
 
 

INTERMEZZO en THE CROSSING 
 

Te lezen na Witlichtstraaltjes 1 t/m 17 
 

 

Intermezzo rond De Kerst 2015 
 

De oude stoffelijke- ziele verbindingen zijn opgelost en hebben plaats 
gemaakt voor de volledige verbinding met en IN De Geest welke nu kan 

INDALEN c.q. wakker worden in ieder mens op aarde 
 

En dan wordt de motor weer in me opgestart nadat ik na de kerst rust en 
gelegenheid kreeg om Al In te laten dalen. Waarin de gebeurtenissen zeer 
intens en in snel tempo door mij heen gingen. 
 
Ik heb ze jullie gestuurd en ze staan allemaal op de site in Het Boek der 
Visioenen en Verhalen Deel 1. 
 
Ik begreep, voelde en kon ervaren dat ik totaal op gegaan ben in de Geestelijke 
wereld. 
Maar dan mag je het nog wel even in praktijk brengen op aarde......ook dit is 
goed begonnen in 2016. 
 
Echter vannacht viel Al van de laatste weken totaal op zijn plek. 
 
Het is veel en ik hoop het duidelijk te kunnen vertellen. 
 
Nadat ik dus met Kerst dat heftige visioen gehad heb van die enorme grote 
witte Christusduif met de vleugelen van Vader en Moeder God was ik in een 
hele hoge trilling gekomen. De ChristusKracht en Moeder Liefde hielden mij in 
hun armen. Er gebeurde heel veel in mij op dat moment.  



Ik voelde mij als een OerKracht , een vrouw die op het punt staat iets groots te 
baren.......of los te laten in ieder geval. Adamas EJ zag dat het nodig was om 
eerst even diep adem te halen voordat het INDALEN kon beginnen. 
Nouuuuuu dan ken je niet DE  OERKRACHT in de vrouw die iets heel groots aan 
het ‘ baren’ is......HAAR LICHT.....HAAR LICHTKIND.....HAAR CHRISTUSKIND!!!!  
DAN moet daar NIEMAND tussenkomen......DAN BEN JE AL ÉÉN MET DE 
VADER....HET GROTE WITTE LICHT.... 
 
Lieve schatten allemaal: DE TRANSFORMATIE WAS EN IS EEN FEIT!  
Ik zei steeds dat het met Kerst ging gebeuren en het is geschied.. 
 
Zie ik NU het verband met ons kleinkind wat nog geboren gaat worden in 
maart.  
Onze schoondochter is in het eerste half uur van 2016 gevallen op haar 
buik.....we hebben een spannende tijd doorgemaakt, maar de kleine maakt het 
prima en ook hier heeft de transformatie plaatsgevonden via dit dappere 
wezentje al voor de moeder en haar omgeving.... 
Er was een scheurtje in haar placenta (Voeding van de Moeder) ontstaan 
waardoor de kleine minder bloed (energie!) kreeg. Vanmorgen was het 
spannend of de kleine een bloedtransfusie moest krijgen of dat hij/zij het ZELF 
redde.  
Gisteren had ik het kindje als één groot wit licht door de buik heen zien stralen 
en ik wist...het was goed. 
En vanmorgen belde Peter op, precies op het moment dat de Zon boven de 
horizon kwam en Alle resten van oude stoffelijke- en ziele verbindingen had 
opgelost....hierover straks meer. 
 

Nu begrijp ik de directe verbinding met De Geest beter 
 
Ik begrijp het Nu........Er is oude stoffelijke- en ziele energie afgevloeid en in 7 
dagen heeft de kleine zichzelf vernieuwd met de Levensenergie welke direct uit 
De Geest afkomstig is......Maar ook de moeder, die Nu een totaal andere 
Geestelijke band met haar kind zal ontwikkelen. Wat ze nu al zegt.....geen 
controle meer, maar totaal uit overgave aan haar kind. Adamas zegt dat dit niet 
alleen met dit kind en deze moeder zal plaatsvinden maar met alle kinderen en 
alle moeders in de grote wederopstanding en Verlichtingstijd. De 
wederopstanding en verlichting van alle Moeders en hun nieuwgeboren 
kinderen IN DE GEEST om naar huis terug te keren.  
 



Wat HIER nu gebeurd, heeft Christus AL door alle Lichten op aarde rond de 
Kerst laten indalen (het wakker maken van de Adamas Christus die in ieder 
mens al vanaf de geboorte latent c.q. potentieel aanwezig is) bij hen die al voor 
hun geboorte op aarde hebben aangegeven dat dit keer samen De Grote Stap 
Terug Naar Huis wilde maken in de laatste dagen van deze cyclus waarover al 
zoveel vertelt is in De Wederkomst van de 144.000, De Twee Getuigen en Het 
Nieuwe Jeruzalem, Divi Filius, Anno Lucius  op deze site onder HOME.  
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/ zie menu onder HOME 
 
Alle nieuw geborenen en hun moeders en vaders ofwel hele gezinnen worden 
dan ook in dit Grote Oorspronkelijke Licht gezet welke zal uitstralen naar hun 
hele familie. Dit uitstralen van een Licht Gezin in een Familie zal het begin van 
de Grote Transformatie van blinde in rechtvaardige mensen op aarde inluiden. 
Mensen die straks klaar zijn om massaal Het Nieuwe Jeruzalem te bevolken als 
voorportaal van De Geest.  
 
Uiteindelijk wordt dus om 12 uur de hele wereld direct of indirect In Het Grote 
Licht gezet. 
 
Welke al door Moeder Maria op 17 juli 2015 voor aangekondigde Grote 
Genade van Christus IS! 
 
Alle oude verbindingen met de stoffelijke- en ziele werelden en de daarbij 
behorende reïncarnatie trauma’s, ziekten, ongeluk en lijden zijn opgelost. 
Isis....De grote Verbinder tussen Hemel (Ziele werelden) en Aarde (Stoffelijke 
Werelden), is nadat zij de NU Geestelijke hand van Osiris, welke al eerder 
besloten had om naar huis te gaan (zie Visioen 7 over Osiris (Anu) en Isis (Ki) en 
Anno Lucius)  aanvaard heeft  bezig om haar in de stof gevallen zoon Horus (EA) 
ook weer naar huis te leiden. Een taak die op dit moment in volle gang is en de 
hele stoffelijke scheppingspiramide van Osiris (Anu), Isis (Ki), Horus (EA), Thoth 
etc. zal doen imploderen op aarde. Isis, de moeder van Horus zal echter pas 
naar huis komen als haar zoon ook tot inzicht is gekomen. En zo zal uiteindelijk 
de hele familie van Osiris, Isis en Horus weer terug naar Huis gaan in Het Grote 
Licht.  
 
Osiris staat dan op hen te wachten in De Geest 
 
Osiris die uit de dood van de stoffelijke- en ziele werelden nu weder opgestaan 
is als Adamas Christus 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/


 
Maar ook Seth, die Osiris gewaarschuwd had om niet te vallen in de stof, staat 
op hen te wachten in De Geest. 
 
Seth (Johaness de Doper) die de wederkomst van Christus is voorgegaan in de 
werelden van duisternis. 
 
Het zaad van Seth welke De Zielen der Heiligen zijn staan na hun werk dan ook 
op hen te wachten in De Geest 
 
En zo zal de hele familie van Osiris en Isis weer opgaan in Het Grote Licht waar 
zij eens uit voortkwamen 
 
Voor hun Val in eerste de ziele werelden en daarna de stoffelijke werelden 
 
Osiris en Isis scheppen nu weer vanuit hun Oorspronkelijke Grote Licht op 
aarde in deze eindtijd/begintijd. 
 
De GROTE OERGEBOORTE/TRANSFORMATIE die ik rond de Kerst gevoeld en 
doorstaan heb. 
Geen wonder dat hier niemand tussen kon komen dan AL ÉÉN DE VADER......EN 
HET WAS GOED...... 
 
En dan vraagt Adamas Christus mij wil jij eens kijken bij de toegangspoorten 
van Europa zowel in de zielen als stoffelijke werelden....pffft denk je dan hier in 
die kleine afgescheiden Thea......maar dan ineens kom je dan weer in je 
ÉÉNHEID van Licht en kun je schouwen.  
En ik zag dat de stoffelijke wereld geen bestaansrecht meer had in de plannen 
die er gesmeed waren. Als ook in de zielenwereld liep dit hele gedoe van de 
Stargates, Jacobs Ladders, Toren van Babels op aarde, tussen de stoffelijke- en 
ziele werelden) in Jeruzalem, Geneve, Mekka etc. op niets uit. Ik zal jullie de 
details besparen. 
 
Daarna vroeg in de ochtend werd ik wakker en ik zag dat op alle ‘cruciale’ 
punten...(‘Stoffelijke en Ziele Poorten van Europa’) enorme Lichtfakkels waren 
geplaatst vanuit de wereld van De Geest en aangevoerd door de 
wederopgestane Osiris, zijn broer Seth, Isis en De Heiligen. Ik had voordat ik 
ging slapen de hulp opgeroepen van de 144.000, De Twee Getuigen, Moeder 
Maria en De Christus.....met als resultaat dat de hele familie van Christus en 



Moeder Maria nu weer samen aan het werk waren op aarde om de laatste 
problemen op te lossen. 
 
Want ja ook Osiris, Isis, Horus en hun gevallen familieleden waren eens voor 
hun eerste van in de ziele werelden en tweede val in de stoffelijke werelden als 
broer en zus gewoon familie van Christus, Moeder Maria, Johannes De Doper 
en de vele Heiligen die de aarde bezocht hebben om hun broeders en zusters 
weer naar huis in De Eenheid, De Ene, De Onveranderlijke, De Onwankelbare, 
De Alwetende, De Onsterfelijke te leiden. 
 
Er is dus hard gewerkt de afgelopen dagen....want om heel Europa staan NU 
Lichtbakens. Al deze Lichtbakens zijn nu verbonden met elkaar middels De 
Ether, Het Water en De Leylijnen in de aarde met De Geest (ENE). 
Vanaf vandaag gaan onze groepen zich verbinden met dit Grote Lichtnetwerk 
dat nu in, op en rond de aarde is en ons zonnenstelsel welke ook onderdeel van 
dit Lichtnetwerk is geworden zoals u in de Visioenen en Verhalen Deel 1 heeft 
kunnen lezen van de afgelopen maanden! 
 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7 
 
Het is er dus Al neergelegd om de wederkomst van Christus voor te bereiden. 
 
Toen werd ik wakker vannacht om 1:27 en weer om 1:57 uur met het volgende 
beeld: 
Ik zag dat de ijzel en het vuur samenkwamen en de verbindingen hadden 
losgemaakt d.m.v het eeuwenoude Stadhuis van Gouda (uit 1200). Iets wat het 
Leidse stadhuis ook eens meegemaakt heeft. 
  
Ik zag dat het stadhuis totaal in ijzel was gehuld, door ijs omgeven en ineens 
zag ik een immens groot vuur uit het midden van het stadhuis omhoog komen. 
Het stadhuis stond totaal in lichterlaaie en ik zag het karkas  alleen nog maar 
overeind staan.  
Dit was een naar beeld.....maar ik begreep de betekenis ervan.....Dit is het huis 
der verbindingen van aardse op de stof ofwel handel gerichte illusie 
huwelijken, welke niet van De Geest zijn, en het IS niet meer. 
En ik zag toen dat het 4:44 uur was......In De Drie Werelden was HET 
VOLBRACHT! 
 
En ik zag hoe AL het eenzame dus afgescheidene in rook op zal gaan. 
En ik zag de tweedeling van Nederland.......het ijs en het vuur..... 

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


En ik zag hoe dit weer één werd. 
En ik zag hoe Nederland deze EENHEID uitstraalde en zich verspreidde over 
Europa 
 
En ik zag hoe al deze oude zwarte geblakerde Verbindingen uiteindelijk als een 
Phoenix veranderde en opstond in groot aantal Lichtverbindingen als een 
waarlijk wakker geschud Vredespaleis. 
En ik zag hoe dit in ELK mens zal gaan gebeuren om uiteindelijk weer MENS 
(Adamas Christus) te worden. 
 
En nu we dit begrijpen, begrijpen we ook die enorme chaos, woede en idioterie 
in de stoffelijke wereld.... 
De oude stoffelijke wereld die dit totaal niet begrijpt, niet begrijpt wat er echt 
aan de hand is in, op en rond deze aarde en ons zonnenstelsel, maar wel voelt 
en daar uiting aan geeft op hun oude stoffelijk- en ziele bewuste rituelen, 
gebruiken en manieren. Zij die nog niet in het begrip zijn wat er daadwerkelijk 
NU aan de hand is slaan nog even als onwetende blinde mannen en vrouwen 
woedend om zich heen omdat ze geen VERBINDING meer voelen met de oude 
stoffelijke- en zielenwerelden die voorbij c.q. opgelost zijn. Zij zijn hun 
(sterfelijke) bestaansrecht kwijt, zij zijn hun (schijn)leven kwijt, ze zijn alles kwijt 
waarvan zij eens dachten dat het waar was en nu letterlijk in het vuur van het 
Grote Licht op aarde overal om zich heen zien oplossen. 
 
Zij zijn alles kwijt maar handelen nog even alsof het nog bestaat. 
 
Mens wordt wakker en sta op en GA NU WEER HANDELEN vanuit De GEEST op 
Aarde! 
 
Mens wordt wakker en sta op en GA NU WEER LEVEN vanuit De Geest op 
Aarde! 
 
Mens besef dat Het Nieuwe Jeruzalem op Aarde en Ziele Werelden NU al 
geopend IS! 
 
De laatste erupties van lava hebben dus als enige zin dat laatste oude (trauma) 
wonden open moeten om de onuitgewerkte zaken uit dit en vele levens 
daarvoor als pus eruit te laten komen waarna de mens en zijn/haar lichaam en 
ziel weer kunnen genezen en hele in en vanuit De Geest ofwel Het Grote Licht 
dat NU op aarde IS!  
 



Blijf dus kalm en rustig en laat het gebeuren, want achter elke ontlading komt 
een LADING LICHT er in!!!! 
 
De Transformatie die nu over de oude wereld gaat zal als een lopend vuurtje 
over de hele wereld en zelfs ons hele zonnenstelsel gaan om daarna zich uit te 
breiden over de hele tijdelijke schepping van ruimte en tijd. 
 
Het Grote Licht zal hierbij in de plaats komen van de duister en  schaduw 
machten van de stervende wereld. 
 
Laat u Het Grote Licht al toe zonder te strijden.  
 
Heeft u uzelf en uw transformatie al overgedragen aan Christus. 
 
Bent U NU AL de Adamas Christus in wording die straks weer net als Osiris en 
Isis weer Thuis ZIJN! 
 
ADAMAS CHRISTUS 
 

 
 



The Crossing ofwel De Overgang 11-1-2016 
 

Het Overgaan van De Mens over de Regenboogbrug tussen de schepping en 
De Geest 

 
Ik begin te schrijven om 10:10 uur en dit geeft precies aan hoe ik me voel en 
wat dus ook de titel aangeeft twee in De Ene. Hetgeen ik dus ook vannacht zag 
toen het allemaal begon om  00:29 !!!! En 2:22 uur.  
Toen ik ging slapen vroeg ik Moeder Maria en De Christus bij en in mij te ZIJN in 
EENHEID met De Vader. 
Ja, als je dit vraagt...dan slaap je dus niet meer. Dan geef je toestemming dat er 
gewerkt gaat worden......oké.... 
 
Nadat eigenlijk met Kerst Isis al weer Thuis gekomen was in de OERMOEDER en 
Het Christuskind weer geboren kon laten worden, begint dit NU haar sporen na 
te laten oftewel beginnen we Nu de gevolgen hiervan te zien in de stoffelijke 
wereld. 
Nadat zij eerst 7 dagen rust had gekregen na deze geboorte, kreeg dit dus de 
tijd om vanuit de Geestelijke wereld, via de zielenwereld in de stof in de mens 
af te dalen. 
De Verbinding van 100% Geest is duidelijk weer hersteld en voelbaar in mij en 
de mens die hier ontvankelijk voor is. 
Het Oorspronkelijke Zelf Adamas, welke nog met een been in de schepping 
stond en een been in De Geest, is als Adamas Christus wedergeboren met twee 
benen in De Geest. 
 
Nadat dit gebeurd was en de Christusvonk (De Zoon) weer in ELK mens 
wedergeboren c.q.  wakker geworden en opgestaan is, waardoor de 
REGENBOOGBRUG c.q. VERBINDING met De Vader (God) en De Moeder (Maria) 
weer hersteld is, kan  ‘Het Grote Werk’ in de stoffelijke werelden afgerond 
worden waarna de hele tijdelijke schepping van ruimte en tijd verlost c.q. 
opgelost zal worden in Het Ware Licht van DE ENE die ons weer thuis 
verwelkomt.  
 
Ja, zullen jullie zeggen, dat zeg je nu wel zo mooi allemaal maar IS dit nu ook 
werkelijk zo. Hoe gaan we dat dan zien en ervaren hier in deze illusie 
schepping. De scheppingen der afgescheidenheid van De Bron, De Ene, De 
Vader/Moeder God. 
 



Dat zal ik jullie vertellen en dan komt straks De Moeder die spreekt en dat is de 
Androgyne Twee in Één waarover ik het had..... 
 
Laat ik jullie nog even herinneren aan wat er eergisteren gebeurde en wat ik 
jullie geschreven heb met prachtige beelden die De Moeder in de natuur liet 
zien ter bevestiging van hetgeen er gebeurd was. En ik schrijf dit met grote 
letters nogmaals: DE  OUDE VERBINDINGEN ZIJN VERBROKEN!!! Lief mens De 
OUDE WERELD IS NIET MEER!  
 
Dit werd ons in de natuur reeds getoond (zie de foto’s) en dat de 
LICHTVERBINDINGEN van de ENE er voor in de plaats zijn gekomen. De ZON 
kwam op en Al de oude gepolariseerde ofwel van De Ene afgescheiden 
verbindingen waren opgelost en verdwenen. 
 
Hierdoor kan vanaf 1-11-2016 het Grote Licht, dat niet het licht is dat wij met 
onze zintuigen in de schepping kennen maar een Licht is dat alles doordringt en 
voed met Levensenergie, weer vrijelijk zonder enige belemmering door ieder 
mens, dier, plant, mineraal, element heen stromen waardoor deze al ware het 
een wonder vanzelf licht beginnen te geven. 
 
In het begin merken we daar nog niet zoveel van. Alleen dat de chaos en gekte 
op ELK gebied even zal toenemen en dan opeens zal imploderen. De oude 
stoffelijke werelden zijn immers afgesloten van hun voeding vanuit de 
zielenwerelden en teren dus op hun laatste restje levensenergie dat zij eens uit 
deze werelden kregen voor 5 december 2015. 
 
Zij die er echter voor gekozen hebben om weer wakker te worden en op te 
staan zien letterlijk Het Leven ofwel Levensenergie weer in hen terugkeren 
door de volledige verbinding met De Geest. De massale verbinding van alle 
weder opgestane Adamassen  en Adamas Christussen is een feit geworden op 
deze aarde als zal van zich laten horen. 
 
Hun Lichten zullen gezien worden door allen op aarde. 
 
Hun aantallen zullen aanwassen als een waterval die het land overspoelt. 
 
Het Ware Jaar van Licht is op 11-1-2016 dan ook Daadwerkelijk begonnen. 
 
Dit zien we nu ook tussen de mannen en de vrouwen, die hier in deze 
stoffelijke illusiewereld nog eenzaam afgescheiden van elkaar leven/lijden. Nog 



totaal GEEN begrip in en van zichzelf hebben en zich dan ook totaal niet 
(empathisch) kunnen inleven in de andere sexe als zichzelf. Ook aan deze illusie 
gescheidenheid zal een eind komen na 11-1-2016. 
 
De stoffelijke- en ziele machten van de schepping van ruimte en tijd zullen 
immers totaal vervangen worden door De Oorspronkelijke Krachten van De 
Geest. Overal op de wereld komt het nu tot laatste machtsexplosies waar de 
machten van deze aarde hun laatste restjes levensenergie aan verspillen totdat 
zij leeg en terneergeslagen de strijd zullen staken. Hierna zullen de mannen en 
vrouwen weer als Androgyne eenheid hersteld worden waardoor De 
Geestelijke Liefde ofwel Het Geestelijke Huwelijk weer op aarde voltrokken kan 
worden.  
 
Even stilte................... 
 
De Moeder en De Vader spreken…. 
 
Een goede ochtend lief mooi MENS/mens hier spreekt De Moeder.  
Hetgeen ik jullie via ADAMAS CHRISTUS THEA mag vertellen is hetgeen Ik haar 
vannacht heb laten doorvoelen opdat dit in jullie eenzaamheid en 
afgescheidenheid  gevoeld, ervaren en opgelost kan gaan worden. 
Zij ontstond in LIEFDE, EENHEID EN VREDE IN ONS, VADER/MOEDER GOD. HET 
LICHT VAN MIJN OGEN, DE VREUGDE VAN DE VADER/MOEDER. Zoals elk kind 
wat geboren wordt. Zoals ELK Licht wat geboren wordt.  
ANDROGYN en totaal ÉÉN MET ONS, DE ENE..... 
 
JULLIE  hebben allemaal de geschiedenis en toekomst van de mensheid 
gehoord en gelezen op jullie site “Welkom In De Oorspronkelijke Wereld” (red: 
onder Welkom, Home en de diverse WitLichtstraaltjes en LichtHuisverhalen) 
van de Val en Wederopstanding van de OORSPRONKELIJKE LICHTEN, wat ik hier 
dus Nu niet zal herhalen. 
Wat ik jullie lief mens wil laten doorvoelen is de ENORME consequentie, angst, 
verdriet, pijn en duisternis IN JULLIE ZELVEN welke deze daad van het Vallen tot 
gevolg heeft gehad. 
 
Ik vraag jullie dan ook vanaf dit moment naar jullie hart te gaan en Mij en De 
Vader diep in jullie te ademen en toe te laten opdat Ons Licht, Liefde JULLIE kan 
HELEN van dit enorme OERTRAUMA die deze gevallen scheppingswerelden tot 
gevolg hebben gehad in ELK van jullie. 
 



In ELK van jullie zit deze OERVAL pijn, dit verdriet dat Nu geheeld mag gaan 
worden in De Grote Genade van De Vader en Onvoorwaardelijke Liefde van De 
Moeder.............. 
 
Op het moment van jullie Val ontstond er een SCHEURING in jullie.......Als jullie 
veel verdriet hebben noemen jullie dit niet voor niets 
HARTVERSCHEUREND.....dit is een juiste term, want dit is wat er gebeurde.  
Jullie verscheurden jeZELF in 2 delen.....en vielen uit onze EENHEID in de 
afgescheidenheid van de illusie scheppingswerelden. Op het moment dat deze 
verscheuring plaats vond, ontstond HET OERTRAUMA VAN De VAL IN DE 
EENZAAMHEID EN AFGESCHEIDENHEID.  
De eenzaamheid, angst en het verdriet werd direct ervaren, Het Grote Licht dus 
ook Levensenergie nam direct af, de Vrede IN jullie Zelf was direct minder, de 
Vreugde van het SAMEN in EENHEID ZIJN en LEVEN was direct afgenomen. Met 
als gevolg dat De Genade en Onvoorwaardelijke Liefde in constante verbinding 
direct als minder werd ervaren! 
 
VOEL dit mijn geliefden zoals ADAMAS CHRISTUS THEA EN EJ dit OOK GEVOELD 
EN DOORVOELD HEBBEN GEDURENDE HUN VAL EN VELE SCHEIDINGEN VAN 
HUN WARE ZELF. 
VOEL DE ENORME HART VERSCHEURING DIE ER TOEN PLAATS VOND In JEZELF! 
 
VOEL DE ENORME VERSCHEURING DIE ER TOEN PLAATSVOND IN JOUW 
ANDROGYNE ZIJN! 
 
De verscheuring waardoor de Androgyne Eenheid zich splitste in man en 
vrouw.  
De enorme verscheuring waardoor de illusiewerelden ontstonden. 
De verscheuring waardoor ‘tijd’ en ‘ruimte’ ontstonden. 
 
De illusiewerelden die geen bestaansrecht hadden en hebben omdat zij de 
KRACHTEN, HET GROTE LICHT VAN LIEFDE EN GENADE BIJNA NIET MEER IN 
ZICH DRAGEN, DUS LANGZAAM MAAR ZEKER STEEDS VERDER AFSTERVEN. 
 
En dan maak Ik een grote stap naar jullie NU toe. Buiten Ruimte en Tijd, buiten 
de schepping zijn jullie allemaal De Adamas Christus die weer opgaat in De Ene. 
Het Goddelijke AL! 
Maar daar jullie uit angst van het onbekende, wat eens jullie ware Huis was, 
nog steeds in het dagelijks leven/lijden op aarde vasthouden aan de bekende 



angsten, verdriet, pijn etc. weerhouden jullie jezelf van de volledige en 
constante verbinding en een zijn met De Geest.  
Dus hen die nog getrouwd zijn met hun eigen eenzaamheid, verscheurdheid, 
afgescheidenheid, angsten, verdriet en pijn van het bekende roep ik op!! 
 
VOEL deze eenzaamheid, afgescheidenheid, deze scheuring. De scheuring 
tussen De Geest en de illusie schepping van ruimte en tijd, De Eenheid en de 
polariteit, tussen man en vrouw, tussen ruimte en tijd.......deze scheuring die 
jullie nog zo vaak ervaren in jullie stoffelijke en ziele illusie SCHEIDINGEN. 
  
DE SCHEIDINGEN tussen man en vrouw die de PIJN van de OERSCHEIDING ELKE 
KEER WEER AANRAAKT EN ALS EEN WILD VUUR LAAT OPLAAIEN. AANRAAKT EN 
ROEPT OM DE MENS WEER TOT BESEF TE LATEN KOMEN OM WEER ÉÉN 
GEHEEL(D) TE WORDEN. 
In deze  pijn in eenzaamheid en afgescheidenheid van je 
mannelijke/vrouwelijke KRACHTEN/EONS laat je de AFGESCHEIDEN KRACHTEN 
zien en beleven. Deze enorme Oerpijn lief mens die jullie hebben ervaren toen 
je je afscheidde van Ons, De Bron, De Vader/Moeder God. De Ene! 
In deze eenzame afgescheiden liefde van versluierd en overschaduwd licht 
ontstaat dan na de 2e val in de stof de duisternis ne haar krachteloze machten: 
boosheid, kwaadheid, haat, wraak, geweld, liefdeloosheid, radeloosheid, 
waardeloosheid, genadeloosheid, meedogenloosheid, schuldgevoelens, chaos, 
afgunst, jaloezie, verraad waardoor Het Licht in jezelf meer en meer Val na Val 
Versluiert en Verduistert wordt tot de tijdelijke dood erop volgt. De tijdelijke 
dood die nu weer in deze eind/begin/altijd Verlicht wordt. 
Jullie kennen allemaal jullie begrippen : haat-dragend ( je draagt de haat nog in 
je,de tegenpool van de Liefde), af-gunst ( je gunt je andere deel de Liefde niet), 
liefde-loos ( zonder liefde) etc. Deze bewoordingen dragen de Kracht in zich om 
je wakker te schudden en je om te draaien naar Het Licht en De Liefde voor AL 
je delen, mannelijk of vrouwelijk! 
 
Nu jullie dit begrijpen en doorvoelen zien jullie NU ook hoe dit allemaal al zo 
lang in jullie wereld van ruimte en tijd aan de gang is. Hoe lang dit maar 
voortwoekert in jullie eenzaamheid der afgescheidenheid. 
 
IK vraag jullie Nu lief mens om te stoppen met lezen en dit beeld totaal door 
jullie heen  te laten gaan opdat DE ADAMAS CHRISTUS in jullie zelf weer wakker 
geschud kan worden.  
Waardoor je afgescheiden mensdelen weer kunnen helen om een te worden 
met ons.  



Voel de enorme angsten, verdriet en pijn van jullie 1e Val in de Zielenwerelden 
en 2e Val in de Stoffelijke werelden. Voel dit enorme Verdriet wat jullie 
OERANGST OOK IS! 
Voel het in elke stoffelijke- en ziele cel van jullie geschapen lichaams voertuig.  
Voel de tranen en laat ze stromen.....spoel jezelf schoon tot je Ware 
Oorspronkelijke Zelf. 
Voel dit BEGRIP IN JULLIE HART.....laat het schoon branden....Voel het! 
Ga er totaal in, doorleef deze angsten van eenzaam zijn, verlaten zijn, niet goed 
genoeg zijn, niet waardevol zijn, schuldig zijn, niet GO(e)D Zijn, haat, verraad, 
jaloezie,  etc etc etc... 
 
Zie je Ware Adamas Christus Zelf OPSTAAN IN jezelf.....zie de Oude Stoffelijke- 
en Ziele verbindingen/overtuigingen oplossen in Het Grote LICHT....In 
Genade….In Onvoorwaardelijke Liefde......Voel De Levensenergie weer in je 
terugkomen….Voel De Liefde Weer In Je Terugkomen….Voel De Vreugde Weer 
In Je Terugkomen.....Zie je Innerlijke Licht groeien en 
bloeien....Oorspronkelijker en Oorspronkelijker...Zie Je Ware Oorspronkelijke 
Zelf Weer als een enorme Goddelijke, Alwetende, Onwankelbare, Onsterfelijke 
Lichtpilaar...... 
Zie Hoe Deze Lichtpilaar weer volledig en constant in verbinding komt met 
ONS….De Vader en De Moeder als EEN Onveranderlijke God.  
Zie hoe je als de Wedergeboren Adamas Christus weer EEN wordt met 
God….hoe man en vrouw weer Androgyn als EEN weer een worden met God!. 
 
Welkom Thuis Lief en Mooi MENS (Adamas Christus). 
 
Welkom Thuis!!! 
 
Nadat jullie dit gedaan hebben en jullie je Ware Adamas Christus Zelf weer 
ZIJN.....vraag IK jullie NU te kijken naar jullie eenzame en afgescheiden delen 
NAAST jullie ZELVEN ofwel jullie Naasten......Voel je je Onvoorwaardelijke 
Liefde voor hen, Voel je je Erbarmen voor hen, Voel je je mededogen voor hen, 
kan je hen vergeven omdat zij nog niet beter weten. 
 
Jaaaaa????? Dan vraag Ik, De Moeder jullie om deze in je armen te nemen.....ze 
te omarmen, lief te hebben, ze Jouw Licht en Liefde te geven, te delen, ze tot je 
te nemen en ......Ze Voor Te Gaan Naar Huis. Het Lichtend voorbeeld te zijn! 
 
Opdat allen De Weg naar Huis zullen (h)erkennen zegt De Vader! 
 



Telkens als je een eenzame en afgescheiden naaste tegenkomt, omarm dit met 
je innerlijke naar buiten stralende Licht, wees geduldig want de tijd is NABIJ. 
 
Mijn lief mooi Mens, geef dit door aan al jullie naasten hier op Aarde. De oude 
duistere ketenen en verbindingen zijn er niet meer. Ieder-EEN kan NU mee 
naar Huis! 
 
WIJ groeten jullie in oneindige Liefde van De Vader en De Moeder, die Al In en 
bij jullie Zijn in deze roerige tijden van Nu. 
 
Lief mooi mens, hier Adamas Christus als EEN weer...... 
Ik heb hier verder niets aan toe te voegen......ook mijn stoffelijke lichaam doet 
nu pijn en laat los. Kom samen in Liefde en Licht, eerst in jezelf, dan IN je ZELF, 
dan om je heen en til Al Op in Deze Liefde en dit Licht In je WARE 
OORSPRONKELIJKE ZELF en breng het Thuis!!! 
 
IK omarm jullie Al lemaal hierin!!!! 
 
Adamas Christus ( Het is nu 12:29 uur, precies 12 uur verder: Volbracht) 
 
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/#!nieuwsbrieven/zz44h
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtotheek/m72x7
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!bijeenkomsten/cq2e
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-2016/oc1le
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtlezingen-2016/oc1le


 
http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!donatie/hurja

