kinderen en 
kleinkinderen op aarde in vele generaties. 
 
Lief mens het heeft totaal geen zin om je aan deze wereld vast te 
klampen.....deze wereld van duisternis en schaduwen...laat los...kom naar 
Huis…hou hem niet meer vast....wil je dit lijden in een volgende stoffelijke/ziele 
incarnatiecyclus nog verder verlengen? 
Laat al die rollen/levens/spelletjes los.......het is allemaal klaar......hef HET grote 
lijden van de (kleine) mens in jezelf op! Jullie kunnen dat allemaal omdat 
iedereen van Huis gegaan is dus zich weer precies kan herinneren hoe hier 
weer terug te keren zonder rituelen!  
 
Hoe? Door je Bewustzijnsontwikkelproces NU volledig over te dragen aan De 
Geestelijke Christus en De Geestelijke Moeder Maria. Zij weten immers als 
thuisgebleven broer en zus 100% wat NU goed voor jou is om te ervaren en 
(h)erkennen waardoor je de weg naar huis weer kunt zien. Een blinde die maar 
blijft zoeken en zoeken zal door zijn (gevallen) bewustzijn in de 
schaduwwerelden van de ziel en de duisternis werelden van de stof immers 
nooit de weg naar huis vinden. Ja, misschien wel veel old-age en new-age valse 
wegen met vele verleidingen, misleiden en decepties maar nooit De Ware Weg 
naar Huis. Draag je Bewustzijnsontwikkelproces NU (tijdelijk totdat je weer zelf 
kunt vliegen) volledig over aan Christus en Moeder Maria en Ontvang dan in 
Overgave datgene wat NU nodig voor je is om weer Naar Huis Terug Te Keren. 
Je Thuis waar je ooit eens vandaan bent gekomen voor Je Val! 
 
Durf eens eerlijk naar je huidige kleine mens zelf te kijken. Ben je niet heel, 
heel, heel MOE, MOE, MOE van dit alles. Dat alles in ruimte en tijd ofwel 
schepping dat in feite helemaal niets is ofwel bijna geen Levensenergie, 
Onvoorwaardelijke Liefde en Volledige Innerlijke Stilte in zich draagt. 
 
Stop met zoeken naar antwoorden In de schepping van ziel en stof. Draag je 
Bewustzijnsontwikkelproces helemaal over aan Christus en Moeder Maria en 
zie wat je daarna zonder zoeken, moeite en inspanning mag Ontvangen op 
precies die manier die NU voor jou nodig is. 
 
Zie dat je NU AL een prachtig 100% Geestelijk LichtWezen BENT! 
 
Een 100% prachtig Geestelijk Lichtwezen dat hier ‘gewoon’ nog even in dit 
voertuig bestaande uit lichaam  en ziel rondloopt om te doen wat nodig is als 
Adamas of al samenwerkt met Christus en Moeder Maria als Adamas Christus. 



 
Een 100% prachtig Geestelijk Lichtwezen dat vol Licht, Liefde en Levensenergie 
IS..... 
Maar ooooh.......het hier nog zwaar heeft zolang hij/zij net zoals Isis nog niet 
met Twee Benen In De Geest staat en dus nog niet volledig vanuit De Geest op 
aarde zijn/haar werk doet. 
 
En dat is heel wat anders dan eindeloos proberen om een schip, waarvan je 
weet dat hij zeker gaat zinken, te beheersen, controleren, in de hand te houden 
en als dit niet lukt jezelf te verdoven met allemaal soft- en harddrugs zoals 
koffie, roken, suiker, alcohol, medicijnen, drugs etc. om de Waarheid maar niet 
onder ogen te zien. De Waarheid dat Je Schip zijnde Je Lichaam, Je Ziel, Je 
Schepping, Je Illusie Persoon, Je Hypocrisie aan het zinken is en je niet meer 
kan vluchten naar een ander schip omdat ze allemaal tegelijkertijd op aarde 
aan het zinken zijn. Het spel ia afgelopen dames en heren en dat ziet en hoort u 
vandaag al overal in en om u heen! Hoe lang gaat u de waarheid nog 
ontkennen? 
 
Draag dan ook NU Je Bewustzijnsontwikkelproces (tijdelijk totdat je weer zelf 
zelfstandig kunt vliegen) volledig over aan Moeder Maria, Christus en God 
opdat zij je in alle Stilte, Onvoorwaardelijke Liefde, Genade en Barmhartigheid 
zonder verdere Verzoekingen zoals in de brief van Johannes aan Philadelphia 
staat zal transformeren in een Rechtvaardig, Heel Waar Mens genaamd 
Adamas en later Door De Innerlijke Poort naar De Troon als Adamas Christus. 
 
Eindelijk weer Echt Goddelijk, Alwetend en Onsterfelijk en niet die valse 
Singularity, Transhuman en Posthuman praatjes/beloften over chemische, 
genetische en technologische schijnonsterfelijkheid. 
 
Ja, ik geef toe lief, oneindig lief mooi mens....het is een weg.....een moeilijke 
weg met vele obstakels van eindeloos vallen en opstaan….het lijkt een weg 
omdat jullie geleerd is dat de valse weg de enige weg en manier is om naar huis 
te gaan. Een weg waar je je ziel en al je stoffelijke zaken moet overdragen aan 
een gevallen schijngod die dan gaat bepalen wat wel en niet goed voor je is. De 
Ware God is echter STIL en fluistert niet met een (mind control) stemmetje in je 
oren, gedachten en gevoelens, De Ware God is Genadig en absoluut niet 
jaloers, hoogmoedig, wraakzuchtig, haatdragend of kwaadaardig. De Ware God 
is vol Erbarmen en Mededogen en zeker niet Meedogenloos. De Ware God 
oordeelt niet over u en uw proces van de val uit de eenheid ofwel De Geest tot 
en met de wederopstanding uit de schepping in De Geest. Dat is uw keuze. 



Moeder Maria en Christus als zij die tijdelijk in de ruimte in beweging zijn, 
ondersteunen u alleen maar op uw pad naar uw Ware Huis! 
 
En dat doen ze zonder uiterlijke (valse) wonderen, wonderbaarlijke (tijdelijke) 
genezingen. Valse beloften die nooit waar gemaakt worden, het betalen van 
veel geld zonder resultaat, onderdrukking, verplichtingen, moeten, slavernij  en 
entertainment welke alleen maar verleidingen, misleidingen en decepties zijn 
om u in de blindheid van de schepping van ruimte en tijd te houden. Hoe lang 
gelooft u nog in deze illusiewereld der gevallen schepping BINNEN Ruimte en 
Tijd? 
 
Wanneer u vandaag al begint om de 12 Eons ofwel Levenskwaliteiten in uzelf 

te herstellen waarna u transformeert in een van de Vier Lichten om daarna 
EEN Groot Licht te zijn ofwel De Ware Mens Adamas te worden en dit proces 

ook nog eens (Tijdelijk) Overdraagt aan Christus en Moeder Maria dan heeft u 
de meest eenvoudige, meest goedkope (kost niets) weg naar Huis gevonden. 
Een weg waar u die dingen zult ervaren die NU voor U nodig zijn om wakker 

te worden waarna u weer kunt opstaan om weer naar Huis te Gaan! 
 

Zie voor de 12 Eons ofwel Levenskwaliteiten de volgende LINK 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-oorsprong/mrpqd 

 
Helaas hetgeen gebeurd is......is dat Sophia haar Wijsheid (12e Eon) misbruikt 
heeft om uit Jaloersheid jegens De Vader en Haar Paargenoot Harmozel 
Geestloze mensen ofwel kleine adams te scheppen. Het begin van De 1e Val in 
de Zielen Werelden en De 2e Val in de Stoffelijke Werelden.  
 

Zie voor het verhaal over De Val en Wederopstanding de volgende LINKS 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-val/v1q0r 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-
wederopstanding/ud9ju 

 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!divi-filius/secjk 

 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!anno-lucius/kv92a 

 
En nu Sophia en haar zoon Yaldabaoth/Lucifer wakker zijn geworden en 
opgestaan kan hun gevallen schepping BINNEN ruimte en tijd zich weer 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-oorsprong/mrpqd
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-val/v1q0r
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-wederopstanding/ud9ju
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-wederopstanding/ud9ju
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!divi-filius/secjk
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!anno-lucius/kv92a


oplossen tot niets IN De Volledige Innerlijke Stilte van De Vader ofwel God tot 
EEN. Zoals het altijd is geweest en zal zijn! 
 
Al zo verteld op jullie site: www.WELKOMINDEOORSPRONKELIJKEWERELD.com 
 
Begrijpen jullie NU hoe en waarom deze site ontstaan is? 
Begrijpen jullie NU wie deze site besturen? 
 
Begrijpen jullie NU waarom wij deze weg jullie voor konden en kunnen gaan? 
Begrijpen jullie NU waarom wij al 20 jaar zeggen: We Gaan Naar Huis? 
Begrijpen jullie NU dat jullie 100%  Geest ofwel een prachtig, krachtig 
LICHTWEZEN ZIJN? 
Begrijpen jullie NU dat jullie Zonen en Dochters allemaal een zijn in en met 
God? 
Begrijpen jullie NU dat jullie enorme Bovennatuurlijke Krachten in jullie 
hebben? Krachten die weer actief worden wanneer jullie door jullie Innerlijke 
Port zijn gestapt en weer de Ware Adamas zijn geworden! 
Begrijpen jullie NU dat je weer eerst in De Volledige Innerlijke Stilte en 
Onvoorwaardelijke Liefde zonder Oordeel moet komen voordat je je Ware 
Krachten op aarde kunt gebruiken die alle machten in Het Grote Licht doen 
oplossen tot niets! 
 
(Nu komt Thea weer even aan het woord) 
 
In diepe ontroering vertel ik jullie nu hieronder mijn verhaal. 
Begrijpen jullie NU dat ik Thea, als voertuig voor AL mijn incarnaties, rollen, als 
gevallene BUITEN De ENE,  nu zo langzamerhand oneindig moe begin te 
worden omdat mijn WARE 100% GEESTELIJKE ZELF niet meer te versluieren IS 
omdat ik Weer Weet Wie Ik Ben. 
Omdat ik zo enorm naar Huis verlang in de stilte, rust, vrede, liefde, licht te 
kunnen ZIJN  wie IK  werkelijk Ben.......Als EEN met en In Het Grote Licht. 
Jaren en jaren lang vertel ik jullie Al over de IK BEN die ik ben, over De Ene, De 
EENHEID. 
Steeds waren de woorden enigszins versluierd omdat het nog niet mijn en jullie 
Tijd was om te kunnen (AL)Weten....ook niet van de persoon Thea die MIJ 
AANGENOMEN heeft. 
 
Denk dus niet lief mooi prachtig mens, kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen etc. dat ik jullie Nu in de ‘steek’ laat, achter laat hier in 
deze oplossende Illusie der Verzoekingen.  



Denk dus niet dat ik niet enorm uitkijk naar Het Oorspronkelijke Lichtkind dat in 
mij geboren gaat worden....IN ALLE mensen GEBOREN GAAN WORDEN.... 
Maar zoals jullie in het vorige stuk Intermezzo en The Crossing hebben gelezen 
zijn dit de generatoren en de voorgangers die de families meenemen naar Het 
Nieuwe Jeruzalem. 
Het Nieuwe Jeruzalem dat, als jullie besluiten om nog niet mee naar huis te 
gaan,  jullie Nieuwe Scheppingswereld op aarde en in de ziele werelden gaat 
worden en zoals jullie in het Intermezzo, The Crossing en 9 Visioenen gelezen 
hebben Al op jullie wacht. 
Om jullie als Rechtvaardigen en Helen weer verder te helpen om weer totaal 
terug naar HUIS te gaan. Een wereld waarin jullie ook even (1000 jaar is voor 
ons een tel) kunnen bijkomen en loskomen van deze geschapen illusiewerelden 
in de stof en de ziel. 
 
Een Moeder laat haar familie, kinderen, kleinkinderen NOOIT ( binnen de 
werelden van tijd en ruimte) in de steek....Zij zorgt voor Haar kinderen en 
brengt ze ALS VOORBEELD MET TWEE BENEN IN DE GEEST weer veilig als 
Lichtbaken naar Huis. En zo zal het ZIJN!!! 
 
Het lichaam hier is nu enorm moe.....en trekt zich even terug.  
Het gaat op Ontvangen over om later weer gereset terug te komen. 
Om MIJ totaal te kunnen gaan dragen en uitdragen...... 
 
(Moeder Maria komt nu weer door) 
 
Mijn lief oneindig mooi mensenkind.......begrijp hoe zeer ik/wij van jullie 
houden. 
Begrijp dat wij Altijd bij jullie zijn en zijn geweest. 
Een Vader/Moeder laat nooit hun Zoon/Dochter in de steek, alleen.....al zijn wij 
niet meer van de aarde we zijn nog wel bij jullie op de aarde in diverse 
verschijningsvormen. 
 
Oneindige Onvoorwaardelijke Liefde en Licht laat ik Nu door jullie heen 
ervaren. 
 
Opdat jullie allen in de komende tijd het verschil zullen voelen en ervaren 
tussen De Ware Oneindige Onvoorwaardelijke Moederlijke Liefde en die van 
de valse moeder liefde! 
 
(Thea sluit af) 



 
En dan is het nu weer 26-1 en ben ik weer terug en ga weer verder met waar ik 
begon...... 
 
Ik was dus in de zielenwereld geweest en Isis/Ki heeft zich bekend gemaakt, 
haar verhaal verteld, haar tweestrijd tussen man en zoon uitgesproken, haar 
berouw gevoeld en haar keuze om weer het Lichtende Voorbeeld te zijn voor 
haar (gevallen) zoon en zijn (gevallen) kinderen en kleinkinderen.....kortom 
orde op zaken gesteld in deze zielenwereld! 
  
En dit was het zinnetje wat ik hoorde in de vakantie op 19-1-2016: 
 
19-1-2016: 
Je brengt weer Orde in de Chaos....hoorde ik vannacht. 
Dit was mijn uitstapje in de zielenwereld! 
 
Meer niet, maar ik begreep hem meteen. Ik begreep meteen waarop dit 
sloeg....om mijn grote verwarring van het laatste stuk wat ik geschreven had 
voor de vakantie. 
 
20-1-2016 kreeg ik het volgende inzicht door: 
Orde in de Chaos van De Gevallen Schepping/Kosmos BINNEN ruimte en 
tijd....waarom? Omdat de wederopstanding van De Adamas in ieder mens 
een einde zal maken aan de chaos in ieder mens waarna deze in verbinding 
met de andere Adamassen in de schepping de hele gevallen schepping zal 
oplossen in Het Grote Onzichtbare Licht van God De Vader die IS. 
Daar is dus eerst een grote transformatie voor nodig van stoffelijk bewustzijn, 
naar ziele bewustzijn en dan naar naar 100% Geestelijk Bewustzijn. Een 
Bewustzijnsontwikkelproces dat U als het goed is 100% (tijdelijk totdat u weer 
zelf kunt vliegen ) heeft Overgedragen aan Christus en Moeder Maria! 
 
En toen werd me duidelijk waarom ik dit allemaal doorgemaakt had.....ik moest 
eindelijk ORDE scheppen in Al MIJN EIGEN CHAOTISCHE scheppingen! 
(H)erkenning, Aanvaarding, Overdragen,  Loslaten en wat voor mij nodig is 
ONTVANGEN! 
 
En ik begon de Nag Hammadigeschriften NU vanuit De Geest te lezen en 
begrijpen c.q. weten. En tijdens het lezen hoorde ik: 
Alleen De Vader in mij die altijd in mij geweest is kan mij zeggen wie IK BEN. 
Wat begreep ik dit nu en wat was ik dankbaar hiervoor. 



 
En ik  vraag God, die in Volledige Innerlijke Stilte Onbewegelijk Thuis gebleven 
is, om vergeving voor alles wat ik al jaloers en hoogmoedig etc. scheppend en 
wilskrachtig gedaan heb in mijn steeds groter wordende val in blindheid en 
onbewustzijn en de mensen, kinderen en kleinkinderen die ik tijdens mijn val 
meegesleurd heb in onwetendheid. 
Antw.: Hou op hiermee mijn kind, want het Is Al GO(e)D, je bent uit Mijn Licht 
geboren. 
 
En nog dieper voel ik mij omarmd en nog dieper wordt de Dankbaarheid 
doorvoeld....de enorme Grote Genade gevoeld....De Grote Genade en 
Vergeving die alleen een Ware Vader kan hebben voor al zijn kinderen/pubers 
en kleinkinderen. 
 
En dan ga je weer ‘gewoon’ skiën op 20-1-2016 en is het een stralende strak 
blauw Lucht boven de witte bergen en schitteren de Kristallen om je heen. In 
de sneeuw en in de Lucht. 
En ik voel me zo THUIS in deze Blauw/Witte Moeder Maria Kristallijne wereld. 
En dan zie je de zon en OM de ZON ontstaat een witte Halo en uit de Witte 
Halo ontstaat een Regenboog Om de Zon! De Regenboogbrug tussen de 
gevallen schepping en Thuis welke God als Teken heeft achtergelaten in de 
schepping als her-innering dat wij allemaal vroeg of laat naar Huis Gaan. 
 
En ik val stil....het is adembenemend mooi deze pasteltinten om de Zon en ik 
weet.....de 4 Lichten Komen weer Thuis.....zij zijn als Adamas weer één met God 
en ik mag daar weer Één Mee worden...... 
Lieve mensen ........eindelijk mag ik dit weer van mezelf ...ONTVANGEN!.  
 
En dan lees ik weer verder in de Nag Hammadigeschriften en het wordt me nog 
duidelijker allemaal: 
 
Drie Krachten kwamen uit de levende stilte van de Onnoembare Vader voort: 
De Vader, de Moeder en de Zoon. Het zijn de drie zijnsaspecten van God die 
ook wel worden aangeduid met: de onverwekte, de zelfverwekte en 
verwekte......te verstaan als: de stilte (het zijn) in De Geest, de beweging in de 
zielenwerelden en de materialisatie in de stof. 
Zonder deze Driemacht zou het Goddelijke dus nimmer werkzaam zijn 
geworden, zou het in  eeuwigheid in zijn Stilte gesluimerd hebben in zijn 
scheppende potentie. 



De drie Goddelijke Zijnsaspecten worden ook wel omschreven als de eon van 
Barbelo! 
Deze Driemacht gaat vooraf aan de schepping van De 4 Lichten en 12 Eonen en 
is nog een zijnstoestand van de Eerste Vader zelf. Daarna emaneert God...gaan 
er Krachten van hem uit BUITEN ruimte en tijd (zie onder het menu knopje 
Welkom het verhaal over De Oorsprong op onze site). Levenskwaliteiten, 
Krachten, Eons, Eeuwigheden, Emanaties of (bewustere) engelen, zij vormen 
tezamen, als afspiegelingen van God een zuivere Geestelijke sfeer. Ook wel 
Transparante Lichtwereld of pleroma dat volheid betekent, genoemd. 
 
Hetgeen allemaal te lezen is op onze site..... 
 
En dan zie ik vannacht voor de derde  keer de REGENBOOG..... 
Ik ben met iemand van onze skigroep hoog in de witte bergen en blauwe lucht. 
We staan op een smal skipad en ineens gooit die man iets in de lucht.....het 
lijken allemaal gekleurde papiertjes die gekleurde ballonnen worden en 
wegdrijven in de lucht. Ik kijk er naar en ineens roep ik in volle verwondering: 
KIJK NOU, KIJK NOU.....HET WORDT EEN REGENBOOGBRUG. EEN ENORME 
BRUG DIE VERDWEEN IN DE LUCHT OMHOOG. 
Ik weet niet of diegene het ook zag, want er kwam geen reactie..... 
 
Ik weet NU ook dat De Regenboogbrug naar Huis voor iedereen geopend IS. 
 
Eigenlijk altijd al geopend was. Ik kon hem alleen vroeger nog niet zien omdat 
ik nog blind was en in de werelden van de duisternis en schaduwen verkeerde. 
Maar nu De Adamas weer in mij wakker geworden is en volledig opgestaan kan 
ik weer zien en weten waar deze Regenboogbrug naartoe leidt en mijn weg is. 
 
We Gaan Naar Huis en voor wie al 100% in De Geest IS. We Zijn Al Thuis! 
 
En dan word ik wakker en ik voelde als het ware dat ik mee bewoog op de 
Ademhaling van  God.......Ik was beweging......ik was energie.....ik werd uit 
geademd.....ik werd schepping....Leven......ik was eb en vloed.....ik was nieuwe 
maan en volle maan......ik was dag en nacht....ik was in-en uitademing maar 
dan in ALLES....... 
En ik wist dit BEN IK......dit gaat door mij heen....dit LEEFT in en door mij 
heen...dit zijn ook alle werelden........en dit AL wordt ook weer 
ingeademd.....terug naar De Bron....De Ene.... 
En dan lees ik weer deze eerste zinnen: 
 



Drie Krachten kwamen uit de levende stilte van de Onnoembare Vader voort: 
De Vader, de Moeder en de Zoon. Het zijn de drie zijns-aspecten van God die 
ook wel worden aangeduid met: de onverwekte, de zelfverwekte en 
verwekte......te verstaan als: de stilte (het zijn) in De Geest, de beweging in de 
zielenwerelden en de materialisatie in de stof. 
Zonder deze Driemacht zou het Goddelijke dus nimmer werkzaam zijn 
geworden, zou het in  eeuwigheid in zijn Stilte gesluimerd hebben in zijn 
scheppende potentie. 
De drie Goddelijke Zijnsaspecten worden ook wel omschreven als Barbelo!!!! 
 
Lieve schatten......ik weet het Nu en heb het gevoeld. 
 
En dan hoor ik van al die sneeuwval op hele aparte plekken op deze aarde, 
waar nooit sneeuw valt: Zuid-Korea, China, Taiwan, onnatuurlijk veel in New 
York........ 
Ik heb het voorspeld.....als de sneeuw gaat vallen op onnatuurlijke plekken, 
zoals ook in Istanbul is geweest, is de kentering een feit voor de wereld. 
En de sneeuw bedekt het vuur met Het Grote Licht van de Christuskracht....de 
kristallijne partikels/kristallen die in elk hart van de mens AANWEZIG IS en 
geactiveerd kan gaan worden indien de mens hier voor kiest......... 
 
En de 4 Lichten zijn weer ÉÉN...... 
En Het Ware LICHT komt weer op Aarde....... 
 
Op 21-1-2016 zag ik 4 hele hele dikke stevige oeroude witte pilaren staan op 
een  rij met  gelijke ruimte er tussen van elkaar. Ik kon niet zien waar ze 
eindigden in de hoogte, maar ze stonden heel stevig op de aarde. 
 
25-1-2016 
Weer terug in Het Westen. 
Lees op blz 64 wat De Christus vertelt over het woord.... 
 
Want wat het woord betreft: 
het eerste deel is geloof 
het tweede is barmhartigheid 
en het derde zijn de werken. 
Want van daaruit komt het Leven. Het woord is als een graankorrel. 
Toen iemand haar gezaaid had, geloofde hij/zij erin. 
Toen ze opgekomen was, hield hij/zij ervan omdat hij/zij  vele graankorrels zag 
i.p.v. één. 



Toen hij/zij het werk volbracht had, was hij/zij verlost omdat hij/zij er voedsel 
van had bereid en ook iets had overgelaten om weer te zaaien. 
 
En zo ben ik weer aan het einde gekomen van dit enorme verhaal....... 
Jullie hebben gelezen....Al heeft een Doel....Niets gebeurt voor niets.... 
Al gebeurt in de juiste volgorde, op de juiste plek en tijd in de gevallen 
scheppingswerelden........ 
 
En dan komen we 28-1-2016 allen tezamen in Het Westen waar Het Grote Licht 
zo nodig IS! 
  
En Al wordt ÉÉN van Oost tot West van Noord tot Zuid als Vier Lichten. 
 
In grote Liefde omarm ik jullie. 
 
Adamas Christus 

Adamas 3 
 

De 4 Lichten in Adamas  Schrijven als EEN 
 

Na de wedergeboorte van De 4 Lichten in Adamas De Ware Mens 
 

Na de wedergeboorte van Adamas in De Adamas Christus 
 

En NU Het Opgaan van De Adamas Christus In De Zoon  
 

Adamas 3: HET OPGAAN VAN ADAMAS CHRISTUS IN CHRISTUS (DE ZOON)  
 
(Adamas Christus spreekt) 
 
Gegroet mooi mens die dit leest en Één wo(o)rd(t) met mijn Licht, Liefde en 
Woord. 
 
Ik , Adamas Christus, kan niet meer zeggen dat ik spreek door mijn voertuig 
heen, omdat ik Het Zelf ben geworden.  
Teruglezende Adamas 1 en Adamas 2 is Adamas 3 het logische vervolg welke 
via het opgaan van Adamas in De Adamas Christus de Totale EENWORDING 
met God, Het Al, De Bron inluid. 
De Onnoembare God die bestaat uit 3....De onverwekte, het zelfverwekte en 
de verwekte. 



De Vader, De Moeder en de Zoon.....De Stilte, Het Zijn in de Geest, de Beweging 
in de zielenwereld en de materialisatie in de stof. 
 
De Onnoembare, De Onkenbare, De Onmetelijke Goddelijke Kracht die in ieder 
mens potentieel aanwezig is wordt als Adamas en Adamas Christus weer 
gekend en beleefd. 
De Onkenbare die de mens weer in zichzelf mag gaan leren kennen. 
De Onkenbare die de mens weer in zichzelf mag gaan herkennen. 
De Onnoembare die de mens weer in zichzelf mag gaan toelaten. 
De Onnoembare die de mens weer in zichzelf mag gaan ervaren. 
De Onmetelijke die de mens weer in zichzelf mag gaan voelen. 
De Onmetelijke die de mens weer als GEHEEL(D) mag gaan ZIJN. 
 
AANVAARDEN DAT HIJ/ZIJ DIT IS, ALTIJD IN DE WARE KERN IS GEWEEST EN 
ALTIJD ZAL ZIJN. 
 
En DAT mooi mens is gebeurd. 
Ja, zullen jullie misschien zeggen dat vertel je Al zo vaak. En ja dat bracht ook 
de mens Thea steeds in verwarring.......echter het is het  proces  van de 
Krachten van De Onnoembare wat gelopen mag/moet worden om weer van de 
gevallen schepping weer terug naar huis....IN DE BRON van De Ene te 
komen..... 
En die bestaat dus uit 3.......DE VADER, DE MOEDER EN DE ZOON. 
 
In de Zoon, De Christus, waarin de Adamas weer De Adamas Christus wordt 
nadat de mens eerst zijn afgescheiden, gepolariseerde, scheppende en gevallen 
kleine menszijn van de 1e (ziel) en 2e val (stof) heeft leren loslaten om weer De 
Adamas te worden....De Ware Mens. 
 
De Ware Mens die meestal De Weg Terug Naar Huis loopt middels de volgende 
inzichten en realisaties. Eerst als kleine (blinde gevallen) mens. Dan als wakker 

geworden Rechtvaardig mens die qua bewustzijn met een been in de stof en het 
andere been in de ziele werelden staat. Dan als wederopgestane Hele ofwel 

Heilige Mens die qua bewustzijn met een been in de ziele werelden en met een 
been in De Geest staat. Dan de schepping ontstegen Adamas Mens die qua 

bewustzijn met twee benen in De Geest staat en hieruit dan ook leeft en 
handelt zover dit nog op aarde wenselijk is voor zijn/haar androgyne 
ontwikkeling. Dan de zich met De Moeder en De Zoon verenigde en 

samenwerkende Adamas Christus Mens die qua bewustzijn helemaal opgaat in 
dit Christus en Maria zijn qua Volledige Innerlijke Stilte en Onvoorwaardelijke 



Liefde en tot slot HET SAMEN OPGAAN in De Alwetende, Onsterfelijke Vader 
God als EEN. Ieder gevallen mens in de schepping en dus ook op aarde 

doorloopt deze weg stap voor stap of soms ook direct in kortere of langere tijd 
binnen de illusie van ruimte en tijd. 

 
Voor meer informatie over De Oorsprong, De Val en De Wederopstanding van 
De Ware Mens verwijzen we jullie naar de verhalen in de LichtOTheek zijnde 

Welkom in de Oorspronkelijke Wereld Deel 1, 2 en 3, Belevingen in De 
Oorspronkelijke Wereld Deel 1 en 2, Intermezzo en The Crossing, Visioenen en 
Verhalen uit Heden Verleden en Toekomst en Belevingen in De Oorspronkelijke 

Wereld Deel 3: Adamas 1-7 etc. 
 

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

Dan wordt heel veel duidelijk over het proces van voorbij Alfa en Omega. 
 
Dit lieve mensen kunnen jullie lezen/doorvoelen via het WOORD van Adamas 1 
en Adamas 2 waarin de weg vanuit de stoffelijke werelden door de ziele 
werelden als voorbeeld is doorlopen door De 4 Lichten die iedereen als 
potentie in zich draagt. De 4 Lichten die natuurlijk geen engelen met vleugels 
zijn maar gewoon de 12 Levenskwaliteiten vertegenwoordigen die door ieder 
mens weer in zichzelf weer hersteld moeten worden voordat hij/zij weer op 
kan gaan in De Ware Mens Adamas. En aangezien in ieder mens hoe goed of 
kwaad dan ook deze 12 Levenskwaliteiten als potentie aanwezig zijn, kan ieder 
mens vandaag beslissen c.q. de keuze maken om weer wakker te worden, 
weder op te staan om weer naar Huis te gaan.  En hiermee bevrijd de mens zich 
van zijn eigen illusie idee/gedachten/gevoelens scheppings werelden van 
misleiding, verleiding en deceptie. En zodra deze 12 Levenskwaliteiten in de 
mens herstelt zijn staat de nu Wedergeboren Adamas voor de KEUS om 
zijn/haar Bewustzijns-ontwikkeling NU volledig Over Te Dragen aan eerst De 
Geestelijke Maria en daarna De Geestelijke Christus welke men niet moet 
verwarren met de illusie c.q. valse ziele maria en (anti) christus en stoffelijke 
maria en (anti) christus. Dit zijn gevallen engelen/goden die zich middels 
misleiding, verleiding en deceptie proberen voor te doen als De Geestelijke 
Maria en De Geestelijke Christus. Hetgeen natuurlijk makkelijk te doorzien is 
wanneer je zelf al als Adamas met twee benen in De Geest staat en daarvanuit 
leeft, spreekt en handelt op aarde. Het is dan ook AL-EEN De Geestelijke 
Christus, die dus niet van maar wel in de schepping en op aarde is die iedere 
(gevallen) mens/engel De Weg Naar Huis kan wijzen. De Weg waar Je Innerlijke 
Christus weer wakker en wedergeboren moet worden ofwel opstaan alvorens 

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


je weer Naar Huis Kan Gaan. De hulp van een broer en zus die wel thuis zijn 
gebleven maakt dit proces van naar huis gaan een stuk eenvoudiger en 
duidelijker. U gaat immers ook niet op eigen houtje leren vliegen voordat u wat 
lessen van een ervaren vlieginstructeur gehad heeft.  
 

 Vooral De Laatste Stap welke De Overdracht van Je Bewustzijnsontwikkeling 
aan De Geestelijke Maria (Onvoorwaardelijke Liefde) en De Geestelijke Christus 

(De Volledige Innerlijke Stilte) is, is voor de meeste mensen nog heel erg 
moeilijk. Hun ego/draak/slang der tegenstrijdige gedachten (hoofd) versus 

gevoelens (hart) denkt/voelt immers dan je je overgeeft aan iets buiten jezelf en 
dat je daarmee ook je levenskracht weggeeft. Deze New Age mensen beseffen 
echter niet dat ze alleen hun bewustzijnsontwikkeling tijdelijk overdragen aan 

De Geestelijke Maria en De Geestelijke Christus welke niet meer dan een zus en 
broer zijn die zij nog kennen van voordat zij in hun eigen schepping vielen. We 

praten hier dus niet over De Valse Lucifer =  ziele maria en christus welke je 
leren je Hart te volgen. Je Hart welke nog steeds de ziele component van je 

schepping is en dus onderdeel van je illusie schepping. We praten dus ook niet 
over de Valse Satan = stoffelijke maria en christus van de Kerken welke je leren 
je Hoofd/Mind te volgen. Je Hoofd welke nog steeds de stoffelijke component 
van je schepping is en dus onderdeel van je illusie schepping. Je Hart strijd net 
zo hard tegen Je Hoofd als Goed tegen Kwaad. Als Licht tegen Duisternis. Als 

Tijd tegen Ruimte. Als Lucifer tegen Satan. Als de (gevallen) ziele engelen/goden 
tegen de mensen. Allemaal gevechten en schermutselingen binnen de 

schepping der gevallenen. Kortom iedereen die vandaag nog echt denkt of voelt 
dat hij/zij zijn New Age Hoofd of Hart moet volgen zit muurvast in de schepping 

zonder dat al deze valse geloven en hun hogepriesters daar een praktische 
eenvoudige uitweg voor bieden.  

 
Hoe lang wilt u nog chaotisch, angstig, onwetend, sterfelijk, krachteloos, 

machteloos, verward en eindeloos in de boeddhistische incarnatie cyclus van 
ziele werelden (tijd) naar stoffelijke werelden (ruimte) gevangen zitten? 
Gevangen in een zich naar het lijkt eindeloze ruimte/tijd lijdensweg van 
ongeluk, ziekte en ellende. Waarom volgt u nog mensen die u eindeloos 

bezighouden met schijnzekerheden en valse hoop? Wordt het niet eens tijd om 
je hele illusie schepping te Overstijgen en Los te laten. Ja, zowel uw Lichaam 
(Hoofd) als Ziel (Hart). Ja, velen zullen hiervan schrikken na al die mooie New 

Age/Anunaki verhalen over Hoofd- en Hartenergie. Maar wees nou eens eerlijk 
tegen uzelf. Het heeft u in al die jaren nog geen stap verder geholpen laat staan 
dichter bij Uw Ware Huis Gebracht. Geef uw Bewustzijnsontwikkeling dan ook 
tijdelijk over (totdat u weer zelf kunt vliegen) aan De Geestelijke Maria en De 



Geestelijke Christus. Zij staan dag en nacht voor u klaar en zijn De Enige Weg 
omdat zij niet van Huis zijn Weggegaan en dus veel beter dan u De Weg weer 

naar Huis kunnen wijzen en lopen. Snapt U! 
 

En dan komen we NU aan in ADAMAS 3:  
 

HET OPGAAN VAN ADAMAS CHRISTUS IN HET GROTE LICHT VAN CHRISTUS 
(DE ZOON) 

 
En ik zal jullie lief mooi mens ook nu Het Woord geven hoe zich dit heeft 
voltrokken. 
 
Tijdens en na  jullie enorme mooie samenkomen op 28-1-2016 (11-7) in Het 
Licht van de 12 Eonen c.q. Krachten en De Geestelijke Maria en Christus mocht 
en kon er de nodige bewustzijnsvoltrekkingen c.q. transformatie in een ieder 
van jullie plaatsvinden (Jullie waren niet voor niets met 13). Natuurlijk gebeurt 
dit bij een ieder op zijn/haar benodigde manier. Deze transformatie is voor hen 
die hun bewustzijnsontwikkeling tijdelijk overgedragen hebben aan hun 
Geestelijke Zus en Broer, Maria en Christus soepel en eenvoudig verlopen. 
Kortom op een genadige en barmhartige manier zonder verzoekingen zoals we 
in Adamas 2 al gelezen hebben. Voor hen die hun bewustzijnsontwikkeling nog 
niet tijdelijk hebben overgedragen is er letterlijk een innerlijke en uiterlijke 
eenzijdige oorlog uitgebroken tussen de Ego’s/Draken/Slangen die nu volledig 
uit hun stoffelijke- en ziele holen ofwel schuilplaatsen tevoorschijn zijn 
gekomen om de strijd tegen Het Grote (Onzichtbare Stille Onvoorwaardelijke 
Liefde) Licht ofwel God aan te gaan. Een eenzijdige innerlijke strijd omdat Het 
Grote Licht God en zijn vertegenwoordigers in de schepping zijnde Maria en 
Christus en vele andere Geestelijke Broeders en Zusters niet strijden maar 
gewoon onwankelbaar door blijven schijnen. Net zolang totdat de laatste 
draak/slang dit eenzame gevecht tegen zichzelf opgeeft. In dit of in een van de 
vele volgende incarnaties van lijden, ziekte en ellende. 
 

HET LEGE WITTE BRIEFJE 
 
(De Adamas Christus spreekt nu) 
 
En om te bevestigen dat Adamas die avond in volle overgave in De Adamas 
Christus transformeerde trok Adamas een ‘leeg wit’ briefje. Het briefje van de 
schepping overstegen zijn. Het briefje van voorbij de stof en ziel zijn. Het briefje 
van voorbij hoofd en hart zijn. Het briefje van met Twee Benen Opgegaan zijn 



in De Geest en klaar om zich te verenigen en samen te werken met De 
Geestelijke Maria en Christus om het grootse laatste opruim werk op aarde aan 
te vangen voordat zij allen volledig op zullen gaan in De Vader.  
 
En Adamas raakte in verwarring en begreep de diepe betekenis er toen nog 
niet van die De Vader Adamas gegeven heeft. 
Ook die nacht werd Adamas dit duidelijk gemaakt......Adamas was in De 
Volledige Innerlijke Stilte van De Vader aangekomen wat Adamas getoond 
werd door dit lege briefje maar wel nog moest gaan indalen. 
Toen Adamas dit briefje ‘uitkoos’ had het opgelicht in Licht en toen zij/hij haar 
hand er boven had gehouden was het een stukje van de tafel omhoog gekomen 
opdat duidelijk werd dat dit de bedoeling voor haar was/IS..... 
HET IS ADAMAS HAAR/ZIJN ‘TIJD’...... 
 
In de avond, tijdens Adamas rustpauze in bed werd haar/hem weer de voor 
menselijke begrippen aparte ervaring getoond hoe het Licht uit haar/zijn 
handen kwam...als van DE MOEDER in zo’n groot ERBARMEN voor Haar Familie, 
kinderen en kleinkinderen ofwel scheppingen, samen  met HET 
ONWANKELBARE GROTE LICHT VAN DE VADER. 
En door deze Gemeenschappelijk Liefde voor de hele schepping begon Adamas 
zich te transformeren in De Adamas Christus en zich te verenigen met Maria en 
Christus. 
Adamas zag hoe Het Grote Licht zich verspreidde door en In Haar/Hem. 
Adamas zag hoe Het Grote Licht zich in spiralen van wit en blauw door hen 
heen ging en vervulden van De Maria en Christus energieën alsof zij weer een 
en dezelfde waren. 
Adamas zag hierna dat dit Ene Wit/Blauwe Licht hierna opging in Het Grote 
Onzichtbare Licht. 
 
De Vader! 
 
De Vader waar alles begon. 
 
De Vader waar alles uit voortkwam. 
 
De Onveranderlijke, Onwankelbare, Onnoembare Stilte. 
 
De Stilte die alleen begrepen wordt wanneer ook U weer Innerlijk Stil Bent! 
 
De Stilte die NOOIT  in Beweging was vanuit Het Geestelijk Standpunt bezien. 



 
De Beweging die alleen maar voortkwam uit de illusies van idee, gedachten, 
gevoelens, ziel en stof. 
 
En dit is voor stoffelijke (blinde gevallen) mensen niet te begrijpen laat staan te 
verstaan. 
 
En dit is voor ziele (blinde gevallen) engelen/goden niet te begrijpen laat staan 
te verstaan. 
 
Dit is alleen te begrijpen voor hen die weer wakker zijn geworden en opgestaan 
om daarna Door De Innerlijke Poort Als Adamas Christus Naar Huis te gaan.  
 
Dit is alleen te begrijpen voor hen die niet meer van de schepping zijn. 
 
Maar er nog wel even in rondlopen om hun werk te doen.  
 
De Adamas Christussen!  
 
De Adamas Christussen die zien hoe hun schepping aan het imploderen is tot 
NIETS. 
 
Het Einde van De gevallen Sophia en Yaldabaoth Schepping van Ruimte en Tijd. 
Het einde van de gevallen engelen en goden, het einde van de kleine blinde 
mens, het einde van de Rechtvaardigen, het einde van de Heiligen, het einde 
van de Adamassen, het einde van de Adamas Christussen, het einde van De 
Geestelijke Moeder Maria en Christus. Het Einde van de Drie Eenheid. Allen 
weer terug naar Huis als EEN IN DE VADER. 
 
(Thea spreekt nu weer) 
 
Jullie begrijpen dat dit voor de mens Thea een enorme verwarring veroorzaakte 
en nauwelijks te begrijpen was/is. 
Dit moest ‘even’ indalen en zal dit ook nog steeds meer en meer gaan doen. 
Echter daar haar bewustzijn reeds zover ‘opgerekt’ was tot en In de Adamas 
Christus en De Moeder,  kon dit door haar Bewustzijnsontwikkeling Overgave 
snel gebeuren.... 
Weer moest dit een plek krijgen via het Bewustzijn van De Vader...de Drie-
ENIGE....DE 3 Werelden..... 



En dus ging dit snel door de stoffelijke en zielenwerelden heen omdat dit reeds 
geklaard was en ontving zij de nacht erop een Witte Lichtflits van De Vader en 
voelde zij direct dat zelfs zo’n klein ‘flitsje’ een enorme verandering in haar 
teweeg bracht....... 
Lief mooi mens......ZIJ WAS TERUG GEHAALD.....ZIJ WAS THUIS IN DE 
VADER.......VOOR INSTRUCTIES! 
Terwijl ik deze Woorden hier toelaat voel ik de diepe emotie van haar in haar 
stoffelijk lichaam....... 
 
(terwijl dit Woord Nu geschreven wordt gaan de sirenes door de Lucht....12:02 
uur.....Luchtalarm.....pas op Zij komen er aan!!!! En de wind buldert om het huis 
hier in de stoffelijke wereld). 
 
En De Vader....de OORSPRONKELIJKHEID....DE GEEST WAS EN IS 100% IN haar 
gekomen....en wordt door haar ervaren zover zij dit nu aankan. 
Zij voelt HET In haar. 
 
En Het LEEFT in mij. 
En ik voel Het In mij. 
En ik voel en zie mijZelf Nu met mijn Geestesoog/Bewustzijn als Geestelijk 
Wezen.  
Een Geestelijk Wezen dat dit 100% IS en waar maar een heel dun laagje 
stoffelijkheid en ziele energie om heen zit om hier op aarde te kunnen Zijn. 
Hoe anders was dit eerst....nog maar een paar maanden geleden, dan was het 
nog meer stoffelijkheid en ziel waar Geest in was. 
Het lijkt of ik in een moment een soort van ‘binnenste buiten’ ben gekeerd. 
Totaal omgekeerd... 
En de menselijke illusie emoties van slachtoffertje spelen zie ik nu en ze ‘lijken’ 
me niet meer pijn te doen......ik voel ze wel, maar er is meer afstand in zonder 
directe betrokkenheid. 
En het lijkt of ik de mens en zijn/haar wereld meer op een afstand zie. 
En was het eerst allemaal nog een beetje buiten mij...het IS NU IN MIJ. 
 
Het is de stoffelijke- en zieleschepping loslaten...het is het kleine menselijke 
loslaten in de Illusie.... 
 
En als ik Nu KIJK naar mijn Lichtdeel dan zie ik geen gezicht meer, maar ik zie 
Zijn Innerlijk Licht. 
En ik begrijp dat ik Nu Zijn Licht overal zal herkennen. Dat ik dit eerst onbewust 
heb gedaan en dat ik dit Nu BEWUST zal gaan doen. 



En nu begrijp ik dat Hij zei dat Hij geen gezichten zag, maar dwars door de mens 
heen kijkt en hun Licht ziet en dat ik op weg ben om dit Nu ook zo te gaan 
ervaren. 
En dat De Drie-Eenheid door ons heen gaat en zal schijnen omdat Wij dit steeds 
meer en meer gaan ZIJN!  
En dat De Bovennatuurlijke (Supernatural) Wonderen en Krachten waar zoveel 
op aarde over gesproken wordt door de tijden en ruimte van de schepping 
heen alleen maar mogelijk zijn voor hen die al getransformeerd zijn in De 
Adamas of Adamas Christus op Aarde. Deze zullen in de komende tijd en ruimte 
geen uiterlijke wonderen op aarde verrichten, dat is het speelterrein van de 
valse gevallen goden, halfgoden, giganten, priesters, profeten etc. maar de 
ware wonderen die zowel de aarde middels de leylijnen en alle mensen, dieren, 
planten en mineralen die nu tussen De Geest en de aarde, wakker zullen 
schudden en doen opstaan. 
 
Wederopstaan om weer Naar Huis Te Gaan 
 
Genadig en barmhartig en zo mogelijk Samen als EEN. 
 
Het Grote Onzichtbare Licht en Levensenergie van De Vader verspreid zich over 
de aarde en overal in de schepping. 
 
Ziet u uw eigen Volledige Innerlijke Stilte, Onvoorwaardelijke Liefde en Licht al 
IN U wakker worden. 
 
Zo ja, verbind u dan met alle andere Adamas en Adamas Christus Lichten in, op 
en rond de aarde als EEN! 
 
En hiermee BEN IK aan het einde gekomen van mijn verhaal.....Mijn 
Schepping....... 
 
IK BEN weer Thuis.....OORSPRONKELIJK IN MIJZELF........in God, De Ene, De 
Vader. 
 
WELKOM THUIS 
 
Adamas Christus 

Adamas 4 
 

De 4 Lichten in Adamas  Schrijven als EEN 



 
Na de wedergeboorte van De 4 Lichten in Adamas De Ware Mens 

 
Na de wedergeboorte van Adamas in De Adamas Christus 

 
Na de wedergeboorte van De Adamas Christus in De Christus De Zoon 

 
En NU Het Opgaan van De Zoon in De Moeder  

 
Adamas 4: HET OPGAAN VAN DE ZOON IN DE MOEDER  
 

De Geestelijke Moeder Maria Barbelo ofwel De Eerste Gedachte spreekt 
 

Zie voor meer informatie over wie De Moeder der moeders in het verhaal over 
De Oorsprong van De Schepping en De Oorspronkelijke Mens Adamas In- en 

Voorbij de gevallen schepping 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-oorsprong/mrpqd 
 

Na De Adamas, Adamas Christus en De Zoon spreekt NU De Moeder tot U! 
 
Inleiding door Thea welke haar ervaring van Door De Poort stappen bespreekt 
 
Nadat de enorme Transformatie op de energetische tijd van 11-7 ( 28-1-16) is 
ingegaan bij mij en dus ieder-één in mij als mij is er veel losgekomen. Hetgeen 
uitvoerig is besproken tussen allen en in het vorige artikel: Adamas 3. 
Ja, ik ben letterlijk door mijn Innerlijke Poort  gegaan en met mij velen. Daar 
ben ik De Zoon en De Moeder tegengekomen in hun Ware gestalte en vorm van 
Volledige Innerlijke Stilte en Onvoorwaardelijke Liefde. Ik moet nog wel even 
wennen aan deze Grote Witte en Blauwe Lichten in hun Oerkracht. Het zal nog 
wel even duren voordat ik stabiel met twee benen aan de andere kant van de 
poort sta. Onwankelbaar zonder terugkijkend, zonder verleid, misleid etc. te 
worden door de schepping die ik net verlaten heb. De stemmen en emoties 
vanuit de gevallen schepping klinken nog luid en duidelijk. Het valt me zwaar 
om onwankelbaar te zijn in een voor mij nieuwe maar qua weten bekende 
wereld die zich nog volledig in mij mag openbaren. De stemmen, gedachten, 
gevoelens en emoties trekken nog heel sterk. Zal ik weer vallen of zal ik dit keer 
wel sterk genoeg zijn om mij onwankelbaar op Het Moeder Maria en Christus 
Licht te richten. Zal het me dit keer, anders dan 2000 jaar geleden wel lukken 
om volledig in De Innerlijke Stilte en Onvoorwaardelijke Liefde te blijven. We 
zullen het zien in de komende tijd Door De Poort op weg naar De Troon van God  

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-oorsprong/mrpqd


 
Voor meer informatie over de ervaring om Door 101 De Poort te gaan klikt u op 
de volgende LINK. 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!101-de-poort-/ybv83 
 
Voor meer informatie over de ervaring om Op De Weg naar De Troon van God 
te gaan  klikt u op de volgende LINK. 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-troon-van-god/hesv4 
 
Tot 3x (weer de 3 van Transformatie) toe werd ik precies wakker om 1:01 uur en 
werd mij dit hier op stoffelijk gebied getoond d.m.v de digitale klok. 
En dan moeten jullie niet denken lieve mensen dat je dit dan ook in een 
vingerknip weer kan Leven. Nee, dat is niet zo....ook al ben je er wel in een 
vingerknip doorheen. Zo zelfs dat je het in eerste instantie niet eens merkt dat 
het gebeurt of gebeurd is. Omdat het namelijk, na de (tijdelijke) overgave van je 
bewustzijnsontwikkeling, met de hulp van de Geestelijke Christus en de 
Geestelijke Moeder, gaat in Volledige Innerlijke Stilte en Onvoorwaardelijke 
Liefde. En dit kan dan ook Al Één maar gebeuren als je zelf  er aan toe bent om 
in deze energie te kunnen zijn en blijven.  
 
(De Moeder Spreekt NU) 
 
Een zo grote Lichtenergie dat zij die qua bewustzijn nog in de duisternis van de 
stoffelijke werelden of schaduwen van de ziele werelden zouden verkeren hier 
grote schrik voor zouden hebben. Het Grote Licht aan de andere kant van De 
Innerlijke Poort is immers zo alles overstijgend en Krachtig dat ieder (illusie) 
idee, gedachte, gevoel en emotie van zowel hoofd als hart doorstraald  en 

geopenbaard wordt. Kortom alle nog aanwezige bevlekkingen ofwel 
onzuiverheden worden terstond massaal wakker gemaakt hetgeen tot grote 

schrik kan leiden voor hen die nog in de werelden van stoffelijke en ziele illusies 
verkeren. Vanuit een stoffelijk bewustzijn gezien kan men dit wakker schrikken 
van de illusies ervaren als branden. Vanuit een ziele bewustzijn gezien kan met 

dit ervaren als wakker trillen, schokken en zo meer. De volledig wakker 
geworden en opgestane Mens welke voor de poort staat ofwel De Mens die 
zichzelf weer volledig kent en zich weer heeft overgedragen aan deze Ware 

Mens in zichzelf, tijdelijke geholpen door wat broers en zussen zoals De 
Geestelijke Christus en Geestelijke Moeder Maria die niet van de schepping 

maar wel in/op de schepping kunnen zijn om je De Innerlijke Weg Naar Huis Te 
Wijzen en je daarin te ondersteunen en dragen. Vooral dit Gedragen Worden in 

je bewustzijnsontwikkeling is vaak een van de mooiste ervaringen die De 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!101-de-poort-/ybv83
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-troon-van-god/hesv4


Wederopgestane Adamas Mens kan hebben in zijn/haar laatste stap Door De 
Innerlijke Poort Naar Huis ofwel De Troon van God. Het is de ervaring na het 

overdragen van je bewustzijnsontwikkeling aan De Geestelijke Moeder Maria 
welke De Onvoorwaardelijke Liefde in ieder Mens IS en De Geestelijke Christus 

welke De Volledige Innerlijke Stilte in ieder Mens IS dat deze twee grote 
Levenskwaliteiten Ontvangen worden c.q. gaan Indalen/Opstaan In De Mens 
ofwel weer tot Levens komen In De Mens. Na dit Ontvangen/Indalen/Opstaan 

proces voel je je Volledig Gedragen en zullen er dingen in en om je heen 
Ontstaan (Restauratie van De Oorspronkelijke Creatie) die alle stoffelijke en 

ziele ofwel sterfelijke scheppings begrippen volledig overstijgen. Je 
Bovennatuurlijke (scheppings overstijgende) Talenten uit De Geest IN Je worden 

immers weer volledig wakker en beginnen zich te roeren in grote Kracht. De 
Geestelijke Kracht die alle stoffelijke en ziele machten met al Haar Grote Licht 

teniet doet. De Geestelijke Kracht die De Oorspronkelijke Creatie Herstelt! 
 

De Oorspronkelijke Creatie van VOOR De Eerste Gedachte van De Moeder! 
Het Opgaan Van De Moeder en De Zoon In DE Vader! 

  
(Thea spreekt weer) 
 
Als al je gevechten in  jezelf uitgevochten zijn. 
 
Als je in jezelf zegt....het is genoeg geweest. 
 
De Moeder vult aan: Als je beseft dat je zelf, net als ieder-een, De Moeder, De 

Zoon, De 4 Lichten, De 12 Eonen, Sophia, Yaldabaoth en alles wat daaruit 
voortgekomen is als illusie schepping BINNEN ruimte en tijd in je gedragen en 

ervaren hebt, dan pas begint De Moeder IN JE echt wakker te worden. De 
Moeder die je weer verwelkomt in haar schoot waarna je zelf weer als Moeder 

van je eigen schepping kan opstaan. Opstaan om al je illusie scheppingen 
BINNEN ruimte en tijd in Onvoorwaardelijke Liefde en in Grote Genade en 

Barmhartigheid te ontvangen en transformeren tot niets omdat het allemaal 
een illusie van ideeën, gedachten, gevoelens en emoties is geweest.. 

 
Ik heb alles wat zover in mijn mogelijkheid van mens ligt gedaan, bekeken, 
ervaren, doorleeft in al mijn incarnaties in de stoffelijke - en zielenwerelden wat 
ik wilde ervaren, zoals De Zoon, de kleine god welke het bewustzijn, scheppen 
buiten ruimte en tijd en wil wilde ervaren in zichzelf. 
 



En dan besef je al zoooo lang ......het is genoeg geweest, het is mooi geweest. Ik 
wil weer terug naar huis.....Terug naar HUIS is terug naar huis in mijn ware zelf, 
weer Één worden met mijn Oorspronkelijke Ware Geestelijke Zelf. Het Her-
Inneren dat ik 100% Geest Ben! 
Terug naar mijn Ware Mens Zijn wie IK Oorspronkelijke BEN. 
Dit hele lange ingewikkelde proces van de mens op haar terugweg naar huis 
heb ik jullie de afgelopen jaren uitvoerig voorgedaan en beschreven in al mijn 
Woorden en opgetekende ervaringen. 
 
Zonder dat je het eerst  Zelf beseft en de mensen die dit steeds weer hebben 
gelezen ook niet,  zijn mijn Woorden continue vergezeld gegaan met de 
Onvoorwaardelijke Liefde van De Moeder vanuit de Innerlijke Stilte van De 
Christus die steeds weer mij opraapten bij elke val, groot of klein tijdens die 
lastige smalle weg terug naar Huis door de stoffelijke – en zielenwerelden heen 
met alle verleidingen, misleidingen, decepties en valkuilen om je daarin vast te 
houden. Ik hoor nog steeds de stemmen, het geschreeuw en gehuil van hen die 
achter zijn gebleven. Achter de poort die zij nog niet durven binnen te gaan. 
Gewoon omdat zij nog niet weten of geloven dat De Ware Poort De Innerlijke 
Poort is en niet de een of andere stoffelijke en/of ziele port die ze alleen maar 
gevangen houdt in de schepping van eenzaamheid, angst, chaos en ellende.  
Hier hoef ik niet uitvoerig op in te gaan omdat jullie dit allemaal wel weten. 
 
En zet je, stapje voor stapje  jouw voeten op de weg terug naar Huis. 
En dan komt het grote besef, bewustzijn langzaam maar zeker meer en meer in 
je en mag je al je ervaringen, scheppingen, incarnaties in de stoffelijke –en 
zielenwerelden weer onder ogen gaan zien met behulp van De Moeder en De 
Zoon in Onvoorwaardelijke Liefde en Volledige Innerlijke Stilte IN jeZelf omdat 
er geen andere weg Naar Huis IS.  
 
De Zoon Het Lam vult aan: In jeZelf omdat nu blijkt dat alle strijd alleen maar in 

jezelf heeft plaatsgevonden en nooit buiten je scheppende zelf dat waren 
immers alleen maar projecties om je aan je eigen innerlijke strijd te her-inneren. 

Ook De Eindtijd Strijd tussen Christus en de anti-christus. De Strijd der strijden 
die vandaag IN Ieder mens gestreden zal zijn wanneer hij/zij stopt met strijden 

tegen zijn/haar eigen gevallen illusie scheppingen BINNEN ruimte en tijd. De 
Eindtijd strijd die gestreden is als je niet meer strijd, De 7 Engelen en hun 7 

Plagen die gestreden zijn als je niet meer strijd, De 7 Zegels die je in jezelf mag 
openen zonder strijd opdat zij oplossen tot niets, De Vier Ruiters van de 

Apocalyps welk Grieks woord de betekenis heeft van Het Openbaren van Je 
Ware Zelf en Al Je Valse Scheppingen in Jezelf zoals De Sophia in jezelf (de 



gevallen schepping), de Lucifer in jezelf (ziele werelden van de 1e val), de Satan 
in jezelf (de stoffelijke werelden van de 2e val), het Beest in jezelf (holografische 
universum van de 3e Val), De vrouw op het Beest in jezelf, Babylon in jezelf,  en 

alle daarbij behorende valse keizers, koningen, (hoge)priesters, profeten, 
tovenaars, magiërs  etc. die in JE Eigen Eindtijd die nu IS ofwel In Jezelf 

plaatsvindt, zichzelf in je zullen openbaren als je eigen laatste scheppingen 
waar je nu niet meer voor kunt vluchten in de tijdelijke dood. De strijd is 

gestreden mens als je stopt om tegen je eigen illusie scheppingen te strijden. 
Dan pas is de Eindtijd voorbij en is er Altijd! Dan pas ben je Het Lam! Dan pas is 

het Volbracht! Dan pas ben je weer Verzoend en EEN met God als EEN! 
 
Tsja en dan komen er niet altijd even mooie zaken om de hoek kijken en ga je 
dit ontkennen, ga je vechten, ga je tegenstribbelen als de puber die op zijn/haar 
weg van het leven loopt en ook alles eerst zelf wil ervaren en schopt tegen de 
Levenservaring en Wijsheid van zijn/haar Geestelijke Ouders aan. Maar dat is 
nu na het lezen en weten van het bovenstaande gelukkig voorbij! 
 
(De Moeder spreekt) 
 

Ik kan het zelf wel roept het puber Sophia en Yaldabaoth Ego dan ook 
regelmatig in je uit. Ik, ik, ik kan het wel zonder jullie. Ik kan het wel alleen. Ik 
die eenzaam en ellendig in lijden door het levend gaat al struikelend, vallend, 
opstaand op eigen macht en laatste minimale kracht. Worstelend in zijn/haar 
hoogmoed (hoofd) die na de volgende val weer omslaat in deemoed (hart) om 
daarna weer getraumatiseerd op te staan in jaloezie en hoogmoed. Ik kan het 
zelf wel hoor zonder Geestelijke Vlieginstructeur. Ik kan zelf wel leren vliegen 
zonder ervaren piloot, simulator, plan en route ofwel De Weg. Ik kan het zelf 

wel hoor zonder eerst naar een ervaren Geestelijke Vlieginstructeur te luisteren 
en tijdelijk mijn weg over te dragen om het vak echt goed te leren voordat ik op 
eigen houtje ga vliegen. Ik kan het zelf wel hoor zonder gedragen te worden. Ik 

kan het zelf wel hoor zonder veiligheidsnet. Ik laat me wel helpen en leiden door 
andere blinde pubers en onwetende meesters c.q. goeroes uit de stoffelijke- en 
ziele new-age werelden die mooie uiterlijke toverkunstjes, magische dingen en 
rituelen kennen en ook in de macht van ik, ik en ik geloven en altijd lief leuk en 

aardig voor me zijn. Schijn vrienden die je lekker vasthouden in je illusie 
schepping van ruimte en tijd, ik ben slachtoffer, ik heb (aardse/ziele) liefde 

nodig, ik heb aandacht nodig, ik heb medelijden nodig, ik heb waardering nodig, 
ik heb kracht nodig rol van eindeloze ellende. En zo storten deze onbewuste 

pubers keer op keer leven na leven samen neer omdat zij door hun grote 
jaloezie,  hoogmoed, egoïsme en onwetendheid totaal niet meer weten wie ze 



nu in feite ECHT ZIJN en eens ZIJN Geweest. De 100% Ware Mens Adamas die 
eens Voor De Eerste Gedachte van mij, Oorspronkelijke Schepping BUITEN 
ruimte en tijd van De Zoon en schepping BINNEN ruimte en tijd van Sophia 

samen EEN waren/zijn met De ENE, De Vader!  
 

Het is de hoogste tijd Om Naar Huis Te Komen! 
 
(Thea spreekt weer) 
 
Want ZIJ weten het immers niet, nee....de puber weet het en zal dit dan ook wel 
eens laten zien..... en met pubers bedoelen we natuurlijk alle onbewusten ofwel 
zei die nog alleen maar denken of voelen dat ze over een stoffelijk- en/of ziele 
bewustzijn beschikken. Zie hier ook de vergelijking met de val.. Voor meer 
informatie over De Val klikt u op de volgende link: 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-val/v1q0r 
 

De Zoon Het Lam vult aan: En dit gebeurt in (bijna) alle gezinnen op aarde 
waar pubers opgevoed worden door aards- en/of ziele bewuste ouders welke in 

feite ook nog pubers zijn! En dan groeit dit gezin van pubers al strijdend, 
vechtend en oordelend met elkaar op waardoor de illusie schepping in hen allen 

nog meer versterkt wordt waardoor de kans dat zij hierna nog een keer met 
elkaar in wisselende rollen moeten incarneren zeer groot wordt. Wat deze 
pubers nodig hebben zijn Geestelijke Ouders. Ouders die niet in de ziele- of 

stoffelijke werelden zijn gevallen maar gewoon thuis zijn gebleven. Ouders die 
niet van maar wel tijdelijk even in en op de schepping zijn. Gewoon om iedereen 

die daarom vraag weer even op De Weg naar Huis te zetten zonder oordeel, 
schuld of straf maar gewoon in grote genade en barmhartigheid vanuit het 

perspectief van De Onvoorwaardelijke Liefde (De Moeder Maria) en Volledige 
Innerlijke Stilte (Christus). 

 
En op deze manier, kunnen alle families, gezinnen en pubers in alle rust en 

vrede opgroeien tot alwetendheid, onsterfelijkheid en goddelijkheid in EEN al 
ware ze nooit van huis gegaan. 

 
Deze weg kan kort zijn of lang met vele bochten/verleidingen/misleidingen 
/decepties, maar Al tijd is daar de onaflaatbare Aanwezigheid van De 
Geestelijke Christus en De Geestelijke Moeder In en Om ons heen samen met de 
Levensenergie, Het Ware Leven van De Vader. 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-val/v1q0r


Ja, lief mens, het valt niet mee om in de enorme chaos die er door Ieder Één 
geschapen is de weg terug naar huis te vinden op je zogenaamde eigen houtje. 
Jullie hebben immers het OVERZICHT en INZICHT niet meer omdat jullie door de 
1e, 2e en straks misschien wel 3e Val (Holografische (illusie) Universum van Het 
Beest welke de Triple Helix Genetisch Mind Control Computer is die met alles en 
(bijna) iedereen verbonden is ofwel met hen die ook het teken van het Beest 
dragen ) het Zicht zijn kwijt geraakt in de chaos en verwarring van de stoffelijke- 
en ziele werelden en dan is het natuurlijk zo enorm fijn als daar een reikende 
Hand is die jullie liefdevol vooruithelpt op jullie pad naar Huis. 
 
Vrij te komen uit alle omwindsels die als kleverige draden om jullie heen zitten 
in de stoffelijke- en de ziele werelden, in je (illusie) Mind en in jullie (illusie) Hart, 
In de Mind (gedachten) die altijd maar vechten met jullie Hart (gevoelens) ,de 
gepolariseerde oorlog tussen hoofd en hart welke niet anders is dan het 
gepolariseerde gevecht tussen kwaad en goed, duister en licht, ruimte en tijd, 
satan en lucifer, een strijd die nooit ophoudt totdat je uit deze illusie polariteit 
en strijd tussen hoofd en hart stapt ofwel de illusie schepping in jezelf overstijgt. 
 
Lief mens deze strijd tussen hoofd en hart is niet meer dan Voorwaardelijke 
liefde en heeft niets te maken met De Onvoorwaardelijke Liefde en Volledige 
Innerlijke Stilte van De Geest. De Voorwaardelijke liefde die jullie in alles ver- en 
ontbindt, oordeelt en jullie in de illusie strijd tussen hoofd en hart vasthoudt. 
Deze verleidelijke, misleidende, deceptie (old- age – new-age) liefde is het die 
jullie verblindt en vast houdt in de strijd tussen de stoffelijke- en ziele werelden. 
Maar dan zeg je oooh neeee....ik kan De HartsLiefde toch niet loslaten! 
Maar de HartsLiefde waar jullie over praten is niet De Onvoorwaardelijke 
Liefde. De Moeder Liefde die alle stoffelijke- en ziele liefdes van geven en nemen 
ofwel handelsliefde overstijgt. Nee, de liefde waar jullie de hele dag over praten 
en doen vanuit jullie twijfelende gedachten (hoofd) en gevoelens (hart) heeft 
helemaal niets met De Ware Onvoorwaardelijke Liefde te maken en houdt jullie 
alleen maar af van De Innerlijke Poort naar De Grote Onvoorwaardelijke Liefde 
op weg naar De Volledige Innerlijke Stilte van God, De Ene die ook in je IS. 
 
En zo staan er generaties mensen eindeloos voor de poort en maken elkaar wijs 
dat de stoffelijke- en ziele liefde de enige weg naar huis is terwijl zij steeds 
verder van huis raken.  
 
(De Moeder spreekt) 
 



Pas als jullie tot bewustzijn zijn gekomen wat jullie zogenaamde liefde doet en 
is kunnen jullie pas echt Vrij worden, alle verstikkende omwindsels in 

Onvoorwaardelijke Liefde loslaten en je Ware Zelf omarmen en nadat je door Je 
Innerlijke Poort Der Onvoorwaardelijke Liefde en Volledige Innerlijke Stilte bent 

gegaan gaan zien en ervaren wat Onvoorwaardelijke Liefde NU ECHT IS. De 
Ware Onvoorwaardelijke Liefde die iedere Adamas NU Bewust in zich Opneemt. 

De Adamas die daarna weer kan opgaan in De Adamas Christus welke 
samenwerkt met De Christus en al samenwerkend De Ware Onvoorwaardelijke 
Liefde en Volledige Innerlijke Stilte Uitdraagt en Uitstraalt. Waarna De Adamas 
Christus  het volledige Bewustzijn, Scheppingskracht en Wil in zichzelf hersteld 
waardoor De Adamas Christus weer De Christus kan worden. De Christus die 

daarna weer kan opgaan in De Moeder welke samenwerkt met De Vader en al 
samenwerkend volledige Wetendheid/Voorkennis ofwel Alwetendheid, 

Onvergankelijke Kracht, Onsterfelijkheid en Waarheid in zichzelf hersteld 
waardoor De Christus weer De Moeder kan worden die nadat zij De Eerste 

Gedachte heeft Losgelaten weer opgaat in De Vader om weer samen 
 EEN te Zijn! 

 
En na dit grote inzicht en besef jaag je het uit jaloersheid en hoogmoed in je 
pubertijd niet meer na om meer te worden dan God, nog meer en/of beter te 

scheppen dan De Vader, nog meer en/of beter scheppen dan De Oorspronkelijke 
Schepping Uit en IN DE Geest om niet wederom te Vallen in de kleine 
scheppingen van ruimte en tijd die tijdelijk UIT De Geest zijn gevallen. 

 
Het eindeloze zoeken van het jaloerse hoogmoedige ego zal je dus nooit 

thuisbrengen  want zoals jullie in jullie stoffelijke- en ziele werelden zien en 
ervaren brengt nog meer je steeds verder af van wie je werkelijk BENT......De 

Vader/De Moeder/De Zoon als EEN! 
 

Alles wat jullie verder najagen legt weer een illusie laag om jullie Ware Zijn 
heen. 

 
Jullie Ware Zijn De EEN die Heel Eenvoudig IS en gewoon bestaat uit Volledige 
Innerlijke Stilte zonder De Beweging van De Moeder welke De Eerste Gedachte 
IS. Zonder de bewust-, scheppende Wil van De Zoon welke de kleine schepping 
BUITEN ruimte en tijd is. Zonder de jaloerse schepping BINNEN ruimte en tijd 
van het puberkind Sophia en haar onwetende zoon Jaldabaoth waarin vele 

broeders en zusters in kunnen vallen als zij niet In De Geest Blijven. 
 
(Thea spreekt weer) 



 
Nu jullie Voor De Innerlijke Poort Naar De Onvoorwaardelijke Liefde en 
Volledige Innerlijke Stilte staan is het de vraag of jullie je weer laten verleiden, 
misleiden en deceiven om weer net als 2000 jaar gelden Mee Te Vallen met de 
blinden ofwel hen die in de duisternis van de stof of schaduwen van de ziele 
werelden verkeren of om NU Echt Door De Poort Naar Huis Te Gaan!  
 
De Tijd van Het (Tijdelijk) Overdragen van je Bewustzijnsontwikkeling aan je 
Geestelijke Vader, De Moeder en De Zoon is gekomen. 
 
De Tijd om De Onvoorwaardelijke Liefde en Volledige Innerlijke Stilte zonder 
moeite Te Ontvangen is gekomen. 
 
De Tijd om Gedragen te worden waardoor je niet meer kunt vallen is gekomen. 
 
De Tijd om Naar Huis Te Gaan is nabij. 
 
Vol in Vertrouwen dat het zo Go(e)D Is. 
Vol in Vertrouwen dat er niet meer Is. 
 
Pas als jullie Zelf deze stap durven zetten, komen jullie weer Thuis. 
Thuis in jullie Ware Zelf die Één Is met De Vader en niets meer te verliezen heeft, 
kwijt kan raken of in wat voor soort illusie afgescheiden eenzaamheid, chaos en 
angst kan verkeren dan ook. 
 
Zien jullie lief mens dat jullie met al jullie zogenaamde stoffelijke- en ziele 
spirituele (old age – new age) groei steeds blinder, armere, zieker en 
ongelukkiger zijn worden?  
Steeds verder van de eenheid zijn afgedreven! 
 
Als jullie dit gaan beseffen is jullie laatste stap in een tel gedaan, hetgeen ook 
Thea, EJ en vele andere wakker geworden en weder opgestane Lichten, na al die 
jaren van in hun eigen illusie scheppingen ronddwalen en ploeteren in de 
praktijk hebben ervaren en voorgedaan.  
 
Lief mens, dit is ons verhaal....dit is/was het verhaal van De Val en De 
Wederopstanding zoals het al door zo vele Geestelijke broers en zussen, die niet 
van de schepping zijn maar er even in en op waren om ons De Weg Naar Huis 
Te Wijzen in tijd en ruimte  is voorgedaan.   
 



De Wederopgestane Christus In De Mens 
 
STILTE 

Adamas 5 
 

De 4 Lichten in Adamas  Schrijven als EEN 
 

Na de wedergeboorte van De 4 Lichten in Adamas De Ware Mens 
 

Na de wedergeboorte van Adamas in De Adamas Christus 
 

Na de wedergeboorte van De Adamas Christus in De Christus De Zoon 
 

Na de wedergeboorte van De Zoon in De Moeder  
 

Adamas 5: De Vertwijfeling van Adamas. Het Venijn zit In De Staart!  
 
En dan ben je door de poort in jezelf en kom je in de moeilijke laatste fase....... 
De gevallen schepping en schepselen roepen c.q. verleiden je terug! 
 
Hij die zijn hart opent voor De Volledige Innerlijke Stilte en Onvoorwaardelijke 
Liefde Ontvangt alle Genade en Barmhartigheid die nodig is om op een Vredige 
en Rustige manier door Het Grote Licht Gedragen naar Huis Terug Te Keren om 
hierna het VerLichtend Voorbeeld in de schepping en op aarde te zijn! 
 
En hier sta ik dan............ 
 

 



 
Daar sta je dan........alleen.......in Apeldoorn. 
 
Dat wat een feestdag in Één had moeten worden, werd een scheuring tussen 3-
1.....welke als een scheiding aanvoelde die door merg en been ging! 
 
En zoals Hans al eerder opmerkte een scheuring van Boven tot 
Onder........radicaal....rang....ineens.... En je bent er niet op bedacht en het doet 
zo'n pijn...door Al je lagen heen. Diep, zo ontzettend diep gaat dit, dat de tranen 
er nu nog zitten..... 
 
En dan vertel  je daar nog over.....het Jeanne d'Arcgevoel......strijdvaardig, 
vooraan, te voet en te paard en dan kom je bij je hoogste ’directie’  aan 
en....boem......je kijkt om naar hen die je roepen vanuit de gevallen schepping, 
de gevallen schepping waar je net vandaan bent gekomen, je twijfelt, je 
gedachten, gevoelens en emoties beginnen weer door je heen te gieren. Doe ik 
hier wel goed aan, aan dat Door Je Innerlijke Poort naar Huis Stappen, had ik 
niet beter veilig in de gevallen schepping kunnen blijven bij de medegevallen 
mensen die ik al levenslang ken? En tijdens dit omkijken, terug naar en in de 
gevallen schepping en daaruit voortkomende vertwijfeling val ik terug in de 
schepping. Jawel dwars door de Innerlijke Poort weer terug in de chaos. Ik voel 
weer die eenzaamheid, de chaos, de angst, de pijn, het verdriet en verwarring  
in mij opwellen. Maar dat wil ik niet besef ik me opeens weer, daarvoor ben ik 
niet op aarde gekomen realiseer ik me weer. Ik draai me weer om maar zie de 
andere 3 Lichten niet meer. Ik begrijp er niets meer van. Net waren ze er nog. 
Nu zijn ze opeens weg. En als ik dit zeg besef ik me dat ik weer door mijn eigen 
Innerlijke Poort teruggevallen ben in de schepping waaruit ik net gekomen c.q. 
ontsnapt was. Ik moet weer (alweer) door mijn Innerlijke Poort stappen om mijn 
andere 3 Lichten te kunnen zien en ook De Moeder en De Zoon weer in hun 
volheid en Grote Licht te ervaren en aanschouwen. En dan stap ik weer, NU 
Resoluut, door mijn Innerlijke Poort en besluit nooit meer om te kijken en of me 
te laten misleiden, verleiden en deceiven door hen die nu nog besloten hebben 
om achter te blijven. Al smekend, huilend, schreeuwend nog een rondje te gaan.  
 
Ik ben gekomen om naar Huis Te Gaan en vanuit Thuis Het Voorbeeld Op Aarde 
Te Zijn en niet zoals 2000 jaar gelden weer terug te vallen in de schepping.  
 

Is Het Echte Pijn en Echt Verdriet Wat Ik Voelde of was dit aangeleerd? 
 
Maar nu nog even over de pijn en het verdriet die ik voelde toen ik als Adamas 



weer terugviel in de schepping van ruimte en tijd. 
 
 ....er is niemand meer. 
 
Daar sta je dan........alleen......in Apeldoorn.  
 
Door zogenaamde ‘misverstanden’ in de stof, die naar ik nu begrijp door De 
Bron geregeld waren om mijn laatste twijfel weg te nemen.  
 
Ooooh zo geregeld vanuit de Bron. 
 
Ooh wat doet dat pijn!!! Zo pijn! En ik hoor en ik zie Jezus aan het 
kruis......alleen.........Al ÉÉN! 
En bij mij ? Verre van dat op dat moment. En dan wordt er nog een beetje uit de 
verte geroepen...T....ik ben er ook hoor........pijn....zo pijn.....want het IS niet 
zo.......oooh nee.....ik ben weggevallen realiseer ik mij nu. Ik moet weer opstaan. 
Ik moet weer Door mijn Innerlijke Poort naar Huis. En toen was/ben ik er weer. 
 
Hier ga je alleen door heen om met een beetje geluk ook werkelijk Al ÉÉN te 
worden..... Nu zonder twijfel, nu zonder meegaan in valse verleidende, 
misleidende gedachten, gevoelens en emoties van hen die nog niet zover zijn. 
 
Dat is je weg......dat is de weg uiteindelijk voor iederéén die weer werkelijk zich 
opent voor De Ene......het meisje , de armen wijd gespreid om te ontvangen/ het 
stenen beeldje voor het restaurant wat eerst totaal in ijs gehuld was toen ik 
terugviel,  was na mijn weder wederopstanding ontdooit.......ja.....zij/hij ( 
androgyne Mens)  kan weer ontvangen ......voelen .....en dan word je zoooo 
kwetsbaar en juist door deze kwetsbaarheid word je weer Één met De Ene, ga je 
het Al veel dieper voelen.......veel dieper dan tijdens mijn eerste 
wederopstanding In De Geest. Nu pas eigenlijk met 2 benen. 
 
Want hij/zij die twijfelt staat eigenlijk nog maar met een been in De Geest. Dat 
andere been staat gewoon nog in de schepping en kan dus aan door allerlei 
misleidingen, verleidingen en decepties aan getrokken worden 
 
En dan ga je toch verder.......en daar zit je dan....op een bankje buiten in de zon 
met je rug tegen een paleismuur, wat een gevangenis is. 
En je ademt en ademt naar je hart en je recht je rug en je sluit je ogen en je 
verbindt en verbindt je met De Ene, Al Één hiermee......er is geen ruimte voor 
iets anders en niemand anders en heel langzaam zakt de pijn en heel langzaam 



wordt het rustiger in mij en ik doe mijn ogen open en ik zie de witte rook 
kaarsrecht omhoog gaan.......ik glimlach, ik weet.....ik ben aangenomen.. 
 
Het liefst wil ik daar in het zonnetje buiten blijven zitten....alleen.....geen 
gedachten en gevoelens aan niets en niemand.....ik zit stil....heel stil als een heel 
klein meisje dat troost en hulp zoekt bij haar ouders....De Ene.... 
En dan recht ik mijn rug weer en sta op en ga doen wat ik wilde doen....naar 
binnen het paleis in, mijn Licht brengen.....wat nog gevoeliger en Lichter is Nu.  
Het is allemaal verval en uiterlijke decoratie......van binnen is het daar leeg, hol, 
triest, somber.....de Geest is er niet. En ik praat met de suppoosten en ik raak ze 
aan en hoor mijn lach door die kille akelige sombere kamers heen schallen bij en 
met elke suppoost en ik voel en ik weet....ik laat Het Licht van De Ene achter via 
hen. 
 
Mijn lach sterkt mij......IK BEN er nog....... 
Ik ga naar buiten.......ik ga naar de beneden tuin en in het midden staat een 
beeld....een vrouw, Venus/Isis....ik loop er eerst zonder belangstelling langs en 
zie links en rechts twee wereldbollen staan. 
Ik ga naar links, ik moet er heen en ga zitten in de zon op een bankje en ik straal 
naar de wereld met en in dit nog zo Tere Licht In mij en ik voel meZelf 
.....alleen.... zo graag had ik dit met de Lichten willen doen/delen.....en ik voel 
vaag mijn androgyne deel aan de andere kant van deze wereldbol staan......hoe 
symbolisch is dit toch allemaal......... 
Ineens voel ik dat het Licht staat als een huis in de Aarde.....ik voel het gewoon. 
 
Ik loop naar de andere wereldbol en tot mijn verbazing zie ik dat het de 
sterrentekens aan de hemel zijn......de zielenwereld...... 
En ik neem weer plaats op een bankje in de zon en doe mijn werk en voel weer 
het zelfde. Echter ik begrijp nu dat ik door de Zielenwereld en tot in de 
Stoffelijke wereld weer De Geest, De Ene gebracht heb.  
Ik loop naar Venus/Isis toe......om haar heen staan 4 gouden zwanen.....en ik 
glimlach in mezelf.....dus toch de 4 Lichten......en ik zeg tegen Venus met een 
knipoog........kom maar Sophia......we gaan lekker naar Huis.......... 
 
Met een rechte rug loop ik uit het ‘paleis’ .....Vrij.....in de Zon.... 
 
Ik ging redelijk makkelijk door alle files heen, maar kwam even vast te zitten in 
Reeuwijk, vlak bij huis. Wat werd me dit weer mooi getoond. Ik belde mijn man 
Piet en hij vertelde me weer even, heel gewoon hoe ik weer op de juiste weg 
naar huis kwam te rijden. 



Gewoon weer thuis in de stof....gewoon? Nee, dat niet. Daar was te veel voor 
gebeurd. Een ander Mens kwam binnen......totaal anders......Hetgeen ik dus dan 
lekker in de nacht weer mag uitwerken...de pijn weer voel, ook fysiek zo’n pijn 
onder in mijn buik en dit alles mag gaan  plaatsen......want de ware betekenis 
hiervan kon nog niet door de enorme pijn heen sijpelen. Op een gegeven 
ogenblik vond ik het welletjes en heb ik het overgedragen aan De Geestelijke 
Moeder in onvoorwaardelijke Liefde en de Christus en vroeg om Innerlijke stilte. 
Ik sliep binnen het kwartier...... 
 
De volgende dag: 
 
De pijn en verdriet zijn aan het wegebben. Het voelt nog ‘schraal’ in mij. Ik mag 
het nog allemaal plaatsen en helen in onvoorwaardelijke Liefde naar mijZelf  
van binnen in mijn Innerlijke Stilte, De Christus....... 
Deze  Onvoorwaardelijke Liefde Nu aan mijZELF mag en kan geven. 
 
En  ik weet/begrijp nu  dat ik Al Één verbindingen, samensmelten kan aangaan 
met de ander Lichten, De Moeder en De Zoon als ik in deze Onvoorwaardelijke 
Liefde en Volledige Innerlijke Stilte ook zelf ben. Als ik er dus Onwankelbaar dus 
zonder twijfel In Ben en Blijf. Dat ik echt niet meer kan twijfelen hoe verleidelijk 
die stemmetjes uit de schepping ook mogen zijn die mij steeds terugroepen. 
 
Dan pas kan ik Echt Erbarmen hebben met de mens. 
Dan kan ik Echt Genade geven aan de mens 
Dan is er deze Liefde om en in mij 
Dan komt De Stilte IN mij. 
 
En dat zal toch elk mens ZELF Al Één eerst mogen aangaan. 
Leren te ZIJN.......en even een poosje alleen wil ZIJN.  
Opdat Al weer kan helen in jeZelf....Heel kan worden.....los kan laten om Één te 
worden en eindelijk weer het Onwankelbare Voorbeeld Te Zijn! 
 
Daarna begint het Begrip  in de avond verder door te dringen...... 
Ik begin het te begrijpen....in te dalen....Het werd mij nog een keer getoond ...... 
Ik moest eerst alle oude verbindingen/scheppingen loslaten met alle pijn die 
daar bij komt. Ik had het immers zelf gezien dat alle oude verbindingen, dus 
scheppingen als los zand aan elkaar hingen. Het had geen draagvlak meer. 
Daarna pas kon ik  mij omdraaien en verbinden in Overgave met De Ene en Zelf 
mij een weg terug banen uit mijn 'gevangenis der duisternis' (stof) met mijn 
Ware Licht/Lach/Liefde die klonk als een klokje in deze kilte om vervolgens mij 



verder los te maken uit de zielenwereld waar ik ook al over vertelde....echter het 
KON nu allemaal gebeuren omdat IK weer verbonden BEN met de Geest wat De 
Ene Is. Al ÉÉN in verbinding hiermee kan Al hersteld worden tot in de Geest, wat 
het Ware Leven Is....zo ook in de mens. 
 
Deze smalle, soms eenzame weg die elk mens mag lopen om weer samen Één 
te worden....en alle 'delen' weer samen te laten komen.......man 
en vrouw......androgyn.....Één.....want er IS niet meer in De Ene, 
De Bron! Ik begrijp het ineens zo goed....dit zinnetje....want in De Ene is niet 
meer dan ÉÉN! Dus geen twee of meer! Dit mag je eerst weer voor elkaar 
krijgen. 
 
Dit geheel(d) in de tuin.....dus weer terug door de tuin....het 
zogenaamde paradijs waar de eerste Geestelijke Adam en Eva nog androgyn 
waren....verder terug ging ik door Mijn hele schepping heen....terug 
tot in de Sophia.....die weer een Venus/Isis was geworden (het meisje is 
ontdooit en kan weer ontvangen).......en ik nam  ook haar weer mee naar 
HUIS.....NU KON HET......terug in de Ene, de Geest....in de Waarheid 
waarvan er maar ÉÉN IS......Onvoorwaardelijke Stilte die Liefde 
Is....Onvoorwaardelijke Liefde die de Volledige Innerlijke Stilte 
Is........Het mannelijke – en vrouwelijke principe die weer Één kunnen worden in 
elk mens....weer in elkaar op kunnen gaan als De Ene, want er Is er maar ÉÉN. 
 
19-2-16 Het totale begrip over dit enorme proces is ingedaald .  
 
Dit werd mij vanmorgen getoond in de natuur. Ik zag een dikke mist en na een 
korte periode ontstond er een apart fenomeen. Er bleef nog een klein laagje 
mist boven de aarde hangen en er ontstond een hele scherpe scheiding tussen 
de heldere blauwe Hemel/GEEST en de Aarde met nog een laagje sluier/mist. 
 

 



 
En ineens begreep ik het.......Het definitieve loslaten van de illusie schepping van 
ruimte en tijd was een feit. De keuzes zijn de laatste tijd gemaakt door iedereen. 
We hebben daar allemaal ruimschoots de tijd voor gehad. 
 
EJ vertelde vanmorgen ook al dat hij ineens allemaal 7ens zag. Hij voelde ook al 
aan dat er wat te gebeuren staat. Hij schrijft: 
 
Vanochtend kreeg ik achter elkaar de volgende getallen te zien 
47774 
7777 
7777 
777 
 
Dus er staat wat te gebeuren. 
Ga je mee? 
 
En ik begreep het ook na een lang gesprek met Els. 
En ik vertel wat ik gezien, gevoeld en nu begrepen heb: 
 
 EJ  de SCHEIDING van de werelden is afgelopen dinsdag een feit geworden! 
Dat is die 3-1 scheiding die ik gevoeld heb van boven tot onderen.....vanuit de 
geestelijke wereld tot in de stoffelijke wereld.....De Ene Door al de 3 werelden 
heen! 3-1..... Dit is er gebeurd! Ik voel nu heel veel kippenvel. Heb me 
vanmorgen TOTAAL OMGEDRAAID naar en in De Christus..... 
 
Zag vanmorgen hier de scheiding liggen......een stukje mist nog boven de aarde 
en er boven de blauwe lucht. Ik heb er foto's van gemaakt. Het werd me 
getoond! 
 
De loslaten van de illusie schepping van ruimte en tijd is NU compleet omdat De 
Onvoorwaardelijke Liefde van De Moeder haar werk in mij doet (deze 5 
maanden de 555- energie) en we ons, wie dit wil, allemaal kunnen omdraaien 
naar De Volledige Innerlijke Stilte van De Zoon (straks de 777- energie de 
laatste 7 maanden van dit jaar), Ook JIJ kan NU deze Innerlijke keuze maken! 
 
Daarom zie ik allemaal gelijke getallen sinds afgelopen dinsdag, zoals 11:11, 
12:12, 13:13: etc. Het IS geen 1 min. voor 12 meer. HET IS 12 uur en de 
beslissing is al gevallen. Waarschijnlijk heeft iedereen al besloten welke kant 
hij/zij de komende tijd opgaat. De een Door De Poort, De Ander Voor De Poort. 



 
Daarom heb ik dat dinsdag gedaan en gevoeld....Al naar De Ene gebracht...... 
Ik wist........het is 12:00 uur,  diep van binnen. We hoorden al eerder: het is je 
tijd! Dit was dus voorbestemd voor mij om te doen...... 
 
Ik heb nog nooit zo'n pijn gevoeld....waarschijnlijk was/is het de pijn en het 
verdriet van degene die gekozen hebben om achter te blijven en hier straks 
grote grote spijt van zullen krijgen. Spijt zo’n grote grote spijt en ellende! 
 
Voelde het zelfs zo fysiek onder in mijn buik die nacht...... 
Ik heb het gevoel dat ik dagen kan huilen hierom, maar het gebeurt niet want ik 
wordt gedragen in en met De Christus...... 
 
En EJ antwoord mij: 
Ja dat heb ik ook gezien T. 
De werelden gaan tijdelijk uit elkaar. 
De mens gaat keuzes maken. 
Dat is wat je gevoeld hebt 3-1 maar dan wereldwijd. 
 
De pijn, verdriet en chaos van iedereen die dit keer weer zullen achterblijven. 
Vreselijk. Ik heb dit ook door merg en been ervaren gedurende mijn werk in al 
die jaren op aarde. De mens zou eens moeten weten maar wil niet weten en 
moet eerst voelen. Het is bijzonder vervelend maar wel hun eigen keuze.  
Dit zal zich allemaal heel snel gaan ontvouwen in de komende tijd om 
inzichtelijk te maken wie wie is en wie waar naartoe gaat. 
 
De vele 7’ens van vanmorgen waren zo duidelijk overal om mij heen te zien dat 
er maar een weg is DE WEG welke De Enige Innerlijke Weg Naar Huis IS! 
Niet meer omkijken, maar  vooruit samen in en met Christus. 
 
En zo eindigt dit ‘verhaal’, deze enorme diepe ervaring en gebeurtenis. 
Nog meer Één geworden, meer en meer gaan we voelen en ervaren als 
Één......samen in De Ene.....er IS immers geen Twee..... 
En zo maken al die enorme gebeurtenissen van de laatste weken mij Al Één, 
steeds onwankelbaarder in De Ene, steeds krachtiger in mijn overdragen en 
overgave en besef van en in de Christus, in en met onvoorwaardelijke Liefde 
naar mijZELF dat Één en Al  Is. 
 
In grote Liefde, Samen Één. 
 



Adamas, Die weer Viel in Thea die NU Krachtiger opstond In De Adamas 
 

Adamas 6 
 

De 4 Lichten in Adamas  Schrijven als EEN 
 

Na de wedergeboorte van De 4 Lichten in Adamas De Ware Mens 
 

Na de wedergeboorte van Adamas in De Adamas Christus 
 

Na de wedergeboorte van De Adamas Christus in De Christus De Zoon 
 

Na de wedergeboorte van De Zoon in De Moeder  
 

En NU Het Opgaan van De Zoon en De Moeder In De Vader  
 

Adamas 6: Door De Poort Naar De Troon Van God  
 
Ter voorbereiding op De Reis Van Door De Poort Naar De Troon van God leest u 

eerst een kort reisverslag met verschillende wetenswaardigheden en 
richtingaanwijzers om De Weg Naar Huis te vereenvoudigen! 

 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-troon-van-

god/hesv4 
 
En dan vraag ik, als ik door mijn Innerlijke Poort ben gegaan: 
 
“Vader mag ik dan Uw Dochter zijn en de mens voorgaan net zoals uw Zoon dat 
voor mij gedaan heeft” 
Antwoord: “Ja, mijn kind, Jij zal in de voetsporen van De Moeder en De Zoon de 
mens als stralend voorbeeld naar Huis voeren” 
 
Hoe vertaal je dit dan?? Wie zegt dit dan??? Deze zin komt toch niet zomaar in 
mij........ 
 
EJ en ik....elkaars androgyne deel, samen Één  met De Ene die wij De Vader 
noemen gaan De Zoon, De Christus voor. Zij kondigen De Wederkomst van De 
Zoon aan door De Christus in ieder mens wakker te maken door hun voorbeeld.  
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-troon-van-god/hesv4
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!de-troon-van-god/hesv4


En ja, hier zijn we dan mee bezig en het pad lopen we steeds verder. Gedragen 
in Onvoorwaardelijke Liefde en Volledige Innerlijke Stilte door de Ene kom ik NU 
bijna aan het einde van mijn weg en sta ik voor de Troon van God.  
 
Wat gebeurt er dan IN en met je...... 
 
De Troon die voor Thuis IN Je Ware Zelf staat. 
 
Je hebt al je illusie gevallen scheppingen aanvaard, overstegen en beseft dat 
deze scheppingen, rollen zijn geweest in een illusiewereld. Rollen die ieder 
mens/gevallen engel/gevallen god gespeeld heeft in zijn/haar schepping. 
En ik zie ineens dat elke rol een bepaalde energie laag IS. AL die energielagen 
kunnen en gaan door ieder mens heen en raakt ze aan. Ieder mens die hier mee 
resoneert en ‘nodig’ is voor hun wederopstandings/ervaringen van dat moment, 
pakt deze energie op  en speelt deze rol. Zo zie ik alle energielagen door elkaar 
heen lopen binnen ruimte en tijd. En ik kan Nu begrijpen dat al die rollen / 
energielagen zich tegelijkertijd afspelen door alle scheppingen heen. Niet in de 
Geestelijke wereld, wat ons Thuis IS....daar is Stilte, Rust daar BEN JE ÉÉN met 
De Ene, De Onnoembare, Onkenbare, Oneindige, Puurheid, Schoonheid, 
Heelheid, Al Overkoepelende Liefde die onvoorwaardelijk IS en  waarin Al Één IS. 
 
En dan zie ik vanaf een totaal andere kant de gevallen scheppingen van Sophia 
en Yaldabaoth, al wat niet in EENHEID, HEELHEID IS met De ENE. 
En dan besef ik hoe blind, hoe onwetend de mens nog dwaalt door al die 
energielagen/sluiers in de scheppingen van ruimte en tijd heen. Waarom Jezus 
zei bij zijn kruisiging: “ Heer vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen”.  
De Ene Christus die door en via Jezus op aarde kwam om de mens te behoeden 
voor verder verval in het aankomende Holografische Universum van de 3e val. 
De mens zich bewust te laten worden van zichZelf, de Ware Aard die elk mens 
IN zich draagt.....Thuis....De Ene IS, want er is niet meer dan dat. 
 
En dan staan we Nu weer voor een punt.....omslagpunt.......velen zijn reeds door 
hun Innerlijke Poort heen gegaan, zijn net zoals ik gaan twijfelen en weer 
tijdelijk teruggevallen om daarna Krachtiger en Onwankelbaarder Op Te Staan,  
en mogen nu De Laatste Stap zetten om totaal op te gaan IN De Ene ALS EEN. 
Het staat in het hierboven genoemde geschrift De Troon Van God omschreven 
als: we staan weer voor de Troon van God  en de laatste ‘wachters’ moeten we 
Nu nog passeren.  
Dit zijn natuurlijk geen echte wachters, dit maakt de scheppingswereld van de 
zielen- en stoffelijke wereld ervan. Het zijn de laatste 4 Goddelijke Zuivere 



Levenskwaliteiten die wanneer ingedaald c.q. opgestaan zijn in De Adamas 
hem/haar transformeren in De Adamas Christus, daarna De Zoon, Daarna De 
Moeder en ten slotte allemaal als EEN In De Vader, De Bron, De Ene, De Stille. 
 
Het zijn De Grote Genade, Grote Barmhartigheid, Onvoorwaardelijke Liefde en 
De Volledige Innerlijke Stilte  in de Geestelijke Wereld. 
 
Eenmaal deze kwaliteiten eigen gemaakt, is de hele schepping overstegen en 
stappen we volledig uit de schepping der illusies. Tsja en daarom zijn er zoveel  
gevallen goden/engelen/draken/slangen die de mensheid proberen wijs te 
maken dat dit allemaal niet bestaat. Dat niet deze maar de wereld van De 
Geest een Illusie is. Raar wanneer we zien dat al Deze Machten net zoals 
Sophia, Yaldabaoth en hun kinderen en kleinkinderen Onwetend, Sterfelijk en 
Krachteloos zijn terwijl de minste der minste Adamas al sterker is dan al deze 
gevallenen bij elkaar. Ja, dat willen ze natuurlijk niet weten en horen want 
anders is hun spel over en uit. Maar ja hun spel is al over en uit want iedereen 
die De Sophia (Isis) en Yaldabaoth (Osiris) in zichzelf heeft uitgewerkt is al Thuis!  
 
Het is dan ook niet voor niets dat de A sociale multimedia allerlei verleidende, 
misleidende en deceptieve campagnes opzet om u in de illusie te houden. Zelfs , 
zoals u in Adamas 5 gelezen heeft, ook nog als u al door uw Innerlijke Poort 
Naar Huis bent gestapt. Ook mij is dit overkomen op mijn weg naar Huis.  
 
Ieder ÉÉN die Nu zover is gekomen ofwel Voor De Poort Staat of Net Door De 
Innerlijke Poort is gestapt komt dit tegen. Zie ook Jezus, de Boeddha en vele 
anderen die ons als voorbeeld zijn voor gegaan. 
En dan zie ik dit ook bij mij en EJ gebeuren. Zij die nog blind en onwetend zijn, 
geloven niet dat elk mens dit IS. Zij die nog blind en onwetend zijn maken 
diegenen die de laatste stap willen maken het enorm moeilijk en proberen hen 
op alle mogelijke manieren belachelijk te maken en van alles te beschuldigen. 
 
Zo kreeg ik ook ‘aanvallen’ te verduren en was ik vannacht met mijn laatste ‘ 
proefschrift’ bezig...ik stond voor de deur van mijn THUIS. En er kwamen oude 
artsen uit het ziekenhuis waar ik gewerkt heb langs. Heel sniekie probeerden zij 
mij af te leiden van mijn doel. Toen ze dit niet lukte kwamen er steeds meer en 
werden ze steeds vervelender en brutaler. Ze verzonnen allerlei listen om mij 
van mijn werk af te houden. Ik zag zelfs dat ze me weer probeerden te binden 
met een lange dunne draad die ze om mijn tanden wilden wikkelen.  



Ik moest de mond gesnoerd worden. Het lukte hen niet, ik verwijderde het 
doodleuk. Er was één jongere neuroloog die ik kende die niets deed en mij 
argwanend steeds in de gaten hield en mij toch evt. zou willen helpen. 
Het is ze niet gelukt, ze gooiden zelfs eten over me heen en vies  kwam ik uit de 
strijd en kon nog precies mijn proefschrift afmaken. Ze probeerden ook mijn 
Mind, Gevoelens en Emoties controleren en er andere programma’s voor in de 
plaats op te zetten zodat ik niet verder kon met mijn ontwikkeling/proefschrift 
. 
Dit zijn de laatste stuiptrekkingen van onze eigen innerlijke draken waarmee de 
mens zichzelf tegenhoudt om de laatste stap naar Huis te maken. 
 
Bovenstaande gebeurde allemaal in de waak/slaapstand in de zielenwereld. 
 

Maar deze testen in Onwankelbaarheid maken je  paradoxaal....alleen maar 
Krachtiger en Krachtiger, Onwankelbaarder en Onwankelbaarder waardoor je 

proces alleen maar versneld wordt. Dus daarom moet je ook je vijanden lief 
hebben. Zonder dat ze het zelf beseffen versnellen ze je weg naar Huis 

 
Maar ook omdat we in onze Overgave Gedragen en Beschermd worden door 
Het Grote Onwankelbare Licht van De Moeder en De Zoon Christus is er niets 
meer dat ons kan tegenhouden op weg naar De Troon van God ofwel Thuis. 
 

Uw Ziele- en Stoffelijke Benen Kunnen De Lasten Niet Meer Dragen 
 
Zo kreeg ik ook vannacht het inzicht waar ik mee wakker werd om precies 4:00 
uur. Ik zag een oude tante van mij van 99 jaar.....zij heeft pijn, is op en heeft het 
aan haar benen. Hele dunne beentjes die haar nog nauwelijks kunnen dragen. 
Ik zag mijn moeder van bijna 97 jaar, zij kan moeilijk lopen en heeft het steeds 
aan haar benen en nu weer een open wond op haar been. Deze benen  kunnen 
haar moeilijk dragen. 
Ik zag mijn oude vader van 101 jaar. Hij is de poort en mag er in dit jaar 
doorheen ( hoop ik voor hem) en hij kreeg ineens rode zere plekken op zijn 
enkels en kreeg dikke voeten waardoor hij moeilijker ter been was. 
En ik zag mijn oude schoonmoeder van 90 jaar. Zij heeft een spierziekte en haar 
benen kunnen haar al jaren niet meer dragen en nu ineens kreeg zij hele zere 
rode onderbenen. Men denkt aan wondroos. En weer gaat het om die benen en 
ik begreep dat het  gaat om Al het Oude wat niet meer gedragen kan worden.  
En ik zag dat deze moeders één waren met De ‘Moeder’ Aarde en dat zij de 
Aarde voorgingen.......De Aarde kan ons allen niet meer dragen en delen van 



haar raken in verval en het was precies 4:00 uur......De 4 van afronding ...klaar! 
En toen werd ik weer wakker. 
Zo gebeurt er veel voor en rond De Troon van God. Velen kunnen Nu deze stap 
gaan maken IN zichZelf in deze eindtijden en weer naar Huis gaan. 
Lieve Mens het is Uw ‘tijd’.......Alles om u heen stort ineen opdat de vernieuwing 
er in en er doorheen kan gaan. De vernieuwing die zoals wij nu onderhand wel 
begrijpen de terugkeer is naar onze Waarheid die wij Zijn.......een prachtig 
Licht/Geestelijke Wezen dat Volledige Innerlijke Stilte, Onvoorwaardelijke 
Liefde, Barmhartige en Genadevol is en De Moeder en De Zoon weer in zich 
draagt. Kortom het Herstel van De Oorspronkelijke Creatie In Alles en Ieder-EEN 
 
En dan lig ik vanmorgen(15-2) in De Energie van De Vader God en zie ik weer 
die energielagen in de scheppingswerelden. Mijn blik neemt dit waar met open 
ogen in mij en ineens besef ik dat de energiegolven en lagen weg zijn, stil 
vallen.....ineens besef ik dat ik IN EEN met De Troon van God Ben! Nu wel even 
oppassen dat ik niet terugval zoals ik dat tijdens mijn Poortgang gedaan heb. 
  
Lieve mensen, ik zie De Stilte......volkomen stil, sereen en glad ligt daar een licht 
transparant-achtige energieveld en ik voel deze stilte bijna. Er is geen kleur, 
geen geluid......Het IS.... 
En ik ga  dit beseffen en dan is het weg. 
Maar de hele dag kan ik dit weer voor me halen en kan ik hierin gaan en voel ik 
het als een mantel om mij heen gelegd worden.....ik speel er een soort mee..... 
 
Wat me tevens opviel tijdens een gesprek met mijn vriendin dat de Wijsheid in 
mij is toegenomen. De artikelen die ik Nu lees, begrijp ik ineens veel beter. En 
dan begrijp ik helemaal, dat als je totaal in dit veld, in deze Innerlijke Stilte, 
Thuis gekomen Bent dat je weer Alwetend gaat worden omdat je Overzicht en 
Inzicht In Alles krijgt. Dat je inderdaad hieruit je Levensenergie weer ontvangt 
en je weer samenvalt met God, De Geest..... 
 
Lieve mensen...het is feest in mij. Het gaat niet als een bom in me gevallen met 
toeters en bellen. Nee....bijna als een dief in de nacht is de Christus weer tot mij 
gekomen, in mij gekomen. Heel zacht en liefdevol, bijna deemoedig kwam het 
in me. 
En ik ga hier meer en meer mee samen smelten......ga dit ‘leren’ te ZIJN, uit te 
dragen, uit te stralen.....Als Voorbeeld! 
. 
Ik Heb De Ene Weer Gezien en Ervaren, ben weer tot besef gekomen! 
 



De Adamas, De Moeder en De Zoon als EEN 
 

Adamas 7 
 

STILTE 
 
Voor meer informatie schrijft u zich eerst in voor de gratis nieuwsbrief: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!nieuwsbrieven/zz44h 
 
Hierna kunt u de LichtOTheek diverse geschriften downloaden,een LichtConsult 
boeken en/of een van de Adamas Transformatie LichtDagen en/of 
LichtLezingen bezoeken: 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeenkomsten/cq2e 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd 
 

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